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اإلسعاف ينتظر الفرج... قضبان حديد هم على القلب

برسم الجهات المعنّية.. امرأة تبحث عن 
طعامها بين القمامة!

روناهي/ قامشلو ـ بضعة ثواني قد تنقذ حياة مريض 
أو قد تؤدي إلى وفاته، اإلسعاف محاصر في الشارع 
أزمة  الفرج، وسط  قامشلو وينتظر  بمدينة  الرئيسي 
أصدروا  هم من  يتحمل مسؤوليتها  من  وأول  خانقة 
بمنع  تقتضي  كانت  والتي  ينفذوها  ولم  القرارات 
قامشلو  روبار  الشهيد  دوار  من  السيارات  وقوف 
»دوار مدينة الشباب سابقاً« إلى دوار الشهيد خبات 
الذي  القرار  هذا  ولكن  سابقاً«،  »دوار سوني  عنتر 
تبخر  حتى  فترة  يمضي  لم   ،2019 عام  في  صدر 

للسماء، حتى أنه لم يصبح مطراً ونزل خيراً علينا.
بل ما زاد هم القلب في هذا الشارع هو وضع قضبان 
ولكن  الشارع،  في  السيارات  وقوف  تمنع  كي  حديد 
حصل العكس على األقل كانت السيارات تقف مكانها 
قبل وضع القضبان، وكانت هناك فسحة تساعد قليالً 
الذي  المزدحم،  الشارع  هذا  في  األزمة  تخفيف  من 
أصبح ذهاباً وإياباً بسبب إغالق النظام السوري الشارع 
القضبان؟ فهي  لماذا وضعت هذه  نتساءل  إياباً، وهنا 
يصف  ألنه  زادتها  بل  األزمة،  تخفيف  في  تساعد  لم 
بجانبها السيارات وال حاجة لنا به اآلن ويتطلب إزالتها 
ولتعود األمور على ما كانت عليه من ذي قبل وتصف 
السيارات محل تلك القضبان التي قد يستفاد منها بالبيع 

في ظل ارتفاع سعر الحديد في البالد.
والتجار  األموال  ألصحاب  لمن؟  الرصيف  ثم  من 
والحيتان؟ ماذا تفعل هذه السيارة على الرصيف أو هذا 
اآلخر الذي يصف بطريق موزمبيقية، وكأن الشارع 
آخر،  كالم  لنا  يبقى  لم  وطبعاً  خلفه،  يلي  وملك  ملكه 
غير طبقوا القرارات التي صدرت مسبقاً أو أزيلوا هذه 
القلب  الهم على  لها وهي مثل  التي ال لزوم  القضبان 
وسيارة اإلسعاف لو ذهب من فيها مشياً لوصلوا بشكٍل 
أسرع، وإليكم نبذة عن القرار الذي صدر عام 2019.

يمنع منعاً باتاً وبالمطلق ما يلي:

أوالً: إشغال األرصفة بأي شاغل وتحت طائلة الترحيل 
اإلشغال  إلى  بادر  من  ومالحقة  والمصادرة  الفوري 

جزئياً.
ثانياً: منع وقوف أو مرور وتجوال الدراجات النارية 
ومنع ركون السيارات المدنيّة والعسكريّة وتحت طائلة 
النقل والترحيل والمصادرة ومالحقة القائم بذلك سواًء 
المسؤولية  االثنان  يتحمل  حيث  مالكا  أم  حائزاً  أكان 
الجزائية بصفتي الفاعل والشريك، وذلك في الساحات 

والشوارع التالية:
وذلك في الساحات والشوارع التالية:

 – سوني  ساحة  الى  الشباب  مدينة  ساحة  من   –  1  
ترافيك ذهاباً وإياباً.

إلى مركز المدينة ذهاباً  2 – من دائرة الوحدة جنوباً 
وإياباً.

3 – كامل جغرافية سوق الخضار والفواكه واللحوم 
بما في ذلك الشوارع الفرعية المؤدية إليها.

صالة  دائرة  من  بدءاً  المركزي  السوق  شارع   –  4  
باستثناء  شماالً،  نيروز  بكراج  وانتهاء  جنوباً  السالم 
باألماكن  تقيدها  شريطة  تقدم  ما  من  األجرة  سيارات 

المخصصة لها.
5  – بقاء أية بسطة ثابتة أو متحولة خارج الجغرافية 

الضيقة لسوق الخضار والفواكه واللحوم المركزي.
األمن  ودوام  بااللتزام  المشتركة  اإلدارة  تمنيات  مع 
بتطبيق  تقم  لم  المشتركة  اإلدارة  هذه  طبعاً  واألمان.. 
هذه القرارات إال على بائعي سوق الخضار، حيث تم 
نقل السوق حفاظاً على »المنظر الحضاري« للمدينة، 
تطبيق  مشاهدة  يريد  لمن  طبعاً  للتجمعات،  وتخفيفاً 
القرار وفوائده، ليقوم بزيارة سوق الخضار والشارع 

الرئيسي.

الواقع  تُحاكي  صورٍة  في   - الحسكة  روناهي/ 
بعض  يعيشه  الذي  المتردي  االقتصادي 
كاميرا  رصدت  الحسكة،  مدينة  في  المواطنين 
روناهي امرأة في العقد الرابع من العمر برفقة 
ابنتها الصغيرة، تبحث بين القمامة عن ُمخلّفات 
والمعدنية  البالستيكية  القطع  وبعض  الطعام 

القابلة للبيع.
سنوات  منذ  سوريا  في  الدائرة  الحرب  نتيجة 
انقسم الشعب لشريحتين تمتع كل منهما بطابعها 
الخاص، شريحةٌ تتفنُن بالبذخ والرخاء، وأخرى 
تقاسي صعوبة االنتظار لما تُخلّفه بقايا القمامة، 
وفي مناطق شمال وشرق سوريا أيضاً نجد هناك 
حاالت ألشخاص معدومي الحيلة نتيجة حالتهم 
المادية الصعبة فتجبرهم الظروف على التسّول 

أو أعمال شاقة أو جمع طعامهم من القمامة.
نقصد  تأكيد  بكل  فإننا  الحكومة  نقول  عندما 
ونقصد  مؤسساتها،  كافة  عبر  الذاتية  اإلدارة 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  شعوب  بالمجتمع 
والفرد  المساواة  مبدأ  من  وانطالقاً  قاطبةً، 
ترصد  الفرد،  مسؤولية  والكل  الكل  مسؤولية 
الكاميرا صوٌر تثير التساؤالت وتعبّر عن فحوى 

المشهد بدون نطٍق وتعليق.
بامرأة  التقينا  الحسكة  مدينة  في  تجولنا  وخالل 
في العقد الرابع من العمر برفقة ابنتها الصغيرة، 
الطعام وبعض  القمامة عن مخلّفات  بين  تبحث 
للبيع، حيث  القابلة  البالستيكية والمعدنية  القطع 
قالت لنا عن سبب ذلك: »كنت أتمنى منذ زمن 
بعيد بأن يالحظ أحداً ما حجم مأساتي، فالظروف 

الصعبة أجبرتني على العمل بهذِه الطريقة«.
متابعةً سرِد قصتها وهي تتنفس الصعداء إلظهار 
والمنظمات  بالمرأة  المعنية  للمؤسسات  حالها 
حسين’’:  عبد هللا  ’’وضحة  وقالت:  اإلنسانية، 

ذكوٍر  بين  ما  أطفال  سبعة  ولدي  متزوجة  »أنا 
وإناث وهذه التي برفقتي أكبرُهَن، زوجي مقعد 
الذي  المنزل  عن  اإليجار  بدل  بدفع  وملتزمة 
أسكن فيه، وال يوجد لدي أي معيٍل يعينني على 

تلبية حاجيات زوجي وأوالدي«. 
مناشدة إنسانية برسم الجهات المعنيّة

يصل  أن  »أتمنى  حديثها:  وضحة  وتابعت 
المعنيين،  لكافة  صحيفتكم  منبر  عبر  صوتي 
المنظمات  أو  الذاتية  اإلدارة  في  مؤسسات  من 
المعنية بالحاالت اإلنسانية، وأتمنى أن يزوروا 

محل إقامتي وينظروا بحالي«.
في  ُطبِّق  الذي  الكلي  بالحظر  تأثرت  أنها  حتى 
حيال  فقالت  وجيزة،  فترة  منذ  الحسكة  مدينة 
تمد  البيضاء  األيادي  بعض  كانت  »لقد  ذلك: 

لي يد العون في األيام العادية، ولكن بعد دخول 
حظر التجوال حيز التنفيذ لم أعد أشاهد أحداً من 

األشخاص الذين كانوا يساعدونني«.
يبقى حال وضحة والعديد من األطفال القاصرين 
الذين تجرعوا لوعة الفقر ومرارة الحاجة وهذا 
بمجلس  االجتماعية  الشؤون  لجنة  برسم  األمر 
بالشأن  المعنية  المؤسسات  وكافة  المقاطعة، 
بشدة  المحتاجين  وضع  في  للنظر  اإلنساني 
لمساعدتهم من منطلق حمل المسؤولية ومكافحة 
من  األدنى  الحد  توفير  عبر  الحاالت  هذِه  مثل 
مع  يتوافق  بما  يحتاجونها  التي  المعيشة  سبل 

مبادئ اإلدارة الذاتية ومشروعها الديمقراطي.

أفين باشو: هفرين خلف.. ياسمينٌة اغتالتها 
أشواك اإلرهاب

الخمري: رياضة كمال األجسام 
هي تنمية جسدية صحّية

ذكر المدرب في صالة العجيلي 
المختصة بتدريب كمال األجسام 

والتنمية البدنية في مدينة الطبقة 
»عبد الهالل الخمري« أنه بعد سنوات 

من التغيّب الكلي لأللعاب الفردية، تم 
تفعيل رياضة كمال األجسام، وذلك 

عبر الصاالت الرياضية المتواجدة في 
المدينة...«10

أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في 
مقاطعة الحسكة أفين باشو بأن قتل هفرين 
بهذا الشكل بيّن مدى الحقد الدفين لهؤالء 

المرتزقة على شعوب مناطق شمال 
وشرق سوريا عامةً وعلى المرأة بشكٍل 

خاص...«3

بصمتها  بترك  وذلك  المجتمع  إنارة  روناهي  استطاعت صحيفة  أعوام؛  خالل عشرة 
ونشر رسالتها اإلعالمية في الوقوف على معاناة شعوب شمال وشرق سوريا وسائر 
كما  تفاقمها،  من  والحد  المعاناة  لتلك  الحلول  وضع  ومحاولة  الكردستانية  الشعوب 
لهويتها  المرأة  استعادة  على  والحث  الشعوب  وأخوة  المشترك  العيش  على  وحضت 

المسلوبة، وكذلك التصدي لهيمنة األنظمة االستبدادية وذهنيتها السلطوية.
 وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس صحيفة روناهي المصادفة للسادس عشر 
من شهر تشرين األول؛ تهنئ أسرة صحيفة روناهي السوريين والكردستانيين بهذه 
الحقيقة  بإظهار  الشهداء  الحقيقة وخطى  السير على درب  بدوام  المناسبة وتعاهدهم 

دون زيف وكذلك توعية المجتمع. 

 عليه 
ُ
 الذي تمَّ التجاوز

ّ
 الحق

ُ
 عليه من الحقوِق، وعندما يكون

ُ
 العدالِة يعيّن استيفاُء ما تمَّ التجاوز

ُ
تحقيق

واليوم  الحقيقِة،  معرفِة  في  طائٍل  أّي  تحت  اإلجراءاِت  في  التساهُل  ينبغي  فال  نفسها،   
ُ

الحياة هو 
وبعد سنتي�ن ستظهُر الحقائق في قصة المواطنة شابرين تمو ابن�ة كركي لكي اليت توفيت في ظروٍف 
الجهاِت  قبل  من  متعمٍد  وإهماٍل  مماطلٍة  بعد  قامشلو،  محكمة  عهدِة  في   

ً
أخيرا وضع 

ُ
لت غامضٍة، 

المعني�ِة في كركي لكي، وإماطِة اللثاِم عن خفاياها وحيثي�اتها، وتفصل ما بي�ن القتِل واالنتحاِر...«5

انتحارٌ أم قتٌل... قضيُة شابرين 
تمو أمام المحكمة

مكاتب شؤون 
الموقوفين تبدأ 

بمهامها

الموقوفين  مكاتب شؤون  باشرت 
في شمال وشرق سوريا بوظائفها 
في الكشف عن مصير الموقوفين 
ِصلة  لتكون  األهالي  قصد  بعد 
األمن  قوى  وبين  بينهم  وصل 

الداخلي...«2

لجنة العمل والشؤون 
االجتماعية بالطبقة 

ُتعِلن عن تشكيل إدارة 
لمخيم طويحينة

أعلنت لجنة العمل والشؤون 
االجتماعية بالطبقة عن تشكيل 

إدارة لمخيم طويحينة بعد أن 
كان المخيم يُعتبر عشوائياً وغير 
ُمنظم سابقاً، حيث تم تعيين عدد 

من اإلداريين وإنشاء الغرف 
التنظيمية داخل المخيم...«6

بعدسة عبد الرحمن محمد
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إعالنات مكاتب شؤون الموقوفين تبدأ بمهامها

الناشطة مسيح تدعو لإلفراج عن زميلتها 
التي فضحت االنتهاكات بالسجون اإليرانية

بيوم الغذاء العالمي: ُقرابة نصف البشرية ال 
يستطيعون تحّمل تكاليف غذاء صحي

الكشف عن حصيلة الجرائم التركّية خالل آخر 

شهرين في عفرين المحتلة

صحة قامشلو : رغم الخطورة األهالي ال يلتزمون 

باإلجراءات الوقائية

شؤون  مكاتب  باشرت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
بوظائفها  في شمال وشرق سوريا  الموقوفين 
قصد  بعد  الموقوفين  مصير  عن  الكشف  في 
قوى  وبين  بينهم  وصل  ِصلة  لتكون  األهالي 

األمن الداخلي.

أبنائهم  للكشف عن مصير  األهالي  بعد مطالب 
في  الداخلي«  األمن  »قوى  لدى  الموقوفين 
العامة  القيادة  افتتحت  سوريا  وشرق  شمال 
سوريا  وشرق  شمال  في  الداخلي  األمن  لقوى 
الموقوفين  لشؤون  مكاتب  في2021/9/30م 
المكاتب  وتفرعت  والفرات  الجزيرة  بإقليمي 
ـ  قامشلو  ـ  )الحسكة  كالتالي:  المناطق  حسب 
الطبقةـ  الرقةـ  منبجـ  كوبانيـ  ودير الزور( إلى 
جانب مكتب في مركز قيادة قوى األمن الداخلي 
ثمانية،  المكاتب  مجموع  ليكون  الجزيرة  بإقليم 
المواطنين  بين  التعاون  تعزز  الخطوة  وهذه 

وقوى األمن، وتحافظ على حقوق الموقوفين.

والمهمة األساسية لتلك المكاتب هي اطالع ذوي 
الموقوفين لسبب ومكان توقيف أبنائهم، وفي هذا 
ودور  للنظارات  العامة  باإلدارة  التقينا  الصدد 
الداخلي في شمال وشرق  لقوى األمن  التوقيف 
سوريا »حسن كانو«  ليحدثنا عن أهمية افتتاح 
جواً  خلق  المكاتب  هذه  »افتتاح  قائالً:  المكاتب 
من الراحة عند المواطنين، فاألقارب من الدرجة 
قصد  يستطيعون  القانونيين  ممثليهم  أو  األولى 
سبب  لبيان  الموقوف  عن  واالستفسار  المكاتب 
الموقوف في مكان  لم يكن  التوقيف، وفي حال 
وكان  المناطق  بإحدى  المكاتب  من  ما  مكتٍب 

وشرق  شمال  ضمن  أخرى  منطقة  في  موقوفاً 
سوريا يُكشف عن مكانه من خالل التنسيق بين 
بأقصى  تكون  واالستجابة  المكاتب،  هذه  كل 
االطالع  على  التقديم  وعملية  ممكنة  سرعة 
أو  إجراءات  أي  تتطلب  التوقيف ال  على سبب 

أوراق«.
 وقيّم »كانو« خطوة افتتاح المكاتب في المجتمع 

بأنه إيجابي.
وعن تفعيل هذه المكاتب أفاد كانو: »قصدَ الكثير 
من المواطنين المكاتب للسؤال عن الموقوفين«.
في  مهامهم  على  بالتركيز  كانو  حسن  واختتم 
وأهالي  الداخلي  األمن  قوى  بين  العالقة  توطيد 
بين  العالقة  توطيد  األساسي  »هدفنا  المنطقة: 
شمال  في  والمواطنين  الداخلي  األمن  قوى 

وشرق سوريا«.
هذا والجدير بالذكر أن المكاتب باشرت بالعمل 

بعد اإلعالن عن االفتتاح مباشرة.

والناشطة  الصحفية  دعت  األخبارـ  مركز 
للضغط  العالم  نجاد  علي  مسيح  الحقوقية 
المدافعة عن حقوق  إيران لإلفراج عن  على 

اإلنسان سبيده كاليان.
الناشطة  جهود  إلى  مسيح  الصحفية  وأشارت 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  فضح  في  سبيده 
صحيفة  في  مقال  في  عنها  فكتب  إيران  في 
باهظاً  ثمناً  دفعت  سبيده  بأن  بوست  واشنطن 
اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  لفضح 
العالم أن يرى  لذا على  في السجون اإليرانية 
إلطالق  إيران  على  يضغط  وأن  شجاعته 

سراحها.
»سبب  سبيده  اعتقال  في  السبب  إلى  ولفتت 
كشفها  هو  االجتماعية  الناشطة  هذه  اعتقال 
بوشهر  سجن  جناح  في  المؤسف  للوضع 

للنساء«.
واعتقلت سبيده يوم االثنين 12 تشرين األول 
من   30 من  يقرب  ما  داهم  أن  بعد  المنصرم 
األهواز  في  شقيقتها  منزل  األمن  رجال 
واقتادوها إلى مكان مجهول وذلك بعد أسابيع 
قليلة من وصفها جناح النساء في سجن بوشهر 
فكانت  منسي«.  »جحيم  بأنه  إيران(  )جنوب 
السجن  ذلك  في  النساء  أوضاع  عن  كتبت  قد 
»السجينات في هذا العنبر محتجزات في أقسى 
الالإنسانية ألنهن  التعذيب والظروف  ظروف 

نساء وسجينات«. 

قبل  من  مرة  ألول  اعتُقلت  كاليان  سبيده 
تشرين   18 في  شوش  مدينة  أمن  شرطة 
الثاني 2018، خالل احتجاجات عمال شركة 
دعمها  بسبب  تابيه«  »هفت  السكر  قصب 
أثناء  للتعذيب  تعرضت  المتظاهرين.  للعمال 
وقوات  المخابرات  وزارة  قبل  من  احتجازها 
األمن النتزاع اعترافات قسرية. وُحكم عليها 

فيما بعد بالسجن خمس سنوات. 
حزيران   21 في  ثانية  مرة  واعتُقلت  كما 
محكمة  أحكام  لتنفيذ  استدعائها  بعد   2020
عقوبتها،  لقضاء  إيفين  سجن  إلى  لتنقل  إيفين 
ومن ثم إلى سجن بوشهر في 10 آذار 2021 
العام، ثبتت إصابتها  وبداية شهر آب من هذا 
للمغادرة  وأرسلت  بوشهر  في سجن  بكورونا 
كشفت  مغادرتها،  وأثناء  نفسه.  19الشهر  في 
سبيده عن الوضع في سجن بوشهر، وكتبت: 
هذا  إلى  نقلي  تم  عندما  الماضي،  العام  »في 
منسي،  جحيم  سأواجه  أنني  علمت  السجن، 
لكن الوحشية الحالية في هذا السجن لم تخطر 

ببالي«.

مركز األخبارـ  أعلن األمين العام لألمم المتحدة، 
من  مليارات   3 نحو  أن  غوتيريش،  أنطونيو 
ال  الكوكب،  سكان  من   %40 نحو  أي  الناس، 

يستطيعون تحّمل تكاليف نظام غذائي صحي.

وقال غوتيريش في خطاب مصور بمناسبة يوم 
األول  تشرين   15 الجمعة  يوم  العالمي،  الغذاء 
تحّمل  البشرية  من  يستطيع %40  الجاري: »ال 
 3 ذلك  ويعادل  صحي،  غذائي  نظام  تكاليف 
عدد  ويزداد  يزداد  والجوع  شخص،  مليارات 

المعانين من سوء التغذية والسمنة«.

وأشار غوتيريش إلى أن الوضع في هذا المجال 
كورونا  جائحة  بسبب  جدي  بشكٍل  تدهور 
مضيفاً  فيها،  تسببت  التي  االقتصادية  والقضايا 
يعانون  العالم  في  مليون شخص  نحو 140  أن 

من نقص الغذاء.
التي  الطرق  فإن  ذاته؛  الوقت  »في  وتابع: 
تضع  الغذاء  وإزالة  وتناول  لزراعة  نستخدمها 
عبئاً ثقيالً على كوكبنا، وتخلق عبئاً غير مسبوق 
على مواردنا ومناخنا وبيئتنا، وتكلفنا تريليونات 

الدوالرات«.

باسم  الرسمي  الناطق  كشف  ـ  األخبار  مركز 
إبراهيم  سوريا  عفرين  اإلنسان  حقوق  منظمة 
تركيا  ارتكبتها  التي  الجرائم  حصيلة  شيخو 
خالل  وممتلكاتهم  األهالي  بحق  ومرتزقتها 

الشهرين األخيرين.

