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عين روناهي

إلى الشهيد هيثم كجو.. ما زالت 
المالعب تبكي على رحيلك

زيادة عدد الباصات تحل مشكلة
 كبيرة للمواطنين بقامشلو

قامشلو/ جوان محمد ـ بكت المالعب وفقدت 
وجاءت  األحبار  جفت  بستانها،  من  زهرة 
الفاجعة مع األخبار، إنه رحيل نجم المالعب 
السوريّة الشهيد هيثم كجو، قبل تسعة عشر 
عنا  رحل  أليم  حادث  وفي  اآلن،  من  عاماً 
السوري  الدوري  وهداف  المدافعين  ُمرِعب 

أسطورة كرة الجهاد هيثم كجو.
وبمناسبة الذكرى التاسعة عشر لرحيله أقيمت 

الصناعة  ملعب  أرضية  على  كرنفالية  مباراة 
الشهيد  الذي يحمل اسم  الملعب  بقامشلو، ذلك 
هيئة  قبل  من  كانت  والتسمية  اآلن  كجو  هيثم 
بإقليم  الرياضي  واالتحاد  والرياضة  الشباب 
بين  جمعت  المباراة   ،2016 عام  الجزيرة 
كجو  هيثم  الشهيد  نادي  الجهاد  نادي  رجال 
نادي  ورجال  كافة،  فئاته  عبر  تسلسل  الذي 
دوري  منافسات  ضمن  يلعب  الذي  برخدان 

إقليم الجزيرة لكرة القدم.
وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقيت كلمات عديدة 
تمحورت عن شخصية الشهيد الرياضية والتي 
والتسجيل  التهديف  في  التميز  أيقونة  كانت 
بين  المباراة  بعدها  لتبدأ  الحراس،  شباك  في 
الجهاد  رجال  بفوز  انتهت  والتي  الفريقين، 
دروع  تسليم  الختام  في  ليتم  نظيفة،  بثالثية 
تذكارية لعائلة الشهيد وللقائمين على المناسبة.

نبذة عن الشهيد

قامشلو  مواليد  من  هو  كجو  هيثم  الشهيد 
وعند  »الفا«  اسمها  ابنة  ولديه   ،1976
من  أكثر  عمرها  يتجاوز  يكن  لم  استشهاده 
عامين، كان العب نادي الجهاد وانضم للنادي 
بتاريخ 1990، وتدرج في فئاتها العمرية حتى 
الرجال، واستشهد في حادث سير برفقة بعثة 
دير  طريق  على  في 2002/10/16،  للنادي 
الجهاد والشرطة  الشهيد ألندية  الزور، ولعب 
للشباب  السوري  المنتخب  ومثّل  المركزي 
السوري  الدوري  هداف  لقب  ونال  والرجال، 

لعدة مرات.
للرياضيين  واأللم  الحزن  خلفه  وترك  رحل 
ولعائلته ومعها بصمة مميزة في تاريخ الكرة 
السورية بشكٍل عام ونادي الجهاد بشكٍل خاص.

المواطنين  انتظار  يطول  ـ  قامشلو  روناهي/ 
قامشلو؛  بمدينة  الشعب  باصات  مواقف  في 
وذلك بسبب عدم قدرتهم لدفع أجار السرافيس. 
ولذا؛ يضطرون النتظار هذه الباصات بسبب 
ل.س   100 هي  والتي  منخفضة  أجرتها  أن 
كانت  إن  سواء  السرافيس  أجرة  أما  فقط، 

سيارات أو أي واسطة نقل أخرى فهي مرتفعة 
في  للمواطنين  المادية  بالظروف  مقارنةً  جداً 
الوقت الحالي، فمثالً السيارة تأخذ 300 ل.س، 
بعدم  السائق  يتحجج  األحيان  من  الكثير  وفي 
المتبقية  ل.س،   200 وتذهب  صرافة  وجود 
يقول  سوف  البعض  طبعاً  الرياح،  أدراج 

الزمن؟  هذا  في  ل.س،   200 بـ  يشترى  ماذا 
هناك  ولكن  رخيصاً،  شيئاً  فيه  يبَق  لم  والذي 
اليوم  في  السرافيس  لركوب  ُمجبر  هو  من 
المادية،  أوضاعه  ضعف  بسبب  مرات  لعدة 
وأن حسبت خالل شهر وتوفيرك لمبلغ 200 
ل.س، فسيصبح المبلغ كبيراً، لذلك يتطلب من 
الشعب  باصات  عدد  زيادة  المعنية  الجهات 
المواطن ينتظر  إنه بات  المدينة، وخاصةً  في 
ركوب  يستطيع  حتى  لساعات  األحيان  بعض 
باص من باصات الشعب، وذلك بسبب األزمة 
الطويل  والطريق  المدينة  في  للسير  الخانقة 
مثالً  يمتد  والذي  الباصات،  لهذه  المخصص 
من السوق في قامشلو إلى صالة عجمو والتي 
تقع بعد حي الهاللية. إن هذه المسافة الطويلة 
وبالعدد الحالي للباصات الذي يُعد على أصابع 
اليد في كل قسم من المدينة لن يكفي لحل مشكلة 
من  المشكلة  لهذه  حلول  ولوضع  المواطنين، 
قبل الجهات المعنية يتطلب ذلك جلب باصات 
إن  المدينة سواء  في  الخطوط  ولكافة  أخرى، 
كانت في الناحية الشرقية أو الغربية منها، وال 
ننسى بأن مباشرة هذه الباصات في العمل عام 
2019؛ خلق حالة ارتياح كبير لدى المواطنين 

وخاصةً ألصحاب الدخل المحدود.

قوى النجدة بمرور أربعة أعوام عىل تأسيسها 
ُتجدد العهد بحماية الوطن والشعب

 )HAWARI( بمرور أربعة أعوام على تأسيس قوى النجدة
عاهد أعضاء وعضوات النجدة بالسير على ُخطا الشهداء 

وحماية أرضهم وأهلهم..«2

بعدسة مثنى المحمود

في الذكرى الرابعة للتحرير.. 
الرقة من عاصمة اإلرهاب إلى 

أكبر مدينة لألمن واألمان 
قبل أربعة أعوام حررت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من قوات التحالف الدولي مدين�ة الرقة من أعىت 
 
ً
ة مركزا

ّ
تنظيم إرهابي عرفه التاريخ، وهذا االنتصار كانت ضربة حاسمة لداعش اإلرهابي الذي اتخذ مدين�ة الرق

 وقتل األهالي بدون تمييز بي�ن كبير أو صغير تحت اسم اإلسالم...«5
ً
لخالفته المزعومة وعاث فسادا

نساء كركي لكي: 
سُنصّعد من نضالنا حىت 

تحرير القائد أوجالن

ناشطات: تركيا تهدف 
إلحداث شرخ بين 
الشعوب وقائدها

ناشئات الخابور نجمات 
من ذهب... بطالت لسوريا 
للعام الثاين عىل التوايل

على  لكي  كركي  ناحية  في  النساء  أكدت 
العزلة  بتشديد  التركية  الدولة  استمرار  أن 
التصريح  دون  من  أوجالن،  القائد  على 
انتهاكاً  يعتبر  الصحية  عن وضعه وحالته 
الدولية،  للقوانين  وخرقاً  اإلنسانية  بحق 
ومن الضرورة فتح ملف القائد والنظر إلى 
قضيته بكل إنسانية من قبل الدول الداعية 
المفروضة  العزلة  إنهاء  أجل  من  للسالم 

عليه...«4

أن  إلى  الناشطات  من  عدداً  أشارت   
على  المفروضة  العزلة  من  »الهدف 
القائد أوجالن هو إبقاء القائد عأوجالن 
بعيداً عن أحداث العالم، وإبعاد المجتمع 
عن فكره وفلسفته«، وطالبن المنظمات 
المخزي  صمتهم  عن  بالكف  اإلنسانية 
بواجباتهم  والقيام  تركيا،  جرائم  تجاه 

تجاه القائد أوجالن وشعبه...«3

لقب  وهو  بطالت  فهن  بغريب  ليس 
الخابور  ناشئات  ُمسمى،  على  واسم 
الثاني  للعام  الناشئات  بطولة  يحققَن 
على التوالي، بعد فوزهن على ناشئات 
الدقيقة  في  جاء  قاتل  بهدف  فيروزة 
جلنار  الواعدة  النجمة  عبر  األخيرة 

مصطفى...«10
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إعالنات قوى النجدة بمرور أربعة أعوام على تأسيسها ُتجدد 
العهد بحماية الوطن والشعب

ُقرابة عشرة آالف صاحب نشاط 
تجاري أفلسوا خالل شهر بتركيا

أكثر من 1200حالة تسمم بسبب 
تجريب عقار يمنع الخاليا السرطانية من إصالح نفسها ويجبرها على الموتالمياه الملوثة بريف دمشق

القبض على خلّية إرهابية مؤلفة من 22 إرهابي 
في ريف دير الزور

محامي الصحفي بروشكي يصف قرار محكمة 
دهوك بالالعدالة

على  أعوام  أربعة  بمرور  ـ  األخبار  مركز 
عاهد   )HAWARI( النجدة  قوى  تأسيس 
أعضاء وعضوات النجدة بالسير على ُخطا 

الشهداء وحماية أرضهم وأهلهم.
في  النجدة  قوى  وعضوات  أعضاء  وأكد 
إنسانية بمرور  أمنية  تأسيسهم كقوى  ذكرى 
الكدح على االستمرار في  أعوام من  أربعة 
وحماية  المنطقة  في  والسالم  األمن  تحقيق 

جميع الشعوب.
وباركت اإلدارية في إدارة المرأة بالنجدة في 
األمن  قوى  موقع  عبر  أحمد  زيالن  قامشلو 
الداخلي لشمال وشرق سوريا ذكرى تأسيس 
وعضوات  أعضاء  جميع  على  النجدة  قوى 
القوى وأشارت إلى أن هدفهم األساسي هو 
بأنهم  متضحة  معاً،  واألهل  الوطن  حماية 

إال  والعدد  القوة  بهذه  يكونوا  لم  البداية  في 
من عزيمتهم  زاد  معهم  الشعوب  تكاتف  أن 
المناطق  أغلب  في  أكثر  ليتوسعوا  وإرادتهم 

كقوى حامية.
اإلداري في أكاديمية النجدة جهاد يوسف ذكر 
بأن عملهم أمني إنساني ويسعون من خالل 
المجتمع  وحماية  لمساندة  به  التقدم  التدريب 
بالمسؤوليات  والقيام  الشعوب  جميع  من 

الواقعة على عاتقهم.
النجدة  قوى  في  اإلداري  جدد  وبدوره 
على  بالسير  العهد  هللا  خير  صدام  بالحسكة 
أمن وسالمة  والمحافظة على  الشهداء  خطا 

المنطقة.
النجدة  قوى  في  اإلداري  صّرح  قد  وكان 
بإقليم الجزيرة شيار حنوش لصحيفتنا بأنهم 

إقليم  في  مراكز  لهم  وبأن  بعملهم  توسعوا 
باإلضافة  الجزيرة وكوباني/ صرين ومنبج 
هذه  لتفعيل  ولهم مخطط  والطبقة  الرقة  إلى 

القوى في مناطق أخرى. 
وتتوزع مراكز قوى النجدة في إقليم الجزيرة 
قامشلو،  كالتالي:  منطقة  عشر  ستة  في 
الدرباسية،  عامودا،  تمر،  تل  الحسكة، 
الشدادي،  حميس،  تل  براك،  تل  زركان، 
لكي،  كركي  آغا،  جل  سبيه،  تربه  الهول، 

رميالن، ديرك، تل كوجر.
الجزيرة  بإقليم  النجدة  الجدير ذكره أن قوى 
عام  من  األول  تشرين   17 بتاريخ  تأسست 
2017 لتكون العين الساهرة على أمن البلد.

مركز األخبار ـ قال نائب رئيس حزب الشعب 
أغبابا،  ولي  المعارض،  التركي  الجمهوري 
 9 إفالس  شهد  المنصرم  أيلول  شهر  أن 
آالف و608 صاحب نشاط تجاري، بحسب 

البيانات الرسمية.

أشهروا  من  عدد  ارتفع  األرقام  هذه  وفق 
إفالسهم خالل األشهر الثالثة الماضية بنحو 

63 في المئة.
التجاري  السجل  بيانات  أن  أغبابا  أوضح 
للتجار والحرفيين تشير إلى إفالس 71 ألف 
و344 تاجر خالل األشهر التسعة األولى من 

العام الجاري.
القيود  انتهاء  منذ  أنه  أن  أغبابا  أضاف 
االحترازية لمكافحة جائحة كورونا في تموز 
وحتى أيلول ارتفع عدد التجار الذين أشهروا 

إفالسهم بنحو 63 في المئة.
هذا وذكر أغبابا أن عدد التجار الذين اشهروا 
 9 بلغ  أيلول  سبتمبر/  شهر  خالل  إفالسهم 
يبلغ 5 آالف  بعدما كان  تاجراً  آالف و608 

و865 تاجراً خالل شهر تموز هذا العام.

الكهرباء  أزمة  ظل  في  ـ  األخبار  مركز 
ومياه الشرب في مناطق سيطرة حكومة 
دمشق كشفت مصادر حكومية عن أكثر 
من ألف ومئتي حالة تسمم جراء المياه 

الملوثة بريف دمشق.

الشرب والصرف  لمياه  العاّمة  المؤّسسة 
كشفت  دمشق،  لحكومة  التابعة  الصحي 
عن تعّرِض أكثَر من ألٍف ومئتي شخٍص 
لحالِة تسمٍم في كّلٍ من نجها وخربة الورد 
بريف  أخرى  وبلدات  الشرطة  ومساكن 

العاصمة دمشق، بسبب المياه الملوثة.
المؤسسة أوضحت في بياٍن، أّن األهالي 
في المناطق المذكورة لجأوا إلى استخدام 
ث، للحصول على مياه  منهٍل خاّصٍ ملوَّ
الشرب، ما تسبب بحاالت التسمم، وذلك 
مع استمرار أزمة المياه بريف دمشق ال 

سيما في المناطق الجنوبية.
من جانبه، قال مدير صحة دمشق ياسين 
ثة تسببت بحاالت  نعنوس، إّن المياه الملوَّ
شخص،  ومئتي  ألٍف  من  ألكثر  تسمم 
المشافي  إلى  المصابين  نقل  إلى  مشيراً 

والمراكز الصحية لتلقي العالج.

دمشق،  حكومة  سيطرة  مناطق  وتشهد 
أزمةَ مياٍه حادّة، ال سيّما في ريف دمشق، 
من  هناك  والبلدات  المدن  تعاني  حيث 
خالل  ازداد  طويلة  أليّام  المياه  انقطاع 
ما  أسابيع،  إلى  ليمتد  الماضية  الفترة 
اضطر سكان تلك المناطق إلى االعتماد 
على باعة مياه الصهاريج التي تُمأل من 
مرتفعة  بأسعاٍر  وتباع  مصادر مجهولة، 
ليرة  آالف  وأربعة  ألفين  بين  تتراوح 
إلى  السعر  يصل  وقد  الواحد،  للبرميل 
مع  الصيف  فصل  في  ليرة  آالف  ثمانية 
يضيف  ما  المياه،  على  الطلب  ازدياد 
يعانون  الذين  السّكان  على  جديدة  أعباًء 

أصالً أوضاعاً معيشية صعبة.

يدرس العلماء مدى فاعلية عقار )تاالزوباريب(، 
بسرطان  المصابين  عالج  في  المساعدة  في 

الثدي غير القابل للشفاء.
)غارديان(  صحيفة  نشرته  تقرير  أفاد  وقد 
غريغوري  أندور  الصحة  لمحرر  البريطانية 
تمنح  أن  يمكن  جديدة  تجربة  في  باالنطالق 
غير  الثدي  سرطان  من  يعانون  لمن  األمل 
القابل للشفاء، حيث تُجرى بحوث لمعرفة ما إذا 
كان عقار تاالزوباريب، المعروف أيًضا باسم 
تالزينا، سيقدم عالًجا جديدًا للمصابين بسرطان 

الثدي المستعصي الذي وصل إلى الدماغ.
الثانوي،  الثدي  سرطان  أن  الكاتب  وأوضح 
النقيلي،  الثدي  سرطان  باسم  أيًضا  المعروف 
يكون ناتجا عن انتشار السرطان من الثدي إلى 

أجزاء أخرى من الجسم.
مولتها جمعية  التي  الجديدة،  التجربة  وستشهد 
سرطان الثدي الخيرية، قيام الباحثين بتقييم ما 
إذا كان عقار )تاالزوباريب( قادراً على عالج 
المصابين بسرطان الثدي في مراحله األخيرة.

الذي  بارب  مثبطات  أحد  العقار  هذا  ويعتبر   

من  السرطانية  الخاليا  منع  طريق  عن  يعمل 
إصالح نفسها وإجبارها على الموت.

والعلوم  الطب  جامعة  من  خبراء  وسيستخدم 

سرطان  وخاليا  األورام،  دبلن  في  الصحية 
الثدي التي تبرع بها المرضى، لمعرفة ما إذا 
سرطان  عالج  في  فعااًل  )تاالزوباريب(  كان 
تقام  تجارب  على  بناء  بالدماغ  الثانوي  الثدي 

في المختبر.
على  العقار  أخرى  اختبارات  وستفحص   
تحاكي  التي  النماذج  إلى  باإلضافة  الفئران، 

نظام حماية الدماغ.
وقد نقل الكاتب عن البروفيسورة ليوني يونغ، 
بالدراسة،  المشاركين  الباحثين  بين  من  وهي 
من  كثير  في  السابق،  بحثنا  )أظهر  قولها 
الثانوية  الثدي  سرطان  أورام  أن  الحاالت، 
إصالحها  طريقة  في  تغيرات  تشهد  بالدماغ 
يجعلها  قد  هذا  أن  ونعتقد  النووي،  للحمض 
مثل  بارب  مثبطات  عقاقير  أمام  ضعيفة 

تاالزوباريب(.
مدير  فينسينت،  سايمون  الدكتور  وأورد 
)بريست  بمؤسسة  والتأثير  والدعم  األبحاث 
شخص  ألف   35 )حوالي  القول  ناو(  كانسر 
الثدي  بسرطان  مصابون  المتحدة  المملكة  في 
عليهم  ويتغلب  للشفاء،  القابل  غير  الثانوي 
هذا  سينهي  متى  بشأن  اليقين  وعدم  الخوف 
المرض المدمر حياتهم( وأضاف: نحن بحاجة 
هذا  لعالج  جديدة  طرق  اكتشاف  إلى  ماسة 
المرض المستعصي، بما في ذلك أولئك الذين 
وصلت خاليا سرطان الثدي لديهم إلى الدماغ 

ولديهم خيارات عالج محدودة للغاية.

 HAT الخاصة  القوات  ألقت  ـ  األخبار  مركز 
 22 من  مؤلفة  إرهابية  خلية  على  القبض 
إرهابي في ريف دير الزور استكماالً لعملهم في 

القضاء على الخاليا النائمة.

