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عفرين... سرقات وإتاوات وفوضى السالح جنون كرة القدم يف أوروبا...
ليلة من العمر

يف ذكرى استشهادها
 الثالثين.. برييتان درب حرية

 المرأة المنشود

نساء بمقاطعة كري سيب: 
المحتل الرتكي ومرتزقته 

يستغلون النساء وُيتاجرون بهنَّ

والمرتزقة  التركّي  االحتالل  ظل  في  عفرين 
القانون  خارج  الجغرافيا  باتت  له  الموالين 
بأنواعها  االنتهاكات  حيث  الرابعة،  للسنة 
التعسفّي  واالعتقال  االختطاف  وأعمال 
وفوضى  اإلتاواِت  وفرُض  المواسِم  وسرقةُ 
اآلونة  وفي  الفصائلّي،  واالقتتاُل  السالِح 
األخيرِة تمَّ تداوُل نقِل جهاديين عرٍب وأجانب 
زيادة  مع  بالتوازي  عفرين  إلى  إدلب  من 

التصعيد والغارات الروسيّة في إدلب...«5

توجهت أنظار الماليين من 
جماهير كرة القدم حول العالم 
إلى شاشات التلفزة وأجهزة 

الموبايل والكمبيوتر في المنازل 
والمقاهي لمشاهدة مباريات 

الكالسيكو في مختلف الدوريات 
األوروبية لكرة القدم، في سهرة 

من العمر شهدت جنون الكرة 
بحق وحقيقة...«10

استذكرت شعوب شمال وشرق 
سوريا المناضلة بيريتان في ذكرى 
استشهادها الثالثين التي غدت مثاالً 
للمرأة المناضلة التي تأبى االستسالم 

والخنوع، معاهدين بالسير على خطاها 
في االستمرار في المقاومة ورفض 

الخيانة...«3

 أثار افتتاح مكتب لتعدد الزوجات في 
المناطق المحتلة استهجاناً شعبياً واسعاً 
بسبب استغالل أوضاع النساء في تلك 
 ، المناطق، والعمل على المتاجرة بهنَّ

واستخدامهنَّ كسلعة عبر هذه المكاتب، 
حيث استنكرت منظمات حقوقية 
ونسوية في مناطق شمال وشرق 

سوريا هذه الخطوة وانتهاك حقوق 
النساء واستغاللهن...«3

مؤشر النصر عىل تركيا يظهر يف حصيلة 
عمليات الكريال خالل ستة أشهر

بعد مقاومة ستة أشهر كشفت قوات الدفاع الشعبي حصيلة عملياتها ضد المحتل 
التركي في مناطق الدفاع المشروع والتي تؤكد فشل تركيا وهزيمتها على الرغم 

من استخدامها األسلحة الكيماوية...«2

أهالي كركي لكي: استخدام 
 دليل 

ً
تركيا لألسلحة المحّرمة دولّيا

فشلها السياسي والعسكري
ا، واتب�اعها سياسة التطهير العرقي، لن يكتب   استخدام تركيا لألسلحة المحّرمة دوليًّ

ّ
بّي�ن أهالي )كركي لكي( أن

 »المقاومة اليت تب�ديها )الكريال( مستمدة من أعدل القضايا في التاريخ، وهي قضيتن�ا 
ّ

دوا أن
ّ
لها النجاح، وأك

الكردية«...«4

أقدم آلة لتعليم المشي لألطفال 

يتفّرد المندائيون بصناعتها عبر الزمن

لجنة التربية والتعليم 
بالطبقة تنشئ غرف تعليمية 

في المناطق الريفية

مراحل  في  للطفل  الكاري  باستخدام  ينصح 
عمرية معينة وليس في كل مرحلة، فعادةً يحاول 
الطفل المشي بعمر السنة والمفروض استخدامه 
يؤثر  ال  لكي  أقل،  عمر  في  وليس  العمر  بهذا 

على عظامه.
تطأ أرجل الطفل علي الذي أكمل سنته األولى 
للمشي  محاوالته  أولى  في  األرض،  من عمره 
وهو يستند على آلة خشبية بدائية، ذات عجالت 
تدعى الكاري، اشتراها له والده من سوق مدينة 
العراق،  العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي 
لمساعدته على تعلم المشي، واستعمالها كمشاية 

يمسكها بكلتا يديه ويحركها بإرادته.
الكاري )بالكاف الفارسية( كما تلفظ في اللهجة 
أقدم  من  العربة،  تعني  فارسية  كلمة  العراقية، 
جنوب  أبناء  عرفها  التي  الخشبية  العجالت 
العراق، تصنع خصيصاً لألطفال كأول محاولة 
بمعناها  المشاية  لصناعة  العراقيون  عرفها 

الحديث.

يصنع الكاري من خشبتين متقاطعتين، تجمعهما 
مساند قائمة بشكل هندسي ارتفاعها على قياس 
طول الطفل ويثبت بمسامير، له ثالث عجالت 
الخلف،  في  واثنتان  اإلمام  في  واحدة  صغيرة، 
حركته،  لتسهيل  أيضاً  الخشب  من  مصنوعة 
ليدفعها  بيديه  الطفل  يمسكها  خشبة  أعاله  وفي 

ويتحرك معها.
العراق  جنوب  في  المندائيون  الصابئة  امتهن 
الحرفيين  من  كونهم  الكاري،  صناعة  عموماً 

األدوات  بصناعة  تخصصوا  الذين  القدماء 
وغيرها  الفالحة  أدوات  مثل  البدائية،  الخشبية 
بقي  قلة من  يمارسون مهنتهم، رغم  وما زالوا 

يعمل منهم في هذا المجال.
أقدم  من  الصابئية  أو  المندائية  الطائفة  وتعد 
األديان في العراق، حيث تمتد بجذورها ألكثر 
من ألفي عام داخل بالد الرافدين، ويسكنون في 
األنهار،  العراق حيث  مدن جنوب  بغداد وعدة 

ألن طقوسهم الدينية تقتضي السكن قربها.

تفرّد فلكلوري

صناعة  تاريخ  عن  المندائي  سعد  أبو  يقول 
الكاري: »لم نعرف تاريخ صناعة الكاري وأول 
من  صناعته  توارثنا  ولكننا  بدقة،  صنعه  من 
آبائنا عن أجدادنا، كما توارثنا صناعة غيره من 
األدوات الخشبية األخرى ومنها أدوات الفالحة، 
إلى  يعود  صناعته  تاريخ  وأعتقد 

قرون عديدة«.
وكون المندائيين يحترفون الصناعة 
في  برعوا  فقد  الخشبية  اليدوية 
صناعته، وتفردوا بها عن غيرهم 
من النجارين، قبل دخول األدوات 

الحديثة في مجال النجارة.
أبناء  من  آخر  مندائي  جبار  الشيخ 
الكاري  نصنع  »كنا  يقول:  المدينة 
األدوات  وبمساعدة  حصراً،  باليد 
اآلالت  دخول  ولكن  البسيطة، 
الحديثة ساعد في تحسين صناعته، 
تُغري  جميلة  بألوان  نصبغه  ثم 
الطفل بالتمسك به، ويتعلم بواسطته 
المشي واالعتماد على نفسه خالل 

فترة وجيزة جداً«.
بشأن  والمهتم  الكاتب  يقول 
علي  العراق  جنوبي  في  الفلكلورية  الصناعات 
العقابي، إن الكاري يساعد الطفل الصغير على 
يصنعها  الخشب  من  محلية  صناعة  المشي، 
اليدوية  صناعاتهم  إلى  باإلضافة  المندائيون، 
المحلية  والتسمية  التوصيف  ذات  األخرى 
والمردي،  والمغرافة  المرواح  مثل  الجنوبية، 
األهوار،  وأبناء  الفالحين  تالزم  أدوات  وكلها 
الخشبية،  الصناديق  أي  الصندقجة  وكذلك 
تستخدمها  الصنع  بسيطة  آلة  »الكاري  ويذكر: 

العائلة لتدريب أو تعليم طفلها الذي يبلغ مرحلة 
عمره  يصل  حينما  تبدأ  عموماً  والتي  المشي، 
سنة تقريباً أو أكثر من ذلك بقليل، للتسريع في 

عملية المشي«.

جذور وانتامء

لم تتطور صناعة الكاري سوى بنعومة الملمس 
وإتقان المظهر، وبقيت على ما هي عليه، ولعل 

تسميته لها جذور تعكس انتماءه.
يقول أبو سعد المندائي: »حّسنت اآلالت الحديثة 
بعد  وتثقيب،  تدوير  من  )الكاري(  صناعة 
طرأت  بسيطة،  وأدوات  باليد  يصنع  كان  أن 
أجمل  فأصبحت  عليه  الحديثة  اآللة  تحسينات 
ثمناً،  وأغلى  بالحركة  أسهل  وعجالته  وأنعم 

ونحن توارثنا صناعته كما توارثنا تسميته«.
في  خصوصاً  العوائل  زالت  »ما  وأضاف: 
وجود  رغم  الكاري،  شراء  على  تُقبل  ميسان 
الصنع،  والمتنوعة  والجميلة  الحديثة  المشايات 

بسبب تمسكهم بالموروث الشعبي«.
أبناء الجنوب شراء  وألّف العراقيون خصوصاً 
المشي  تعلم  يكون  فبرفقته  لألطفال،  الكاري 
لألطفال بصورة أسرع، ومن وجهة نظر علمية 

ينصح أطباء األطفال باستخدامه.
العمارة  مدينة  في  األطفال  أخصائي  ويقول 
باستخدام  »ننصح  لفته:  صدام  عصام  الدكتور 
الكاري للطفل، في مراحل عمرية معينة وليس 
في كل مرحلة، فعادة يحاول الطفل المشي بعمر 
وليس  العمر  بهذا  استخدامه  والمفروض  السنة 
في عمر أقل، لكي ال يؤثر على عظامه، ويفضل 
استخدامه من السنة األولى من عمر الطفل فما 

فوق«.
حركة  على  الكاري  يؤثر  »ال  لفته:  ويضيف 
ذلك،  من  بالعكس  بل  أشيع،  مثلما  الطفل 
العديد  أفكار  الشركات  من  العديد  واستوحت 
من مشايات األطفال، وطورت شركات أخرى 
الكاري  فكرة  من  مستنسخة  حديثة  مشايات 
يُقبل  لكي  األلعاب  بعض  إليه  مضافاً  نفسها، 

عليها األطفال«.

وكاالت

التعليم  توفير  بهدف  ـ  الطبقة  روناهي/ 
وأهدافها  التربوية  العملية  وتحقيق  للجميع 
العلمية، بادرت لجنة  بنشر الوعي والثقافة 
التربية والتعليم في مدينة الطبقة بمشروعها 
الغرف  من  عدد  إنشاء  على  يقتضي  الذي 
بلغ عددها 25 غرفة صفية  الصفية، حيث 
تابعة  مختلفة  وبلدات  قرى  على  موزعة 

لبلدتي المنصورة والجرنية.

إعالن مرشوع الغرف الصفية

تقوم  الذي  األساس  العنصر  التعليم  يعد 
الوسيلة المتالك  األشخاص كونهُ  عليه حياة 
الحياة  ضمن  الالزمة  المهارات  األشخاص 
خاللها  من  والتي  واالجتماعية،  العملية 
يعمل على مواجهة المواقف الحياتية بحكمة 
عدة  وبعد  المنطلق  هذا  ومن  وعقالنية، 
دراسات أجرتها لجنة التربية والتعليم بالطبقة 
أطلقت مشروعها في تشييد عدة حجر صفية 
وللحديث  البعيدة،  الريفية  المناطق  ضمن 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  التفاصيل  حول 
والتعليم  التربية  للجنة  المشترك  بالرئيس 

حيث  الحمود«  »محمد  الطبقة  مدينة  في 
التربية  لجنة  مؤخراً  »أجرت  قائالً:  تحدث 
والتعليم بالطبقة عدة دراسات إحصائية وذلك 
الثالث  التربوية  المجمعات  مع  بالتنسيق 
من  تبين  والمنصورة،  والجرنية  الطبقة  في 
خاللها النقص الحاصل في المدارس التعليمية 
والمؤسسات التربوية في كل من ريف بلدتي 
التي  المناطق  المنصورة والجرنية، والسيما 
تعرضت فيها المدارس إلى التدمير الكلي في 
داعش  مرتزقة  عليها  سيطرت  التي  الفترة 
استهداف  الوحيد  هدفهم  كان  حيث  سابقاً، 
تدمير  خالل  من  للمنطقة  التحتية  البنية 
هذا  على  وبناًء  التعليم،  وتهميش  المدارس 

غرفة   25 إنشاء  مشروع  عن  أعلن  النقص 
صفية موزعة على عدة مناطق ضمن القرى 

المتاخمة لبلدتي المنصورة والجرنية«.
 

مواقع الغرف الصفية

الحالية  المتاحة  »اإلمكانات  الحمود:  وزاد 
مرحلتين  إلى  المشروع  تقسيم  على  أجبرتنا 
كل مرحلة تتضمن تشييد وتأهيل 25 غرفة 
من  االنتهاء  صدد  في  اآلن  ونحن  صفية، 
المرحلة األولى حيث وزعنا خمس وعشرين 
سويدية  منطقة  من  كل  على  صفية  حجرة 
وفي  الطبقة  بريف  الخشب  وسحل  صغيرة 
تل  منطقتي  من  كل  في  المنصورة  ريف 
أخضر والكدير، أما في ريف منطقة الجرنية 
تم تأهيل عدة غرف في أبو زريجية والمويلح 

وعين الورد«. 

تأهيل املُلحقات الالزمة

وأشار الحمود أنه ألحقت جميع الغرف الصفية 
في كل منطقة بغرف خاصة تتضمن دورات 
المياه الضرورية بالقرب من الغرف الصفية، 
التعليمية مثل  اللوازم  لتجهيز وتأمين  إضافة 
الكادر  وانتقاء  والكتاب  المدرسي  المقعد 
نمط  ضمن  وذلك  علمياً،  المؤهل  التدريسي 
ينتهي  المبدئية، ريثما  المدرسة المصغرة أو 
مدارس  وتشييد  المدارس  العمل من إصالح 
الخطط  وفق  مستقبالً  منطقة  كل  في  جديدة 
الموضوعة التي تعمل عليها الهيئات التربوية 

والمنظمات المحلية العاملة في المنطقة. 

أهمية تطوير التعليم يف 
األرياف

التربية  للجنة  المشترك  الرئيس  واختتم 
الحمود«  »محمد  الطبقة  مدينة  في  والتعليم 
حديثهُ مشيراً إلى أهمية توجيه الجهود المكثفة 
بقاء  وأهمية  الريفي  المجتمع  في  التعليم  إلى 
الموضوعات  ضمن  دوماً  المشروع  هذا 
التي  والتعليمية،  التربوية  للخطط  الرئيسية 
تسعى إلى تحقيق مجتمع ديمقراطي حر مبني 
على أسس فكرية وتربوية صحيحة، وتأكيد 
ضمان وصول حق التعليم األساسي للجميع، 
مواجهة  يستطيع  مثقف  مجتمع  وتشكيل 
وتمثيل  العمل  وممارسة  التحديات  ومجابهة 

األدوار في المجتمعات مستقبالً.  
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211  المنوعاتاألخبار

إعالنات مؤشر النصر على تركيا يظهر في حصيلة عمليات الكريال خالل ستة أشهر

تقديراً العترافهم باإلدارة الذاتية.. 
كاتب كردي يشكر كتالونيا بأعماله

على ِغرار المازوت حكومة دمشق ترفع سعر الغاز المنزلي إلى 30600 ليرة

للضغط على إيران وللمرة الثانية زوج ُمعتقلة ُيضِرب عن الطعام

مركز األخبار ـ بعد مقاومة ستة أشهر كشفت 
ضد  عملياتها  حصيلة  الشعبي  الدفاع  قوات 
المشروع  الدفاع  مناطق  في  التركي  المحتل 
الرغم  على  وهزيمتها  تركيا  فشل  تؤكد  والتي 

من استخدامها األسلحة الكيماوية.

في  بمقاومتها  الشعبي  الدفاع  قوات  تستمر 
زاغروس  صقور  لمقاومة  الثورية  المرحلة 
ضد  وآفاشين  ومتينا  زاب  مناطق  في  وخابور 
إلى  إمكانياته  بكل  يسعى  الذي  التركي  المحتل 
استخدام  إلى  األمر  به  ليصل  الكريال  هزيمة 
تلك  أن  إال  دولياً  المحرمة  الكيماوية  األسلحة 
المحاوالت باءت بالفشل وظهر ذلك ضمن نتائج 

عمليات الكريال ضده.
كشفت  المقاومة  من  سنة  نصف  مرور  وبعد 
عملياتها  نتائج  حصيلة  المشروع  الدفاع  قوات 
من خالل بيان شددت فيه على أن حصيلة تلك 
التركية  الدولة  العملية مؤشر واضح على فشل 

في تنفيذ خطتها لتُهزم في هجومها.
لألسلحة  تركيا  استخدام  إلى  البيان  ولفت 
حيث  الكيماوية  األسلحة  وبخاصٍة  المتطورة 
استخدمت 323 من السالح الكيماوي وغازات 
الحربية، رغم كل  الخنادق واألنفاق  سامة ضد 

تحقيق  التركي  العدوان  جيش  يستطع  لم  هذا، 
شهري  في  بدأ  كما  قلبه،  من  المرجوة  النتيجة 
جديدة  أنواع  استخدام  األول  وتشرين  أيلول 
أضراراً  في  تسبب  والتي  الكيماوية  القنابل  من 

جسيمة.
وخالل المعارك التي دارت وكما ذكرت قوات 
 101 استشهد  فقد  بيانها  في  المشروع  الدفاع 
 32 واستشهد  الشهداء  بين  من  ومقاتلة  مقاتل 

التركي  المحتل  هجمات  جراء  ومقاتلة  مقاتل 
باألسلحة الكيماوية.