وفي حديث لشيخو لوكالة هاوار قال بأن الجرائم 
احتاللها  منذ  يوم  بعد  يوم  بوتيرتها  تتصاعد 
المنظمات  صمت  وسط   2018 عام  آذار  في 

الحقوقية والدولية.
قبل  من  المرتكبة  للجرائم  رصدهم  وخالل 
السكان  بحق  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
آب  شهري  خالل  بأنه  شيخو  كشف  األصليين 
وأيلول المنصرمين، وثّقوا اختطاف 291 مواطناً 

بينهم 25 امرأة وقتل نحو خمسة مواطنين.

في  اختطفت  قد  المرتزقة  المجموعات  وكانت 
مدنيين   10 الجاري،  األول  تشرين  من   13 الـ 
من أهالي قرية معملو بناحية راجو في عفرين 
في  المختطفين  عدد  يصبح  وبذلك  المحتلة، 
 301 إلى  اللقاء  ها  إجراء  تاريخ  حتى  عفرين 

مواطناً.

وكان االستيالء على مواسم األهالي ضرباً آخر 
استولى  حيث  المنطقة  في  تركيا  أساليب  من 
األيام  خالل  استولوا  ومرتزقته  التركي  المحتل 
القليلة الماضية على نحو 50 ألف شجرة زيتون 
مثمرة تعود ملكيتها لسكان عفرين األصليين كما 

أكده شيخو.
وأفاد بأن عدد األشجار في عفرين المحتلة كان 
قبل  زيتون  شجرة  مليون   18 من  أكثر  يبلغ 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  أن  إال  االحتالل، 
منذ  شجرة  ألف   400 نحو  قطع  على  أقدموا 
بداية االحتالل، وحرق أكثر من 17 ألف شجرة 
من  شجرة  ألف   20 من  أكثر  واقتالع  معمرة، 

جذورها.

ولفت شيخو االنتباه إلى أنه وبعد احتالل عفرين 
االحتالل ومرتزقته على  أقدم  في عام 2018، 
سرقة 70 ألف طن من زيت الزيتون العفريني 

وتصديره إلى إسبانيا على أنه منتج تركي.
حقوق  منظمة  باسم  الرسمي  الناطق  واختتم 
إبراهيم شيخو، حديثه:  اإلنسان عفرين سوريا، 
 50 نحو  تركيا  سرقت   2019 عام  »خالل 
وفي  عفرين،  في  الزيتون  زيت  من  طن  ألف 
من  طن  ألف   100 نحو  سرقت   2020 عام 
المتحدة  الواليات  إلى  وصدّرته  الزيتون  زيت 
بأنه تم  األميركية على أنه منتج تركي«. منوهاً 
النقاش عليه من قبل غرفة زراعة والية هاتاي 
التركيّة وأرسل على إثرها وفد إلى أميركا لعقد 

صفقة بخصوص تصدير الزيت إلى أميركا.

بمدينة  الصحة  مكتب  حّذر  ـ  األخبار  مركز 
كورونا  لموجة  الواسع  االنتشار  من  قامشلو 
لصحتهم  األهالي  إهمال  إلى  مشيراً  األخيرة 
فرض  رغم  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  بعدم 

العقوبات.

مكتب  في  اإلداري  داود  خالد  الدكتور  وقال 
لموقع  تصريح  في  قامشلو  مدينة  في  الصحة 
المواطنين  لحماية  أنه  الذاتية  اإلدارة  اإلدارة، 
الحظر  تم فرض  كورونا  فيروس  انتشار  ومنع 
إجراءات  وضعت  بحيث  المنطقة،  على  الكلي 
جديدة للحدّ من تفشي الفيروس، وتمثلت في نشر 
الوعّي الصحّي بين األهالي في المنازل وأماكن 

العمل، والحّث على اتباع أساليب الوقاية كارتداء 
االجتماعي  والتباعد  والقفازات  الواقية  األقنعة 

والتهوية الجيدة للغرف.
انتشار  »يزداد  لألهالي:  تحذيره  داود  وشدد 
عدد  لتتضاعف  ملحوظ  بشكٍل  الفيروس 
خطورة  من  وبالرغم  مناطقنا،  في  اإلصابات 
المرحلة التي نمر بها ورغم فرض الحظر الكلي 
إال أن األهالي غير ملتزمين بالوقاية من الفيروس 
وأخذ التدابير الالزمة، حتى أننا فرضنا غرامة 
مالية لمن ال يرتدي الكمامات ولكن دون نتيجة«.
إقليم الجزيرة  وكانت قد أقّرت خلية األزمة في 
سبعة  لمدة  اإلقليم  في  كلي  تجوال  تطبيق حظر 
يوم  ولغاية   2021/9/25 من  ابتداًء  أيام 

الوضع  لتدهور  ونظراً   2021/10/1 الجمعة 
الصحي تم تمديد الحظر أسبوع آخر ابتداًء من  

2021/10/1 ولغاية 2021/10/7.

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1033م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم زكريا عمر      

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: خالد األحمد،  

بطلب/بجرم تثبت بيع، 
هو يوم االثنين  الواقع 2021/11/1م الساعة /10/ فعليك أن 

تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 

العدالة الغرفة األولى  
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

..........................................................
 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: /551/ 

طالب التنفيذ: إبراهيم محمد الحمود 
المنفذ عليه: أحمد عكاب محمد عبدو  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم /636/  لعام2021 الصادر عن هيئة 

العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 

تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
 .......................................................................

إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف: /552/ 

طالب التنفيذ: أحمد سالم العلي    
المنفذ عليه: راكان محمد نصر عنقور   

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم /658/  لعام 2021 الصادر عن هيئة 

العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 

تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
..........................................................

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /848/ لعام 2021 م

على السيد: أسعد العجاج بن حمدي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األربعاء الواقع في 2021/10/20م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: راضي السالمة بن حمود، بطلب: إبطال عقد 
إيجار مع التعويض        

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: /557/ 

طالب التنفيذ: اسماعيل محمود اإلسماعيل     
المنفذ عليه: إبراهيم محمد خير نجم     

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم /642/  لعام2021 الصادر عن هيئة 

العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 

تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
...........................................................

إلى صحيفة روناهي      
في الدعوى رقم أساس 2508 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: أميرة عليوي  

والجهة المدعى عليها: جاسم العكلة الموسى                      
بدعوى: تثبت طالق   تاريخ الجلسة 2021/10/25م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.
............................................................................

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

على السيد: حسن إبراهيم العيسى
 الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/10/21م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: ياسين 
أحمد المصطفى, بطلب :تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

مذكرة دعوى  للمدعي عليه
مذكرة دعوة صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1593م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسن الشيخ محمد        

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: سليمان الهيلي، 

بطلب/ بجرم: تثبت بيع، 
هو يوم االثنين الواقع 2021/10/25م الساعة /10/ فعليك ان 

تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 

العدالة الغرفة األولى     
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

...................................................................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 545 

طالب التنفيذ: حسن مرعي الطه  
المنفذ عليه: 1-علي فتحي باقي 2-حسين عيدو عيدو 3-سعيد 

الزينو 4-وليد الطه  
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 651 لعام 2021 الصادر عن هيئة 
العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 
تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /2790/ لعام 2021 م
على السيد: حماوي محمد العلي

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

2021/10/18م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خليل 
محي الدين اليحيى، بطلب: تثبت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1123م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حمو فارس بن أحمد  

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: خالد الداوود بن 

أيوب، بطلب/ بجرم: تثبت بيع،
هو يوم االثنين   الواقع 2021/11/1م الساعة / فعليك أن 

تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلي النيابة /هيئة 

العدالة الغرفة األولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1734م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالد اسماعيل أحمد  

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: فؤاد كراف، 

بطلب/بجرم: تثبت بيع 
هو يوم الخميس الواقع 2021/10/21م الساعة /10/فعليك أن 

تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة/هيئة 

العدالة الغرفة 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

.............................................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1301م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليل صالح يونس     
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك، بطلب/ بجرم 
هو يوم االثنين الواقع 2021/10/25م الساعة /10/ فعليك أن 

تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلي النيابة /هيئة 

العدالة الغرفة األولى   
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

.............................................................
مذكرة دعوى للمدعى عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1673م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: زكريا النسر بن حسن            
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة الرسمية  

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: صالح عبد 
العزيز، بطلب/ بجرم :تثبت بيع، 

هو يوم االثنين الواقع 2021/10/25م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 
العدالة الغرفة األولى     

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
.....................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: /556/ 

طالب التنفيذ: صالح عبد هللا بن أحمد   
المنفذ عليه: جيكار ضيوف نهاد محمد يوسف   

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم /631/  لعام2021 الصادر عن هيئة 

العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 

تجري بحقك اإلجراءات القانونية. 
..........................................................................

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1548م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: صفوك المحمود بن حسين 

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: محمد كردان،  

بطلب/بجرم :تثبت بيع،
هو يوم االثنين  الواقع 2021/11/1م الساعة / فعليك أن 

تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة/هيئة 

العدالة الغرفة 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

.........................................................................
إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: /546/ 
طالب التنفيذ: عبيده الدكي بن عبد الوهاب 

المنفذ عليه: 1-لؤي جاسم العلي 2-عدنان جعفر الرشيد 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم /576/  لعام2021 الصادر عن هيئة 
العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 
تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: /531/ 

طالب التنفيذ: عالء االسماعيل المحمد    
المنفذ عليه: إبراهيم عبد الفتاح المحمد    

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم /598/  لعام2021 الصادر عن هيئة 

العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 

تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
................................................................

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /1410/ لعام 2021 م
على السيد: عالء حاج مصطفى عبد الجبار 

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

2021/10/19م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إبراهيم 
محمد حاج قاسم بطلب: عدم تعرض 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1506م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: علي الحازم بن محمد  

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: بكري بكري، 

بطلب/بجرم :تثبت بيع، 
هو يوم االثنين الواقع 2021/11/1م الساعة / فعليك أن 

تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 

العدالة الغرفة 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /848/ لعام 2021م

على السيد: علي السالمة بن حمود الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األربعاء الواقع في 2021/10/20م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: راضي السالمة بن حمود، بطلب: إبطال عقد 
إيجار مع التعويض        

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

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1277م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: علي علو حاجم   

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك:خالد طاود،  

بطلب/بجرم :تسليم عقار،
هو يوم األحد  الواقع 2021/10/31م الساعة /10/فعليك أن  

تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 

العدالة الغرفة األولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

في الدعوى رقم األساس /848/ لعام 2021 م
على السيد: عنود السالمة بنت حمود الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/10/20م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: راضي السالمة بن حمود, بطلب 

:إبطال عقد إيجار مع التعويض        
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

.....................................................................
إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: /548/ 
طالب التنفيذ: فؤاد عبد الجواد   

المنفذ عليه: 1-محمد اآلغا 2-هايل الندى بن ندى 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 560  لعام2021 الصادر عن هيئة 
العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوماً من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 
تجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

في الدعوى رقم األساس /848/ لعام 2021 م
على السيد: فياض السالمة بن حمود الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/10/20م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: راضي السالمة بن حمود، بطلب 

:إبطال عقد إيجار مع التعويض        
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية..
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

مذكرة دعوى للمدعى عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1454م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد حاج يوسف بن يحيى       

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: محمد نزار 

المحمد، بطلب/بجرم: تثبت بيع، 
هو يوم االثنين  الواقع 2021/11/1م الساعة /10/ فعليك أن  

تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 

العدالة الغرفة الثانية    
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

مذكرة دعوى للمدعى عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1454م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد حاج يوسف بن يحيى       

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: محمد نزار 

المحمد، بطلب/بجرم: تثبت بيع، 
هو يوم االثنين   الواقع 2021/11/1م الساعة /10/ فعليك أن 

تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 

العدالة الغرفة الثانية    
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2209/ لعام 2021 م

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

2021/10/19م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: أحمد 
حبش سمعو بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: /553/ 

طالب التنفيذ: محمد رمضان البكار  
المنفذ عليه: أحمد حسن خليفو   

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم /640/ لعام2021 الصادر عن هيئة 

العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوماً من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 

تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
 ..........................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: /549/ 

طالب التنفيذ: علي حسن البطوشي 
المنفذ عليه: محمد رمضان صالح 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم /567/  لعام2021 الصادر عن هيئة 

العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 

تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
..........................................................................

مذكرة دعوى  للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1449م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد علي الجابر           

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: زياد المحمد بن 

محمد، بطلب/ بجرم :تثبت بيع،
هو يوم االثنين الواقع 2021/11/1م الساعة /10/ فعليك ان 

تحضر في الوقت المعين  
إذا  لم تحضر بنفسك او ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 

العدالة الغرفة األولى     
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

 مذكرة دعوى للمدعى عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1595م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد علي بن بكري )الُملقلب 

حمان بكري(      
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: عبد العزيز 
والي،  بطلب/بجرم طلب مبلغ،

هو يوم األحد  الواقع 2021/10/24م الساعة /10/ فعليك أن  
تحضر في الوقت المعين  

إذا  لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 
العدالة الغرفة األولى   

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 
.......................................................................

إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف: /547/ 

طالب التنفيذ: محمد محمود األحمد 
المنفذ عليه: 1-محمد عمر الحاج2-محمد الزاب 3-موسى 

الزاب 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم /639/  لعام2021 الصادر عن هيئة 
العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 
تجري بحقك االجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /2484/ لعام 2021 م
على السيد: محمود إبراهيم األحمد 

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

2021/10/18م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: منير 
محمد حامد، بطلب: تثبت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1431م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مرعي شيخو بن شيخو      

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك رائد مصطفى بن 

عصمت: بطلب/ بجرم تثبت بيع،
هو يوم االثنين  الواقع 2021/10/25م الساعة /10/ فعليك أن 

تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 

العدالة الغرفة األولى   
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

في الدعوى رقم األساس /3773/ لعام 2021 م
على السيد: مروان محمد الخضر

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

2021/10/20م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عصام 
العلي بن بديع, 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 /3227/ لعام 2021 م
على السيد: مصطفى أحمد رحال

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

2021/10/18م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: جنيد 
حاج جنيد، بطلب: تثبت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

مذكرة دعوى  للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1513م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى عيسى بن بوزان         

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: محمد عبدو،  

بطلب/ بجرم :تثبت بيع، 
هو يوم االثنين  الواقع 2021/10/25م الساعة /10/ فعليك أن 

تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 

العدالة الغرفة األولى     
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

في الدعوى رقم األساس /1915/ لعام 2021 م
على السيد: مصطفى محمد المصطفى

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

2021/10/18م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إبراهيم 
محمود الخليل، بطلب: تثبت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعى عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1499م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مظلوم محمود الخليل      

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك : مصطفى مال 

خليل، بطلب/بجرم تثبت بيع سيارة 
هو يوم االثنين  الواقع 2021/10/25م الساعة /10/ فعليك أن  

تحضر في الوقت المعين  
إذا  لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك الي النيابة /هيئة 

العدالة الغرفة األولى   
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

في الدعوى رقم األساس /2815/ لعام 2021 م
على السيد: منذر أحمد حانو 

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

2021/10/18م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إبراهيم 
محمد البراك ,بطلب :تثبت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1406م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: نجم الدين فاضل –رانيا 
فاضل –عزت فاضل –محمد فاضل –شيرين فاضل 

–مسعود فاضل     
عنوانه بالتفصيل: جريدة الرسمية  

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: فاضل 
فاضل، بطلب/بجرم:  إجزاع الفراغة 

هو يوم األربعاء  الواقع 2021/10/20م الساعة /10/ 
فعليك أن  تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك الي النيابة /
هيئة العدالة الغرفة الثانية  

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 
..................................................................

.......

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1201م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: نصري الحميدي بن طهري     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: محمد 

أحمد فتي، بطلب/بجرم تثبت بيع 
هو يوم االثنين الواقع 2021/11/1م الساعة /10/ 

فعليك أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /

هيئة العدالة الغرفة األولى  
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: /550/ 

طالب التنفيذ: هالل  دحام الحمود
المنفذ عليه: دحام هالل الحمود 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم /641/  لعام2021 الصادر عن 

هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال 

سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
.................................................................

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /1410/ لعام 2021 م

على السيد: هيثم الظاهر بن صالح 
 الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء  الواقع في 
2021/10/19م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

إبراهيم محمد حاج قاسم، بطلب: عدم تعرض 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /848/ لعام 2021م

على السيد: وحيدة السالمة بن حمود الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/10/20م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: راضي السالمة بن 
حمود، بطلب: إبطال عقد إيجار مع التعويض        

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

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

مذكرة دعوى  للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1609م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد إسماعيل عبد القادر          

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: حجي 

أحمد داوود، بطلب/بجرم :تثبت بيع  
هو يوم االثنين  الواقع 2021/11/1م الساعة /10/ 

فعليك أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /

هيئة العدالة الغرفة األولى     
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

مذكرة دعوى للمدعى عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1406م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مسلم فاضل –أحمد فاضل 
–عائشة فاضل –جميل فاضل –محمود فاضل –ليلى 

فاضل –بيركين فاضل     
عنوانه بالتفصيل: جريدة رسمية  

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  :فاضل 
فاضل، بطلب/بجرم إجزاءت،

هو يوم األربعاء الواقع 2021/10/20م الساعة /10/ 
فعليك ان تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيال ًعنك إلى النيابة /
هيئة العدالة الغرفة الثانية  

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 
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103 المرأةالرياضة

 الرأسمالية
عدوة المرأة

حالفني احلظ قبل أيّام أّن أكون ضيفًة في 
كرديّة  قناٍة  شاشة  على  حواريٍّ  برنامٍج 
الذي  احلوار  وفي  سوريّة.  صحفّيٍة  مع 
استغرق 52 دقيقة بيني وبينها، وجَّهت 
احلديث،  بداية  في  البرنامج  مقدِّمُة  لي 
سؤاًل ذا شقني، لم يكن غريباً عليَّ أبداً، 
ما، السؤال كان  نوعاً  إل أنه كان عميقاً 
ما الرأسمالية وما األضرار التي أحلقتها 
باملرأة، وهل الرأسمالية شكالً للمجتمع 

بالفعل؟.

بالطبع للردِّ على نوع كهذا من األسئلة 
هذا  على  اطلعت  قد  تكون  أن  بدَّ  ل 

املوضوع أو قرأت عنه سابقاً. 

عدة  على  أيضاً  كان  السؤال  على  والرد 
أجزاء. الرأسمالية كما هو معروف لدى 
وماهيتها في محرك  بحثنا عن معناها 
البحث العاملي غوغل، جند تعريًفا من هذا 
على  يقوم  اقتصادي  نظاٌم  هي  القبيل؛ 
وخلق  اإلنتاج  لوسائل  اخلاصة  امللكية 
السلع واخلدمات من أجل الربح، وتشمل 
للرأسمالية  الرئيسية  اخلصائص 
امللكية اخلاصة وتراكم رأس املال والعمل 
أنني  إل  التنافسية  واألسواق  املأجور 
بعد  آخر،  تعريف  للرأسمالية  أعطيت 
الغامضة  اجلوانب  من  الكثير  حللت  أن 
سرطاٍن  إلى  حتّول  الذي  النظام  هذا  في 
أن  وهو  اإلنساني،  باجملتمع  ينخر  ُمعٍد، 
الرأسمالية كالثقوب السوداء في فضاء 

الكون الذي نعيش فيه. 

هي  جميعاً  نعلم  كما  السوداء  الثقوب 
غموضاً  وأكثرها  الكون  أسرار  أهم  أحد 
محل  تشكلها  كيفية  زالت  ما  والتي 
نقاش باألوساط العلمية، وهي أكبر قوة 
جذب كونية معروفة ول ميكن ألي شيء 
ول حتى الضوء أن يفلت منها، ولو اقترب 
ستجذبه  آخر  جسم  أي  أو  جنم  منها 
إلى  حتّول  الرأسمالي  فالنظام  وتبتلعه، 
كل  ويبتلع  يجذب  املعالم  غامض  جرم 
البعيد  حتى  وميتص  منه  يقترب  شيء 

عنه.

هذا التعريف لفت انتباه الصحفية أيًضا، 
بالٍء على  إلى  اجلرم حتّول  بأن هذا  لتؤكّد 
التي  األضرار  عن  أما  جمعاء،  اإلنسانية 
ردي  فكان  باملرأة،  الرأسمالية  أحلقتها 
الرأسمالية  أن  حيث  املرة،  هذه  مختلًفا 
بها  تتاجر  كسلعٍة  املرأة  تستخدم 
للقضاء  مصاحلها  خلدمة  وتستخدمها 
التي  التاريخية  وحقيقتها  كيانها  على 
في  وأدارته  القتصاد  أجادت  من  أول  هي 
الزراعة  اكتشف  من  أول  فهي  البيت، 
واألمان  الغذاء  وأمنت  احليوانات  وتربية 
اليوم  فالرأسمالية  ذلك  ومع  للمجتمع، 

حتاول النتقام من املرأة ونضالها. 