القوات  داهمت  األول،  تشرين   16 بتاريخ 
التحالف  الخاصة “HAT” بمشاركٍة ودعٍم من 
الدولي مكان تواُجد خليّة إرهابية لمرتزقة داعش 
تلك  خالل  من  وتمكنت  الزور،  دير  إقليم  في 

العملية القبض عليها.
األمن  قوى  نشرت  العملية  هذه  وبخصوص 
موقعها  على  سوريا  وشرق  لشمال  الداخلي 
»من  يلي:  كما  العملية  تلك  تفاصيل  الرسمي 
واستكماالً  المنهزمة  داعش  خاليا  متابعة  خالل 
قسم  في  قواتنا  توصلت  الخاصة  وحداتنا  لعمل 
مؤلفة من 22 شخصاً  إرهابية  لخلية   ”HAT“
بريف  الرز  بلدة  في  بالتنظيم  مهمين  قادة  بينهم 
دير الزور الشرقي، وبعد جمع األدلة التي تؤكد 
نشر  ومحاوالتهم  اإلرهابية  باألعمال  تورطهم 

القبض  إلقاء  تم  إرهابية  أجندات  وتشكيل  الفتنة 
عليهم«.

األسلحةً  من  كمية  العملية  تلك  خالل  وضبط 
والمعدات التقنية التي كانوا يستعملونها في تنفيذ 
عمليات االستهداف وزراعة األلغام واالغتياالت 
وتهديد  مناطقنا  استهداف  خاللها  من  يتم  التي 

سالمة أهلنا وزعزعة أمن مجتمعاتنا. يُشار إلى 
عمليات  لسلسة  استكماالً  كانت  العملية  هذه  أن 
قواتنا المشتركة مع التحالف الدولي للقضاء على 
بين  الفتنة  لنشر  يسعى  َمن  ومحاسبة  اإلرهاب 

أبناء شعبنا أو يحاول بث الذعر في قلوبهم.

في  دهوك  محكمة  أصدرت  ـ  األخبار  مركز 
جلسة أخرى لها حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر 
بحق الصحفي والناشط أوميد بروشكي، وبهذا 
الشكل تنتهي القضايا الستة التي كان بروشكي 

متهماً بها.

وتحدث محامي الناشط بروشكي، ريفينك ياسين، 
لـ Roj news قائالً: »اليوم تمت محاكمة أوميد 
محمد  إحسان  البرلماني  ادعاء  على  بروشكي 

وأصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر«.
عادالً،  يكن  لم  المحكمة  قرار  بأن  ياسين  وأكد 
تصدر  أن  المحكمة  على  يتوجب  »كان  وقال 
العمل  قانون  بموجب  بروشكي  على  حكمها 
السيء  القانون  بموجب  عملت  لكنها  الصحفي، 
وأصدرت  القريبة  االتصال  أدوات  باستخدام 

حكمها بموجبهم«.
نقابة  أن  ياسين،  ريفينك  المحامي  وأوضح 
أرادوا  دهوك،  فرع  كردستان،  في  الصحفيين 
حضور جلسة المحاكمة، لكن القاضي لم يسمح 

له بالحضور.
الصحفي  الفائت  العام  دهوك  سلطات  واعتقلت 
أوميد بروشكي في عملية مداهمة لمنزله الكائن 
بحي بروشكي بدهوك، وتعرض سابقاً لالعتقال 
المنتقدة  مواقفه  بسبب  مرات  خمس  من  أكثر 

للحكومة.

إقليم  في  دهوك  محكمة  أن  بالذكر  وجدير 
أيلول المنصرم  الـ19 من  كردستان حكمت في 
زاخو  فرع  عضو  على  سنوات  سبع  بالسجن 
لالتحاد الوطني الكردستاني مال نذير برواري، 
نعمت  الديمقراطي  الشعوب  حزب  وعضو 

كونيش.

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3642/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد حسين األحمد 
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: آيات 
حسن الخلف، بطلب: تفرق 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف: 2021/542 

طالب التنفيذ: أحمد كردوش 
المنفذ عليه: زياد حمود 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 573 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: 560 

طالب التنفيذ: أحمد محمد حبو 
المنفذ عليه: شكيب أحمد الحجي  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 702 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 دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1587م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: جاسم حمد الحسن العيسى بن 
أحمد         

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها عليك عبير الموسى 

بنت حسن، بطلب/التفرق،
هو يوم األربعاء الواقع 2021/11/3م 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  
في الدعوى رقم األساس /2773/ لعام 2021 م

على السيد: جاسم خلف سمعو 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: حسين شريف الجمعة  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 2021/1703م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسناء خلف البكاري     

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

ديبو، بطلب/بجرم تثبت بيع السيارة  
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.

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /3206/

رقم القرار /2333/   
طالب التبليغ: حسين الحسن بن علي                  

المطلوب تبليغه: علي الظاهر بن خليف                         
موضوع الدعوى: تثبيت بيع سيارة   

خالصة القرار:
1- تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى نوع هونداي لون أبيض تحمل 

اللوحة/350347/  
2- إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه
3- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رق أساس الدعوى 2021/1263م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسين حمي أيبو –ماهر أحمد 
أيبو –محمد حمي أيبو     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها عليك إلهام عثمان، 

بطلب/بجرم تجرير تركة 
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.

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

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

رقم أساس الدعوى 2021/1343م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليل محمد بوزان       

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك نواف والي، 

بطلب/ استرداد السيارة  
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.

...........................................................................
 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /2420/
رقم القرار /2106/   

طالب التبليغ: زياد خليل بن علي                 
المطلوب تبليغه: متعب طه الكواس                        

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

1- تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى 
عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع تكسي سياحي 

لون أسود تحمل اللوحة// واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2019/11/5 جزء ال يتجزأ من القرار

2- إلزام مديرية المواصالت في الرقة بتنفيذ مضمون القرار 
بعد انبرامه

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

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

رقم أساس الدعوى 2021/924م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: شيخو جمو       

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك مصطفى عزيز، 

بطلب/إقامة 
هو يوم الثالثاء الواقع 2021/11/2م 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.

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2446/

رقم القرار /1999/   
طالب التبليغ: صبري مصطفى مسلم               

المطلوب تبليغه: محمد السالمة بن محمود                      
موضوع الدعوى: تثبيت بيع سيارة   

خالصة القرار:
1- تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى 
عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع مازدا ذات  

اللوحة497887 منبج 
2- إلزام مديرية المواصالت بنقل قيود السيارة إلى المدعى 

صبري مصطفى المسلم أصوالً
3-  تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

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

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

رقم أساس الدعوى 2021/1536م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عمر محمد بن مصطفى     

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك محسن أحمد، 

بطلب/بجرم تثبت بيع، 
هو يوم الخميس الواقع 2021/10/28م 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 

في الدعوى رقم األساس /2350/ لعام 2021 م
على السيد: عوفة مصطو 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: آمون مصطو +انتهاء مصطو، بطلب: 

حصة إرثية        
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس /2350/ لعام 2021 م
على السيد: غصون صالح 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: آمون مصطو +انتهاء مصطو، بطلب: 

حصة إرثية        
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس /3148/ لعام 2021 م
على السيد: فاضل الصياد بن عبد 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: محمد أحمد الحميد 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: 561 

طالب التنفيذ: فيصل خلف المحمد  
المنفذ عليه: 1-ممدوح الدبوس 2-عبد المطلب السلوم   

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 690 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 
في الدعوى رقم األساس /2350/ لعام 2021 م

على السيدة: كاملة مصطو  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: آمون مصطو +انتهاء مصطو، بطلب: 

حصة إرثية        
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس /3458/ لعام 2021 م
على السيد: لطيف محمد البطحاوي 

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

2021/10/21م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خليل 
نايف إبراهيم، بطلب: تثبت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2023/

رقم القرار /2079/  
طالب التبليغ: محمد األحمد الحجي                

المطلوب تبليغه: فارس خرسة بن أحمد                       
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1- تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى نوع بوزينغ قاطرة مقطورة  

لون أحمر وأخضر تحمل اللوحة/777547/ المؤرخ  
2- إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه
3- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 562 

طالب التنفيذ: محمد عبد المجيد الكريم   
المنفذ عليه: ذيب عبد هللا العبد هللا   

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 635 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 /2749/ لعام 2021 م

على السيد: محمد مصطفى الخليل 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: عبد هللا حسن األحمد 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 دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1083م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مسلط جاسم محمد –عبد الحميد 

جاسم الخفي-ثامر جاسم الخفي      
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة  

إن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك آمون حقي 
جاسم، بطلب/بجرم توزع تركة 

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.
مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /2200/ لعام 2021 م
على السيد: موسى إبراهيم الموسى 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: محمود خلف الخلف، بطلب: تثبت عقد بيع 
سيارة        

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /2350/ لعام 2021 م

على السيد: هناء مصطو 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: آمون مصطو +انتهاء مصطو، بطلب: 

حصة إرثية        
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس /3858/ لعام 2021 م
على السيد: يحيى المحمد 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: عائشة عساف المفسور بطلب: تثبيت زواج 
ونسب 

 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 2021/1731م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى شيخي بن عيسو        
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة  

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها عليك نسرين علي 
بنت مصطفى، بطلب/التفرق  

هو يوم األربعاء الواقع 2021/11/3م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
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صديقة خلو هدلة حسن

ناشطات: تركيا تهدف إلحداث شرخ بين الشعوب وقائدها

أمهات عامالت ُيطالبَن بزيادة عدد 
دور الحضانة لألطفال..

هفرين خلف حمامة 
السالم وشعلة النضال

تعسفية  سياسات  التركية  السلطات  تنتهج 
القائد عبد هللا أوجالن منذ يوم  واستبدادية بحق 
اعتقاله في 15 شباط عام 1999، وتفرض عليه 
من  وذويه  لمحاميه  تسمح  ال  إذ  مشددة،  عزلة 

اللقاء به واالطمئنان على وضعه.
وسط تعالي ردود فعل غاضبة للشعب الكردي 

المشددة  العزلة  وإنهاء  للقائد  بالحرية  مطالبةً 
هي  وأفكاره  مقترحاته  أن  على  والتأكيد  عليه، 
الحلول ألزمات الشرق األوسط؛ نددت الناشطة 
إقليم  في  الجنولوجيا  أبحاث  مركز  وعضوة 
على  المفروضة  العزلة  خلو  صديقة  الفرات 
القائد األممي عبد هللا أوجالن، مطالبةً بذلك من 

 CPT المنظمات اإلنسانية وعلى رأسها منظمة
القائد  تجاه  واألخالقية  الحقيقية  بواجباتها  القيام 

أوجالن.
وأوضحت بأنه على الرغم من أن تركيا بفرضها 
وبنود  معايير  كافة  تخترق  القائد  على  العزلة 
اإلنسانية في العالم، إال أن الرأي العام والمجتمع 

الدولي يغض النظر على ذلك. 
وأشارت صديقة: »إن الهدف من العزلة المشددة 
الكردي  الوجود  إنهاء  هو  أوجالن  القائد  على 
التي  أوجالن  القائد  وفلسفة  فكر  على  والقضاء 
من  شعوبها  وتحرير  المنطقة  لدمقرطة  تسعى 

الذهنية السلطوية والعبودية«. 
األمة  لمشروع  تنظر  »تركيا  قائلةً:  وأضافت 
نظامها  على  خطر  أنه  على  الديمقراطية 
الدكتاتوري، لذا تحاول بشتى الوسائل النيل من 

تلك اإلدارة الحرة والديمقراطية«. 
وقالت: »بروح المقاومة والنضال والحرية التي 
تحرير  من  سنتمكن  أوجالن  القائد  بنا  زرعها 

قائدنا من سجون الفاشية التركية«. 
النسوة  جميع  حديثها  ختام  في  صديقة  وطالبت 
لتحرير  ومقاومتهن  نضالهن  وتيرة  من  بالرفع 
كافة النسوة من قيود العبودية، وإكمال مشروع 
قوقعة  من  النساء  بتحرير  أوجالن  القائد 

عامالت  أمهات  طالبت   - الدرباسية  روناهي/ 
لدى اإلدارة الذاتية الديمقراطية الجهات المعنية 
ليستطعَن  األطفال  حضانة  دور  عدد  بزيادة 
قلقهن  يشغلهن  وال  برياحة  عملهن  ممارسة 

على أطفالهن عن ممارسة عملهن بجد.
أفسحت ثورة شمال وشرق سوريا المجال واسعاً 
عليها  الممارس  الظلم  من  المرأة  تحرر  أمام 
الخطوة  إال  تكن  لم  الثورة  هذه  ولكن  تاريخياً، 
التي يبدأ بها مشوار األلف ميل، حيث أن تحرر 
المرأة هو علم متكامل له فرضياته وقوانينه التي 
نصَّ عليها مبدأ األمة الديمقراطية، والتي يجب 

العمل عليها حتى استكمالها بشكٍل ناجز.
جدارتها  في شمال وشرق سوريا  المرأة  أثبتت 
ذلك،  من  وأكثر  المجتمع  نصف  تكون  أن  في 
وذلك من خالل مشاركتها إلى جانب الرجل في 
مختلف ميادين الحياة، بدءاً من اإلدارة وصوالً 
للمرأة  ورمزاً  أيقونة  بذلك  لتكون  الدفاع،  إلى 

الحرة التي بات يُحتذى به عالمياً.

التحرر الناجز

تحررها  هو  المرأة  تحرر  أركان  أهم  من 

االقتصادي، وذلك من خالل مساواتها مع الرجل 
جسدته  ما  وهذا  لها،  العمل  فرص  تأمين  في 
عملياً اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من 
مختلف  على  اإلدارة  في  المرأة  إشراك  خالل 
المستويات. ولكن هل نستطيع القول بأن المرأة 
ستجيبنا  ما  هذا  بذلك؟  التام  استقاللها  نالت  قد 
عليه زينب بكر )35( عاماً، إحدى العامالت في 
مؤسسات اإلدارة الذاتية بالدرباسية، حيث تقول: 
»أنا خريجة تجارة واقتصاد، في بداية تخرجي 
ولكنني  عمل،  فرصة  عن  بحثت  الجامعة  من 
النسوة  وفرص  امرأة  ألنني  وذلك  بها  أحَظ  لم 
في العمل كانت قليلة جداً آنفاً، ولكن مع تأسيس 
أن  استطعت  مؤسساتها  وافتتاح  الذاتية  اإلدارة 

أستفيد من شهادتي من خالل العمل بها«.
بعض  أواجه  زلت  ال  »ولكن  وتابعت: 
لوحدهم  أطفالي  أترك  بأنني  أهمها  الصعوبات؛ 
في المنزل أثناء ذهابي إلى العمل. بنتي عمرها 
السبع  ذي  أخاها  مع  أتركها  سنوات،  أربع 
سنوات، عملياً أترك طفلة في حماية طفل آخر، 

وهذا يشكل عائقاً نوعاً ما«.
تواجدي  بالقول: »وأثناء  وتابعت زينب حديثها 
هل  بخير؟  هم  هل  دائماً،  بهم  أفكر  العمل  في 
على  يؤثر  كله  التفكير  وهذا  لشيء؟  يحتاجون 

بإنشاء  المعنيين  نطالب  لذلك؛  العمل.  في  أدائي 
مؤسسات  في  العامالت  ألطفال  حضانة  دور 
العاملة  األم  تستطيع  لكي  وذلك  الذاتية،  اإلدارة 

أن تقوم بعملها على أكمل وجه«.  

ضامن الرتبية والتعليم

وفي سياق آخر؛ فإن ليلى أيو )27( عاماً، وهي 
تناولت  الذاتية،  اإلدارة  مؤسسات  في  عاملة 
أم  »أنا  قالت:  حيث  آخر  جانب  من  الموضوع 
اإلدارة  مؤسسات  إحدى  في  توظفت  لطفلين، 
الذاتية بناًء على شهادتي الجامعية، ولكن أواجه 
صعوبة ألنه في أوقات الدوام أضع أطفالي عند 
هذا  ولكن  أبنائها،  مع  ليلعبوا  جاراتي،  إحدى 
الطفل  أن  لي، حيث  إزعاج  بات مصدر  األمر 
يحتاج إلى رعاية واهتمام أكثر، وبحكم عملي ال 
أستطيع تأمين هذه الرعاية لهم. لذلك األفضل أن 
أكثر ألطفال  الذاتية دور حضانة  اإلدارة  تؤمن 
عملها  يقتصر  أال  يجب  الدور  وهذه  العامالت. 
بل  أمهاتهم،  فترة عمل  في  األطفال  إيواء  على 
تؤمن  علمية،  تربوية  مناهج  تمتلك  أن  يجب 

للطفل تربية مبنية على أسس وقيم مجتمعنا«.

إيجاد وقت فراغ

عاماً،   )24( مصطفى  دالل  قالت  جانبها  من 
الذاتية:  اإلدارة  مؤسسات  إحدى  في  عاملة 
دور  له  سيكون  األطفال  لحضانة  دور  »وجود 
فعال في مساعدة األهالي في تنشئة جيل واعي 
يدرك ماذا يريد، كما أن استقبال األطفال في دور 
حضانة؛ يفسح المجال لألهالي بتطوير خبراتهم 
فيخرجون  فيها،  يبدعون  قد  التي  المجاالت  في 
وأعمال  المنزل  أعمال  بين  التنقل  إطار  من 
ولكن  مثالً  الكتابة  يهوى  من  فهناك  الوظيفة. 
عدم توفر الوقت الكافي يحول دون ممارسة هذه 
إلى  العمل  إنجاز  من  ينتقلون  فتراهم  الهواية، 
يكون  أن  دون  وبالعكس،  المنزل  أعمال  إنجاز 
يدفن  أن  فراغ، وهذا من شأنه  أي لحظة  لديهم 

المواهب التي تساعد في تطوير المجتمعات«.