المشروع  الدفاع  قوات  نفذتها  التي  العمليات 
مداهمةـ  عملية  كالتالي:   هي  أشهر  ستة  خالل 
عمليتي كمين ـ 12 عملية تسلل ضمن صفوف 
 44 ـ  الجوي  الدفاع  لقوات  عملية   39 العدوـ 
 54 الكريالـ  لقوات  ومتزامنة  منسقة  عملية 
عملية قنص ـ 63 عملية استهداف ـ 91 عملية 

هجوميةـ 98 عملية نوعيةـ 132 عملية قصف 
لمحاوالت  تصدي  عملية   63 الثقيلةـ  باألسلحة 

العدو من التقدم.
فكانت:  البيان  في  جاء  كما  العمليات  نتائج  أما 
بين  ما  و665  الكونترا  عناصر  من   5 مقتل 
جندي،   670 مقتل  بالمجمل  ومرتزق،  جندي 

وجرح 96 جندي.
المعدات التي استولت عليها قوات الدفاع الشعبي 
من جنود االحتالل هي: جهاز اتصال السلكي ـ 
سالح / MPT   /  ـ سالح قاذف ـ سالح /  B7   /  ـ 
منظار نهاري ـ منظار حراري ـ كاشف الغام ـ 
منظار سالح عدد/ 2/  ـ سالح  BKC  عدد /2/  ـ 
طائرتي درون ـ آلة تصوير عدد /2/  ـ 6 حقائب 
عسكريةـ  أطنان من المتفجراتـ  معدات ولوازم 
بالجنود  المعدات  خاصة  هويات  ـ  عسكرية 
العسكرية التي دمرتها قواتناـ آلية عسكرية من 
طراز ترانزيت  ـ جرافة كبيرة  ـ آلية ذات منصة 
يتحكم فيها عن بعدـ لوازم عسكرية عادية عدد 
مدرعات  /4/ ـ  عدد  ريو  نوع  من  آليات  ـ    /2/
مع  قاذف  ـ    /5/ كيربي عدد  نوع  من  عسكرية 
منصاتها  مع   /   A4  /سالح عدد/6/  ـ  منصتها 
تلسكوب  منظار  عسكري  ـ  مقصف  ـ  عدد/7/  
ـ  عدد/2/   رأس  كاميرات  ـ  عدد/2/   كاشف  ـ 

رادارات عدد/4/  ـ طائرات درون عدد/6/  ـ 34 
أنظمة كاميرات مراقبة ـ عشرات الخيم ـ دروع 
مضادة للرصاص ـ تدمير أطنان من المتفجرات 
ومئات السواتر   آليات العدو التي أعطبتها قواتناـ 
جرافة كبيرة ـ 4 جرافات ـ 5 آليات عسكرية ـ 
6 طائرات درون ـ 6 طائرات هليكوبتر ـ 14 

حوامة هجومية.
التصدي  في  استمرارهم  القوات  وأوضحت 
في  كما  النصر  لتحقيق  المحتل  لمحاالت 
المحتل  استخدام  من  الرغم  »وعلى  كاري 
المرحلة،  هذه  في  المتطورة  لألسلحة  التركي 
واستخدام األسلحة الكيماوية ومحاوالت الحزب 
الديمقراطي الكردستاني )PDK( لتضليل قوات 
الكريال بطرق مختلفة وفشل نظام حزب العدالة 
آفاشين  في  القومية  الحركة  وحزب  والتنمية 
ومتين وزاب في تحقيق النتيجة المرجوة، فشل 
كانتصار  مضموناً،  أصبح  التركي  االحتالل 
كاري.  في  الكريال  مقاتلو  أبداها  التي  المقاومة 
والتنمية  العدالة  حزب  نظام  فإن  ذلك،  ومع 
وحزب الحركة القومية يبذل جهوداً كبيرة لمنع 
الرأي العام من معرفة هزائمه وانتصار مقاومة 

الكريال«.

منه العتراف  وتقديراً  األخبارـ عرفاناً  مركز 
لشمال  الذاتية  باإلدارة  الكتالوني  البرلمان 
حليم  الكردي  األديب  أهدى  سوريا،  وشرق 
باللغتين  األدبية  نتاجاته  من  اثنين  يوسف 
في  كتالونيا  جناح  إلى  واإلنكليزية  الكردية 

معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

فرانكفورت  معرض  في  مشاركته  إطار  في 
في  افتتاحه  صادف  الذي  للكتاب  الدولي 
العشرين من تشرين األول الجاري يوم إجراء 
التصويت في برلمان كاتالونيا وصدور قراراً 

الذاتية  باإلدارة  الرسمي  االعتراف  لصالح 
الكاتب  قام  سوريا،  وشرق  شمال  في  القائمة 
الكردي حليم يوسف يوم السبت 23 من الشهر 
معرض  في  كاتالونيا  جناح  بزيارة  الجاري 
الكتاب وأهداهم روايتين تحمالن توقيعه وكلمة 
شكر باللغة الكاتالونية. وهما رواية »الطيران 
بأجنحة متكسرة، باللغة الكردية ورواية »حين 
وكتب  اإلنكليزية،  باللغة  األسماك«  تعطش 
يوسف في حسابه على التويتر تغريدة نوه فيها 
أعمال  على  القائم  ساهون،  إسماعيل  أن  إلى 
جناح كاتالونيا في المعرض، شكره ووعده بأن 

يوصل هديته ورسالته إلى برلمان بالده.

رفعت  األزمات  من  مزيد  نحو  ـ  األخبار  مركز 
غرار  على  المنزلي  الغاز  سعر  دمشق  حكومة 
أسطوانة  بيع  ليصل  المازوت  لسعر  رفعها 

واحدة إلى 30600 ليرة سوريّة.

أزمات  السوري  النظام  سيطرة  مناطق  تشهد 
فخالل  أساسية  لمواد  أسعار  وارتفاع  متتالية 
المحروقات  من  مادتين  سعر  ارتفع  فقط  يومين 
لتكويان جيوب المواطنين وتزيدان من أعبائهم.

وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  أصدرت 
قراراً  الجاري  الشهر   24 األحد  يوم  المستهلك 
حدد بيع أسطوانة الغاز المنزلي بـ 30600 ليرة 

خارج البطاقة الذكية.
مبيع  سعر  تحدد  بأنه  الوزارة  قرار  في  وجاء 
ولجميع  للمستهلكين  البوتان  غاز  أسطوانة 

سعة  اإللكترونية  البطاقة  خارج  من  القطاعات 
10 كغ منزلي بـ 30600 ليرة سوريّة وأسطوانة 

سعة 16 كغ صناعي بـ 49000 ليرة.
على  يُطبق  ال  السعر  هذا  فإن  القرار؛  وبحسب 

أسطوانات الغاز الموزعة عبر البطاقة.

 23 السبت  يوم  الحكومة  أصدرت  قد  وكان 
سعر  بتحديد  يقضي  قراًرا  األول،  تشرين  من 
المازوت الصناعي والتجاري للمنشآت الصناعية 
الخاصة  والخدمية  التجارية  والفعاليات  الخاصة 
ومراكز  محروقات  شركة  قبل  من  الموزع 
التوزيع األخرى في جميع مناطق حكومة دمشق 

بـ 1700 ليرة سوريّة لليتر الواحد.
لمادة  الموزعين  على  يتوجب  القرار،  وبحسب 
بشكٍل  المازوت  سعر  عن  يعلنوا  أن  المازوت 
على  التوزيع  مراكز  ضمن  ومقروء  واضح 
للعقوبات  القرار  أحكام  يخالف  من  يخضع  أن 
المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 

لعام 2021.
ووصل سعر برميل المازوت الواحد في السوق 

السوداء إلى نحو 700 ألف ليرة سوريّة.

راتكليف،  ريتشارد  أضرب  ـ  األخبار  مركز 
 - اإليرانية  السجينة  زاغري،  نازنين  زوج 
البريطانية المسجونة في إيران عن الطعام، 
البريطاني،  الوزراء  رئيس  مكتب  أمام 
الضغط  الحكومة في  تقاعس  احتجاًجا على 

من أجل إطالق سراح زاغري.

وقال مدير منظمة ريدرس الخيرية، روبرت 
لنازنين  القانوني  الممثل  وبصفته  سكيلبيك، 
وزوجها: »إنه أمر مقلق للغاية أن ريتشارد 
اللجوء  على  أخرى  مرة  أُجبر  قد  راتكليف 
إلى عمل يهدد حياته للفت االنتباه إلى وضع 

أسرته المحبط«.
يُذكر أن راتكليف أضرب عام 2019، عن 
لمدة  لندن  في  اإليرانية  السفارة  أمام  الطعام 
19 يوًما، وجاء إضرابه تزامناً مع إضراب 

نازنين عن الطعام في محبسها.
محامي  كرماني،  حجت  أعلن  أيام،  وقبل 
لمحكمة   54 الفرع  أن  زاغري،  نازنين 
استئناف طهران أيّد حكم المحكمة االبتدائية 
جلسة  عقد  دون  لموكلته  الثانية  القضية  في 

استماع.
وقال شقيق نازنين في صفحته على »تويتر«، 

إن محكمة االستئناف لم يتم عقدها عملياً.
وبعدما  الماضي،  آذار  في  أنه  إلى  يشار 
انتهت فترة سجن نازنين زاغري لمدة خمس 
تهمة  توجيه  عن  محاميها  أعلن  سنوات، 
جديدة ضدها، ومن ثم حكم عليها الفرع 15 

عام  لمدة  بالسجن  إيران  في  الثورة  بمحكمة 
والمنع من مغادرة البالد لمدة عام آخر، في 
قضية جديدة بتهمة »ممارسة أنشطة دعائية 

ضد النظام«.
وتضمنت الئحة االتهام الجديدة ضد نازنين 
مشاركتها في تجمع أمام السفارة اإليرانية في 
مع  مقابلة  إلى  باإلضافة   ،2009 عام  لندن 

قناة »بي بي سي« الفارسية.
قد  كانوا  الثوري  الحرس  عناصر  أن  يُذكر 
بطهران  الخميني  مطار  في  نازنين  اعتقلوا 
تنوي  كانت  عندما   ،2016 نيسان   3 يوم 
من  البالغة  طفلتها  مع  بريطانيا  إلى  العودة 
 5 بالسجن  أُدينت  وقد  شهًرا،   22 العمر 

سنوات بتهمة »التجسس«.

ونفت نازنين جميع التهم الموجهة إليها، كما 
أن  مراًرا  راتكليف  ريتشارد  زوجها  اعتبر 
اعتقالها بمثابة عملية »احتجاز رهائن« من 
قبل النظام اإليراني فيما يتعلق بقضية ديون 

الحكومة البريطانية إليران.
مجدداً،  نازنين  إدانة  أنباء  انتشار  وعقب 
بوريس  البريطاني،  الوزراء  رئيس  شدد 
تُسجن  أال  يجب  نازنين  أن  على  جونسون، 

أكثر من هذا.
في  البريطانية  الخارجية  وزارة  وحصلت 
من  مكون  تقرير  نسخة  على  الماضي  آذار 
77 صفحة، ألول مرة، عن تعذيب القضاء 
البريطانية،   - اإليرانية  للمواطنة  اإليراني 
خمس  طوال  السجن،  في  زاغري  نازنين 

سنوات.

بالغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2412/

رقم القرار /2581/   
طالب التبليغ: أحمد الحمادي بن صالح                    

المطلوب تبليغه: مصطفى الحسن المحمود 
موضوع الدعوى: تثبيت بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعى عليه أحمد الحمادي بن صالح والمدعى عليه 

مصطفى الحسين المحمود على السيارة موضوع الدعوى 
هونداي كحلي تحمل اللوحة رقم /751450/ واعتبار 

عقد البيع المؤرخ  جزء ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية نقل كوباني بنقل ملكية السيارة   -2
المذكورة أعاله من اسم الجهة المدعى عليها وتسجيلها 

على اسم الجهة المدعى أصوالً. 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3
..................................................................

.......
مذكرة عوى 

في الدعوى رقم األساس /2553/ لعام 2021 م
على السيد: أحمد سينو حمادي   الحضور إلى ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الثالثاء  الواقع في 2021/11/2م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: أحمد إسماعيل الجاسم  

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة .

..............................................................
إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف: 583

طالب التنفيذ: أحمد عمر الخلف   
المنفذ عليه: سينو حمدي شمالي    

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 656 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: 2021/588 

طالب التنفيذ: أحمد محمد المصطفى  
المنفذ عليه: علي مرعي الحسين العجيلي  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 689 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: 582

طالب التنفيذ: أنس  جالل أحمد  
المنفذ عليه: 1- طه مصطفى الخميس 2-مصطفى محمد 

أحمي   
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 692 لعام2021 الصادر عن 
هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

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

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

رقم أساس /2744/
رقم القرار وتاريخه /2219/   تاريخه 2021/8/24م 

طالب التبليغ: جاسم الكلش بن غضبان                       
المطلوب تبليغه: عمر ابراهيم سعيد.

موضوع الدعوى: تثبيت  عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعى عليه  والمدعى عليه على السيارة موضوع 
الدعوى نوع فاو سياحي   لون  أصفر  تحمل اللوحة 
رقم /127989/  واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2019/11/10جزء ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت في الرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -4
....................................................................

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

رقم أساس /2935/
رقم القرار /2619/   

طالب التبليغ: جلود عز الدين المبارك  األب عزالدين 
األم عيدة  

المطلوب تبليغه: خميس أحمد العبيد األب أحمد األم 
فطومة    

موضوع الدعوى: تثبيت  بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

98   لون أبيض تحمل اللوحة رقم 812868 واعتبار 
عقد البيع المؤرخ جزء ال يتجزأ من القرار.

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

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

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

رقم أساس /2447/
رقم القرار /2024/   

طالب التبليغ: حازم الحميدي بن علي يمثله المحامي 
عدنان المطلق 

المطلوب تبليغه: همام الشيخ أحمد بن عبد الكريم   
موضوع الدعوى: تثبيت  عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع جيب 
سياحي   لون فضي تحمل اللوحة رقم 660509 واعتبار 

عقد البيع المؤرخ  جزء ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3
...................................................................

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

رقم أساس /1727/
رقم القرار /2154/  

طالب التبليغ: حسن حج إسماعيل بن علي                   
المطلوب تبليغه: سلطان العجيلي بن عبد المحسن   

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع كيا 
3000  لون كحلي  تحمل اللوحة رقم // واعتبار عقد 
البيع المؤرخ  بتاريخ 2019/3/10 جزء ال يتجزأ من 

القرار .
إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3
.....................................................................

......................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /4015/ لعام 2021 م
على السيد: حسن عبد الرزاق الحسون   الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين  الواقع في 2021/11/1م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: أحمد محمد األحمد 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 580

طالب التنفيذ: حمد محمد البطين 
المنفذ عليه: محمد سعيد العبد هللا  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 659 لعام2021 الصادر عن 

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

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

 تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2498/

رقم القرار وتاريخه /2334/   تاريخه 2021/8/31م 
طالب التبليغ: حمدان السالمة بن عبد المولى                      

المطلوب تبليغه: ممدوح السالمة بن دحام.
موضوع الدعوى: تثبيت بيع سيارة   

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

/845753/ حلب واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2013/3/1 جزء ال يتجزأ من القرار .

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

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

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3253/ لعام 2021 م

على السيد: سليمان مهند العثمان  الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/11/9م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: صالح الدين أحمد  , 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف: 583

طالب التنفيذ: شمسة حامد الحسون   

المنفذ عليه: عيسى إبراهيم عبد حجي –فائز حسين 
الصغير     

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 650 لعام2021 الصادر عن 

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

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

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

رقم أساس /1846/
رقم القرار وتاريخه /2620/   

طالب التبليغ: شواخ الحاج مصطفى بن موسى                     
المطلوب تبليغه: وليد سواس زين بن عبد الرحمن.

موضوع الدعوى: تثبيت بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعى عليه والمدعى عليه على السيارة موضوع 

الدعوى نوع كيا مغلقة صغيرة لون  أبيض تحمل اللوحة 
رقم /257309/ دمشق واعتبار عقد البيع المؤرخ  جزء 

ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت في الرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.   -3
...................................................................

........
مذكرة إخطار

هيئة التنفيذ في الرقة 
تبلغ المنفذ عليه: صبحي حسين العلي الجدوع 

وذلك بالملف التنفيذي رقم:728 /2021وفق القرار 
الصادر عن هيئة التنفيذ في الرقة على أن يحضر المنفذ 

عليه بعد صدور اإلخطار التنفيذي بخمسة أيام. 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/590 

طالب التنفيذ: طه الخيل بن يوسف 
المنفذ عليه: أحمود أحمد العلي  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 647 لعام2021 الصادر عن 

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

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

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

رقم أساس /2032/
رقم القرار /3206 

طالب التبليغ: عبد الرزق العبود بن محمد علي                      
المطلوب تبليغه: أحمد مدراتي بن عمر  
موضوع الدعوى: تثبيت بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعى عليه  والمدعى عليه على السيارة موضوع 
الدعوى نوع سابا  لون  أصفر  تحمل اللوحة رقم 

/704054/  واعتبار عقد البيع المؤرخ  جزء ال يتجزأ 
من القرار .

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

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

......
 إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف: 581

طالب التنفيذ: عبد الرزق حسن الحسين   
المنفذ عليه: حسن يونس اليونس    

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 657 لعام2021 الصادر عن 

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

سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
...................................................................
تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

رقم أساس /1753/
رقم القرار /2612/   طالب التبليغ: عبد الكريم النجار 

بن سامي الرقة -23شباط               
المطلوب تبليغه: جمعة حمو بن وحيد األم فاطمة.

موضوع الدعوى: تثبيت بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع جيلي  
لون أبيض تحمل اللوحة رقم /891101/ واعتبار عقد 

البيع المؤرخ  جزء ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3
..................................................................
تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

رقم أساس /1711/

رقم القرار /2609/   
طالب التبليغ: عبد حجي أحمد  األب هالل خود –الرقة                 

المطلوب تبليغه: خالد أحميدة األب ابراهيم األم عفرة  
موضوع الدعوى: تثبيت  بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع بيك 
آب  لون أبيض تحمل اللوحة رقم /275316/ واعتبار 

عقد البيع المؤرخ  جزء ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3
...................................................................

مذكرة إخطار  
هيئة التنفيذ في الرقة 

تبلغ المنفذ عليه: عبود إسماعيل  مسلم 
وذلك بالملف التنفيذي رقم 2021/667وفق اإلقرار 
الصادر عن هيئة التنفيذ في الرقة على أن يتم حضور 
المنفذ عليه بعد صدور اإلخطار التنفيذي بخمسة أيام 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

هيئة التنفيذ  في الرقة. 
...................................................................

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

رقم أساس /2348/
رقم القرار /1591/   

طالب التبليغ: عيل المراطي بن رفعت                
المطلوب تبليغه: محمد األحمد الصالح .

موضوع الدعوى: تثبيت عقد  بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع كيا 
ريو  لون أصفر تحمل اللوحة رقم // واعتبار عقد البيع 

المؤرخ  جزء ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3
...................................................................

............
إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/589 
طالب التنفيذ: فرج حسن العلي  
المنفذ عليه: مصطفى حنطابة 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 644 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 /4015/ لعام 2021 م

على السيد: فؤاد الحسين الحنو الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/11/9م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: جمعة الصعن بطلب: 
تثبيت عقد بيع 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

.....................
مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /4260/ لعام 2021 م
على السيد: محمد البرهو بن خليل الحضور  إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/11/15م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: نايف محمد أمين بن محمد, 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

رقم أساس /2549/
رقم القرار /2256/   

طالب التبليغ: محمد النزال بن خليل                      
المطلوب تبليغه: جنيد األحمد بن محمد وحيد الدين      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعى عليه  والمدعى عليه على السيارة موضوع 

الدعوى نوع تيو يوتا بيك آب لون  كرزي  تحمل اللوحة 
رقم /878240/ حلب  واعتبار عقد البيع المؤرخ  جزء 

ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت في الرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.   -3
...................................................................