فضلت  السؤال،  من  األخير  الشق  وفي 
بأمثلة  اإلدلء  خالل  من  عليه  اإلجابة 
خاصًة  حالياً،  املُعاش  والواقع  يومنا  من 
املرأة  على  النظام  هذا  يفرضه  ما  حول 
والشبيبة واجملتمع، فبيَّنت أن الرأسمالية 
هناك  أن  طاملا  للمرأة،  عدوة  ستبقى 
جرائم قتل وعنف ترتكب يومياً بحقها، 
وحقوقها  مستعبدة  زالت  ما  فهي 
الرأسمالية  تلك  أن  كما  مغتصبة. 
حّولت املرأة إلى جيٍش عاطل عن العمل، 
واستخدمتها كما يحلو لها فتارةً تقول 
تكون  عندما  للعمل  تخرج  أن  يجب 
تقول  أخرى  وتارةً  عاملة،  أليدي  بحاجة 
عليها أن تبقى في املنزل وعليها أن تكون 
برعايتهم  وتهتم  ألطفالها  املثالية  األم 
والهتمام  األسرة  حماية  مهمتها  وأن 

بها.  

الذي  »ما  احلوار كان  األخير في  والسؤال 
مما  للتخلص  النساء  تفعله  أن  يجب 
هو  القاطع  جوابي  فكان  له؟«  يتعرضن 
وجه  في  اإليديولوجي،  النضال  تصعيد 
إفراغ  حتاول  التي  الرأسمالية  احلداثة 
أُناسه  وجعل  أيديولوجيته  من  اجملتمع 
فالنضال  قوة،  ول  حول  دون  من  ضعفاء 
لداء  احلقيقي  الدواء  هو  األيديولوجي 
الرأسمالية املتفشية بكل خاليا اجملتمع.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

أفين باشو: هفرين خلف.. ياسمينٌة 
اغتالتها أشواك اإلرهاب

منسقية  عضوة  أكدت   - الحسكة  روناهي/ 
باشو  أفين  الحسكة  مقاطعة  في  ستار  مؤتمر 
الحقد  مدى  بيّن  الشكل  بهذا  هفرين  قتل  بأن 
مناطق  شعوب  على  المرتزقة  لهؤالء  الدفين 
شمال وشرق سوريا عامةً وعلى المرأة بشكٍل 

خاص.

 بعد ثالثة أيام من احتاللهم لمدينة سري كانيه 
للطرقات،  إرهابهم  تمدد   2019/10/9 بتاريخ 
ونال مرتزقتهم المجرمون من أيقونة اإلنسانية، 
التي  خلف  هفرين  الشهيدات،  لركب  لتنضم 
حتى  المجرمون  يالحق  البريء  طيفها  سيبقى 

يقتص منهم.
ذنب،  أي  دون  ومن  يُذكر  سبٍب  أي  دون  من 
طريق  على  خلف  هفرين  بالشهيدة  التنكيل  تّم 
لترتقي   2019/10/12 صباح  في  فور«  »إم 
شهداء  وتعانق  السماء،  إلى  الطاهرة  بروحها 

األمة الديمقراطية األبرار.
المرتزقة  من  لعصبٍة  اإلجرامية  الدوافع  نتيجة 
المأجورة لدولة االحتالل التركي، ولم يكن من 
المستغرب تصرفهم األرعن كونهم فئٍة معروفةً 
لدى الجميع، ولكن السؤال الذي ال زال يدغدغ 
الفعل  بهذا  قاموا  لماذا  هو،  الكثيرين  مشاعر 
تمارس  مسلحة  غير  بريئٍة  إنسانٍة  مع  الشنيع 
وليس  اإلنساني  المنطلق  من  السياسي  العمل 
عندهم  األنثى  لحرمة  يكن  ألم  حتى؟  الحزبي 
شفاعةٌ  البريء  لوجها  يكن  ألم  ومكان؟  متسع 
لها ولرفاقها األبرياء؟ ولكن كيف يكون السؤال 

للمجرمين المجردين من الضمير اإلنساني؟!

ومضات يف حياة هفرين..

مواطنةٌ كرديةٌ وناشطةٌ حقوقية، درست الهندسة 
لحزب  العام  األمين  منصب  وشغلت  المدنية 
وسعادتهُ  اإلنسان  همها  كان  المستقبل،  سوريا 
في سوريا عموماً ومناطق شمال وشرق سوريا 

خصوصاً.
قبل استشهادها بيوم أدانت بأشد العبارات الهجوم 
التركي على مدينة سري كانيه حيث قالت: »إنَّ 
الهجوم التركي عمٌل إجرامي ومخالف للقوانين 
الدولية«، مبينةً حجم المطامع التركية في شمال 
وشرق سوريا، وكانت من أبرز الداعمين عبر 
للبالد  جديد  دستوٍر  مشروع  إلعداد  حزبها، 
يحترم الحريات ويضمن حقوق المواطنة لكافة 
الشعوب متوافق مع معايير الحرية والديمقراطية 

ومبادئ حقوق اإلنسان.
استشهاد  ذكرى  عن  أكثر  وللحديث   
صحيفتنا  التقت  خلف’’  المهندسة’’هفرين 
»روناهي« مع عضوة منسقية مؤتمر ستار في 
التي أكدت بأن قتل  أفين باشو  مقاطعة الحسكة 
هفرين بهذا الشكل يبيّن مدى الحقد الدفين لهؤالء 
وشرق  شمال  مناطق  شعوب  على  المرتزقة 
في  خاص،  بشكٍل  المرأة  وعلى  عامةً  سوريا 
الحاكمة  أردوغان وطغمتِه  يجسد حقد  تصرٍف 
مضيفةً  منها،  وانزعاجهم  النسوية  الثورة  على 

بأنهن في مؤتمر ستار يفتخرن ويعتززن بكافة 
على  األكبر  السجل  »لدينا  وتابعت:  الشهداء 

مستوى العالم من تقديم الشهيدات تحديداً«. 

جرميٌة نكراء اهتزَّ لها العامل

المجرمون  مارسها  التي  البشعة  الطريقة  وعن 
بحق الشهيدة هفرين؛ أضافت أفين باشو: »تلك 
جريمةٌ وثقها المرتزقة بأنفسهم ليقدموا للمجتمع 
ال  التركية  االدعاءات  بأّن  برهان  أكبر  الدولي 
أساس لها من الصحة وهي ليست بصدد محاربة 
اإلرهاب، وإنما لتنفيذ مشروعها التوسعي القائم 
بالثروات  الغنية  المناطق  تلك  احتالل  على 
الديمقراطية،  األمة  مشروع  وكسر  والمقومات 
منهجية  الالوطني  الجيش  مرتزقة  ارتكبهٌ  وما 
ال  بالجثة  والتنكيل  الدماء  سفك  على  قائمة 
ذاك  فمن  وشريعٍة،  عرٍف  أي  في  قبوله  يمكن 

الذي يفرغ أكثر من عشرين رصاصة في جسِد 
إنساٍن  شعر  ويقتلع  بأذًى  لهم  يتسبب  لم  إنساٍن 
من جذورِه ويزيد على ذلك بضربها بأداةٍ حادة، 
ضميراً،  وال  قلباً  يمتلك  ال  وحٌش  إال  هو  ما 
وإنما مجرٌم مكتمل األركان يمارس مهنة قطاع 

الطرق وسلب الناس لحياتهم«.
وتابعت: »وقد الحظنا كيف تفاعل العالم برمتِه 
عبر كافة وسائل اإلعالم مع الحادثة ليعبَّر عن 

غضبِه من هذِه الممارسات اإلجرامية«.
كمؤسسٍة  »نحن  قائلةً:  حديثها  أفين  واختتمت 
هفرين  الشهيدة  نعاهد  المرأة  بشؤون  معنيّة 
خلف بالمسير على توجهاتها وتطلعاتها، ونحني 
قاماتنا أمام تضحيتها وتضحيات كافة النساء في 
سبيل نيلنا الحرية والكرامة، ونعاهدها على أن 
نكون كلنا هفرين، ياسمينة شمال وشرق سوريا 
والخلود  الرحمة  لروحها  المنير،  وسراجها 
ولكافة الشهداء الذين ارتقوا إلى الشهادة على يد 

المجرم العثماني ومرتزقتِه«.

كرة  لعبة  واقع  تنظيم  بهدف  ـ  قامشلو  روناهي/ 
القدم والعمل على الدخول المرحلة األكاديمية من 
للموسم  وإعدادهم  للمدربين  دورات  إقامة  خالل 
الرياضي الجديد 2021ـ 2022، فقد أقيمت في 
شهر أيلول الماضي دورة باسم »roj..c« وبسبب 

الحظر أُرجئت االختبارات للمتدربين.
وانتهت   ،2021/9/18 بتاريخ  بدأت  والدورة 
رغم عدم منح البرنامج كامالً، وذلك بسبب تطبيق 
إقليم  في   ،2021/9/25 بتاريخ  الكلي  الحظر 
الين  أون  نظام  عبر  الدورة  ولتستمر  الجزيرة، 

)واتس آب(.
وبعد رفع الحظر عن اإلقليم، قرر مكتب كرة القدم 
في االتحاد الرياضي واللجنة المشرفة على الدورة، 
فيها  والمشاركين  للمشاركات  االختبارات  إجراء 
تغيب  بينما   ،77 أصل  من  منهم   64 وبحضور 
وبحسب  إرادتهم،  عن  خارج  ألسباب  متدرباً   13
المعلومات ستكون هناك دورة تكميلية لهم وستضم 
 ”roj..c ” الراسبين في االختبارات أيضاً.  دورة
وهي  الجنسين،  كال  من  متدرباً   77 فيها  شارك 
االتحاد  إشراف  وتحت  المدربين،  إلعداد  خاصة 
الرياضي ومجموعة من الرياضيين والخبراء في 
متدرباً،   64 لالختبارات  وخضع  القدم  كرة  لعبة 
وطريقة  وأداء  معلومات  وصقل  لتعليم  وهدفت 
المدربين في التدريب لفرقهم ونواديهم، واعتمدت 

على محاضرين ذوي خبرة وشهادات عالية.
قائمة الُمشرفين والمحاضرين

السر:  أمين  مسور،  عماد  الكابتن  الدورة:  مدير 
الكابتن محمد محرم رسول، وحاضر فيها: المدرب 
آسيوية،   )B( تدريب  شهادة  سركيسيان،  بيرج 
 )B( تدريب  شهادة  سرديني،  محمد  المدرب 
الطب  في  عزوز  ماجستير  العزيز  عبد  آسيوية، 
الرياضي والعالج الفيزيائي وإعادة التأهيل ، الحكم 
عبد الرحمن رشو، شهادة تحكيم دولية، الحكم مهند 
األولى  الدرجة  دوري  في  تحكيم  شهادة  األحمد، 
الدوري  في  تحكيم  شهادة  ماالتي،  محمد  الحكم  ـ 
رئيس  حميد  ونضال  األولى،  الدرجة  السوري 

مكتب كرة القدم في االتحاد الرياضي.
باع  لها  قامات وشخصيات رياضية  هم  نرى  كما 
طويل في مجال التدريب والتحكيم في رياضة كرة 
القدم، وشارك الدورة التي قسمت إلى مجموعتين 

األولى بمدينة قامشلو والثانية في مدينة رميالن.
والدورة تناولت الكثير من النقاط من علم التدريب 
وقوانين  والنوادي  الفرق  تجهيز  وأساليب  وطرق 
لعبة كرة القدم، والصحة والتغذية والمناسبة، وألن 
بجانبها  انتهت  أن  بعد  لمبتغاها  تصل  لم  الدورة 
بإقليم  الكلي  الحظر  تطبيق  بسبب  لتوقف  العملي 
الجزيرة ولذلك قرر وقتها المشرفون والمحاضرون 

على الدورة التالي:
ببرنامجها   roj..c التدريبية  الدورة  تستمر   –
التواصل  ميزة  طريق  عن  النظرية  ومحاضراتها 
المتدربين  تزويد  سيتم  حيث   ،)ON LINE(
عبر  بالدورة  الخاصة  والمعلومات  بالمحاضرات 

أرقام الواتس آب.
– قررت إدارة الدورة إقامة دورة تكميلية إضافية 
والنظرية  العملية  االختبارات  بعد  يومين  لمدة 

للدورة األولى، والتي سيحدد موعدها الحقاً.
شروط  عليهم  تنطبق  الذين  المتدربين  كل  يخضع 

التقدم للدورة التكميلية:
1- الذين تغيبوا عن االلتحاق بالدورة األولى بعذر 
رسمي تقبلته إدارة الدورة ومكتب كرة القدم والذين 

تم تسجيلهم ضمن الدورة األولى سابقاً.
2- الراسبون في الدورة األولى.

3- المخالفون لبنود وشروط الدورة والمستبعدون 
بسبب عقوبة ومخالفات تنظيمية وإدارية.

بحقهم  صدرت  الذين  للمتدربين  يحق  ال   -4
الدورة األولى بسبب مخالفة  عقوبة االستبعاد عن 

انضباطية التقدم للدورة التكميلية.
التكميلية الختبارات  للدورة  المتقدمون  5- يخضع 

عملية ونظرية.
تنطبق  الذين  المتقدمين  كل   -6
التكميلية  الدورة  شروط  عليهم 
إلى  خطي  بكتاب  التقدم  عليهم 
القدم  كرة  ومكتب  الدورة  إدارة 

لقبول الترشح للدورة التكميلية.
والمتدربين  المتدربات  وخضعَن 
عبارة  كانت  التي  لالختبارات 

عن 15 سؤال من حقهم اإلجابة عن عشرة منها، 
خمسين  من  هو  والنجاح   100 من  هي  والعالمة 

وما فوق.
وطبعاً األسئلة دارت حول ما تناوله في الدورة من 

حصص مختلفة وكانت على الشكل التالي:
اليوم األول:

أ- رموز ومصطلحات كرة القدم.
ب- مبادئ أساسية لكرة القدم.

ج- عناصر اللياقة البدنية.
– اليوم الثاني:

أ- تغذية وعلم نفس.
الحجم-  )الشدة-  السرعة  وتحمل  السرعة  ب- 

الكثافة(.
ج- مبادئ وأساليب وطرق اللعب.

– اليوم الثالث:
آ- محاضرة في التحكيم )مواد قانون كرة القدم – 

تعديالت- واجبات ومهام(.
ب- مهام وصفات المدرب الناجح.

ج- تحليل المباريات.
– اليوم الرابع:

مهام  للفريق  واإلدارية  التنظيمية  الهيكلية  أ- 
وواجبات.

إنهاء   – اللعب  تطوير   – اللعب  )بناء  عملي  ب- 
اللعب(.

ج- إصابات رياضية.
– اليوم الخامس:

آ- توزيع الحصة التدريبية.
ب- برنامج تدريبي للفترة االنتقالية.

ج- برنامج تدريبي فترة إعداد خاص.
– اليوم السادس:

آ- محاضرة )أخالقيات اللعبة الرأسمالية(.
ب- اختبارات )أتمتة(

وكان من شروط الدورة:
– التواجد باللباس الرياضي الكامل.

– صورة عن الشهادة التعليمية )تعليم أساسي كحد 
أدنى(.

– رسم اشتراك )25000( ل.س لكل متدرب.
الحاصلين  المدربين  كل  الدورة  من  يستثنى   -7
على الشهادة )ب( اآلسيوية فما فوق على أن يتقدم 
النادي  قبل  من  وُمصدق  رسمي  بطلب  المدرب 
الشهادة  عن  مصدقة  وصورة  بالتدريب  المعني 
المعتمدة، ويحصل على الموافقة الرسمية من مكتب 

كرة القدم باالتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة.
8- تُطبّق الدورة على كل المدربين التابعين لألندية 
التدريبية  والمراكز  أصوالً  المرخصة  الرياضية 

والمدارس الكروية واألندية المرخصة أنثوياً.
متدرباً   58 اجتازها  فقد  االختبارات  إجراء  وبعد 
ورسب أربع منهم وتم استبعاد اثنين من المتدربين 
من قِبل اللجنة المشرفة، أما الغائبين مع الراسبين 
فسوف يلتحقون في الفترة القادمة بالدولة التكميلية.
الجدير ذكره بدأت دورة المدربين في إقليم الجزيرة 
عام 2016، وكل رئاسة مشتركة واتحاد رياضي 
لكي  الدورة  بهذه  بالمشاركة  االلتزام  يفرض  كان 
القرار  هذا  ولكن  اإلقليم  في  بالتدريب  له  يُسمح 
الدورة  هذه  على  يُطبق  فهل  اآلن  حتى  يُطبق  لم 

وصاعداً؟.
المتدربون  تلقاه  ما  ترجمة  وهي  األهم  النقطة  إن 
كما  الفريق  تجهيز  خالل  من  الواقع  أرض  على 
يجب قبل وأثناء انطالقة الدوري القادم، باإلضافة 
القدم،  لكرة  القوانين  مجال  في  معلوماتهم  لصقل 
والمعلوماتية  الكروية  الثقافة  قلة  من  نعاني  حيث 
منهم  البعض  وحتى  المدربين  من  الكثير  لدى 
القديمة ولم يعلموا  القدم  قانون كرة  يناقشون مواد 

بعد أنها تعدلت.

الخمري: رياضة كمال األجسام هي 
تنمية جسدية صحّية

اختبارات دورة »roj..c« لكرة 
القدم تنتهي بنجاح

العجيلي  صالة  في  المدرب  ذكر  ـ  الطبقة  روناهي/ 
البدنية  والتنمية  األجسام  كمال  بتدريب  المختصة 
بعد  أنه  الخمري«  الهالل  »عبد  الطبقة  مدينة  في 
سنوات من التغيّب الكلي لأللعاب الفردية، تم تفعيل 
رياضة كمال األجسام، وذلك عبر الصاالت الرياضية 

المتواجدة في المدينة.   
في  كبيرة  مكانة  أنواعها  بمختلف  الرياضة  ونالت 
مناطق اإلدارة الذاتية »شمال وشرق سوريا« وذلك 
الصحة  أسس  وإحدى  الشباب  اهتمام  محض  كونها 
البدنية، حيث تم تفعيل رياضة كمال األجسام وإنشاء 
الصاالت الرياضية بعد سنوات من الكبت والتغييب 

والتهميش الكبير للرياضة في عهد مرتزقة داعش. 
جاء انتشار الصاالت الرياضية في المدن تلبيةً لزيادة 
اإلقبال عليها من كافة الفئات العمرية وتفضيلها كأحد 
أهم الرياضات الفردية المميزة، األمر الذي أدى إلى 
تفعيل الصاالت الرياضية التي يشرف عليها أصحاب 
البدنية كمدرسة  الصحة  الرياضية ومختصو  الخبرة 
رياضية ُمصغرة، يتم فيها تعليم الحركات الرياضية 
المتعددة  الرياضية  األجهزة  واستخدام  الصحيحة 
من أجل الحصول على بنية جسدية سليمة، وذلك ال 
يقتصر فقط على الذكور إذ تم افتتاح صاالت رياضية 

خاصة للنساء.

بعد سنوات من التهميش

بطوالت  عدة  الطبقة  مدينة  شهدت  السياق  هذا  في 
رياضية نظمتها لجنة الشباب والرياضة بالطبقة بعد 
والعامة  الخاصة  الرياضية  الصاالت  إنشاء  إعادة 
والصاالت الخاصة بالنساء مثل صالة البتول الرياضية 
في الحي الثاني، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات من 
التهميش الكلي للرياضة إبّان احتالل المدينة من قبل 

زيارة  »روناهي«  لصحيفتنا  وكان  داعش.  مرتزقة 
لصالة العجيلي وهي »صالة مختصة بتدريب كمال 
والتقينا  الطبقة  مدينة  في  البدنية«  والتنمية  األجسام 
فيها بالمدرب »عبد الهالل الخمري« والذي قال: »تم 
بعد سنوات  الطبقة  تفعيل رياضة كمال األجسام في 
من التغييب الكلي للرياضة الفردية بالمدينة، حيث تم 
إنشاء الصاالت الرياضية الخاصة والعامة، والسعي 
إلى نشر الوعي الرياضي السليم وزيادة اإلقبال على 

الصاالت الرياضية من كافة الفئات العمرية«.

منط التدريب الخاص

يتم  الذي  الخاص  التدريب  نوع  إلى  الخمري  وأشار 
في الصالة الرياضية وذلك وفق برامج تدريبية متقنة 
والصحية  الرياضية  الخبرة  قبل أصحاب  من  موثّقة 
التدريب  ونوع  الجسدية  الحالة  وفق  متدرب  لكل 
البرامج  تختلف  حيث  ممارسته،  يود  الذي  الخاص 
التدريبية الخاصة بالمبتدئين عن الرياضيين القديمين 
يرغب  الذي  الشخص  بين  التدريب  أيضاً  ويختلف 
بخسارة الوزن أو زيادتهُ، كما أطلقت صالة العجيلي 
الخاصة نمطاً خاصاً بتدريب األطفال من فئة الناشئين 
تشجيعية  خطوة  في  وذلك  الصباحية  الفترة  ضمن 
وتحفيزية لممارسة الرياضة بالشكل الصحيح والسليم 
على  بفوائدها  التعريف  و  الرياضي  الوعي  وزيادة 

الصحة الجسدية.

إجراءات الوقاية

المستمرة  التعقيم  إجراءات  عن  الخمري  وتحدث 
كورونا  فايروس  انتشار  ظل  في  الرياضية  للصالة 
بشكٍل  الرياضية  الصالة  تعقيم  يتم  حيث  الجديد، 

ونصح  الصالة  ضمن  المعقمات  وتوفير  مستمر 
قبل  اليدين  وغسل  المستمر  التعقيم  على  المتدربين 
الوعي  ونشر  منه  االنتهاء  وبعد  بالتمرين،  البدء 
بإجراءات الصحة والسالمة والتشجيع على ممارسة 
وإغالق  الكلي  الحظر  فترات  في  المنزلية  الرياضة 

الصاالت الرياضية.