تحكيم  دورة  أُقيمت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
وتدريب للعبة الكيك بوكسينغ والتي ما زالت 
التجهيز  بهدف  االنتشار  ضعف  من  تعاني 
الحضور  الدورة  ميّز  وما  اللعبة،  لبطوالت 
من  العديد  في  نفتقره  بتنا  والذي  النسائي 

الدورات.
وكانت لعبة الكيك بوكسينغ الموسم الماضي؛ 
للمستوى  ترتِق  لم  ولكنها  بطولتها  بدأت 
ألعاب  من  العبين  إشراك  بسبب  المطلوب 
ألعاب  مثل  البطوالت  في  أخرى  قتالية 
عدم  هناك  كان  حيث  والتايكواندو  الكاراتيه 
وطريقة  بالقوانين  الالعبين  قبل  من  معرفة 

اللعبة للكيك بوكسينغ.
وشارك في الدورة 22 متدربة ومتدرب، وما 
كان الفتاً فيها هو الحضور النسائي المميّز، 

والذي تجاوز نصف عدد المشاركين.
الُمحاِضرة في الدورة شيالن يوسف أشارت 
بلعبة  يتعلق  ما  كل  المشاركين  “نمنح  قائلةً: 
جيد  النسائي  والحضور  بوكسينغ،  الكيك 
في  لالنخراط  أكثر  تشجيعياً  دافعاً  ويعطي 
اللعبة، ولكن لو جرى التنسيق بشكٍل أفضل 

بين القائمين لكان عدد المشاركين أكبر”.
غير  للدورة  كمدة  يومين  بأن  نوهت  شيالن 

كافيين، ويجب النظر في هذه المسألة والعمل 
على تكثيف الدورات من هذا النوع لالرتقاء 

بواقع اللعبة نحو األفضل.
بينما نّوه المتدرب آراس حسن بأنهم يُثمنون 
مصلحة  في  تصب  التي  دورات  هكذا  قيام 
بتكثيف  وطالب  وتنظيمها،  اللعبة  انتشار 
البطوالت والدورات باإلضافة إلى أن الدروة 
يجب أال تكون ليومين فقط وأن تزيد مدة أيام 

الدورة.
للتحكيم  جيل  تشكيل  على  جاٍر  والعمل 
مصلحة  في  تصب  هامة  خطوة  والتدريب 
النسائي  العنصر  بروز  وخاصةً  اللعبة 
واالنخراط في هذه اللعبة القتالية التي كانت 
في منظور الكثيرين بأنها لعبة للرجال فقط، 
بناء العبين خاصين  النقطة األهم هو  ولكن 
األفكار مع  لديهم  اللعبة حتى ال تختلط  بهذه 

األلعاب القتالية األخرى.
في  التوقف  بوكسينغ  الكيك  لعبة  والقت 
السابق ولكنها رجعت وتنشطت مؤخراً بشكٍل 
ال بأس به، وما زال هذا المجال يتطلب فيه 
وأهمها  للهدف،  للوصول  العمل  من  الكثير 
توفر الصاالت في كافة المدن بإقليم الجزيرة.

بادوسا،  باوال  الشابة،  اإلسبانية  كللت 
ويلز  إنديان  بطولة  في  الرائعة  مسيرتها 
الـ1000  ذات  األساتذة،  لتنس  المفتوحة 
في  األولى  للمرة  باللقب  بالتتويج  نقطة، 
في  »الماراثوني«  فوزها  إثر  مسيرتها، 
المخضرمة،  البيالروسية  على  النهائي 

فيكتوريا أزارينكا، بمجموعتين لواحدة.
و4  ساعات   3 استمرت  قوية  مباراة  وبعد 
دقائق، نجحت صاحبة الـ23 عاماً في حسم 
األمور لصالحها، بنتيجة 7-6 )7-5( و6-2 
و7-6 )7-2(، ومن ثم التتويج باللقب األول 

في مسيرتها بالبطولة.
تفوز  الذي  الكبير،  األول  اللقب  هذا  ويعد 
في  الثاني  وهو  عالمياً،  الـ27  المصنفة  به 
بلجراد  بطولة  بعد  عام،  بشكل  مسيرتها 
الشابة تاريخ  العام. كما دخلت الالعبة  هذا 
إسبانية  أول  أصبحت  بعدما  ويلز،  إنديان 

تتوج بلقبها.
فيكتوريا  كانت  اآلخر،  الجانب  على 

تاريخ  لدخول  ذهبية  فرصة  أمام  أزارينكا 
سيجعلها  كان  الذي  الثالث  باللقب  البطولة، 
تمتلك  حيث  بها،  المتوجات  بصدارة  تنفرد 
ثماني  مع  بهما  تتساوى  لقبين  جعبتها  في 
النجمتين  أبرزهن  أخريات،  العبات 
األمريكية سيرينا ويليامز، والروسية ماريا 

شارابوفا.
في  تنجح  لم  عاماً  الـ32  صاحبة  أن  كما 
ليتوقف  الموسم،  هذا  بطولة،  بأي  التتويج 
مسيرتها  عبر  لقباً   21 عند  رصيدها 

االحترافية.

ناشئات الخابور نجمات من ذهب... بطالت لسوريا للعام الثاني على التوالي

دورة تحكيم وتدريب للعبة الكيك 
بوكسينغ بحضور الفت للمرأة

باوال بادوسا تتّوج بلقب إنديان ويلز

ناشئات الخابور بأقل دعم وإمكانات، وبدون أية 
هزيمة وبالعالمة الكاملة انتقلن من الدور األول 
إلى الدور نصف النهائي بعد تحقيقهن الفوز في 

كل مباريات الدور األول.
في  جرمانا  ناشئات  مع  كانت  لهن  مباراة  أول 
وحققن  الوقت،  بنفس  كانت  وندّية  هامة  مباراة 
رد،  دون  بهدف  جرمانا  ناشئات  على  الفوز 
البوتشي  ملعب  أرضية  على  المباراة  وأقيمت 
حققن  بينما  بدمشق  الرياضية(  الفيحاء  )مدينة 
كبيرة  بنتيجة  الجيش  ناشئات  على  كبيراً  فوزاً 
وتغيبت  هدفين،  مقابل  هدفاً   11 إلى  وصلت 
ناشئات المجد عن المباراة التي كانت ستجمعهن 
مع ناشئات الخابور واللواتي فزن قانونياً بنتيجة 

3×0، بسبب تغيّب ناشئات المجد عن المباراة.
وفي الدور نصف النهائي لعبت ناشئات الخابور 
مع ناشئات العربي وفزن بثالثة أهداف دون رد، 
تأهلن  اللواتي  فيروزة  ناشئات  لمالقاة  ليتأهلن 
الفوز  بعد  السويداء  عمال  ناشئات  حساب  على 

عليهن بهدفين دون رد.
ناشئات  خاضتها  التي  النهائية  المباراة  في 
لم  مهمة  وفي  فيروزة  ناشئات  مع  الخابور 
مستحيل  ال  سوريا  بطالت  ولكن  بالسهلة،  تكن 
أمامهن، فقد حققن الفوز في الدقيقة األخيرة من 
مصطفى،  جلنار  الواعدة  النجمة  عبر  المباراة 
وليتوجن  رد  دون  بهدف  الفوز  ناديها  وأهدت 
النسخة  لقب  تحقيقهن  بعد  الثانية،  للمرة  باللقب 

األولى عام 2020.

اللقب جاء بالجهد والتعب

آلبار  دليل  الكابتن  الخابور  ناشئات  مدرب 
دمشق  من  »روناهي«  لصحيفتنا  ذكر  »رشو« 

أبناء  لكل  الفوز  يهدي  بأنه  هاتفي  اتصال  عبر 
الخصوص  وجه  وعلى  سوريا  وشرق  شمال 
أهالي الالعبات وكل من يساند ويقف مع النادي.
بذلنا  فقد  اللقب  نستحق  »كنا  آلبار:  وأضاف 
جهدنا وتعبنا قبل الحضور لدمشق أثناء التدريب 
والتحضير للبطولة، وفي المباراة النهائية الشوط 
األول كنا األفضل فيه، ولم نستغل فرصنا بشكٍل 
أفضلية  هناك  كانت  الثاني  الشوط  وفي  جيد، 
هدف  تسجيل  استطعن  ولكن  فيروزة،  لناشئات 

الفوز وزرع الفرحة في قلوب جماهيرنا«.
غير التتويج باللقب الجماعي فقد حققت الناشئات 
آية  الالعبة  نالت  حيث  فردية،  وألقاب  جوائز 
أهداف  برصيد خمسة  الدورة  هدافة  لقب  محمد 
أفضل  لقب  األحمد  مصطفى  بيلين  والحارسة 

حارسة.
للدورة فقد حققت  الثالث  المركز  أما بخصوص 
بعد  الثالث  المركز  السويداء  عمال  ناشئات 
الترجيح  بركالت  العربي  ناشئات  على  فوزهن 

بنتيجة 5×6 بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 
السلبي من دون أهداف.

نجامت من ذهب

الخابور  ناشئات  تسطر  ذهب  من  بحروف  إذاً 
رغم  إنجازاتهن،  التوالي  على  الثاني  للعام 
بجهود  ذلك  ويأتي  الدعم،  وقلة  المصاعب 
وأهاليهن،  الفني واإلداري والالعبات  الكادرين 
خالل  وتساندهن  معهن  تقف  التي  القليلة  والقلة 

مسيرة البطوالت.
العام  اللقب  حققن  الخابور  ناشئات  أن  يُذكر 
الماضي للدورة بعد فوزهن في المباراة النهائية 
على ناشئات جرمانا بأربعة أهداف لهدفين، بينما 
حققت سيدات النادي لقب النسخة الثانية لدوري 

السيدات لكرة القدم موسم 2020 ـ 2021.
من  هن  الخابور  نادي  وناشئات  سيدات  وللعلم 

كوباني/ سالفا أحمد - أشارت عدداً من الناشطات إلى أن »الهدف من العزلة المفروضة على القائد أوجالن هو إبقاء القائد عأوجالن بعيداً عن 
أحداث العالم، وإبعاد المجتمع عن فكره وفلسفته«، وطالبن المنظمات اإلنسانية بالكف عن صمتهم المخزي تجاه جرائم تركيا، والقيام بواجباتهم 

تجاه القائد أوجالن وشعبه.

روناهي/ قامشلو ـ ليس بغريب فهن بطالت وهو لقب واسم على ُمسمى، ناشئات الخابور يحققَن بطولة الناشئات للعام الثاني على التوالي، بعد 
فوزهن على ناشئات فيروزة بهدف قاتل جاء في الدقيقة األخيرة عبر النجمة الواعدة جلنار مصطفى.
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عموديأفقي

كلمات متقاطعة

أفقي

عمودي

حل العدد السابق:

اعداد: رافع عباس

1ـ كتاب للقائد اوجالن. 2ـ غارة نزل فيها قرآن الكريم ـ جوهر ـ 
شاعر اموي)م(. 3ـ اسم موصول ـ نوع من اإلفاعي ـ مسمار باللغة 
الكردية ـ في القميص. 4 ـ حب ـ تعظيم)م( ـ عكس محترف. 5ـ رنا 
ـ نجدها في كلمة القرنفل ـ حروف متشابهة. 6ـ سابه)م( ـ شح )م(. 

7ـ عاصمة المتيانيين ـ عاصمة اوربية. 8ـ عنج ـ منطقة في شنكال. 
9ـ غطها تراب)م(ـ عاصمة اوربية. 10ـ هز ـ مصارع امريكي 

لدى اتحاد دبليو. 11ـ دق)م( ـ من الجهات ـ مدينة فلسطينية. 12ـ 
موسيقار الماني ـ مقاتل ـ للديكورات بديل الجبس)م(. 13ـ اديب 

مصري راحل)م( ـ شعور.

1ـ مالي جزيري.
2ـ سوج ـ ماركوني.

3ـ فا ـ مترهل.
4ـ القاهرة)م( ـ ايس.
5ـ ري ـ رال ـ يسمو.

6ـ قر ـ صب ـ نقع.
7ـ الحرب و سالم.

8ـ دغفل ـ ودها.
9ـ الهامل ـ بنون.

10ـ لب ـ يس )م( ـ دام)م(.
11ـ الكهرمان ـ كي.

12ـ سق)م( ـ يا جمد.
13ـ االنطولوجيا.

1ـ مصر ـ رق ـ داليدا.
2ـلو ـ بلغاريه)م(.

3ـ اجهر ـ لفه ـ اسا.
4ـ الحصبة)م( ـ لقن.
5ـ جنفا ـ بر ـ مسك.

6ـ اقرـ بيليه.
7ـ يموال ـ ريل.

8ـ ار)م( ـ الناصر ـ ماو.
9ـ مري)م( ـ قل ـ اجج.

10ـ كت ـ يعسوب ـ يمن)م(.
11ـ اوراس ـ مندل)م( ـ دا.

12ـ نهيم ـ اهواك.
13ـ نيلسون مانديال.

1ـ اعالمي كردي راحل. 2ـ خيمة كبيرة للمناسبات اإلجتماعية 
ـ حدائق. 3ـ متشابهات ـ الحيرة والدهشه ـ شقيقي بالعامية. 4ـ 

ما ينصبه صائد للعزالن)م( ـ محتير من شدة الحب. 5ـ مخترع 
الدراجة الهوائية)م( ـ سالح قديم. 6ـ أول سلطانة في التاريخ 

االسالمي ـ فر هارباً)م(. 7ـ مطار في فلسطين ـ من اسماء هللا 
الحسنة ـ شاعر بنغالي)م(. 8ـ مدينة مصرية سياحية ـ شاخ و 

كبر)م(.9ـ آثار قديمة. 10ـ  نادى بقوة ـ دولة عربية. 11ـ متشابهان 
ـ الذي لم يبلغ سم الرشد ـ قبر.12ـ من جبال كردستان ـ دولة في 

منطقة البلقان. 13ـ فنان و مغني كردي راحل ـ صان.

نادي  من  الغالبية  حيث  الجزيرة،  إقليم  مواهب 
مثلن  الصعبة  المادية  الظروف  وبسبب  قامشلو 
في إقليم الجزيرة نادي األسايش للموسم الماضي 
األول  اللقب  في  ساهمن  بينما  اللقب،  وحققن 
المالعب  على  للسيدات  العام  السوري  للدوري 
ـ   2019 موسم  عامودا  سيدات  مع  المكشوفة 

2020، وكما ذكرنا آنفاً حققن لقب النسخة الثانية 
باسم سيدات الخابور ويلعب في صفوف النادي 
سوريا  صعيد  على  الخارجية  المشاركات  في 
العبة من كوباني وهي فريال أحمد وتلعب حالياً 
مع نادي التربية في إقليم الفرات، والعبات من 

نادي فدنك في إقليم الجزيرة.

السلطوية. 
وبدوها طالبت الناشطة وعضوة منسقية مؤتمر 
العزلة  كسر  هدلة حسن  الفرات  إقليم  في  ستار 
والسماح  أوجالن،  القائد  على  المفروضة 

لمحاميه وذويه في االلتقاء به. 
مبينةً بأن هدف الدولة التركية من فرض العزلة 
إبقائه بعيداً عن أحداث المجتمع  القائد هو  على 
الشرق  في  يدور  ما  يدرك  لكي ال  العالم  ودول 

األوسط، وإلبعاد المجتمع عن فكره وفلسفته.
ُمعتقل  أوجالن  القائد  إن  جميعاً  »نعلم  وزادت: 
الحرة  وفلسفته  بفكره  معنا  يحيى  لكنه  جسدياً 

فكره  على  ونعيش  نحيا  ونحن  والديمقراطية 
الحر«.

الفاشية  بوجه  وتضامننا  »وحدتنا  وأضافت: 
مساعي  إفشال  من  ستتمكن  وحدها  التركية، 
االحتالل التركي بالقضاء على الوجود الكردي 

في المنطقة«. 
أوجالن  القائد  حديثها  ختام  في  هدلة  وعاهدت 
من  تحريره  حتى  ونهجه  خطاه  على  بالسير 
معتقالت الفاشية التركية، والعمل على مشروعه 

حتى تحرير كافة النسوة من الذهنية السلطوية.

أمل محمد

صغيرتي  آفا..  روج  ياسمينة  خلف  هفرين 
صاحبة العينين البريئتين ألم يقف الموت حائراً 
أشباه  تخجل جحافل  ألم  السموح؟؟  أمام وجهك 
الرجال حين رفعوا سالحهم أمام امرأة ال تحمل 
سالحاً سوى السالم؟ لم يكن الوقت قد حان بعد 
ياقوتة  تبقى  أن  رفضت  السماء  ولكن  لرحيلك 

ناصعة النقاء في عالٍم يسوده القتل والدماء.
حمامة السالم شاء القدر أن تبقي في هذه الدنيا 
خمسة وثالثين عاماً، هذه السنوات كانت كافية 
بأن تنقشي اسمك في قلب شعٍب أنهكته الحرب، 
عزيزتي سيذكر التاريخ امرأة حاربت بكلماتها 
عنوانها  دولة  من  جعلت  الكلمات  هذه  فقط 
كنت  التي  النضال  شعلة  أمام  تهتز  اإلرهاب 

تحملينها.
يبقى  ولكن  مقتلك  عن  حيكت  عديدة  روايات 
ذاك الطريق الذي كان له شرف مرورك عليه 
ضد  مؤامرة  على  شاهداً  األخيرة  لحظاتك  في 
وحدة  إلى  ودعت  آمنت  مهندسة  اإلنسانية، 
في  تكفلت  ولشعٍب  لها  مشروع  كحٌق  سوريا 

إيصال صوته.

العالم  عرف  قد  لك  أقول  أن  يُسعدني  جميلتي 
بأسره قاتلك ولكن مهالً! يؤسفني في الوقت ذاته 
أن أخبرك بأن القاتل نفسه حٌر طليق أمام مرأى 
العالم يتباهى بجريمته يتكرم في دول ويستقبله 
قوانين  تبدلت  لربما  بحفاوة  أخرى  دولة  رئيس 
العالم وأصبح المجرم بطالً وأصبحت الضحية 

تستحق ما جرى لها.
تلك  تزال  وال  األخير  زفافك  على  مّرا  عامان 
ولهيباً  اشتعاالً  تزاد  برحيلك  أوقدتها  التي  النار 
في قلوب كل من عرف معنى اإلنسانية والحياة، 
وستمر السنوات وتُدار األيام ولكن كوني واثقة 
بأنك ذاتها األميرة التي تسير أمام موكب األبطال 

وإن غبِت بجسدك فأثرك باٍق ال يزول.
عبق روحك ال يزال حاضراً في مخيلتنا نتعهد 
بالسير على ُخطى أيقونة النضال ونصل إلى ما 
كنت تسعين لنيله وحدة الشعوب ووحدة سوريا 
رجالنا  بسواعد  محالة  ال  اليوم  ذلك  وسيأتي 
وأنِت  ال  كيف  نسائنا  وعزيمة  أطفالنا  وبراءة 
المنارة التي تقفين من بعيد تُضيئين لنا الطريق.

