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استذكار الشهيد »ديار حمي« ببطولة 
كرة الطاولة بمدينة قامشلو

المنارة  هم  الشهداء  ألن  ـ  قامشلو   / روناهي 
بالوفاء،  لهم  َمدينين  وألننا  النصر،  لطريق 
للشهيد  استذكاراً  الطاولة  لكرة  بطولة  أُقيمت 
على  يوم  مرور40  بمناسبة  حمي«  »ديار 
قِبل  من  وإشراف  بتنظيم  وذلك  استشهاده، 
 PYD حزب  وشبيبة  الرياضي  برخدان  نادي 
وبالتنسيق مع االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، 
الثاني  شهداء  استاد  ضمن  اللعبة  صالة  في 

عشر من آذار بقامشلو.

نادي  إدارة  قبل  من  كلمات  أُلقيت  البداية  في 
اللجنة  ورئيس   PYD حزب  وشبيبة  برخدان 
المشرفة على البطولة، وتمحورت حول عظمة 
وأن  رياضية  ببطوالت  واستذكارهم  الشهداء 
يكون الرياضيون على قدر من المسؤولية تجاه 

الشهداء وهكذا بطوالت.
البطولة  في  شارك  وقد  المنافسات  بدأت  بعدها 

ثالث فئات وهي:
سيدات: ثماِن العبات.

الذكور: عشرين العب.

األشبال: عشرة العبين.
العصر،  حتى  الصباح  من  المنافسات  ودامت 
لفئتي  المغلوب  خروج  نظام  على  واعتمدت 
في  الالعبات  مت  قُّسِ بينما  واألشبال،  الذكور 

بطولة السيدات إلى مجموعتين.
الشكل  على  البطولة  في  النهائية  النتائج  وكانت 

التالي:
سيدات:

ـ المركز األول: إيمان محمد ـ نادي سردم.
ـ المركز الثاني: آالء وحيد ـ نادي برخدان.

اتحاد  نادي  ـ  علو  ياسمين  الثالث:  المركز  ـ 
عامودا.
ذكور:

ـ المركز األول: وائل مرجان ـ نادي سردم.
ـ المركز الثاني: وائل خلف ـ نادي سردم.

ـ المركز الثالث: جان شوكت ـ نادي برخدان.
األشبال:

ـ المركز األول: أحمد عبد هللا ـ نادي برخدان.
ـ المركز الثاني : جوان رسول ـ نادي سردم.

ـ المركز الثالث: أحمد رمو ـ نادي سردم.
الجدير ذكره إن الشهيد »ديار حمي« كان العب 
الفرات  إقليم  في  القدم  لكرة  برخدان  نادي  من 
سد  في  تدريبي  بمعسكر  تواجده  أثناء  واستشهد 
تشرين في السابع من شهر آب، وذلك غرقاً في 
من  اثنين  مع  جثمانه  ووري  الفرات،  نهر  مياه 

رفاقه الثراء خالل مراسم في مزار الشهيدة دجلة 
بمدينة كوباني.

روناهي / قامشلو ـ يبدو أن اإلنسان وصلت به درجة االستهتار بحياة 
اآلخرين لدرجة ال يتصورها العقل، وخاصةً مع موجة الوفيات التي 

تعصف بالبالد واإلصابات بكورونا، حيث يطّل علينا من يقف بين 
الجموع والتجمعات وأمكنة العمل وهو مصاب وهو يعرف أنه مصاب 

بعد إجراء االختبار ويقول أنا مصاب بكورونا وكأنه مصاب بنوع 
عادي من الرشح والزكام وال يشاهد بشكٍل يوم توزع خيم العزاء في 

شوارع مدننا وهذا الفيروس يحصد األرواح  يميناً وشماالً. على األقل 
أبقى في منزلك لحين تتعافى، يقول أوه وهللا ما فيني ضل لحالي؟ 

»طيب خالص أعمل حفل وأعزمنا كلنا بنجي نتكورن معك ال تزعل«، 
نُعيد ونكرر أن هذا االستهتار والال مباالة بالفيروس وخاصةً عند 

إصابتك بات أمراً غير مقبوالً ويجب على المرء االنتباه على نفسه 
وعلى حياة األخرين فهناك من يعيل عائلته وفي حال إصابته سوف 

يصيب عائلة بأكمله معه.

عين روناهي
مرحبا أنا مصاب بكورونا 

باركويل!

بعدسة عادل عزيز

غليان يف الشارع 
اأُلنثوي بتل كوجر 
جّراء تزايد العنف 

ضدَّ المرأة

المثقف كناقد اجتماعي 
وَبّناء وطين.. الراحل 

خليل كالو نموذجًا

اآلثار الضارة للتلوث الجوي 
علـــــــــــى اإلنســـــــــــــان

عكيد كرحو: تركيا 
بؤرة اإلرهاب 

واإلجرام فكيف لها 
مكافحة ما ُتمثله؟

الشَّعبي عامةً  الشَّارع   يشهد 
والشَّارع األُنثوي خاصةً حالة 
في  ملحوظ  تزايٍد  بعد  غليان 
والتعنيف  القتل  جرائم  عدد 
العديدة  والتَّعديات  األُسري 

بحقِّ المرأة...«3

 قال الرئيس 
المشترك 

لمجلس ناحية 
كركي لكي 

عكيد كرحو 
بأن مساعي 

تركيا التوسعية في 
المنطقة مستمرة، فهي بؤرة 
اإلرهاب واإلجرام بحد ذاتها 

فكيف لها أن تكافح ما تشتهر 
به...«2

عشق الحرف والولع بالقراءة كان السبب الرئيس في سطوع نجم الكثيرين ممن تربعوا على عرش االدب بتوجهاته 
وفنونه المتعددة، وعلى مدى آالف السنين كان االدب وحتى عندما كان شفاهيا داللة من دالالت التميز والذكاء وعلو شأن 

من عمل فيه وقاربه...«8

انطلقت دورة لمدربي كرة القدم هي األولى من نوعها في إقليم الجزيرة باسم 
ROJ..C، وذلك بمقر االتحاد الرياضي بقامشلو وملعب رميالن داخل الحقل، 

ستتضمن الدورة  محاضرات منوعة وستستمر حوالي أسبوع...«10

سنتحدث في 
هذه الحلقة عن 

نموذج حرب 
الشَّعب الفييتنامي 
الثوريّة ضدَّ ِعدة 

احتالالت منها 
الياباني والفرنسي 

واألمريكي. 
ولكن قبل ذلك 
نود أن نعطيكم 

لمحة موجزة عن 
فييتنام والشَّعب 
الفييتنامي..«5

العالقة الرتكّية اإلماراتية إىل أين؟
الخارجية  وزيـر  تصريحات  إن  ُمطلعة  تركيّة  أوساط  األخيرة صّرحت  اآلونة  في 
مولود جاويش أوغلو بشأن العالقة مع اإلمارات كانت باردة ولم تحمـل أي جديد 
التركي،  البلدين بعكس ما تحدث عنه اإلعالم وبخاصٍة  العالقات بين  على صعيد 
وأكدت تلك األوساط بأن تصريحات جاويش أوغلو ما هي إال لذر الرماد في العيون 
قدر  المشاكل  وتصفير  البلدين  بين  المقبلة  المراحل  في  التصعيد  عدم  أجل  ومن 

اإلمكان وليس تحسنها...«4

ق في السوق السوداء 
ِّ
حل

ُ
المحروقات ت

واإلدارة الذاتية تنفي رفع األسعار

ة... -4- عب الثوريَّ حرب الشَّ

عبدالباري أحمه...انا أول قارئ أحلق
 مع كلمايت

انطالق دورة ROJ..C لمدريب كرة القدم يف 
إقليم الجزيرة 

6»

7»

دلشاد مراد

محمد سعيد

 يعجز المواطنون في 
مناطق شمال وشرق 

سوريا حىت اللحظة 
عن فك لغز ارتفاع 

أسعار المحروقات 
في محطات الوقود 

وفي السوق 
السوداء، بحيث بات 
يلتهم أكثر من نصف 

رواتبهم ونفقاتهم 
الشهرية، في ظل 

أوضاع اقتصادية 
صعبة ومتردية، 

وبلوغ الفقر 
والبطالة مستويات 

قياسية...«7
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إعالنات
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /3455/ لعام 2021 م
على السيد: أحمد السميط بن عبد العزيز 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/9/22م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: خلف البنو بن محمد علي،  بطلب: 
تثبيت عقد بيع سيارة

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

......................................................................................

مذكرة إخطار                               
بالغ رقم /739/ لعام 2021ديوان غرفة 2
على السيد: أحمد المحيو بن محيو      

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /940/ المقامة عليك من قبل: عبد هللا  المحمد 
العلي بن فلك

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

................................................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3045/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد عبد هللا األسود   الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، للنظر في الدعوى المقامة من السيد: علي أحمد 

الخليل    بطلب: تثبت عقد بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة                                                                   
........................................................................

مذكرة إخطار                               
بالغ رقم /543/ لعام 2021ديوان غرفة 2

على السيد: أحمد ناصر بن ابراهيم  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

للنظر بالدعوى األساس /308/ المقامة عليك من قبل: حميد الحسين 
بن جاسم 

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

........................................................................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /2441/ لعام 2021 م
على السيد: أمير ياسين عيفان  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء  الواقع في 2021/9/22م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: علي أحمد المحمد ، بطلب: تثبيت 
عقد بيع سيارة

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

..............................................................................

مذكرة دعوى                               
بالغ رقم /737/ لعام 2021ديوان غرفة 1
على السيد: أمينة التمرو بنت محمد     

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /1129/ المقامة عليك من قبل: حسين المحمد 
بن صطوف 

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

 ......................................................................................
مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /2728/ لعام 2021 م
على السيد: باسم علي الحمود    الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، للنظر في الدعوى المقامة من السيد: صافياز 
محمد العبيد  بطلب: تفرق 

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

 ...............................................................................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3456/ لعام 2021 م

على السيد: تركي الحواس بن محمد   الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمود 
الصافي بن عمر  الحسين   بطلب: تثبت عقد بيع سيارة        

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

 ....................................................................................
مذكرة دعوى                              

بالغ رقم /499/ لعام 2021ديوان غرفة 1
على السيد:  جهاد مجمد الويسي –محمد فداء الويسي –مصطفى بن 

عمر الويسي     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /865/ المقامة عليك من قبل: رياض الحمود 

بن حمود
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3368/ لعام 2021 م

على السيد: حسن العيسى بن ابراهيم  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، للنظر في الدعوى المقامة من السيد: ياسين 

المصطفى بن أحمد  بطلب: تثبت عقد بيع سيارة        
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
 ..................................................................

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2790/ لعام 2021 م

على السيد: حمادي العلي بن محمد    الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خليل 

اليصي ابن محي الدين    بطلب: تثبت عقد بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
......................................................................

مذكرة إخطار                             
بالغ رقم /490/ لعام 2021ديوان غرفة 1

على السيد: حمدان المحمد بن علي   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /249/ المقامة عليك من قبل: علي العيسى 

بن محمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
 

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3459/ لعام 2021 م

على السيد: خليل الصياد بن زكريا   الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، للنظر في الدعوى المقامة من السيد: ابتسام 
الحمود بنت عبد الباعث  بطلب: تفرق لعلة الشقاق         

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

......................................................................................
مذكرة إخطار                             

بالغ رقم /496/ لعام 2021ديوان غرفة 1
على السيد: خليل محمود بن حسين    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /857/ المقامة عليك من قبل: إبراهيم 
المحمود بن حسين

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

..........................................................

بالغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2060/

رقم القرار وتاريخه /1904/ 
طالب التبليغ: ربيع ياسين نعمة               

المطلوب تبليغه: طه أحمد الجاسم                      
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1- تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليه 

على السيارة موضوع الدعوى نوع هونداي شاحنة  لون أبيض 
تحمل اللوحة رقم 761197 واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2018/10/25 جزء ال يتجزأ من القرار .
2- إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 

3-  تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
..............................................................................

 مذكرى دعوى                               
بالغ رقم /1205/ لعام 2021ديوان غرفة 1

على السيد: رضوان العثمان بن نجيب 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /1581/ المقامة عليك من قبل: حسين زكم 

بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2837/ لعام 2021 م

على السيد: رضوان سنو شمالي  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/9/22م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: ياسر األحمد بن عبد هللا  

بطلب :تثبت عقد بيع  سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
.................................................................................

 مذكرة دعوى                              
بالغ رقم /968/ لعام 2021ديوان غرفة 2

على السيد: زيد العلي بن يوسف    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /1224/ المقامة عليك من قبل: عبد الرزاق 

العلي بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة إخطار                              
بالغ رقم /1156/ لعام 2021ديوان غرفة 1
على السيد: سمير بكار بن محمود      

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /693/ 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                               
بالغ رقم /1533/ لعام 2021ديوان غرفة 2

على السيد: صفوان محمد ديب بن عبد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /1774/ المقامة عليك من قبل:محمد المحمد 

بن محمود
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة دعوى                               
بالغ رقم /1159/ لعام 2021ديوان غرفة 1

على السيد:  عامر الشارودي –رابعة الشارودي بنت  محمد –أحمد 
الشارودي بن مصطفى –منى الشارودي بنت مصطفى –محمد 

الشارودي بن مصطفى –نضال الشارودي بن مصطفى –عبد الرحمن 
الشارودي بن مصطفى –عال الشارودي بن مصطفى –سرةالشارودي 

بن مصطفى –مها الشارودي بن مصطفى –ميساء الشارودي بن 
مصطفى – فاتن الشارودي بن مصطفى –ندى الشارودي بن مصطفى 

– خالد الشارودي بن مصطفى     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /1543/ المقامة عليك من قبل: محمد الجمعة 

بن أحمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

....................................................................................

مذكرة دعوى                               
بالغ رقم /705/ لعام 2021ديوان غرفة 1

على السيد: عبد الجواد ابراهيم بن محمد    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /1091/ المقامة عليك من قبل: عبد الوهاب 

الجاسم بن إبراهيم
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

 مذكرة دعوى                               
بالغ رقم /705/ لعام 2021ديوان غرفة 1

على السيد: عبد الجواد إبراهيم بن محمد    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /1091/ المقامة عليك من قبل: عبد الوهاب 

الجاسم بن إبراهيم
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة تبليغ بالصحف
في الدعوى رقم األساس /674/ لعام 2021 م

على السيد: عبد الرزاق الحمود الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الكرامة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس 

الواقع في 2021/9/23م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عمر 
الكرم بن إسماعيل

بطلب :تثبت عقد بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة 
...................................................................................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /2869/ لعام 2021 م

على السيد: عبد هللا الخلف بن حمدان  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة للنظر في الدعوى المقامة من السيد: علي الحجي 

بن موسى  بطلب: تثبت عقد بيع سيارة        
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
...................................................................................

 مذكرة  إخطار                               
بالغ رقم /742/ لعام 2021ديوان غرفة 2
على السيد:  عبد كعلو بن أحمد       

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /948/ المقامة عليك من قبل: حسن األحمد 
بن نعسان 

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

مذكرة تبليغ بالصحف
في الدعوى رقم األساس /674/ لعام 2021 م

على السيد: عبيد العواد بن مصطفى الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الكرامة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الخميس الواقع في 2021/9/23م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عمر الكرم بن إسماعيل
بطلب :تثبت عقد بيع سيارة  

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

.....................................................................................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3164/ لعام 2021 م

على السيد: عدنان سليمان الفيحان  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خلف 

سليمان الفيحان  بطلب: تصفية تركة       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
..................................................................................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /2767/ لعام 2021 م

على السيد: علي فاضل طباس  الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خالد صطيف الحسين   

بطلب: تثبن عقد بيع        
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
...................................................................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2968/ لعام 2021 م

على السيد: فارس حمدو
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2021/9/23م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: محمد إسماعيل الشريف، 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 /3526/ لعام 2021 م

على السيد: فؤاد الحنو    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/9/22م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: جمعة حسن، 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 /3487/ لعام 2021 م

على السيد: كمال حسين بن محمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خلدون 

العبد الصب بطلب: تثبت عقد بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
..................................................................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3458/ لعام 2021 م

على السيد: لطيف محمد البطحاوي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء  الواقع في 2021/9/22م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خليل نايف ابراهيم 
بطلب :تثبت عقد بيع 

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

.................................................................................

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /1436/ لعام 2021 م

على السيد: محمد الخضر بن حمود الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 

حاجي بن بوزان بطلب: تثبت عقد بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

 تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2186/

رقم القرار /2021/   
طالب التبليغ: محمد العلو بن سعدون               

المطلوب تبليغه: أحمد شدو بن عبد الوهاب                      
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1- تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليه 

على السيارة موضوع الدعوى نوع فان جاك  لون فضي 
جردوني  تحمل اللوحة796499 واعتبار عقد البيع المؤرخ  

بتاريخ 2019 جزء ال يتجزأ من القرار .
2- إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

إبرامه. 
3- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

...........................................
 مذكرة إخطار                             

بالغ رقم /966/ لعام 2021ديوان غرفة 2
على السيد: محمد المحمد بن عباس   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /516/ المقامة عليك من قبل: حمدان 
العامري بن عبد هللا 

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

القانونية
.........................................................................

...........
 مذكرة إخطار                               

بالغ رقم /566/ لعام 2021ديوان غرفة 1
على السيد:  محمد المحمود بن تركي   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /377/ المقامة عليك من قبل: فواز 
الحسون بن جاسم 

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

القانونية
.........................................................................

مذكرة إخطار
في الدعوة رقم األساس /3322/ لعام 2021 م

على السيد: محمد حوير الجعار 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 

2021/9/21م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حمادة 
السويج ، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
...........................................................................

 مذكرة دعوى                               
بالغ رقم /642/ لعام 2021ديوان غرفة 2
على السيد: محمد صالح الدرويش    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /908/ المقامة عليك من قبل: خطاب 
القاسم بن عمر 

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

القانونية.
.........................................................................

..........

مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /835/ لعام 2021ديوان غرفة 2

على السيد:  محمد عبوبن أحمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /1104/ المقامة عليك من قبل: خلف 

شواخ بن علي  
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

.........................................................................
............

 مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /829/ لعام 2021ديوان غرفة 2

على السيد: محمد عزيزي بن محمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /1094/ المقامة عليك من قبل: عبد 

العزيز الكعود بن زاهدي 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

.........................................................................

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /1902/ لعام 2021 م

على السيد: محمد علي العبادي  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/9/22م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عمار 
موسى المصطفى  

بطلب :تثبت عقد بيع  سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة  

مذكرة دعوى                              
بالغ رقم /996/ لعام 2021ديوان غرفة 2

على السيد: محمد عمر بن عمر     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /1242/ المقامة عليك من قبل: محمد 

قره محمد بن جاسم
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

.........................................................................
............