التشجيع عىل الرياضة السليمة

كرياضيين  »نحن  قائالً:  الخمري  تحدث  وأخيراً 
ممارسة  على  وصغاراً  كباراً  األفراد  جميع  نشجع 
الجسد  تنمية  على  تقوم  التي  األجسام  كمال  رياضة 
واجتماعياً ضمن األسس  وحتى فكرياً  بدنياً وصحياً 
الصحيحة والسليمة للرياضة، والسيما أننا في صدد 
الرياضية  والفعاليات  البطوالت  من  العديد  تنظيم 
والرياضة  الشباب  لجنة  من  بدعم  وذلك  للشباب، 
استخدام  بالطبقة، وال ننصح في  الرياضي  واالتحاد 
المنشطات الرياضية الكيماوية وإنما الغذاء الطبيعي 
بالجسم  السليم  فالعقل  للجميع  النجاح  ونتمنى  فقط، 

السليم«.
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عموديأفقي

كلمات متقاطعة

أفقي

عمودي

حل العدد السابق:

اعداد: رافع عباس

1ـ اديب وفقيه كردي راحل. 2ـ ذئب باللهجة العراقية ـ مخترع 
راديو. 3ـ منظمة في األمم المتحدة ـ هش الجسم. 4ـ عاصمة 

العربية)م( ـ جليد باللغة االنكليزية.5ـ سقي ـ ولد النعامة ـ يعلو. 
6ـ برد ـ سكب ـ رشح السقف. 7ـ رواية ألديب تولستوي. 8ـ 

صغير الفيل ـ حبها. 9ـ السائب ـ اوالد. 10ـ قلب ـ نعم باألجنبي)م( 
ـ استمر)م(. 11ـ من االحجار الكريمة ـ حرف الناصب. 12ـ 

كاهن)م( ـ اغنية لياس خضر. 13 ـ علم الوجود.

1ـ جالدت بدرخان.
2ـ اب ـ عشور)م( ـ وفر.

3ـ كويت ـ الغراب.
4ـ جم ـ يو ـ شوارب)م(.

5ـ عشتار ـ لهب)م(.
6ـ كافيار ـ وجداني)م(.

7ـ رادع ـ احالمي.
8ـ مفكر ـ لبنان.

9ـ سف ـ دنا ـ ق و ي ظ ل ي )مبعثرة(.
10ـ ويلي ـ دلال.

11ـ رق ـ يرن)م(.
12ـ رونالدو ـ ايد)م(.

13ـ عزيز عرب.

1ـ جان جاك روسوـ رع.
2ـ لب ـ ا ا ـ فيروز.
3ـ مدفع )م( ـ لقني.

4ـ درويشي عفدي ـ از.
5ـ تويوتا ـ كن ـ خلع.

6ـ بشت ـ ارارات ـ در.
7ـ دع ـ بر ـ بون)م(.

8ـ لي )م( ـ قدر.

9ـ خالد بن وليد.
10ـ غرهامبيل ـ يد.
11ـ نورالدين ظاظا.

12ـ فاو ـ ال.
13ـ عرب شمو ـ نيوتن.

1ـ دولة عربية ـ عبودية ـ فنانة عالمية راحلة. 2ـ حرف شرط ـ دولة 
اوربية)م(. 3ـ ارفع صوتي ـ صره ـ حزن. 4ـ من األمراض)م(ـ علم 

درساً. 5ـ ظلماً في الحكم ـ إحسان ـ خاتمة حسنة. 6ـ أعترف ـ اسطورة 
كرة القدم عالمي راحل. 7ـ يدعما المشروع مادياً ـ قطار باللهجة العراقية. 

8ـ للمساحة)م(ـ لقب صالح الدين االيوبي ـ اسم االول السياسي اسيوي 
راحل. 9ـ من أعضاء الجسم)م( ـ شح ـ ازور اماكن المقدسة. 11ـ سلسلة 

جبال في الجزائر ـ عود طيب الرائحة)م( ـ نعم بالروسية. 12ـ صوت 
الفيل ـ اغنية لعبد الحليم الحافظ. 13ـ سياسي و مناهض النظام العنصري 

في افريقيا.

تزويج القاصرات.. ضحايا للعادات والتقاليد والمواريث االجتماعية المغلوطة
العالم  فتيات  »فيما   - الشدادي  روناهي/ 
يتجهن كل صباح إلى صفوف الدراسة، لبست 
أنا كفني األبيض واتجهت نحو الجحيم، كنت 
بعمر الرابعة عشر لم أكن أعرف عن الزواج 
شيئاً« هذا ماروته إحدى الشابات قصتها مع 

الزواج المبكر. 

يشهد المجتمع في منطقة شمال وشرق سوريا 
تزايدت  الخطورة  شديدة  اجتماعية  ظاهرة 
وهي  األخيرة،  الفترة  في  ملحوظ  بشكٍل 
الجهود  ورغم  القاصرات  تزويج  ظاهرة 
المؤسسات  من  العديد  تبذلها  التي  الحثيثة 
المعنية في اإلدارة الذاتية والمنظمات النسائية 
العديد  إدراج  ورغم  الظاهرة  هذه  بمواجهة 
تزويج  تناهض  التي  التشريعية  األنظمة  من 
األطراف  عقوبة  وتشديد  جريمة  القاصرات 
هذه  أن  إال  الجريمة  تلك  سّهلت حدوث  التي 
الظاهرة ال تزال منتشرة وبكثرة وبعيداً عن 
بكل  تضرب  األسر  وبعض  القانون،  أعين 
التصدي عرض  المواجهات ومحاوالت  هذه 
بناتهم  من  القاصرات  بتزويج  وتقوم  الحائط 
الحاجة  ضغط  بحجة  منهم،  األبناء  وحتى 
المادية والظروف االقتصادية وحجج وذرائع 

أخرى.
إلى  صباح  كل  يتجهن  العالم  فتيات  »فيما 
األبيض  كفني  أنا  لبست  الدراسة،  صفوف 
الرابعة  بعمر  كنت  الجحيم،  نحو  واتجهت 
شيئاً«،  التزويج  عن  أعرف  أكن  لم  عشر 
بهذه الكلمات بدأت الشابة نور أحمد وهو اسم 
مستعار اختارته لمنع كشف هويتها من خالل 

حديثها لصحيفتنا »روناهي«.
وتابعت بالقول: »تزوجت منذ أكثر من سبعة 
لم  فقط،  عاماً   14 حينها  عمري  كان  أعوام 
أكن أعرف معنى التزويج، كنت طفلة ألعب 
أن  أطمح  كنت  صباح  كل  للمدرسة  وأذهب 
مني  غفلة  وعلى  فجأةً  ولكن  محامية  أصبح 
بمجرد  األحالم  تحطمت  شيء..  كل  انتهى 
يشبه  كان  الذي  الزفاف  فستان  ارتدائي 
الكفن الذي نقلني من الحياة الدنيا إلى الموت 

األبدي«.
وأضافت: »لم أكن مدركة لمدى المسؤوليات 
جداً،  بريئاً  كان  فتفكيري  إلي،  أوِكلت  التي 
يمكنني  كيف  تفكيري  منتهى  كان  حيث 

الحصول على »دمية« جديدة«.
على  مضت  أشهر  ستة  »وبعد  وزادت: 
األسرة،  بمهام  قيامي  لعدم  ونتيجة  تزويجي 
العديد  نشأت  والفكري  العقلي  ولعدم نضجي 
سبباً  كانت  والتي  اليومية  المشكالت  من 
ولكن  المحتوم  الطالق  وقوع  في  مباشراً 
لكل  وتفهمه  زوجي  نضج  حينها  منعه  الذي 
في  بها  أقوم  كنت  التي  الطفولية  التصرفات 
إلى  ووصولي  بلغوي  عدم  نتيجة  الفترة  تلك 
الذي  الحمل  القانوي فضالً عن  التزويج  سن 

حصل في تلك الفترة«.
وتابعت: »مع دخول موعد الوالدة تعرضت 
تدّخل  لوال  حياتي  يُنهي  أن  كاد  حاٍد  لنزيٍف 
ألم  أنَس  »لم  وأضافت:  حينها،  األطباء 
المخاض عند والدة طفلي األول وأنا في عمر 
الخامسة عشر كانت لحظات عصيبة جداً ال 

أنصح أي فتاة بخوض هذه التجربة«.

بالقول:  علقت  المبكر  تزويجها  سبب  وعن 
بعض  لدى  االجتماعية  المخاوف  »تشكل 
هذه  بارتكاب  للقيام  يدفعهم  هاجساً  األسر 
الجريمة التي بالطبع ال تعادل تلك المخاوف، 
ابنتهم  زواج  عدم  من  الوالدين  يخشى  حيث 
الخوف  أو  بالعنوسة،  يسمى  ما  ودخولها في 
من تعرض فتاتهم لمشكلة لها عالقة بالشرف، 
كأن تقيم عالقة مع شاب أو يغرر بها أو يتم 
االعتداء عليها، وهو الخوف الذي يدفع ولي 
األمر إلى سرعة تزويج ابنته القاصر، وكأنه 
بتزويجها  رأسه  عن  المخاوف  هذه  يزيح 
للموروثات  ضحية  لوقوعها  منه  إشارة  في 

االجتماعية في المنطقة«.
شابة  بحق  جريمة  قليلة  أشهر  قبل  وحصلت 
عيدة  واسمها  عاماً،   18 العمر  من  تبلغ 
حمودي السعيدو، من حي الزهور في مدينة 
عن  أما  سوريا،  وشرق  بشمال  الحسكة 
يد  على  »قُتلت  الفتاة  فإن  الجريمة،  تفاصيل 
شرف«،  »جريمة  بذريعة  عائلتها  من  أفراد 
ذووها  وقرر  الشرابيين«.  عشيرة  من  وهم 
قتلها بعد معرفتهم بعالقة حب تربطها بشاب 
الفرار  من  الشاب  تمكن  وقد  المنطقة،  من 

لتواجه الفتاة وحيدةً مصيرها المأساوي«.
لتشبث  صريحاً  تأكيداً  الجريمة  هذه  وتعتبر 
والمواريث  والتقاليد  بالعادات  المنطقة  أهالي 
نور من خالل  عليها  أكدت  التي  االجتماعية 

عرضها ألسباب الزواج المبكر.
ضد  العنف  لمناهضة  سارا  منظمة  ووثّقت 
المرأة، العاملة في شمال وشرق سوريا، 82 
 2019 عام  خالل  القاصرات  لتزويج  حالة 

عموم  في   ،2020 عام  من  األول  والنصف 
الحسكة وال تعتبر هذه األرقام سوى غيض من 
المناطق  وبعض  البعيدة  األرياف  ففي  فيض 
من  الحاالت  عشرات  سنوياً  تحصل  القروية 
القوانين،  أعين  عن  بعيداً  القاصرات  تزويج 
التقليدي سوى لشيخ  التزويج  حيث ال يحتاج 

واثنين من الشهود لعقد الزواج.
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  وتحاول 
إدارتها،  أماكن  في  الظاهرة  منع هذه  سوريا 
فيه  ُمنعت   2014 عام  في  قانوناً  وأصدرت 
إلى  إضافةً  عشرة  الثامنة  سن  دون  الزواج 
خاصة  وتنظيمات  ومؤسسات  مكاتب  وجود 
ويهتم  يعتني  ستار  ومؤتمر  المرأة  دار  مثل 

بالقضايا الخاصة بالمرأة.
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 وال تنسوا الفضل
 بينكم... نصيحة
زوجية أخالقية

وال تنسوا الفضل بينكم هي كلمات ربانية 
إلهية أخالقية وقواعد حياتية  وتوجيهات 
الحياة  باب  يقفلوا  أن  أرادا  اثنين  لكل 
الزوجية بسبب ظروف كثيرة، وهذا أمر 
يحدث ولكن ما يحدث اليوم وبسبب كثرة 
انتشار هذه الظاهرة دفعني ألكتب عنها، 
وليس  الحدوث  وارد  أمر  هو  الطالق 
حل  هو  بل  خزي،  وال  عيب  وال  بعار 
نقطة  إلى  الزوجية  العالقة  تصل  عندما 
العكسي  التأثير  حدوث  وبدء  عودة  الال 
لنتيجة االرتباط المقدس، فما جمعه الرب 

ال يفرقه إال الرب.
وقواعد  شروط  هناك  كان  ولذلك 
نعم  ولالنفصال،  للزواج  وضوابط 
الزواج اختيار ولكن بعقل وقلب فاحذروا 
أن تفكروا بعقولكم فقط فتصبحوا جامدين 
بال أحاسيس، واحذروا أن تفكروا بقلوبكم 
فقط فتصبحوا سلعة رخيصة بخسة وذليلة 
فالصواب هو نقاش هذان السلطانان أي 
العقل والقلب فإن اقتنعا سواًء بطالق أو 
اختلفا  وأن  اقتنعا  فيما  كله  فالخير  زواج 

فال خير.
األزواج  بعض  عن  الحديث  أود  وهنا 
من  حقهم  نسائهم  عن  يُمنعون  الذين 
صداق الطالق ونفقته وافهمهم أمراً تاركاً 
كل  من  للمختصين  الشرعي  تفصيله 
األديان، واسأل الزوج أوالً هل تظن أنك 
إن أنفقت على طليقتك تكون أنت صاحب 
الفضل  صاحب  تكون  أو  العليا؟!  اليد 
كل  النفقة  أعطيها  عم  شو  وهللا  )قال 
األفندي!  يتكلم  شهر( ال وبراس مرفوع 
أنت ستعطي غصباً ألنه حقها وال فضل 
يوما  كنتم  أنت ستعطي ألنكم  لك عليها، 
غطاًء وستراً بعضكم لبعض وليس ألنك 

تتمنّن عليها.
وكأنها جارية، مخطئ يا أفندي فأنتم كنتم 
يوماً شخصاً واحداً ومن أكثر ما يؤرقني 
ويبدأون  األزواج مرتبطين  يكون  عندما 
أبدية  وكأنها  الجميلة  لحظاتهم  بتخليد 
مبنية على ثقة اكتسبوها من قلوبهم ومن 
بعض المسلسالت التي تكلمنا عنها كثيراً 
في الحرب الخاصة، وما يجري اليوم في 
مجتمعنا الشرق أوسطي ما هو إال حرب 

خاصة مورست علينا وال تزال.
 هذه اللحظات التي ستتحول إلى أداة تهديد 
عندما  جمة  لمطالب  وإخضاع  وخنوع 
يصل قطار الزواج إلى نهايته، وأحد هذه 
المطالب أما التنازل أو سأنشر ما جرى 
الكائن الال إنساني نسي  بيننا! وكأن هذا 
أنهم كانوا أزواجاً وكأنه نسي أن ما يراه 
في  أو  الكنيسة  تحت سقف  جرى  تهديداً 
ال  ألنه  شرعية،  طريقة  وعلى  المحكمة 
يريد أن يدفع المؤخر أو صداق الطالق 
فتخسر  مثالً  تخلع  أن  هي  يريدها  بل 
صداقها، وما يعينها على مواجهة الحياة 
أو أن يتركها بال طالق او إرجاع للذمة 
أخالقية  ال  لوسيلة  الكبرى  الطامة  وهنا 
والمجتمع  األهل  دور  ويأتي  لإلخضاع، 
فيزيد الطين بلّة هذا المجتمع الذي يعتبر 
لماذا  ولماذا!  فريسة  األرملة  أو  المطلقة 
أرملة  أو  مطلقة  فالنة  بأن  تسمع  عندما 
إنساني  الال  البشري  الضبع  هذا  يتحرك 
ضحية  ببساطة  ألنها  لالفتراس،  ليستعد 
وعند  نهاراً  بالفضيلة  يتظاهر  مجتمع 

الليل يرخي ستار المصائب الجّمة.
المطلقة أو األرملة هي إنسانة لم يُنقصها 
الطالق شيئاً من أنوثتها وال من إنسانيتها 
على  قدرة  ذات  أصبحت  امرأة  هي 
وليست  والمزيف  الحقيقي  بين  التمييز 
لألهل  ونصيحتي  أبداً،  تكون  ولن  عبئاً 
واسمعوهن  بناتكم  من  قريبين  كونوا 
للخالق  الخلق  دع  للمجتمع  ونصيحتي 

وانضب فالوطن حكاية وللحكاية وطن.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم تركيا 
جريمة بحد ذاتها

أردوغان بحاجة إلى إطالق حرب

أمهات السالم : سياسات الديمقراطي الكردستاني 
ُمعادية للقضية الكردية

فوزي سليامن

تاريخ  الكيمياوية  األسلحة  مع  الكردية  للذاكرة 
لتلك  التطرق  وبمجرد  والتي  ومؤلم  مرير 
حلبجة  صور  تتوالى  دولياً  المحرمة  األسلحة 
ككرد،  أنظارنا  أمام   1988 عام  في  المروعة 
الغازات  البائد  العراقي  النظام  استخدم  حيث 
الشعب  بحق  جريمة  أبشع  ليرتكب  السامة 
اإلنسانية جمعاء، وحينها  بحق  الكردي وكذلك 
ال  الشرق  وال  الغرب  ال  ساكناً  أحداً  يُحرك  لم 

المسلمين وال المسيحين وكأن شيئاً لم يكن.
 ويعد ذاك الموقف وال يزال األكثر إيالماً على 
اإلطالق هو الصمت الملعون الذي يخرج عن 
أو  الطرف  هذا  ضد  ابتزاز  كورقة  فقط  حالته 
ال  أسلحة  هكذا  استخدام  أن  عن  فناهيك  ذاك، 
تكلف مستخدميها الكثير من الموارد االقتصادية 
والتكنيكية، إال أنها في الحقيقة تعبّر عن عجز تلك 
)انتصار( على األرض،  القوى من تحقيق أي 
فتلجئ إليها للتغطية على العجز والهزيمة التي 
البشرية  فناء  إلى  ذلك  أدى  لو  حتى  بها  ُمنيت 

والبيئة، أنه قمة التوحش واإلرهاب. 
نداءات  انطلقت  أيضاً  األخيرة  اآلونة  وفي 
لتحذر  الكردستاني  المجتمع  منظومة  قبل  من 
إلى  لجأت  التركية  الفاشية  الدولة  بأن  العالم 
استخدام األسلحة الكيمياوية في أكثر من موقع 
دفاعية  حرباً  يخوضون  الذين  مقاتليها،  ضد 
يقارب  ما  منذ  التركية  الفاشية  ضد  مشروعة 
األربعة عقود، ولكنها ليست المرة األولى التي 
الفاشية التركية إلى استخدام األسلحة  تلجأ فيها 

ومناضليه،  الكردستاني  الشعب  ضد  الكيماوية 
إذ استخدمت القنابل الفوسفورية وكذلك النابالم 
 –  1995  –  1992 أعوام  في  السيانيد  وغاز 
1997 في مناطق الدفاع المشروع وكذلك في 

العدوان على عفرين.
الدولي  المجتمع  أمام مرأى ومسمع   وكل ذلك 
إبادة  حرباً  تخوض  التركية  الفاشية  فالدولة 
ضد  معنى  من  الكلمة  تحمل  ما  بكل  ممنهجة 

المادية  قيمه  كل  وضد  الكردستاني،  الشعب 
حرب  إنها  والثقافية،  التاريخية  والمعنوية 
التركية  الفاشية  اتبعتها  لطالما  التي  الجينوسايد 
والعرب  األرمن  المنطقة  شعوب  أغلب  ضد 
التحرك  الدولي  للمجتمع  بد  ال  هنا  والكرد، 
ومباشرة  جدية  عملية  خطوات  على  واإلقدام 

ضد هذه الجرائم.
بعض  تفعل  كما  األمر  في  التحقيق  يفي  ال  إذ   

المنظمات والتي تعد بمثابة ذر الرماد في العيون، 
فالجرائم ترتكب بشكل يومي في عفرين وسري 
أبناء  قتل  حد  إلى  ووصلت  سبي  وكري  كانيه 
الشعب الكردي وسرقة األعضاء منه، ولذلك ال 
بد من تحرك دولي مباشر لردع جرائم الفاشية 
التركية، وهذا ما تستدعيه األخالق واألعراف 
التغاضي  فإن  اإلنسانية، وإال؛  الشرائع  في كل 

عن ذلك هو مشاركة مباشرة في تلك الجرائم.

زيك آكل

أردوغان  كرر  األول 2021،  تشرين  في 11 
أخرى.  مرة  والكرد  آفا  روج  ضد  تهديداته 
درع  منطقة  في  تركيان  شرطيان  قُتل  أن  بعد 
الفرات. وتم العثور على »قطع ذخيرة« سقطت 
بذلك  تذرع  لقد  ديلوك.  في  خالية  منطقة  في 
وقال إن صبرهم نفد، وسوف يفعلون كل ما هو 

ضروري.
في عام 2015، قُتل شرطيان في منزليهما في 
سروج. فأعلن رئيس وزراء تركيا آنذاك أحمد 
داوود أوغلو بدء الحرب في 24 تموز، متذرًعا 
أجل  من  الحرب  بدأ  أنه  ادّعى  الحادث.  بذلك 
اثنين من رجال الشرطة. ماذا حدث بعد ذلك؟ 
قُتل المئات من رجال الشرطة والجنود. وفتحت 
تركيا الطريق أمام ذلك. الشرطة واالستخبارات 
التحقيق ومقاضاة  يمكنهم  أيديهم.  في  والمحاكم 
وكانوا  للحرب،  يستعدون  كانوا  لقد  الجناة. 
يبحثون عن ذريعة للبدء بها رسميًّا. وحتى اآلن 
لم يتم الكشف عن قتلة الشرطيين، وفي الواقع 

لقد تم التستر عليهم.
شرطة  قبل ضباط  من  عليهما  النار  إطالق  تم 
عن  الكشف  يريدون  ال  وألنهم  لكن  آخرين. 