ناضلت  امرأةً  يا  الطاهرة  الرحمة على روحك 
بفكرها وقلمها لتبني جيالً متسامحاً بكافة أطيافه، 

شهيدة الحق والضمير هفرين... وداعاً.
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 عشرة أعوام...
 روناهي التألّق
والنجاح واألمل

تاريخ   2014 عام  إلى  الذاكرة  بي  تعود 
انضمامي إلى فريق روناهي، حيث عملت 
التي طالما  اللغة  الكردي،  القسم  في  بدايةً 
أحببتها وأحببت الكتابة بها دون كل لغات 
العالم، ومن ثم وبعد مرور عامين ونصف 
أعمل  زلت  وال  العربي  القسم  إلى  انتقلت 
إلى  انضممت  وعندما  اآلن،  حتى  فيه 
أحلم  كنت  التي  أحالمي  بدأت  روناهي 
بعد يوم، ومع مرور األيام  بها تكبر يوماً 
والسنين بدأ يتحقق ما كنت أتمناه في ظل 
التآلف والمحبة والرفقة الصادقة من جميع 
العمل  تركوا  والذين  اآلن  المتواجدين 

لظروف خاصة بهم.
الشكر والعرفان  تقديم  قبل ذلك علينا  لكن 
متن  على  األولى  الكلمات  خطوا  للذين 
كانوا  والذين  أعوام،  قبل عشرة  صفحاتها 
نهاراً  ليالً  عملوا  حيث  المجهولين  الجنود 
على  النور  صحيفتنا  ترى  أن  سبيل  في 
الرغم من اإلمكانات القليلة المتاحة لديهم، 
قاسية  ظروف  في  بدأت  األولى  الخطوة 
واصلوا  ذلك  ومع  جداً  قليلة  وإمكانات 
وما  الحق  كلمة  إيصال  أجل  من  العمل 
الشعوب  كافة  إلى  الساحة  على  يجري 

السورية.
الكتابة  عن  القلم  يتوقف  لم  أعوام  عشرة 
استمرار  أجل  من  ضحوا  الذين  بسواعد 
الوسائل  صدارة  في  وبقائها  روناهي 
بقيت  وبالفعل  المكتوبة،  اإلعالمية 
بالنجاح  الجهود  تلك  وتكللت  واستمرت 
عمل  طالما  التي  للحقيقة  نبراساً  لتبقى 
صفحاتها،  عبر  تحقيقها  على  مؤسسوها 
روناهي  معه  وكبرت  األمل  كبر  ثم  ومن 
من شهر إلى شهر وسنة إلى أخرى بفضل 
هؤالء  منهم،  واحد  وأنا  فيها  عملوا  من 
الذين عملوا بكل صدق وإخالص من أجل 
عنان  يعانق  عالياً  روناهي  اسم  يبقى  أن 
السماء. في الحقيقة ومن دون مبالغة مرت 
في  أعمل  وأنا  البصر  كلمح  السبع  السنين 
روناهي هذه السنين التي كانت أجمل أيام 
عمري، ألنني رأيت فيها مالذي وصرخة 
قلمي ونبض كلماتي وهموم شعبي، ورأيت 
لذا  تفكيري،  وحرية  وكينونتي  ذاتي  فيها 
قدر  على  أكون  أن  اإلمكان  قدر  حاولت 
المسؤولية التي يجب أن أتحملها مع رفاقي 
كي نكون بحق األمل الذي يراه الناس فينا، 
ويحملنا المزيد من العمل في تقديم األحسن 
وتطوير صحيفتنا لتكون بحق المنبر الذي 
بلسانهم،  بأنها تتحدث  الناس  يرى فيه كل 
إليه  الذي نسعى  المنشود  الهدف  وهذا هو 

جميعاً.
سماء  في  تتألق  ورناهي  أعوام  عشرة 
وشمال  آفا  روج  في  المكتوبة  الصحافة 
للحظة بجهود  تتوقف  وشرق سوريا، ولم 
إعالنها  من  األولى  اللحظة  منذ  كادرها 
مضرب  باتت  حيث  هذا،  يومنا  وحتى 
المثل في كل مناسبة لها عالقة بالصحافة 
في شمال وشرق سوريا بخاصٍة والصحافة 

الكردية على العموم.
بكل  العمل  الصحيفة  في  ككادر  علينا  لذا 
كخلية  ملل  أو  كلل  دون  ومن  طاقاتنا 
النحل التي ال تتوقف كي تبني خالياها من 
جديدة  مرحلة  ندخل  أننا  بخاصٍة  العسل، 
األعباء  معها  تكبر  جديدة  نشر  وسياسة 
قادر  الجميع  أن  باعتقادي  أيضاً،  واآلمال 
دون  ومن  إليه  سيوكل  بما  القيام  على 
جميعاً  جهودكم  وبوركت  بوركتم  تردد، 
من  رائع  عمل  وعملكم  األعزاء  رفاقي 
دون مبالغة، وستبقى روناهي عين الحقيقة 
سنجعل  جميعاً  وبجهودنا  ولسانها  وأذنها 
الشكر  كل  وللحقيقة،  لإلعالم  منبراً  منها 
للمؤسسين وكل التوفيق للذين استمروا وما 
نوراً  روناهي  بقاء  أجل  من  يكدون  زالوا 

يُضيئ دروب المستقبل.   
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للوهلة األولى يبدو وكأن األمر طبيعي خاصةً 
عندما يتكرر مع الكثير من الشعوب المجاورة في 
المنطقة مما يدفع اإلنسان إلى االعتقاد بأن األمر 
يجري في سياقه المعتاد وال يوجد أي خطأ في 
الموضوع، لكن بمجرد أن نتعمق باألمر نرى 
بأنه عبارة عن ظاهرة غير طبيعية وال تُناسب 
أتحدث  عموماً،  مجتمعاتنا  في  اإلنسان  إبداع 
في  والمبدعين  المتألقين  تكريم  هنا عن ظاهرة 

مختلف مجاالت الحياة بعد رحيلهم. 
الشاعر  تكريم  تم  وفاته  من  قليلة  أشهر  قبل 
خالل  من  درويش  محمود  الكبير  الفلسطيني 
إطالق اسمه على أهم الساحات في مدينة »رام 
هللا« حينها تحدث الراحل الكبير عن هذا التكريم 
األحياء  يُكَرم  أن  المألوف  من  »ليس  قائالً: 
فالموتى ال يحضرون حفل تأبينهم، وما استمعت 
فيما  أسمعه  أن  أود  تأبين  أفضل  هو  اليوم  إليه 
بعد«، وقبله كتب جمال الدين األفغاني يقول في 
ويحيى  حيّاً  يموت  الشرق  في  األديب   « ذلك: 

ميّتاً«. 
كالم األفغاني ودرويش خير تعبير عما يعانيه 
المبدعين لدينا في مختلف مجاالت الحياة خالل 
عمرهم الذي قد يكون قصيراً في أغلب األحيان 
حمدي(  عمر   – شيخو  محمد   – غوني  )يلماز 
نموذجاً، تكريم اإلنسان على عمل وإنجاز يقوم 
به هو باألصل واألساس ظاهرة ثقافية وسلوك 
حضاري في حياة أي شعب أو مجتمع وتحافظ 
في  للمبدعين  والفكري  الثقافي  التوازن  على 
أو  العلمية  أو  األدبية  سواء  المجاالت  سائر 

االقتصادية أو االجتماعية.  
وزرع  بناء  إعادة  إلى  ماسة  بحاجة  مجتمعنا 
يتم  أن  ال  يُرزق  حّي  وهو  المبدع  تكريم  ثقافة 
أبداً،  ينهض  لن  بأنه  والتأكد  موته  بعد  ذلك 
تُذكرني هذه الظاهرة بأحد مشاهد برنامج مرايا 
للممثل السوري المخضرم ياسر العظمة، عندما 
الجنازة  األشخاص خالل  أحد  الحديث عن  يتم 
لم  وأقوال  بها  يقم  لم  وأفعال  أعمال  عن  بكالم 

وعلى  المطاف  نهاية  في  به  يؤدي  مما  يقولها 
سبيل السخرية إلى القيام من التابوت وإنكار هذه 
ال  ما  الشخص  عن  »يقولون  واألفعال  األقوال 

يقوله«. 
يكون  األغلب  على  فالمبدع  ذلك  جانب  إلى 
السلطة  رأي  عن  مختلف  به  خاص  رأي  لديه 
للسلطة  إزعاج  يسبب  مما  لها  ومعارض 
وجمهورها »القطيع« على حٍد سواء، لذا تكون 
يتعرض  حيث  يُطاق  ال  بجحيم  أشبه  حياته 
أفضل  وفي  التهديدات  ويتلقى  للمضايقات 
إبداعه أي اهتمام من  ينال  الحاالت يُهمش وال 
رحيله  بعد  به  االهتمام  يبقى  الحاكمة،  السلطة 
لجمهورها  اإليحاء  إلى  السلطة  تسعى  بحيث 
رغم  الشخصية  هذه  تُكرم  أنها  الشعب  ولبقية 
معارضته لها وفي األغلب يكون التكريم بسيط 

للغاية كذكره في زاوية ما.
أيضاً نرى بأنه من جملة األسباب األخرى التي 
تؤدي إلى بروز هذه الظاهرة بشكل ملفت للنظر 
هو غياب الخطاب الثقافي الموحد، وكذلك عدم 
وجود أشخاص مثقفين أو مبدعين على رأس هذه 
المؤسسات وكذلك توجه معظمهم نحو االهتمام 
بعيداً  السياسية  واألمور  الشخصية  بمصالحهم 

عن واجباتهم األساسية.
الظاهرة  بهذه  تتميز  التي  الحكومات  فقط  ليس 

األوسط  الشرق  في  الشعوب  حتى  بل  السيئة، 
الممارسة  هذه  خالل  من  أنه  وأعتقد  تمارسها 
تتوضح كيفية تقديسها للموت وازدرائها للحياة.  
احترام  يتم  الحضارية  المجتمعات  في  بينما 
بإبداعه  ويليق  مناسب  بشكٍل  المبدع  اإلنسان 
حيث يعتبرون هذا المبدع ثروة وطنية لهم سواء 
كان عالماً أو رساماً أو شاعراً أو رياضياً، حتى 
أنه في الكثير من األحيان تُعرف الشعوب واألمم 
من خالل هؤالء المبدعين فيُقال مثالً: )إنجلترا  
كاربوف   وروسيا  لوركا-  وإسبانيا   شكسبير- 
واألرجنتين  درويش-  محمود  -فلسطين  
المثال  سبيل  على  نجد  كما  ماردونا.....الخ( 
تُمنح  والسينمائية  والعلمية   األدبية  الجوائز 
بهم  ويحتفلون  الحياة  قيد  على  وهم  للمبدعين 
معهم  نذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر 
 – الذهبية  السعفة   – غونكور   – نوبل  )جوائز 
هؤالء  إلى  اإلساءة  يتم  لدينا  بينما  بوليتزر(، 
العظماء لمجرد أنهم معارضون للسلطة ) ناظم 

حكمت في تركيا( نموذجاً.    
بالنسبة لنا هناك الكثير من المتألقين والمبدعين 
من أبناء شعبنا الذين لم يحصلوا على حقهم في 
سارعت  رحيلهم  بعد  لكن  أحياء،  وهم  التكريم 
إلى  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  الجهات 
ومراسم  والفعاليات  المهرجانات  وإقامة  تبنيهم 

بل  ال  بأسمائهم،  وغيرها  ومسابقات  استذكار 
أستطيع القول جازماً بأنه هناك الكثير ممن فقدوا 
تناسبهم  ال  بأعمال  القيام  إلى  اضطروا  حياتهم 
بسبب الفقر المدقع الذي كانوا يعيشون فيه، على 
محمد  الكبير  الراحل  الحصر  ال  المثال  سبيل 
ظروفه  اضطرته  الذي  الحزين  البلبل  شيخو 
المعيشية القاسية إلى الغناء في األعراس لتأمين 
لقمة العيش لعائلته، وكم كانت صعبة عليه هذه 
األعراس لكنه كان مجبراً بسبب ظروف الحياة 
القاهرة وهو الذي قدم أجمل سنوات عمره في 
للسجن  وتعرض  ووطنه  شعبه  قضية  سبيل 

والنفي والتهجير. 
من  الكثير  سمعنا  الماضية  السنوات  خالل 
القصص والروايات لمبدعين لم يأخذوا حقهم من 
االهتمام، بل إن بعضهم لم يجد ما يسد رمقه أو 
عالج مرضه، ولم تلتفت لهم المؤسسات الثقافية 
الكردية أو المسؤولين لحالهم ومد يد المساعدة 

لهم مما يُشكل نكراناً لجهودهم وخدماتهم.
والشعراء  األدبية  الرموز  الشديد  لألسف 
والمؤرخين نقتلهم بال مباالتنا وعدم اهتمامنا بهم 
وهم على قيد الحياة ويكونون بأمس الحاجة إلى 
مد يد العون والمساعدة لهم، لكننا ال نفعل ذلك 
ثم نأتي ونحتفي بهم بعد موتهم، نسمي الشوارع 
بأسمائهم ونقيم المهرجانات التي تصرف عليها 
الماليين وتستفيد منها فئة معينة، وعلى األغلب 
إال  بهم  واالحتفاء  تكريمهم  أو  ذكرهم  يتم  ال 
الُكتّاب  من  البعض  سماه  ما  وهو  موتهم،  بعد 
فوات  بعد  »تكريم  أو  القاسي«  »التكريم  بـ 
أيقظ  قد  العظماء  األوان«، وكأن رحيل هؤالء 
وهم  لهم  نقدمه  لم  ما  على  بالندم  الشعور  فينا 
أحياء فنحاول أن نعوض ذلك بتكريمهم وهم في 
القبور بعيداً عنا كتعويض عن الشعور بالذنب.

اِجماالً يعيش المبدع الكردي بشكٍل عام واألديب 
عدم  حالة  الخصوص،  وجه  على  والمفكر 
فهو  واالنكسار  الهزيمة  يعيش  داخلي  استقرار 
يحتاج إلى مساعدة ومساندة اآلخرين له، وهذه 
حياة  »ال  يُقال  كما  لكن  بالخطر،  تُنذر  الحالة 
أن  الضروري  من  بأنه  نرى  لذا  تُنادي«،  لمن 
ينتبه القائمين على الهيئات والمؤسسات الفكرية 
يعيشها  التي  الحالة  هذه  إلى  والفنية  والثقافية 
هؤالء المبدعين ويقدموا لهم الدعم والمساندة.     
في  يكونون  لدينا  العظماء  بأن  القول  نستطيع 
واهتماماتهم  المسؤولين  أجندة  عن  تام  غياب 
ومتى ما رحلوا أصبحوا في دائرة االهتمام فقط 
ذاك  أو  المسؤول  هذا  يُبرز  لكي  وجيزة  لفترة 
اهتمامهم  ومدى  أنفسهم  تلك  أو  المؤسسة  هذه 

باإلبداع في بلدهم لكن بعد فوات األوان.

في  النساء  أكدت  ـ  خاني  ليكرين  لكي/  كركي 
الدولة  استمرار  أن  على  لكي  كركي  ناحية 
أوجالن،  القائد  على  العزلة  بتشديد  التركية 
من دون التصريح عن وضعه وحالته الصحية 
للقوانين  وخرقاً  اإلنسانية  بحق  انتهاكاً  يعتبر 
الدولية، ومن الضرورة فتح ملف القائد والنظر 
إلى قضيته بكل إنسانية من قبل الدول الداعية 
للسالم من أجل إنهاء العزلة المفروضة عليه.

بمرور 22 عاماً على اعتقال قائد الشعب الكردي 
والفكر الحر والداعي للسالم والديمقراطية عبد 
هللا أوجالن الذي أضحى معجزة العصر وأيقونة 
وباتت  والعشرين،  الحادي  القرن  في  السالم 
وقلبه  وفكره  حر شريف  كل  أذهان  في  فلسفته 
التواق للحرية والسالم ما يزال ينبض أمالً بغٍد 
والعيش  والحرية  بالسالم  ينعم  وشعب  مشرق 
يُحرك  أن  دون  عليه  مرت  عاماً   22 بكرامة، 
يدّعي  الذي  والقانون  ساكناً  اإلنساني  الضمير 
وال  لجبروته،  يخنع  لإلنسان  حقوقاً  هناك  أن 
بالصمت  فيستمر  بحقه  إصدار حكم  من  يتمكن 
الفاضح وهذا يثبت مدى خوفهم من فكره الحر 
للشعوب  نهجاً   شكلت  التي  الصحيحة  وفلسفته 

المضطهدة.

فكره يجمع الشعوب املضطهدة 

كافة

حركة  عضوة  لصحيفتنا  تحدثت  ذلك  حول 
بقولها:  حسن  نسرين  السورية  الثورية  الشبيبة 
التي  أوجالن  القائد  على  المفروضة  العزلة  إن 
زالت  وال  الزمن،  من  عقدين  من  ألكثر  دامت 
مفروضة بشكٍل غير قانوني وغير أخالقي يجب 
وجميع  للسالم  الداعية  الدول  حياله  تتحرك  أن 

الشعوب الحرة.
 وأضافت نسرين: جميعنا يعلم بأن الدولة التركية 
لديها مخاوف من فكر وفلسفة القائد أوجالن ألن 
الشعوب  جميع  يجمع  الديمقراطي  الفكر  هذا 
وتلك  والسالم  للحرية  تتوق  والتي  المضطهدة، 
المخاوف تزداد يوم بعد يوم، فالقائد بجسده في 
ضمير  في  يعيش  وفلسفته  بفكره  ولكن  السجن 

الجميع.
لضرب  فرضت  العزلة  هذه  نسرين:  وأكدت   
آمالها  ولكن  وجوده،  ومحو  الكردية  القضية 
بعزيمتنا  بالفشل في كل مرة  تبوء  ومخططاتها 
سنستمر  كشبيبة  بدورنا  فنحن  الحرة،  وإرادتنا 
بإطالق الحمالت الداعية لحرية القائد وتصعيد 

النضال إلى أن يتحرر القائد من قيوده.
الثورية  الشبيبة  حركة  عضوة  واختتمت   
السورية نسرين حسن حديثها قائلة: بفضل فكر 
التعبير عن  قادرين على  القائد أصبحنا  وفلسفة 

آرائنا بحرية مما جعل جميع الشعوب تقبل هذا 
القائد أثر بشكٍل كبير  الفكر، وال ننسى أن فكر 
على المرأة حيث لعبت دورها الريادي في كافة 
بعد  والخدمية  والعسكرية  السياسية  المجاالت 
الديكتاتورية  األنظمة  قبل  كانت مهمشة من  أن 
والذهنية السلطوية الذكورية، ولهذا يجب علينا 
أن نُصعّد من نضالنا إلى أن يتحرر القائد الذي 
حررنا من القيود التي كبلتنا منذ مئات السنين«.

العزلة املفروضة عىل القائد 
جرمية كربى

لكومين  المشتركة  الرئيسة  بينت  جانبها  ومن 
سهام  لكي  كركي  ناحية  في  هفراز  الشهيد 

ابراهيم بأن »هذه العزلة جريمة بحق الشخصية 
الديمقراطية القائد عبد هللا أوجالن ويجب متابعة 
القائد لن نحصل على  قضيته، فمن دون حرية 

حريتنا«.
من  تحاول  التركية  الفاشية  الدولة  وأوضحت: 
إرادتنا  تكسر  أن  أوجالن  القائد  خالل شخصية 
قذرة  سياسات  تتبع  فهي  علينا،  تسيطر  وأن 
أرضنا  تقتحم  وأخالقية  قانونية  غير  وبأساليب 
وتقوم بأفعال شنيعة من دون أن يحرك المجتمع 

الدولي ساكناً، لهذا نناشد الجهات المعنية وحقوق 
اإلنسان والمنظمات اإلنسانية والحقوقية أن تقوم 

بمحاسبة الدولة التركية.
الشهيد  لكومين  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
هفراز في ناحية كركي لكي سهام إبراهيم قائلةً: 
نحن بدورنا لن نستسلم وسنستمر على نهج القائد 
أوجالن، الذي رسم خارطة طريق لحل القضية 
الكردية وهذا الحل أصبح ضمانة إلنجاح ثورة 

روج آفا«.