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3401/ لعام 2021 م

على السيد: محمود األحمد الحاج خلف بن عبد اللطيف   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 

2021/9/21م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: مرعي 
عبد هللا بن حسين  ، 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 /3226/ لعام 2021 م
على السيد: مصطفى مسلم  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/9/22م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إسماعيل 
محمود السعيد،  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 /2815/ لعام 2021 م
على السيد: منذر أحمد حسانو  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين الواقع في 2021/9/20م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: ابراهيم أحمد البراك  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 /3405/ لعام 2021 م

على السيد: ناصر ناجي الرحا الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

موسى الحمد بن عبد بطلب: تثبت عقد بيع سيارة        
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

.................................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2594/ لعام 2021 م

على السيد: هارون دندل  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الثالثاء الواقع في 2021/9/21م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: كاوي ناجي، بطلب: تثبيت عقد بيع 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
.............................................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3517/ لعام 2021 م

على السيد: ياسر شعبان الشيخ محمو  الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: حميدة الحاج عالوي   بطلب: تثبت زواج ونسب وتفرق 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

..............................................................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3241/ لعام 2021 م

على السيد: ياسر نعمة عبد الرحمن  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء  الواقع في 
2021/9/22م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إسماعيل 

حمادة حميدي ، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

....................................................................

 مذكرة دعوى                              
بالغ رقم /509/ لعام 2021ديوان غرفة 1
على السيد:  يوسف العلي المحمد بن محمد 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /885/ المقامة عليك من قبل: محمد 
الحسن بن عمر

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

القانونية.

عكيد كرحو : تركيا بؤرة اإلرهاب واإلجرام فكيف لها مكافحة ما ُتمثله؟

حملة اإلفراج عن »الرهينة« نازنين زاغري تطالب 
بفرض عقوبات على 10 مسؤولين إيرانيين

نائب سابق: أكرث من 20% من أرايض إقليم 
كردستان محتلة

بلدية ديرك تستمر بأعمالها استعداداً الستقبال الشتاء

خالل أسبوع فقط تم رفع أسعار المحروقات 
ثالث مرات بإدلب

الرئيس  قال  خاني-  ليكرين  لكي/  كركي 
عكيد  لكي  كركي  ناحية  لمجلس  المشترك 
في  التوسعية  تركيا  مساعي  بأن  كرحو 
اإلرهاب  بؤرة  فهي  مستمرة،  المنطقة 
واإلجرام بحد ذاتها فكيف لها أن تكافح ما 

تشتهر به. 

على  التركية  للدولة  الهمجية  الممارسات 
جاراتها ال سيما مناطق شمال وشرق سوريا 
مستمرة تحت أنظار المجتمع الدولي، حيث 
المشروع  إلفشال  الوسائل  وبكافة  تسعى 
الديمقراطي في مناطق شمال وشرق سوريا 
الخلل  بخصوص  الحقائق  إلخفاء  وذلك 
واألزمات في بالدها وأيضاً لتخّوفها في أن 
تتوسع ثورة الحرية في باكور كردستان، وما 
وفرض  احتالل  من  تمارسها  التي  الجرائم 
للمنطقة  وتتريك  الديمغرافي  التغيير  سياسة 

إال أساليب يجب محاسبتها عليها.

المشترك  الرئيس  بيّن  السياق  هذا  ضمن 
أن  كرحو  عكيد  لكي  كركي  ناحية  لمجلس 
هجماتها  ومن خالل  التركي  االحتالل  دولة 
شمال  شعوب  عزيمة  من  النيل  إلى  تسعى 
واضحة،  باتت  فسياستها  سوريا،  وشرق 

مؤكداً أنهم لن يستلموا لهذه السياسات.
وتابع عكيد: »الدولة التركية تريد استرجاع 
المناطق  من  قدر  أكبر  واحتالل  أمجادها 
وفرض سيطرتها بذريعة مكافحة اإلرهاب، 

وهي بحد ذاتها بؤرة لإلرهاب واإلجرام«.
ونوه عكيد: »تنظيمنا ووحدتنا سبيلنا للتصدي 
لهذا  التركي،  العدو  وسياسات  لهجمات 
الوعي  من   كاٍف  قدٍر  على  نكون  أن  يجب 
والتنظيم، ألن الدولة التركية تستغل الضعف 
وعدم التنظيم وتسعى جاهدةً لتفريق صفوفنا 

لسهولة تطبيق سياستها في المنطقة«.
األخيرة  التركية  الهجمات  كرحو  واستنكر 
خرق  أنها  على  وشدد  عيسى  عين  على 
اإلنساني  للمعايير  وانتهاك  الدولية  للقوانين 
يدل  وهو  مقبول،  غير  الدولي  »الصمت 
على مشاركة دول معينة في انتهاك الحقوق 

اإلنسانية في شمال وشرق سوريا«.
لكي  لمجلس كركي  المشترك  الرئيس  ودعا 
والمنظمات  الدولي  المجتمع  كرحو  عكيد 
اإلنسانية ومحكمة العدل الدولية الخروج عن 
والتحرك  سباتهم  من  واالستيقاظ  صمتهم، 

الدولة  ومحاسبة  اإلجرام،  ملفات  وفتح 
مناطق  في  الالإنسانية  أفعالها  على  التركية 
شعوب  أيضاً  ودعا  سوريا  وشرق  شمال 
الهجمات  لهذه   والتصدي  للصمود  المنطقة 

تعمل  التي  النفسية  والحرب  العسكرية، 
التركي لسهولة فرض  عليها دولة االحتالل 

سيطرتها على المنطقة.

الغارديان  صحيفة  أعلنت  األخبارـ  مركز 
البريطانية بأن حملة اإلفراج عن نازنين زاغري 
بعد مرور ألف يوم على اعتقالها تطالب بفرض 
ألخذها  إيرانيين  مسؤولين   10 على  عقوبات 

كرهينة.

أيلول  يوم األحد 19  الغارديان  وأكدت صحيفة 
المواطنة  أن حملة اإلفراج عن نازنين زاغري 
اإليرانية البريطانية من المقرر أن تتقدم األسبوع 
اعتقال  على  يوم  ألفي  مرور  بمناسبة  الجاري 
نازنين في إيران بطلب إلى الخارجية البريطانية 
إيرانيين  مسؤولين   10 على  عقوبات  لفرض 
الرهائن  احتجاز  عملية  في  مباشراً  دوراً  لعبوا 

لدولة إيران خاصةً فيما يتعلق بملف نازنين.
المرة  هي  المرة  هذه  أن  الغارديان  وأضاف 
األولى التي تطالب فيها الحملة بفرض عقوبات 
على أفراد مجددين عبر تجميع األصول وحظر 

السفر.
يأتي هذا الطلب في الوقت الذي من المقرر أن 
الجديدة  البريطانية  الخارجية  وزيرة  فيه  تجتمع 
اإليراني  نظيرها  مع  األسبوع  هذا  تروس  ليز 
المتحدة  اللهيات في مقر األمم  أمير عبد  حسين 
ثنائي بين  لقاء  بنيويورك وسيكون هذا هو أول 
هذا  على  واإليرانيين  البريطانيين  المسؤولين 

المستوى منذ عام 2018.
يوم   2000 مرور  المقبل  الخميس  ويصادف 
كتبت  إيران  في  زاغري  نازنين  سجن  على 
عن  اإلفراج  حملة  ملف  أن  الغرديان  صحيفة 
نازنين يضم أسماء 10 مسؤولين إيرانيين يجب 
إلى  تسليمه  المقر  ومن  عليهم  العقوبات  فرض 

ليز تروس.
تورطوا  العشرة  اإليرانيين  أن  الحملة  وذكرت 
زاغري  نازنين  اعتقال  من  مختلفة  مراحل  في 
األولي  واالستجواب  االعتقال  ذلك  في  بما 

والمحاكمة والتعذيب في السجن والدعاية الكاذبة 
واستخدامها كأداة لالبتزاز الدبلوماسي مبينةً أنها 
باإلعالن عن أسماء هؤالء األشخاص  تقوم  لن 

في هذه المرحلة ألسباب أمنية.
إضافيتين من  قائمتين  أنها ستقدم  الحملة  وقالت 
المسؤولين اإليرانيين في األشهر المقبلة موضحة 
أن القائمة تم إعدادها من خالل محادثات مع 25 
أسرة عانت من السجن واالعتقال في إيران ثم تم 

استخدامها كأداة ضغط في المفاوضات.
قد  كانوا  الثوري  الحرس  عناصر  أن  يذكر 
يوم  الخميني بطهران  اعتقلوا زنانين في مطار 
3 نيسان 2016 عندما كانت على وشك العودة 
 22 العمر  من  البالغة  طفلتها  مع  بريطانيا  إلى 

شهراً آنذاك.
تهمة  اإليرانية  المحاكم  إحدى  إليها  ووجهت 
لكن  سنوات   5 بالسجن  عليا  وحكمت  التجسس 

نازنين نفت جميع التهم الموجهة إليها.
والعديد  راتكليف  ريتشارد  زوجها  يسعى  بينما 
من األشخاص إلعادة زوجته إلى إحضان ابنتها 
الصغيرة في بريطانيا وأصدرت محكمة الثورة 
في أيار الماضي حكماً جديداً ضد نازنين وإدانتها 

بالسجن عاماً آخر ومنعها من مغادرة إيران.
وقال زوجها لوسائل اإلعالم »يجب أن تدافع ليز 
تروس عن حقوق المواطنين البريطانيين خالل 
لقائها مع نظيرها اإليراني وأن تتحلى بالشجاعة 

وإال ستستمر في احتجاز الرهائن«.

السابق  النائب  عنايت  عمر  أكد  األخبارـ  مركز 
التركية  الدولة  أن  كردستان،  إقليم  برلمان  في 
إقليم  أراضي  من  المئة  في   20 حوالي  تحتل 
لوكاالت  مكاناً  هولير،  وأصبحت  كردستان، 
والبلدان  واإليرانية  التركية  االستخبارات 

األخرى.
أيلول  السابع عشر من  الجمعة في  يوم  تعّرض 
في  صباحاً   9:00 الساعة  تمام  وفي  الجاري، 
السليمانية، عضو  حي “جارجيرا” وسط مدينة 
مجلس عوائل شهداء حزب العمال الكردستاني 
ياسين بولوت “شكري سرحد”، الذي كان يتلقى 
من  مسلح  لهجوم  السليمانية؛  مدينة  في  العالج 
قبل االستخبارات التركية )الميت(؛ مما أدى إلى 

استشهاده.

برلمان  في  السابق  النائب  قال  السياق  هذا  وفي 
 :Rojnews لـ  عنايت،  عمر  كردستان،  إقليم 
أراضي  من  المئة  في   20 الحتالل  “إضافةً 
السليمانية  مدينة  أضحت  فقد  كردستان،  إقليم 
واإليرانية  التركية  االستخبارات  لوكاالت  مكاناً 
والبلدان األخرى، يمكننا القول إن اإلقليم لم يعد 

أمناً للكثير من األشخاص”.

في  الشعب  بلدية  تستمر  علي-  هيلين  ديرك/ 
أعمال  أيام  منذ  سوريا  وشرق  بشمال  ديرك 
المجبول الزفتي في الشوارع الرئيسية وصيانة 

المتضررة منها قبل قدوم الشتاء.

لجان  تسعى  الشتاء،  فصل  في  الدخول  قبل 
إلنجاز  ديرك,  في  الشعب  بلديات  وورش 
مشاريعها األساسية، ومن ضمنها تعبيد وصيانة 

الطرق وتأهيلها.
وبهذا الخصوص صرح المكتب اإلعالمي لبلدية 
الشعب في ديرك, بأن البلدية بدأت العمل بصيانة 
الطريق بين ديرك- وخانا سري, بطول 12 كم 

ومدخل ناحية ديرك- قامشلو.
المشرفين  المكتب اإلعالمي: »بحسب  وأضاف 
في المكتب الفني لبلدية الشعب في ديرك, ينقسم 
كافة  ستشمل  والتي  الترقيع  أعمال  إلى  العمل 
وقد خصصت  الناحية  المتضررة ضمن  النقاط 

كمية 1000 متر مكعب من المجبول الزفتي«.
إعمال  إلى  »إضافةً  اإلعالمي:  المكتب  وأشار 
البلدية  في  واللجان  الورشات  ستباشر  الترقيع, 

بأعمال المد الكامل والتي ستشمل كافة الشوارع 
المتضررة ضمن الناحية, وقد تم تخصيص كمية 

2000 متر مكعب من المجبول الزفتي«.
هذا وقد أنهت بلدية روباريا التابعة لناحية ديرك, 
تزفيت الطرق  في  قرية روباريا بطول 1200 

م, بالتنسيق مع بلدية الشعب في ديرك.
ويُذكر بأن العديد من الطرق والشوارع الرئيسية 
في ناحية ديرك وريفها تضررت جراء السيول 
خالل  المنطقة  اجتاحت  التي  والفيضانات, 

األعوام األخيرة.

“وتد”  شركة  رفعت  األخبارـ  مركز 
السوري  الشمال  في  العاملة  للمحروقات 
الثالثة  للمرة  إدلب،  في  المحروقات  أسعار 

خالل أسبوع.

ووصل سعر ليتر البنزين المستورد لـ 7.44 
ليرة تركية، وسعر ليتر المازوت “المستورد 
المازوت  وسعر  ليرة،   6.85 إلى  أول” 
تركية  ليرة   5.77 إلى  ثاني”  “المستورد 
لليتر الواحد، بحسب ما نشرته الشركة عبر 

“تلجرام” يوم األحد 19 من أيلول.
 4.4 إلى  المكرر  المازوت  ليتر  ارتفع  كما 
 96.5 إلى  المنزلي  الغاز  وأسطوانة  ليرة، 

ليرة تركية.
وبررت الشركة رفع أسعارها بارتفاع سعر 
التركية، كونها  الليرة  الدوالر مقابل  صرف 

تستجر المحروقات بالدوالر.
وبلغ سعر مبيع الدوالر 8.65 ليرة تركية، 
وسعر شرائه 8.63 ليرة تركية  يوم األحد، 
بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار 

صرف الليرة التركية والعمالت األجنبية.
الشركة  رفعت  الحالي،  أيلول  من   11 وفي 
أسعار المحروقات مبررة ذلك بارتفاع أسعار 
صرف الدوالر مقابل الليرة التركية، ليتبعها 
المحروقات  رفع إضافي في بعض أصناف 
في 16 من الشهر نفسه، عزت فيها الشركة 

سبب الرفع األخير إلى ارتفاع أسعار المواد 
النفط  أسعار  ارتفاع  بسبب  المصدر  من 

العالمي.
الدوالر  صرف  سعر  في  ارتفاع  كل  ومع 
أسعار  “وتد”  ترفع  التركية  الليرة  مقابل 
المحروقات  أسعار  تخضع  إذ  المحروقات، 
سعر  هما:  لمتغيرين  السوري  الشمال  في 
النفط  التركية، وأسعار  الليرة  الدوالر مقابل 

العالمية.
الدوالر  أمام  التركية  الليرة  أسعار  وتؤثر 
السوري،  الشمال  في  المحروقات  بأسعار 
للتداول  كعملة  التركية  الليرة  اعتماد  بسبب 
احتلتها  التي  المناطق  في  والشراء  والبيع 

تركيا.
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غليان في الّشارع اأُلنثوي بتل كوجر جّراء
 تزايد العنف ضدَّ المرأة

المتسوالت في بالد الحرب يتعطشَن للتوعية

الشَّعبي  الشَّارع  يشهد  كوجر-  تل  روناهي/ 
عامةً والشَّارع األُنثوي خاصةً حالة غليان بعد 
والتعنيف  القتل  جرائم  عدد  في  ملحوظ  تزايٍد 

األُسري والتَّعديات العديدة بحقِّ المرأة.

تكون  ما  غالباً  التي  القتل  حاالت  لعدد  تزايد 
المرأة هي الضحية، في ظّلِ تزايد هذه الحاالت 
تمنعها  تكاد  نفسية  أزمةً  السُّورية  المرأة  تعيش 
تغلب  العيش بشكٍل طبيعي في ظّلِ مجتمعٍ  من 
عليه الذهنيّة الذكوريّة التي ترمي خلف ظهرها 
ُجلَّ األعراف الدينيّة والمجتمعيّة، متناسيةً بذلك 

دور المرأة الفعّال ضمن المجتمع.

املرأة يف حالِة قلق

تزايد  من  تخوفهنَّ  كوجر  تل  بلدة  نساء  أبدت 
وآخرها  المرأة،  لها  ض  تتعرَّ التي  القتل  جرائم 
عبد  ديالن  المغدورة  لها  تعرضت  قتل  جريمة 
الرحمن على يد شقيقها بعد مشاكل عائلية، حيث 
قالت المواطنة مريم محمد من تل كوجر بأنَّ ما 
تتعرض له النِّساء حالياً يدعوا للقلق الشَّديد حيث 
باتت المرأة غير قادرة على الّشعور باألمان في 
على  تُهيمن  تكاد  التي  الذكوريّة  الوحشيّة  ظّلِ 
بأنَّها تشعُر بالقلق حالها حال  المجتمع، مضيفةً 
حٍد  بوضع  ُمطالبةً  المنطقة،  في  النِّساء  جميع 
لمثل هكذا جرائم حيث يجب تأمين مستوى أعلى 
من األمان للنِّساء بشكٍل عام خاصةً في ظّلِ ما 
تمرُّ به المنطقة من تجاوزات على كّلِ المواثيق 

واألعراف التي تخصُّ أمن المرأة. 

مت يزيد الطّني ِبله الصَّ

لوأد  تسعى  التي  الذكوريّة  بالذهنيّة  وتنديداً 
صوت المرأة أعربت المواطنة روعة مصطفى 
عن  كوجر  تل  بلدة  في  ستار  بمؤتمر  العضوة 

الجرائم  تجاه  المستمر  الصَّمت  نتيجة  قلقها 
والعنف ضدَّ المرأة حيث أنَّه سوف يوهم العقلية 
الذكوريّة التي تقوم بهذه الجرائم أنَّها على حق، 
زمام  في  التَّحُكم  له  يحق  الذكر  »إنَّ  وزادت: 
أنَّ  تؤمن  النِّساء  أنَّ  حين  في  المجتمع  أمور 

المجتمع ال يقوم على جنٍس واحد إنَّما المجتمع 
يحتاج إلى تكافٍل من الطرفين وأنَّ جرائم القتل 
والتعنيف األُسري والتَّعديات العديدة بحّقِ المرأة 

ال تنمُّ عن مجتمعٍ متفاهم بل على العكس«.
بل  بالّصمت  تكتفي  لن  المرأة  أنَّ  على  ُمشددةً   

كّلِ  في  الذكوريّة  العقليّة  ثورةً ضدَّ  تقود  سوف 
مفاصل الحياة اليوميّة، وزادت: »الجرائم التي 
تمت لن تمرَّ مرور الكرام وسوف يكون هناك 
ردةُ فعٍل على  كّلِ الجرائم وسوف تحاول المرأة 
من  القرار  أصحاب  على  الضَّغط  ومؤسساتها 
لهم  تسّول  من  جميع  تردع  أحكاٍم  اتخاذ  أجل 
قوة  وال  حول  ال  المرأة  بأنَّ  المريضة  أنفسهم 
لها فالثورة مستمرة على المجتمع الذكوري بكّلِ 

أشكاله وممارساته«.