أالعيبهم، فإنهم سيخفون الحقيقة.
وسبق أن قال هاكان فيدان إن بدء الحرب في 
بعض  أطلق  »سوف  قال:  سهل.  أمر  سوريا 
الصواريخ من سوريا وأخلق حجًجا للحرب«. 
نفسها.  واألالعيب  المؤامرات  يكررون  اآلن 
األساليب  ويستخدمون  جدًّا،  مبدعين  ليسوا  هم 
أردوغان  والعالم.  الكرد  أعين  أمام  القديمة 
في  شرطيين  على  النار  إطالق  من  غاضب 
منطقة درع الفرات المحتلة، وعندما قُتل أربعة 
من جنوده قبل أيام في محافظة إدلب، لم يصدر 
عنه أي موقف. حتى أنه أخفى أسماء التنظيمات 

التي قتلتهم.
ذلك  فإن  بالكرد،  األمر  يتعلق  عندما  لكن   
وليس  دولة  لديهم  ليس  الكرد  تهديدًا.  يشكل 
لديهم تحالفات عالية المستوى. يقول إنه سوف 
يضرب في روج آفا وفي باشور كردستان، ولن 

يعارضه أحد.

 لقد فعلت الدولة التركية كل شيء بالكرد داخل 
البلديات  رؤساء  سجنت  أنها  حتى  حدودها، 
عندما  تردد  دون  ذلك  وقالت  والبرلمانيين. 
مئات  وقتل  ونصيبين  سور  مثل  مدن  دمرت 
لقواتهما  وبهجلي  أردوغان  وقال  األشخاص. 
العسكرية أمام وسائل اإلعالم »ال تتركوا حجًرا 

على حجر«.
يجب أن يتم مساءلة أردوغان؛ من الذي دعاك 
حرب  جرائم  أية  هناك  تبق  لم  سوريا؟  إلى 
وجرائم ضد اإلنسانية ولم ترتكبوها في سوريا، 
أشجار  قطعتم  عفرين،  أهالي  زيتون  نهبتم 
التعذيب  مثل  ممارسات  وأصبحت  الزيتون، 
من  الفدية  وطلب  واالختطاف  واالغتصاب 
اآلالف  مئات  شردتم  لقد  االعتيادية.  الحوادث 
األرض،  تلك  أصحاب  ترى  فيا  الناس.  من 
واألشخاص الذين أُلحق بهم الكثير من األذى، أال 
يفعلون شيئًا ضدك؟ إذا كنت تبحث عن المشاكل 
فإنك سوف تجدها، ستحصد ما تزرعه، جميع 
إنهاء االحتالل  األطراف في سوريا تريد اآلن 
التركي وخروج تركيا من سوريا؛ ألنها تصدر 
الشر واإلرهاب إلى العالم. وهي العقبة األكبر 

في طريق السالم في سوريا.
إن الواليات المتحدة وروسيا تدركان أكثر من 
والجرائم  داعش  مع  أردوغان  تحالف  غيرهما 
الخطيرة التي ارتكبوها في سوريا. هذه القوات 
الكشف  ويجب  كافية،  وأدلة  معلومات  لديها 

إلى  المحتلين  القتلة  هؤالء  تقديم  يجب  عنها. 
ضد  المرتكبة  الجرائم  على  ومعاقبتهم  العدالة 

اإلنسانية.
حدها؛  عن  تزيد  أكاذيب  فيطلق  أردوغان  أما 
لديه  ليس  والخارج.  الداخل  من  عالق  ألنه 
يقول  تركيا  في  االنتخابات.  في  للفوز  فرصة 
أردوغان سيشن  إن  مثقفون وأوساط معارضة 
أجل  من  الطوارئ  حالة  بإعالن  ويقوم  حربًا، 
تحييد المعارضة، أو أنه سوف يقدم على تأجيل 
هي  ذلك  لتحقيق  طريقة  وأفضل  االنتخابات. 
تصعيد الحرب ضد الكرد، من أجل كسب التأييد 

أو إسكات المعارضة القومي  
تهديدات  من  الهدف  فإن  أيًضا،  المرة  وهذه 
الرأي  تضليل  أجل  ومن  الكرد،  هم  أردوغان 
»إرهاب  ذريعة  يستخدم  أيًضا  الخارجي  العام 
تحاول  تركيا  الكردستاني«.  العمال  حزب 
على  الكردستاني  العمال  حزب  تصوير  دائًما 
المتحدة  الواليات  على  أن  وتزعم  داعش.  أنه 
وأوروبا والقوى األخرى محاربة حزب العمال 
األحوال  كل  في  هي  وداعش.  الكردستاني 
لكنها  الكردستاني إرهابيًّا،  العمال  تعتبر حزب 
لم تحصل على مبتغاها من شعوب العالم. كان 
المقاومة  طليعة  في  الكردستاني  العمال  حزب 
ضد داعش، كما أن العالم رأى حقيقة أردوغان.
آفا،  وروج  الكرد  فيه  هدد  الذي  خطابه  في 
الكردستاني  العمال  حزب  أن  أردوغان  ادّعى 

حد  يوجد  ال  للمخدرات.  الكبار  التجار  من 
لألعراف  حدود  بأية  يلتزم  ال  إنه  ألكاذيبه. 
الشرطة  تقارير  وبحسب  والضمير.  واألخالق 
من   %80 فإن  األوروبية،  واالستخبارات 
تركيا.  من  تعبر  أوروبا  تدخل  التي  المخدرات 
العمال  حزب  أيدي  في  ليست  تركيا  حدود 
أيدي  في  الجمركية  المعابر  الكردستاني، 
سلطات الدولة، وتقوم الشرطة أو الدرك التركي 

بعمليات تفتيش في مداخل المدن.
العالم كله يعرف أنه بدون المخابرات والسلطة، 
من  الكبير  القدر  هذا  كل  يحدث  أن  يمكن  ال 

تهريب والمخدرات.
المقاومة  الكردستاني  العمال  حزب  يواصل 
صعبة  منطقة  في  عاًما،   40 منذ  والتنظيم 
من  الرغم  وعلى  األوسط.  الشرق  مثل 
تجارة  عن  بعيدًا  ظل  فإنه  الصعوبات،  هذه 
المخدرات. حزب العمال الكردستاني لم يشارك 
رفيعًا،  أخالقيًّا  موقفًا  اتخذ  لقد  أبدًا.  ذلك  في 
ال  اإلنسانية.  ضد  جريمة  المخدرات  واعتبر 
يوجد حاليَّا أي إدانة أو حكم قضائي في أي بلد 
الكردستاني  العمال  حزب  إن  يقول  العالم  في 

يتاجر أو يتورط في تهريب المخدرات.
إن الدولة التركية هي مركز هذه التجارة. فهناك 
يسمون  ممن  تركيا  في  األشخاص  بعض  اآلن 
عن  الحديث  يتم  كما  المخدرات«.  »عمالقة 
والدولة.  الحكوميين  المسؤولين  كبار  أسماء 
والبيروقراطيين  الشرطة  رجال  من  وكثير 
والسياسيين متورطون. وقد قام مسؤولو الدولة 
وعلى  رسمية.  سيارات  في  المخدرات  بنقل 
الرغم من كل محاوالت ومساعي الدولة إلخفاء 
العديد  فقد كان هناك  والتستر عليه،  هذا األمر 

من األشخاص الذين تم فضحهم ومحاكمتهم.
أردوغان لديه الرغبة والعزم في استكمال اإلبادة 
مكتسباتهم،  كل  على  والقضاء  للكرد  الجماعية 
والحروب  الهجمات  إن  ذلك.  يعرفون  والكرد 
هو  المهم  واألمر  أبدًا.  تتوقف  لم  الكرد  ضد 
وتحضيراتهم،  استعداداتهم  من  الكرد  يقلل  أال 
لهؤالء  الحقيقي  الوجه  العالم  ترى شعوب  وأن 
القتلة المتعطشين للدماء وان تتخذ موقفًا حازًما 

ضدهم.

أمهات  من  عدد  أدانت  ـ  علي  هيلين  ديرك/ 
السالم في إقليم الجزيرة بشمال وشرق سوريا 
الذي  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  أساليب 
يقود حكومة باشور كردستان، وطالبَن بتسليم 
الحزب  ناشدن  كما  لذويهم؛  الشهداء  جثامين 
وراء  االنجرار  لعدم  الكردستاني  الديمقراطي 

السياسات المعادية للشعب الكردي.

الديمقراطي  لحزب  تابعة  قوات  قامت 
الكردستاني في شهر آب المنصرم بنصب كمين 
الكريال في ساحة خليفان  لمجموعة من مقاتلي 
كما  مقاتلين،  وأربعة  مقاتلة  أثره  على  استشهد 
أيدي  في  ووقع  الكريال  من  آخر  مقاتل  أصيب 

قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني. 

نُدين ونستنكر تعاون الدميقراطي 
الكردستاين مع عدونا

أمهات  آراء  صحيفتنا  استطلعت  السياق؛  وفي 
خابور  فيش  معبر  إلى  توجهن  اللواتي  السالم 
بباشور كردستان، ضمن فعاليات اعتصام عوائل 
الشهداء؛ وذلك في محاولة منهن للمطالبة بتسليم 
جثامين الشهيدين تولهلدان وسردم لعوائلهم. وفي 

عبّرت  والتي  خليل  سميرة  األم  تحدثت  البداية 
عن استيائها لرفض قوات البيشمركة عبورهن 
الشهداء  بجثمان  للمطالبة  كردستان  باشور  إلى 
الديمقراطي  الحزب  خيانة  وبشدة  نُدين  وقالت: 
الكردستاني وتعاونه مع المحتل التركي وندعوه 
الكردية  للقضية  المعادية  سياساته  عن  للتخلي 
بيد  أداة  يكونوا  وأال  الشهيدين،  جثمان  وتسليم 
التركي  االحتالل  دولة  وخاصةً  المعادية  الدول 
الشعب  بين  الفتن  خلق  إلى  تهدف  التي  الفاشية 

الكردي واألحزاب الكردية.
بين  الحوار  إلى  ندعو  سميرة:  األم  وأضافت   
الصف،  وحدة  إلى  للتوصل  الكردية  األطراف 
وليكن في علم الجميع أن الشعب الكردي يرفض 

بشكٍل قاطع االقتتال بين األطراف الكردية.

واختتمت األم سميرة حديثها بقولها: على الحزب 
الديمقراطي الكردستاني التراجع عن موقفه في 
يعتبر عمالً  ذلك  الشهداء؛ ألن  احتجاز جثامين 
غير إنساني وال أخالقي، كونه يمثل تعدياً سافراً 

على كل القيم اإلنسانية والدينية ومبادئ شعبنا.

سلوكه يخدم املصالح الرتكّية

على  وقالت:  أحمد  غالية  األم  تحدثت  وبدورها 
عن  التخلي  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
ومن  لذويهم  الشهداء  جثامين  وتسليم  سلوكها 
ندعو  السالم  كأمهات  إننا  شروط،  أية  دون 
الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التخلي عن 
التي  سياساتها  ومراجعة  الخاطئ  السلوك  هذا 

تخدم مصالح الدولة التركية.
واختتمت األم غالية أحمد حديثها بالقول: ندعو 
خاصة  لجنة  تشكيل  إلى  الكردية  األحزاب 
بتسليم  والمطالبة  القضية،  هذه  في  للتحقيق 
والكشف  الشهداء  والمقاتالت  المقاتلين  جثامين 

عن مصير المقاتلين المختطفين وإدانة سياسات 
المعادية  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 

للقضية الكردية.

سميرة خليل غالية أحمد

المراقب السياسي العراقي: شق الصفوف داخل 
االتحاد الوطني سببه الديمقراطي الكردستاني

قامشلو/ رفيق إبراهيمـ  قال المراقب السياسي 
العراقي عدالت عبد هللا بأن عزوف المواطن 
له  االنتخابات  في  المشاركة  عن  العراقي 
أسباب عدة، ومنها االستياء الشعبي الواسع 
من السياسة المتبعة في العراق، وأشار إلى 
إليه  آلت  لما  يرفض  العراقي  المواطن  أن 
األمور واألوضاع السيئة وفي كل المجاالت، 
المتعاقبة  الحكومات  فشلت  بعدما  وبخاصٍة 
األمن  تحقيق  في  اآلن  وحتى   2003 منذ 
السياسي  المجالين  واالستقرار وبخاصٍة في 

واالقتصادي.
الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية 
العراقي،  المواطن  بقضايا  االهتمام  وعدم 
التي  االحتجاجات  مع  األمنية  القوى  وتعامل 
حرة  حياة  عيش  في  بالحق  تطالب  خرجت 
كريمة هو ما يهم الشعب العراقي، باإلضافة 
إلى التحديات األمنية الكثيرة التي تواجه كافة 
المدن العراقية إذا ما استثنينا إقليم كردستان، 
في  كبير  بشكٍل  أثرت  مجتمعة  األمور  هذه 
االنتخابات  عن  العراقي  الشعب  عزوف 
البرلمانية التي جرت في األيام القليلة الماضية.

معظم االنتخابات العراقية مل 
تكن نزيهة

المراقب  مع  لقاًء  أجرت صحيفتنا  ذلك  حول 
العراقي عدالت عبدهللا حيث تحدث  السياسي 
فقال: االنتخابات العراقية وبخاصٍة في الثالث 
دورات األخيرة هناك الكثير من المشاكل في 
عملية الفرز، وسيل من االتهامات بأن هناك 
نتيجة  أوهناك  هنا  حدثت  تزوير  عمليات 
خسارة بعض الكتل واألحزاب بعض المقاعد، 
على  االعتراض  الجميع  حق  من  ذلك  ومع 
نتائج االنتخابات وتقديم الطعون بها من أجل 
العراقي،  للناخب  الكاملة  الصورة  توضيح 

وفي معظم االنتخابات التي جرت سابقاً لم تكن 
من  الكثير  وحدثت  نزيهة  االنتخابية  العملية 
المشاكل والتزوير في مراكز االقتراع، وثبت 
بعد عملية الطعن بأن هناك تزوير لصالح كتلة 
أو جهة ما، وبعد تقديم الطعون؛ فإن المفوضية 
العليا لالنتخابات بصدد فرز األصوات يدوياً 
ما  االنتخابية،  العملية  سير  سالمة  من  للتأكد 
سيفرز عن ذلك اإلعالن عن النتيجة النهائية 

التي ستضع النقاط على الحروف.
كردستان  باشور  في  جرى  ما  سياق  وفي 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  وحصول 
الضعف  بسبب  هللا:  عبد  قال  المقاعد  على 
العملية االنتخابية  المنافسين في  الذي اعترى 
الديمقراطي  الحزب  حصل  كردستان  بإقليم 
االنتخابات،  هذه  في  األولى  المرتبة  على 
في  وبخاصٍة  كبيرة  داخلية  خالفات  وهناك 
التغيير، وأيضاً عدم  الوطني وحركة  االتحاد 
هناك  ذلك  ومع  الجديد،  الجيل  لحزب  جذبهم 
شكوك قائمة حول نزاهة االنتخابات ولكن ما 
كان متوقعاً بفوز الديمقراطي حدث، ألنه في 
مفاصل  جميع  على  يسيطر  الذي  هو  النهاية 

والقوى  األحزاب  ألن  قلت  وكما  اإلقليم، 
السياسية التي كانت تنافسه كان أداؤها ضعيفاً 
يمكنه  الذي  المطلوب  بالمستوى  تكن  ولم 
الفوز  عن  الكردستاني  الديمقراطي  إقصاء 

بالمرتبة األولى بعدد المقاعد.
العراق  في  السياسية  العملية  بخصوص  أما 
فرز  بالقول:  هللا  عبد  تحدّث  عام  بشكل 
األصوات يدوياً سيُحدد النتائج النهائية وبشكٍل 
كل  عليها  حصلت  التي  المقاعد  عدد  حاسم 
السياسية  الرؤى  ستحدد  التي  وهي  كتلة، 
وخريطة التحالفات القادمة في عموم العراق، 
القادمة،  الحكومة  تشكيل  بها  يرتبط  والذي 
وسيكون هناك جوالت معقدة من المفاوضات 
تفاهمات  إلى  للتوصل  الفائزة  الكتل  بين 
النتائج  وحسب  القادمة،  الحكومة  بخصوص 
األولية؛ فإن التيار الصدري من حقه أن يكون 
رئيس الوزراء القادم من حصته، ولكن نتيجة 
واألمريكية  جهة  من  اإليرانية  االعتراضات 
مستقل  شخص  إلى  تلجأ  قد  أخرى  جهة  من 
لمنصب رئيس الوزراء، بالطبع هناك الكثير 
القادمة،  الحكومة  تشكيل  حول  العوائق  من 
الفائزة  الكيانات  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى 
في  التوافق  على  العمل  وبإمكانها  معروفة 
جسم  يتشكل  وقد  جديدة،  حكومة  تشكيل 
هو  ما  على  حصولهم  عدم  نتيجة  معارض 

مأمول من الحكومة القادمة. 

الدميقراطي استغل الخالفات 
الداخلية يف االتحاد

وإزاء موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الوطني  االتحاد  في  الداخلية  الخالفات  من 
الكردستاني تحدث عبد هللا بقوله: في الحقيقة 
الخالفات الداخلية في األحزاب األخرى ومنها 
باستغاللها  قام  تأكيد  بكل  الوطني  االتحاد 

الديمقراطي الكردستاني، وهذه الخالفات هي 
التي أدت إلى فوز الديمقراطي بعدد من مقاعد 
االتحاد، لذلك عمل الحزب الديمقراطي على 
االتحاد  أعضاء  بين  الخالفات  من  االستفادة 
في  السياسيين  تصريحات  من  تبيّن  وبالفعل 
مرتاحون  بأنهم  الكردستاني  الديمقراطي 
الوطني  االتحاد  في  األمور  إليه  آلت  لما 
في  يد  لهم  أن  على  دليل  وهذا  الكردستاني، 
كل ما حدث من أمور، وما حدث في المؤتمر 
الديمقراطي  أن  على  يدل  لالتحاد  األخير 
في  الصفوف  شق  على  عمل  الكردستاني 
أكد  أيضاً  واإلعالم  الوطني،  االتحاد  داخل 
بأنه كان هناك تنسيق بين القيادات في الحزب 
الديمقراطي وبعض القيادات داخل االتحاد ما 

أدى بالنتيجة إلى شق الصفوف.
في  وتراجعه  التغيير  حركة  يخص  فيما  أما 
تحدث  المقاعد  من  أكبر  عدد  على  الحصول 

داخلية  خالفات  أيضاً  هناك  قائالً:  هللا  عبد 
الحقيقي  دورهم  لعب  على  ما  بشكل  أثرت 
القيادات  من  الكثير  واستقال  االنتخابات،  في 
اإلدارة،  نتيجة سوء  الحزبية واألعضاء عنه 
ذلك  باستغالل  لآلخرين  المجال  أفسح  ما 

والحصول على أصواتهم بكل يسر.
واختتم المراقب السياسي العراقي عدالت عبد 
هللا حديثه بالقول: باعتقادي إن أغلب الكيانات 
الدول  مع  عالقات  لهم  العراقية  السياسية 
من  هناك  أسف  كل  ومع  والدولية،  اإلقليمية 
يستغل ذلك في الضغط على الداخل العراقي 
ما يفسح المجال للقوى الخارجية بالتدخل في 
الداخلية، وهذا ما يؤثر بشكٍل  العراق  شؤون 
كبير ببقاء األوضاع في العراق متدهورة لذلك 
وشعبه  العراق  أجل  من  العمل  الجميع  على 

بكل أطيافه وأديانه ولغاته. 
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انتحاٌر أم قتٌل... قضيُة شابرين تمو أمام المحكمة

في الشهر الوردي... إضاءة على جهود مركز الكشف المبكر عن 
سرطان الثدي بتوعية النساء

روناهي/ قامشلو ـ تحقيُق العدالِة يعنّي استيفاُء 
ما تمَّ التجاوُز عليه من الحقوِق، وعندما يكوُن 
الحّق الذي تمَّ التجاوُز عليه هو الحياةُ نفسها، 
فال ينبغي التساهُل في اإلجراءاِت تحت أّي طائٍل 
في معرفِة الحقيقِة، واليوم وبعد سنتين ستظهُر 
ابنة  تمو  شابرين  المواطنة  قصة  في  الحقائق 
غامضٍة،  ظروٍف  في  توفيت  التي  لكي  كركي 
بعد  قامشلو،  محكمة  عهدِة  في  أخيراً  لتُوضع 
مماطلٍة وإهماٍل متعمٍد من قبل الجهاِت المعنيِة 
خفاياها  عن  اللثاِم  وإماطِة  لكي،  كركي  في 

وحيثياتها، وتفصل ما بين القتِل واالنتحاِر.