والرئيس  السياسي  قال  ـ  كوباني  روناهي/ 
المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم 
المجتمع  صمت  إن  خلف،  أوصمان  الفرات 
تركيا  أمام  المجال  يفتح  المخزي  الدولي 
مشيرا  الكرد،  بحق  ومجازر  جرائم  الرتكاب 
إلى أنه يجب على المجتمع الدولي الخروج من 
تركيا على  المقيت والعمل على معاقبة  صمته 

جرائمها التي ترتكبها بشكل يومي. 

تتعرض مناطق باشور كردستان منذ 23 نيسان 
المنصرم لهجوم همجي من قبل جيش االحتالل 
التركي، وسط تكبيد قوات الدفاع الشعبي لجيش 
من  تمنعها  فادحة  خسائر  التركي  االحتالل 
إحراز أي تقدم، لذا تلجأ تركيا الستخدام األسلحة 
المحرمة دولياً تحت أنظار العالم دون أن تتخذ 

أي موقف تجاه ذلك.

السياسي  لصحيفتنا  تحدث  ذلك  على  وتعليقاً 
والرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي 
بقوله:  خلف  آوصمان  الفرات  إقليم  في 
الدولية  والعهود  المواثيق  كافة  تخترق  تركيا 
المنطقة  في  وممارساتها  وأفعالها  واإلنسانية، 

تصنف ضمن جرائم الحرب. 
وتابع خلف: بعد فشل جميع محاوالت االحتالل 

مناطق  في  االحتاللية  رقعته  بتوسيع  التركي 
الفادحة،  الخسائر  وتكبدها  كردستان،  باشور 
الدولية  المحرمة  األسلحة  الستخدام  التجأت 
الرامية  أهدافها  لتحقيق  سعياً  )الكيمياوية( 
إرادة  من  والنيل  كردستان  اراضي  باحتالل 

الشعب الكردي بشتى الوسائل الممكنة. 
وأضاف خلف: على الرغم من إن تركيا ترتكب 
جرائم حرب بحق الشعب الكردي يجب معاقبتها 
على ذلك، إال إن العالم يُصر إن يكون صامتاً ال 
يرى ما يجري، من أجل الحفاظ على مصالحه، 
وهذا ما يتيح المجال أمام تركيا الرتكاب مجازر 
إن صمت  الكردي،  الشعب  بحق  أكثر  وجرائم 
في  الكيماوي  استخدام  تجاه  الدولي  المجتمع 
بد  وال  مقبول،  غير  المشروع  الدفاع  مناطق 
من معاقبة تركيا على جرائمها وتحقيق العدالة 

للشعب الكردي وشعوب المنطقة. 

على  بالقول:  حديثه  خلف  أوصمان  واختتم   
المخزي  صمته  عن  الخروج  الدولي  المجتمع 
التي  اإلرهابية  جرائمها  على  تركيا  ومعاقبة 

شعوب  وجميع  الكردي  الشعب  بحق  ترتكبها 
المنطقة.

الشدادي  أهالي  أدان   - دخيل  حسام  الشدادي/ 
المستمرة  التركية  التهديدات  الحسكة  جنوب 
والتلميح لشن حملة عسكرية تستهدف المناطق 
اآلمنة في شمال وشرق سوريا، وأشاروا إلى 
أن هدف تركيا توسيع رقعة احتالله لألراضي 

والمدن السورية.

المنطقة  على  للسيطرة  الدائم  سعيها  إطار  في 
أطلق الرئيس التركي أردوغان تهديدات جديدة 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  خاللها  من  هدد 
جاهزة  والحجة  جديدة،  عسكرية  حملة  بشن 
وهي كما يزعم محاربة ما يسميه اإلرهاب، ما 
أثار موجه من السخط والغضب من قبل أهالي 
خاص،  بشكٍل  والشدادي  عام  بشكل  المنطقة 
الذين اعتبروا التهديدات التركية الجديدة تحدي 
والواليات  ولموسكو  الدولي  للمجتمع  واضح 

المتحدة بخاصة. 

التوسع واالحتالل الهدف غري 
املعلن

حسين  المواطن  لصحيفتنا  تحدث  الصدد  وفي 
عسكري  بعمل  للقيام  التلميح  إن  وقال:  العلي 

ما  سوريا،  وشرق  شمال  في  اآلمنين  يستهدف 
هو إال محاولة جديدة من المحتل التركي للتوسع 
أجدادهم  أمجاد  وإعادة  المنطقة  في  واالحتالل 

العثمانيين.
في  المستمرة  االنتهاكات  أن  العلي:  وأشار 
المناطق المحتلة من قبل تركيا واحتاللها للمدن 
إلى سري  من إعزاز وصوالً  اعتباراً  السورية 
كانيه هي خير دليل على كذب ونفاق دعاة السالم 
ومرتزقته، نرى كل يوم في محطات األخبار ما 
ونهب  سرقة  من  المحتلة  المناطق  في  يحصل 
وتهجير  المنطقة  ديموغرافية  وتغيير  وتخريب 
السكان األصليين والمحاوالت المستمرة لتتريك 

المنطقة وتغيير هويتها.
بسالم  اليوم  نعيش  بقوله:  العلي  حسين  واختتم 
فيما  خالفات  هناك  كان  وإذا  منازلنا  في  آمنين 
هذه  نحل  واحد  بلد  أبناء  فنحن  في سوريا  بيننا 

الخالفات بأنفسنا دون تدّخل أحد.

التبايك عىل السوريني رشعنة 
لالحتالل

هي  تركيا  المال:  يوسف  المواطن  قال  وبدوره 
دولة محتلة تهدف للسيطرة على المنطقة وتغيير 

وال  مصالحها  لتحقيق  وتهدف  وهويتها  ثقافتها 
على  والتباكي  للسوريين،  يحصل  بما  تكترث 
السوريين في بداية األزمة كانت حجج وذرائع 
احتاللها  لشرعنه  خاللها  من  تهدف  واهية 

للمناطق السورية.  
نعيش  نحن  بالقول:  المال حديثه  يوسف  واختتم 
بسالم متآخين ال فرق بين عربي أو كردي حيث 
واحدة  وهوية  ثقافة  نملك  األرض  حب  يجمعنا 
وهذا األمر يزعج دولة االحتالل التركي والتي 
تسعى جاهدة لتفكيك هذا النسيج المتجانس وخلق 

حرب أهلية بينهم.

ثلنا  قوات سوريا الدميقراطية تمُ
جميعاً

ومن جهته قال المواطن سالم المحمود: إن قوات 
من  برمتها  المنطقة  تمثل  الديمقراطية  سوريا 
الباغوز فهم  إلى  إلى منبج ومن قامشلو  ديريك 
من  شعوبها  مختلف  من  المنطقة  أبناء  جميعهم 

عرب وكرد وسريان.
التركية  التهديدات  بقوله:  المحمود  وأضاف   
إلحياء  جديدة  محاولة  إال  هي  ما  المستمرة 
استطاعت  بعدما  المنطقة  في  داعش  مرتزقة 

»قسد« كسر شوكتهم وطردهم من الرقة ومنبج 
ودير الزور وكوباني وغيرها من مناطق شمال 

وشرق سوريا.
يجب  بالقول:  حديثه  المحمود  سالم  واختتم 
من  يستفيق  أن  المتخاذل  الدولي  المجتمع  على 
غيبوبته ومن سباته العميق، وأن يضع حداً لهذه 
دولة  قبل  من  المستمرة  والتهديدات  االنتهاكات 

االحتالل.
التركية  االحتالل  دولة  أن  بالذكر  والجدير 
خارجيتها  وزير  لسان  على  أيام  قبل  صّرحت 
مولود جاويش أوغلو عن نية بالدهم بشن عملية 
عسكرية جديدة داخل األراضي السورية تأكيداً 

على تهديدات رئيسه أردوغان.
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في الذكرى الرابعة للتحرير.. الرقة من عاصمة اإلرهاب
 إلى أكبر مدينة لألمن واألمان 

الرقة/ المهند عبد هللا ـ قبل أربعة أعوام حررت 
قوات  من  وبدعم  الديمقراطية  سوريا  قوات 
تنظيم  أعتى  من  الرقة  مدينة  الدولي  التحالف 
كانت  االنتصار  وهذا  التاريخ،  عرفه  إرهابي 
اتخذ  الذي  اإلرهابي  لداعش  حاسمة  ضربة 
وعاث  المزعومة  لخالفته  مركزاً  الرقّة  مدينة 
أو  كبير  بين  تمييز  بدون  األهالي  وقتل  فساداً 

صغير تحت اسم اإلسالم..
تضحيات  قدموا  من  بجميع  الرقة  مدينة  وتشيد 
بأرواحهم ودمائهم يعتد بها في هذا النضال وال 
سيما قوات سوريا الديمقراطية، لتحرير المدينة 
بعد معاناة دامت لمدة ثماني سنوات من الحروب 
التي استنزفت أجيال من الفقر والجهل والتهجير 
واألبنية  المنازل  آالف  ودمار  والتدمير، 
والعشرات من الجسور والبنى التحتية من مياه 
من  والكثير  المدينة  أحياء  جميع  في  وكهرباء 
في  المعامل،  من  والعشرات  الحيوية  المشاريع 
مدينة كانت مدمرة  قبل ثالثة أعوام، وبسواعد 
أبنائها وتكاتفهم مع اإلدارة المدنية الديمقراطية 
الحرب  رماد  من  والدتها  الرقة  مدينة  عادت 
البناء  عملية  لتبدأ  قدميها  على  بالوقوف  وبدأت 
والتعليمي  الخدمي والصحي  بالواقع  والنهوض 

والثقافي والصناعي.
وتحررت مدينة الرقة على أيدي وسواعد قوات 
األول  تشرين   17 بتاريخ  الديمقراطية  سوريا 
ألكثر  استمرت  طاحنة  معارك  بعد   2017
قوات  ومقاتالت  مقاتلو  تمكن  أشهر  خمسة  من 
سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي من 
داعش  مرتزقة  من  كامل  بشكٍل  المدينة  تحرير 
بعد أن استخدمت المدنيين كدروع بشرية إلعاقة 

عملية التحرير. 
سوريا  قوات  قدمتها  التي  التضحيات  وحول 
الديمقراطية تحدث الناطق الرسمي باسم قوات 
قال  الذي  الحبيب  محمود  الديمقراطي  الشمال 
مناطق شمال وشرق سوريا  في  ما حدث  »إن 
هي موجة من اإلرهاب لم يشهد له العالم من قبل 
وكانت األعنف وخصوصاً في سوريا وكان هذا 
السكان وقمعهم  قتل  يقوم على  اإلرهاب منظماً 
والدينية  الفكرية  حرياتهم  وقمع  وترهيبهم 

وتشريدهم وتمثل هذا اإلرهاب بداعش«.
من  داعش  »تمدد  الحبيب  محمود  وأضاف 
القوى  انهيار  إلى  وأدى  سوريا  إلى  العراق 
المحلية، وجدنا أنفسنا أمام احتالل لمناطق شمال 
وشرق سوريا ووجدت دعماً من القوات الدولية 

التي شعرت بقوة داعش«.
وأردف الحبيب: »أنشأت قوات التحالف الدولي 
قوة لمحاربة داعش وكان عمودها الفقري على 
الديمقراطية، وبذلت هذه  األرض قوات سوريا 
هذه  تحرير  ألجل  والرخيص  الغالي  القوات 
األراضي من هذا اإلرهاب وقدمت أكثر من » 
11 ألف شهيد«، و« 20 ألف جريح« وكان هذا 
العدد الكبير من الشهداء والجرحى ألجل تطهير 
هذا  من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  وتنظيف 

اإلرهاب«.
 وعقّب الحبيب »مدينة الرقة كانت تعتبر عاصمة 
داعش وكانت تضم كل قياداته األخطر في العالم 
من الفئة األولى والثانية والثالثة والمطلوبة دولياً 
التي تعطي األوامر بالقتل والترهيب والتهجير، 
وكانت المدينة محصنة بشكل جيد وتضم مئات 
يعتبرون  الذين  المدنيين  السكان  من  اآلالف 

رهاناً لداعش«.
وحنكة  وصبر  عالية  »بجهود  الحبيب  وأشار 
في  المدنيين  تحييد  استطعنا  وسياسية  عسكرية 
بداية الهجمة على مدينة الرقة ليجدوا مالذاً آمناً 
بتقطيع  القتال  وبدء  القتال،  ساحات  عن  وبعيداً 
الغربية  الجهة  من  بدءاً  أقسام  عدة  إلى  المدينة 
الشمالية  الجهة  أقصى  إلى  ووصوالً  الجنوبية 

الشرقية«.
الدفاعية  الخطوط  من  »وكانت  الحبيب  ونوه 
لم  التي  التفخيخ  عمليات  هي  لداعش  األولى 
تستثني حتى صنابير المياه وألعاب األطفال وأي 
شيء يمكن أن تصادفه بطريقك، وكان المجهود 
األكبر في عمليات التمشيط فرق تفكيك األلغام، 
وكان هناك مجهود بشري وتقني كبير للتخلص 

من هذه األلغام الخطيرة«.
واختتم الحبيب: »دفعت قوات سوريا الديمقراطية 
تلك  خالل  من  والجرحى  الشهداء  من  الكثير 

مدينة  تشهده  وما  داعش،  زرعها  التي  األلغام 
الرقة وشمال وشرق سوريا بشكٍل عام من حالة 
قبل  ما  حتى  مسبوقة  غير  حالة  واألمان  األمن 
وتشهد  الدكتاتورية،  القوى  تسلط  من  األحداث 
والدينية،  والسياسية  الفكرية  الحريات  من  حالة 
من  الديمقراطية  سوريا  قوات  قدمته  ما  بفضل 

تضحيات كبيرة«.                      
وبعد مرور أربعة أعوام على تحرير مدينة الرقة 
الرقة حركة عمرانية  من مرتزقة داعش تشهد 
المستويات  كافة  على  حديثة  ونهضة  واسعة 
التجارية والصناعية والخدمية، وأصبحت المالذ 
الذي قصدوا  الوافدين  لمئات اآلالف من  اآلمن 
المدينة طلباً لألمان هرباً من آلة الحرب الدائرة 

في المناطق الساخنة من جميع أنحاء سوريا.
لعام  المدني  الرقة  مجلس  إحصائية  وبحسب 
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ألف نسمة فيما بلغ عدد الوافدين في المخيمات 
في  المقيمين  والنازحين  والعشوائية  النظامية 
منازل ضمن مدينة الرقة ما يقارب الـ81 ألف 
نازح من مختلف المناطق السورية طلباً لألمن 

واألمان الذي شهدته مدينة الرقة.

العمل إبّان التحرير

عمل  بدأ  أوزارها  الحرب  وضعت  أن  وبعد 
الى  الحياة  إعادة  في  المدني  الرقة  مجلس 
المدينة التي وصل نسبة الدمار فيها إلـى »90 
%«وخروج البنى التحتية عن الخدمة من كهرباء 
الشوارع  إغالق  عدا  صحي،  وصرف  ومياه 
والكتل  األتربة  من  بتالل  الفرعية  والطرقات 

اإلسمنتية. 
داخل  للعمل  واآلليات  العمال  حركة  ولتسهيل 
التالل  إزالة  المدني  الرقة  مجلس  بدأ  المدينة 
التربية من الطرق العامة داخل المدينة، وكانت 

المدني  الرقة  مجلس  أمام  واألهم  األولى  العقبة 
داعش  مرتزقة  زرعها  التي  »األلغام«  إزالة 
الداخلي من  المدنية، وعملت قوى األمن  داخل 
األلغام  إالف  وإزالة  األلغام  تفكيك  فريق  خالل 

من مختلف أنحاء المدينة وريفها.
أهم األعمال الخدميّة بعد التحرير

واسعة  عمرانية  نهضة  الرقة  مدينة  وشهدت 
عقب التسهيالت التي قدمها مجلس الرقة المدني 
المدني  الرقة  مجلس  عمل  فيما  الرقة،  ألهالي 
حّسنت  التي  الكبيرة  المشاريع  من  العديد  على 

الواقع الخدمي في المنطقة. 
التحرير  بعد  الرقة  مجلس  أعمال  بداية  وحول 
المحلية  اإلدارة  للجنة  المشترك  الرئيس  بين 
والبلديات في مجلس الرقة المدني أحمد الخضر 

أحمد الخضر بوزان بالل العلي زينة الحسن محمود الحبيب

جكر خوين.. مدرسة شعرية متميزة

إصدارات جديدة في عالم األدب

دجوار أحمد آغا

شاعر  العالم  شعوب  معظم  بين  يبرز  ما  عادةً 
مستقبلية  ورؤية  ثاقبة  نظرة  ذو  مبدع،  متميز، 
لألحداث وقد ظهر في الكثير من الشعوب هذا 
القومية  النهضة  المبدعين أصحاب  الطراز من 
على  الروسي  الشعب  نذكر  فعندما  والوطنية 
الشاعر  أذهاننا مباشرة  إلى  يتبادر  المثال  سبيل 
وتشيلي  لوركا  إسبانيا  وفي  بوشكين  الكبير 
الجواهري  والعراق  شكسبير  وإنكلترا  نيرودا 
لدينا شعراء  برز  الكردي  الشعب  ونحن  ...إلخ 
النهضة األولى منهم أحمدي خاني  ِعظام زمن 
ملحمة  وزين«  »مم  ملحمته  في  يُضاهي  الذي 
فقي  جانب  إلى  وجوليت«،  »روميو  شكسبير 
العصر  في  وغيرهم.  جزيري  ومالي  طيران 
متألق  نابغة،  عظيم،  شاعر  لدينا  برز  الحديث 
ومبدع في طرح القضايا السياسية واالجتماعية 
متميزة  شعرية  قصائد  سياق  ضمن  والثقافية 
عالية  التفعيلة  شعر  وفق  متماسكة  وأبيات 

المستوى. إنه الشاعر الكبير جكرخوين.