.........
مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /3816/ لعام 2021 م
على السيد: محمد خليل محمد الحضور إلى ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/11/9م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: رائد الياسين ابن عيسى   

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس /4260/ لعام 2021 م
على السيد: محمد عيد الرحيل بن خميس الحضور  إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/11/15م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: نايف محمد أمين بن 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1403/

رقم القرار /2418/   
طالب التبليغ: محمد رمضان الزمو

المطلوب تبليغه: خلف الحاج عيسىى ابن ابراهيم 
موضوع الدعوى: تثبيت بيع سيارة   

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

والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع 
شاحنة متوسطة  لون أبيض تحمل اللوحة رقم 288699 

واعتبار عقد البيع المؤرخ  جزء ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3

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

رقم الملف: 2021/569 
طالب التنفيذ: مهند يوسف بن أحمد  
المنفذ عليه: محمود المعري بن علي  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 645 لعام2021 الصادر عن 

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

سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
..................................................................
تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

رقم أساس /2495/
رقم القرار /2108/   

طالب التبليغ: نضال قازان بن زكي                  
المطلوب تبليغه: إمام الحمود بن حمزة  
موضوع الدعوى: تثبيت  بيع سيارة   

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

والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع 
تكسي مازدا  لون كحلي  تحمل اللوحة رقم /651393/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 2019/5/2 جزء ال 

يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3
....................................................................

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

رقم أساس /2065/
رقم القرار /2632/   

طالب التبليغ: هيكل الفياض الحسن بن علي   
المطلوب تبليغه: مروان دالي بن جرائر 
موضوع الدعوى: تثبيت  بيع سيارة   

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

والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع جاك   
لون أبيض تحمل اللوحة رقم 486834 واعتبار عقد 

البيع المؤرخ  جزء ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3
...................................................................

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

رقم أساس /2232/
رقم القرار /2574/   

طالب التبليغ: ياسر ابراهيم الوقاع –الرقة 
المطلوب تبليغه: عيسى رمضان الحسين  

موضوع الدعوى: تثبيت بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع 
هونداي   لون ابيض تحمل اللوحة رقم 659567 
واعتبار عقد البيع المؤرخ جزء ال يتجزأ من القرار.
إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3
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زليخة محمد أميرة العلي

في ذكرى استشهادها الثالثين.. بيريتان درب حرية المرأة المنشود

نساء بمقاطعة كري سبي: المحتل التركي ومرتزقته 
يستغلون النساء وُيتاجرون بهنَّ

كروب روناهيـ  استذكرت شعوب شمال وشرق 
سوريا المناضلة بيريتان في ذكرى استشهادها 
الثالثين التي غدت مثاالً للمرأة المناضلة التي 
بالسير  معاهدين  والخنوع،  االستسالم  تأبى 
على خطاها في االستمرار في المقاومة ورفض 

الخيانة..
الشهر  من  والعشرين  الخامس  يوم  يصادف 
الشهيدة  الستشهاد  السنوية  الذكرى  الجاري 
الجبال  أعالي  من  بنفسها  ألقت  التي  بيريتان، 
قبل  من  الُممارس  للظلم  رفضها  عن  تعبيراً 
الشرق  شعوب  على  المحتلة،  الدول  أنظمة 
خاص،  بشكٍل  الكردي  والشعب  عامةً  األوسط 
ذاكرة  في  عابراً  يكن حدثاً  لم  بيريتان  استشهاد 
الشعوب، بل كان شرارة توقد نار ثورة يشارك 

فيها الماليين من المظلومين والمضطهدين.

إحياء ذكرى الشهيدة

على  وتأكيداً  بيريتان،  الشهيدة  لذكرى  إحياًء 
نظم  الحرة،  الحياة  نيل  حتى  دربها  مواصلة 
عوائل  مؤسسة  مع  بالتنسيق  ستار  مؤتمر 
الشهداء في ناحية الدرباسية، محاضرة حضرها 
التابعة  والقرى  الدرباسية  أبناء  من  غفير  حشد 
لها، حيث استعرضت أهم محطات حياة الشهيدة 

بيريتان.
في  اإلدارية  ديرك  أيرم  المحاضرة  ألقت  وقد 
ناحية الدرباسية حيث قالت: »نُحيّي اليوم ذكرى 
الشعب  لينال  جسراً  نفسها  من  جعلت  شهيدة 
إن  قرون.  مدار  على  المسلوبة  حريته  الكردي 
لم يكن  بيريتان على خطوة كهذه  الشهيدة  إقدام 
قضيتها،  خدمة  في  تفانيها  على  دليالً  سوى 
والتي ضحت بأغلى ما يمكن أن يملكه اإلنسان 
بالروح تحتاج  التضحية  أن  الروح، حيث  وهو 
الشهيدة  أثبتت  وقد  كبيرتين،  وجسارة  قوة  إلى 
الشجاعة  من  الكافي  القدر  تمتلك  بأنها  بيريتان 

في سبيل وطنها«.
وأضافت أيرم: »الشهيدة بيريتان هي واحدة من 
وفلسفة  بفكر  يسترشدون  الذين  الطالب  ماليين 
القائد عبد هللا أوجالن، حيث أن فكر القائد أخذ 

ينتشر على مستوى العالم، ولم يعد يقتصر على 
العالمي  الصدى  وهذا  الداخلي،  المحلي  البعد 
الذي اكتسبه فكر القائد كان السبب في أن تحاك 
المؤامرات من قبل الدول اإلمبريالية ضد القائد، 
تلك المؤامرات التي ال تزال مستمرة حتى يومنا 

هذا«.

الشهادة يف وجه الخيانة

الدول  تستطع  »لم  بالقول:  حديثها  تابعت  أيرم 
اإلمبريالية وعلى رأسها أمريكا تنفيذ مخططاتها 
األوسط،  الشرق  منطقة  في  االستعمارية 
المخطط القائم على احتالل بلدان عديدة في هذه 
المنطقة على غرار ما حدث في العراق، حيث 
المنطقة،  في  للقائد  التحرري  الفكر  انتشار  أن 
حال دون استكمال هذا المخطط، لذلك وبعد أن 
لجأوا  الخارجية،  مخططاتهم  القائد  فكر  أفشل 
إلى أعوانهم اإلقليميين في المنطقة وعلى رأسهم 
دولة االحتالل التركي. التي لم تدخر جهداً حتى 
وإبادة  الكردي  الشعب  على  القضاء  في  اليوم 
المقاومة  ولكن  للحرية.  التّواق  الشعب  هذا 
الشعب  يُبديها  يزال  وال  أبداها  التي  البطولية 
من  وغيرها  بيريتان  بالشهيدة  متمثالً  الكردي 
دون  حالت  الكردستانية،  التحرر  شهداء حركة 
دفع  الذي  األمر  مبتغاه،  إلى  االحتالل  وصول 
الخيانة  بنهج  االستعانة  إلى  اإلمبريالية  بالدول 
ضمن البيت الكردي للقضاء على ثورة الشعب 
الخيانة  بدور  تاريخياً  تجسدت  والتي  الكردي، 
بفرهاد،  الُملقب  أوجالن  أوصمان  لعبه  الذي 
حيث قام بتسليم نفسه لدولة االحتالل التركي ظناً 
منه بأنه سيكون بعيداً عن الجرائم التي تُرتكب 
أماكن  عن  أبلغ  والذي  الكردي.  الشعب  بحق 

الكثير من رفاقه ليستشهدوا نتيجة خيانته«.

Pdk النسخة املستحدثة للخيانة

حديثها  تابعت  الدرباسية  ناحية  في  اإلدارية 
الديمقراطي  الحزب  اليوم  »يستكمل  بالقول: 

الكردستاني طريق أوصمان أوجالن، وذلك من 
دولة  تشنها  التي  الهجمات  في  المشاركة  خالل 
المشروع  الدفاع  مناطق  التركي ضد  االحتالل 
فقد  ذلك،  من  وأبعد  شين  وآفا  ومتينا  زاب  في 
إخفاء  حد  البارزاني  بعائلة  الخيانة  وصلت 
لذلك  لنا.  تسليمهم  ورفضهم  شهدائنا  جثامين 
على  دليالً  كانت  بيريتان،  الشهيدة  شهادة  فإن 
رفض نهج الخيانة، كما كانت دعوة للوقوف في 
وجه هذ النهج الذي ال يخدم سوى أعداء الكرد 

وكردستان«.

رمز املرأة املناضلة

ومن  الكردية  »المرأة  قائلةً:  زادت  ديرك  أيرم 
لهذه  أيقونة  كانت  التي  بيريتان  الشهيدة  خالل 
في  درساً  العالم  تلقن  أن  استطاعت  المرأة، 
تحرر  سبيل  في  المرأة  تبديها  التي  البطوالت 
جانب  إلى  نذكر  أن  نستطيع  حيث  شعبها. 
ميركان  بارين  الشهيدتان  بيريتان،  الشهيدة 
الالتي  الشهيدات  من  وغيرهن  خابور،  وآفستا 
طريق  لسلك  النسوة  من  لغيرهن  ملهمات  كن 

النضال والتحرر«.
اإلدارية في ناحية الدرباسية أيرم ديرك اختتمت 
الدروس  نتعلم  أن  علينا  »يجب  بالقول:  حديثها 

كي  وذلك  ورفيقاتها،  بيريتان  الشهيدة  من 
أساس  قائم على  بمجتمع حر  النهوض  نستطيع 
فلسفة األمة الديمقراطية، التي تبناها القائد عبد 
هللا أوجالن، والذي دفع ثمن هذا الفكر التحرري 
أنواع  أعتى  فيها  واجه  االعتقال،  من  عقوداً 
منعه  آخرها  كانت  والتي  والعزلة.  التجريد 
واختتمت  المعتقل«.  في  التنفس  بفترة  حقه  من 
من  جملة  بترديد  الدرباسية  في  المحاضرة 
تم  كما  للشهداء.  استذكاراً  الثورية  الشعارات 
تقديم الحلويات للحاضرين بعد اختتام أعمال ال

محاضرة.                             

كيف استذكَر أهايل جل آغا 
الشهيدة برييتان؟

قامشلو  لمقاطعة  التابعة  آغا  جل  ناحية  أهالي 
محاضرة  من خالل  بيريتان  الشهيدة  استذكروا 
للشهيدة،  الحافل  النضالي  للتاريخ  تطرقت 
وممثالت  الناحية  أهالي  من  عدد  بحضور 
والعسكرية  المدنية  المؤسسات  عن  وممثلين 
وعضوات مؤتمر ستار في قاعة المركز الثقافي 

التي ُزيّنت بصور الشهيدات والشهداء.
ألقت العضوة في مؤتمر ستار »أماني الشيخ« 
التي  المقاومة  عن  خاللها  من  تحدثت  كلمة 

انتهجتها الشهيدة بيريتان في غضون سنة واحدة: 
»شهيدة الحق بيريتان أعطت درساً في المقاومة 
في  التي  المرأة  هذه  اإلرهاب،  المشروعة ضد 
استشهادها أرعبت األعداء وفضلت الموت على 
أن تقع أسيرة، نُحيي ذكراها الثالثين بكل تقدير 
تمثلَّ  امرأة  لعظمة  إجالالً  ننحني  كما  واحترام 

فيها الحب والقوة والجمال في آٍن واحد«.
لذا  للحرية  بعشقها  بيريتان  »تميزت  وتابعت: 
ثارت على كافة األنظمة التي جعلت من المرأة 
هيكالً، ودافعت عن قيمها حتى لحظة استشهادها 
تهاب  تستسلم وال  الحرة ال  المرأة  أن  وبرهنت 

الموت«.
هذا وعاهدت بالسير على خطى ونهج الشهيدة 
قائلةً: »كما  الرمق األخير  الشهداء حتى  وكافة 
بالسير  نتعهد  فإننا  الشهيدة وكما رغبت  أرادت 
على خطاها لننال حقوقنا وحريتنا، ولتنال المرأة 
والخنوع  االستسالم  وعدم  الحقيقية  مكانتها 

للرجعية«.

وبعد ذلك تم عرض سنفزيون لُخص من خالله 
شعارات  ترديد  تم  الختام  وفي  المناضلة  حياة 

تُحيي المقاومة.

أما في كركي لكي استذكر مؤتمر ستار بحضور 
لكي  كركي  ناحية  في  األهالي  من  العشرات 
وأعضاء من المؤّسسات المدنيّة والعسكرية في 
صالة نقابة مدينة رميالن الشهيدة كلناز كاراتاش، 
االسم الحركي »بيريتان هيفي« التي استشهدت 
عام  خاكوركة  بمنطقة  األول  تشرين   25 في 
اإلدارية  وألقت  كردستان،  باشور  في   1992
في مؤتمر ستار »خالت برخدان« كلمة ذكرت 
فيها مقاومة الشهيدة بيريتان التي ناضلت حتى 
ذخيرتها  نفذت  وعندما  األخيرة  الرصاصة 
وتبدي  األعداء،  أيدي  في  أسيرة  تقع  ال  ولكي 
الديمقراطي  للحزب  موقفها من نهج االستسالم 
فوق  من  بنفسها  تلقي  أن  فضلت  الكردستاني 
على  بإصرارها  بشجاعة،  واستشهدت  منحدر، 
الوصول إلى مفهوم حرية المرأة للقائد عبد هللا 

أوجالن مفهوم تحرير المرأة.

مكتب  افتتاح  أثار  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
المحتلة استهجاناً  المناطق  لتعدد الزوجات في 
النساء  أوضاع  استغالل  بسبب  واسعاً  شعبياً 
 ، المتاجرة بهنَّ المناطق، والعمل على  في تلك 
حيث  المكاتب،  هذه  عبر  كسلعة  واستخدامهنَّ 
استنكرت منظمات حقوقية ونسوية في مناطق 
وانتهاك  الخطوة  هذه  سوريا  وشرق  شمال 

حقوق النساء واستغاللهن.

في  الزوجات  تعدد  يتيح  مكتباً  مؤخراً  وافتُتح 
االحتالل  جيش  قبل  من  المحتلة  إعزاز  منطقة 
أجرت  له. صحيفتنا  لتابعين  والمرتزقة  التركي 
لقاءات مع شخصيات نسوية في مقاطعة كري 
تلك  في  النساء  استغالل  على  للتعليق  سبي 

المناطق والمتاجرة بهنَّ بحجج وذرائع متعددة.

مكاتب التعدد تُدار من
 ِقبل املحتل!

كري  بمقاطعة  المرأة  لجنة  في  اإلدارية  تقول 
سبي زليخة محمد: »المحتل التركي والمرتزقة 
النساء في  استغالل  له هم من يسهلون  التابعين 
هذه  وأغلب  يحتلونها،  التي  السوريّة  المناطق 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  تُدار  المكاتب 
من قبل المرتزقة والجيش التركي المحتل، حيث 
إليها  وصلت  التي  الصعبة  األوضاع  تُستغل 

بغالٍف  تغليفها  ويتم  المناطق،  تلك  في  النساء 
ديني ُمشرعن«.

تُرتكب  التي  الممارسات  بأن  »أعتقد  وأردفت: 

إلى  وصلت  المحتلة  المناطق  في  النساء  بحق 
تُنذر  خطيرة  مؤشرات  إلى  وتطورت  ذروتها، 
المناطق  نساء  استخدام  وهي  حقيقية،  بكارثة 

جنون كرة القدم في أوروبا...ليلة من العمر

من  الماليين  أنظار  توجهت  ـ  محمد  جوان  إعداد/ 
التلفزة  شاشات  إلى  العالم  حول  القدم  كرة  جماهير 
والمقاهي  المنازل  في  والكمبيوتر  الموبايل  وأجهزة 
الدوريات  مختلف  في  الكالسيكو  مباريات  لمشاهدة 
شهدت  العمر  من  سهرة  في  القدم،  لكرة  األوروبية 

جنون الكرة بحق وحقيقة.

مع حلول المساء بدأت ُمجريات كالسيكو األرض بين 
لاير مدريد وبرشلونة ضمن الدوري اإلسباني، والذي 
استمرت اإلثارة فيه حتى اللحظات األخيرة وخاصةً 

في الوقت البدل الضائع.
وألول مرة يقام الكالسيكو منذ سنوات بغياب الثنائي 
وليونيل  رونالدو  كريستيانو  األرجنتيني  البرتغالي 
ميسي، حيث رحل األول عن لاير مدريد في 2018، 

وغادر الثاني برشلونة الصيف الماضي.
وتغلب الريال على برشلونة )2-1( في لقاء كالسيكو 

األرض، الذي جمع الفريقين على ملعب )كامب نو(، 
في الجولة العاشرة من الدوري اإلسباني. 

 ،32 الدقيقة  في  مدريد  لريال  أالبا  دافيد  وسجل 
سجل  بينما   ،)4+90( الدقيقة  في  فاسكيز  ولوكاس 

لبرشلونة أجويرو في الدقيقة )7+90(.
بهذا الفوز، يرفع لاير مدريد رصيده إلى 20 نقطة في 
صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 

15 نقطة في المركز الثامن.
أول  وكان  الفريقين،  كال  من  بتحفّظ  المباراة  بدأت 
في  بتمريرة  األرض  ألصحاب   3 الدقيقة  في  تهديد 
لوال  فاتي،  أنسو  الشاب  تجاه  ألبا  العمق من جوردي 

خروج الحارس كورتوا الذي أمسك الكرة.
األيسر  الطرف  على  جونيور  فينيسيوس  وانطلق 
تدّخل  لوال  الجزاء،  منطقة  داخل  التمرير  وحاول 
الركنية  إلى  الكرة  حّول  الذي  جارسيا  إريك  المدافع 

في الدقيقة 13.