العنِف  حوادِث  أعدادُ  تزداد  أّن  الطبيعّي  من 
بأزماٍت  المجتمعاُت  تمرُّ  عندما  القتِل  وجرائِم 
خانقٍة متعددةِ السوريات، إذ تتراجُع آلياُت الردعِ 
من  كثيٌر  وتظهُر  األفراِد،  مسيِر  إيقاع  وضبِط 
السلوكياِت الشاذةِ الكامنِة لتكوَن أعماالً واقعيّة، 
السلبيّة  العاداُت  تنتشُر  الجرائم  ارتكاِب  وعدا 
جلُّ  منه  تعاني  الذي  الواقُع  وهو  المجتمع،  في 
من عمر  عقٍد  من  أكثر  منذ  السوريّة،  المناطِق 
قضية  عن  سنتحدث  أنّنا  إال  السوريّة،  األزمة 
ثالث  بين  المعلقة  تمو  شابرين  المواطنة  وفاة 
فرضياٍت محتملٍة، وإن بنسٍب متفاوتٍة، كنموذجٍ 
لكثيٍر من القضايا، لتأكيِد ضرورةٍ حسم القضايا 
نتائج رادعة،  لها من  لما  الجنائيّة بشكٍل عاجٍل 
الثقة  تأكيد  وكذلك  لألهالي،  راحة  ومصدر 

بالمنظومة القضائيّة.
أجل  من  »سوريون  منظمة  نشرته  تقريٌر  ذكر 
الحقيقة والعدالة« في 13 تموز الماضي، تزايد 
في  النساِء  ضد  الموّجِه  بأنواعه  العنِف  حاالِت 
مناطِق شمال وشرق سوريا. وتمَّ تسجيُل ما ال 
النساء خالل عام  يقلُّ عن 1679 جريمٍة بحّقِ 
2020، وبيَّن التقريُر، أنَّ العنَف المنزلّي تجاه 
النساء من قبل األزواجِ، أو أحد أفراد العائلة، ترك 
آثاراً مجحفةً ستبقى مالزمةً للعديِد منهّن، نفسيّاً 
االنتحاِر،  في  التفكيِر  إلى  تصُل  وقد  وجسديّاً، 
والطالِق،  األسرّي  التفّكِك  إلى  باإلضافِة 
عن  صادرة  إحصائيٍّة  إلى  المنظمةُ  واستندِت 
العدالة االجتماعية« في شمال وشرق  »مجلس 
المرأة  بحّق  تسجيل 1679 جريمٍة  سوريا عن 
ضرب  حالة   476 منها  الماضي،  العام  خالل 
»سارة«  منظمة  أنَّ  إلى  التقرير  ولفت  وإيذاء، 
إقليم الجزيرة،  المرأة في  العنِف ضدَّ  لمناهضِة 
وثقت ما ال يقّل عن 22 جريمة قتٍل بحّقِ المرأةِ 
باإلضافِة إلى تسع حاالت انتحار، وذلك خالل 

عام 2020 وحتى نهاية آذار 2021.
 كما أشار التقرير إلى أنَّ العنَف ضدّ المرأة لم 
بل  فحسب،  سوريا  وشرق  شمال  على  يقتصر 
وفي  »سوريا«،  من  مختلفة  مناطق  حتى  امتدّ 
أجل  من  »سوريون  منظمة  وثقت  سابٍق  وقٍت 
العنِف،  حاالِت  من  العديدَ  والعدالة«،  الحقيقة 
والقتِل ضدّ النساِء ومنها القتل بداعي »الشرف« 
في »إدلب«، و«ريف حلب«، و«درعا«، خالل 

عام 2020.

اعتقدنا أنّها مريضٌة وحسب

ابنة  تمو  شابرين  الشابة  المواطنة  قضية  بقيت 
جولي  سيكركا  قرية  أهالي  من  ربيعاً  الـ22 
التابعة لكركي لكي، ُمعلّقةً منذ سنتين، لم يصدُر 
فيها الحكم القطعّي، والفصُل الحاسُم الذي يقطُع 
الشكَّ باليقيِن، ما بين تثبيِت االتهاِم وإدانِة الزوجِ 
بقتلها، فيما يتمُّ تداوُل أّن تدخالً من شكٍل ما قد 
طرأ على القضيِة، لصالحِ تبرئِة الزوجِ. أو تأكيِد 
العمر  مقتبل  في  الشابة  شابرين  انتحاِر  روايِة 

واألم لطلفين. 
مزيداً  تتطلبان  الفرضيتان  فإّن  األحواِل؛  وبكّلِ 
من التفاصيِل واألدلِة لتأكيدها، ففي كلتا الحالتين، 
آخر،  لشخٍص  أو  للنفس  إما  قتٍل،  حادث  هناك 
وإّن كانِت النتيجة مختلفة فإّن الدوافُع ال تختلف 
الحياةِ  تدهوُر  ومنها  العائليّة،  القضايا  في  كليّاً، 
الزوجيِّة واستحكام المشاكِل واستحالِة التواصل 
تستبعدُ  شابرين  عائلة  أّن  إال  الطرفين.  بين 

احتماَل االنتحاِر وتعتقدُ بأّن زوجها قد قتلها.
عليها  أطلعتنا  مخفيةٌ  تفاصيٌل  للقصة  كانت 
لطفلها  إنجابها  بعد  االنتحار  فسيناريو  شقيقتها، 
متِن  في  جاء  وفق  كفايةً  مقعناً  يكن  لم  الثاني 
التقريِر الطبّي »المزور« الذي تداولته الصفحاُت 
المحليّة يوم إعالن خبِر انتحاِر شابرين تمو، وفي 
رواية شبه موّحدة جاء في معظِم الصفحاِت: أنّه 
 12 الساعة  وحوالي   ،2019  /10/19 »يوم 
ليالً أقدمت المواطنة شابرين تمو على االنتحاِر 

وذكرت أنها متزوجة ولديها طفالن.
شابرين  وفاةِ  على  عامين  مرور  وبعد  اليوم 
تحدثنا »ريحان تمو« شقيقتها عن تلك األحداِث 
بنبرةٍ حزينٍة منكسرةٍ مع كّلِ كلمٍة تنطقها، وتذكر 
تفاصيَل ذلك اليوم المأساوّي الذي عاشوه، كما 
وصفته ريحان، تقول صحيح أنّه كان يوماً كما 
شقيقتها  منها  خطف  الظالَم  ولكنَّ  األيام،  كّلِ 

التي  التي ال تعرُف حتى اآلن ما هي األسباُب 
أدّت إلى وفاتها، وقالت بلوعٍة: »يوم مقتلها كنا 
بجانبها، زرناها جميعاً وكانت جداً سعيدةً بطفلها 
الثاني الذي لم يكمِل الشهرين وفقد أمه، تسامرنا 
وقتها وتحدثنا طويالً، وكان الوضُع طبيعيّاً جداً، 
بخبِر  أتفاجأ  وإذ  تفرقنا،  العاشرة  الساعِة  وبعد 
مرضها المفاجئ، عندما استدعانا زوجها، كانت 
أختي كالجثِة الهامدةِ أماَم المنزِل، وكان الظالُم 
نعتقد  لم  الثانية صباحاً،  حوالي  والساعة  حالكاً 
أنّها متوفيةٌ أبداً، ظننا أنّها في غفوةٍ وستفيُق بعد 
أن نسعفها إلى المشفى، ولكن حدَث ما ال نتوقعه 

وال نتمنّى حدوثه، لقد كانت شابرين متوفيةً«.

تقريران متناقضان!

الليلِة:  وتكمُل ريحان تفاصيَل ما حدث في تلك 
»كانِت الصدمةُ قويةً علينا جميعاً، ولم يكن من 
السهِل أن نتقبَل هذا الخبر، فقبل ساعاٍت كانت 
لقد  متوفية،  إنّها  يقولون  واآلن  معنا،  جالسةً 
عشنا صدمة كبيرة«، وقال الطبيُب الشرعّي إنَّ 
الثانية عشرة  الساعة  الوفاةَ حصلت في حوالي 
بعد  إال  باألمر  يعلموا  لم  أهلها  أّن  إال  صباحاً، 
مرور حوالي ثالث ساعاٍت من حدوِث الجريمِة.
الموِت  حتى  شنقاً  انتحرت  إنّها  التقرير  ويقول 
نفسيّة عانت  بسبِب اضطراباٍت عقليٍّة ومشاكَل 
منها شابرين، ووفق رواية شقيقِة شابرين؛ فإّن 
الطبيَب الذي كتب التقرير األول كان قريباً من 
رف التقرير الطبّي، ولم  عم الزوج المتهم، وقد حَّ
يُسمح بوجوِد والِد شابرين وشقيقها أثناء الكشِف 
الشرعّي على الجثة، وتعتقدُ أّن الطبيُب الشرعّي 
إلى  أُستدعي  التقريَر  زيَّف  مقدسي(  )تيسير 
المحكمة عدة مرات، ولكنه تهّرب من المحكمِة، 

وقال إنّه ال يتذكُر ما كتبه.
بعد مروِر أسبوعٍ على وفاةِ شابرين تلقت العائلة 
التي  الصدمِة والذهوِل  أخرجهم من حالِة  خبراً 
عاشوها بسبِب فقدانهم البنتهم، فعنِد غسل الجثِة 
التي أيضاً لم يسمحوا بوجوِد أّي أحٍد من ذويها، 
الغسِل تدفقت دماء شابرين دون توقف،  وأثناء 
ليطرَح هذا أسئلة كثيرة لدى ذويها، وليقصدوا 
الجرحِ  عن  ويستفسروا  مقدسي  تيسير  الطبيب 
الذي نزف أثناء الغسل، ولكنه أنكر ذلك، وقال 
إنّه ليس سبَب الموِت، ولكن زوجها اعترف أنّه 
هو من تسبَب بالجرحِ عندما حملها ليخرجها من 
المنزِل، رغم أنَّ ثيابها كانت نظيفة تماماً عندما 

التناقضاُت  وأثارِت  المستشفى،  إلى  أُسعفت 
التي تكتنُف الروايةَ، لتبحَث العائلة عن  الكثيرةُ 
سبِب الوفاةِ الحقيقّي، وبعد مروِر عشرين يوماً 
جديدة  شرعيين  أطباٍء  لجنةُ  ُشّكلت  دفنها  من 
لتكشَف على الجثِة من جديٍد، وعند فتحهم للقبِر 
بشكٍل  تساقط  المتوفية  شعَر  أنَّ  الصدمةُ  كانِت 
عند  جرحاً  يكتشفون  جعلهم  ما  هذا  فيه،  مبالغٍ 
البصلة السيسيائيّة طوله 7 سم وعميق جداً، وقد 
كان هذا الجرُح سبَب الوفاة، وليس وفَق سرديِّة 
االنتحاِر، وإلى جانِب هذا، أظهر الكشف الطبّي 
الثاني وجودَ كدماٍت وآثار ضرٍب وخنٍق متعمٍد 
قبل  ُغسلت  أنّها  ُكشف  وأيضاً  لليدين،  وربٍط 
إسعافها إلى المشفى ما يرّجح االعتقادَ بأنّه كان 
من  الفترة  وذلك خالل  معينة،  آثاٍر  إخفاء  يُراد 
الليل  منتصف  عند  عشرة  الثانية  وفاتها  ساعِة 
حتى ساعِة وصول أهلها حوالي الساعة الثانية 

صباحاً.

بانتظاِر الحكِم النهايّئ

مع  األمنيّةُ  الجهاُت  تعاملِت  وكيف  ماذا حدث، 
»قوى  ريحان:  تجيُب  لكي  كركي  في  القضية 
األمن العام والجريمة أهملوا قضية التحقيق جداً 
شابرين  زوج  القاتل  وأصدقاء  أقارب  لوجوِد 
القضيِة  دالئَل  جعَل  ما  هذا  العامِة،  النيابِة  في 
أهل  دفع  ما  الحقائق،  بعض  وتُخفى  تتالشى 
المغدورة إلى تحويل القضية إلى محكمِة قامشلو 
األيام  في  بحكٍم  تقضَي  أن  المرّجحِ  من  التي 
لقاٌء مع صديقة  لنا  القاتل«، وكان  القادمة على 
نقاِء  عن  حدّثتنا  والتي  منها،  المقّربة  شابرين 
وأكدت  بالحياة،  وتعلقها  وحبها  وصفاِء روحها 
محبّة  كانت  أنّها  على  حسن«  محمود  »ديالن 
انتحرت  أنّها  فكرةَ  »أرفُض  ومعطاءة:  للحياةِ 
رفضاً قاطعاً، شابرين كانت تعشُق الحياةَ وتغني 

بصوتها العذِب الجميِل أجمل ألحاِن التفاؤل«.
»نحن  قائلة:  حديثها  تمو  ريحان  واختتمت  هذا 
بانتظاِر كشِف الحقيقِة، وقراُر المحكمِة هام جداً 
لنا، واليوم جرائم القتل التي تحدث باسم االنتحار 
فاعٍل  كلُّ  يُحاسَب  أن  ويجب  تتوقَف  أن  يجب 
أخرى  فتاة  وغداً  شابرين  فاليوم  فعلته،  على 
يكوَن  أن  ذويها، يجب  أيدي  ستلقى حتفها على 
األصوات  كل  من  أعلى  والعدالة  الحّقِ  صوُت 

األخرى«.
المواطنة  بوفاة  المتعلقةَ  السرديّةَ  فإّن  بالمجمل؛ 

فرضياٍت  بين  ما  الغموُض،  يكتنفها  شابرين 
ثالٍث: المرُض المفاجئ واالنتحاُر والقتُل، ولعله 
تتعلق  لدواعٍ  عنها  اإلعالُن  المتيسر  من  ليس 
بمساِر التحقيِق، فيما كّل التفاصيل المتعلقة بها، 
ستُصدُر  والتي  المحكمِة،  عهدةِ  في  أضحت 
الطبيّة  والتقارير  الوقائع  وفق  فيها  حكمها 
العلميِّة  المعطياِت  مع  يتوافُق  وبما  والشهادات 

الرصينِة وتضع حداً للتكهناِت.
تشيُر  التي  اإلحصائياِت  لدى  التوقُف  المهِم  من 
في  واالنتحاِر  القتل  حوادِث  معدِل  ارتفاعِ  إلى 
اآلونِة األخيرةِ، وهو ما يحتاج جهداً مؤسساتيّاً 
استقصائيّاً لدراسِة مجمِل الحاالِت والتركيُز على 
إجراءات  من  يلزم  ما  واتخاذ  شيوعاً،  أكثرها 
المجتمعيِّة.  المؤسساِت  كّلِ  عمليّة على مستوى 
يلي  أنّه  إال  مهماً،  القضائّي  اإلجراُء  كان  وإذا 
الحوادث، فيما األهم اتخاذ التدابير الوقائيّة لمنع 
فعل  أو  الجريمة  أّن  والتأكيد  باألصل.  وقوعها 
االنتحار قبل أن يكون فعالً على أرض الواقع، 
سلوكّي،  انحراٌف  عنها  ينتج  سلبيّة،  فكرة  فهو 
المستوياِت  متعددَ  ثقافيّاً  مشروعاً  يتطلُب  ما 
على  مساراته،  وتصويِب  التفكيِر  نوعِ  لتحسيِن 
أّن سوِء األحواِل المعيشيِّة ليس مبرراً للجريمِة، 
من المهم احتضان األشخاِص الذين يعانون من 
لتحسين  معهم  والتواصُل  قاسيٍة  نفسيّة  ضغوٍط 

أوضاعهم بما أمكن لئال يصلوا إلى االنتحار.  

الوردي  الشهر  في  ـ  يوسف  دعاء  قامشلو/ 
عن  المبكر  للكشف  التخصصي  المركز  يُشدد 
الثدي على ضرورة أن تعي كل امرأة  سرطان 
أن  قبل  المبكر  بالفحص  وتقوم  المرض،  بهذا 

ينهش المرض جسدها.

يُعدُّ سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً 
لينتشر  كالوباء  ويصبح  موضوعياً  يبدأ  حيث 
ويتحول  اإلبطية  اللمفاوية  العقد  إلى  تدريجياً 

لمحتل للجسد.
وفي الشهري الوردي أو كما يُطلق عليه أكتوبر 
الوردي شهر التوعية من مخاطر سرطان الثدي 
سنسلط الضوء على أعمال المركز التخصصي 
للكشف المبكر لسرطان الثدي في قامشلو بتوعية 

النساء وحثهن على ضرورة الفحص الدوري.
في  دوره  فعدا  مجاناً  خدماته  يقدم  المركز  هذا 
الكشف عن هذا المرض يساهم في توعية أهالي 
المنطقة بمعرفة هذا المرض وضرورة الكشف 
)نساء  إقبالهم  من  زاد  الذي  األمر  مبكراً  عنه 

ورجال( والقيام بالفحوصات الالزمة.
المبكر  الكشف  مركز  في  اإلدارية  وتطرقت 
العبد  عارف  محمد  فاطمة  الثدي  سرطان  عن 
وأسبابه  المرض  عن  لصحيفتنا  حديثها  في  هللا 
من  الثدي  سرطان  مرض  »يعد  وأعراضه: 
أخطر األمراض التي تصيب النساء، وال توجد 

العوامل  بعض  هناك  أن  إال  له  معينة  أسباب 
مثل؛ الوراثة وتقدم العمر والحمل فوق الثالثين 

وغيرها من العوامل«.
وحثت فاطمة على ضرورة أن تتعرف كل امرأة 
على  تظهر  »غالباً  المرض  ذلك  أعراض  على 
شكل كتلة بالثدي أو تغير في حجمه أو لونه أو 
شكله وعند ظهور إحدى هذه األعراض يجب أن 

تُسرع لزيارة الطبيب«.

زيادة إقبال النساء

باستقبال  عامين  قرابة  منذ  بعمله  المركز  باشر 
نسب قليلة جداً من النساء، أما اليوم فقد ازدادت 
نسبة إقبالهن بشكٍل ملحوظ؛ وبهذا الصدد كشفت 
المركز  تزرن  الالتي  النساء  عدد  عن  فاطمة 
في اليوم الواحد: »نستقبل باليوم من 15 لـ 20 

امرأة، وتأتي إلينا النساء من جميع المناطق«. 
ونسبت فاطمة زيادة عدد النساء الزائرة للمركز 
إلى دور المركز في توعية األهالي وذلك بتنظيم 
»الكثير  وتابعت:  تثقيفية،  صحية  محاضرات 
المرض  خطورة  يدركَن  أصبحَن  النساء  من 
وصعوبة العالج بعد غزوه للجسد، وباتت نسبة 
النساء اللواتي يزرننا لالطمئنان 30% من النساء 
اللواتي يقبلَن على الكشف بانتظام، أما من تأتي 

للزيارة الثانية والثالثة فتكون في الغالب للمتابعة، 
حيث نجد كتلة أو أكياس لكنها تكون سليمة فتأتي 
المريضة إلينا كل شهر أو ثالثة أشهر للفحص«. 
اكتشف  العام  هذا  بداية  منذ  أنه  فاطمة  ونوهت 
الثدي  بسرطان  مصابة  مريضة   40 المركز 
إصابة  نسبة  أن  إلى  مشيرةً  فقط  واحد  ورجل 
الذكور قليلة جداً وتقترب لتكون معدومة مقارنةً 
إال  يستقبل  لم  المركز  افتتاح  فمنذ  اإلناث،  مع 

عشر حاالت من الذكور فقط.

ندوات توعوية للوقاية

هو  الخبيث  الثدي  سرطان  عن  المبكر  الكشف 
عالجه  في  والنجاح  لمواجهته  الوحيد  السالح 
ومن هنا تكمن أهمية حمالت التوعية بسرطان 
الثدي لرفع المعرفة المجتمعية، قد تجد الكثير من 
نساء ممن ال يميزن المرض أو ماهية أعراضه، 
يعانيَن  نساء شمال وشرق سوريا  والبعض من 
الداء  نصف  »الجهل  يقال  وكما  األمر  هذا  من 

والمعرفة نصف الدواء«.
وعن حمالت التوعية أخبرتنا فاطمة: »مركزنا 
يقدم الدعم المعنوي والنفسي إلى جانب الخدمات 
مركزنا  في  توعية  بندوات  فنقوم  الصحية، 
والبلدية  سمارت  »مركز  كـ  أخرى  ومراكز 

زيادة  بهدف  األحمر«  الهالل  ومستوصف 
الوعي لدى المجتمع كافة والنساء خاصةً، فلدينا 
أسباب  المحاضرات عن  يلقون  مثقفين صحيين 
الوقاية منه وأعراض اإلصابة  المرض وطرق 
به، فعند معرفتك للمرض تستطيع أن تواجهه«. 

الفحص الدوري رضوري

وبينت لنا فاطمة أهمية الكشف المبكر: »التمكن 
من اكتشاف أعراض مرض سرطان الثدي يُمّكن 
من عالجه بأقل قدر من األضرار السلبية التي 
كامل  كاستئصال  الكشف عنه  تأخر  تحدث عند 
المريضة الستئصال  احتاجت  لو  الثدي، وحتى 

أو عمل جراحي يكون للكتلة الخبيثة فقط«.
مضيفةً بأن الهدف األول من الحمالت هو التوعية 
وضرورة الكشف المبكر، وزادت: »يجب على 
وإن  المرض  هذا  خطورة  تعي  أن  النساء  كل 
ليس لمصلحتها وحدها  المرض مبكراً  اكتشاف 

فقط، بل يصب في مصلحة أسرتها أيضاً«.
ودعت فاطمة في ختام حديثها جميع النساء للقيام 
بالفحص الذاتي كل شهر بعد سن البلوغ ما فوق 
األربعين بفحص دوري كل سنة أو سنتين على 

األقل.
قِبل  من  المركز  افتتاح  تم  أنه  بالذكر  والجدير 
تشرين  من  العاشر  في  الكردي  األحمر  الهالل 

األول في عام 2019. 