النِّضال مستمر

يبقى دور المرأة ثابتاً في المجتمع مهما حاولوا 
النُّفوس  ِضعاف  أراد  ومهما  إرادتها  من  النيل 
تصّور المشهد عكس حقيقته، لذا ترى ُجلُّ نساء 
بضرورة  قرارهنَّ  وحدنَّ  اللواتي  كوجر  تل 
لها  أوَّ الجبهات  جميع  على  النّضال  استمرار 
جميع  المجتمع وضمن  الداخلية، ضمن  الجبهة 
الفعاليات التي تقود المجتمع، وأّكدَن بأنَّ النّضال 
هذا  وفي  الخوف،  أو  اإلستكانة  دون  سيستمر 
بأنَّ  الجاسم  علياء  المواطنة  أعربت  الّسياق 
يتسلّل  ولن  لم  الخوف  وأنَّ  يتوقف  لن  النِّضال 
في  وقفن  اللواتي  النِّساء  وأنَّ  النِّساء  قلوب  إلى 
وانتصرن  المرتزق  التركي  االحتالل  وجه 
االستمرار  على  اليوم  قادراٌت  شعبهنَّ  لحريَّة 
النِّضال ضدَّ الذكوريّة وضدَّ جميع  ضمن قافلة 

المجرمين حتى وإن ظنّوا أنَّهم فوق القانون.
منوهةً بأنَّ محاسبة الجناة مطلب رئيسي لجميع 
مجال  وال  سوريا  وشرق  شمال  في  النِّساء 
النِّضال  عن  بديل  وال  جرائم  هكذا  مع  للتهاون 
حتى تضمن المرأة ُحريتها الكاملة دون نقصان.

برييفان خليل

تطردينهم  ال  لماذا  مكاننا  احتلَّوا  لقد  »أمي 
هيا  دوماً،  هناك  نجلس  وأختي  أنا  مكاني  أنَّه 
بمثل  تتفوه  فاه طفلٍة  ليبتعدوا«  لهم شيئاً  قولي 
أختها  بيِد  تُمسك  متسّولة  العبارات، طفلةٌ  هذه 
أُِمها مسرعةً وهي تلهث  إلى  الصَّغيرة وتأتي 
وكأنَّ حادثةً ما قد حصلت تقول لها تلك الجمل 
لمملكتها  عرشاً  أصبح  تسّولها  مكان  وكأنَّ 
والّسجاد الذي تجلس عليه وتنادي المارة بساط 
األميرة في قصرها، وتعجبت لردِّ والدتها »هم 
التّسّول  باستطاعتك  عليك  ال  ابنتي  يا  سبقونا 
من  الزَّ من  ِلبرهٍة  توقفت  هنا  آخر«  مكاٍن  في 
في  طفولتها  تعيش  أن  لصغيرة  كيف  أتعجب 
هذا الواقع وأدركت بأنَّ الطفولة البريئة ضائعةٌ 

ال بل ميتة.
في كلَّ كم متٍر تقريباً نرى على قوارع الّطريق 
المؤدي إلى السُّوق المركزي بقامشلو متسولةً 
يوفقكم  »هللا  بهم  وتنادي  للماّرة  يدها  تمدُّ 
تتحقق  انشاهلل  ناس،  يا  مال هللا  من  ساعدونا، 
تتفوه  ال  من  المتسوالت  من  وهناك  آمالك« 
ة؛ بساٌط صغير  بكلمة فقط ترسم صورة للمارَّ
البساط،  حتى  يوجد  ال  األحيان  بعض  في  أو 
أمامها  ممدودٌ  العينين  مغمض  صغير  طفٌل 
ذرةً  تملكون  فلو  حالتي  هذه هي  تقول  وكأنَّها 
من  آخر  صنٌف  ستساعدونني،  اإلنسانية  من 
مع  أحياناً  تمشي وتركض  الصغيرات خاصةً 
تعّودوا  الذين  الّسائقين  من  لتطب  السَّيارات 
على تسّولهن فيمتنعون عن إعطائهنَّ شيئاً لتبدأ 
حسب  وكلٌّ  كاب  الرُّ من  بالطلب  الصَّغيرات 

تعاطفه يقرر تقديم بعض اللّيرات لها.
مناطق شمال وشرق سوريا ليست الوحيدة في 
العالم  أنحاء  جميع  ففي  الظَّاهرة  هذه  انتشار 
نجد هكذا ظاهرة ولكن بصوٍر مختلفة وضمن 
فئاٍت مختلفة من المجتمع, وربَّما تكون اإلدارة 
الذاتية هي األفضل عن األخرى كونها خطت 
بعض الخطوات للحدِّ من هذه الظاهرة خاصةً 
والكبيرات  والفتيات  األطفال   من  النِّساء  بين 
غم من  في الّسن في عام 2014 تقريباً على الرُّ

الحصار على تلك المناطق واستهدافه من قِبل 
الكثير من الجهات التي تسعى لوضع العراقيل 

واستهداف المشروع الديمقراطي.
اإلدارة الذاتية ُحظيت بثناء لقيامها بهذه الخطوة 
منها   شيئاً  تُطبق  ولم  الدراسة  قيد  بقيت  التي 
المشروع  فبقي  الواقع  أرض  على  اآلن  حتى 
المتضمن بجمع المتسوالت في مركٍز تعليمي 
مهني جامداً، أو بمعنًى آخر ِحبراً على ورق 

في ظرٍف مختوم على طاولة المعنيين.

لك الذي يتبعه األمهات والجدات أيضاً في  الّسِ
تعليم بناتهن مهنة التَّسول كما يحسبها البعض 
ضهنَّ للخطر  سلك غير حضاري عدا ذلك يعّرِ
في مجتمعٍ ال يحرم المرأة القويّة قبل الضعيفة 
الحاجة،  بقصِد  يدها  تمدُّ  فتاة  أو  لطفلٍة  فكيف 
فها  يعّرِ ما  الطفولة  من  تجد  لم  الصَّغيرة  هذه 
فها  يعّرِ بذاتها،  فها  يعّرِ المجتمع،  في  بحقوقها 
فها  يعّرِ الوسائل،  بشتّى  المرأة  يعنّف  بمجتمعٍ 
بذهنيّة تستغلُّ حاجتها بتقديم المساعدة لها في 

سبيل إشباع غريزيته في الكثير من األحيان.
أو أختها  أو حفيدتها  تدفع بطفلتها  التي  المرأة 
إلى الهاوية والهالك عبر التسّول يلزمها الكثير 
بالتدريب  إالَّ  يحصل  لن  وذلك  التوعية  من 
ذاتها  معرفة  من  ستتمكن  خالله  من  الذي 
على  االعتماد  تستطيع  كامرأةٍ  وإمكانياتها 
التسّول،  دون  باقتصادها  واالستقالل  نفسها 
المؤسسات  جميع  عاتق  على  تقع  المهمة  هذه 
تدّعي  التي  النسائيّة  والمنظمات  والتنظيمات 
المرأة  عن  الدفاع  هو  تشكيلها  من  الهدف  أنَّ 
الجهات  تلك  حقوقها،  واسترداد  وحمايتها 
باستطاعتها تغيير واقع المرأة والمجتمع نفسه، 
لكّلِ صورة  تلك األطراف بإمكانها وضع حد 

تشّوه الصورة الحضارية للمرأة.
لن  وباألصل  المرأة  دعم  إلى  بحاجٍة  المرأة 
يدعم المرأة سوى المرأة نفسها ألنَّه كما ذكرنا 
آنفاً ما من رجل يمدُّ يده للمرأة إالَّ وفي جعبته 
ترسم  التي  الذكورية  ذهنيته  من  نابع  هدٌف 

مالمح للمرأة وهي فريسةٌ بيده.
هذه الصورة وجدناها في قامشلو إحدى مناطق 
إلى  إدارتها  تسعى  التي  سوريا  وشرق  شمال 
حال  هي  فكيف  بيدها  واألخذ  المرأة  دعم 
المرأة في المناطق السُّورية األُخرى الذي أخذ 
نحو  معاً  فلنسَع  الحياة،  كلَّ سبل  منها  الحرب 
إيقاظ المرأة الجاهلة وتعريفها بمكانتها فمكانها 
ذلك  إنَّها أعظم من  بالطرقات كمتسولة،  ليس 
تسعى  امرأةٍ  كلُّ  تؤديه  أن  يجب  الدور  وهذا 

لدعم المرأة والتقدم بواقعها.
الحرب  بالد  في  المتسوالت  نقول  هنا  من 
ارتواء  فبعد  شيء  كّلِ  قبل  للتوعية  يتعطشن 

عطشهنَّ سيمتنعنَّ عن هذا الفعل بأنفسهن.

تل كوجر/  مثنى المحمودـ العب كرة قدم 
يترك  لم  ولكنه  الظروف  عاندته  مخضرم، 
األخضر،  المستطيل  وهو  أال  األول  عشقه 
العيش وصنع مسيرة  الفقر وصعوبة  صارع 

من ذهب بأقدامه الساحرة وأخالقه العالية.
بلدة  من  قدم  كرة  العب  المال  حسين  سطام 
جل آغا، من مواليد عام 1983 ولد في بلدة 
جل آغا ونشأة فيها، لم تساعده الظروف ولو 
ساعدته لكان اسم تتحدث عنه سوريا بأكملها، 
َعِشق الكرة منذ نعومة أظافره، يبلغ من العمر 
ثمانية وثالثين عاماً وال يزال رقم صعباً داخل 

المستطيل األخضر. 

محطات وأرقام 

مع  بدأها  مسيرته  في  أندية  لعدة  المال  لَِعَب 
يعمل  كان  عندما   2008 عام  عربين  نادي 
برفقة أهله في ريف دمشق، استمر مع عربين 
لموسمين، ثم أبعدته ظروف الحياة إلى لبنان 
نادي  إلى  عاد  بعدها  هناك،  يعمل  كان  حيث 
إلى  بعدها  لينتقل   2014 عام  ليمثله  الجهاد 
 2015 عام  مثله  الذي  رميالن  عمال  نادي 
في  النهائي  التجمع  في  الفريق  هداف  وكان 
دمشق برصيد خمسة أهداف، مثّل بعدها المال 

نادي عامودا لمدة موسم واحد.
انخرط بعدها المال في صفوف نادي الصناديد 
الذي يلعب ضمن دوري إقليم الجزيرة ومثله 
للفريق،  قائداً  سطام  وكان  مواسم  ثالثة  في 
الذي  فدنك  لنادي  الماضي  العام  في  لينتقل 
إقليم  في  الثانية  الدرجة  دوري  في  ينشط 
الجزيرة، وكان لسطام تجربة ناجحة مع نادي 
برخدان الذي مثله لموسم واحد، ويلعب سطام 

حالياً مع نادي فدنك الرياضي.

فرص و ظروف 

الدمشقي  عربين  نادي  مع  سطام  لعب  أثناء 
الوحدة  نادي  إلى  االنتقال  من  جداً  قريباً  كان 
في  الكبير  واالسم  العريق  النادي  الدمشقي 
السوريّة، لكن ظروف سطام  القدم  عالم كرة 
العائلية لم تسمح له خوض هذه التجربة حيث 
الفكرة وأصر على أن كرة  رفض والده هذه 

القدم ال تُطِعم الخبز.
بعدها انتقل المال للعيش في لبنان بعد تدهور 
األحوال في ريف دمشق واستمر في ممارسة 
الشعبية  الفرق  ضمن  لبنان  في  القدم  كرة 

هناك، حيث كانوا يلقبونه بالفهد السوري نظراً 
على  ُعِرض  الملعب،  داخل  وذكائه  لسرعته 
سطام خوض تجارب األداء مع بعض األندية 
بالعمل  وانشغاله  الحال  ضيق  ولكن  اللبنانية 
من خوض  منعه  المعيشية  أهله  حاجات  لسد 
الحياة  ظروف  وقفت  أخرى  ومرة  التجربة 
االحتراف  في  لحلمه  المال  وصول  أما  عائقاً 

والتفرغ لعشقه األول كرة القدم. 

رجل األحياء الشعبية األّول 

تقول  مناطقنا  عموم  في  شائعة  مقولة  هناك 
بسطام  عليك  لقب  إحراز  تريد  كنت  »إذا 
المال«، حيث يمثل سطام أيقونة حية ويرجح 
العديد  كفة أي فريق يرتدي قميصه، وأحرز 
الشعبية  األحياء  دوريات  ضمن  األلقاب  من 
حيث حقق مع فريق بلدته جل آغا لقب بطولة 
كما  مشحن،  تل  في  العواصي  طالل  الشيخ 
منها  دوريات  عدة  في  عديدة  بطوالت  حقق 
لقب دوري علي آغا والناصرية وتربه سبيه 
ودوريات أخرى في أحياء قامشلو ومثّل المال 
لعب  حيث  معها  ولعب  المنطقة  فرق  معظم 
للجوادية في بطولة تل مشحن لسنوات عديدة، 
وحقق معهم العديد من األلقاب، كما مثل فريق 
والعديد  والقاسمية  مشحن  تل  وفريق  األخّوة 

من الفرق الشعبية.
ويحب  اإلسباني  برشلونة  نادي  المال  يعشق 
يوماً  يحلم  كان  الذي  السوري  المنتخب 
قدوته  الدولية  المحافل  في  ألوانه  بتمثيل 
يمتاز  ميسي.  ليونيل  األرجنتيني  كالعب 
ويمتلك  الملعب،  داخل  العالية  بأخالقه  سطام 
حيث  المميزة  لمهارته  إضافة  مذهلة  سرعة 
كما  الفريق  في  األلعاب  صانع  مركز  يشغل 
قدم  ويمتلك  الثابتة  الركالت  تنفيذ  يجيد  أنه 
حالة  المال  يُشكل  سحرية،  ولمسات  ذهبية 
داخل  به  يُحتدى  ِمثال  يُعد سطام  فريدة حيث 

المستطيل األخضر.

انطالق دورة ROJ..C لمدربي كرة القدم 
في إقليم الجزيرة

العب ُمخضرم أتعبته مشاغل 
الحياة، لكن لم ُتبِعده عن كرة القدم

وتهدف الدورة لتنظيم عمل المدربين حيث عّمت 
الفوضى بهذا المجال منذ عدة سنوات، وأصبح 
أي  بدون  يريد  من  لكل  مفتوحاً  التدريب  مجال 
نظم وقوانين محددة، ومع حرمان الكثيرين من 
من  السابق  في  التدريبية  للدورات  االنضمام 
لحكومة  التابع  القدم  لكرة  السوري  االتحاد  قبل 
دمشق والذي كان يسمح لعدد قليل من المدربين 
في مناطق الجزيرة السورية بالمشاركة في هذه 
مستمرة  ومازالت  واضحة  سياسة  في  الدورات 
في  المناطق  باقي  عن  مناطقنا  بتميز  اآلن  إلى 
الماضي والذي شهد عبر  العام  باستثناء  سوريا 
فيها  انخرط  دورة  إقامة  الجهاد  نادي  إدارة 

العشرات للحصول على شهادات تدريب.
الدورة ستكون بمدينة قامشلو أيام: السبتـ  االثنين 
ـ األربعاء ـ الجمعة، وهي للمدربين من مناطق 
قامشلو وعامودا والحسكة والدرباسية وتل تمر 

بما يعني القسم الغربي من إقليم الجزيرة.
أما القسم الشرقي وهي لمناطق تربه سبيه وتل 
كوجر وكركي لكي وديرك وباقي المناطق بهذه 
داخل  رميالن  مدينة  ملعب  في  وتقام  الجغرافيا 
ـ  الخميس  ـ  الثالثاء  ـ  األحد  أيام:  وهي  الحقل، 
كال  ومن  مدرب   25 بانضمام  وبدأت  الجمعة، 

الجنسين.
مدير الدورة هو الكابتن عماد مسور أما أمين السر 
فهو الكابتن محمد محرم رسول، ويحاضر فيها 

سركيسيان  بيرج  المدرب  الكباتن: 
الحكم  ـ  سرديني  محمد  المدرب  ـ 
الحكم  الرحمن رشو،  عبد  الدولي: 
مهند األحمد ـ الحكم محمد ماالتي، 
باإلضافة للرئيس المشترك لالتحاد 
ونضال  إبراهيم،  ديار  الرياضي 
في  القدم  كرة  مكتب  رئيس  حميد 

االتحاد الرياضي.
القسم  في  الدورة  في  وانخرط 
مدرب  خمسين  من  أكثر  الغربي 

للكابتن  بمحاضر  وبدأت  الجنسين،  كال  ومن 
التدريب  علم  تناول  والذي  سركيسيان  بيرج 
اللعب  أسلوب  عن  تغيرت  التي  والمعلومات 

وتجهيز الفرق واالستعدادات للبطوالت.
وتقسيم  التدريب  وخطط  الالعب  تجهيز  وعن 
أن  يجب  التي  والمراحل  التدريبية  الحصص 
األساسية  المعلومات  إلى كل  باإلضافة  بها  تمر 

والالزمة لعلم التدريب.
ميز  وما  ألف   25 هو  للدورة  االشتراك  رسم 
الموحد  اللباس  قضية  هو  سابقتها  عن  الدورة 
التدريبية  الدورات  من  الكثير  في  نفتقره  والذي 

والتحكيمية بإقليم الجزيرة.
العام 2016، وهي  المدربين بدأت منذ  دورات 
كانت مختلفة عن هذه الدورة فهي للمرة األولى 
موحد  اللباس  فيها  )C(ويكون  لمستوى   تكون 

هي  وطبعاً  المشاركة،  في  كثافة  جانب  إلى 
بالمشاركة  المنطقة  في  المدربين  لكافة  ملزمة 
والتخلّف يعني عدم الموافقة له في تدريب األندية 
كان  السابق  وفي  الجزيرة،  إقليم  في  المرخصة 
القرار كما اآلن بخصوص عدم االنخراط يعني 
ال يجوز العمل بمجال التدريب، ولكن القرار لم 
يُطبق حرفياً هذا غير كل رئاسة مشتركة تطبق 
مع  وتتبخر  الدورات  معينة بخصوص  قرارات 
تغير هذه الرئاسة المشتركة حيث نّصت الدورات 
السابقة كما ذكرنا على االلتزام باالنخراط فيها، 
ورغم  معتمد،  مدرب  أصبح  فهو  ينضم  ومن 
انضمام بعض المدربين في الدورات السابقة إلى 
هي  بداعي  الدورة  لهذه  باالنتساب  أُلزموا  أنهم 
فقط  كانت  السابق  كما  وليس  درجات  أصبحت 
إقامة دورة مدربين  دورة عشوائية وهدفها فقط 

شكلية فقط.