وأضاع فينيسيوس جونيور مهاجم لاير مدريد فرصة 
كرة  تلقى  الدقيقة 24، حيث  في  التقدم  هدف  تسجيل 
في العمق وراوغ الحارس تير شتيغن، لكنه سدد في 

الشباك الخارجية.
وجاء الرد سريعًا من البلوغرانا، بهجمة منظمة حيث 
انطلق ديباي ومرر كرة لمسها فاتي وهيأها للقادم من 
الخلف دست، الذي سدد برعونة شديدة أعلى مرمى 

الميرنغي في الدقيقة 25.
ونجح دافيد أالبا في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد 
في الدقيقة 32، حيث تلقى تمريرة من زميله رودريغو 
وسدد  برشلونة،  جزاء  لمنطقة  األيسر  الطرف  على 

قذيفة أقصى يسار تير شتيغن الذي لم يستطع إيقافها.
التعادل  هدف  تسجيل  فرصة  بيكيه  جيرارد  وأضاع 
لبرشلونة في الدقيقة 34، بتسديدة رأسية مرت بجانب 

القائم األيمن لمرمى كورتوا.
وكاد فاتي أن يُسجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 
الكرة،  المنطقة وسدد  داخل  تمريرة  تلقى  44، حيث 
لوال المدافع دافيد أالبا الذي تصدى لها وشتتها بعيدًا.
وانتهى الشوط األول بتقدم لاير مدريد بهدف دون رد.
داخل  من  تصويبة  فاتي  وأرسل  الثاني  الشوط  في 
الدقيقة  في  كورتوا  مرتين  على  لها  تصدى  المنطقة، 
توني  على  جزاء  بركلة  بيكيه  جيرارد  وطالب   .48
كروس العب لاير مدريد، إثر لمسة يد، ورفض الحكم 
الكتالوني  المدافع  وجه  في  الصفراء  البطاقة  وأشهَر 

لالعتراض في الدقيقة 58.
في  الثاني  الهدف  استقبال  من  برشلونة  دست  وأنقذ 
الدقيقة 60، حيث شتت الكرة قبل أن يُسدد فينيسيوس 
على  قوية  كرة  دست  وسدد  المنطقة.  داخل  جونيور 
حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى كورتوا في 

الدقيقة 72.
وحاول البديل أجويرو تسجيل هدف التعادل لبرشلونة 
مرمى  أعلى  مرت  رأسية  بتسديدة   ،84 الدقيقة  في 

كورتوا في الدقيقة 84.
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عموديأفقي

كلمات متقاطعة

أفقي

عمودي

حل العدد السابق:

اعداد: رافع عباس

1ـ شاعر سوري راحل. 2ـ غايات  ومقاصد ـ احجار صغيرة)م(. 
3ـ صاغ جملة مفيدة)م( ـ رفيقك وصاحبك ـ في الجمل. 4ـ 

مرض)م( ـ تعليمات االدارة ـ سهل اوربي. 5ـ وسيلة اتصال ـ 
شد ـ خدمة الشبكات االجتماعية. ـ حب. 6ـ مزينة بالجواهر ـ بيت 

االسد)م(. 7ـ حصل مجزومة ـ طبيب وفيلسوف اسالمي. 8ـ حرف 
موسيقي ـ أرد ـ يصلح بين الناس. 9ـ عذر ـ يرجع عن دينه ـ 

للناهية. 10ـ حرير ـ متشابهان ـ من االعشاب. 11ـ دائرة خدمية في 
المدن ـ ود. 12ـ ألهم ـ كرم وجود. 13ـ مخترع الدنياميت ـ أربك.

1ـ سلفا دور دالي ـ ر.
2ـ قوم)م( ـ وسام ـ عبدو)م(.

3ـ يحيى الفخراني .
4ـ طوا ـ س ـ وارسو.

5ـ اصيح ـ مازن ـ امي)م(.

6ـ يرقي)م( ـ س ـ مواا ـ د.
7ـ مرا ـ االبلق ـ ي .

8ـ سانريوم ـ انداد)م(.

9ـ حواريون)م( ـ عل.
10ـ ل ـ ش ـ بهدل ـ همام.
11ـ ا ـ مص ـ قد ـ رمس.

12ـ ليون ـ كمبوديا)م(.
13ـ شيخموس حسن ـ م.

1ـ سمير اميس ـ اللش.
2ـ لوح ـ سقراط ـ ي ـ ي .

3ـ فقيه طيران ـ شموخ.
4ـ ا ـ يوحي ـ رن ـ صنم.

5ـ دواا ـ ايوب ـ و.
6ـ وسل ـ مسلمية ـ اس.

7ـ اسفار)م( ـ اورد ـ حي)م(.
8ـ خمد)م( ـ زاب ـ القدس.

9ـ ا ـ رونالدو ـ دون.
10ـ لواا ـ وقاحه ـ ب.

11ـ ميرندي)م( ـ د ـ مرمم.
12ـ مسيب)م( ـ نعاما.

13ـ رع ـ وادي المسك.

1ـ اول زعيم تركي انتخب ديمقراطية واعدم شنقاً. 2ـ معركة 
شهيرة في اوروبا ـ سهام. 3ـ كساد السوق ـ حاجز. 4ـ للتأوه ـ 

نادى إليه ـ المواد مجمعة في قعر النهر)م(. 5ـ مضيق يربط البحر 
األحمر بخليج عدن ـ قبر. 6ـ دفن حياً ـ فقد عقله)م( ـ عاصمة عربية 

. 7ـ ممثل سوري راحل. 8ـ فتل)م( ـ وبخ. 9ـ منطقة في باشور 
كردستان ـ فيلسوف اجنبي. 10ـ العب كرة قدم عالمي. 11ـ ركن ـ 

صوت األفعى. 12ـ مصدر الماء في الحوض ـ االزلي. 13ـ سياسي 
كردي مخضرم ـ برد شديد.

ومن هجمة مرتدة لريال مدريد، نجح لوكاس فاسكيز 
الدقيقة 94، حيث سدد  في  الثاني  الهدف  تسجيل  في 
الشباك.  أسكنها  الذي  لفاسكيز  ارتدت  كرة  أسينسيو 
في  لبرشلونة  الفارق  تقليص  هدف  أجويرو  وسجل 
حكم  بعدها  وأطلق  دست،  من  بصناعة   ،97 الدقيقة 

المباراة صافرة النهاية.
وعقب الخسارة أبدى الهولندي رونالد كومان، المدير 
لاير  أمام  فريقه  أداء  عن  رضاه  لبرشلونة،  الفني 

مدريد، رغم الخسارة.
نقلتها صحيفة »ماركا«  وقال كومان في تصريحات 
الفريق  أن  أعتقد  بالنتيجة،  اإلسبانية: »أنا غير سعيد 
للتقدم  فرصة  وأهدرنا  األول،  الشوط  في  جيدًا  كان 
األمر  فسيكون  تقدموا،  إذا  أنهم  نعلم  وكنا  )ديست(، 

معقدًا، بسبب طريقتهم الدفاعية«.
التمريرة األخيرة، ولم  وأضاف: »لم نكن جيدين في 
نخلق فرًصا واضحة.. كان يجب أن نسجل من كرة 
ديست، ومع ذلك كان الفريق جيدًا في الشوط األول، 

وكانت مباراة متقاربة للغاية«.
وأكمل: »علينا تحليل ما قدمناه خالل المباراة، أعتقد 

أننا بدأنا في تكوين هوية للفريق«.
أداًء  قدمنا  المستوى،  مباراة عالية  كانت  »لقد  وختم: 
جيداً بالشوط األول، وبمجرد أن سجلوا، كنا نعلم أن 
األمر سيكون صعبًا، لقد قدم الفريق مباراة جيدة بغض 

النظر عن النتيجة«.

ليفربول متعة وال أروع

مانشستر  مع  لمباراته  التوقعات  كل  ليفربول  وكسر 
منها  أربعة  وجاءت  نظيفة  بخماسية  وهزمه  يونايتد 
يتوقع هذه  المتفائلين ال  الشوط األول، وكان أشد  في 

النتيجة الكبيرة في مرمى المان يونايتد.
وذُهل المشاهدين للمباراة لما حدث في الشوط األول 
والذي حمل أربعة أهداف في مرمى مانشستر يونايتد. 
وسجل خماسية ليفربول نابي كيتا )5( وديوجو جوتا 
وذلك   ،)50  -  5+45 -  38( ومحمد صالح   )14(
على ملعب أولد ترافورد، في قمة الجولة التاسعة من 

الدوري اإلنكليزي الممتاز.
ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ليستعيد المركز 
الثاني من مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيده اليونايتد 

عند 14 نقطة في المركز السابع.
يونايتد  مانشستر  تأخر  فقد  »أوبتا«،  أرقام  وبحسب 
البريميرليغ،  في  مباراة  شوطي  بين  أهداف  بأربعة 

للمرة األولى في تاريخه.
ونجح ليفربول في تسجيل أربعة أهداف على األقل في 
خمس مباريات من أصل 97 زيارة سابقة لمانشستر 
في  مباراتين  بينهم  من  المسابقات،  جميع  في  يونايتد 

عام 2021، وذلك بحسب »سكاي سبورتس«.
يُذكر أن محمد صالح أصبح في المباراة أفضل هداف 
إفريقي في تاريخ البريميرليغ بعدما رفع رصيده إلى 
107 أهداف، متخطيًا النجم اإليفواري ديديه دروغبا 
الذي سجل 104 أهداف في مسيرته المظفرة باأللقاب 

رفقة تشيلسي.
لشبكة  المباراة  عقب  تصريحات  في  كلوب  وقال 
»سكاي سبورتس«: »ماذا يمكنني قوله؟ هل توقعت 
ذلك؟ ال، ما قدمناه في الثلث األخير مذهل من الضغط 

العالي وافتكاك الكرة وتسجيل أهداف رائعة«.
بضرورة  الشوطين  بين  الالعبين  »أخبرت  وتابع: 
رائعة  بصورة  بدأنا  وبالفعل  أفضل،  بصورة  اللعب 
ومن ثم توقفنا عن لعب كرة القدم، سيطرنا على اللقاء 
يتعلق األمر بعدها بتسجيل  الخامس، ولم  الهدف  بعد 

المزيد بل بتفادي اإلصابات«.
هناك  كان  إذا  ما  »النتيجة جنونية، سألت  وأضاف: 
هناك،  يكن  لم  وإذا  التاريخ،  عبر  مماثلة  نتيجة 
األمر  تاريًخا،  كتبوا  الالعبون  لفترة،  تلك  فستصمد 
احترام  علينا  المجانين،  مثل  نحتفل  لن  ولكن  خاص 
الخصم، تمتعنا بالحظ في بعض اللحظات، واليونايتد 

ال يمر بأفضل أوقاته«.
ثالث  قائاًل: »حصدنا  بفوزهم  بمحمد صالح  وأشاد 
نقاط أمام خصم كبير، ولكن عليك فهم تلك المباريات 
جيدًا، خسرنا أمام أستون فيال وتعلمنا الدرس، حطمنا 
كريستال باالس، أحلل المباريات ويمكننا دائًما تقديم 
بعد  أكثر سعادة  أكون  أن  يمكن  ال  أفضل،  قدم  كرة 

الفوز )0-5(«.
تعرض  فقد  لإلحصاءات،  »أوبتا«  شبكة  وبحسب 
على  تاريخه  في  خسارة  ألكبر  يونايتد  مانشستر 

أرضه أمام ليفربول.
فبراير  منذ  األولى  المرة  أنها  الشبكة،  وأضافت 
على  يونايتد  مانشستر  فيها  يخسر  التي   ،1955
أرضه بهذا الفارق من األهداف، ودون أن يسجل منذ 

هزيمته بخماسية نظيفة أمام مانشستر سيتي.

كالسيكو فرنسا سلبياً...

سيطرة  رغم  سلبياً  الكالسيكو  كان  فقد  فرنسا  وفي 
ولم  المباراة  مجريات  من  الكثير  على  مارسيليا 
وانتهت  الفوز،  وتحقيق  للشباك  الوصول  يستطيع 
المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف مع باريس سان 

جرمان.
وشهدت المباراة تسجيل كل فريق هدف، لكن الحكم 
في  أيضاً  أسهم  الذي  بـ«الفار«،  االستعانة  بعد  ألغاه 
طرد المغربي أشرف حكيمي، ظهير سان جيرمان، 

في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.
صدارته  جرمان  سان  باريس  واصل  النتيجة،  بهذه 
للنقطة  بوصوله  الفرنسي  الدوري  ترتيب  لجدول 
28، فيما استقر مارسيليا بالمركز الرابع برصيد 18 

نقطة.

تعادل صعب

بينما لم تنتِه قمة الدوري اإليطالي في الجولة التاسعة 
النقاط  وكسب  الفوز  على  الناديين  أحد  بحصول 
األنفس  بشق  تعادالً  يوفنتوس  انتزع  فقد  الثالث، 
من مضيفه إنتر ميالن )1-1(، بملعب سان سيرو، 

لحساب الجولة التاسعة من الدوري اإليطالي. 
وأحرز إيدين دغيكو هدف إنتر، في الدقيقة 17، بينما 
بالدقيقة  ليوفنتوس،  التعادل  ديباال هدف  باولو  سجل 

89 من ركلة جزاء.
واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ليوفنتوس، بعد عرقلة 
دومفريس لساندرو، وتمكن ديباال من تحويلها لهدف 

التعادل بالدقيقة 89، لينتهي ديربي إيطاليا )1-1(.
نقطة،   18 إلى  رصيده  إنتر  رفع  التعادل،  بهذا 
بالمركز الثالث، كما رفع يوفنتوس رصيده إلى 15 

نقطة، في المركز السادس.
وأداًء  أهدافاً  شهدتها  ومواجهات  نارية  مباريات 
ولم  األوروبية،  البلدان  ببعض  دوريات  في  جميلين 
وأولها  الهامة  المباريات  بعض  على  سهر  من  يندم 
في  يونايتد،  ومانشستر  وليفربول  والبارسا،  الريال 

ليلة من العمر تزينت بالمتعة الكروية.

تهميش  بعد  بهنَّ  والمتاجرة  كسلعة  المحتلة 
، وارتكاب أبشع الجرائم بحقهنَّ هذا ما  دورهنَّ
سرية  تكون  قد  مكاتب  أو  مكتب  افتتاح  سبب 
أيضاً بهدف تفادي ردود الفعل المستهجنة لهذه 

الجرائم«.

ما يقوم به املحتل.. يُدّمر 
املجتمع

من جانبها أكدت عضوة مؤتمر ستار بمقاطعة 
استغالل  بأن  العمر«  »أميرة  سبي  كري 
فعل  ردود  أثار  المحتلة  المناطق  في  النساء 
المنظمات  عموم  قبل  من  المرة  هذه  قوية 
أن  يجب  »لكن  وأكملت:  والنسوية،  الحقوقية 

الدولة  وإدانة  الممارسات،  هذه  تجريم  يتبعها 
على  لها  التابعين  والمرتزقة  المحتلة،  التركية 
المحتلة،  المناطق  في  جرائم  من  يرتكبونه  ما 
متكرر،  بشكٍل  الجرائم  هذه  ارتكاب  يتم  حيث 

ومستمر بحجج وذرائع واهية«.
مسؤوليات  »هنالك  العمر:  أميرة  واختتمت   
النسوية  المنظمات  عاتق  على  تقع  كبيرة 
عن  والكف  اإلطار،  هذا  في  المعنية  والدولية 
أو وسائط  النساء كسلعة عبر مكاتب  استخدام 
يعيد الى األذهان ما كان يقوم به مرتزقة داعش 
من خالل بيع النساء في أسواق النخاسة، لذلك 
ما يقوم به المرتزقة تحت أنظار المحتل التركي 
هو أمر متعمد، ومقصود بهدف تدمير المجتمع 
من  ابتداًء  عماده  النساء  تُشكل  الذي  السوري 

المناطق المحتلة«.
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فرهاد مسلم

محمد حيدر

عبد السالم علي

عبير عبد الخضر

حسن سامي

جدال االحمد

الكيمياوي آخر سالح المستبدين )أردوغان( نموذجًا أهالي كركي لكي: استخدام تركيا لألسلحة المحّرمة دولّيًا دليل 
فشلها السياسي والعسكري

أهالي إقليم الفرات: بإصرارنا على المقاومة والنضال
في التصنيفات... اإلنسان أداة أم صانع للقرار؟ سننتصر ال محالة

محمد أرسالن علي )إعالمي وكاتب(

قرون عدة وال زال مشرقنا يعيش تراجيديا حكام 
مستبدين وأنظمة ظالمة، ترى وجودها فقط في 
لم  مأساة  به،  االعتراف  وعدم  اآلخر  إقصاء 
تنتِه وال زالت تطل برأسها بين الفينة واألخرى 
إن  والشعوب  المجتمعات  رقاب  على  كسيف 
لهذه  واالستسالم  والخنوع  الذل  رفضت  هي 
ظلم  من  ننتِه  لم  الفاسدة،  الديكتاتورية  األنظمة 
وفساداً  قتالً  عاثوا  الذين  العثمانيين  السالطين 
بالشعوب لقرون عدة، حتى ابتلينا بزعماء يرون 
وأنه  لهم  ستبقى  سطوتهم  وأن  مخلدين  أنفسهم 
أنهم  أساس  على  يحاسبهم،  من  هناك  يكون  لن 
يمثلون ِظل هللا على األرض وأن كل ما يقولونه 
والهذيان  االنفصام  من  حالة  وحٌي،  إال  هو  ما 
يعيشها زعماء الضرورة الذين يعتبرون نفسهم 
العقلية  ثانية، بهذه  تتكرر  أصحاب كاريزما لن 
ينظرون ألنفسهم ويعملون كل ما في وسعهم كي 
يفرضوها على الشعوب كي تبقى خانعة وذليلة.
كان هتلر وموسوليني يعتبرون أنفسهم أيضاً من 
آخر  قوٌل  والمجتمعات  للتاريخ  لكن  المخلدين، 
حينما يحين الوعد، لكن المستبدين في المشرق 
ال يقرأون التاريخ كي يتعظوا، بقدر ما يقلدون 
هؤالء الظالمين الذين أراقوا دماء الشعوب من 

أجل هذيانهم وأوهامهم الرثّة.
علينا  يطل  حتى  المستبدين  هؤالء  من  ننتِه  لم   
أردوغان حامالً مشعل الدكتاتوريين والمستبدين 
وتهجير  بالدهم  تدمير  في  ُخطاهم  على  ويسير 
فمن  والطرق،  السبل  بشتى  وقتلهم  شعبهم 
الحروب التي يشنها على دول الجوار ينشر فيها 
الفوضى والمرتزقة، حتى محاربة شعوب تركيا 
فكل  أتراك،  وحتى  وتركمان  وعرب  كرد  من 

يعتبر عدواً  عقليته وجنون عظمته  يرفض  من 
ألردوغان.

 هناك اآلالف من المعتقلين في السجون بحجج 
صوتهم  إسكات  أجل  من  فقط  كثيرة  واهية 
وكسر إرادتهم، بكل تأكيد حينما يلجأ المستبدين 
فهذا  شعوبهم  الكيمياوي ضد  السالح  الستخدام 
في  واليأس  العجز  لمرحلة  أنهم وصولوا  يعني 
كسر إرادة شعوبهم باألساليب األخرى بما فيها 
كسالح  الكيمياوي  استخدام  أنه  أي  العسكرية، 
الوقت  بنفس  يعتبر  شعب  على  الذل  لفرض 
أوراق  من  المستبدين  لدى  تبقى  ما  آخر  أنه 
المنظومة  انهيار  بعد ذلك يكون  يستعملها، وما 

المستبدة ونصر الشعوب المقاومة.
إرادة  كسر  يحاول  وأردوغان  عقدين  من  أكثر 
الشعب الكردي في تركيا أو في الشمال السوري 
وحتى في الشمال العراقي، لم يترك طريقة إال 
قلوب  في  والرعب  اإلرهاب  لينشر  يستخدمها 
الكرد الذين يسعون لنيل كرامتهم وحريتهم أسوة 
والسالح  النابالم  حتى  المنطقة،  شعوب  بباقي 
الجيش  يستخدمه  دولياً  المحظور  الكيمياوي 
على  للقضاء  أردوغان  من  بتعليمات  التركي 
مقاومة الكريال التي لم تستطع كافة الحكومات 
التركية السابقة أن تنال من عزيمتهم وإصرارهم 

على الحرية.