إخوة إلى األبد

»فرقة النيا«.... صوت وفن المرأة الحرة في شمال وشرق سوريا

عامر فرسو

الثالثاء  »يوم  الصفحة.....  أعلى  في  كتب 
الخامس عشر من شهر تشرين األول لسنة ألفين 
وتسعة عشر ميالدية، وهو اليوم السابع لعملية 
الجيش  مع  المشتركة  التركيّة  السالم«  »نبع 
العين  رأس  مدينة  لتحرير  السوري  الوطني 
الميليشيات الكردية  في شمال شرق سوريا من 
العبارة  تلك  تحت  خطاً  وضع  ثم  اإلرهابية«، 
الطويلة؛ كأنه يشير إلى رغبته بكتابة ما يوحي 
شكلت  سوداء  نقاط  بضعة  وبعد  ذلك،  بعكس 
فراغاً ملفتاً ُكتِب بخط عريض ُمذكرات سليمان 

أبو خالد الحمصي.......
المدينة  يخيم على  والهدوء  أكثر من ساعة  منذ 
والمدافع.  بالطائرات  متواصل  قصف  بعد  من 
وضع دفتر مالحظاته جانباً، وتمدد على السرير 
الشارع؛  على  المطلة  للنافذة  المواجه  الخشبي 
اآلخر خوفاً  للطرف  انكشافه  يحترس من  وهو 

من القنّاصة الكرد... 
المهّشمة  الخشبية  األطر  تمعّن  قلقة  بعيون 
الغرفة،  جدران  على  المعلّقة  الكثيرة  للصور 
خصر  يطّوق  شاب  صورة  انتباهه  استرعت 
فتاة بلباس العرس؛ إال أنه نقل نظره إلى النافذة، 
ورغب في النوم، ولكن قهقهة مقاتلي المجموعة 
في  اجتمعوا  والذين  عناصرها؛  أحد  هو  التي 
الصالون الكبير أسفل الطابق األول لم تكن تدعه 
ينام.... تقلّب على السرير؛ وهو يفكر في زوجته 

التي تركها خلفه مع طفلهم الوحيد في إدلب منذ 
قرابة أربعين يوماً؛ من بعد مجيئهم إلى الحدود 
جيالن  مدينة  في  وتمركزهم  السورية،  التركية 
بينار؛ المقابلة لمدينة Serȇkaniyȇ رأس العين 
من  له  ُخطط  كما  الجتياحها؛  تجّهزاً  السورية؛ 
أشهر عدة... انتشله من أفكاره تلك المقاتل سالم 

القصير؛ وهو يفتح عليه الباب:
- أبو خالد! أما زلت هنا.... لماذا ال؟!......

فقاطعه أبو خالد موضحاً:
- ال رغبة لي في أي شيء.

فالقائد  الحالة  هذه  على  بقيت  إذا  خالد!  أبو   -
هو  معك،  يتهاون  ولن  المعسكر،  إلى  سيعيدك 

مستاء جداً من تصرفاتك وترددك.
- يا سالم! أنت تعلم جيداً بأن القائد كان يخبرنا 
بأن هؤالء كفار وإرهابيين.... انظر... تمعّن في 
والبارحة،  شاهدناه؟  مسجداً  كم  المدينة؛  معالم 
قبور  إنها  بالمقبرة...  مرورنا  حين  تالحظ  ألم 
وجدناه  مقدّساً  قرآناً  وكم  أخي!؟  يا  المسلمين 
بيوتهم  حرمة  نغتصب  ونحن  بيوتهم،  في 
مقتنياتهم  الليل  عراء  في  ونبعثر  وممتلكاتهم، 
الغرفة؛  هذه  في  حولك  من  انظر  الخاصة.... 

حتى لباسهم لم يسلم من أيادينا.
- أرجوك يا أبو خالد أن تكّف عن هذا الحديث!... 

نحن هنا في مهمة قتالية، وتحرير لألرض.....
فقاطعه أبو خالد على عجل:

- تحرير األرض مَمْن.. أجبني؟!
حينها تركه القصير متأففاً وهو يتمتم بخوف.

ظّل الحمصي لوحده، ومن بعيد كان يسمع أزيز 
بعينين  إلى ساعته  نظر  الرصاص من جديد... 
تتوّجسان  بل  الوقت؛  تستطلعان  ال  حائرتين؛ 
الخشبية  الخزانة  إلى  ببصره  فهرب  الزمن، 
مبعثرين  أبوابها؛  المسلحين  خلع  التي  الكبيرة 
كل مقتنيات تلك العائلة الكردية الفارة من نيران 
األرض،  على  ملقاة  حقيبة  إلى  قام  العدوان... 
تظهر من فتحتها الجانبية صور وأوراق.. حمل 
الحقيبة، وأفرغ محتواها على السرير، تناثر منها 
نظره،  ما خطفت  الصور... صورةً  الكثير من 
وقبل أن يتمعّن فيها؛ بدأت القذائف تتساقط على 
الحّي الذي يقع على يسارهم، والمعروف بحّي 

سالحه،  وتلقّف  يديه،  بين  ما  ترك  المحطة.... 
تتيح  العتمة  تكن  لم  البناء...  قبو  إلى  نازالً 
مقاتليه  جميع  رؤية  بالتركماني  الملقب  لقائدهم 
في ذلك القبو؛ الذي ما يزال مليئاً بمئات الكتب 
كون  عن  تفصح  والتي  والجرائد،  والمجالت 
مالكها مهتماً بالعلم واألدب... بعد لحظات انقطع 
عناصره  من  التركماني  فطلب  القذائف،  دوّي 
جميعاً إنارة شواحن الطاقة الشمسية التي معهم، 
فزعق  الكتب،  أكوام  وانكشفت  القبو،  فأنارت 

فيهم متسائالً بغضب:
الكتب،  هذه  إحراق  البارحة  منذ  أطلب  ألم   -
أبو  أين  الحمصي...  هو  أين  القبو...  وإفراغ 

خالد؟
كان سليمان أبو خالد الحمصي شارداً، ما تزال 
تلك الصورة التي أثارت انتباهه منذ ساعة عالقة 
لم يشعر  في ذهنه، تستدرجه إلى سنيين خلت، 
إال والتركماني يضربه على صدره، ثم يهزه من 

كتفيه متسائالً:
- ما بك يا حمصي؟!.... هيه.. هيه.. هيه.. ألست 

معنا؟!
ردّ الحمصي بارتباك، وعيناه على األرض:

- معكم.
التركماني،  وجه  على  خبيثة  ابتسامة  ارتسمت 

وأضاف:
التافهة،  الكتب  هذه  كل  تحرق  صباحاً  غداً   -

ويفرغ القبو، سيلزمنا لتخزين الغنائم.
العناصر؛ وهو  بقية  بلؤم؛ مستديراً على  وقهقه 
يعرف  ميداني  قائد  لمرافقة  بعضهم  إلى  يشير 
بينهم بوكيل الغنائم، فطفحت وجوهم بالسعادة؛ 
األهالي  ممتلكات  من  حصصهم  يتأملون  وهم 

التي تستولى عليها.
هامش  إلى  الشمس  سحب  قد  الفجر  يكن  لم 
صفحة السماء الشاهدة على مآسي مدينة سري 
كانيه/ رأس العين الكردية؛ حينما كان الحمصي 
بحمولة  ألقى  القبو....  من  بضيق  الكتب  ينقل 
تشكلت  التي  الكومة  على  يديه  بين  التي  الكتب 
أمام مدخل البناء، وبحذر صعد الطابق الثاني؛ 
ليرضي خفقات قلبه القلقة مذ أن انطبعت على 
عجل الرؤية الخاطفة لتلك الصورة في عينيه...

أدار الباب خلفه، وبرهبة تناول الصورة الملقاة 
على قفاها... انتفض قلبه، ارتعشت شفتاه، شعر 
بثقل الكون كله يرتطم كضربة مطرقة بصدره، 
من  سالت  صامتة  دموع  ركبتيه،  على  تهاوى 
عينيه..... رفع الصورة عالياً أمام ضوء الفجر، 
وقرأ ما دّون خلفها بحبر أحمر )من اليمين وقوفاً 
دمشق،  الشعار  وفيق  الزور،  دير  العلي  جمال 
اليمين جلوساً  من  العين.....  فرهاد حسو رأس 
حمص،  الرحال  سليمان  درعا،  المقداد  خالد 

يوسف دلو عفرين، يعقوب حبيب حلب(.
دبابات/13  الفوج 404  الفرقة 15   / السويداء 

نيسان 1999... أخوة إلى األبد.
يده على األرض، وردد بوجع:  بقبضة  ضرب 
»أخوة إلى األبد«، وها أنا أنتهك حرمة مخدعك 
قام إلى صورة فرهاد  يا لعاري...  يا فرهاد.... 
يا  كبرت  كم  الجدار...  على  المعلّقة  وعروسه 
صديقي! ولكن قلبي كان يحدثني أني أعرفك..... 
كنت تناديني سليمانووووو ... أيها الرحال، تعال 
مقهقهاً،  فأركض  الجزيرة،  برغل  طبخت  قد 
أسماءنا  تُلِحق  كردي!  يا  قصتك  ما  وأسألك: 
بحرف الواو.... فتضحك، وتنادي على وفيقو... 
جميعاً  نقهقه   ... جمالو...يعقوبو  خالدو... 

مجتمعين على رائحة برغل الجزيرة.....

استدار سليمان رحال الحمصي، بينما الصورة 
بالدموع،  مليئتان  وعيناه  يده،  في  تزال  ما 
وبعد  رأسه...  يهّز  خلفه؛  بالتركماني  ليتفاجأ 
برهة صمت، أفصحت عيونهما عن الكثير مما 
مّهدت  جملة  التركماني  نطق  لفظاً...  يقواله  لم 

لبندقيته الغتياله:
للبقاء  تصلح  ال  أنت  حمصي....  يا  إذا  هكذا   -

بيننا!
وبطلقة  بندقيته،  رأس  رفع  خاطفة  بحركة 
الحمصي  الرحال  سليمان  رأس  في  استقرت 

الموجوع في قلبه.
أنهى التركماني تلك الصحوة، ثم أفصح للعناصر 

التي صعدت إليهم، مشيراً إلى النافذة:
- إن طلقة قنّاص كردي كافر اغتالت الحمصي...
بهدوء تام سحب المقاتلون جثّة سليمان الرحال؛ 
تمثّل  صورة  دمائه  بركة  من  بالقرب  تاركين 

الوطن.
تنويه:

القصة ال  في  الواردة  الشخصية  األسماء  كل   -
مع  توافقها  صدفت  وإن  أشخاص  بأي  ترتبط 

أسماء حقيقية في أي مكان وزمان.
-القصة نُشرت في مجلة أدب ونقد – أيار 2020

الفرق  تساهم   - خاني  ليكرين  لكي/  كركي 
ومعاناة  فرح  عن  التعبير  في  الفنية 
مختلفة،  بطرق  شعب  أي  وانتصارات 
و«فرقة النيا« الغنائية في ناحية كركي لكي 
حثيثة  جهوداً  بذلت  التي  الفرق  تلك  إحدى 
روج  ثورة  في  وانتصاراتها  المرأة  لتمثيل 
آفا، وال زالت تعمل من أجل أن تخلّد مقاومة 

المرأة ونضالها في شمال وشرق سوريا.

سوريا  وشرق  شمال  في  الثورة  بداية  منذ 
عن  التعبير  في  هام  دور  الفنية  للفرق  كان 
والمسرح  الغناء  خالل  من  ومبادئها  الثورة 
أشخاص  به  وقام  الفلكلوري  والرقص 
به  وأرادوا  الوطن  وأرض  الفن  عشقوا 
إبراز مدى أهمية التشبث باألرض والعادات 
الرفيعة  الثقافية  القيمة  جانب  إلى  والتقاليد، 
وتنوع  المنطقة  شعوب  عراقة  إلى  بالنظر 
الموجودة في شمال وشرق سوريا  الثقافات 
هو  فالفن  القدم،  منذ  المتوالية  والحضارات 
اإلنسان  خاللها  من  يستطيع  التي  النافذة 
عليه  ليتعرف  وثقافته  وفكره  فنه  إيصال 
العالم، فالفن هو الحامي للثقافات واللغات من 
الحضارات  انصهار  من  وبالرغم  االندثار، 
يساعدنا  غابرة  لشعوب  والتقاليد  والعادات 
الفن على التعّرف عليهم، كحضارة األندلس 

وغيرها من الحضارات.

فرقة النيا تدعم مقاومة املرأة

 2013 عام  في  للغناء  النيا  فرقة  تأسست 
العشرات من  لكي وقدّمت  ناحية كركي  في 
المهرجانات  مختلف  في  الغنائية  العروض 
سوريا،  وشرق  شمال  بمدن  والحفالت 
وثابرت من أجل إيصال صوت المرأة الحرة 

عشرات  استمر  الذي  ونضالها  ومقاومتها 
السنين في الجبال وعلى األرض، كما أطلقت 
في عام  كليب(  )فيديو  لها  أول عمل غنائي 
2014 بعنوان )heza jin( الذي القى تفاعالً 
من  العديد  إلى  صداه  ووصل  كبيراً  شعبياً 
دول العالم، وهي مؤلفة من خمس عضوات 
أربعة منهن مغنيات وواحدة تعزف على آلة 
عمل  إصدار  بصدد  اآلن  والفرقة  الطنبور، 
)الشهيدة زيالن(، وفي  بعنوان  غنائي جديد 

لقاء  »روناهي«  لصحيفتنا  كان  اإلطار  هذا 
مع عضوة فرقة النيا للغناء خناف محمد التي 
حدثتنا بدورها عن أهمية الفن بكافة أنواعه 
وال سيما الغناء الفلكلوري الذي يمثل العادات 
ويدعم  باالنتصارات  ويحتفي  والتقاليد 
وداعمة  محفزة  كلمات  عبر  المرأة  مقاومة 
وموسيقا ثورية وأضافت بقولها: »للفن صلة 
وثيقة بتاريخ اإلنسانية منذ العصور القديمة، 
فإن الفن يمس حياة الشعوب وله تأثير كبير 
بدورنا  ونحن  والمجتمع،  اإلنسان  حياة  في 
نسعى من خالل ما نقدمه من أنشطة غنائية 
فلكلورية وثورية أن نترك بصمة فنية خالدة 

سوريا  وشرق  شمال  شعوب  أذهان  في 
مقاومة  دوماً  ليتذكروا  الحرة  والشعوب 
المرأة الحرة وتضحياتها في ثورة روج آفا، 

ونجاحاتها على كافة األصعدة«.
في  الغنائية  النيا  فرقة  عضوة  واختتمت   
ناحية كركي لكي خناف محمد حديثها قائلةً: 
»في زمن الحرب يجب أن يكون الفن بكافة 
أنواعه مواكباً للتطورات واألحداث الحاصلة 
في مناطقنا، ألن الفن يُعبّر عن نفسه بطرق 
والمقاومة  واأللم  المعاناة  ويمثل  مميزة 

والنضال ولذة االنتصار«.
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مشروع زراعي بدأ من وحي المعاناة وانتهى بقصة نجاح

أسعار المدافئ خيالية ومواطنون يتحايلون على الشتاء بحلول بديلة

صندوق النقد ُيحّذر من حدوث أزمة مالية عالمية جديدة

لجنة العمل والشؤون االجتماعية بالطبقة ُتعِلن عن تشكيل إدارة لمخيم طويحينة

ازدياد نسبة العمالة بين األطفال بالحسكة.. فما الدوافع؟

البرغل طعام الريف األّول بمعظم قرى تل كوجر..

دالل  المواطنة  تعمل   - محمد  أمل  آغا/  جل 
ابراهيم من قرية شورك التابعة إدارياً لمقاطعة 
في  المتنوعة  الخضروات  زراعة  في  قامشلو 
قطعة أرض بفناء منزلها منذ أكثر من 15 عاماً 

لتحقيق االكتفاء الذاتي لها ولعائلتها.

لقامشلو،  تابعة  النائية  القرى  من  شورك  قرية 
من  التبضع  على  أساسي  بشكٍل  سكانها  يعتمد 
ال  فهم  لها  المجاورة  والبلدات  المدن  أسواق 
يمتلكون حتى ولو محل صغير لبيع المستلزمات 
والحاجيات  الخضروات  من  لهم  الضرورية 

األساسية.
دالل إبراهيم من سكان القرية تقوم بزراعة كافة 
الخضروات الصيفية والشتوية بمساعدة زوجها 
بفضل  واليوم  منزلهما  باحة  في  أوسي  أحمد 
كدهما  ثمار  يحصدان  والجهد  الدؤوب  العمل 
من  والفاكهة  الخضروات  شراء  عن  تغنيهما 
السوق بل وأصبحت مالذاً لسكان القرية لشراء 

مستلزماتهم دون اللجوء لألسواق.
بهذا  القيام  »قبل  قائلة:  لصحيفتنا  دالل  تحدثت 
المشروع كنت أعاني أنا وزوجي في الحصول 
دائماً  لذا  الخضار  من  المنزل  مستلزمات  على 
كان  هذا  وكل  قامشلو  مدينة  سوق  نقصد  كنا 

يكلفنا وقتاً وجهداً ومن وحي هذه المعاناة جاءت 
لسد  نمتلكها  التي  األرض  قطعة  زراعة  فكرة 

جزء من حاجاتنا«.
وتابعت دالل:« في البداية قمنا بزراعة األشجار 
ثم  ورمان  وزيتون  وعنب  تين  من  المثمرة 
أنواع  كافة  وزراعة  األرض  بحراثة  قمنا 
الخضروات، نقوم برعاية هذه المزروعات من 
سقاية وحراثة، اليوم أصبح لدي خبرة جيدة في 

الزراعة بفضل عملي في هذا المجال«.
اليوم  ولكن  بفكرة  بدأ  وزوجها  دالل  مشروع 
أصبح هذا المشروع البسيط يعود بمردود مادي 
يساعد عائلة دالل في كسب قوت يومها »كنت 
أزرع مساحات صغيرة من هذه األرض ولكن 
نبيع  أصبحنا  حتى  بالتوسع  بدأت  فشيئاً  شيئاً 

منتجاتنا للسوق«.
وأكدت دالل على صعوبة العمل في هذا المجال 
قائلةً:« نعم أتعب كثيراً في عملي، دائماً تجدني 
الضارة  النباتات  أسقي وأُزيل  الخضروات  بين 
يعود  كله  هذا  ولكن  هنا  وأقطف  هناك  أحرث 
لي بالسعادة ألني أجد روحي بالعمل فهو أساس 

تكوين الشخص«.
للكثير  يحتاج  العمل  هذا  أن  إلى  دالل  وتشير 
من  الكثير  يتطلب  المشروع  »هذا  العناية:  من 

المياه لذا قمنا بحفر بئر لتغطية متطلبات األرض 
بالمبيدات  األشجار  برش  نقوم  كما  المياه،  من 
الفاكهة في كل سنة وكما  لتلف  تفادياً  الحشرية 
من  لحمايتها  الشتوية  بالخضروات  كثيراً  نهتم 
العضوي  السماد  من  والكثير  البرد  هجمات 

لتغذية المزروعات«.
بجانب الخضروات تجني دالل كميات ال بأس 
في  الموجودة  المثمرة  الفاكهة  أشجار  من  بها 
وتبيع  مربيات  الفاكهة  هذه  من  تصنع  األرض 
من  المربيات  كافة  »أصنع  للسوق:  الفائض 
أن  وناهيك  المشمش  والعنب  التين  مثل  الفاكهة 
من  أصنعها  كلها  بي  الخاصة  الشتاء  مؤونة 
والبامية  الملوخية  مثل  الصغير  حقلي  منتجات 

والباذنجان باإلضافة للفليفلة«.

ولكن  حقلها  في  أكثر  التوسيع  في  دالل  ترغب 
»ال  وجهها:  في  عائقاً  يقفان  والتعب  التكاليف 
يزال لدينا متسع من األرض الخاصِة بنا نستطيع 
والخضروات  األشجار  من  العديد  نزرع  أن 
ولكن هذا يكلفني الوقت والجهد مع أخذ التكاليف 

بعين االعتبار«.

نقاط  استغالل  »علينا  حديثها:  دالل  واختتمت 
بعد، وضع  فيما  قوة  نقاط  لتصبح  فينا  الضعف 
ولكني  اإلحباط  لي  يسبب  كان  المنعزل  القرية 
استغليت هذا الوضع وثابرت مع زوجي لنخلق 

اليوم قصة كفاح بدأت بجهد وانتهت بنجاح«. 

أسعار  ارتفعت  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
الحسكة  جنوب  الشدادي  مدينة  في  المدافئ 
تأمين  بات  حيث  الشتاء،  فصل  اقتراب  مع 
صعبة  مهمة  البارد  الفصل  هذا  مستلزمات 
هق المواطنين، إذ وصل سعر مدفأة المازوت  تُّرِ
الكبيرة ذات النوعية الجيدة ألكثر من مئتي ألف 
صعبة  اقتصادية  ظروف  وسط  سوريّة  ليرة 

يعاني منها األهالي.
ويقول أهالي المدينة لصحيفتنا »روناهي« إنهم 
ارتفاع  أبرزها  كبيرة،  صعوبات  من  يعانون 
أسعار المدافئ، في ظل ارتفاع الدوالر وغالء 
كبير في كل المواد، وعدم قدرتهم على شرائها.