روناهي / قامشلو ـ انطلقت دورة لمدربي كرة القدم هي األولى من نوعها في إقليم الجزيرة باسم ROJ..C، وذلك بمقر االتحاد الرياضي بقامشلو 
وملعب رميالن داخل الحقل، ستتضمن الدورة  محاضرات منوعة وستستمر حوالي أسبوع. 
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عموديأفقي

كلمات متقاطعة

أفقي

عمودي

حل العدد السابق:

اعداد: رافع عباس

1ـ اول شهيد دف في مقبرة شهداء درباسية- مدينة ايرانية. 
2- شاعر اموي – عملة اجنبية)م(- قصائد شعرية باللهجة 

العامية.3- من االطراف- ممثل مصري )م(. 4- احسان- عبر- 
عكس حرمه.5- مسرحية مصرية )م(- اسم علم اجنبي )م(.6- من 

فصيلة الرخويات- خوخ.7- اسم علم مؤنث- للوجع )م(- والدي 
بالعامية)م(.8- حرف موسيقي- اسم صغار التمساح.9- سلطان 

مصر والشام.10- يفرحان. 11- حاول الطيران.12- حرف شرط - 
مقياس كهربائي.13- من الخلفاء الراشدين.

1ـ سميح شقير ـ ابلغ.
2ـ عطارد ـ ايا.

3ـ در ـ خلد.
4ـ بزنز ـ تابط شرا.

5ـ صربيه )م( ـ بوسنا.
6ـ امد ـ بدوي ـ ب ب .

7ـ بيان دور ـ رزان.
8ـ يد ـ كوريا ـ يو.

9ـ واترلو
10ـ ابحر ـ بهو.

11ـ مرا)م( ـ قرن ـ طالسم)م(.
12ـ صقراط ـ عنق ـ هم.

13ـ سلطان األطرش.

1ـ سعد بن ابي وقاص.
2ـ مطرز ـ اديم )م( ـ سقر)م(.

3ـ يا ـ ادهن)م( ـ ت ت م ر ل مبعثرة.
4ـ حر ـ زين ـ نكر ـ طا)م(.

5ـ شده ـ بندول ـ قطا.
6ـ رت )م( ـ وروار.
7ـ يارا صبري ـ بن.

8ـ عل .
9ـ اخطبوط ـ انمرع )م(.
10ـ ايل شويري ـ سقط.
11ـ سرداب)م( ـ زوربا.

12ـ انبا ـ شمله.
13ـ قطز ـ ابن بطوطه.

1ـ أديب مصري راحل.2- في القميص- ميسر- الشجاع.3- حروف 
متشابهة- يهنئه بقدوم العيد.4- جواهر)م(- من الطيور- نهب.5- 

سئم- عاصمة اوربية.6- مرعى لألبل- والد.7- مرض – معروف 
بالدرجة الرفيعة)م(.8- من الفواكه)م(- فاشل- ازدهار.9- للمساحة 

)م(- زوج.10- بدو)م(- عمرنا)م(.11- ثالث المشاعر المقدسة 
في الحج- بني.12- عالم وفيلسوف ايطالي- احد الوالدين.13- من 

القالع في سوريا- بترول.
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9 اآلراءالسياسة 4

العالقة التركّية اإلماراتية إلى أين؟

مواطنو تل كوجر: أثبتنا للعالم إدارة شؤوننا باقتدار

رفيق ابراهيم

في اآلونة األخيرة صّرحت أوساط تركيّة ُمطلعة 
إن تصريحات وزيـر الخارجية مولود جاويش 
باردة  كانت  اإلمارات  العالقة مع  بشأن  أوغلو 
العالقات بين  ولم تحمـل أي جديد على صعيد 
البلدين بعكس ما تحدث عنه اإلعالم وبخاصٍة 
تصريحات  بأن  األوساط  تلك  وأكدت  التركي، 
جاويش أوغلو ما هي إال لذر الرماد في العيون 
ومن أجل عدم التصعيد في المراحل المقبلة بين 
وليس  اإلمكان  قدر  المشاكل  وتصفير  البلدين 

تحسنها.

إما تقديم التنازالت أو استمرار القطيعة؟
دول  مع  األمور  تهدئة  اآلن  تحاول  وتركيا 
المنطقة وبخاصٍة االمارات والسعودية ومصر، 
االقتصادي  النزيف  وقف  في  منها  واالستفادة 
سوء  نتيجة  التركي  االقتصاد  به  ُمنَي  الذي 
التصرف من قبل أردوغان وحاشيته في حزب 
القومية، حيث  الحركة  العدالة والتنمية وحزب 
وعدائه  واستعالئه  أردوغان  عنجهية  أثرت 
مع دول المنطقة على الدور التركي وخسارته 

الكثير من األصدقاء، وبخاصٍة تدخله واحتالله 
ألراضي من سوريا والعراق. 

الخالف اإلماراتي التركي ليس َوليد اللحظة بل 
العالقات  وإعادة  القطيعة  من  سنوات  يتجاوز 
في هذا التوقيت الحساس يتطلب ُحسن النوايا 
والقيام ببعض األمور التي قد تكون الباب الذي 
يفتح العالقات من جديد، ولكن هل تركيا جاهزة 
للقبول بالشروط اإلماراتية التي ال تختلف عن 
رأسها  وعلى  والمصرية  السعودية  الشروط 
المسلمين  اإلخوان  وجماعة  للتطرف  دعمها 

في دول الخليج العربي؟.  
ومن هنا يتساءل عدد من المراقبين والمتابعين 
األتراك بأنه لماذا لم يعلن وزير الخارجية عن 
اإلمارات،  العالقة مع  الملموسة في  الخطوات 
تلك  في  وتقدم  خطوات  بالفعل  هناك  وهل 
العالقة؟ لذلك على تركيا إظهار الرغبة الجدية 
لديها في تنفيذ ما ُطِلب منها وإال لن يكون هناك 
أي تقدم في العالقة مع اإلمارات وكذلك مصر 
من  الطلب  مرة  كل  تحاول  تركيا  والسعودية، 
األولى  الخطوات  وخطو  باالنفتاح  اآلخرين 
المشاكل  تخلق  التي  هي  أنها  مع  عليها،  للبناء 
وعليها  عام  بشكٍل  المنطقة  قضايا  في  وتتدخل 
نوايا  يكون هناك حسن  التنازالت كي  تقدم  أن 
اإلخوان  دعمت  من  هي  أليس  طرفها،  من 
لهم  وقدمت  وصريح  علني  بشكٍل  المســـلمين 

اآلمن  المالذ  تركيا  وباتت  الدعم  أنواع  كل 
والراديكاليين  المتطرفين  من  ولغيرهم  لهم 

واإلرهابيين.  
قاطعتها  التي  قطر  مع  بعالقاتها  تجاهر  تركيا 
األخرى،  العربية  الدول  من  وعدد  اإلمارات 
في  واإلرهابيين  المرتزقة  دعمت  التي  قطر 
السوري  الشأن  في  تدخلها  وأيضاً  مكان،  كل 
الدول  وجميع  واليمني  والليبي  والعراقي 
العربية، وهذه من أهم نقاط الخالف بينها وبين 
دولة اإلمارات، ولتعلم تركيا بأنها إن لم تتراجع 
يداها  اقترفت  ما  كل  عن  وتعتذر  موقفها  عن 
تنجح  لن  فهي  والمنطقة،  العربية  البلدان  في 
وبخاصٍة  منها  الدول  تلك  مواقف  تغيير  في 

اإلمارات. 
إنقاذ اقتصاده المتهالك على حساب اآلخرين

يكون  أن  يريدون  وحكومته  التركي  والرئيس 
تكون  وأن  واحد،  طرف  من  تصالح  هناك 
الفرص  حيث  الخليج  دول  قبل  من  المبادرة 

الكثيرة لالستثمارات وبخاصٍة مع دول الخليج، 
كي يُنقذ اقتصاده المتهالك وليرته التي تتهاوى 
نية  وُحسن  التزام  أي  يتبعها  أن  دون  يوم،  كل 
شبه  األمر  وهذا  أنقرة،  جانب  من  وتنازل 
مستحيل حيث إن اإلمارات والدول األخرى هي 
تؤخذ  أن  يجب  ومصالح  التزامات  لديها  أيضاً 
التركية  العالقات  أن  وبخاصٍة  االعتبار،  بعين 
مع الغالبية من دول الخليج ليست على ما يُرام.

إلصالح العالقات المتوترة إن كانت بين تركيا 
قلنا  وكما  ومصر  السعودية  مع  أو  واإلمارات 
سابقاً على األتراك القبول بالشروط التي ُطرحت 
عليها وتنفيذها، وإال لن يكون هناك انفتاح في 
من  وغيرها  اإلمارات  وبين  بينها  العالقات 
في  تقف  التي  الهامة  والقضية  العربية،  الدول 
وجه تلك العالقات األزمة السورية التي لعبت 
تركيا دوراً أساسياً فيما وصلت إليه اآلن، وأيضاً 
على  المستمرة  والهجمات  العراق  في  التدّخل 
أراضيها، ومن القضايا الهامة التي تقف عائقاً 

المسلمين  اإلخوان  مسألة  العالقات  تطبيع  أمام 
الوطيدة  والعالقة  واإلرهابيين  المرتزقة  ودعم 
لوائح  على  المصنفة  النصرة  جبهة  وبين  بينها 

اإلرهاب العالمية.
ُمعقدة  واإلمارات  تركيا  بين  الخالفيّة  القضايا 
وال يمكن حلها من خالل عدة جلسات وحوارات 
ألنها قضايا مصيرية تمس األمن والمصالح في 
 - التركية  العالقات  عودة  فأن  ولهذا  المنطقة، 
اإلماراتية مرتبط بالقضايا العالقة بين الطرفين 
التطبيع  تركيا  أرادت  ما  وإذا  آنفاً،  وذكرناه 
االعتذار  تقديم  فعليها  وغيرها  اإلمارات  مع 
سوء  من  منها  بدَر  ما  كل  عن  والتنازالت 
من  الخروج  عليها  أن  كما  تجاهها،  تصرف 
المدن واألراضي السوريّة المحتلة، واألراضي 
المستمرة  هجماتها  وإيقاف  والليبية،  العراقية 
نيّة  ُحسن  كبادرة  سوريا  وشرق  شمال  على 

أولى.

تل كوجر/ مثنى املحمودـ تُشكل 
اإلدارة الذاتية حالة متفّردة في تطبيق 

الديمقراطية وفن إدارة الشعب لشؤونه 
وترسيخ لمبادئ المساواة والعدالة 

االجتماعية، ثالث سنوات انقضت منذ 
تأسيس اإلدارة الذاتية، ثالث سنوات قدمت 

بها اإلدارة الذاتية العديد من اإلنجازات، 
في مدة زمنية قياسية، وتم ذلك بجهود 

أبناء وبنات المنطقة، قدمت اإلدارة الذاتية 
خدمات عديدة لألهالي منها إعادة تهيئة 
البنية التحتية في جميع القطاعات، كما 
طورت اإلدارة الذاتية الواقع الخدمي 

والتربوي والزراعي لنشهد اليوم التفاف 
شعبي حول اإلدارة الذاتية بشمال وشرق 

سوريا.

اإلدارة الذاتية إنجاز فريد 
من نوعه

فرحان  المواطن  تحدث  الموضوع  هذا  حول 
وهي  الذاتية  اإلدارة  تأسيس  منذ  قائالً:  المسلط 
يعيشه  ما  إن  بأمان،  نعيش  أن  أجل  من  تعمل 
المواطن اليوم كان بمثابة حلم منذ بداية الثورة 
السورية، وما تقدمه اإلدارة الذاتية من استقرار 
يُعد  سوريا،  وشرق  شمال  داخل  وثبات  وأمن 

إنجاز فريد من نوعه.

الذاتية  اإلدارة  عوضت  قوله:  المسلط  وتابع   
إننا  سنوات،  قبل  يكابده  كان  ما  المواطن  على 
إلى  قد ال نكون وصلنا  الذاتية  في عهد اإلدارة 
مرحلة الكمال، لكن إذا ما قارنا بين ما قدمته لنا 
اإلدارة الذاتية في سنوات قليلة، بما هو موجود 
فال  المعارضة  تسمى  ما  أو  النظام  مناطق  في 

يوجد أية مقارنة في ذلك.
لإلدارة  يُحسب  بالقول:  المسلط  فرحان  واختتم 
المواطن  حاجات  تأمين  على  قدرتها  الذاتية 
مما  اليوم قريبين جداً  وُحسن تعاملها معه نحن 
كنا نراه على شاشات التلفزيون حين كنا نشاهد 
الدول  بعض  في  الحياة  أساليب  عن  تقارير 

المتقدمة. 

همها الوحيد تقديم
 الخدمات لألهايل

منذ  اختفت  التي  السلبية  المظاهر  أهم  وعن 
جاسم  المواطن  أجاب  الذاتية  اإلدارة  تأسيس 
التي  السلبية  الظواهر  أبرز  إن  قائالً:  األدهم 
الذاتية من جذورها هي ظاهرة  اجتثتها اإلدارة 
البالد  تُدار  كانت  التي  والرشاوي  المحسوبيات 
بها، اليوم هناك تنسيق دقيق في إتمام معامالت 

المواطن ضمن المؤسسات الخدمية.
 وأوضح األدهم: المؤسسات همها الوحيد تقديم 
الخدمة للجميع ومن دون تفضيل هذا على ذاك، 

وهي تعمل ضمن قانون يسوده العدل والمساواة 
في الحقوق والواجبات.

 وأنهى جاسم األدهم حديثه بقوله: أصبحنا اليوم 
نعيش واقع أفضل بكثير مما كانت عليها األمور 
وعلينا  أُنِجزت  األمور  من  الكثير  الثورة،  قبل 
من  تقدمه  ما  على  الذاتية  اإلدارة  مع  الوقوف 

مجهودات للسير نحو واقع أفضل. 

توفري الكثري من فرص 
العمل للشباب 

مساعد  علي  المواطن  تحدث  ذاته  السياق  في 
وفرت  أنها  الذاتية  اإلدارة  يميز  ما  موضحاً: 
الكثير  كانوا  الذين  الشباب  لجل  عمل  فرص 
يقصدون  حتى  أو  الهجرة  نحو  يسعون  منهم 
المحافظات األخرى، أما اآلن أن مناطق اإلدارة 
الذاتية أصبحت هدف للبعض يقصدها بحثاً عن 

آفاق جديدة وحياة أكثر أماناً.
إنشاء  ومنذ  الشباب  جل  إن  مساعد:  واختتم 
أحالمهم  يبنون  أصبحوا  الذاتية  اإلدارة 
وطموحاتهم ضمن حدود وطنهم، قد تبدوا مهمة 
اإلدارة الذاتية صعبة أو شبه مستحيلة لكن تكاتفنا 
أثبت للعالم أجمع إننا قادرون على إدارة شؤون 
بلدنا وإننا شعب مثقف يمتلك الكثير من الميزات 
خلق  على  الذاتية  اإلدارة  بقدرة  مساعد  ويشيد 
فرص العمل التي كان يظن الجميع أنها مفقودة.

ما حققته اإلدارة محل 
ثقة للجميع

بقوله:  الحربي  فيصل  المواطن  تحدث  كما 
في  وهي  ثابتة  بخطى  تسير  الذاتية  اإلدارة 
الطريق الصحيح كما أشاد جل المواطنين بقدرة 
الذاتية على استيعاب متطلبات الشعب،  اإلدارة 
من  العديد  الذاتية  اإلدارة  مناطق  شهدت  لقد 
الهجمات العدوانية والحمالت البربرية من قبل 
ثني  تستطع  لم  المنغصات  هذه  كل  لكن  تركيا، 
مهامهم  إتمام  عن  الذاتية  اإلدارة  على  القائمين 

تجاه المواطن.

ثبات  الذاتية تقدمت بكل  الحربي: اإلدارة  وبيّن 
النهج  على  واستمرت  األصعدة،  جميع  على 
التي  األخطاء  من  الكثير  وتداركت  الصحيح 
البعض  حاول  أو  أحياناً  أو  سهواً  تسقط  كانت 

إحداث شرخ في بنائها.
 وفي نهاية حديثة قال فيصل الحربي: إن ثبات 
التفوا  الذين  المواطنين  ثبات  مصدره  اإلدارة 
معاناتهم،  رحم  من  وِلدت  التي  إدارتهم  حول 
اليوم من  نشاهده  ما  إلى  أدت  العوامل  هذه  كل 
واقع آمن واقتصاد ثابت ومتطور، إن ما حققته 
أنتجته  ما  يفوق  فترة وجيزة  في  الذاتية  اإلدارة 

أنظمة تقود الحكم لعشرات السنين.

احترام حقوق الشعوب من ِقبل حكامهم احترام ألوطانهم

بعد درعا... إدلب واالختبار الُمقبل

سيبان رسدار

بمجرد ما أن يفشل أي حاكم لقيادة نظامه وإدارة 
ما  سرعان  األوسط  الشرق  بلدان  في  حكومته 
هناك  بأن  فيدّعون  معارضيهم،  يتهمون  تراهم 
جهات خارجية تقوم بتمويلهم وبدورهم يقومون 
بأخطائهم  يعترفون  وال  التخريب،  بأعمال 
والجرائم التي ارتكبوها تجاه شعوبهم، فأجبروا 
الشعوب للرضوخ ليعيشوا فقراء لهذا كان ال بد 

أن يقوموا بتشكيل معارضة لمحاربة الفساد.
والعراق،  وسوريا  وإيران  تركيا  في  وخاصةً 
الذي  كردستان  جنوب  إقليم  إلى  باإلضافة  هذا 
تنازل عنه قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
كل  تركية،  مستعمرة  فأصبح  التركية  للحكومة 
يتهمون  لكم،  ذكرتها  وأن  سبق  التي  األنظمة 
كل  وراء  بالوقوف  الكردستاني  العمال  حزب 
الكوارث التي تحصل في بلدانهم ولم يبَق إال أن 
يتهموا PKK بالفيضانات والزالزل التي تحدث 

في العالم!