اآلن ونحن في األلفية الثالثة ينفذ الجيش التركي 
األراضي  في  الحدود  عبر  عسكرية  عمليات 
المرحلة  وتمثل   ،1983 عام  منذ  العراقية 
 23 في  بدأت  التي  العمليات  هذه  من  األخيرة 
نيسان 2021 مرحلة جديدة من سياسات تركيا 
مساحات  احتالل  إلى  تهدف  والتي  اإلقليمية 
في  كان  إن  الجوار  دول  أراضي  من  شاسعة 

العراق أو سوريا.
الكردستاني  العمال  حزب  مقاتلو  يقاوم  حيث 
قوات الدفاع الشعبي )الكريال( الذين يتواجدون 
هذه  ضد  عاماً   25 من  أكثر  منذ  المنطقة  في 
التركي ويعرقلون  الجيش  يشنها  التي  الهجمات 

على  التركي  الجيش  قدرة  عدم  وبسبب  تقدمه، 
الكيماوية  فإنه يستخدم األسلحة  المقاومة،  كسر 
بشكٍل عشوائي، ولقد ظهر في األشهر األخيرة 
المختلفة  والتقارير  الفيديو  لقطات  من  العديد 
تم  التي  التواصل  مواقع  حسابات  على  وكذلك 
تداولها في وسائل اإلعالم، بأن الجيش التركي 
تحظرها  التي  كيميائية،  أسلحة  ويستخدم  ينشر 
وتعتبرها  الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة 

محرمة دولياً.
اآلن  أردوغان  بزعامة  التركية  الدولة  تقوم 
العراق  في  حسين  نظام صدام  فعله  ما  بتكرار 
الشعب  بحق  الكيميائية  األسلحة  استعمال  من 
القصوى  وبالسرعة  يستدعي  وهذا  الكردي، 
موقف مسؤول وإنساني وأخالقي وكذلك قانوني 
الدولية  والمنظمات  الناس  كافة  من  وحقوقي 
المحرمة  األسلحة  تلك  النتشار  والمناهضين 

دولياً.
قادة  أطلقها  التي  المتكررة  المناشدات  ورغم 
والهيئات  للمنظمات  الكردستاني  العمال 
إلى  يأتوا  كي  األمر،  بهذا  المعنية  والمؤسسات 
المنطقة التي تم استخدام السالح الكيمياوي فيها 
بالفحوصات  ويقوموا  التركي  الجيش  قبل  من 
الالزمة حول هذا األمر، إال أن الصمت المطبّق 
اإلقليمية  والمنظمات  المؤسسات  هذه  على 
عملية،  إجراءات  أية  اتخاذها  وعدم  والدولية 
هذه  بمثل  القيام  على  أردوغان  تشجع  وكأنها 
اإلنسانية  والمعايير  لألخالق  المنافية  األعمال 
ألردوغان  يقول  من  هناك  فهل  والدولية، 
أن  يريد  شعب  بحق  وظلماً  استبداداً  “كفى”، 

يعيش بكرامته وحرية.

)كركي  أهالي  بيّن   - إسكندر  غاندي  لكي/  كركي 
لكي( أّن استخدام تركيا لألسلحة المحّرمة دوليًّا، 
يكتب  لن  العرقي،  التطهير  سياسة  واتباعها 
تبديها  التي  »المقاومة  أّن  وأّكدوا  النجاح،  لها 
)الكريال( مستمدة من أعدل القضايا في التاريخ، 

وهي قضيتنا الكردية«.  
في سبيل القضاء على حركة الحرية الكردستانية، 
تبناه  الذي  العرقية  واإلبادة  الدم  لنهج  واستمراراً 
أبناء )أرطغرل( بحّق الشعوب المختلفة معها منذ 
استخدام  من  الجدد  العثمانيون  يتوانى  ال  قرون، 
فتكاً، ومن ضمنها األسلحة  أنواع األسلحة  أحدث 
القوانين  لجميع  فاضح  خرق  في  دوليّاً،  المحّرمة 

الدولية التي تنّص على تحريمها وتجريم فاعلها.
بهذا الصدد سلطت صحيفتنا الضوء على اإلجرام 
)كركي  أهالي  آراء  استطالع  خالل  من  التركي 
االستخدام  حيال  الدولي  الصمت  حول  لكي( 
تركيا  تستخدمه  الذي  الكيميائية  لألسلحة  المنفلت 

في حربها مع )الكريال(.

سجل حافل بالجرائم واالنتهاكات

في البداية تحدّث الفنان، فرهاد مسلم وقال: سجل 
والنهب،  والسرقة  والقتل  باإلبادات  حافل  تركيا 
األرض  سياسة  واتباع  للمفكرين،  واعتقال 
تركيا  هذه  الديمغرافي،  والتغير  المحروقة، 
والكلدان  األرمن  بعض  هناك  كان  باختصار، 
يسكنون في قريتنا، وكانوا من الذين دخلوا اإلسالم 
من  نسمع  وكنا  العرقية،  اإلبادة  من  فرارهم  بعد 

أحفادهم األحاديث التي رواها أجدادهم عن الظلم 
المحفوفة  الهروب  ورحلة  له  تعّرضوا  الذي 
وقصص  المعاشة،  الرعب  وحالة  بالمخاطر، 

األمهات الثكلى«.
حّل  التركي،  المحتل  حّل  »أينما  مسلم:  وأوضح   
عندما  شهدناه  ما  وهذا  الدماء،  وحلّت  الخراب، 
وعفرين وسري  )شنكال  أردوغان  مرتزقة  هاجم 
النابالم  أثار  مازال  وكوباني(،  سبي  وكري  كانيه 
كانيه  سري  من  محمد  الصغير  الطفل  جسد  على 
أهالي شنكال حيث  أمام أعيننا، وأّن مناظر  ماثلة 
والشباب  والِشيب  أكبادها،  فلذات  تدفن  األّمهات 
تركيا  إّن  بقوله:  مسلم  فرهاد  واختتم  يتيهون«. 
األردوغانية، وقبله أربكان ومسعود يلماظ وتانسو 
أنواع  أبشع  كلُّهم  استخدموا  أجويد،  وبولند  تشيلر 

خالل  )الكريال(،  لقوات  مقاومتهم  في  األسلحة 
العقود الماضية، واليوم يستكملون مسيرة أجدادهم 
أهدافهم؛ ألنّهم  يحقّقوا  لن  لكن  الشعوب،  في نحر 
عرفها  قضية  وأشرف  أعظم  أصحاب  يجابهون 

التاريخ.

االنتصار يُكتب بدماء األحرار

فقال:  السالم علي  المواطن عبد  أشار  ومن جهته 
قد  دوليًّا،  المحّرمة  باستخدامها لألسلحة  تركيا  إن 
والسياسي  العسكري  اإلفالس  حالة  إلى  وصلت 
فمنذ  الكردستانية،  التحرر  حركة  مع  حربها  في 
الثمانيات تواجه بأحدث أنواع األسلحة، مجموعات 

الفرات  إقليم  أهالي  أّكد  ـ  أحمد  سالفا   / كوباني 
على  كوباني  مقاومة  في  انتصروا  كما  أنهم، 
في  عسكريا  عليه  والقضاء  داعش،  مرتزقة 
المنطقة، وأنّهم بمقاومتهم وإصرارهم سيحققون 
اإلرهاب  دولة  مخططات  على  جديد  من  النصر 
الدولي  المجتمع  صمت  يعّدون  وأنّهم  التركية، 
والضامن الروسي ضوء أخضر لتنفيذ مخططات 

جديدة.  

أساليب قذرة تستخدمها
 الدولة الرتكية

تستمّر دولة االحتالل التركي بشّن هجماتها الفاشية 
على مناطق شمال وشرق سوريا أساليبها الوحشية 
كافّة، إذ ارتكبت في أخر هجماتها مجزرة في مدينة 
بطائرة مسيرة سيارتين  استهدافها  كوباني، خالل 
أربعة  وجرح  شابين  استشهاد  عن  أسفر  مدنيين، 
لمجلس  المشترك  الرئيس  بينهم  أخرين،  أشخاص 
العدالة االجتماعية في إقليم الفرات بكر جرادة، في 

20 من تشرين األول الجاري. 
مدنية  لسيارة  تركيا  استهداف  من  يومين  وبعد 
مسيّرة  بطائرة  أخرى  مرة  اُستهِدفت  كوباني،  في 
طريق  على  الديمقراطية،  سوريا  لقوات  سيارة 
حلب - كوباني مساء يوم 23 من تشرين األول، 
وقد كان يقلّها ثالثة مقاتلين كانوا قد تواجهوا من 
ما  العالج،  لتقلي  كوباني؛  مدينة  إلى  بلدة صرين 
أسفر عن استشهاد ثالثة مقاتلين من قوات سوريا 
حلب،  كلي  قامشلوا،  هوزان  وهم:  الديمقراطية، 

وأمد عفرين. 
واحتجاجاً لهجمات وعدوان دولة االحتالل التركي 
على المنطقة، خرج اآلالف من أبناء إقليم الفرات 
الغاشمة على  التركية  بالهجمات  تندد  تظاهرة  في 
المجتمع  مطالبين  ألبنائها،  واستهدافها  المنطقة 
بتوضيح موقفهم حيال  الروسي  والضامن  الدولي 

جرائم تركية. 
وحمل المتظاهرين صور ضحايا المجزرتين التي 
شعارات  عليها  ُكتِبت  والفتات  تركيا،  ارتكبتها 
الغاشمة  التركي  تندّد، وتستنكر هجمات االحتالل 
الدولي  المجتمع  تطالب  وأخرى  المنطقة،  على 
المنطقة،  تجاه  بواجبتها  القيام  الروسي  والضامن 
وجابت التظاهرة التي بدأت من ساحة المرأة الحّرة 
المدينة حتى  العديد من شوارع  في مدينة كوباني 
من  بالقرب  الواقعة  السالم  ساحة  إلى  الوصول 

البوابة الحدودية لتركيا. 

انترصنا يف كوباين،
 وستستمّر االنتصارات

آراء  صحيفتنا  رصدت  التظاهرة  هامش  وعلى 
الهجمات وعدوان  التظاهرة حول  في  المشاركين 
تحدّثت  بدايةً  المنطقة،  على  التركي  االحتالل 
الشابّة، عبير عبد الخضر من ناحية عين عيسى، 
المنطقة،  على  التركي  االحتالل  بهجمات  فندّدت 

واستهدافها للمدنيين األبرياء. 
مدينة  إلى  أتينا  اليوم  نحن  بقولها:  عبير  وتابعت 
كوباني، قلعة الصمود، لنتضامن مع أبناء كوباني 
شمال  أبناء  أن  التركي:  للمحتّل  ونؤّكد  المقاومة، 
وشرق السوري شعٌب واحد، ولن يسمحوا لعدوانها 

باحتالل المزيد من مناطقنا.
داعش  على  انتصروا  كما  أنّهم  عبير:  وأضافت 
أخرى  مّرة  سينتصرون  المنطقة،  في  عسكريا 
المقاومة بوجه استبداد  بنضالهم وإصرارهم على 
خالل  من  تحاول  تركيا  التركية،  الدولة  وإرهاب 
وخوف  فوضى  حالة  خلق  اإلرهابية  هجماتها 

محمد عبدو

ترى الرأسمالية العالمية في تصنيفاتها المتعددة 
كأداة  اإلنسان  الحياة،  جوانب  كافة  تشمل  التي 
مثله مثل الجماد في وضع المعادالت والحسابات 
أو  النجاح  تضمن  واحدة  نتيجة  إلى  للوصول 
مع  آلي،  اإلنتاج  كأن  األرقام  ثبات  مع  الفشل 

تجاهل الدور المعنوي في صناعة هذا اإلنتاج.
الذي يصور  االشتراكي  الفكر  ينتهج  ما  بعكس 
اإلنسان على أنه صانع للقرار عبر منحه اإلدارة 
المثلى والتحرير من التبعية، ومن هنا تُخلق في 
المقاومة بوجه كل  البشري مضامين  نفس ذاك 

من يقيد حريته.
عن  اإلنسان  »مفهوم  كتاب  في  جاء  حيث 
الماركسي  هدف  فروم  إريك  للكاتب  ماركس« 
الروحي  االنعتاق  في  متمثل  واالشتراكية 
الحتمية االقتصادية  لإلنسان وتحريره من قيود 
واالجتماعية والثقافية والدينية والطبيعية إلعادة 
إيجاد  من  ولتمكينه  اإلنسانية  كليته  في  بنائه 
الوحدة والتوافق مع أقرانه البشر ومع الطبيعة.

التي  المبادئ  أسمى  من  تصنيفه  يُمكن  ما  وهو 
الفعلي  بالشكل  البشرية، إال أن تطبيقها  شهدتها 
أنها  أعلنت  التي  الدول  في  حتى  القى صعوبة 
العمال  طبقة  )وصول  بروليتاريا  سلطة  ذات 
التي  االشتراكية  بمبادئ  تقتدي  وأنها  للحكم( 

أعلن عنها ماركس. 
فمثالً ال يمكن أخذ االتحاد السوفيتي معياراً لتلك 
العام لإلنسان ظل  التحرر  السامية ألن  األفكار 
في إطار الشعارات بحجة حماية الثورة البلشفية 
الوحشية  عتبة  تخطو  الذين  القادة  أكثر  ومن 
كان  باإلصالحات  المطالبين  مع  التعامل  في 
جوزيف ستالين الذي أسهمت أعماله في تصوير 
يحترم  ال  قمعي  نظام  أنها  على  االشتراكية 
اإلنسان ويعمل على تصدير الواقع الديكتاتوري 

للدول.

الخاصة  الحرب  أسهمت  التي  الصورة  وتلك 
للمساهمة  كافية  كانت  وتضخيمها  نشرها  على 
في انهيار االتحاد السوفيتي بعام 1991 ومثلما 
من  إال  بيتعلم  ما  »الواحد  الشعبي  المثل  قال 
ونتعلم من  نملك  ما  توفير  لنا من  بد  كيسه« ال 
الشعارات  تحويل  أردنا  إن  ما  غيرنا  تجارب 

والمضامين لحقيقة.
مقاالته  إحدى  في  أوجالن شرح  عبد هللا  القائد 
الشوفينية  لها  ترّوج  التي  االدعاءات  زيف 
التركية بمنح الكرد حرية ووصف  البرجوازية 
للمحتضرين  يمنح  الذي  باألسبرين  الحرية  تلك 

من مرضى السرطان.
وجاء بمقطع من المقال تَقوُم بعُض االنطالقاِت 
التي  البدائيِة  والقوموياِت  والضامرةِ  الضحلِة 
تُشاَهدُ في العهِد الحديِث بين صفوِف المتواطئين 
البورجوازية،  الطبقِة  حول  متمحورةً  الكرِد 
وكذلك الشوفينياُت االجتماعيةُ التركيةُ المتواطئةُ 
عن  بالتحدِث  تقوُم  الحاكمة؛  القوميِة  الدولِة  مع 
كفاحٍ عاّمٍ ومعيارّيٍ على درِب الحرية، دون أْن 
تضَع نُصَب عينَيها كثيراً نظاَم اإلبادةِ واإلنكاِر 
الكردية،  والهويِة  الكردّيِ  الوجوِد  الُمَسلََّط على 
العرقّيِ  التطهيِر  ممارساِت  وُسبَُل  وسائَل  وال 

الجماعّي.
إنها  إال  النوايا  وطيبةَ  لذا ومهما كانت صادقةً   
اإلنكاِر  قوى  عليه  مما  سلبيةً  أكثر  دوراً  تؤدي 
نظراً  ومآربِها،  ألغراِضها  الواعيةُ  واإلبادةِ 
لتغافُِلها موضوعياً عن وضعِ ممارساِت اإلبادةِ 
إمكانيِة  عن  تتحدُث  فهي  القائم،  الجماعيِة 
بالثرثرةِ  الحريِة  ونيِل  الهويِة  على  الحصول 
على  منها  طائَل  ال  التي  الزائفِة  الديماغوجيِة 
أرِض الواقع، أي أنها تتطلُع إلى اإلرغاِم على 

قوِل آمين لدعاٍء ال يُستجاب. 
فهي تسعى في حقيقِة األمِر إلى مداواةِ كائٍن على 
مشارِف اإلنكاِر واإلبادة، أو باألحرى إلى إماتِة 
اقتراحِ  خالِل  من  كالسرطان،  بَمرٍض  ُمصاٍب 

معالجتِه بأساليَب كإعطائِه األسبرين على سبيِل 
للمأل بالرغِم من اختباِرها  المثال، والنتائُج بَيِّنةٌ 
تلك األساليَب طيلةَ سنواٍت برمتِها، بمعنى آخر 
الذاتيِة  بهوياتِها  نِها  تحصُّ بإمكانيِة  تظنُّ  فهي 
وعيِشها إياها بحريٍة تامة عبر اتِّباعِ رياٍء فظيع، 
يَعتقدُ  وسياسّيٍ  أيديولوجّيٍ  نضاٍل  وخوِض 
بوجوِد حقوِق اإلنساِن وحرياتِه التي هي غائبةٌ 

اعتقاداً  كونَه  يتعدى  األمَر  إّن  بل  األصل،  في 
للتشويِش  منها  له سعياً  الترويجِ  ليبلَغ حدَّ  وظناً 

على وعيِ الشعِب وتقزيِم إرادتِه«.
تقزيم اإلرادة كما أشار إليها القائد أوجالن تعتبر 
قضية خطيرة بالنسبة لمتبعين األفكار اليسارية 
بيد  فتاكاً  سالحاً  اإلرادة  تعتبر  التي  الثورية، 
صانعها اإلنسان الواعي بل تصنف الفكر الحر 

المولد للمقاومة والتصميم طريقاً لتحقيق الحرية 
المثلى للشعوب.