جكرخوين األب الروحي للشعر 
الكردي الحديث

الكردي  الشعر  عن  كردياً  طفالً  سألنا  إذا  ربما 
فسيقول فوراً جكرخوين، فهو دخل كل القلوب 
خالل  من  استئذان  دون  الكرد  بيوت  وسائر 
كلماته الصادقة النابعة من القلب. شاعر يعرف 
ويُثيرها،  والعواطف  المشاعر  يدغدغ  كيف 
غاية  في  كلمات  العقول،  قبل  القلوب  يدخل 
غاية  في  نفسه  الوقت  وفي  والعفوية  البساطة 

التعقيد واألهمية، السهل الممتنع. 
ولد شيخموس حسن علي في إحدى قرى سهل 
ومع   ،1903 سنة  »هساري«  تُدعى  ماردين 
بدء الحرب العالمية األولى سنة 1914 وتحت 
اضطرت  الصعبة،  المعيشية  الظروف  ضغط 
عائلته إلى التوجه نحو روج آفا حيث استقرت 
بفترة  وصولهم  بعد  عامودا،  مدينة  في  العائلة 
ورعايته  بتربيته  فتكفل  والداه  توفي  قصيرة 
بين  كثيراً  تنقل جكرخوين  وخليل،  آسيا  أخويه 
بلدات وقرى روج آفا إلى أن استقر به المقام في 
الدينية حيث  لمتابعة دراسته  قرية »تل شعير« 
ليصبح  الديني  الفقه  على  للحصول  يسعى  كان 
في  إجازة  عام 1921 حصل على  وفي  فقيهاً. 
هللا  فتح  الشيخ  جانب  من  الشرعية  الدين  علوم 
صفة  وهي  »المال«  بلقب  يُعرف  أصبح  حيث 
تطلق على رجل الدين. أصبح بعد حصوله على 
في  »حاصدة«  قرية  إمام  الدينية  اإلجازة  هذه 

عامودا. 
الوظيفة  هذه  في  طويالً  جكرخوين  يستمر  لم 
بعد  قامشلو  إلى  عامودا  من  انتقل  حيث  الدينية 
انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1946 وتوجه 
نحو العمل السياسي متوجهاً نحو الفكر التقدمي 
في  السوفييت  بانتصار  متأثراً  االشتراكي 
الحرب وانتشار الفكر االشتراكي بين الشعوب 
صفوف  إلى  فعلي  بشكل  انضم  المضطهدة. 
حيث   1948 سنة  السوري  الشيعي  الحزب 
الحسكة  محافظة  عن  له  ممثالً  الحزب  رشحه 
لعضوية البرلمان خالل انتخابات عام 1954. 

إلى  االشتراكي  التوجه  من  جكرخوين  انتقل 
الحركة  بدايات  مع  الكردي  القومي  التوجه 
سنة  الشيوعي  الحزب  وترك  الكردية  الوطنية 
المثقفين  من  مجموعة  برفقة  قام  حيث   1957
الكرد أمثال أوصمان صبري والدكتور نورالدين 
زازا ورشيد حمو وحميد حاج درويش بتأسيس 

الحزب الديمقراطي الكردستاني في روج آفا 
للمالحقة  كثيرة  مرات  جكرخوين  تعرض 
سوريا  في  الحاكم  النظام  جانب  من  واالعتقال 
البعث  كان أخرها سنة 1963 من جانب نظام 
قرر  عنه  اإلفراج  وبعد  دمشق  في  حيث سجن 
ترك سوريا واالنتقال إلى باشور/إقليم كردستان/ 
أيلول   11 ثورة  في  شارك  حيث   1969 سنة 
ومن  البرزاني  مصطفى  المال  بقيادة   1961
هناك انتقل إلى لبنان التي بقي فيها لغاية دخول 
الجيش السوري فيها خالل الحرب األهلية تحت 
إلى  عاد  حيث  العربي«  الردع  »قوات  مسمى 
مع  خاصةً  فيها  البقاء  يستطع  لم  لكنه  سوريا 
زيادة المالحقة األمنية اضطر إلى ترك الوطن 
استقر  1978حيث  سنة  أوروبا  إلى  والهجرة 
حتى  فيها  بقي  التي  السويد  مملكة  في  أخيراً 
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في  يزال  ما  وهو  الشعر  كتابة  جكرخوين  بدأ 
قصائده  كانت   1924 سنة  حيث  الصبا  ريعان 
تتحدث عن معاناة شعبه واآلالم التي يعاني منها 
أجزاء،  إلى  وطنه  وتقسيم  االحتالل  جراء  من 
كردستان  بوطنه  يتغزل  العاطفية  قصائده  حتى 
ويصفها كفتاة ذات جدائل وضفائر طولية يقصد 
بياض  جانب  إلى  والفرات  دجلة  نهري  بها 
صدرها والذي يقصد به جبال كردستان المكسوة 

بالثلج في معظم أيام السنة.
تأثر جكر خوين كثيراً بالشعر الكردي الكالسيكي 
لكنه  جزيري،  ومالي  خاني  أحمدي  وخاصةً 
بنى لنفسه مدرسة خاصة في الشعر حيث أصبح 
من أعظم شعراء الكرد في العصر الحديث بال 
منازع. التزم في شعره بشكٍل كبير بقضايا شعبه 
وأمته الكردية العريقة خاصةً في ديوانه الثالث 
والتي  أنا«  أي »من    Kîme Ez وفي قصيدة 
جاء الديوان تحت عنوانها حيث يتحدث فيها عن 

الكرد ويفتخر بأجداده األبطال. 
من  غيره  عن  جكرخوين  يميز  ما  أهم  لعل 
وكتبه  دواوينه  جميع  أن  هو  الكرد  الشعراء 
كانت باللغة الكردية التي يفتخر بها كثيراً ويعتز 

بالكتابة بها حتى أنه يذكر في إحدى قصائده:

« Keko ziman dirêjim
 Me xeyide ez çi bêjim

 Zimanê min û te ye
 Nîsk û genim û ce ye
 »Lê ez jêre gerbêjim

حيث يتحدث عن اللغة الكردية وكيفية ضرورة 
تنقيتها من الشوائب. عن ذلك يقول: »لو كتبت 
بلغة اآلخرين فإن لغتي ستضمحل وتموت، أما 
فإن اآلخرين سيحاولون قراءة  بلغتي  إذا كتبت 

وكتابة لغتي«.  
إلى جانب ذلك كانت قصائد جكرخوين تتحدث 
عن طبيعة كردستان ويتغنى بجمالها وطبيعتها 
الخالبة. كما أنه نظم قصائد رائعة وجميلة عن 
حق الفالح في األرض، وحقوق العمال، وكان 
ذلك نتيجة لمشاهداته ومعاينته المباشرة ألحوال 
الفقراء والفالحين، والظلم الذي كان يقع عليهم 
من اإلقطاع واآلغوات ورجال الدين الذين كانوا 
قصائده  إحدى  في  يقول  فلكهم.  في  يسيرون 
وفقرهم  العمال  عيش  بساطة  إلى  إشارة  في 
والبرجوازيين:  االقطاع  قبل  من  واستغاللهم 

»نحن العمال لم نشبع من اللبن والخبز«. 
القومية  قضاياه  جانب  إلى  قصائده  في  تناول 
القضايا  من  الكثير  واالجتماعية  والوطنية 
عن  المثال  سبيل  على  منها  واإلنسانية  األممية 
)القائد الفيتنامي هوشي منه ومعركة ديان بيان 

فو وكذلك عن المغني األفريقي روبسون(. 
لم يكن جكرخوين مجرد شاعر عمالق، بل كان 
سبيل  في  متفانياً  ومناضالً  مثقفاً  وأديباً  مفكراً 
نرى  ولذلك  اإلنسانية،  والقضايا  شعبه  قضايا 
كل  ودخلت  واسع  بشكل  انتشرت  قصائده  إن 
بيت كردي من خالل تلحينها وغنائها من جانب 

فنانين ومطربين كبار أمثال شفان برور ومحمد 
شيخو وغيرهم.  

الثاني  في  خوين  جكر  القدير  الشاعر  توفي 
األول سنة 1984  والعشرين من شهر تشرين 
ونقل  السويد  مملكة  عاصمة  ستوكهولهم  في 
جثمانه إلى مدينة قامشلو حيث ُشيّع في موكب 
مهيب من جانب عشرات اآلالف من الكرد الذين 
الشاعر  لتوديع  العالم  أرجاء  سائر  من  قدموا 
الكبير ووري الثرى في باحة منزله الكائن في 

الحي الغربي بقامشلو. 

»تمرد إله/ األنوناكي وقرابين الدم«

إله/  تمرد   ( كتاب  كلكامش  دار  عن  صدر 
الجراح  للدكتور  الدم(  وقرابين  األنوناكي 
الكثير  الكتاب  تناول  الخزاعي..  عواد  هادي 
القديمة،  والشعوب  األمم  وحقائق،  أساطير  من 
وبقاياها وتأثيراتها إلى يومنا هذا.. يتألف الكتاب 
بأكثر  فيه  المؤلف  استعان  من )470( صفحة، 
من )380( مصدر … وقام بمراجعته وتنقيحه 

الكاتب والناقد أحمد عواد الخزاعي.
 

“كحقل ميلء بالفراشات”

صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع رواية: 
الجزائرية  للروائية  بالفراشات  مليء  كحقل 
ياسمينة صالح. وياسمينة صالح واحدة من أهم 
األصوات الروائية النسائية في الجزائر ما بعد 
رواياتها  تميزت  حيث  مستغانمي،  أحالم  جيل 
بالبعد عن المشاكل النسوية التي اشتغلت عليها 
كاتبات أخريات، وتتميز روايات ياسمينة صالح 
بكونها أكثر عمق وتأٍن في تناول قضايا اإلنسان 

والسجن والوطن..

الروائيات  من  صالح  ياسمينة  أن  يُذكر 
الجزائريات اللواتي تُرجمت أعمالهن إلى لغات 

أخرى كالفرنسية واإليطالية..

“أمل البوح الصامت”

 ” الصامت  البوح  أمل   ” ديوان  مؤخراً  صدر 
مؤسسة  عن  الدميس  أمل  السعودية  للشاعرة 
الديوان في 75 صفحة،  للنشر، ويقع  الحازمي 
واحدة  كل  تمثل  قصيدة   20 على  احتوى  وقد 
منها حالتها الخاصة في تجربة الشاعرة. ويعتبر 

التي  للشاعرة  األول  اإلصدار  هو  الديوان 
أن حققت نصوصها  بعد  النشر  تجربة  تخوض 
قصيدة  تجربة  مستوى  على  تجاوزاً  الشعرية 
المواقع  في  ومشاركتها  نشرها  من خالل  النثر 

اإللكترونية والمجالت الثقافية.

 أزمة الصحافة
 الورقية في

 شمال وشرق
سوريا

كثيراً ما أقرأ منشورات ومقاالت خملتلف الكّتاب 
والصحفيني ينتقدون فيها أداء اإلعالم احمللي 
مقارنًة بالتضحيات واملكتسبات احلاصلة في 
وفي  2011م.  عام  منذ  سوريا  وشرق  شمال 
حني اتفق مع بعض أطروحاتهم وانتقاداتهم 
أزيد عليهم بكم هائل  تلك، فإنه ميكنني أن 
املوضوعية   - واالنتقادات  املالحظات  من 
والذاتية- أغلبها نابعة من جتارب في العمل 
في  الضعف  أنفي  ال  هنا  ولعلي  الصحفي، 
أداء اإلعالم احمللي وخاصًة في شقه السياسي 
الوطنية  القضايا  إثارة  يتم  خالله  من  الذي 
في  وكذلك  اخملتلفة  السياسية  واملسائل 

توجيه الرأي العام.  

أي  نلمس  لم  اآلن  لغاية  أنه  القول  يؤسفني 
مقاربة جادة لوضع الصحافة الورقية احمللية، 
وإن حاولت بعض األطر واملؤسسات اإلعالمية 
تنظيم جلسات خجولة وفي فترات متباعدة 
أو قيام بعض الصحفيني بأبحاث عن اإلعالم 
احمللي، إذ غلبها التحليل السطحي واملعمم 

دون الدخول في صلب واقعها. 

املؤسسات  فإن  ذلك،  عن  النظر  وبغض 
وحتريرية  إدارية  هيئات  متتلك  اإلعالمية 
وبالتالي  والعاملني،  املراسلني  من  وشبكات 
على  الفشل  أو  النجاح  مسؤولية  تُلقى 
أو  األولى،  بالدرجة  املؤسسات  تلك  أطقم 
العقل  نحو  تتجه  األولى  املسؤولية  باألحرى 
تلك،  أو  اإلعالمية  املؤسسة  لتلك  املوجه 
القيادة  على  التحرير  ورئاسة  إدارة  وقدرة 
نشر  سياسة  وتنفيذ  ومتكني  الصحيحة 
موحد  عمل  طاقم  توفر  إلى  إضافة  مالئمة، 
التحرير  رئاسة  مع  تام  بشكٍل  ومنسق 
ومؤهلة  متمكنة  تكون  أن  بالضرورة  التي 
بالعمل الصحفي وملمة باألمور والتفاصيل 

السياسية والثقافية واالجتماعية. 

ال  احلزبية  السياسية  الصحف  معظم  إن 
بالصحيفة،  حتى  وصفها  عن  بعيدة  تزال 
حتريرية  إدارة  وال  واضحة،  نشر  سياسات  فال 
مؤهلة، واألصح أن يطلق عليها »منشورات أو 
نشرات«، بل أن حزباً كحزب سوريا املستقبل 
ذاته  بحد  وهذا  نشرة،  مجرد  حتى  ميتلك  ال 
يشكل نقداً موجهاً إلى األحزاب اجلديدة التي 
أساسية  كركيزة  باإلعالم  تهتم  أن  لها  البد 

في عملها ونضالها السياسي.

املستقلة  الورقية  للصحافة  بالنسبة  أما 
بريس«،  »بوير  »روناهي«،  مناذجها  ومن 
»السوري« ... إلخ. فإنها تعيش أزمة جدية، 
فرغم مرور عشر سنوات على صدور صحيفة 
روناهي )صدرت في 16 /2011/10م( وجتاوزها 
األلف عدد، إال أنها لم حتقق التطور املطلوب، 
ولم تتجاوز بعد الكثير من صعوبات وسلبيات 
ساحة  تكون  أن  ميكن  أنه  علماً  العمل، 
احلالية  إدارتها  أحسنت  أن  متطورة  إعالمية 
أكبر  من  فهي  األفضل،  نحو  عملها  وطورت 
وأكثرها  وتوزيعاً  طباعًة  الورقية  الصحف 
متثيالً لواقع ثورة شعوب شمال وشرق سوريا.

من  متكنت  التي  بريس  بوير  صحيفة 
والثقافية  السياسية  النخبة  استقطاب 
الكردية في مدينة قامشلو، يبدو أنها توقفت 
الواقع،  بحكم  أي  إعالن،  أي  دون  الصدور  عن 
منهمكة  بريس  بوير  مؤسسة  إدارة  وباتت 
في عمل إذاعة بوير، وال يُعرف فيما إذا كانت 
عدم  ولكن  الصحيفة،  إصدار  ستواصل 
إلى  أيضاً  والتوقف يشير  الصدور  الثبات في 

وجود أزمة.

ولعل من أبرز مالمح أزمة الصحافة الورقية 
ومؤهالت  قدرات  في  ضعف  وجود  احمللية 
ما  وهو  الصحفية  املؤسسات  في  العاملني 
ينعكس على قدرة املؤسسة اإلعالمية على 
طرح وتنفيذ سياسة نشر مناسبة، فمعظم 
العاملني في القطاع الصحفي ليس لديهم 
واإلعالمية  الفكرية  ذواتهم  نوايا لتطوير  أية 
مؤسستهم  تطوير  ومعها  والثقافية 
اإلعالمية، وال يعدو همهم في نهاية  املطاف 
من  فالصحفي  شهري،  راتب  نيل  من  أكثر 
عليهم  يُلقى  التي  اجملتمعية  الفئات  أكثر 
مسؤولية النهضة الوطنية، وبالتالي ينبغي 
واملهنية  الشخصية  حياتهم  يُسّيروا  أن 
على  امللقاة  املسؤولية  تلك  مع  متاشياً 

كاهلهم.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

قائالً »بعد تحرير المدينة كان أهم عمل نقوم به 
هو إزالة األنقاض وترحيلها وفتح الشوارع وتم 
إزالة أكثر من 5 مليون م3، وتأهيل شبكات مياه 
مياه  وقد وصلت  الحياة،  كونها شريان  الشرب 

الشرب إلى جميع أحياء المدينة وريفها«.
اإلدارة  لجنة  »وأنجزت  الخضر  وأضاف 
المحلية والبلديات ترميم وتأهيل أكثر من عشرة 
 60 أصل  من  وريفها  الرقة  مدينة  في  جسور 
جسراً مدمراً كلياً وأهمها كان جسر الرقة القديم 
ومدينة  الجنوبي  الرقة  ريف  بين  يربط  الذي 
الرقة وإعادة تأهيله بجهود ذاتية من قبل مجلس 
إلى  الجنوبي  الريف  لتعود حركة  المدني  الرقة 

المدينة«.  
 وتابع الخضر »عمل مجلس الرقة المدني على 
تأهيل العديد من الطرقات بريف الرقة باإلضافة 
إلى عمليات التزفيت التي طالت جميع شوارع 
مدينة الرقة العامة وعدد من الشوارع الفرعية 
الريف  إلى  المؤدي  الطريق  إلى  باإلضافة 
الشمالي والغربي والشرقي لتسهل عمليات النقل 

والحركة المرورية«. 
أسس  الرقة  ريف  ألهالي  الخدمات  ولتأمين 
مجلس الرقة المدني 15 بلدية في أرياف الرقة 

وإنشاء  والخدمات  للنظافة  بمعدات  دعمها  وتم 
الخدمات  لتقديم  بلدية  كل  في  فنية  مكاتب 

للمواطنين ضمن اإلمكانات المتاحة.
وأردف الخضر »وبعد تأمين مياه الشرب قمنا 
الرقة  بإنشاء دائرة للصرف الصحي في مدينة 
في  الصحي  الصرف  شبكات  مراقبة  مهمتها 
مدينة الرقة بشكل كامل وإعادة تأهيل الشبكات 
دائرة  إلى  باإلضافة  فوري،  بشكل  المتضررة 
الطرق  ومنصفات  بالحدائق  تهتم  التي  البيئة 
الغطاء  إلعادة  األشجار  زراعة  على  وتعمل 
عامة  حديقة   87 تأهيل  وتم  للمدينة  األخضر 

وفرعية خالل األعوام الثالثة الماضية«.
وبيّن الخضر »وصلت الكهرباء إلى األهالي في 
مدينة الرقة إلى أكثر من 75% بعد أن تضررت 
أما  المدينة،  في  الكهرباء  شبكات  كبير  بشكل 

أرياف الرقة فعادت إليها الكهرباء بشكل كامل 
وعملت بلدية الشعب في مدينة الرقة على إنارة 
لتالفي  الرقة  الرئيسية في مدينة  الشوارع  كافة 

وقوع الحوادث المرورية ليالً«.
بمنح  »قمنا  قائالً:  حديثه؛  الخضر  واختتم 
بناء  و1122  جديدة  بناء  1230رخصة 
مدمراً بشكل كامل للمساهمة في إعادة الحركة 
مزاولة  و«5390«رخصة  للمدينة  العمرانية 

مهنة ألصحاب المحال التجارية في المدينة«.