يحمل  لم  الكردستاني  العمال  حزب  بأن  علماً 
الطبقة  أبناء  األبرياء  الجنود  قتل  بغاية  السالح 
العاملة من العمال والفالحين الذين ال عالقة لهم 
وال  البرلمان  بأعضاء  وال  البلديات  برؤساء  ال 

بالوزراء وال بالرئيس نفسه.
فهو  الكردستاني،  العمال  حزب  ظهر  عندما 
وإنما   ، الكردي  الشعب  بحقوق  فقط  يطالب  لم 
والمساكين  الضعفاء  كل  بحقوق  للمطالبة  ظهر 
في بلدان الشرق األوسط وخصوصاً في تركيا 
يوجد  ال  سوريا  في  والعراق،  وسوريا  وإيران 
من بنات وأبناء المناطق الشرقية )عرب البدو( 
في  الثانية  وال  األولى  الدرجة  من  مسؤولين 
النظام البعثي، وال حتى ممثلين في المسلسالت 
تم  وإن  حتى  التلفزيون،  في  السورية  واألفالم 
إعداد مسلسل يتحدث عن حياة البدو في سوريا، 
المسلسالت  تلك  بإعداد  يقومون  الذين  فإن 
واألفالم إما إنهم من أصول كردية أو من العرب 

المستعربين )أي ليسوا من أصول عربية(.
غير  سوريا  في  الكردي  الشعب  أن  مع 
حتى  وال  البعثي  النظام  قبل  من  به  معترف 
معارضيه )المعارضين الذين يعيشون في أنقرة 
وإسطنبول( ومحرومون من التعليم بلغتهم األم 
إال أن نسبة الفنانات والفنانين الكرد في سورية 
المسلسالت  يقدمون  الذين  من   %80 تتجاوز 

واألفالم السورية. 
مشلول  البعثي  النظام  فإن  ذلك  من  بالرغم 
نهائياً ال يعترف بوجود الكرد في سوريا فكيف 

سيعترف بالقضية الكردية...!
نعم لهذا السبب ظهر حزب العمال الكردستاني، 
هي  وهذه  مظلومين  سوريا  في  العرب  حتى 
حقيقة كل الشعوب التي تعيش في كٍلّ من سوريا 
إقليم  إلى  باإلضافة  والعراق  وتركيا  وإيران 

جنوب كردستان.

حتى  أردوغان  بأن  نالحظ  تركيا  في  أما 
االحتيال على شعوبه  نفسه من عمليات  يُبرَء 
ومعارضيه في الحكومة، عندما اندلعت النيران 
باتهام  سارع  كيف  رأينا  التركية  الغابات  في 
حزب العمال الكردستاني مباشرةً، وقال: بأن 
أبناء الشمس والنار هم وراء هذه األفعال، في 

إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
مناطق  تركيا هي  أن 70% من مساحة  حيث 
غابات وأشجار مثمرة وأراضي زراعية وال 
طائرة    13 هناك  بينما  إطفاء،  طائرة  تملك 
تعود لرئيس الجمهورية، ومع ذلك نراه يقوم 
يكن  ألم  النيران،  باندالع  خفية  جهات  باتهام 
من واجب الحكومة التحضر لحاالت طوارئ 
كتلك التي حصلت، على الرغم من عدم تواجد 
حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق تم 
توجيه التهم له، هذا الحزب الذي بدأ بمحاربة 
عام،  أربعين  من  أكثر  منذ  التركية  الحكومة 
لو كان هناك شيء من هذا القبيل لفعلوها منذ 

أربعين عام.
من  اآلالف  بل  المئات  جاء  عام  أربعين  منذ 
والوزراء  والبرلمانيين  البلديات  رؤساء 

تركيا،  في  السلطة  زمام  واستلموا  والرؤساء 
العمال  حزب  على  بالقضاء  يتوعدون  وهم 
من  أقل  تعدادهم  كان  حيث  الكردستاني، 
بضعة  الخفيفة  باألسلحة  قاوموا  100شخص 
اليدوية،  والقنابل  المسدسات  آلية وبعض  بنادق 
ذلك  مع  اآلالف  عشرات  تعدادهم  اليوم  بينما 
فعلها  كما  تركيا  في  الغابات  بحرق  يقوموا  لم 
كردستان  شمال  في  وعصاباته  أردوغان 
ومقاطعة عفرين، ويفعلها اآلن في إقليم جنوب 

كردستان!
أمجاد  سيستعيد  بأنه  يظن  كان  الذي  أردوغان 
أجداده العثمانيين من جديد حاول أن يبرئ نفسه 

أمام اإلعالم، حول دعمه للمجموعات اإلسالمية 
اإلرهابية المأجورة، وفي مقدمتهم تنظيم داعش 
قارن  كيف  الحظنا  مقابلة  كل  ففي  اإلرهابي، 
يخشى  الذي  بداعش  الكردستاني  العمال  حزب 
كل  وتوجيهه  بدعمه  ويقوم  الزوال  من  عليه 

ساعة ودقيقة.
أردوغان أهمل كل الجغرافيا التركية وشعوبها 
من  الدوالرات  من  الماليين  مئات  وخصص 
أجل خدمته الشخصية، فوضع 13طائرة لخدمة 
الشعوب  كل  بحق  جريمة  هذه  أليست  سيادته 
في تركيا؟ أردوغان الذي كان يحلم بأنه أصبح 
حل  واجبه  من  بأنه  ويرى  عصره،  سلطان 
مشاكل كل الدول، نراه كيف يتدخل بشؤون كل 

دول العالم. 

أردوغان كان على علم مسبق بكل ما سيحصل 
في مصر وليبيا ودول االتحاد األوربي وسوريا 
وتدّخل  واألفريقية  العربية  والدول  والعراق 
حزب  على  بالقضاء  فشل  ذلك  ومع  فيها، 
سبقوه  الذين  كل  فشل  كما  الكردستاني  العمال 
يسعى  أن  الضروري  من  لذلك  السلطة،  في 
احترام  األتراك  وعلى  السالم،  مبادرات  لقبول 
إرادة الشعوب وفي مقدمة تلك الشعوب الشعب 
الكردي، ومتى ما احترموا الشعوب سيحترمون 
احترام  في  يكمن  الشعوب  احترام  بلدانهم، ألن 

الوطن، وبشكٍل خاص احترام حقوق المرأة.
ومن أجل كل ما ذكرناه ظهر عبدهللا أوجالن...

وظهر حزب العمال الكردستاني.

عبد الحميد توفيق )كاتب(

إدلب  إلى  جنوباً  درعا  من  اتجهت  األنظار 
شمال البالد، ال بد من االعتراف بأن الوضع 
القائم في إدلب يختلف اختالفاً كبيراً عما كان 
في  معه  يتقاطع  لكنه  درعا  في  الواقع  عليه 
زوايا مشتركة، منها حضور الجانب الروسي 
ومنها أن التحوالت الحاصلة في اإلقليم كجزء 
الحديث  مستوى  رفعت  العالم  تحوالت  من 
السالح  عن  بعيداً  إدلب  في  الحسم  خيار  عن 
والقتال، إذا كان ذلك متاحاً من خالل استثمار 
التركية،  الروسية  العالقات  وعمق  طبيعة 
التي تم نسج خيوطها وفق آلية معقدة ومتعددة 
الثنائي  المستوى  على  والمسارات  السياقات 
السوري من  الملف  ناحية، وعلى صعيد  من 

ناحية ثانية.
فقد تمكن الجانبان من حيث النتيجة من رسم 
مالمح وتحديد مصالح كل طرف دون أن يعني 
عن  الناشئة  الجوهرية  التناقضات  حسم  ذلك 
والسياسية  الميدانية  بأبعاده  بينهما  التعارض 
والعسكرية، ودون التسليم السوري والروسي 
أو  سورية  ألراٍض  التركي  االحتالل  بقبول 

بقائه فيها تحت أي اسم كان.
متفقان  والروسي  التركي  الجانبين  أن  كما 
»سوتشي«  مسارات  تفاهمات  إلى  استناداً 

مبادئ  على   ،2254 جنيف  وقرار  و«آستانا« 
وسيادة  استقالل  على  المحافظة  أولها  أساسية، 
تصنيف  وثانيها  أراضيها،  وسالمة  سوريا 
تنظيم  ذراع  النصرة،  جبهة  الشام  تحرير  هيئة 
القاعدة اإلرهابية التي تسيطر على إدلب وتقود 

مجموعات متطرفة هناك كمنظمة إرهابية.
ثمة عوامل داخلية تركيّة ترجح ترتيب الوضع 
من  انطالقاً  السورية  الدولة  يخدم  بما  إدلب  في 
المشتركات بين الجانبين، وبما يحقق أهداف أنقرة 
النابعة  هواجسها،  وينزع  مصالحها  ويصون 
مما تدعيه وتعتبره »تهديداً ألمنها القومي« من 

الوضع  مقدمتها  في  يأتي  السوريّة،  األراضي 
أردوغان  التركي  الرئيس  فيه  نفسه  يجد  الذي 
التآكل  حيث  والتنمية«  »العدالة  الحاكم  وحزبه 
من  تحديات  يواجه  وهو  لشعبيتيهما،  المستمر 
شخصيات وأحزاب ترفض سياسته وتعامله مع 
بشكٍل  الالجئين  وملف  عموماً  السوري  الملف 
الوضع االقتصادي  خاص، عالوة على تراجع 
من  الدولة  خزينة  تعانيه  وما  العملة  وترنح 
مشاكل وصعوبات من جراء مغامراته العسكرية 
قطاع  وتأثر  الخارجية،  الساحات  من  عدد  في 
بسبب  اإلنتاجية  والقطاعات  التركي  السياحة 

جائحة كورونا.
فإذا  وتأثيراً  أهمية  الخارجي  البعد  يقل  وال 

تجاوزنا التبعات المالية المترتبة على المغامرات 
تفوتنا  الساحات، ال  لتركيا في بعض  العسكرية 
السقوط  بسبب  تتوالى  التي  السياسية  التبعات 
المتتالي ألذرع اإلسالم السياسي وتحديداً تنظيم 
اإلخوان في المنطقة العربية، التي راهن عليها 
سياسياً  ودََعَمها  مشروعه  في  »أردوغان« 
السياسي  خطابه  من  جزًءا  وشكلت  وميدانياً، 
في  التركي  الداخل  إلى  الموجه  واإلعالمي 
حزبياً  التركي  المجتمع  أنظار  لصرف  محاولة 
وشعبياً، عن معاناته المتصاعدة من جراء تلك 

المغامرات.
اليونان  مع  العالقات  توتير  ذلك  إلى  يضاف 
في  تركيا  أقران  مع  العالقات  ودفع  وغيرها 

حلف شمال األطلسي بركيزته العسكرية الناتو، 
والسياسية االتحاد األوروبي، إلى تخوم التباعد 
يمكن  كافة،  المعطيات  هذه  ضمن  والخصام.  
تفسير وفهم استدارة الرئيس التركي بالعودة إلى 
محيطه الحيوي في المنطقة، أي الدول العربية 
كالسعودية واإلمارات ومصر، وحاجته الماسة 
تبني  وتبعات  أثقال  من  والتخلص  الفكاك  إلى 
مجموعات إرهابية متطرفة يلتقي العالم كله عند 
وجوب مكافحتها وإنهاء تهديدها السالم اإلقليمي 
تنظيم  ذراع  على  ينطبق  ما  وهو  والدولي، 
القاعدة اإلرهابية هيئة تحرير الشام، المسيطرة 

وبدعم تركي على إدلب شمال سوريا.
الرئيس  زيارة  استبعاد  يمكن  هل  نتساءل  هنا 

السوري إلى موسكو األسبوع الماضي وقمته 
الثنائية المطولة مع الرئيس الروسي عن دائرة 
بعد  إدلب  بشأن  واالحتماالت  الحسابات  هذه 

إتمام تسوية درعا؟
العالقات  بها  مرت  التي  التجارب  عملياً 
التركية الروسية والمنعطفات الحادة في بعض 
المضمار  في  منها  البعض  تجاوز  تم  األحيان 
وموسكو  أنقرة  من  كاّلً  بأن  توحي  السوري، 
تناقضاتهما  إدارة  على  قادرتين  تزاالن  ال 
حيال الملف السوري للتوصل إلى حلول وسط 
البناء  عبر  إدلب،  مدينة  ومستقبل  واقع  بشأن 
خالل  ابتكراها  التي  التكتيكية  الحلول  على 
السنوات القليلة الماضية، والعمل على إنضاج 
آليات  والميدانية، وتطوير  السياسية  الظروف 
التعاون العسكري واالقتصادي ثنائياً، وتعميق 
التحوالت  بينهما في ضوء  التشاور والتنسيق 
االنسحاب  جراء  من  المحتملة  والتغيرات 
»طالبان«  وسيطرة  أفغانستان  من  األمريكي 
على البالد، والفراغ المحتمل نشوؤه مستقبالً 

حال االنكفاء األمريكي عن المنطقة.
حقها  من  انطالقاً  متعددة  السورية  الخيارات 
وأعوانهم،  المحتلين  من  أرضها  تطهير  في 
بما  تأكيد  بكل  روسيا  دعماً  ذلك  وسيالقي 
جميع  بين  المصالح«  »توازن  معادلة  يخدم 
كثير  في  متوفرة  دمشق  وأوراق  الالعبين، 
من  وفي عدد  أنقرة  مع  االحتكاك  مناطق  من 
الملفات، وقد تعززت بعد تبريد جبهة الجنوب، 
والوْضُع التركي داخلياً ال يحتمل مغامرات غير 
بل  الكبير،  بالضرر  البالد  على  تعود  محسوبة 
باتجاه »تسوية«  تنحو  أن  الحكمة  يكون من  قد 
في  الهزيمة  خطر  األقل  على  تجنبها  إدلب  في 
الداخل، خاصةً أن الظروف والمعطيات الناشئة 

ال تصب في مجرى الخيارات السابقة
إذا كانت خصوصية مدينة درعا تنبع من حقيقة 
أن المسلحين بكاملهم سوريين، فثمة مجموعات 
مسلحة في إدلب من جنسيات أجنبية، ما يعزز 

موقف الروس ودمشق.
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

 المثقف كناقد
 اجتماعي وبَنّاء

 وطني.. الراحل خليل
كالو نموذجاً

مفهوم  االجتماع  وعلماء  املنظرين  أبرز  ربط 
والنهضوي  الفكري  باجلانب  »املثقف« 
من  ليس  وبالتالي  واجملتمعات.  للشعوب 
في  ما  فرد  على  الصفة  تلك  إطالق  السهل 
أي مجتمع كان إن لم يكن ذا قدرات معرفية 
ومتفرغاً  محيطه  على  تأثير  وذا  واسعة 
إن  وأعتقد  وشعبه.  مجتمعه  لقضايا 
ويرفع  يظهره  من  هو  ما  مجتمع  أو  شعب 
في  واسهاماته  خدماته  نظير  شأنه  من 
نهضته وتطويره. الكاتب الراحل خليل كالو 
مجتمعهم  وأظهرتهم  أفرزتهم  الذين  أحد 
كاتباً  عرفناه  إذ  اجتماعي،  وناقد  كمثقف 
لتحقيق  شعبه  مببادئ  متمسكاً  جريئاً 
شعبه  وحدة  الى  يدعو  ومثقفاً  حريته، 
احلركة  لسلبيات  جريئاً  ناقداً  وفعالً،  قوالً 

السياسية والثقافية الكردية.

قرية  في   1958 عام  كالو  خليل  الراحل  وُلد 
إقليم  سبيه-  تربه  مبنطقة  قلنكا  ديرونا 
منذ  كان  سوريا(،  وشرق  )شمال  اجلزيرة 
قربه  ونتيجة  وطنه،  بقضايا  مهتماً  شبابه 
من حركة التحرر الكردستانية ترجم العديد 
من كتب املناضل عبد اهلل أوجالن من الكردية 
إلى العربية، كما ترجم إلى العربية مذكرات 
حسن هشيار حول الثورة الكردية عام 1925م 
بقيادة سعيد بيران، إضافة إلى جمعه للحكم 
الغنائي  للشعر  وكتابته  الكردية  واألمثال 
الوطني. كما أسس منتدى ثقافياً عام 2007 
»منتدى جكر خوين الثقافي« وشمل  باسم 
نشاطه مناطق آليان وكركي لكي وجل آغا، 
حيث ألقى فيه عشرات احملاضرات عن الثقافة 
والهوية الكردية. وبعد اندالع األزمة السورية 
مختلف  في  التظاهرات  واندالع  2011م  في 
استنفر   سوريا،  في  الكرد  تواجد  مناطق 
الراحل خليل كالو طاقاته وأخذ على عاتقه 
إلى جانب رفاق له مسؤولية ومهام تاريخية 
في حتقيق الوحدة السياسية الكردية معتبراً 
الكردي  الشعب  أمام  تاريخية  فرصة  ذلك 
رفاقه  مع  فشكل  املشروعة،  حقوقه  لنيل 
الوفد  وجنح  الكردي  الكردي  للحوار  وفداً  
لالجتماع  األحزاب  جميع  بإقناع  مهمته  في 
سياسية  مرجعية  تشكيل  بحوارات  والبدء 
األحزاب  من  خذالنه  وبسبب  ولكن  موحدة، 
التي رفضت دور املثقفني واملستقلني وكذلك 
حواراتها،  أثناء  البعض  بعضها  تهميش  في 
احلراك  سلبيات  على  الالذع  بالنقد  أخذ 
السياسية  والطبقة  والثقافي  السياسي 
الكردية التقليدية التي راحت ترتهن املصالح 
العامة  املصالح  فوق  واحلزبية  الشخصية 

للشعب واجملتمع. 

كما كان في بدايات األزمة السورية جزًء من 
مجلس  لتشكيل  مكتمل  غير  سري  حراك 
وخالل  سوريا.  في  الكردي  للشعب  حكماء 
بكل  تأييده  كالو  أبدى  2012-2014م  عامي 
حماس ملكتسبات الشعب الكردي، ومنحته 
عضوية  شهادة  الشعب  حماية  وحدات 
خلدمة  مشرفة  مواقف  من  بذله  ملا  فخرية 
قضية الشعب الكردي. توفي الكاتب خليل 
بعد  قلنكا  ديرونا  بقرية  منزله  في  كالو 
أيلول   15 في  عضال  مرض  مع  طويل  صراع 
وفاته كان ينشر مخطوطته  2015م. وقبيل 
شكل  على  الشخصية«  وأزمة  »الكردياتي 
جريدة  صفحات  على  متسلسلة  مقاالت 
وفاته  بعد  طبعت  والتي  الورقية،  روناهي 
 ،2017 عام  روناهي  جريدة  من  بدعم  ككتاب 
ومراجعة  تدقيق  مبهمة  حينذاك  وتشرفت 
على  والعمل  بل  النور،  إلى  وإيصاله  كتابه 
طبعة ثانية للكتاب وبحلة جديدة في العام 
شلير.   نشر  دار  من  بدعم  املرة  وهذه  اجلاري 
الشخصية«  وأزمة  »الكردياتي  كتابه  في 
الكردية  الشخصية  الراحل  الكاتب  يحلل 
وأبعادها التاريخية والسياسية واالجتماعية 
ليطالب بـ »جتاوز اإلنسان الكردي الشخصية 
املهزومة  البدائية  القومية  وروح  السطحية 

واغترابه عن اجلذور والهوية التاريخية«.