ويوضح صبحي الحسن وهو من ريف الشدادي 
عّما  كبير  بشكٍل  تضاعف  المدافئ  أسعار  أن 
سعر  ارتفع  حيث  السابق  العام  في  عليه  كانت 
المدفئة ذات النوعية الرديئة من 50000 العام 

الماضي ألكثر من مئة ألف هذا العام.
الجودة  ذات  المدافئ  »أما  الحسن:  وأردف 
عن  نسأل  أن  نستطيع  فال  والعالية  المتوسطة 

يعادل  منها  الواحدة  سعر  بات  حيث  أسعارها 
مصروف عائلة مؤلفة من سبعة أشخاص لشهر 

كامل«.
ريف  من  اآلخر  وهو  الحسن  صالح  ويؤكد 
الشدادي أّن سعر المدفأة مرتفع الثمن مع ارتفاع 
التجار  جشع  إلى  إضافة  الدوالر  صرف  سعر 
المال في ظل ضعف  واعتبارها فرصة لكسب 
الرقابة، وعدم قدرته على تأمين احتياجاته نظراً 
أغلب  أن  إلى  مشيراً  الشهري،  مردوده  لقلة 
األجر  وأصحاب  العمال  فئة  من  هم  األهالي 

اليومي وال يمكنهم شراء مستلزمات الشتاء.
الوحيد  الخيار  الحميد أن  المواطن عالء  ويرى 
المتاح أمام المواطنين هو صيانة المدافئ القديمة 
وإعادة استعمالها مجدداً موضحاً أن المواطنين 
في  العاملين  حتى  أو  المياومة  عمال  سواء 
شراء  على  يقوون  ال  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 
مدفأة حتى ولو كانت من النوع السيء حيث بات 
ثمن الواحدة منها يحتاج لعمل شهر كامل بينما 
5000والـ  الـ  بين  ما  يتراوح  المدفأة  إصالح 

بالمرتفع  السعر  واصفاً  سوريّة،  ليرة   20000
في  العمى«  من  أهون  »الرمد  يُقال  كما  ولكن 
اإلصالح  ثمن  بين  الشاسع  للفرق  منة  إشارة 

وسعر المدفأة الجديدة.
وزادت خالل األيام القليلة الماضية الحركة لدى 
بشكٍل  المدافئ  بصيانة  يعملون  الذين  المهنيين 
محمد  بحسب  الشتاء  فصل  دخول  قبل  كبير 
اإلسماعيل وهو صاحب محل إلصالح المدافئ.
أسعار  ارتفاع  سبب  أن  إلى  اإلسماعيل  ويشير 
المواد  غالء  هو  المنصرم  العام  عن  الصيانة 
سعر  في  سواء  الصيانة  في  الداخلة  األولية 
الشريط الخاص بلحام النحاس أو سعر الغاز في 

السوق السوداء وغيرها من األمور.
المدافئ  صيانة  على  اإلقبال  سبب  أن  وأوضح 
السوق  في  الجديدة  المدافئ  أسعار  ارتفاع  هو 

فضالً عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
لبيع  محل  صاحب  وهو  المحمد  يونس  ويرى 
المدافئ أن الحركة ضعيفة جداً هذا الموسم بسبب 
واالستعاضة  المستعمل  لسوق  األهالي  لجوء 

بها عن الجديدة فضالً عن لجوء قسم كبير من 
األهالي إلى صيانة مدافئهم مما تسبب بحالة شلل 

شبة كاملة في سوق المدافئ الجديدة.

»الدعم  أن  من  الدولي  النقد  صندوق  حذّر 
الطارئ الذي قدمته البنوك المركزية ووزارات 
ترك  إلى  أدى  كورونا،  جائحة  »خالل  المالية 

العالم ُعرضة ألزمة مالية أخرى«.
نصف  تقريره  في  الدولي  النقد  صندوق  وقال 
 ،)GFSR( العالمي  المالي  لالستقرار  السنوي 
صعوبات  واجهوا  السياسات  صانعي  إن 
النشاط  دعم  في  االستمرار  بين  الموازنة  في 
تستهدف  التي  المخاطر  ومنع  االقتصادي، 

االستقرار المالي على المدى المتوسط.
وفي ظل أسعار األسهم »الُمبالغ فيها«، وارتفاع 
البلدان،  من  العديد  في  بسرعة  المنازل  أسعار 
أصبحوا  المستثمرين  أن  إلى  الصندوق  أشار 
قلقين بشكل متزايد بشأن التوقعات االقتصادية، 
وسط تزايد أعداد اإلصابات بالفيروس، وزيادة 
»عدم اليقين« بشأن قوة االنتعاش، ال سيما في 

البلدان واألسواق الناشئة.
وحذّر التقرير الذي نشرته صحيفة »الغارديان« 
البريطانية من زيادة المخاطرة المالية، والضعف 
المصرفية،  غير  المالية  المؤسسات  قطاع  في 

االستقرار  في »أسس  تدهور  إلى  يشير  قد  مما 
المالي األساسية«.

مواجهة  تتم  لم  إذا  أنه  من  الصندوق  وأوضح 
كبيرة،  مشاكل  إلى  تتطور  فقد  المخاطر،  هذه 
مما يُعّرض النمو على المدى المتوسط للخطر، 

ويهدد النظام المالي العالمي.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن »تعافي االقتصاد 
العالمي ال يزال مستمراً، لكن بزخم أضعف، مع 
ارتفاع مستوى عدم اليقين. ويبدو أن التصدعات 
لفترة  ستستمر  كورونا  فيروس  أحدثها  التي 

أطول«.
نمواً  العالمي  االقتصاد  يحقق  أن  المتوقع  ومن 
قدره 5,9% في 2021 و4,9% في 2022، وقد 
زاد عدم اليقين بشأن التغلب على الجائحة، نتيجة 
انتشار متحور دلتا، ومخاطر ظهور متحورات 

جديدة، وفقاً للصندوق.

وكاالت

العمل  لجنة  أعلنت   - الفارس  عمر  الطبقة/ 
تشكيل  عن  بالطبقة  االجتماعية  والشؤون 
إدارة لمخيم طويحينة بعد أن كان المخيم يُعتبر 
عشوائياً وغير ُمنظم سابقاً، حيث تم تعيين عدد 
داخل  التنظيمية  الغرف  وإنشاء  اإلداريين  من 

المخيم. 

يقع مخيم طويحينة في شمال غرب مدينة الطبقة 
يقارب523  ما  متر ويحتوي  كيلو  بحوالي 30 
نازحة من مناطق حمص وحماة وريفها  عائلة 
يقطنون ضمن خيام أسسها النازحون بعد تأسيس 
وجود  لعدم  ونتيجة   ،2017 عام  في  المخيم 
عدد  نقل  تم  طويحينة  مخيم  في  تنظيمية  إدارة 
يعتبر  الذي  المحمودلي  إلى مخيم  العائالت  من 
أكثر تنظيماً، حيث عملت لجنة العمل والشؤون 
إدارة  تشكيل  على  مؤخراً  بالطبقة  االجتماعية 
إحصاء  على  تعمل  الطويحينة  لمخيم  مستقلة 
سكان المخيم وتنظيم توزيع االحتياجات اليومية 
جميع  مع  المستمر  للتنسيق  إضافةً  للمخيم، 
تعمل  التي  المحلية  المعنية والمنظمات  الجهات 
على تطبيق وتنفيذ المشاريع الخدمية والتعليمية 

ضمن المخيم. 

إحصاء السكان

وبهذا الصدد؛ كان لصحيفتنا »روناهي« زيارة 
المشترك  بالرئيس  فيها  التقينا  طويحينة  لمخيم 
إلدارة المخيم »محمد الخلف« حيث قال: »بعد 
إصدار قرار تأسيس إدارة لمخيم طويحينة الذي 
تأسيس  على  عملنا  عشوائياً  مخيماً  يعتبر  يكان 
بدأنا  منها،  االنتهاء  وبعد  اإلدارية  الغرف 
الموجودين  المخيم  سكان  عدد  إحصاء  بعملية 
الفترة  في  النازحين  من  عدد  استقبال  بعد 
وحصر  بتحديد  أولية  خطوة  ضمن  الماضية 
كمية االحتياجات اليومية والنقص الحاصل في 
أن فصل  المخيم وال سيما  األولية داخل  المواد 
الشتاء هذا العام قد بدأ، كما ونعمل على تسجيل 
الصعبة  المرضية  اإلنسانية  الحاالت  وإحصاء 
من أجل السعي إلى توفير العالج والمستلزمات 

المحلية  المنظمات  قبل  من  لهم  الالزمة  الطبية 
المعنية بهذا األمر«.

السعي لتأمني ُسبل العيش

تعمل  الجديدة  اإلدارة  أن  حديثهُ  الخلف  وتابع 
المعنية  الجهات  مع  المستمر  التنسيق  على 
والمنظمات الداعمة للنازحين في السعي لتأمين 
للمخيم  األساسية  المواد  في  الحاصل  النقص 
أن  حيث  جديدة،  وخيام  تدفئة  ومواد  خبز  من 
بالية  خيام  هي  المخيم  في  الموجودة  الخيام 
التأسيس،  بعد  المخيم  قاطنو  صنعها  وقديمة 
التعقيمية  الشتوي والمواد  اللباس  لتأمين  إضافة 

والمنظفات والمواد الغذائية الرئيسية.

احتياجات عدة وقلة يف املراكز 
الطبّية

وضمن هذا السياق أًضاف لنا أحد قاطني مخيم 
نأمل  قائالً: »نحن  المرعي«  طويحينة »صالح 
للمخيم  تشكيلها  تم  التي  الجديدة  اإلدارة  من 

لتأمين  والسعي  المخيم  تنظيم  على  تعمل  أن 
محروقات  من  للسكان  العديدة  االحتياجات 
وخيام وتعليم لألطفال وتوزيع وإنشاء المراكز 
أننا  حيث  المخيم  من  القريبة  الطبية  والغرف 
الطبقة  إلى مدينة  نُجبر على قطع مسافة كبيرة 
وال  والمرضى،  المصابين  إسعاف  أجل  من 
سيما أننا اليوم نصارع االنتشار الكبير لجائحة 
كورونا وتزايد في عدد المصابين والمرضى«.

الحسكة/ آالن محمد - ما بين التشرد والبحث 
في القمامة والعمل في المدينة الصناعية،  واقٌع 
واألسباب  الحسكة،  مدينة  أطفال  يالقيه  أليم 
الحالة  وسوء  بالفقر  مرتبطةً  تكون  ما  دائماً 

المعيشية.

يلتحق األطفال روتينياً بأشكال مختلفة من العمل 
عليهم  يترتب  ال  أعماٍل  في  أجر  وبدون  بأجر 
األعمال  تلك  تُصنف  ذلك،  ومع  ضرر  منها 
كان  إذا  األطفال‘‘  ’’َعمالة  مفهوم  ضمن 
تلك  يمارسوا  أن  من  وأضعف  أصغر  األطفال 
األعمال، أو عندما يشاركون في أنشطة خطرة 
قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو االجتماعي 

أو التعليمي للخطر.
القلق  يثير  الحسكة  مدينة  في  المشهد  فبات 
المجتمع  من  كبيرةٍ  شريحٍة  لدى  والمخاوف 
االستفهام،  إشارات  من  العديد  خلفهُ  تاركاً 
أماكنهم  في  يكونوا  أن  يجب  اللذين  فاألطفال 
يمتهنون  نجدهم  والمدرسة،  كالمنزل  الطبيعية، 
الورش  أصحاب  لدى  كإجراء  والعمل  التسّول 
هنا،  الغرابة  يثير  ما  وأكثر  التجارية،  والمحال 
الناعمة  كالبراعم  وبنيتهم،  ِسنُّهْم  ِصغَُر  هو 
العديد  أمام  يتركهم  مما  الرياح،  تداعبها  التي 
طفٍل  بين  فما  والجسدية،  النفسية  المخاطر  من 
المخلّفات  بقايا  عن  القمامة  في  ويبحث  يتسول 

بجهٍد  يعمل  آلخٍر  والمعدنية،  البالستيكية 
السؤال  يبقى  بأضعاف،  الجسدية  طاقتهُ  يفوق 
المنطقي، ما الحل بالنسبة ألولئك األطفال؟ وهل 
يجب تركهم يعانون قسوة الحياة ويُحرمون من 
حقهم في التعليم والبقاء في تحت إشراف األب 

وحنان األم؟ 

واقٌع مرير وصوٌر أكرث إيالماً

ما  »روناهي«  صحيفتنا  بها  قامت  جولٍة  في 
بين المدينة الصناعية وبعض األسواق، رصدنا 
أولهم  والغريبة،  الصادمة  الحاالت  من  العديد 
كان الطفل محمد عبد الرزاق، ذو الثالثة عشر 
عاماً والذي يعمل في المدينة الصناعية جنباً إلى 
جنب مع أخطر المعدات وأثقلها، وأثناء محاولتي 
بإقناعِه بالتحدث لصحيفتنا، رفض رفضاً قاطعاً 
ليظهر من بين المعدات الكبيرة والثقيلة معلمهُ، 
ويجيب عنهُ بغضٍب شديد ولهجٍة حادّة، موجهاً 
الكالم لي بطريقٍة يشوبها االزدراء واالمتعاض، 
حيث قال: »اسألوا أنفسكم عن السبب الذي دفعهُ 
بنفسِه  ليجيب  الصناعية«،  المدينة  في  للعمل 
العمل  إما  خيارين  أمام  فهو  »بالتأكيد  ويقول: 
تعاطي  ويتعلم  وهناك،  هنا  سيتسكع  أو  هنا 
من  حالٍة  في  ليتركنا  واالنحراف،  الممنوعات 

الدهشة والذهول«.

وهذا  جداً  فقيٌر  إنسان  والدهُ  بأن  بعدها  ليجيبنا 
الفتى يعيلهم بشكٍل منتظم، واضعاً وضع عائلتِه 
برسم الجهات المعنية محمالً صحيفتنا مسؤولية 
والمنظمات  المعنية  للجهات  وضعِه  إيصال 

اإلنسانية.
الحسكة  شوارع  في  صحيفتنا  تجوال  وأثناء 
وجدنا أطفاالً بعمر الورود يتسولون ويفترشون 
في  لستم  لماذا  لهم  السؤال  أول  فكان  الطريق، 
هنا؟  تفعلونهُ  الذي  ما  المنزل؟  في  أو  المدرسة 
كانت إجابتهم أرق من أن توصف، وهي عبارةٌ 
عن ابتسامٍة خفيفٍة ممزوجٍة بالخوف والوجل بال 

رد!

غياب املنظامت اإلنسانية

الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  بأّن  المعروف  من 
كافة  تقديم  تبنّت  قْد  سوريا،  وشرق  شمال  في 
التسهيالت للمنظمات اإلغاثية واإلنسانية، لتقوم 
بعملها كما يجب أمام الشعب المكلوم والمهجر، 
التركي  االحتالل  ويالت  رافقتهً  الذي  الشعب 
أينما ذهْب، فتعددت أشكال ومهام تلك المنظمات 
اإلنسانية،  والعناوين  المسميات  مختلف  تحت 
ويتجلى محور عملهم لمتابعة الفقراء واألطفال 
بالتعلم  الحياة  حق  من  والمحرومون  المشردين 

واألمان، وتوفير الدعم النفسي واإلغاثي لهؤالء 
األطفال وذويهم بعيداً عن المبررات.

اإلنسانية  المنظمات  مكتب  يقوم  أن  يجب  لذا 
التابع لإلدارة الذاتية بدوٍر أكبر من ذلك بكثير، 
األطر  ضمن  المنظمات  هذِه  عمل  ومتابعة 
الموكلة  بالمهام  القيام  على  وحضها  القانونية 

إليِه، والتي تعتبر أساس وجودهم في المنطقة.

والعمل  االجتماعية  الشؤون  هيئة  على  أن  كما 
أكمل  بدورها على  تقوم  بأن  الذاتية  اإلدارة  في 
وجٍه ومتابعة حالة األطفال وتسليط الضوء على 
المسببات والدوافع التي أجبرت هؤالء األطفال 
بالعمل بالتسول والتشرد، ألّن استمرار مثل هذِه 
الحاالت سيسبب كارثة اجتماعية، تلقي بظاللها 

مستقبالً على المجتمع برمتِه.  

تل كوجر/ مثنى المحمود - معظم قرى بلدة 
تل كوجر تشتهر حالها كحال جميع مناطق إقليم 
عدة  منه  تنتج  الذي  القمح،  بزراعة  الجزيرة، 
مادة  يعد  الذي  البرغل  مقدمتها  في  مأكوالت، 
أساسية في غذاء أبناء القرى، يعد تحضير البرغل 

طقساً سنوياً يمارسه جل أهالي المنطقة.
والمادة  الريفي  المطبخ  عامود  البرغل  يعتبر 
األولى في أولويات أبناء الريف، لذلك من الحقل 

إلى المائدة بشمال وشرق سوريا.

مأكوالت عديدة

تقول مريم حسين وهي ربة منزل  وبهذا الصدد 
في  أساسي  ركن  البرغل  بأن  الخولة  قرية  من 
مطبخها، ويعتبر مادة رئيسية لكثير من األطباق 
الرئيسي  القوام  يعد  »كما  وتابعت:  التقليدية، 
أنه  مريم  أخرى«، تضيف  وأطباق  الكبة  لطبخة 
في  رئيسية  وجبة  يعد  حيث  وحده،  تناوله  يمكن 

المطبخ الريفي.
وأحياناً  البندورة  إليه  تضيف  أحياناً  بأنها  مبينةً 
نظر  وجهة  من  البرغل  ويعد  اللبن،  مع  تضعه 
مريم »نواة ألكثر من عشرين أكلة وال غنى عنه 
التغاضي عن وجوده ضمن  البيت وال يمكن  في 
المونة الشتوية التي تُحضر في مثل هذه األوقات 

من السنة«.

من الحقل إىل املنزل

هي  الجزيرة  إقليم  مناطق  أن  المعروف  ومن 
للقمح على المستوى السوري، هذا  األكثر إنتاجاً 
الشيء الذي ال يغفله المواطن حيث يرتكز غذاءه 
على ما تنتجه أرضه، لذا فإن البرغل يعد المؤونة 

األولى واألكثر توفراً.
الجاسم  علي  المواطن  يقول  ذاته  السياق  وفي 
يقارب  ما  بترك  سنوياً  يقوم  أنه  فطومة  بلدة  ابن 

إعداد  أجل  من  أرضه  محصول  من  200كغ 
نفسه  يجد  ال  حيث  البرغل،  من  الشتاء  مؤونة 
يقوم  ثم  ومن  كامالً  المحصول  بيع  إلى  مضطراً 
بالبحث عن المؤونة في بداية الشتاء، لذا يرى أن 
ما تنتجه أرضه هو مثال للطعام النباتي النظيف، 
كيف ال وهو أعلم بما تنتجه أرضه كيف ال وهو 

الذي سقى محصوله بيده.

مراسم التحضري

بعد االنتهاء من الموسم الزراعي الصيفي، تقوم 
النساء في قرى تل كوجر بتحديد الكمية الالزمة 
من القمح لحاجة المنزل، كمؤونة موسمية سنوية 
مرحلة  تبدأ  بعدها  القادم،  الموسم  حتى  تكفي 
الشوائب،  من  القمح  لتخليص  والتنظيف  الغربلة 
ثم يتم بعدها نقل القمح النظيف إلى الحلة، التي يتم 
فيها ُسِلق القمح، وسابقاً كانت القرى تحدد مكاناً 
ثابتاً في القرية الواحدة تتم فيه عملية السلق، لكن 

اآلن الكل أخذ يسلق قمحه في بيته.
وبهذا الصدد تقول سعاد الجرس وهي ربة منزل 
بأنها بعد أن تنتهي من عملية التنظيف تضع القمح 
في الحلة، ثم تضيف إليه الماء ومن ثم تبدأ بإشعال 
مرحلة  إلى  القمح  يصل  حتى  تحته  من  النار 

النضوج ويُطلق عليه حينها اسم السليقة.
ثم  ومن  الشمس  أشعة  على  القمح  يجفف  بعدها 
ينتقل إلى البيت، بعد أن مر على تجفيفه مدة أسبوع 
كامل ثم يُنقل بعدها إلى المطحنة أو الجراشة التي 
القمح على عدة  البرغل، وقد يجرش  إلى  تحّوله 
المنزل فقد يكون برغل  أشكال حسب طلب ربة 

ناعم أو خشن.

الربغل قليل هذا العام

تعاني مناطق بلدة تل كوجر وقراها هذا العام من 
شح في مؤونة البرغل لهذا العام وذلك بسبب قلة 

هطول األمطار في العام الماضي، الذي أثّر على 
زراعة القمح وعلى اإلنتاج، حيث يقول المواطن 
مسألة  من  العام  هذا  يعاني  بأنه  المحمود  محمد 
البيت حيث أن أرضه لم تدر عليه  تأمين مؤونة 
هذا العام وال حتى لو كيلو غرام واحد من القمح، 
ما جعله في حيرة من أمره وقد يدفعه إلى الشراء 
دون  الشتاء  قضاء  يمكن  ال  حيث  الدكاكين  من 
مؤونة البرغل فهو من المحبين لهذه األكلة على 

حد وصفه.
في بيوت أخرى هناك من يضع في حسبانه وقوع 
خلف  فالمواطن  الجفاف  من  حاالت  هكذا  مثل 
المسرب مثالً، يقول إنه دائماً يضع في حسبانه أنه 
قد تحدث مشاكل مشابهة لذا يقوم بصناعة مؤونة 

تكفيه لمدة سنتين وأحياناً أكثر من هذه المدة.

صالح المرعي محمد الخلف