تطوير التعليم بعد التحرير

وحول تطور الواقع التعليمي قال رئيس مكتب 
بوزان  الرقة  في  التربية  بلجنة  العام  التوجيه 
العلي »عملت لجنة التربية والتعليم على إعادة 
العملية التربوية إلى مدينة الرقة بعد انقطاع دام 
إنجازاً  المجلس  وحقق  سنوات  من خمس  أكثر 
كبيراً في مجال التربية والتعليم حيث تمكن منذ 
المدارس  افتتاح  من  التحرير  بعد  األول  العام 

بمدينة الرقة وريفها«.
في  المدارس  عدد  »بلغ  العلي  بوزان  وأضاف 

فيها  يتلقى  مدرسة   400 وريفها  الرقة  مدينة 
المراحل  مختلف  طالب/ـة  116ألف  من  أكثر 
 90 ترميم  تم  حيث  و5420معلم/ـة،  التعليمية 
مدرسة بشكٍل كلي، فيما تم ترميم 201 مدرسة 

منها بشكٍل جزئي«.
وتابع العلي »عملت لجنة التربية والتعليم التابعة 
لمجلس الرقة المدني على فتح دورات تدريبية 
وريفها  الرقة  مدينة  في  والمعلمات  للمعلمين 
لتطوير األسلوب الدراسي ووضع خطط جديدة 
العلي  وبيّن  وريفها.  الرقة  مدينة  في  للتعليم 
»أثرت جائحة كورونا بشكل عام على القطاع 
التعليمي في جميع أنحاء العالم وكان للرقة أيضاً 
نصيب من هذا الضرر، حيث أغلقت المدارس 
أن  إال  كورونا  جائحة  بسبب  طويلة  فترات 

نجاحاً  حققت  الرقة  مدينة  في  التربوية  العملية 
كبيراً بالرغم من التحديات التي واجهتها«.

العام  خالل  والتعليم  التربية  هيئة  وافتتحت 
وفتحت  الرقة  مدينة  في  الشرق  جامعة  الحالي 
باالنضمام  الراغبين  الطلبة  أمام  التسجيل  باب 
للجامعة، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي 

فيها خالل األيام القليلة المقبلة.

تطور كبري بالواقع الصحي

الرئاسة  قالت  الصحية  الخدمات  تطور  وحول 
الحسن  زينة  الدكتورة  الصحة  لهيئة  المشتركة 
وريفها  الرقة  مدينة  في  الصحي  الواقع  »شهد 
من  العديد  عودة  في  وسرعة  كبيراً  تطوراً 
وأهمها  العمل  إلى  والعامة  الخاصة  المشافي 
في  المشافي  أكبر  أحد  الوطني  الرقة  مشفى 
مدينة الرقة الذي يقدم الخدمات على مدار الـ24 
ساعة، وتجري فيه العمليات الجراحية الساخنة 

والباردة«.
الوطني  المشفى  »يضم  الحسن  زينة  وأضافت 
العديد من األقسام ومنها الداخلية، الحروق، قسم 
باإلضافة  الكلية،  وقسم  واإلسعاف،  الطوارئ 
إلى تقديم اللقاحات المجانية ألمراض الالشمانيا 
وشلل األطفال والتهاب الكبد الوبائي، ويوجد في 
مدينة الرقة ثالث مشافي عامة وهي »الوطني، 
ومشفى  واألطفال،  والتوليد  النسائية  األمراض 
المجانية  الخدمات  تقدم  الكردي  األحمر  الهالل 

ألهالي الرقة وريفها««.
الماضي  العام  »خالل  الحسن:  زينة  وأشارت 
افتتحت لجنة الصحة بمجلس الرقة المدني قسم 
تفتقره  كانت  الذي  المحوري  الطبقي  التصوير 
المنطقة بشكٍل كامل، باإلضافة إلى افتتاح قسم 
عام  مخبر  وافتتاح  الشعاعي  للتصوير  آخر 
الرقة  ألهالي  المجانية  الخدمات  يقدم  مركزي 
على  األعباء  تخفيف  في  للمساهمة  وريفها 

المواطنين«.
التي  للتسهيالت  نظراً  الحسن«  زينة  وتابعت 
من  العديد  افتُتحت  المدني  الرقة  مجلس  يقدمها 
عددها  وبلغ  الرقة  مدينة  في  الخاصة  المشافي 
الصحية  المراكز  عدد  بلغ  فيما  مشافي،  سبعة 
تتوزع  ومستوصفاً  مركزاً   27 والمستوصفات 

في مدينة الرقة وريفها«.
التي  التحديات  »من  الحسن:  زينة  ونوهت 
المدني  الرقة  بمجلس  الصحة  لجنة  واجهتها 
هي جائحة كورونا التي أصابت المدينة وريفها 
سوريا  وشرق  شمال  في  المناطق  باقي  مثل 
وعليه عملت لجنة الصحة على تعقيم الشوارع 
الذي  الكلي  الحظر  أثناء  والفرعية  الرئيسية 
جائحة  بداية  في  واآلخر  الحين  بين  تطبيقه  يتم 

كورونا للوقاية من انتشار الفيروس«.
بالقول:  حديثها  الحسن  زينة  واختتمت 
»للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا 
افتتحت لجنة الصحة مركزاً للحجر الصحي في 
الخدمات  فيه  تُقدم  سابقاً  الشاملة  العيادات  مقر 
للمصابين  الالزمة  الطبية  والرعاية  الصحية 
العالج  المرضى  ويتلقى  كورونا،  بفايروس 
التهابية  أدوية  من  الوباء  لهذا  المخصص 
مضبوطة  وسوائل  وفيتامينات  منشطة  وأدوية 
خطة  ضمن  المحددة  والشوارد  بالفيتامينات 
والمنَافس  األوكسجين  الى  باإلضافة  العالج، 
المرضى  بعض  يحتاجها  قد  التي  االصطناعية 
تحدث  التي  الحرجة  اإلصابة  درجات  حسب 

خالل اليوم«.
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الثروة الحيوانية باب رزق واسع

أزمة المياه ُتقلص المساحات الزراعية إلى 
النصف في العراق

اإلعالن عن تحالٍف لمنظمات مدنية تدعم مجتمعات شمال وشرق سوريا

ضرورة تفعيل الوحدات الطبية في جميع المناطق وبشكٍل خاص الريفية..

طقس سنوي أشبه بالمهرجان في تل كوجر..

الثروة  تعتبر  ـ  المحمود  مثنى  كوجر/  تل 
اقتصاد  في  أساسية  وركيزة  دعامة  الحيوانية 
أي دولة أو منطقة وكذلك في منطقة تل كوجر، 
لكونها ركن أساسي في حياة المجتمع الريفي 

وطريقة المعيشة داخله.

تُعد تربية الحيوانات المنتجة مثل األبقار والماعز 
والخيل والدواجن، مصدر دخل ثابت لدى سكان 
بيت  يخلو  تل كوجر وأريافها، حيث ال  منطقة 
من إحدى أنواع الحيوانات التي ذكرناها، لذلك 
دخل  في  أساسي  محور  الحيوانية  الثروة  تعد 

واقتصاد المواطن في هذه المنطقة. 

مصدر رزق دائم

الدخل  مصادر  أهم  من  الحيوانات  تربية  تعد 
يقول  المجال  هذا  وفي  كوجر،  تل  منطقة  في 
الحيوان  تربية  أن  الزعال  مصطفى  المواطن 
تعد مصدر رزقه الشخصي وأن تربية الحيوان 
يعمل  حيث  له،  بالنسبة  الوحيد  الدخل  مصدر 
الزعال في تربية الحيوانات وخصوصاً األغنام 
الزعال  العشرين عام، ويضيف  يقارب  ما  منذ 
أنه ال يملك دخل آخر سوى ما تدره عليه األغنام 
من رزق، من جراء بيع لبنها ومشتقاته إضافة 
يبيعها  التي  المولودة  والخراف  صوفها  إلى 

بشكٍل دوري.
أهالي  يربيها  ما  وحدها  األغنام  فقط  ليست   
التي  »أ.ع«  المواطنة  تخبرنا  إنما  المنطقة، 
تقطن في قرية الشاهر، أنها تعيش على ما تدره 
لها بقرتها، إذ أنها تعمل في تربية األبقار إضافة 
إلى بعض أنواع الدواجن وهذا هو مصدر دخلها 
الوحيد، وال تمتلك أي مصدر آخر للرزق أو أي 

عمل آخر، لذا يبقى اقتصاد منزلها قائم على هذه 
الحيوانات وما تدره.

تربية املوايش يف تراجع

ماشية من  وتاجر  السيد وهو مربي  يقول حمد 
على  سنوات  منذ  معتاد  كان  أنه  الرطلة،  قرية 
على  معتمداً  الخراف،  من  تربية 1000 رأس 
لكنه  لتسمينها،  )الربط(  تسمى  محلية  طريقة 
رأس،   200 إلى  الخراف  عدد  مؤخراً  خفف 
بسبب ارتفاع أسعار المواد العلفية، حيث وصل 
سعر كيلو الشعير إلى ما يقارب 1000 ل .س 
ويضيف السيد أن الكثير من المربين عزفوا عن 
البيع  أسعار  باإلضافة ألن  ذاته  للسبب  المهنة، 
لهم  تسبب  التي  التربية  تكاليف  من  بكثير  أقل 
خسائر كبيرة، ويتعمد تجار المواشي في مناطق 
شمال وشرق سوريا على تصدير ماشيتهم  إلى 
إقليم كردستان، حيث يكون الطلب الرئيسي على 
تسمينها ألشهر  يجري  التي  والخراف  العجول 

في حظائر خاصة، ويعبّر السيد عن خشيته من 
أن يؤدي واقع الجفاف الحالي وارتفاع األسعار 
إلى إلحاق أضرار جسيمة بالثروة الحيوانية في 

المنطقة.

دعم متواضع

في متابعة للموضوع كان لصحيفتنا »روناهي« 
الثروة  لجنة  رئيس  النشمي  بسام  مع  لقاء 
الذي تحدث عن دعم  تل كوجر،  الحيوانية في 
توزيع  يتم  العلفية، حيث  النخالة  بمادة  المربين 
كيلو  و50  والماعز  لألغنام  غرام  كيلو   10
حسب  التوزيع  ويتم  والجمال،  والخيل  لألبقار 
العام، حيث كان  التي تم إحصائها هذا  األعداد 
هناك لجنة إحصاء جابت كل القرى لمنطقة تل 
كوجر وعددها 110 قرى، وتم اإلحصاء بشكل 
السابقة،  إلى عدم دقة اإلحصائيات  دقيق نظراً 
أعداد األغنام والماعز 150000  حيث وصل 
رأس   6000 واألبقار  رأس   1000 والخيل 

الحالي  اإلحصاء  بين  الفروقات  ظهرت  حيث 
والسابق الذي تعدى هذه األرقام بكثير.

الثروة  لجنة  اآلن  »تقوم  أضاف:  النشمي 
الحيوانية بتوزيع النخالة بسعر450 ل.س، ويتم 
موضحاً  األسبوع«،  في  يومان  التوزيع ضمن 
على  الضغط  من  زاد  قد  الجفاف  موسم  أن 
ازدادت متطلبات  الحيوانية، حيث  الثروة  لجنة 
المربين، هذا وتحاول اللجنة دعم المربين قدر 
آخر  دعماً  العلف  دعم  إلى  يضاف  المستطاع، 
التي  واللقاحات  األدوية  وهو  أال  مجاني  وهو 
يتم توزيعها »بشكٍل مجاني« إضافة إلى أدوية 

توزع سنوياً مثل دواء الجدري.
»التوزيع  النشمي:  بسام  يقول  العمل  آلية  وعن 
ثم  ومن  أوالً  القليلة  األعداد  أصحاب  يستهدف 
العودة إلى أصحاب األعداد الكبيرة، ونأمل في 
تخطي هذه المرحلة الصعبة على المربين وعلى 

القائمين على الثروة الحيوانية بشكل عام«.

مع  بالتنسيق  العراقية،  الزراعة  وزارة  أقرت 
وزارة الموارد المائية، الخطة الزراعية للموسم 
مساحة  قلصت  أن  بعد  العام،  لهذا  الشتوي 
النصف،  إلى  بالخطة  المشمولة  األراضي 
بسبب األزمة المائية التي تعيشها البالد، فيما تم 
استبعاد محافظات معينة من الخطة بشكل كامل.
المحافظات  أغلب  تعاني  وقت  في  ذلك  يجري 
نتيجة  العراقية من موجة جفاف غير مسبوقة، 
المحافظات  إيران روافد نهر دجلة. وتُعد  قطع 
الروافد  تلك  على  والمعتمدة  إيران  من  القريبة 

األكثر تضرراً من غيرها.
الزراعية  خطته  إقرار  في  العراق  وتأخر 
إيران  إلقناع  محاوالت  بعد  الحالي،  للموسم 
وُطرح  العراق،  تجاه  المائية  سياساتها  بتغيير 
وحلول  البلدين،  بين  الضرر«  »تقاسم  عليها 
أخرى قابلتها كلها بالرفض. وأكد وزير الموارد 
المائية العراقي مهدي الحمداني أخيراً، أنه »لم 
يجد أي تعاون من قبل إيران بشأن استحصال 

حصتنا المائية«.
باسم  المتحدث  قال  المعطيات،  لهذه  ووفقا 
»وزارة  إن  بيان،  في  النايف  حميد  الوزارة 
المتاح  المائي  الخزين  أن  بينت  المائية  الموارد 
لسد  يكفي  والخزانات  السدود  في  الموجود 
فقط  دونم  ألف  وخمسمائة  مليونين  احتياجات 

)الدونم يضم ألف متر مربع(«.
وأوضح النايف أنه »تم إقرار الخطة الزراعية 

األحد الفائت، وفقا للمساحة التي حددتها وزارة 
عن   %50 مقداره  بتخفيض  المائية،  الموارد 
المساحات المقررة للعام الماضي، والتي كانت 
النحسار  نظراً  وذلك  دونم،  ماليين  خمسة 

اإليرادات المائية«.
وأشار إلى أن هذه الخطة جاءت لغرض ديمومة 
المياه في الخزين المتوفر في السدود والخزانات، 
المياه الالزمة للمحطات  وألجل ضمان كميات 
في المحافظات كافة والبستنة )الزراعة( للموسم 

الصيفي القادم.
المرتبطة  ديالى  »محافظة  إن  النايف  وأضاف 
حدودياً مع إيران استُبعدت من الخطة الزراعية 
المياه  منسوب  انخفاض  نتيجة  كامل،  بشكٍل 
المائية،  اإليرادات  قلة  بسبب  حمرين،  سد  في 
واقتصرت على تأمين المياه لألغراض البستنية 

ومياه الشرب حصراً«.
وتابع أن »الوزارتين أكدتا منع الزراعة داخل 
حدود األهوار )بين العراق وإيران( والمخارج 
وذي  وواسط  البصرة  محافظات  في  الفيضانية 
»الوزارتين  إن  مؤكداً  وميسان«،  وديالى  قار 
والفالحين  المزارعين  التزام  وجوب  أكدتا 
بالمساحات االروائية المقّرة في الخطة الزراعية 

حصراً وعدم تجاوزها«.
الموارد  وزارة  في  مسؤول  قال  جهته،  من 
وضعت  الزراعية  الخطة  إن  العراقية،  المائية 
بعد أن تم االتفاق مع الجانب التركي على زيادة 

الدفقات المائية بنهري دجلة والفرات.
عن  الكشف  عدم  طلب  الذي  المسؤول،  وأكد 
»األراضي  أن  الجديد«،  لـ«العربي  اسمه، 
أو  الزراعة  من  ُمنعت  والتي  تضرراً  األكثر 
بشكل  الخطة  في  الزراعية  مساحاتها  قُلصت 
الواصلة من  المياه  تعتمد على  التي  كبير، هي 

إيران، والتي تم قطعها تماماً«.
وزارة  مع  الجلوس  رفضت  »إيران  إن  وقال 
واحدة،  طاولة  على  العراقية  المائية  الموارد 
عن  الماء  منع  وقررت  حلول،  أي  تطرح  ولم 
تقاسم  وقوانين  اتفاقات  كل  متجاوزة  العراق، 

الماء«.
»العراق  أن  من  العراقي،  المسؤول  وحذّر 

سيتضرر كثيراً من هذه الخطة، كما ستتضرر 
الكثير من العائالت التي تعتمد الزراعة كمورد 

رئيس لها«.
وكان العراق قد توصل أخيراً إلى حلول ألزمة 
تفاهم  مذكرة  إبرام  من خالل  تركيا،  مع  المياه 
مشتركة بين الجانبين، نصت على التزام تركيا 
للعراق في نهري  بإطالق مياه عادلة ومنصفة 

دجلة والفرات.
تموز  في  العراقية،  الحكومة  لّوحت  فيما 
الدولية  المؤسسات  الى  باللجوء  الماضي، 
للحصول على المياه من إيران، وفقاً التفاقيات 
أي  تخِط  لم  »الحكومة«  أنها  إال  المياه،  تقاسم 

خطوة نحو تدويل الملف.   وكاالت

روناهي/ قامشلو ـ في سبيل حل القضايا التي 
المدني في شمال وشرق  المجتمع  يعاني منها 
ألشهر،  واجتماعات  مناقشات  وبعد  سوريا 
المجتمع  منظمات  لتحالف  التأسيسي  المؤتمر 
وذلك  بعمله،  البدء  عن  رسمياً  يُعلن  المدني 
ـ   17 األول  مؤتمره  استمرار  من  يومين  بعد 

2021/10/18 في صالة زانا بقامشلو.

عقد تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال 
السابع  في  التأسيسي  مؤتمره  سوريا  وشرق 
عشر والثامن عشر من الشهر الجاري في مدينة 
قامشلو بصالة زانا، والذي كان يبدأ من الساعة 
التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة عصراً، وحضر 
المؤتمر المنعقد في اليومين حوالي 200 ممثل 
وممثلة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني 

من كافة مناطق شمال وشرق سوريا. 

خطوة لتعزيز القيم االجتامعية

وهذا التحالف تشكل لتطوير المجتمع المدني في 
شمال وشرق سوريا ومن خالل ممثلي عدٍد من 
أجل  من  التنسيق  بدأ  المدني  المجتمع  منظمات 
التواصل  تعميق  ولضرورة  الجهود،  توحيد 
الفعال للوصول ألفٍق جديدة وتعاوٍن رصين من 

أجل دعم وتحسين واقع المجتمع.
من  المنظمات  تقريب  األهداف  وتضمنت  كما 
أكبر  أثر  لتحقيق  قوتهم  نقاط  وتفعيل  بعضها 
خالل  من  استدامة  وأكثر  نطاقاً  وأوسع  حجماً 
في  العاملة  المنظمات  جميع  يضم  تحالف  بناء 

شمال وشرق سوريا.
هذا وقالت مسؤولة في الهيئة التأسيسية لتحالف 
وشرق  شمال  في  المدني  المجتمع  منظمات 

سوريا »نور عجيل« إن الهدف من هذا المؤتمر 
المنعقد هو بناء أرضية مشتركة تجمع منظمات 
وترسيخ  لتعزيز  والمؤسسات  المدني  المجتمع 

دورها في المجتمع.
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  وبارك 
ستعزز  أنها  واصفاً  الخطوة  هذه  عبدي  مظلوم 
طاقات  حشد  من  وتمكن  االجتماعية  القيم 
المجتمع  تطوير  سبيل  في  جميعها  المنظمات 
المدني، ضمن مشاركته في المؤتمر عبر مقطعٍ 

مصور.