منوذج  كالو  خليل  الراحل  الكاتب  يعتبر 
نهضة  عملية  في  والفعال  الوطني  املثقف 
مجتمعه وشعبه، وما أحوجنا إلى أمثاله في 
باملثقفني  عجقة  يشهد  الذي  الراهن  وقتنا 

املزيفني.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

عبدالباري أحمه...أنا أول قارئ ُأحّلق مع كلماتي

»زري« أكثر من قصة ِفلم سينمائي

حاوره/ عبدالرحمن محمد

الّسبب  كان  بالقراءة  والولع  الحرف  عشق 
الرئيس في سطوع نجم الكثيرين مّمن تربّعوا 
على عرش األدب بتوجهاته وفنونه الُمتعددة، 
وحتى  األدب  كان  الّسنين  آالف  مدى  وعلى 
التميّز  دالالت  من  داللة  شفاهياً  كان  عندما 

والذكاء وعلّوِ شأن من عمل فيه وقاربه.
قراءةً  الكلمة  ُعشاق  أحد  أحمه  عبدالباري 
وكتابةً منذ بدايات شبابه وهو ابن قامشلو التي 
ولد فيها عام ثمانيٍة وخمسين وتسعمئٍة وألف، 
ودرس فيها حتى أنهى الثّانوية ثم قصد دمشق 
ليحُصل فيها على دبلوم في التربية الرياضيّة 
وكان  والُمطالعة  القراءة  أحبَّ   ،1981
والّشعر  المقالة  وبخاصٍة  بالكتابة،  شغوفا 
وأعدَّ دراساٍت عدَّة في موضوعاٍت متنوعة، 
الّشعرية  أعماله  باكورة  له مؤخراً  وصدرت 
التأويل«  زمن  في  المنفى  »جدارية  بعنوان 
الفكري  البُعد  المجموعة  عنوان  من  يتضح 
والفلسفي في نصوصه الّشعرية التي ضمتها 

المجموعة في جنباتها.
في لقاء مع الّشاعر والكاتب عبدالباري أحمه 

كان هذا الحوار:
تعني  للمقالة والّشعر ماذا  ـ كقارئ وكاتب  

لك الكتابة والقراءة؟
ا الكتابة  أوالً هناك فرق بين المقالة والّشعر، أمَّ
بمرحلة  تمرُّ  كالوالدة  المبدأ  حيث  من  فهي 

الحمل ثم المخاض ثم الوالدة، وال يمكن ألّيٍ 
كان أن يكتب إن لم يكن قارئاً متميزاً.

ـ لك تجربة منذ سنوات مع الّشعر وصدرت 
تكتب  لمن  شعرية.  مجموعة  مؤخراً  لك 
الّشعر، هل ما زال هناك ُمتلقي حقيقي للّشعر؟
أيضاً  وأكتب  بتمعُن  يقرأ  لمن  أكتب  أنا   
الرمزية  يستهوون  الذين  وخاصةً  مهتم  لكّلِ 
مباشر  بشكٍل  الكتابة  أحبُّ  ال  واألسطورة،  
وال بشفافية، بكل األحوال هناك ُمتلقي حقيقي 

لكنَّ النسبة قليلة جداً.
الجديدة  العناوين  وكثرة  النّشر  ُشّحِ  رغم  ـ 
للُكتب. هناك تفاوت في القيمة الُمضافة للكتب 
ة  صّحِ ما  يُنشر  ما  مستوى  لتدني  وإشارات 

ذلك وإالم يعزى بنظرك؟
النشر ليس شحيحاً لكن عندنا ربّما يمرُّ بمرحلة 
للكتاب  األخير  المعرض  تتبعنا  لو  الُشح، 
)هركول( لوجدنا مئات العناوين الُمهمة وفي 
من  هي  األسعار  ربما  االختصاصات،  كافِة 
يكون  وقد  القراءة،  عن  األُفول  في  تُساهم 
األنترنيت سبباً في تدني ظاهرة اإلقبال على 

الكتاب والقراءة.
يُحلِّق  أحمه   عبدالباري  لنصوص  القارئ  ـ 
معه في فضاءات سريالية وروحية صوفية 
الفلسفة  عوالم  في  يغوص  ثم  ومن  أحياناً 
والوجودية .. كيف لك أن تبُحر في كل هذه 

العوالم هذا التنوع الشِّعري؟
 

قبل قليل ذكرت بأنّني ال أحبُّ الكتابة المباشرة 
والواضحة، ويعود السَّبب أنَّ أغلب قراءاتي 

كانت تتمحور في الفلسفة واألُسطورة والدين، 
وهذه  ثقافةً  ذهني  في  رسخت  القراءات  هذه 
أحاول  كتاباتي،  ُمجمل  الثقافة سيطرت على 
لكنّني  بسيطة  وبلغة  ببساطة  أكتب  أن  أحياناً 
ال أملك تلك الكلمات. أنا شخصياً قبل القارئ 
سبب  الثقافي  التنوع  وهذا  كلماتي  مع  أُحلّق 

ذلك.
ـ الكثير من المؤسسات الثقافية ظهرت على 
.في  وإداري  عضو  وأنت  الثقافية  الّساحة 
ماذا  برأيك  الجزيرة.  بإقليم  المثقفين  اتحاد 
واتحاد  عام   بشكٍل  المؤسسات  هذه  قدمت 

المثقفين بشكٍل خاص للمجتمع وللمثقفين؟
كسولة،  ليست  االتحادات  هذه  المقاييس  بكّلِ 
الثقافة  نشر  على  عملت  البدايات  منذ  ألنها 
من خالل  وأصدقائها  أعضائها  بين  والوعي 
عقد ندوات وحوارات متنوعة، وبنفس الوقت 
ونشر  أعضائها،  نتاجات  نشر  على  تعمل 
الثقافية  النشاطات  خالل  من  مجتمعيّة  ثقافة 
لدينا  الجزيرة  مثقفي  كاتحاد  ونحن  العامة، 
خلق  على  خالله  من  نعمل  وبرنامج  خطة 
وفق  نعمل  كي  االتحادات  لكّلِ  جامعة  مظلٍّة 
برامج محددة وهادفة تخدم الحركة الثقافية في 

منطقتنا.
ثورة  تشهد  آفا  روج  ومناطق  سوريا  ـ 
هذه  في  بدورهم  المثقفون  قام  هل  حقيقية. 

الثورة؟
الطليعة  في  المثقف  كان  األّول  الحراك  منذ 
في قيادة الحراك، وبعد تشّكل اإلدارة الذاتية 
بقي المثقف قريباً من مجتمعه وال أعمم ألنَّ 
دوره  ونسَي  وهمي  مجٍد  نحو  تسلَّق  البعض 

ورسالته،  والبعض انكفأ بسبب ضيق الهامش 
الديمقراطي ، لكنَّ األغلبية مازال يعمل بشكٍل 
وجداني كونه تسلّح بالعلم والثقافة معتبراً قلمه 
القلم  بأنَّ  مؤمناً  الحراك  هذا  في  مهم  جزء 

أقوى من كّلِ أشكال السُّلطة.
فة  الصِّ هذه  تأتي  انتهازي...لم  ـالمثقف 

والمقولة؟
المجتمعات  كّلِ  في  المثقف  طبيعة  هذه 
ليس  لكن  السياسيّة،  األزمات  في  وخاصةً 
أسوء  من  والمجاملة  فالتسلُّق  ُمطلق،  بشكٍل 
نرى  أن  جداً  المؤسف  ومن  المثقف  ِصفات 
القبيل،  هذا  من  جيدةً  أعداداً  مجتمعنا  في 
وبمقاييس  فعاالً  المثقف عضواً  يكون  وحتى 
مجتمعه  هموم  يحمل  أن  عليه  »غرامشي«  
ووطنه وال يخاف لومة الئم، وكم نحن بحاجة 

لهذا المثقف العضوي اآلن؟

اغتنى  لطالما  الدرباسية-  روناهي/ 
الفولكلور الكردي بأغاني وقصص وحكاية, 
أخذ صداها يُسمع على مدى سنوات وأجيال. 
حيث أنَّ بعض األساطير توارثت من األجداد 
ومن ثم اآلباء وصوالً إلينا نحن األبناء, مثل 
أسطورة ممو وزين- خجى وسيامند- فرهاد 
وشيرين. جميعها أساطير حب تُعتبر أمثلة 
كدليٍل  واألشعار  القصص  في  بها  يُحتذى 

على قوة قصة حب تُعاش يومنا هذا.

ل فلم سينمائي ُكردي ُعرض في  »زري«. أوَّ
العاصمة األرمنية يريفان سنة 1926 وذلك 
بمناسبة الذكرى التسعين إلخراج الِفلم, وكان 
قد أخرجه حمو بيكنازاريان وكتب سيناريو 
الفلم الزو هاكوب خازريان. والفلم مستوحى 
سكان  ألسنة  على  منتشرة  حقيقيٍة  قصٍة  من 

األغوز.
حٍب  قصة  يعكس  أنَّه  إلى  باإلضافة  الفلم 
كبيرة, فإنَّه يصّور معاناة القرويين الُكرد في 
كما  السُّوفيتية.  اكتوبر  ثورة  عشية  أرمينيا 
راع الدائر ضدَّ العادات والتقاليد  يعكس الّصِ

البالية في تلك المنطقة.

أحداث القصة

تدور أحداث القصة عن الحب الذي وقعت 
قرى  فتيات  أجمل  إحدى  »زري«  فيه 
األغوز, تجاه سيدو أحد رعاة القرية لتأخذ 
سكان  بين  تنتشر  هذه  الُحب  قصة  بعدها 
اإلقطاعي  بك,  تيمور  بها  ليسمع  القرية. 
مرات  عدّة  زري  لخطبة  ويتقدم  الُكردي, 
ُحبها  على  ِحفاظاً  ترفضه  كانت  لكنَّها 
بك  تيمور  بعدها  ليقوم  سيدو.  للراعي 
باختطاف الفتاة على رؤوس األشهاد, وذلك 
من خالل تجهيز قافلٍة من الرجال الُمسلحين 
وإرسالهم إلى منزل الفتاة, ليبدأ دق الّطبل 
القصة  بك  تيمور  ليصور  المسير,  طوال 
في  الفتاة  تصرخ  تقليدية.  خطبةٌ  أنَّها  على 
اآلغا  ليرد  آغا«  يا  أُريدك  »ال  وجههم 
عذراء,  ليست  بأنَّها  باتهامها  الناس  أمام 
ويقوم  سيدو.  وحبيبها  معاقبتُها هي  ويجب 

باختطافها أمام أهلها بُحجة معاقبتها.
إلى جانب قصِة الُحب التي تدور بين زري 
الُكرد  نضال  الِفلم  يجّسد  سيدو.  والراعي 
في تلك المناطق ضدّ ظلم اآلغا تيمور بك. 

األصغر,  سيدو  أخو  »خضر«,  أنَّ  حيث 
ورفقائه لم يقبلوا بهذا الُظلم. فوقفوا في وجه 
كل  ذلك  في  لُيساندهم  بك  تيمور  عنجهية 

أهالي القرية.
استطاع مخرج الفلم عكس كل هذه األحداث 
تيمور  لظلم  زري  رفض  حول  دارت  التي 
أنَّ  حيث  صامتة.  مشاهد  خالل  من  بك, 
سبيندياروف,  ألكسندر  السوفييتي  المخرج 
إلى  الُكردية  األصوات  أدخل  من  ل  أوَّ كان 
الِفلم وذلك بمساعدة كبار الكُّتاب الُكرد مثل: 
جليلي جليل- جاسم جليل- وكريم سيدو. كما 
ها الروسيّة  أّن الِفلم دُبلج إلى لُغات عديدة أهمُّ
واألرمينية. أضف إلى ذلك أنَّ الفلم ال يزال 
موجوداً في أرشيف وزارة الثقافة األرمينية.

في  الُكرد  الفنانين  كبار  بطولة  من  الِفلم 
أرمينيا: ماريا تينازي التي تؤدي دور زري, 
سيدو,  اعي  الرَّ بدور  نيرسيسيان  هاراجيا 
اآلغا  دور  يجّسد  الذي  غاراغاش  ميكائيل 

تيمور بك, وآخرين, حيث شارك في التمثيل 
50 ممثالً وفناناً.

الُممتدة من  المنطقة  في  الفنيّة  السَّاحة  تشهد 
قزوين إلى المتوسط اندماجاً فنيّا, يعكس عملياً 
االندماج والتّشارك بين شعوب هذه المنطقة. 
المتوسط  إلى  قزوين  من  المنطقة  أنَّ  حيث 
تعتبر فضاء واحد من حيث التكوين الثقافي 
والمتمثلة  المتعددة,  طيفه  ألوان  من  بالرغم 
األمر  وشعوبها,  المنطقة  هذه  لُغات  بتعدُد 
الذي جعل هذا التنوع سالح ذو حدين. فمن 
التنوع إلغناء  االستفادة من هذا  يمكن  جهة 
ُشعوبها.  وحدةِ  على  والعمل  المنطقة  هذه 
ومن جهٍة أخرى يمكن ألعداء هذه الّشعوب, 
تستغل  أن  االستعمارية,  القوى  سيما  وال 
هذا التنوع من خالل إثارة النعرات وتغذية 
من  طائفيّة.  دينيّة,  قوميّة,  بينيّة,  صراعات 
إلى تقسيم  شأنها ضرب هذا التنوع وصوالً 

المنطقة بناًء على تصنيفات ثانوية.

ة -4- عب الثوريَّ حرب الشَّ
دجوار أحمد آغا

حرب  نموذج  عن  الحلقة  هذه  في  سنتحدث 
احتالالت  ِعدة  ضدَّ  الثوريّة  الفييتنامي  الشَّعب 
قبل  ولكن  واألمريكي.  والفرنسي  الياباني  منها 
فييتنام  عن  موجزة  لمحة  نعطيكم  أن  نود  ذلك 

والشَّعب الفييتنامي.

التَّعرف عىل فييتنام

المنطقة  في  آسيا  شرق  جنوب  في  فييتنام  تقع 
الُمسماة الهند الّصينية والتي تضم باإلضافة أليها 
جهة  من  تحدُها  التي  والوس  كمبوديا  من  كالً 
ا من الّشمال فتحدها  الغرب إضافةً إلى تايلند أمَّ
الّصين ومن الشَّرق خليج تونكين. تبلغ مساحتها 
331,689كم2 وعدد الّسكان قرابة 97 مليون 
نسمة عاصمتها هانوي. تتميز فييتنام بغناها من 
ناحية الثروات الباطنية الّطبيعية سواًء المعادن 
والقصدير  والفحم  والفوسفات  والفضة  كالذهب 
والتوابل  كالشَّاي  األخرى  المواد  أو  والزنك 
مدٍن  وثالث  مقاطعة   50 من  تتألف  والحرير. 
)سايغون  منه  وهوشي  هانوي   هي  رئيسية 
سابقاً( وهاي فونج . نظام الحكم فيها جمهوري 
من  تتألف  التي  الوطنية  الجمعية  فيها  برلماني 
395 عضواً يتم انتخابهم من كافة فئات وشرائح 
تدلُّ  حمراء  خلفية  من  يتألَّف  علمها  المجتمع. 
على الدماء الغزيرة التي اُريقت لتحررها ونجمٍة 
فئات  الى  ترمز  الوسط  في  خماسية  صفراء 
العمال, الفالحيين, الّشباب, األكاديميين, الجنود.
تتجاوز  والتي  البوذية  هي  الرسمية  الديانة   
نسبتها 85 بالمئة الى جانب 10 بالمئة المسيحية 
و 5 بالمئة طوائف أخرى . لُغتها الرسمية هي 
الفييتنامية والطعام الرئيسي هو األرز والّسمك. 
بشكٍل  الّزراعة  على  الفيتنامي  االقتصاد  يعتمد 
حوالي  الّزراعية  العمالة  نسبة  وتبلغ  رئيسي 
يعني  ال  هذا  المنتجة،  القوى  إجمالي  من   %70
عدم وجود صناعات فيها لكنَّها صغيرة كمصانع 
والورق  اإلسمنت  وصناعة  والّصلب  الحديد 
األساسيّة  الصناعة  تبقى  لكن  والنسيج,  والغزل 
المختلفة  بأنواعها  المعلبة  هي صناعة األسماك 
وفيتنام  وغيرها.  والحبار  والروبيان  كالّسردين 
ياحية المفضلة للعديد من  تُعتبر من الوجهات الّسِ
السُّياح فقد بلغ عدد زوارها خالل العام الماضي 
الحكومة  تسعى  ما  وهو  مليون   20 من   أكثر 

الفييتنامية الى زيادته خالل هذا العام الحالي.

واقع فييتنام واالحتالل الياباين

كانت فيتنام ُمحتلة من قبل القوات اليابانية إبان 
بالهند  تُسمى  وكانت  الثانية،  العالمية  الحرب 
نهاية  اقتراب  ومع  الوقت  ذلك  في  ينية  الّصِ
الحزب  بادر  عسكرياً  اليابان  وهزيمة  الحرب 
العاصمة  على  باالستيالء  الفيتنامي  يوعي  الّشِ
على  الفيتنامي  اإلمبراطور  وإجبار  هانوي، 
الستعادة  فرنسا  أغرى  األمر  هذا  الحكم,  ترك 
مستعمرة الهند الّصينية التي كانت تابعةً لها في 
عام  البالد  على  السَّيطرة  فحاولت  سابق،  وقٍت 
وبين  بينها  الحرب  أشعل  الذي  األمر   1945
ولمدة  منه«  »هوشي  الزعيم  بقيادة  الفيتناميين 
ثماني سنوات وبعدها التزمت الحكومة الفيتنامية 

1954م  عام  الموقعة  السَّالم  باتفاقية  الّشمالية 
بينما قررت الواليات المتحدة التي كانت تخشى 
مساعدة  العالم،  في  يوعي  الّشِ النفوذ  امتداد 
المساعدات  خالل  من  الجنوبية  فيتنام  حكومة 
تتلقى حكومة  المالية والعسكرية في حين كانت 
الشَّمال )هانوي( الدَّعم والتدريب العسكري من 
الحرب  تجربة  إنَّ  والّصين.  الّسوفيتي  االتحاد 
الّشعبية الثوريَّة الفيتنامية ذات خصوصية ألنَّها 
وفرنسا  باليابان  متمثلين  أعداء  ثالث  واجهت 
وأمريكا على التوالي ولعدّة سنوات واستطاعت 
االنتصار في النهاية رغم الفوارق في اإلمكانات 
بينها وبينهم وخاصةً الواليات المتحدة األمريكية 
التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية 

كأكبر قوة في العالم.

عب الثوريّة  اسرتاتيجية حرب الشَّ
الفييتنامية

المسلح واالستراتيجية  الكفاح  بين  الترابط  شّكل 
االستراتيجي  التفكير  أُسس  أهم  إحدى  الّسياسيّة 
للثوار الفيتناميين. وقد تم التعبير عن هذا الترابط 
الهجوم  »نقاط  نظرية  العملي من خالل  بالواقع 
الثالثة« أال وهي: الكفاح السيّاسي – العمل خلف 

خطوط العدو – الكفاح المسلّح. 