الهادفين  الرأسماليين  أو  الرأسمالية  بعكس 
االستغالل  أجل  من  والكفاح  الثروة  لصناعة 
في  ستؤدي  التي  الطبقات  بين  فروق  وصناعة 
المجتمع، مثلما حدث  إلى تدمير  المطاف  نهاية 
فئة من  الذي فضل  القديم  اإلقطاعي  النظام  مع 
الشعب وحصر االمتيازات على الملك وحاشيته 

أو اآلغا.
إن صناعة المجتمعات الواعية يتطلب الكثير من 
التفاني والعمل الجاد من قبل العقالء والمثقفين 
لخدمة مجتمعاتهم، ويمكن اعتبار من يسهم في 
تحقيق هذه المعجزة ببطل قومي يحفظ التاريخ 
نضاله في صفحاته الذهبية، ألنه سيحقق تغيراً 
ألن  السهلة  بالمهمة  وليست  البعيد  المدى  على 
فإن  الجميع  على  يحتوي  مجمله  في  المجتمع 

اقتنعت النسبة الكبرى سنكون بخير.
في  البشري  الكائن  ألن  الكبرى؟  النسبة  لماذا 
الشرق األوسط  في  التقليد وخاصةً  طبعه يحب 
فكل ما تمليه الجماعة )العشيرة القبيلة(، يطبقه 
الفرد دون السؤال عن مصدر هذه المعلومة أو 
الطبقية  السلسلة  في  عبداً  أبوه  كان  فإن  سببها، 
أحد  أتى  إن  إال  عبداً  ويبقى  أبيه  بواقع  فسيقبل 
ومهد له الطريق وعّرفه على حريته فهو ليس 
بأداة بل بصانع قرار يفتقر إلى التنوير فقط، فإن 
أقرانها وهو  بين  الفائدة سينشرها  والتمس  تعلم 
ما نطمح له كمجتمعات شرق أوسطية تعرضت 
للسحق من كافة الجوانب عبر سياسات الحرب 

الخاصة المفروضة.
وإلى أن توعى النسبة الكبرى من نخبة المثقفين 
توعية  في  انخراطهم  بضرورة  والعقالء 
الذاتي بتعلم  لنا سوى االكتفاء  المجتمع، ال حل 
حقوقنا وواجباتنا عبر المراجع العديدة من كتب 
وما إلى ذلك لنصبح من صناع القرار وال نتحول 

ألداة تعمل باإلمالءات.

صغيرة من )الكريال( وفشلت في مساعيها جميعها، 
وعلى  الخاصة،  جيوشها  تحشيدها  من  بالرغم 
الرغم من بناء أكثر من عشرين قاعدة في باشور 

كردستان«.
 وتابع علي: وعلى الرغم من مسرحياتها في قتل 
غير  )للكريال(  التهمة  وتلفيق  األسرى،  جنودها 
أنّنا ال نسمع سوى خيباتها وانتصارات )الكريال( 
فالمعارك  وزاب(  وكاري،  )متينا،  سفوح  في 
البطولة  إلى مالحم من  تتحّول  الكريال معهم  كلّها 

والفداء.
 وبيّن علي: نحن على يقين تاّم، ودون أدنى شك، 
المحتل  التي ستنتصر على  قضيتنا هي  عدالة  أّن 
»الكريال«  الشعبي  الدفاع  قوات  وأّن  التركي، 
الذين تسلّحوا بفكر وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن، 
مظلوم  العصر  كاوا  من  المقاومة  فّن  وتعلّموا 
كابار،  جبل  نسر  من  االنتصار  وأسلوب  دوغان، 
دوماً،  حليفهم  النصر  سيكون  قورقماز،  معصوم 

ولو على حساب دمائهم وأرواحهم الطاهرة.

ليعلم  بالقول:  حديثه  علي  السالم  عبد  وأنهى 
األسلحة  استخدموا  مهما  أنهم  وزبانيته  أردوغان 
لالنتصار؛  فرصة  يجدوا  لن  وغيرها،  الكيميائية 
ألّن التاريخ أثبت أن الظفر يكتب دوما بيد األحرار.

أين المنظمات المعنية مّما يجري؟
والد  وهو  تحدّث، حسن سامي،  ذاته  السياق  وفي 
الشهيد سرحد بقوله: كيف تقوم تركيا بهذه األفعال 
هي  أين  العالم؟  وأنظار  مرأى  أمام  كلّها  الشنيعة 
منظمات  هي  وأين  الدولية؟  والمواثيق  العهود 

الدفاع عن حقوق اإلنسان؟ وأين األمم المتحدة؟«
 وأكمل سامي حديثه: إن التمادي التركي باستخدامه 
استنكار،  أو  رادع  دون  دوليًّا،  المحّرمة  لألسلحة 
راضيةٌ  العالم  ودول  المعنية  المنظمات  أّن  يوحي 

بما يجري، وهي شريكة لهم.
وفي ختام حديثه ناشد، حسن سامي شعوب العالم 
لردع  الفوريَّ  التدخل  المعنيّة،  والمنّظمات  الحّر، 
تركيا عن أفعالها الالإنسانية بحّق من يختلف معها.       

لتتمّكن  منها،  المنطقة  أبناء  وتهجيَر  المنطقة،  في 
بسهولة احتالل المنطقة، وإعادة أمجادها العثمانية 

من جديد في المنطقة. 

سنقاوم الفاشية الرتكية، 
وسنتشّبث بأرضنا

مدينة  من  حيدر،  محمد  المواطن،  أّكد  وبدوره 
المقاومة  في  العهد  على  سنبقى  بالقول:  كوباني 
فمحاوالت  التركية،  الفاشية  بوجه  والنضال 
تردعنا عن مسيرتنا  ولن  ترعبنا،  لن  هذه،  تركيا 
بمحاولتها  ذلك،  من  العكس  على  لكن  النضالية، 
هذه، تزيدنا إصراراً على تشبّثنا بأرضنا ووطننا. 
لغيرها  أو  لتركيا  نسمح  لن  قائالً:  حيدر  وأشار 
أبنائنا  بدماء  ارتوت  التي  أرضنا  على  بالتعدي 
الطاهرة، وبوحدتنا سنردع المحاوالت والهجمات 
اإلرهابية جميعها التي تستهدف قيم وإرادة شعبنا. 
أفشلنا  كما  بقوله:  حديثه  حيدر،  محمد  واختتم، 
وشرق  شمال  في  االحتاللية  تركيا  مخّططات 
سنفشل  عسكريا،  داعش  على  بالقضاء  سوريا 
جميعها  اإلرهابية  تركية  ومحاوالت  مخططات 

مّرة أخرى في المنطقة. 

صمت املجتمع الدويل ضوء أخرض

أما المواطنة، جدال األحمد، من أهالي، كري سبي 
الروسي  الصمت  حديثها  خالل  ندّدت  المحتلّة، 
حيال جرائم وانتهاكات تركيا بحّق أبناء المنطقة، 
الروسي  والضامن  الدولي  المجتمع  صمت  إّن 
ضوء أخضر لمخططات وجرائم تركيا اإلرهابية 

بحّق أبناء شمال وشرق سوريا. 
اختتمت، جدال األحمد، حديثها قائلة: على الضامن 
الروسي توضيح موقفه حيال اعتداءات االحتالل 
القانوني  بواجبه  والقيام  المنطقة،  على  التركي 
إنّه خالل  المنطقة«.   والجدير ذكره،  أبناء  بحّق 
كلمة  منها  الكلمات:  من  العديد  أٌلقيِت  التظاهرة 
الفرات،  إقليم  في  ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة 
مزكين خليل، وعضو اللجنة المركزية في حزب 
الديمقراطي الكردي في سوريا كيلو عيسى، نددوا 
على  التركي  االحتالل  وهجمات  عدوان  خاللها 
والضامن  الدولي  المجتمع  من  مطالبين  المنطقة، 
تركية،  هجمات  من  موقفهم  توضيح  الروسي 
والخروج من صمتهم المخزي البعيد كّل البعد عن 

اإلنسانية. 
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

 مشاريع وحدة الكتاب
 والمثقفين.. عجز أم

غير واقعي؟
 ـ1ـ المظلة الثقافية
الكردية الجامعة

ثمة عدة مشاريع وحدوية مطروحة في الساحة 
السنتين  خالل  سوريا  وشرق  بشمال  الثقافية 
أن  ومع  سابقاً،  إليه  أشرنا  كما  األخيرتين 
الدوافع الرئيسية لتلك األطروحات الوحدوية 
لم تزول بعد فإن تلك المشاريع لم يُنجز رغم 
ضرورتها في سياق مساعي تعزيز الجبهات 
تحديات  بمواجهة  الصعد  كافة  على  الداخلية 
االحتالل التركي وسياسة اإلبادة في المنطقة. 
المشروع األول هو »المظلة الثقافية الكردية 
روج  مثقفي  اتحاد  طرحه  والذي  الجامعة« 
آفاي كردستان )HRRK( على خلفية انطالق 
بين  السياسية  للوحدة  األخيرة  المبادرات 
تمكن  وقد  الكردية،  السياسية  الحركة  أقطاب 
من  وعدد  االتحادات  بقية  مع  التواصل  من 
والثقافية وعقد جولة من  األدبية  الشخصيات 
المشاورات واالجتماعات أفضت إلى تشكيل 
انعقاد  لتنظيم  السعي  مهمتها  تحضيرية  لجنة 
اجتماع عام للكتاب والمثقفين الختيار ممثليهم 
في المرجعية السياسية الكردية والتوقيع على 
لتشكيل  تمهيداً  موحد  وطني  شرف  ميثاق 

مظلة ثقافية جامعة.
أربع  عن  ممثلين  التحضيرية  اللجنة  ضمت 
آفاي  روج  مثقفي  اتحاد  وهي:  اتحادات 
كتاب  اتحاد  الكرد،  الكتاب  اتحاد  كردستان، 
كردستان سوريا، اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، 
والشخصيات  الكتاب  من  عدد  إلى  إضافة 
بينها  اجتماعات  سلسلة  وبعد  المستقلة، 
اتجهت نحو تنظيم اجتماعات موسعة للكتاب 
ديرك،  )قامشلو،  مناطق  عدة  في  والمثقفين 
للمشروع  تأييد  على  للحصول  الحسكة..الخ( 

الوحدوي المطروح.
في نهاية المطاف لم تحقق اللجنة التحضيرية 
أي تقدم جدي على أرض الواقع، وكان هناك 
- كما  المساعي  تلك  تحقيق  لعدم  أسباب عدة 
عمل  في  الضعف  ومنها   - سابقاً  ذكرناها 
اللجنة التحضيرية ذاتها وهي ناتجة من عدم 
وكأن  المشاركة  االتحادات  قبل  من  الجدية 
في  عنها  العتب  لرفع  كانت  البعض  مشاركة 
المشروع  حوارات  في  المشاركة  عدم  حال 
وهنا تلعب االرتباطات الحزبية واأليديولوجية 
والمصالح الشخصية دورها، إضافة إلى تدني 
التي  العامة  االجتماعات  نقاشات  في مستوى 
سوى  تكن  فلم  التحضيرية،  اللجنة  نظمتها 
اجتماعات خطابية شعاراتية بسيطة ومكررة، 
جدية  خطوات  أية  هناك  يكن  لم  وبالتالي 
للعمل نحو تنفيذ المشروع في مرحلة ما بعد 

االجتماعات التمهيدية.
في  تقدم  أي  تحقيق  عدم  مع  وبالتزامن   
ومع  الكردية،  السياسية  المرجعية  حوارات 
منع  سياق  في  التجمعات  حظر  اجراءات 
انتشار وباء كورونا في المنطقة، إضافة إلى 
ومع  مؤتمراتها،  النعقاد  االتحادات  توجه 
تحقيقها  صعوبة  التحضيرية  اللجنة  إدراك 
بشكل  األضواء  عن  غابت  تلك  مساعيها 
بين  مشتركة  باجتماعات  ليستبدل  عملي، 
أيلول  في  قرروا  الذين  األربعة  االتحادات 
مشتركة  بأعمال  القيام  2020م  المنصرم 

وتكثيف األنشطة المشتركة بينها مستقبالً.
وعجزها  اللجنة  تلك  مساعي  فشل  ورغم   
عن تحقيق وظيفتها ومهمتها التي ُشكلت من 
أجلها إال أن هذا لم يكن مانعاً الستئناف جهود 
أن  وبما  الكردية،  الثقافية  االتحادات  توحيد 
 )HRRK( اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان
لزاماً  فكان  المشروع  هذا  طرح  وراء  كان 
عليه عدم التباطؤ واالستسالم للواقع وتسريع 
مرور  ورغم  األمر.  هذا  سياق  في  خطواته 
)في  السابع  مؤتمره  عقده  على  أشهر  أربعة 
في  أي جهد  يبذل  لم  فإنه  حزيران 2021م( 
الحاجة  الوقت رغم  ذلك  سبيل مشروعه منذ 
المنطقة،  في  الثقافية  الوحدة  لخطوة  الماسة 
أما بقية االتحادات فال يبدو عليها أي اهتمام 
الذي توصلت  االتفاق  المشروع، وحتى  بهذا 
بإقامة  المطاف  نهاية  في  االتحادات  تلك  إليه 
يُنجز أيضاً،  لم  نشاطات مشتركة على األقل 
ويهرول  لياله  على  يغني  اتحاد  كل  وأصبح 
بسيطة  لنشاطات  اإلعالمية  البهَورة  نحو 
التحديات  مستوى  إلى  التصل  وسطحية 
الكردي  الوجود  على  الجدية  والتهديدات 

)ومعها شعوب المنطقة(.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

كهوف ومغاور »بغديك« األثرّية
محّمد عّزو )كاتب وباحث يف تاريخ الفن( 

عن  والبحث  للتّقصي  المعرفيّة  الرحلة  أثناء 
تماس  عند  الواقعة  األثريّة،  والمدافن  الكهوف 
في  »حلب«  و  »الرقّة«  ببن  اإلداريّة  الحدود 
قبل  من  وذلك  الغربية،   - الشماليّة  المنطقة 
إلى  شخصنا  »الرقّة«  ومتاحف  آثار  دائرة 
قرية »بغديك« الواقعة عند نقطة التقاء الحدود 

السورية- التركية.
يُقال: إن معنى اسم »بغديك«، مستمدّ من كلمة 
)القمح(،  وتعني  التركية   - لكرديّة  »بغدا«ا 
المعنى  يُصبح  العربيّة  إلى  الكلمة  وبتعريب 
اسم  بأن  يقول:  آخر  رأي  »قمحانة«،وهناك 
البستان،  وتعني  »باغ«  من  جاء  »بغديك« 
البستان«،  »رأى  أي  رأى،  وتعني  و«دي« 
القرية  أراضي  ألن  العنب،  كرم  رأى  وتحدّيداً 
ذلك،  على  يدلّل  وما  بالكرمة،  مزروعة  كانت 
وجود آثار لمعصرة خمور في أطراف القرية، 
وتتوّضع على مسافة /2/كم في الزاوية الجنوبيّة 

الغربيّة منها. 
 وحول موقع القرية، وأهميّته، وتركيبة السكان 
القرية  في  الثقافي  المركز  رئيس  التقينا  فيها، 
الثاني  العقد  بداية  في  وهو  األحمد«،  »جمعة 
تقع  قائالً:  الميالدية،  الثالثة  اإللفيّة  بداية  من 
قرية«بغديك« شمال غرب »الرقّة« على الحدود 
بين«الرقّة  اإلدارية  والحدود  التركيّة،  السوريّة 
-حلب«، وتبعد عن مدينة »الرقّة«، بخّط نظر، 
ما يقارب/95/ كم، وللسالك طريق »تل أبيض« 
إلى  بعد /30/كم  تقع على  نحو /130/كم، كما 
الغرب من مدينة »كري سبي/ تل أبيض«، وتعدّ 
مزارع  لها  وتتبع  لها،  المجاورة  للقرى  مركزاً 

بغديك«الجنوبيّة،  أهّمها، »مزارع  وقرى عدّة، 
تعني  التي  تبة«،  و«كل  و«فلة«،  و«المحبة«، 
وتعني  باش«،  و«آق  الرماد«،  »تل  بالعربية 

»الرأس األبيض«، و«العيدانيّة«. 
يبدو الموقع على شكل هضبتين جبليّتين، تقعان 
تدّل  سابقاً،  المذكورة  المواقع  وجنوب  شرق 
إحداهما، أنّها كانت مقبرة واسعة، وتدّل الثانية، 
عشرات  األولى  ففي  صناعية،  منطقة  أنّها 
المدافن، كّل مدفٍن مزّوٍد بدرجٍ حجرّيٍ، يفضي 
إلى قاعة تطلُّ عليها مصاطب للتوابيت، أغلبها 
لتوابيت كبيرة، وأقلّها لتوابيت صغيرة. مّما يدّل 
على أنّها مدافن أسريّة، وتقع«بغديك« في منطقة 
زراعية ِخصبة، يتجاوز معدل األمطار السنوّي 
فيها ما يقارب /300/ مم، وتشتهر بزراعة القمح 
والشعير والقطن والكّمون والمحاصيل البقولية، 
نسمة.  آالف  ثالثة  من  أكثر  سكانها  عدد  ويبلغ 
ونسبة التعليم فيها جيّدة، وفيها إقبال شديد نحو 
العلم، حيث يتجاوز عدد الطالب المنتسبين إلى 

مختلف الجامعات آنذاك نحو /50/ طالباً، فيهم 
للتعليم  مدرسة  القرية  وفي  جامعيّة،  فتاة   /15/
ومؤّخراً  ثانية،  وحلقة  أولى،  حلقة  األساسي، 
 /425/ قرابة  الطالب  وعدد  لهما،  ملحق  بُني 
طالباً، وفيها نسبة جيّدة من المعلِّمين من أهالي 
القرية، وتكاد األميّة تنحصرفي كبار السّن وهم 
قلّة، ولدى األشخاص الذين ال تتجاوز أعمارهم 

/45/ سنة تكاد تكون معدومة.
الثقافّي،  المركز  مثل:  أخرى  مرافق  وفيها 
وحيد  وهاتف  الزراعيّة،  اإلرشاديّة  والوحدة 
لمياه  ومشروع  وجامع،  القرية،  أهل  لعاّمة 
أّن«بغديك« حينها كانت تشرب  الشرب، حيث 
من ماء الفرات، من خالل مشروع إرواء منطقة 
جبل  لتشجير  مشروع  وهناك  أبيض«،  »تل 
قسماً  الزراعة  مديريّة  أنجزت  وقد  »بغديك«، 

كبيراً منه.