بناء عالقات ومشاريع

فرصة  توفير  واألساسي  األول  هدفه  التحالف 
المستقبلية  والمشاريع  العالقات  لبناء  إيجابية 
في  الفاعلة  المحلية  المنظمات  بين  المشتركة 
الجهات  وبين  جهة  من  سوريا  وشرق  شمال 
المجتمع  الدولية من جهة أخرى، وتعزيز دور 
في  المحلية  المجتمعات  وتنمية  لتطوير  المدني 
مع  التواصل  ومواكبة  سوريا،  وشرق  شمال 
وعلى  الوطني  الصعيد  على  المدني  المسار 
المستوى األممي، باإلضافة إلى تبادل الخبرات 
القيادي  الدور  وتعزيز  المعلومات،  وإدارة 
للمرأة وترسيخ مفاهيم تضمين تشميلهن في كافة 
مفاصل الحياة المدنية، لتكون نسبة تمثيل النساء 
أهداف  ضمن  ومن   .%50 اإلدارة  مجلس  في 
اآلخر  وتقبل  احترام  مفهوم  ترسيخ  التحالف 
العرق  على  القائم  التمييز  أشكال  كافة  وإلغاء 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل 

القومي أو االجتماعي.. أو غيرها.

العمل حسب املواثيق الدولية

سياسية  سلطة  أي  عن  التحالف  واستقاللية 
مع  تتعارض  ال  حكومية،  أو  عسكرية  أو 
الهيئات  جميع  مع  التعاون  إلى  التحالف  سعي 
بما  المنطقة  في  الفاعلة  الرسمية  والمؤسسات 
يتفق مع أهداف التحالف وغايات تأسيسه، حيث 
يستمد التحالف مرجعيته القانونية من األعراف 
والمواثيق  اإلنسان  لحقوق  الدولية  والمعاهدات 
الدولية ذات الصلة، وحسب المادة الثالثة ضمن 

النظام الداخلي للتحالف تتضمن أهداف:
الديمقراطية من خالل تعزيز مشاركة  ـ تعزيز 
منظمات المجتمع المدني وبناء قدراتها وتمكينها 
أنظمة  على  الرقابي  دورها  ممارسة  أجل  من 

الحكم.
يضمن  بما  الرشيدة  المحلية  الحوكمة  تعزيز  ـ 
القانون  وسيادة  والمساءلة  الشفافية  تعزيز 
االقتصادي  السياسي  المستوى  على  والتعددية 

واالجتماعي.
وشرق  شمال  تخص  التي  القضايا  مناصرة  ـ 
سوريا على المستوى المحلي والوطني والدولي.

ما يخص التحالف

 15 من  يتألف  التحالف  في  اإلدارة  مجلس 
تقل  ال  أن  ويجب  المنظمات،  من  عضو/ة 
انتخابهم من  ويتم  بالمئة،  النساء عن 50  نسبة 
والتوزيع  التنوع  مراعاة  مع  العامة  الهيئة  قبل 
الدورة لمجلس اإلدارة عامين،  الجغرافي ومدة 
مناطق  كافة  وتضمين  الوصول  ولضمان 
المجتمعات  جميع  مشاركة  وضمان  الجغرافية 
المحلية ُخصصت مقاعد مجلس اإلدارة وفق ما 
يلي: )دير الزور 4 مقاعدـ  الرقة 4 مقاعدـ  إقليم 

الجزيرة 4 مقاعد ـ إقليم الفرات 3 مقاعد ـ إقليم 
الفرات ضمنها منبج وكوباني والطبقة وصرين 
التحالف طوعي وال  3 مقاعد(، والعمل ضمن 
تعويضات  على  الحصول  عضو  ألي  يجوز 
مالية لقاء أعمالهم التي يؤدونها في التحالف عدا 
مصاريف التنقل واإلقامة واألنشطة إذا ما توفر 

تعويض لذلك. 
وُخصصت مادة للشكاوى ضمن النظام الداخلي 
للتحالف عبر إنشاء آلية الشكاوى لتعزيز الشفافية 
واالحتفاظ  لتلقي  المستقلة  المساءلة  آلية  وبناء 
ومعالجة الشكاوى التي يتلقاها التحالف من أي 
مصد، سواء داخلياً أو خارجياً، فيما يتعلق بأي 
مشروع أو نشاط أو مخالفة اللوائح التنظيمية أو 
أي انتهاك لحقوق اإلنسان وحقوق النساء أو أي 

أمور أخرى.
وثالثين  أربع  للتحالف  الداخلي  النظام  وتضمن 
والمساواة  الحقوق  على  الحفاظ  تضمن  مادة 

والمشاركة الفعالة في المجتمع.
المنظمات  لتحالف  التأسيسية  الهيئة  وتتألف 
فأن  ذكرنا سابقاً  من سبعة عشر منظمة، وكما 
بلغت  المؤتمر  في  شاركت  التي  المنظمات 
باب  أن  علماً  منظمة   200 يقارب  ما  عددها 
من  أمام  مفتوح  التحالف  هذا  إلى  االنضمام 
يرغب باالنضمام والمشاركة في تطوير العمل 

المجتمعي في مناطق شمال وشرق سوريا.
وجلسات  اجتماعات  عدة  ُعقدت  قد  وكان 
يجب  التي  والقضايا  التحديات  تناولت  حوارية 
كل  على  مواجهتها  على  والعمل  تحديدها 
ـ  السياسية  ـ  التعليمية  ـ  )االقتصادية  األصعدة 
حقوق المواطنة المجتمعي ـ الصحة والحماية ـ 

الوصول للخدمات(.

عدي  الممرض  أكد   - الفارس  عمر  الطبقة/ 
الحسين على أهمية المراكز الصحية والعيادات 
األولية  العناية  لتوفير  تسعى  التي  الطبية 
والعاجلة للمرضى والحاالت الصحية في جميع 

المناطق وبخاصةً األماكن النائية والريفية.

من  مصغراً  نموذجاً  الطبية  العيادات  تعتبر 
الكبيرة  العالجية  والمصحات  المستشفيات 
الضرورية  األجهزة  من  عدد  فيها  ويتوفر 
واإلصابات  لألمراض  األولية  لإلسعافات 
المتنوعة وال سيما مع انتشار فايروس كورونا 
الذي اجتاح العالم؛ مما يهيب بضرورة االهتمام 
واسع  نطاق  على  الصحي  بالقطاع  األكبر 
تعتبر  التي  الطبية  الرعاية  توفير  على  والعمل 
حقاً لكل مواطن، حيث أولت اإلدارة الذاتية في 
للقطاع  الكبرى  األهمية  سوريا  وشرق  شمال 
ال  أساسياً  ركناً  يعتبر  الذي  والطبي  الصحي 

توفير  خالل  من  وذلك  عنهُ  االستغناء  يمكن 
وتشييد عدد من المستوصفات والعيادات الطبية 
والنواحي  المدن  جميع  في  والعامة  الخاصة 
األرياف  جميع  في  لتوفيرها  المستمر  والسعي 

ومخيمات النزوح.

توفري اإلسعاف األويل

صحيفتنا  التقت  ذلك؛  عن  أكثر  وللحديث 
»روناهي« بالممرض عدي الحسين وهو يعمل 
في عيادة السالم الطبية التي تقع في الحي األول 
ضمن مدينة الطبقة حيث قال في حديثِه: »تكمن 
أهمية المراكز الطبية المصغرة في توفير العالج 
واإلسعافات األولية التي يحتاجها المريض سواًء 
الجسدية  اإلصابات  أو  فيروسي  المرض  كان 
المتاحة  اإلمكانات  وفق  نقوم  حيث  متنوعة، 

في العيادة الطبية على تقديم العالج الضروري 
للمريض ريثما يتم تحويله إلى المشفى المركزي 

بالمدينة«.

رضورة تفعيل املراكز الطبّية يف 
املدينة والريف

للمراكز  الكبيرة  األهمية  إلى  الحسين  وأشار 
في  وجودها  يتوجب  التي  والصيدليات  الطبية 
وتابع:  واألرياف،  المدينة  ضمن  المناطق  كل 
»ال سيما بعد ورود عدة شكاوى من قبل قاطني 
األرياف على بعض المراكز الطبية والعيادات 
األدوية  توفر  التي  والمستشفيات  الصحية 
المصابين  وخاصةً  للمصابين  األولي  والعالج 
لحاالت  يتعرضون  الذين  كورونا  بفايروس 

أسطوانات  توفر  ويتوجب  الصعبة  االختناق 
األوكسجين لهم كإجراء إسعافي سريع«.

وأضاف: »كما تعمل المراكز الطبية على توفير 
لها  يتعرض  التي  للحوادث  األولية  اإلسعافات 
السقوط  حاالت  مثل  مكان  كل  في  إنسان  أي 
السكنية  التي كثرت في األحياء  المرتفعات  من 
واألبنية المدمرة التي يقطنها النازحون، إضافةً 
لحاالت حوادث السير وغيرها... لذلك يتوجب 
المراكز  وتواجد  وتفعيل  لتمكين  خطط  وضع 
إضافة  والنائية  الريفية  المناطق  كل  في  الطبية 

للمدن«. 

مطالب العيادات الطبّية

أخيراً  تحدّث  والمطالب  الصعوبات  وعن 
أسعار  غالء  عن  حديثهُ  سياق  في  الحسين 
لم يجد لها حالً حتى  األدوية الضرورية والتي 
هذه اللحظة، ونوه حيال ذلك: »فالتفاوت الكبير 
في أسعار األدوية يومياً يؤثر بشكٍل سلبي على 
إمكانية المريض على تأمين الدواء الضروري 
كأدوية  والدائمة  المزمنة  األمراض  سيما  وال 
الشقيقة  المزمن«  والصداع  والسكر  الضغط 
الصحية  المراكز  أغلب  تعاني  » وغيرها، كما 
الخاصة والعامة من النقص الحاد في اإلمكانات 
واألجهزة الطبية مثل منافس األوكسجين وبعض 

األجهزة الطبية الضرورية«.

روناهي/ تل كوجر - قبل بداية فصل الشتاء، 
منازلهم  بصيانة  كوجر  تل  ريف  أبناء  يبدأ 
الترميم  يشكل  حيث  ترميمها،  وإعادة  الطينية 

طقساً سنوياً ال بد منه.
الشتاء، ينتظر  في كل عام وعلى أعتاب فصل 
القروي المقيم في ريف تل كوجر خصوصاً في 
وهو  أال  جداً  هام  عمل  عموماً،  الجزيرة  إقليم 
إعادة ترميم منزله الطيني وإعادة طالء الجدران 
والسقف بالطين )الوحل(، هذا العمل الذي يعتبر 

جزءاً من حياة المواطن الريفي البسيط. 

رضورة ال بد منها

التقت  المنازل،  ترميم  عن  الحديث  إطار  في 
عسل  عباس  المواطن  »روناهي«  صحيفتنا 
كوجر،  تل  بريف  مسعدة  قرية  في  يقيم  الذي 
مسألة  بأن  عباس  أخبرنا  المنازل  ترميم  وعن 
سنوي  وطقس  ضروري،  أمر  المنزل  ترميم 

المطر،  هطول  وقبل  الصيف  أواخر  في  يقام 
للضرر الكبير الذي يسببه المطر للبيوت  تجنباً 
الطينية، لذلك يكون واجباً على كل مواطن يقطن 
بالجدران  بدءاً  ترميمه،  إعادة  طيني  بيت  في 
وصوالً إلى السقف، وكل عمليات الترميم قائمة 

على الطين )الوحل(.
موضحاً بأن القروي الذي يهمل ترميم منزله قد 
يتعرض لكارثة أثناء فصل الشتاء، جراء ما قد 
يتسبب به هطول المطر، وأحياناً حدوث سيول 
في  القرى  من  القريبة  األنهر  لبعض  وطوفان 

ريف تل كوجر. 

طقس أشبه باملهرجان

تل  قرى  في  والبيوت  المنازل  تشابه  إلى  نظراً 
والتي  منها  تبنى  التي  المواد  حيث  من  كوجر، 
يتوجب على ُجل أهل  لذا  الطين،  قوامها  يكون 
الوقت، أي  بيوتهم في ذات  تأهيل  إعادة  القرى 

سالم  حدثنا  وكما  األمر  هذا  الشتاء،  فصل  قبل 
سنوياً،  طقساً  البيوت  إصالح  من  جعل  الخير 
جميع  يجتمع  »حيث  وتابع:  المهرجان،  يشبه 
شباب القرية كل يوم في بيت واحد وهو البيت 
المراد ترميمه، فيعمل الشباب كمجموعة واحدة 
حتى االنتهاء من البيت، حيث يترافق عملهم مع 
مساعدة  في  دورهن  يكون  التي  النساء،  عمل 
حيث  ترميمه،  عملية  تتم  التي  المنزل  ربة 

قدموا  من  إطعام  المنزل  على صاحب  يتوجب 
لمساعدتها، على هذا المنوال يسير العمل وكل 
يوم في منزل حتى ينتهي جميع أبناء القرية من 

ترميم منزلهم«.

طني وماء وقش

المواد إلعادة  العديد من  الريف  أبناء  يحتاج  ال 
وفير  وماء  أسود  تراب  فقط  منازلهم،  ترميم 

وقش أو تبن، ويخلط أحد الشبان جميع المواد مع 
بعضها البعض ثم يتم رفعها إلى سطح المنزل 
عن طريق وعاء )الطلي(، ويتناوب الشبان على 
مهامهم  وتختلف  المنزل  إلى سطح  الطين  رفع 
البيت  سطح  من  االنتهاء  واضح،  الهدف  لكن 
بأسرع وقت وعلى هذا المنوال بدءاً بالسطح ثم 
الجدران من الخارج ومن ثم جدران البيت من 
الداخل وهكذا حتى يبدو المنزل وكأنه بُنَي من 

جديد.

مطامر النفايات ـ1ـ
النفايات وتأثيرها على 

البيئة واإلنسان

ما  أو  النفايات  مواقع ردم  للحديث عن    
في  علينا  يجب  النفايات  بمطامر  يسمى 
البيئة  )مخلفات  بالنفايات  التعريف  البداية 
أو الفضالت( والتي تعرف بأنها أيّة مواد 
تعني  أن  ويمكن  مرغوبة،   وغير  زائدة 
أما في علم  المهمالت،   أو  القمامة  أيضاً 
الزائدة  المواد  بالمخلفات  فيقصد  األحياء 
أو السموم التي تخرج من الكائنات الحية، 
من  اإلنسان  يخلفه  ما  كل  هي  واجتماعياً 
فائضة عن  أو صلبة تكون  بقايا عضوية 
استخداماته  مخلفات  تكون  أو  حاجته 
األغذية  وبقايا  والزراعية  الصناعية 
التي  المعدات  من  والفائض  يتناولها  التي 

يستخدمها في روتين حياته اليومية….
 

وهنالك صعوبة في تعريف ماهية المخلفات 
بعض  يعتبره  ما  أن  حيث  دقيق،  بشكل 
ذا  يعتبر  فهو  لهم  بالنسبة  مخلفات  الناس 
قيمة لغيرهم، ولهذا السبب يجب التركيز 
على موضوع إدارة المخلفات بشكل عام 
للتخلص من اآلثار السلبية لها على البيئة 
واالستفادة  جهة،  من  العامة  والصحة 
القصوى من عملية إعادة التدوير من جهة 
أخرى، وإدارة المخلفات يقصد بها التحكم 
من  والتخلص  والمعالجة  الجمع  بعمليات 
المخلفات بحيث يتم تقليص التأثير السلبي 

للمخلفات على البيئة والمجتمع.
مواد  عدة  من  تتكون  المخلفات  غالبية   
مكتبية،  أوراق  )الصحف،  األوراق  منها 
مشروبات،  )علب  واللدائن  تغليف(  مواد 
بناء،  مواد  )علب،  والفلزات  أكياس(، 
واألخشاب،  والبراز  والزجاج  أجهزة(، 
البيئة  تلوث  التي  النفايات  هذه  أهم  ومن 
واإلنسان هي النفايات الصناعية وخاصةً 
التي لم تُعالج قبل إلقاءها خارج المصانع 
حيث تنطلق غازات سامة تؤثر على صحة 
الرياح ألماكن  اإلنسان، والتي قد تحملها 
وبذلك  منها،  التخلص  مواقع  عن  بعيدة 
شريحة  وتصيب  أكبر  مساحة  على  تؤثر 
واألمراض،  بالسموم  البشر  من  أوسع 
الصلبة  الصناعية  النفايات  تعمل  وكذلك 
الفاكهة  وقشور  األطعمة  مخلفات  مثل 
والخضروات على تجميع الحشرات التي 
المناطق  إلى  واألمراض  السموم  تنقل 
عند  النفايات  خطورة  وتكمن  السكنية، 
تلويث  على  تعمل  حيث  بالمياه  اقترانها 
مكبات  تعتبر  وكذلك  الجوفية،  المياه 
الحية  الكائنات  لتكاثر  مزارع  النفايات 
المسببة لألمراض كالفئران والصراصير 
االحتياطات  اتخاذ  يتم  لم  وإن  والذباب.. 
الالزمة في أماكن التخلص منها،  والذي 
ما  وهذا  بحرقها  يتم  األحيان  أغلب  في 
وإنما  للهواء  فقط  ليس  بتلوث  يتسبب 
من  سبق  لما  وباإلضافة  أيضاً،  لألرض 
تحلل  هنالك  للنفايات  ضارة  تأثيرات 
بواسطة  فيها  الموجودة  العضوية  المواد 
التحلل  هذا  عن  ينتج  حيث  الميكروبات 
مثل  السامة  والغازية  السائلة  المواد 
الكبريت  أوكسيد  وثاني  اآلزوت  أكاسيد 
التربة  لتلويث  يؤدي  مما  والنتروجين 
المياه  نوعية  على  والتأثير  السطحية، 
الجوفية ، ورفع نسبة الحموضة فيها مما 
يجعل التربة غير صالحة للزراعة، ناهيك 
عن تراكم النفايات وخاصة الصلبة وشغلها 
وهذا  األرض،   من  واسعة  لمساحات 
الزراعة  في  استغاللها  دون  يحول  األمر 
المنظر  تشويه  إلى  باإلضافة  البناء،  أو 
المتواجدة بها مما يؤثر  للمناطق  الجمالي 

سلباً على صحة ونفسية المواطنين. 

زراعة وبيئة 

حممد سعيد