الِكفاح املُسلّح

 تطّور التفكير االستراتيجي لدى الثوار الفيتناميين 
خالل الحرب ضدَّ اإلمبريالية الفرنسية. وقد تبنى 
ترو ونغ شينه في هذه الحرب استراتيجية الحرب 
طويلة األمد نظراً لعدم تكافؤ القوى والعتاد حيث 

قسَّم الحرب إلى ثالثة مراحل وهي: 
ويكون  ُضعفاء  فيها  سنكون  األولى  المرحلة  ـ 
في  الدفاع  استراتيجية  وسنتخذ  قوياً  العدو 
الكيريال  حرب  أُسلوب  ونستخدم  المرحلة  هذه 
واألنصار ضدَّ قوات العدو معتمدين سياسة الكر 

والفر.
إلى  الوصول  مرحلة  ستكون  الثانية  المرحلة  ـ 
في  جاهدين  نعمل  بحيث  االستراتيجي  التوازن 
على  ومالحقتها  الُمعادية  القوى  تفتيت  سبيل 
الدَّوام وإبادة وحداٍت كاملة منها بهدف شّلِ قُدرتها 
عب في نفوس عناصرها إلى  وزرع الخوف والرُّ

جانب تعبئة الشَّعب لرفع الّسالح. 
الثالثة واألخيرة وهي مرحلة الهجوم  ـ المرحلة 
الهجوم  مرحلة  تكون  بحيث  االستراتيجي 

الُمضاد. ونكون في هذه المرحلة قد ازددنا قوةً 
وثقتها  معنوياتها  قواته  وفقدت  العدو  وضعف 
التي  المؤلمة والموجعة  الّضربات  نتيجة  بنفسها 
أضعف  في  فتكون  السَّابقة  المرحلة  في  تلقتها 

االستراتيجي  بهجومنا  نبدأ  عندها  مراحلها. 
الشَّامل بحيث تصبح حرب مواقع وسيطرة على 
الّشعبية  االنتفاضة  إلى  وصوالً  والبلدات  المدن 

العارمة.    
  

أهمية تجربة حرب التَّحرير 
الفييتنامية

الفيتنامية  الثورية  الشَّعبية  الحرب  تمثلت عظمة 
في عدة اعتبارات:

أشعلت  األميركية  القوات  إنَّ  األول:  االعتبار 
بالخضروات  المزروعة  الحقول  في  النيران 
وهذه  وأحرقته  إالَّ  حقالً  تترك  ولم  والفاكهة 
مثل  األساسيّة  المرافق  كافة  شملت  الحرائق 
والّصرف  والجسور  والكهرباء  المياه  محطات 
استمرت  ذلك  ورغم  التحتيّة،  والبُنى  الّصحي 

الحياة واستمرت المقاومة.
الشَّعب  لدى  المقاومة  إنَّ روح  الثاني:  االعتبار 
الفيتنامي أملت عليه أن يتواكب مع مقاومة جيش 
المعيشة  ظروف  مع  التأقلم  حيث  من  االحتالل 
فالحقل  الُمستطاع  قدر  وتحسينها  اإلمكان  قدر 
المحروق يُعاد زراعته أو يتم البحث عن أرٍض 
يُعاد  المدمر  والمرفق  للزراعة،  تصلُح  بديلة 
أصبح  فقد  اإلمكانيات،  بأبسط  ولو  إصالحه 
يُضرب مثل على الفالحة الفيتنامية »بأنَّها تحمل 
الفأس على كتف والبندقية على الكتف األخرى«.
االعتبار الثالث: الوعي بأهمية التَّعليم فإذا كانت 
الحرب ستطول فهل معنى ذلك أن تتوقف الدراسة 
في المدارس؟ رفض الفيتناميون توقف الدراسة 
فقد  المدارس  لمنع تهدّم  إبداعية  وأوجدوا حلوالً 
شعب  يُشبه  ما  وأنشأوا  األرض  تحت  حفروا 
طريقةَ  وللتالميذ  للُمدرسين  ورسموا  المدارس 

رية. الوصول إلى هذه األماكن الّسِ
األرض  تحت  قرًى  أنشأوا  أنَّهم  إلى  باإلضافِة 
والمتوفرة  الاّلزمة  التحتيّة  البنى  جميع  تمتلك 

آنذاك )قرية تحت قرية(

كيف انترص شعب  فييتنام

ولكن أهمُّ اعتبار هو تلك الروح التي سرت في 
التشبث  عليهم  وأّملت  الفيتناميين  وعقل  وجدان 
والحديثة  القديمة  العصور  في  الشُّعوب  بخبرة 
شعار  رفع  الذي  منه(  )هوشي  الزعيم  بقيادة 
)المقاومة حتى النصر( رغم حشد أمريكا نصف 
فيتنام  احتالل  بهدف  وضابط  جندي  مليون 
انتصر  قد  الفيتنامي  الشَّعب  إنَّ  النتيجة  وكانت 
حيث بلغ عدد قتلى االحتالل األمريكي/ 58/ألف 
ضابط وجندي، يُضاف إليهم العديد من األسرى 
أمريكا  لدى  آنذاك  الهزيمة  وُسميت  والمفقودين 
بالعدة الفيتنامية، لم يتأثر الشَّعب الفيتنامي بجرائم 
من  األمريكي  االحتالل  ارتكبها  التي  الحرب 
النابالم والمواد  قنابل  استخدام كميات كبيرة من 
الحشرية  المبيدات  واستخدام  االنفجار  شديدة 

الكيميائية التي قضت على المحاصيل الزراعية 
وكانت سبباً بمقتل اآلالف من الضحايا البشرية.

قيادة  بارز في  للزعيم )هوشي منه( دور  وكان 
الحرب الشَّعبية الثوريّة الفيتنامية رغم إنَّه توفي 
الجنوب  بتحرير  التاريخي  حلمه  يتحقق  أن  قبل 

وإقامِة دولة فيتنام الموحدة. 
وللجنرال »فو نجوين جياب« دور هام في قيادة 
الحرب العسكرية والسياسيّة في فيتنام سواًء في 
وباتت  األمريكي  أو  الفرنسي  االحتالل  مرحلة 
ُخططه العسكرية منهالً لجميع الثوريين األحرار 

في العالم.
يعود  فيتنام  جنوب  في  الثورية  القوات  انتصار 

إلى عدّة أسباب رئيسية:
للعدو، واكتشاف  الهدف االستراتيجي  1ـ تحديد 
وذلك  وقدراته  تحركاته  تحكم  التي  القوانين 

لوضع هدف االستراتيجية وطرق القتال.
لدى  الهجومي  الموقف  تطوير  على  الحفاظ  2ـ 
أرض  على  المبادرة  وتطوير  وامتالك  الثورة 

المعركة وإجبار العدو على القتال وفق خطتها.
العدو  قوات  هزيمة  بين  العالقة  استيعاب  3ـ 
وتقوية  الّسيادة  في  الّشعب  حِق  على  بالحفاظ 
السيّاسي  بالنضال  ودمجه  العسكري  العمل 

والعمل في قوات العدو.
والفعالية  القتالية  للقدرة  المستمرة  الزيادة  4ـ 
في  القتالية  والوسائل  واالستراتيجية  العملياتية 

الحرب الشَّعبية.
إنَّ تجربة حرب الشَّعب الثورية الفيتنامية تؤّكد 
عن  تعبير  إاّل  هو  ما  المسلّح  الكفاح  تكتيك  أنَّ 
الحزب  وعلى  للشعب،  السياسيّة  االستراتيجية 
لظروِف  المناسب  بالّشكل  يستخدمه  أن  الثوري 
البالد، وأن يجعل من الّشعب شعباً ُمحاِرباً ثائراً 
متمسكاً  شعباً  والمهانة,  والذُّل  لالحتالل  رافضاً 
العدو  مواجهة  في  استراتيجي  كخيار  بالمقاومة 
المجتمع  هذا  بناِء  جانب  إلى  الغاصب.  الُمحتل 
بحيث  اإلنسانيّة  األخالقية  والمبادئ  القيم  على 
معه  متعاطف  عالمي  عام  رأي  ويخلُق  يصنع 
ليكون عامالً مساعداً في التّخلص من االحتالل 

وتحرير الوطن. 
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الخياط حسن.. رحلة ِكفاح وتحدي

العملية التربوية تسير بالشكل الصحيح في الحسكة, فهل سيكون للجائحة رأي آخر؟

َسِرقة الدراجات النارية.. ظاهرة سلبية في شوارع تل كوجر

روناهي / جل آغا  - من خالل اإليماءات باليد 
والكتابة يتواصل الشاب حسن عبد اللطيف ذي 
31 ربيعاً مع زبائنه, فهو من ذوي االحتياجات 
الخاصة حيث يفتقد لحاستي السمع والنطق منذ 

نعومة أظافره.

في  المغمور  الصغير  محله  في  خياطاً  يعمل 
في  حلمه  بدأ  آغا,  جل  ناحية  في  حارته  زقاق 
االبتدائية  للمدرسة  ذهابه  منذ  خياطاً  يصبح  أن 
ألن حالته المرضية وقفت عثرة في وجه إكمال 
للخياطة ملجأ إلكمال  لذا وجد في حبه  دراسته 

حياته والمقدرة على تحصيل قوت يومه.
بين قطع األقمشة المتناثرة هنا وهناك والخيوط 
الملونة وتلك الماكينة المركونة في زاوية المحل 
بالكتابة  لنا  عبّر  حيث  وقته،  جلَّ  حسن  يقضي 
صوت  سماع  أستطيع  »ال  بالقول:  ورقة  على 
حزن  ُيسبب  وهذه  عليها  أعمل  التي  الماكينة 

لقلبي«.
يحترف حسن مهنة الخياطة منذ أكثر من عشر 
سنوات وساعده في ذلك التدريب الذي تلقاه من 

إلى  آغا ورميالن,  ناحية جل  في  خياطين  عدة 
جانب حبه وطموحه للعمل كان كفيالً أن يجعل 
منه اليوم خياطاً تتوافد إليه النساء والرجال من 

كّلِ حدٍب وصوب.
افتتح حسن محله الخاص في عام 2020يتفنن 
أنواع  ومختلف  األقمشة  أنواع  كافة  خياطة  في 
المالبس النسائية والرجالية وحتى لألطفال هذا 
الخياطة  طريقة  في  خاصة  لمسة  يمتلك  وكما 
في  الخياطين  من  غيره  عن  تميزه  والحبكة 

المنطقة«.
أُصيب  عمله  بداية  في  بأنه  حسن  أكدَّ  وكما 

بإحباط بسبب قلة الزبائن القادمين للمحل ولكن 
وضعه  ومحاربة  النهوض  في  ساعده  طموحه 
الصحي وها هو اسمه اليوم يُذكر بين الخياطين 

المتميزين في المنطقة.
ولفت حسن إلى أهمية الدروس والدورات التي 
تلقاها في مسيرته والتي ساهمت بشكٍل ملحوظ 
بأول  »بدأت  وتابع:  الخاصة،  هويته  في صنع 
 2004 عام  في  الخياطة  مجال  في  لي  درس 
وتنقلت من مشغل لمشغل بين جل آغا ورميالن 
والرقة ومؤخراً خضعت لدورة تدريبية في تعلم 

خياطة الثوب الكردي التقليدي في الرقة«..
ياسمين علي 33 عاماً من ناحية جل آغا وصفت 
الخياط حسن بالمبدع وأكدت أنها تعتمد عليه في 
خياطة مالبسها وذلك بسبب رضاها عن عمله، 
وقالت: »سمعت كثيراً عن دقته في العمل وهو 
للمجهود  رؤيتي  وبعد  لمحله,  للقدوم  دفعني  ما 
الصغيرة  التفاصيل  بأدق  واهتمامه  يبذله  الذي 
أدركت حينها أنه الخياط المناسب الذي سأستمر 

بالقدوم إليه«.
من  وتعلم  االبتدائي  الرابع  للصف  درس حسن 

ليتواصل مع  والكتابة  القراءة  الفترة  تلك  خالل 
التي  األولى  اللحظات  ومنذ  الخارجي  محيطه 
الصحية  لحالته  يلتفت  لم  للخياطة  حبه  اكتشف 

اليوم  ليغدو  والخيوط  األقمشة  عالم  في  وأبحر 
شاباً منفرداً بهويته وقدوة ألبناء جيله.

التعليمية  العملية  محمد-  آالن  الحسكة/ 
لهذا  كبيرة  تحديات  أمام  سوريا  وشرق  بشمال 
تسير  اللحظة  لتاريخ  المدارس  ولكن  العام, 
اإلجراءات  انتظار  مع  الطبيعي,  المخطط  وفق 
يتعلق  فيما  والتعليم  التربية  التي ستقررها هيئة 

بالتعامل مع الجائحة المتحورة الجديدة.
القاعدة  والتعليمية  التربوية  العملية  تشكل 
المتحضرة,  المجتمعات  بناء  في  األساسية 
وتنّمي اإلرث الثقافي لمجتمعٍ متكامل وصحي, 
ولكنها بحاجة لتوافر العديد من الشروط لضمان 
تردي  ومع  والطبيعي,  السليم  بالشكل  سيرها 
األوضاع االقتصادية الراهنة, ماهي الصعوبات 

والتأثيرات على سير العملية التربوية؟
لفيروس كورونا, خالل  الوبائية  الجائحة  أثرت 
التربوية,  العملية  سير  على  المنصرم  العام 
وخلّفت الكثير من اآلثار السلبية المباشرة على 
البنية التعليمية والطلبة والمدرسين, وتم تعطيل 
المدارس في أغلب مناطق شمال وشرق سوريا, 
خالل  من  الحديث  يتم  الحالي  العام  في  وحتى 
بالجائحة عن  المعنية  الطبية والصحية  الجهات 
انتشار أقوى وأشد من العام السابق, وعن سرعة 

انتشارِه بحسب هيئة الصحة. 

توحيد الهندام املدريس وتأثري 
الوضع االقتصادي

وبهذا الصدد التقت صحيفتنا روناهي, بالرئيس 
المشترك لمجمع المدارس في مقاطعة الحسكة, 
»محمد أحمد األحمد« ليحدثنا عن تأثير الوضع 
قال:  حيث  التربوية,  العملية  على  االقتصادي 
سلبي  أثر  الحالية  االقتصادية  »للظروف 
الوضع  هذا  وبات  كلهُ,  المجتمع  على  ومباشر 
المجتمعي  الصعيدين  على  قلٍق  هاجَس  يُشكل 

والمؤسساتي«.
بالطلبة  المجتمع  يتمثل  لنا  »بالنسبة  وتابع: 
والمعلمين والعملية التربوية وخالل العام 2022 
كافة  مع  والتعليمية  التربوية  العملية  انطلقت 
اللباس  توحيد  ومنها  بها,  التي مررنا  الظروف 
والقبول  الرضى  القى  وقد  بالطلبة  الخاص 
األوضاع  سوء  ولكن  الطالب  ألهالي  بالنسبة 
في  للكثيرين  بالنسبة  صعوبة  تشكل  المعيشية 
تأمين اللباس الخاص بالمدارس, وأيضاً انتشار 
جائحة كورونا من جديد على الواقع, وتعطيلها 

في العام المنصرم لكافة مفاصل التعليم, وألزمتنا 
التعليمية  العملية  بعطلة طويلة كادت أن تنسف 
برمتها, وحالياً نواجه عمالً صعباً آخراً وخطيراً 
وغالء  المتردي,  االقتصادي  الوضع  وهو 

المعيشة الغير ُمحتمل«. 

تاليف التأخري يف الرواتب وتأهيل 
املدارس

مستخدمة  كانت  المدارس  بأّن  المعروف  من 
نتيجة  قسراً  للمهجرين  وإيواء  لجوء  كمراكز 
األحمد:  بيّن  الصدد  وبهذا  التركي  االحتالل 
للخدمة  المدارس  إعادة  على  جاهدين  »وعملنا 
 15 خصصت  ذلك  ومع  العام,  لهذا  تحضيراً 

مدرسة منذ أياٍم قليلة إليواء المهجرين من أهلنا 
في ناحية زركان«.

وزاد: »لكن مع تكثيف الجهود تمت إعادة تأهيل 
الطلبة,  الستقبال  وتحضيرها  أيضاً  المدارس 
المنصرم  العام  وتعرضنا في مرحلٍة معينة من 
المعلمين وعلى وجه  لتأخير في توزيع رواتب 
اإلدارة  مع  المتعاقدين  المعلمين  الخصوص 
العامة للمدارس, وذلك بسبب التأخير في تسليم 
الميزانية المخصصة للقطاع التعليمي, وهذا أدى 
إلى تأخير في تنفيذ الخطط المفروض تنفيذها في 
وتجهيزها,  المدارس  صيانة  مثل  الفائت,  العام 
من  تخلصت  للمدارس  العامة  الهيئة  ولكن 
المعلمين يستلمون رواتبهم وفق  العوائق وكافة 

الوقت المحدد تماماً ومن دون أي تأخير«.
اإلدارة  في  والتعليم  التربية  هيئة  بأن  مؤكداً 
الذاتية تقوم بكل ما يلزم لسير العملية التعليمية 
في سياقها الصحيح, وأشار األحمد إلى الصعوبة 
بسبب  حالياً,  التربوي  السلك  على  المفروضة 
الوضع االقتصادي, وقال: »التعليم يمثل لنا خطاً 
أحمر, ولن تثنينا الظروف مهما بلغت من قسوة 

على توقيفه أو التهاون به«.

األطفال هم أكرث عرضًة آلثار 
الوضع االقتصادي املرُتدي 

وعن الكثير من حاالت عمالة األطفال وتركهم 
للمدارس, وتوجههم للعمل لكسب المال لتخفيف 
محمد  قال  عوائلهم,  عن  المصاريف  عبء 
التربية  لهيئة  الداخلي  النظام  »في  األحمد: 
بالتعليم  قانوناً  الذاتية  اإلدارة  في  والتعليم 
اإللزامي لسّنِ الخامسة عشر, ونحن ننسق حالياً 
مع قوى األمن الداخلي لتطبيق هذا القانون على 
المتخلفين عن المدارس, وللذين أخرجوا أوالدهم 
من المدارس عنوةً, وستتم متابعة هذا الموضوع 
قريباً,  األزمات  هذه  تنتهي  أن  ونتمنى  أصوالً, 
دائم  تطور  في  التعليمية  العملية  بأّن  العلم  مع 
والتركيز  للمعلمين,  التأهيل  لدورات  وتكثيف 
للطلبة  الصحيح  النفسي واإلرشاد  التعامل  على 
يُخلفها  التي  والخطيرة  السلبية  اآلثار  لتدارك 

الوضع االقتصادي المتردي«.
في  األعضاء  العاملين  أن عدد  بالذكر  والجدير 
الحسكة  مقاطعة  في  للمدارس  العامة  اإلدارة 

ونواحيها يبلغ 9000 معلم/ـة وإداري/ـة.