مواقُع أثريّة دينّية عريقة

 اُكتٍُشف في القرية مواقع أثريّة هاّمة، تعود إلى 
عصور غابرة لم ينقب فيها حتى اليوم، فبالقرب 
من قرية »بغديك« تتوّضع مجموعة كبيرة من 
المدافن والكهوف األثريّة، التي تعود إلى الفترة 
األدبيّة  المصادر  وتقول  المبّكرة،  المسيحيّة 
المسيحّي  الدين  ظهور  إبّان  إنّه  والتاريخيّة: 
الجديد، قامت الدولة الوثنيّة الرومانيّة بمطاردة 
الكثير منهم  فّر  لذلك  الدين،  بهذا  اعتقد  كّل من 
بالحواضر  المحيطة  والبراري  الجبال  إلى 
القديمة، وهناك أقاموا أماكن للعبادة في العراء 
الدينيّة،  يمارسون طقوسهم  كانوا  الطلق، حيث 

كما أنّهم قاموا بنحت مساكن لهم في هذه الجبال، 
بالكهوف...  نسّميه  الذي  الثاني  النوع  وهو 
»بغديك«،  منطقة  في  األثرّي  للتّقصي  ونتيجة 
والمدافن،  الكهوف  من  أنواع  ثالثة  على   ُعثر 

وأماكن العبادة.
منحوتة  وهي  العمالقة،  السكن  كهوف  أولها  ـ 
في الصخر الصلب، على شكل غرف متجاورة، 
والمبيت،  للسكن  األوائل  المسيحيّون  استعملها 
بعض  على  الغرف  هذه  داخل  في  ولوحظ 
»الحنيّات«  مثل  »األركيلوجية«،  اإلشارات 
الشموع  لوضع  تُستعمل  كانت  الغرف،  داخل 
المسيحيّون  يستعملها  كان  التي  والزيوت، 

األوائل.
ـ النوع الثاني كهوف عمالقة، نُحتت أيضاً في 
الصخر، وسقوفها محمولة على أعمدة عمالقة، 
داخلها  وفي  ذاتها،  الكهوف  أصل  من  منحوتة 
المنحوتة، والتي ترمز  مجموعة من الزخارف 

إلى المعتقدات الروحيّة المسيحيّة الجديدة، وفي 
أعلى هذه الكهوف توجد فتحات علويّة، تُستعمل 
في  الساخن  الهواء  البارد، وطرد  الهواء  لجلب 

فصل الصيف.                
- النوع الثالث، وهي المدافن المنحوتة بالصخر، 
الجوانب  في  مجّسات  وفيها  أقبية،  شكل  على 
فتحة  عبر  إليها  ويولج  المدافن،  لهذه  األربعة 
المدافن قد  أبعادها /50×90/سم، ويبدوأّن هذه 
نُهبت في فترة االحتالل الفرنسي لسورية، وهي 
كثيرة العدد، وتقع إلى الجانب الغربي من قرية 

»بغديك«.
 وهنا البدّ من اإلشارة إلى أن نوع الكهوف التي 
كانت تُستعمل للمبيت والسكن قديمة جداً، وتعود 
اإلنسان  قطنها  وقد  التاريخ،  قبل  ما  فترة  إلى 
المبّكرة  المسيحيّة  الفترة  في  أنّه  ويبدو  األول، 

بعض  مع  المسيحييّن  أوائل  قبل  من  اُستعملت 
اإلضافات الجديدة.

المصنوعة  المعاصر  من  مجموعة  وتوجد 
في  تُستعمل  كانت  التي  »البازلت«،  حجر  من 
والخمور،  الزيوت  لصناعة  الرومانيّة  الفترة 
أشجار  بزراعة  مشهورة  كانت  المنطقة  كون 
بالقرب  وتتوّضع  البعليّة،  والعنب  الزيتون 
ويجدر  للقرية،  المجاور  »بغديك«  جبل  من 
والحفاظ  االهتمام  الحاليّة  األثريّة  بالجهات 
للعثور  والتّقصّي  والبحث  الكهوف،  هذه  على 
منها  لالستفادة  أخرى؛  ومعاصر  مدافن  على 
العلمّي  البحث  ترفد  كي  ودراستها،  سياحياً، 
األثرّي بمعلوماٍت جديدةً عن هذه المنطقة، وعن 
أهل  معتقدات  في  وكهوفها  »بغديك«،  مغاور 
مغارة  هناك  األحمد«:  »جمعة  يقول  المنطقة، 
»كن عفتار«، بمعنى )وكر الضبع(، وتقع على 
بعد /2/كم، شمال غرب »بغديك«، ولها ثالثة 
ولها  أخرى،  فرعيّة  ومداخل  رئيسيّة،  مداخل 
ثالثة  إلى  تصل  ومساحتها  األعلى،  من  منور 
كّل مدخل من  أّن في  للنظر  والاّلفت  دونمات، 
بشكل عفوّي،  نبتت  تين  المغارة شجرة  مداخل 
القاسيّة،  الصخور  هذه  بين  حياتها  ووجدت 
وفي أقصاها منافذ تنفتح على بعضها، وأدراج 
أو  للشموع  كانت  ربما  ومصاطب،  وأحواض 

للمواقد.
 وتقول الحكاية الشعبيّة عن هذه المغارة: إنّه في 
قّوة عسكريّة  ذو  ملك  يعيش  كان  الزمان،  قديم 
وعند  ذائع،  وصيت  واسع،  وُملك  هائلة، 
اصطدام مصالحه مع مصالح الملك المجاور له، 
خاضا  الشماليّة،  الجهة  في  مملكته  كانت  الذي 
حرباً ضروس ضدّ بعضهم البعض لمدّة سنوات 
على  القضاء  الشمال  ملك  يستطع  لم  عديدة، 
ملك الجنوب، ففّكر في خّطة عسكريّة محكمة، 
وقام بحفر نفق كبير، بدأ به من شمال المنطقة 
حوالي  النفق  هذا  حفر  مدّة  وطالت  المرتفعة، 

المرتفع  تمّكن من خرق هذا  /25/ عاماً، حتّى 
الجبلّي الذي يبلغ طوله حوالي /60/ كم تقريباً 
عبر  قّواته  وعبرت  الجنوب،  إلى  الشمال  من 
فطّوقوا  التاّمة،  السريّة  من  حالة  في  النفق  هذا 

المملكة بشكل كامل. وتّم القضاء عليها.
افتقد  الفالّحين  أحد  إّن  تقول:  أخرى  وحكاية   
يوماً اثنين من دوابّه، ثوراً وبقرة، وقال أحدهم 
المغارة.  هذه  يدخالن  والثور  البقرة  رأى  إنّه 
رآهما  والثور،  البقرة  صاحب  أّن  والغريب 
المغارة  لهذه  الشمالي  المدخل  قرب  قرية  في 

والمسافة كما أسلفنا /60/ كم.
ـ ›مغارة »دفه مغار«، أي مغارة الجمل، وتقع 
الشمالّي، وللمغارة واجهتان، األولى  الجبل  في 
مداخل عدّة،  الواجهتين  الثانية، وفي  أوسع من 
بعضها  على  تنفتح  التي  المغارة  إلى  تقودان 

بعضاً، وتتالحق، كأنّما هي سلسلة من المغارات، 
وامتدادها  الدونمين،  تتجاوز  ال  مساحتها  و 
الطولي أكبر من عمقها، وقد ُحفرت في الجبل، 
وتمنع  لتسندها،  حجريّة ضخمة  أعمدةٌ  وتُركت 
جعلها  الذي  السبب  هذا  كان  وربما  سقوطها، 
واألزاميل  المعاول  آثار  طويالً.  زمناً  تصمد 
واألدوات المستخدمة في الحفر مازالت موجودة 

على شكل حزوز غليظة.
جمعة  األستاذ  قال  األثرية،  المدافن  وحول 
تقعان شرق  جبليتان،  الموقع هضبتان  األحمد: 
إحداهما  تدّل  سابقاً،  المذكورة  المواقع  وجنوب 
أنها كانت مقبرة واسعة، وتدّل الثانية أنها منطقة 
كّل  المدافن،  عشرات  األولى  ففي  صناعية، 
مدفن مزّود بدرج حجري، يفضي إلى قاعة تطّل 
عليها مصاطب للتوابيت، أغلبها لتوابيت كبيرة، 
وأقلّها لتوابيت صغيرة؛ مّما يدّل على أنها مدافن 
األحمد:  قال  الخمور،  معصرة  وعن  أسرية، 
الزاوية  في  األثرية  الخمور  معصرة  »تقع 
الجنوبية الغربية من »بغديك« وقد قمنا بزيارتها 
إلى  المعصرة  هذه  تاريخ  ويعود  وتصويرها، 
قطعة  عن  عبارة  وهي  جداً،  قديمة  عصور 
صخرية من البازلت مقّسمة إلى عدّة أحواض، 
منه  تُصنع  حتى  العنب  لعصر  تُستعمل  كانت 
الخمور والنبيذ، ثم تُنقل هذه الخمور إلى خزان 
حجري يقع جانب المعصرة مباشرة، وهو ضيق 
حوالي  عمقه  األسفل،  من  وواسع  األعلى،  من 
/10/ أمتار، حيث كان يُستخدم لتخزين الخمور. 
حتى  بالعنب  مزروعة  كانت  المنطقة  إّن  يُقال: 
أّن أحد الكبار بالسن-نقالً عن جدّ أبيه- يقول: إنّه 
رأى بقايا أشجار العنب في المنطقة، وحتى اآلن 
مستقيمة  خطوط  حسب  وذلك  معروفة،  آثارها 
لمعصرة  المجاورة  التالل  على  األحجار  من 
حالة  »بغديك«  منطقة  وتظّل  األثرية.  الخمور 
مميزة بطبيعتها وآثارها الرائعة مشروع أحالم 

السياحة المؤّجلة.

عفرين... سرقات وإتاوات وفوضى السالح
رامان آزاد

والمرتزقة  التركّي  االحتالل  ظل  في  عفرين 
الموالين له باتت الجغرافيا خارج القانون للسنة 
وأعمال  بأنواعها  االنتهاكات  حيث  الرابعة، 
االختطاف واالعتقال التعسفّي وسرقةُ المواسِم 
واالقتتاُل  السالِح  وفوضى  اإلتاواِت  وفرُض 
نقِل  تداوُل  تمَّ  األخيرِة  اآلونة  وفي  الفصائلّي، 
عفرين  إلى  إدلب  من  وأجانب  عرٍب  جهاديين 
بالتوازي مع زيادة التصعيد والغارات الروسيّة 

في إدلب.

اإلفراج عن 11 مواطناً بينهم 
امرأة

قرية  أهالي  من  المواطنين  اعتقاُل  يتواصُل 
وفق  راجو،  ناحية   – أوشاغي  معمل  معمال/ 
قوائم ُمعدّة مسبقاً تضمُّ أسماء 90 مواطناً وفق ما 
أورده التقرير األسبوعّي لحزب الوحدة الكردّي 

)يكيتي(.
فقد اعتقلت مرتزقة الشرطة العسكرية بالتنسيق 
الفاتح” يوم األحد  مع مرتزقة “السلطان محمد 
2021/10/17، تسعة مواطنين من أهالي قرية 
معمال- راجو، بتهمة العالقة مع اإلدارة الذاتية 
 56( زيبار  رشيد  رشيد  منهم:  ُعِرف  السابقة، 
عاماً(،   45( زيبار  خليل  محمد  أحمد  عاماً(، 
صالح أحمد إبراهيم )38 عاماً(، صبري محمد 
ألوكو )35  فارس )35 عاماً(، عصمت حسن 
عاماً(، حسين محمد إبراهيم )67 عاماً(، قازقلي 

أمين فارس )45 عاماً(.
وقد أفرج عنهم بعد يوم من االحتجاز في راجو 
بعد دفع كّلٍ منهم غرامة ماليّة مقدارها 1200 
ليرة  ألفي  إلى  تستكمل  أن  على  تركية،  ليرة 

تركيّة لدى إصدار قرار الحكم.
عشرة  ضّمت  سابقة  دفعة  اعتقال  تم  أنّه  يُذكر 
مواطنين في 2021/10/11 من القرية نفسها، 
نفس  مقابل   2021/10/14 في  عنهم  وأفرج 

مقدار الغرامة. والمواطنون المعتقلون هم:
2ــ  عاماً(،   69( محمد  شوقي  مصطفى  1ــ 
جعفر  3ــ  عاماً(،   45( عثمان  حسين  فوزي 
جعفر بطال )40 عاماً(، 4ــ أحمد عارف زيبار 
)45 عاماً(، 5ــ أحمد حيدر جعفر )55 عاماً(، 
6ــ مصطفى أمين فارس )40 عاماً(، 7ــ أحمد 
إبراهيم  حسن  8ــ  عاماً(،   45( حمليكو  حسين 
زيبار  محمد  مصطفى  9ــ  عاماً(،   30( فارس 
)45 عاماً(، 10ــ فاروق مصطفى كيلبكر )35 

عاماً(.

اعتقال مواطنة كردية بغاية 
تحصيل الفدية

»الشرطة  مسلحي  بأنَّ  محلية  مصادر  أفادت 
 2021/10/17 األحد  يوم  اعتقلت  المدنيّة« 
المواطنة الكرديّة علياء مصطفى )27 عاماً( من 
منزلها في قرية مست عاشوره/ عاشور بناحية 

ماباتا / معبطلي. واقتيدت إلى مركز »الشرطة 
المدنيّة« في مركز الناحية، وأفرج عنها بعد دفعِ 
فدية ماليّة مقدارها نحو 1300 ليرة تركيّة لقاء 

ما يسّمى »تسوية وضع«.
عن  التركّي  االحتالل  سلطات  أفرجت  كما 
أهالي  من  عاماً(   46( ليلى  الكرديّة  المواطنة 
بعدما  بلبل  ناحية  خضريانلي-  قسطل  قرية 
سجوِن  في  االحتجاز  قيد  أسبوعاً  أمضت 
االحتالل في الناحية، ودفع غرامة ماليّة. وكانت 
في  ظهورها  بذريعة  اعتقلت  قد  ليلى  المواطنة 
مقطعٍ مصور على إحدى القنوات الكرديّة خالل 
العدواِن التركّي على منطقة عفرين عام 2018.

اعتقال أربعة ممرضني بتهمة 
رسقة مصاغ مواطنة متوفية

الشهر  مطلع  التركّي  االحتالل  سلطات  اعتقلت 
مشفى  في  الطبّي  الكادر  من  عناصر  الحالي، 
“ابن سينا” بمدينة عفرين المحتلة، بتهمِة سرقِة 
بسبب  توفيت  “حامل”  المرأة  ذهبّي  مصاغٍ 
عفرين  بحسب  كورونا.  بفيروس  إصابتها 
أحدهم  أربعة ممرضين  هم  والمعتقلون  بوست، 
يُدعى “أبو موسى” بسبب شكوًى سرقة مصاغ 
تقدمت بها عائلة امرأة متوفية في العشرينات من 
عمرها – لم تعرف هويتها، وشملت المسروقات 

إسوارتي ذهب وحلق.
عائلة  من  الفريق  طلب  كورونا  مرض  وبحجة 
المواطنة الكرديّة المتوفية عدم فتح جنازتها، إال 
وجوِد  بعدم  وفوجئوا  فتحها  على  أصّروا  أنّهم 
المصاغ الذهبّي، ليقدّموا على إثرها شكوى بحّقِ 

المشفى.

مرتزقة »املنترص بالله« تختطف 
إمام مسجد بناحية راجو

»المنتصر  مرتزقة  أنَّ  بوست  عفرين  ذكرت 
في  اختطفت  التركّي  لالحتالِل  التابعِة  باهلل« 
محمد  الشيخ  الكردّي  المواطِن   2021/10/1
قوبيه  قرية  أهالي  من  عاماً(   44( محمد  رشيد 
حمشلك، وهو نجُل الشيخ رشيد المعروف باسم 
»خوجه ألكي« من منزِل العائلة في القريِة بتهمِة 

العمِل مع هيئِة األوقاِف التابعِة لإلدارةِ الذاتيِّة.
مقصود  الشيخ  حي  في  يقيُم  كان  محمد  الشيخ 
بمدينة حلب وهو إماٌم ومؤذٌن في مسجِد »قُباء« 
المحتلة،  إلى قريته في عفرين  بالحي، وقد عاد 
إال  الصحيّة،  الذي ساءت حالته  بوالده  لالعتناِء 
اختطفوه،  باهلل«  »المنتصر  أّن مسلحي مرتزقة 

وال معلومات عنه منذ نحو ثالثة أسابيع.

300 تنكة زيت إتاوة جامعّية عىل 
قرية كيال

لالحتالِل  التابع  المجد«  »فيلق  مرتزقة  فرض 
عبوة   300 بلغت  كبيرة  عينيّة  إتاوةً  التركّي، 
زيت زيتون )تنكة زيت( على أهالي قرية كيال – 
للمحصول. بحسب  بذريعة حمايتها  بلبل،  ناحية 

عفرين بوست.
المكتب  مسؤول  عادل”  “أبو  المدعو  دعا  فقد 
اجتماعٍ  إلى  األهالي  للمرتزقة  االقتصادّي 
القرية،  في  مقره  في  الخميس،  يوم  لألهالي 
كإتاوة  زيت  تنكة   300 دفع  بوجوب  وأبلغهم 
أنَّ  إلى  مشيراً  الزيتون،  المحصول  عن  سنويّة 
نحو  على  توزيعها  سيتمُّ  الزيِت  من  الكمية  هذه 
70 من أصحاِب الحقول الموجودين في القرية، 
المجاورة  القرى  أوضاع  بعد  تعرف  لم  فيما 

والخاضعة لسيطرة المرتزقة ذاته.
زيت  عبوات  أربع  تتجاوز  المفروضة  اإلتاوة 
على كّلِ مواطٍن بذريعة الحماية، وما لم يسرقه 

المسلحون تم تحصيله عبر فرض اإلتاوة...   
من  القرية  أهالي  فيه  يعاني  وقت  في  ذلك  يأتي 
تسجيل  تم  إذ  كبير،  بشكل  كورونا  وباء  تفشي 
بسبب  الماضية  ساعة   24 خالل  وفاة  حالتي 
من  العديد  لوجود  إضافة  بالفيروس،  اإلصابة 
تتخذ  أن  دون  القرية،  سكان  بين  اإلصابات 
سلطات االحتالل التركّي أيَّ إجراءات للحد من 

تفشي الوباء.

إتاوات عىل املنازل والزيتون 
وعبور الطريق

مرتزقة  فرض  الجائرة  القراراِت  جديد  في 
القوات الخاصة التي يتزعمها المدعو »عبد هللا 
الشام«  »فيلق  صفوف  في  وتنضوي  حالوة« 
شيراوا  ناحية  في  باسوطة  بلدة  على  وتسيطر 

جملة اإلتاوات )الخوة( على األهالي:
منازل  منزٍل من  كّل  على  دوالر سنويّاً  مائة  ــ 

األهالي.
ــ دوالران سنوياً عن كّلِ شجرة زيتون يتجاوز 

عمرها عشرة سنوات.
ــ خمسين ليرة تركيّة عن كّل سيارة صغيرة تمرُّ 
تركية  ليرة  مائة  المبلغ  ويصبح  حاجرهم،  على 

بالنسبة للسيارات الكبيرة.
يتم  وال  بالسجن،  تُحاسب  للقرار  مخالفة  كّل 
آالف  خمسة  مقدارها  فدية  دفع  بعد  إال  اإلفراج 

دوالر أمريكّي.
يستوفي المرتزقة قسراً إتاوات من األهالي بأّي 
ذريعة وكأنّها صاحبة الفضل والمنة في ملكياِت 
استوفت  أن  الحياة، وقد سبق  األهالي وتفاصيل 
للجلوِس في  مرتزقة »أحرار الشرقية« ضريبةً 

ظالِل األشجاِر، مقدارها 3 آالف ليرة سورية.