البلدة  كوجر  تل  تشهد  كوجر-  تل  روناهي/ 
وريفها ظاهرة سلبية أال وهي سرقة الدراجات 
وعلى  المواطنين  حركة  على  يؤثر  ما  النارية 
سير الحياة العامة في البلدة وريفها فما األسباب؟
الظواهر  إحدى  الدراجات  سرقة  ظاهرة  تعد 
كوجر  بتل  مؤخراً  تتزايد  بدأت  التي  السلبية 
جعل  ما  المسروقة،  الدراجات  عدد  وازداد 
مطرقة  بين  فهو  أمره  من  حيرة  في  المواطن 
سندان  وبين  بدراجته  التجول  على  القدرة  عدم 
حاجته إلى تلبية طلباته اليومية واضطراره إلى 

استخدام دراجته لغرض تلبية الحاجات. 

الدراجة النارية عمود التنقل

نظراً إلى طبيعة جغرافية تل كوجر البلدة وقراها 
المحيطة بها والتي يبلغ عددها 155قرية متناثرة 
والمسافات  جداً،  واسعة  جغرافية  مساحة  على 
بين هذه القرى متباعدة وجلها طويلة، لذلك تجد 

داخل كل منزل في تل كوجر أكثر من دراجة 
نارية حيث تعد وسيلة النقل هذه هي أكثر الوسائل 
المتاحة لسكان األرياف، وحتى البلدة وذلك نظراً 
لتدني ثمنها، حيث يمكن للجميع اقتنائها كما أنها 
كلفة  أقل  أيضاً  وهي  المنطقة  جغرافية  تناسب 
من السيارات والوسائل األخرى وأقل مصروفاً 
بالحفر، كل  المليئة  المهترئة  الطرقات  وتناسب 
هذه األسباب جعلت من الدراجة النارية الوسيلة 
أصبحت  أنها  كما  للنقل،  المنطقة  في  األولى 
المادة األولى األكثر سرقة وأيضاً لسهولة بيعها 

وتغيير مالمحها بسرعة وسهولة.

ظاهرة ُمخيفة

في ظل تزايد عدد الدراجات النارية في المنطقة، 
تزايدت أيًضا أعداد الدراجات المسروقة،  حيث 
يقول المواطن علي الحسن: »ُسرقت لي ثالث 
دراجات، األولى عندما كنت في سوق تل كوجر 

أجلب بعض مستلزمات المنزل، وتركت دراجتي 
في أول السوق وبعد االنتهاء من التسوق عدت 
ولم أجدها، أما المرة الثانية فكانت عند زيارتي 
إلحدى القرى المجاورة لتل كوجر تركت حينها 
دراجتي عند باب بيت صديقي، وحين خرجت 

لم أجدها، والثالثة كانت من أمام المسجد«.
حيث يتحدث الحسن عن هذه المرة وهو يسخر 
بأنه  مضيفاً  هللا«،  بيت  أمام  من  »حتى  قائالً: 
سرق وهو يصلي صالة الجمعة والغريب، أنه 
يومها لم يكن الوحيد الذي ُسِرق بل ُسرق معه 
هذه  الحسن  ويضع  آخرين،  أشخاص  عشرة 
على  يجب  التي  الظواهر  سياق  في  الظاهرة 
على  والقبض  منها  الحد  الداخلي  األمن  قوى 
السارقين في أسرع وقت كي ال تؤثر سلباً على 
حفظ  عن  المسؤولة  القوات  في  وثقته  المجتمع 

أمن المواطن وممتلكاته«.

الرسقة بني سبب وهاجس

الداخلي  األمن  قوات  ألقت  آخرون  سارقون 
القبض عليهم بحسب مصادر خاصة لصحيفتنا، 
حد  إلى  السرقة  به  وصلت  الذي  ج  ر.  منهم  
عليه  القبض  إلقاء  بعد  اعترف  حيث  الهاجس، 
أنه سرق حوالي 400 دراجة نارية من مناطق 

عديدة، هذا الرجل يعلل سرقته للدراجات بأنها 
داء يجري في عروقه وأنه ال يسرق لحاجة، أنما 
هو هوس أصابه ومرض لم يستطيع الشفاء منه 
رغم زجه في السجن لعدة مرات أال أنه يُعاود 

الكّرة كلما خرج. 

 اآلثار الضارة
 للتلوث الجوي
على اإلنسان

  يُحِدث الغبار والغازات املنبعثة في 
اجلو آثار ضارة على اإلنسان، وأول 

تلك اآلثار االضطرابات التي تصيب 

جهاز الشم ومن ثم حدوث أمراض 

مزمنة، وفي حاالت ـ عديدة ـ أخرى 

حتدث عملية تسمم خطيرة قد تؤدي 

إلى الوفاة.

   تتسلل الغازات الضارة إلى جسم 
اإلنسان عن طريق جهاز التنفس 

بشكٍل رئيسي أما الغازات املمتصة 

من قبل النباتات أو املنحلة في املياه 

فإنها تنتقل إلى جسم اإلنسان عن 

طريق جهاز الهضم.

  يدخل إلى رئتي اإلنسان يومياً 
20 إلى 30 ألف لتر هواء ، وبالتالي 

يتجمع داخل الرئتني كميات كبيرة 

من الشوائب رغم وجودها في 

الهواء اجلويبتراكيز خفيفة جداً، 

غير أن حوادث التسمم اجلماعية 

واملفاجئة بامللوثات الهوائية محدودة 

وال تقع إال في ظروف خاصة.

  تنتشر امللوثات اجلوية عادةً في 
منطقة واسعة من اجلو وبالتالي 

فإن مضارها املباشرة تصيب عدداً 

كبيراً من البشر، غير أن ظهور 

احلاالت املرضية مرتبط بطبيعة 

األجسام ومبدى قدرتها على تلقي 

أمراض معينة،  ومن أهم املظاهر 

املرضية الناجتة عن امللوثات الهوائية 

نذكر على سبيل املثال احلساسية 

التي حُتدثها بعض املركبات وخاصًة 

العضوية ومنها مرض حساسية 

اجللد بعد فترة معينة من التماس 

معه، وهناك إضعاف املناعة حيث 

تؤدي بعض الغازات عند استنشاقها 

إلى تغير في البنية املناعية للجسم 

البشري وجتعل مقاومته لألمراض 

ضعيفة،  وال يغيب عن أذهاننا 

دور الهواء كناقل لألجسام احلية 

املمرضة،  ونذكر مثاالً أخيراً  عن 

املسرطنات حيث أثبتت األبحاث 

العلمية الطبية مبا ال يدُع مجال 

للشك تأثير عدد كبير من الغازات 

في إحداث أمراض السرطان وهذا 

ما يفسر ارتفاع نسبة اإلصابة 

بالسرطان في مناطقنا الشرقية 

بسبب التلوث اجلوي احلاصل نتيجة 

تكرير النفط اخلام بطرق بدائية 

وبشكل عشوائي ودون اتخاذ أي 

تدابير وقائية صحية أو بيئية، مما 

أدى لزيادة تراكيز الغازات والشوائب 

في الهواء اجلوي في هذه املنطقة 

وهبوط كميات كبيرة منها مع 

املطر إلى سطح األرض وترسبها 

في التربة واملياه اجلوفية، مما يزيد 

من سميتها والتي بدورها تؤثر على 

اإلنسان واحليوان والنبات … أي تؤثر 

بشكٍل سلبي على البيئة ككل. 

   كما رأينا فإن التلوث اجلوي خطير 
جداً على البيئة واإلنسان باعتباره 

عنصراً مكون لها يؤثر ويتأثر بها،  

لذلك احملافظة على نقاوة الهواء 

وعدم تلويثه واجب أخالقي بالدرجة 

األولى وشرط من شروط احلياة 

الصحية للمجتمع برمته،  ويتطلب 

ذلك االنطالق من الذات الفردية 

للوصول لبيئة سليمة وصحيحة. 

زراعة وبيئة

حممد سعيد

المحروقات ُتحلِّق في السوق السوداء واإلدارة 
الذاتية تنفي رفع األسعار

سكان في ديرك يستغنون عن مونة »المكدوس«

الشدادي/ حسام الدخيل- يعجز المواطنون في 
مناطق شمال وشرق سوريا حتى اللحظة عن 
فك لغز ارتفاع أسعار المحروقات في محطات 
الوقود وفي السوق السوداء، بحيث بات يلتهم 
أكثر من نصف رواتبهم ونفقاتهم الشهرية، في 
اقتصادية صعبة ومتردية، وبلوغ  ظل أوضاع 

الفقر والبطالة مستويات قياسية.

باتت  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  وعّجت 
عدم  بعبارات  لألهالي  الوحيد  المتنفس  تمثل 
محطات  رفع  نتيجة  تارة،  والرفض  الرضى 
البنزين بسعر  لتر  الوقود لألسعار حيث تم بيع 
لتر  بيع  تم  السعر  وبذات  سورية  ليرة   410
سعر  برفع  سعرها  ارتفاع  وتسبب  المازوت، 
المواد بالسوق السوداء في ناحية الشدادي جنوب 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  وأغلب  الحسكة 
حيث بيع اللتر الواحد من البنزين بسعر 1000 
تم  والمازوت  أخرى  مناطق  في  وتجاوزه  ليرة 

بيع اللتر بمبلغ 750 ليرة.
عدم  فّضل  الشدادي  ريف  من  مواطن  وقال 
ذكر اسمه لصحيفتنا روناهي » إن رفع أسعار 
فعل  ردود  وله  حكيم  غير  قرار  المحروقات، 
عكسية، في ظل المأساة التي يعاني منها السكان 
في شمال وشرق سوريا، وسيؤدي ذلك إلى رفع 
األسعار بشكٍل عام بدءاً من أسعار المواصالت 
اليومية  المعيشة  مستلزمات  إلى  وصوالً 
عصيب  بوقت  تمر  المنطقة  أن  وخصوصاً 
سينعكس  الذي  األمر  قوية  اقتصادية  وضائقة 
تخلف  وقد  األولى  بالدرجة  المواطن  على  سلباً 

كارثة إنسانية حقيقية«.
فيما قال المواطن محمد الفوزي: »المحروقات 
مكان  كل  في  ومنتشرة  السوداء  السوق  تمأل 
على  خاوية  فهي  المحروقات  محطات  إال 

عروشها«.
وأطلق الفوزي تساؤالً عن مصدر المحروقات 
التي تغزو السوق السوداء في الوقت الذي تُفتقد 

هذه المادة في المحطات.
وأشار الفوزي إلى أنه بات يشتري اللتر الواحد 
من البنزين من أجل تشغيل دراجته النارية بمبلغ 
1000 ليرة بينما كان يباع قبل أيام قليلة بمبلغ 

750 ليرة .
أهالي  مساعدة  الذاتية  اإلدارة  »على  وأضاف 

أزمات عديدة  تعاني من  المنطقة  المنطقة، ألن 
وفقدان  والسكر،  والخبز  المياه  في  نقص  من 
الجفاف  بسبب  الزراعي  لموسمهم  السكان 

ونقص المياه«.
ولفت إلى أن المنطقة تسير نحو الهاوية إذا لم يتم 
المواد  تدارك األمر وتصحيح األخطاء وتوفير 

الرئيسة لمعيشة المواطن.
البنزين في السوق السوداء  بينما قال أحد باعة 
أنهم كانوا في السابق يشترون لتر البنزين عبر 
 700 بمبلغ  بيعه  ليتم  ليرة   500 بمبلغ  التجار 
البنزين بسعر  باتوا يبيعوننا  اليوم فقد  ليرة، أما 
 1000 بمبلغ  طرحه  ليتم  أكثر  أو  ليرة   750

ليرة.
وعن سبب ارتفاع السعر قال: » بحسب التجار 
فإن البنزين أصبح يباع في الكازيات بمبلغ 410 
ليرة سورية بدل من 210 األمر الذي أدى إلى 

ارتفاعه بالسوق الحرة«.
الشدادي  في  المحروقات  لجنة  إداري  قال  فيما 
أحمد دغيم أن ناحية الشدادي وريفها تضم ست 
التالي  الشكل  على  تتوزع  محروقات  محطات 
»محطتي االتحاد والجزيرة في الشدادي ومحطة 
الجاير  تل  ومحطة  فاس  أبو  ومحطة   47 ال 
محروقات  لجنة  تحصل  الخرافي«  ومحطة 
خدمي  مازوت  واحد  صهريج  على  الشدادي 
وصهريج بنزين بمعدل كل يومين ويوزع على 

المحطات على حسب الدور.
محطة  السابقة  األشهر  في  »كانت  وأضاف: 
الفدغمي  محروقات  ومحطة  مركدة  محروقات 
ضمن نطاق محطة محروقات الشدادي ولكن تم 
عزلهن مؤخراً وتشكيل لجنة محروقات مستقلة 
للمحطات  الفرصة  منح  مما  مركدة  بلدة  في 

المتبقية من الحصول على المادة بوقت أقل بعد 
عزل المحطتين«.

أي  دون  حاله  على  الزال  السعر  أن  ولفت 
اجتاحت  التي  للمنشورات  وبالنسبة  زيادة، 
وسائل التواصل االجتماعي أكد الدغيم أن هناك 
مازوت نوع ممتاز يوزع على المحطات بشكٍل 

حر ويباع بسعر 410 ليرة للتر الواحد.
الذاتية نفت قبل أيام   والجدير ذكره إن اإلدارة 
رفع سعر مادة المازوت في محطات المحروقات 

في الحسكة.
لجنة المحروقات في مقاطعة الحسكة، قالت إن 
سعر الليتر الواحد من مادة مازوت التدفئة يباع 
بـ 75 ليرة سوريّة وأحياناً بـ 80 ليرة وفق أجور 

النقل.
اللجنة أوضحت أن ارتفاع بيع  اللتر الواحد من 
المازوت في بعض محطات الوقود في الحسكة 
يأتي لقيام أصحابها بشراء المازوت ذي الجودة 

العالية بشكٍل حر.
الحسكة  مقاطعة  في  المحروقات  للجنة  ووفقاً 
فإن لجان المراقبة التابعة لها تقوم بشكٍل دوري 

بجوالت المراقبة على محطات الوقود.
 119 القرار  ألغت  قد  كانت  الذاتية  اإلدارة 
عموم  في  المحروقات  أسعار  برفع  القاضي 
رغبة  عند  نزوالً  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
شعوب المنطقة ورفضهم للقرار والذي كانوا قد 

اعتبروه جائراً وغير مدروس .
أسعار  حددت  قد  حينها  الذاتية  اإلدارة  وكانت 
اآلتي: سعر  القرار 119 وفق  في  المحروقات 
المازوت المخصص للمطاحن واألفران )100( 
للتدفئة  المخصص  المازوت  سورية،  ليرة 
والمازوت  سوريّة،  ليرة   )250( والزراعة 
المخصص لمكتب الصناعة والخدمات )300( 
ليرة   )400( الممتاز  والمازوت  سورية،  ليرة 
للمنظمات  المخصص  المازوت  أما  سورية، 
بسعر  السوبر  والبنزين  سورية،  ليرة   )500(
)410( ليرة سورية، والبنزين الممتاز مستورد 
أسطوانة  حين  في  أمريكي/  سنت   )0,65,5(
الغاز المنزلي )8000( ليرة سورية، وأسطوانة 
التجارية  للمنشآت  المخصص  التجاري  الغاز 

والصناعية )15,000( ليرة سوريّة.

منطقة  في  النسوة  تنهمك  علي-  ديرك/هيلين 
ديرك, في مثل هذا الوقت من العام بتجهيز مونة 
»المكدوس«، إال إن ارتفاع تكلفة تجهيزها هذا 
احتياجات  أمام  عنه  لالستغناء  دفعهن  العام, 

عائلية أخرى.

ديرك  مدينة  في  النسوة  من  العديد  واستغنت 
لموسم  »المكدوس«  مونة  تخزين  عن  وريفها 
لتحضير  منهن  البعض  اضطر  بينما  الشتاء، 
الفائتة،  باألعوام  مقارنةً  منه  جداً  قليلة  كميات 
جراء ارتفاع تكاليف المواد إلى مستويات غير 

مسبوقة.
بهذا الخصوص, تقول »حياة عبدهللا«, وهي أم 
لستة أطفال لصحيفتنا »روناهي«, بأنها تفاجأت 
من ارتفاع أسعار الخضار والمواد الغذائية التي 
تدخل في تجهيز »المكدوس« ألضعاف بالنسبة 

لما كانت عليه منذ شهر.
هذا  المونة  من  شيئاً  تُحضر  لم  أنها  وتضيف 
هذا  على  استمرت  إذا  األسعار  وأن  العام, 
المنوال ستغيب عادة وثقافة المونة لدى العائالت 

في المنطقة.
في  التموين  لجنة  على  اللوم  »حياة«  وتُلقي 
المشددة  الرقابة  بجوالت  التزامهم  لعدم  المدينة 
المحال  بين  األسعار  تفاوت  رغم  السوق  على 

التجارية.
أحد  في  زوجها  يعمل  التي  »حياة«  وتؤكد 
باتت  المعيشة  أن  إلى  المنطقة,  في  المطاعم 
يمكنهم  وال  غالية  المواد  جميع  أن  إذ  صعبة, 

تجهيز أي نوع من المونة للشتاء.
من جانبها, تقول »أمينة دهام« من سكان مدينة 
ديرك, » قبل يومين اشتريت كيلوين من الجوز 
بسعر60  »المكدوس«  حشوة  في  يدخل  الذي 
الباذنجان  سعر  عن  ناهيك  سوريّة,  ليرة  ألف 
والثوم  الزيت  وسعر  مرتين  تضاعف  الذي 

والفليفلة وغيرها من المواد األساسية«
تحضير  كان  السابق  في   « »أمينة«:  وتضيف 
وحاجة  اجتماعية  عادةً  الشتاء  لفصل  المونة 
لعائالت  المال  توفير  في  تساهم  ضرورية 
محدودة الدخل, إال أنها باتت تشكل اليوم عبء 
الظروف  األسر في ظل  اقتصادي على غالبية 

الحالية.
وتشير إلى أنها اضطرت لتخزين كمية قليلة جداً 
الشتوية  المونة  من  وغيرها  »المكدوس«  من 
مقارنةً بالكميات التي اعتادت عليها في السنوات 
الشرائية  أسرتها  قدرة  ضعف  بسب  السابقة, 

للمكونات والمواد المطلوبة.
وارتفعت أسعار المكونات التي تدخل في تجهيز 
إلى  الثوم  كيلو  سعر  وصل  إذ  »المكدوس«, 

خمسة آالف ليرة سوريّة، وليتر الزيت األبيض 
إلى أكثر من سبعة آالف ليرة سوريّة، ويتراوح 
سعر ليتر زيت الزيتون بين 11 و12 ألف ليرة 

سورية حسب سعر صرف الدوالر.
إلى  الباذنجان  من  الكيلو  سعر  وصل  حين  في 

ما يقارب 1000 ليرة سوريّة، كما ارتفع سعر 
وسعر  سوريّة،  ليرة  ألف   30 إلى  الجوز  كيلو 

كيلو الفليفلة إلى 6000 ليرة سوريّة.