رسقة موسم الزيتون واستيالء عىل 
أراٍض زراعّية

ذكرت عفرين بوست أّن المدعو صليل الخالدّي 
المتزعم في مرتزقة فيلق الشام أقدم يوم االثنين 
عشرات  محصول  جني  على   2021/10/18
أشجار الزيتون في حقل يقع قرب محطة “ميدان 
حورية  المواطنة  الحقل  مالكة  أّن  رغم  أكبس” 

تقيم في البلدة.
على إثر السرقِة تقدمت المواطنة حورية بشكوى 
لدى مرتزقة “الشرطة العسكرية” حول السرقة، 
فقام المدعو »صليل«، بتهديدها لتضطر للتنازل 
عن حقها، مقدماً لها 7 عبوات زيت زيتون فقط. 
علماً أنَّ إجمالي المحصول المسروق يقدر بـ 70 
كيس زيتون، أي ما يزيد على 100 عبوة )تنكة( 

زيت زيتون. 
المدعو  بأحد عناصره  المدعو “صليل”  وتستر 
زراعيّة  أراٍض  على  فاستولى  زيد”،  “أبو 
تلك  أصحاب  وجود  رغم  الشخصّي،  لصالحه 
من  جته،  محمد  المواطن  بينهم  ومن  األراضي 
أهالي قرية كازيه – ميدانا، الذي قصد قبل أيام 
أكبس  ميدان  بلدة  قرب  الواقعة  أرضه  قليلة، 
بهدف زراعتها بالحبوب، إال أنّه فوجئ بوجود 
أربعة مسلحين )بينهم المدعو أبو زيد( يقومون 
بزراعة أرضه! وقام المسلحون بطرده من بين 

أرضه.
أرٍض  بمصادرةِ  ذاتها  المجموعةُ  قامِت  كما 
زراعيّة واقعة قرب حوض نهر األسود وتعود 
غصباً،  وزرعته  “شريف”،  للمواطن  ملكيتها 

ومن ثم قامت بتأجيرها لراعٍ مستوطن.

استيالء وإتاوات عىل موسم 
الزيتون

على  اإلتاوات  وفرض  السرقات  وتتواصل 
موسم الزيتون، ففي بلدة ماباتا/ معبطلي وقرى 
»حسيه/ميركان، بريمجه، شيتكا، مست عشورا، 
رجا، جومزنا، علي جارا، معسركه، خازيانه، 

قرب  مع  مستكا«،  أرنده،  ترموشا،  شكتكا، 
الشامية«  »الجبهة  مرتزقة  واستولى  الموسم، 
للغائبين، حتى  العائدة  الزيتون  على كافة حقول 
جزٍء  إبقاء  دون  إنتاجها  ونهبوا  أحداً،  وّكل  من 
الخدمات  من  عامين  مصاريف  لتعويض  منه 

والمستلزمات الزراعيّة.
خلنير،  كفرشيل،  بابليت،  »ماراتِه،  قرى  وفي 
إتاوة  »الجبهة«  فرضت  مزن«  گوندي  گازيه، 
33% على إنتاج الزيت من أمالك كافة الغائبين.

واستولى مرتزقة »أحرار الشرقية« على ثالثِة 

 – الثقافّي  المركز  محيط  في  عقاريّة  محاضر 
ببناء طابق  أبو رودي - وقامت  المتعهد  بنايات 
وبيعها.  شقة(   12( منها  بناء  كّل  على  إضافّي 

بحسب عفرين بوست.
وفي إطار عمليات البيع غير المشروعة لمنازل 
قام مستوطن ينحدر من حلب  مّهجري عفرين، 
“حسن  الكردّي  المحامي  منزل  من  قسم  ببيع 
بيرم” – من أهالي قرية كمروك - الكائن جانب 
إدلب  من  مستوطن  إلى  سابقاً،  التجنيد  مبنى 
المدعو  وباع  أمريكّي.  دوالر  آالف   5 بمبلغ 
“أبو جابر”، وهو مرتزق في ميليشيا “السلطان 
مراد” قسم من مكتب المحامي “بيرم” إلى تاجر 
 4500 وبمبلغ  حلب،  مدينة  من  منحدر  ألبسة 

دوالر أمريكّي.

نقل مرتزقة عرب وأجانب من 
إدلب إىل عفرين

بالتوازي مع زيادة التصعيد والغارات الروسيّة 
االحتالل  يعمُل  األخيرة  اآلونة  في  إدلب  في 
التركّي على نقل مجموعات مرتزقة من العرب 
واألجانب إلى منطقة عفرين وتحديداً القطاعات 
التي تسيطر عليها مرتزقة أحرار الشرقيّة وفيلق 

الشام.
أفادت عدة مصادر محليّة بأنّه منذ نحو شهر تم 
العشرات  نقل  التركيِّة  االستخباراِت  من  بأوامر 
من قيادات وعناصر جهادية من جنسيات عربيّة 
إدلب  محافظة  من  وعراقية(  ومغربيّة  )تونسيّة 
إلى داخل مقر المدعو »أبو عروة« متزعم إحدى 
الجماعات في مرتزقة »أحرار الشرقية« الكائنة 

في شارع الفيالت خلف مشفى ديرسم.
كما تم نقل عدد من المرتزقة من جنسيات أجنبيّة 
وبعض  )التركستانية(  واإليغور  األوزبك  من 
العرب إلى داخل مدينة عفرين المحتلة لتوفر لهم 

الحماية الكاملة.
مقراِت  داخِل  إلى  األجنبيِّة  الجنسياِت  نقُل  وتمَّ 
لالحتالِل  التابعِة  الشام«  »فيلق  مرتزقة 
ناحيِة  التي تسيطُر عليها في  القرى  التركّي في 
شيراوا: براد وكيمار وفافرتين« وقطاع »جبل 
المصادُر  وأفادِت  باسوطة.  بلدةِ  في  األحالم« 
بأنَّ االستخباراِت التركيِّة نقلت جهاديين أجانب 
إلى مراكِز إيواء خاّصة داخَل مدينة »عفرين« 
المحتلة في أحياِء: المحمودية واألشرفيِة وشارع 
الفيالت، تحت حراسٍة مشدّدةٍ مع توفيِر الرعايِة 

لهم.
الجهاديين  العديِد من  أّكدت وجودَ  تقارير سابقة 
»أحرار  مرتزقة  سيطرة  قطاع  ضمن  العرب 
بناحيتي راجو وجندريسة وفي مدينة  الشرقيّة« 
وكان  قياديّةً،  مراكَز  يتبوأ  وبعضهم  عفرين 
سبَب إدراجِ المرتزقة في الئحِة عقوباِت وزارة 
الخزانة األمريكيّة في 2021/7/28 أنها ضّمت 
اسما  وذُكر  صفوفها،  إلى  داعش  من  عنصر 
شقرا(  حاتم  )أبو  الهايس  فياض  أحمد  المدعو 

ورائد جاسم الهايس )أبو جعفر شقرا(.
متزعمي  أهم  أحد  معلومات عن وجود  وأفادت 
داعش اإلرهابي وهو أمير التقنيات الملقّب »أبو 
محّمد اإلدلبّي« وقد منحه المدعو حاتم أبو شقرا 
متزعم مرتزقة »أحرار الشرقية« مكتباً في مقر 

المرتزقة في ناحية »راجو«.
في  تضم  الشرقيّة  أحرار  مرتزقة  أّن  يذكر 
صفوفها العشرات من عناصر داعش السوريين، 
ومن بين عناصر داعش العرب: عبد هللا محمد 
العنزّي: سعودّي الجنسيّة، سعد الحذيفي: سعودي 
الجنسية والملقب “أبو عبد هللا الجزراوّي” وهو 
شرعّي لدى المرتزقة، ثامر الناصر العاني: من 
علي  سامر  العراقّي”،  “خباب  ويُلقب  العراق 
الراوي: من العراق ويُلّقب أبو الحارث العراقّي، 

أبو الوفا التونسّي.

إصابة خمسة مرتزق يف اقتتال 
فصائيل يف سوِق الهال بعفرين

بين  األحد  يوم  عصر  عنيفة  اشتباكات  اندلعت 
العمشات  شاه/  سليمان  »السلطان  مرتزقة 
وسط  الهال  سوق  في  الثالث  الفيلق  ومرتزقة 

مدينة عفرين المحتلة.
إّن مسلحين من مرتزقة  وقالت عفرين بوست، 
»العمشات« حاولوا اختطاف تاجٍر يدعى “أحمد 
مرتزقة  من  أمنيّة  عناصر  لتتدخل  النايف”، 
الفيلق الثالث و«الفرقة 51« من حراسِة السوق 
لمنعِ عمليِة االختطاف، وبذلك اندلعت اشتباكاٌت 
من  إصابة خمسة  إلى  أدّت  الطرفين  بين  عنيفةٌ 

مرتزقة »العمشات« بجروح.
حوادث االقتتال الفصائلّي المستمرة تؤكد قطعيّاً 
أّن عمليات إعادة الصياغة وإنشاء كيانات جديدة 
لدمج الفصائل ضمن تراتبيّة »الجيش الوطنّي« 
مفهوم  إلى  الكيانات  هذه  وتفتقر  تماماً.  فشلت 
يمارسون  زالوا  ال  فالمرتزقة  السلطات،  فصل 
صالحيات مفتوحة من اختطاٍف وفرِض الفدياِت 
واالستيالء على الممتلكات ما يؤدي إلى تنافسها، 

واقتتالها بالنتيجة.

مقتل مستوطن طعناً وإصابة آخر

في تأكيد أّن المجتمع الذي أنشأه االحتالل التركّي 
االنسجام  عوامل  إلى  يفتقر  عفرين  منطقة  في 
والتوافق، توفي األربعاء في أحد المشافي التركيّة 
مستوطٌن ينحدُر من ريف حمص، بسبب طعناٍت 

خالل مشاجرة أمام مخبز في مدينة جنديرس.
وذكرت عفرين بوست أّن المستوطن زكريا عبد 
الحميد الباز من قرية عرجون بريف حمص قد 
توفي متأثراً بإصابته جراء مشاجرة وقعت خالل 
األسبوع الماضي، بين مستوطنين أمام مخبز في 
األبيض  السالح  فيها  اُستخدم  جنديرس  ناحية 
وأسفرت عن إصابة شقيقه محمد الباز وشخص 

آخر يدعى يزن آخرين بجروحٍ متفاوتة.
بالسالح  وقعت  مشابهة  مشاجرةً  أنَّ  /يُذكر 
األبيض بين مسلحين من مليشيات »فيلق الشام« 
 2021/10/7 بتاريخ  في  الشرقية«  و«جيش 
إلصابة  أدى  ما  متبادلة،  كالميّة  مشادات  إثر 
ثالثة مسلحين من فيلق الشام بجروح في ناحية 

جنديرس.
من  ينحدر  مستوطٌن  السبت  يوم  أصيب  كما 
الغوطة الشرقيّة ويقيم في بلدة راجو، يدعى قاسم 
نارّي في ساقه، أطلقه مسلٌح من  عثمان، بطلٍق 
مرتزقة “الفرقة التاسعة” التي يتزعمها المدعو 
»أبو زيد تاسعة«، ولم تُعرف دوافع إطالق النار.
في 2021/10/16، قُتل المدعو “فواز رضوان 
مشاجرة  إثر  مدينة حمص  من  المنحدر  باكير” 
بين بعض المسلحين في بلدة ميدان أكبس - راجو 
مباشرة  نتيجة  والحادث  الرصاص.  وإطالق 
في  المستوطنين  بين  وانتشاره  السالح  لفوضى 

عفرين. 
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صناعة المنّظفات.. من مصدر رزق يوميٍّ إلى
 مشروع تجاريٍّ

في خطوة لتحسين االتصاالت 
واإلنترنت »Rcell« قريبًا في منبج

الحسكة.. جسر »دوالب عويص« 
توفير للمسافة والوقت

الشيخ  عدي  استطاع  ـ  الفارس  عمر  الطبقة/ 
ابن مدينة الطبقة أن يجعل من تصنيع المنظفات 
في منزلِه بشكٍل يدويٍّ تجارة، يعمل من خاللها 
الظروف  ظّل  في  العيش  سبل  تأمين  على 

االقتصادية الصعبة التي تمّر بها البالد.

األساسيّة  المواد  إحدى  التنظيف  مواد  تُعدّ 
عمل  لذلك  كلّها؛  المنازل  في  الضروريّة 
من  يبلغ  والذي  الطبقة  مدينة  ابن  الشيخ  عدي 
تصنيع  تعلّم  على  عاماً  وعشرين  ثمانية  العمر 
الموادّ  بخلط  تركيبها،  خالل  من  المنّظفات 
األساسية، وتأمين الظروف المناسبة لتصنيعها.

في هذا الصدد كان لصحيفتنا »روناهي« زيارة 
من خاللها عن  لنا  تحدّث  الشيخ،  لمنزل عدي 
عملِه في تصنيع الموادّ التنظيفية بأنواعها كافّة 
حيث قال: »عملت منذ صغري في هذه المهنة؛ 
أنواع  الكبيرة في تركيب  الخبرة  اكتسبت  حتى 
رة، وبدأت في هذه  المنظفات كافّة الفعّالة والمطّهِ
التجارة بكميّات قليلة في السابق حيث اعتمدت 
أساسي  رزق  كمصدر  المنظفات  تصنيع  على 
المختلفة  بأنواعها  المنظفات  أّن  لسنوات، بحكم 
يمكن  فال  منزل،  كّل  في  أساسية  مواد  هي 
والسيما  كلّها،  الظروف  تحت  عنها  االستغناء 
كورونا  جائحة  انتشار  بعد  الراهن،  الوقت  في 
والمطّهرات  المعقّمات  على  الطلب  وازدياد 

والمواد التنظيفية«.

طريقة الرتكيب

المحلي  التصنيع  عن  حديثه  الشيخ  وتابع 
الموادّ  بتحضير  مسبقاً  »نقوم  بقولِه:  للمنظفات 
األساسية لكّل صنف من المنظفات، مثل سائل 
من  يعدّ  والذي  )باللودالين(  المعروف  الجلي 
أكثر السلع التي يتّم بيعها، حيث يتّم تركيبهُ بخلط 
القطرونة  ومادة  التيلوز  مع  السلفونيك  حمض 
الملونة  والصبغة  والملح  التكسابون  ومادة 
التي  المزج  تثبّت عملية  التي  المعّززة  والمواد 
نحصل على  لكي  في جهاز خالّط خاّص؛  تتّم 
المزيج الكيمائي لمادة سائل الجلي، ويشترط في 
أضافة  تتّم  أن  المنظفات،  من  نوع  أّي  تركيب 
بالمدة  وااللتزام  المدروس،  بالترتيب  المواد 

الزمنية إلضافة كّل مادّة كيمائية جديدة  بهدف 
ضمان نجاح تركيب الصنف المطلوب«.

أنواع املنظفات متعّددة األغراض

التي  المنظفات  أنواع  بعض  إلى  الشيخ  وأشار 
يعمل على صناعتها مثل: الكلور وسائل الجلي 
السائلة  والمعّطرات  ومرّكز  خفيف،  بنوعين: 
التي يعدّ تركيبها سهال، وذلك بدمج مادة التيلوز 
الشعر  وبالسم  الشامبو  أيضا  والمعطرات، 
يكتشف  أن  مؤّخراً  استطاع  التي  المتنوعة 

طريقة تركيبها بالشكل الصحيح.

فرق يف األسعار

المتفاوت  الكبير  إلى فرق األسعار  الشيخ  ونّوه 
بين الموادّ التنظيفية المعلبة الموجودة بالسوق، 
مع  وبيعها  يدويّاً،  بتصنيعها  يقوم  التي  والموادّ 
والـتأثير، حيث  نفسها  الفاعلية  تحقّق  أنّها  العلم 
السوق  في  الُمعلّب  الشامبو  ليتر  »سعر  قال: 
6000 ليرة سورية، أّما المصنع 1000 فقط، 
وسعر كيلو منّظف الغسيل 4500 ليرة سورية، 
هذا   ... فقط  سورية  ليرة   2000 المصنع  أّما 
التفاوت في السعر ينطبق على الموادّ جميعها، 
مّما زاد من اإلقبال على شراء الموادّ المصنّعة 
يدويّاً والسيّما أّن الظروف االقتصادية الصعبة، 
أثّر  المحليّة  العملة  وانهيار  األسعار،  وارتفاع 

 . على مستوى دخل المواطن بشكٍل عاّمٍ

تجارة رابحة

جميعهم  الشباب  مشّجعاً  حديثهُ  الشيخ  واختتم 
على تعلّم مثل هذه المهن التجارية التي يستطيع 
إتقانها- أن يعمل فيها كتجارة  أيُّ شخص- بعد 
احتياجات  تأمين  خاللها  من  يستطيع  رابحة، 
وسبل العيش اليومية، والسيما أّن المنّظفات هي 
على  الحتوائها  للتخزين؛  وقابلة  أساسيّة  موادّ 
»الفورما« وهي من الموادّ الحافظة والمعّززة.

المشغِّل  موضوع  تصّدر   - كردي  آزاد  منبج/ 
في  واإلنترنت  لالتصاالت   »Rcell« الجديد 
والشعبيّة  المحليّة  األوساط  حديث  منبج، 
الجديد  المشّغل  وسيعمل  األخيرة،  اآلونة  في 
»Rcell« بدالً من اإلنترنت الحالي الذي يعتمد 
على اإلنترنت المزّود من خوادم تركيّة المنشأ 

والتّغذية.
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  وشهدت 
فراغاً  اإلرهاب  من  مناطقها  أغلب  تحرير  منذ 
فيها  بما  اإلنترنت،  وشبكة  لالتصاالت  كبيراً 
مدينة منبج التي تدّمر فيها مبنى البريد والبرج 
والدولي،  القطري  للنداء  المغذّي  الحديدي 
انقطاع كابالت األلياف الضوئية  إلى  باإلضافة 
المغذّية لإلنترنت األرضي؛ مّما سمح االعتماد 
عبر  التركي  الفضائي  اإلنترنت  استدراج  على 

وكالء معتمدين.

خوادم إنرتنت آمنة

لمديرية  المشترك  الرئيس  قال  السياق،  وبهذا 
االتصاالت بمدينة منبج وريفها، محمد صليبي: 
لشركة  أبراج  تركيب  بصدد  المديرية  إن 
»Rcell«، وهي فرع من شركة فالين لإلنترنت 
والداتا، وفي وقت سابق تعاقدت اإلدارة الذاتية 
المنطقة  لتخديم  معها،  سوريا  وشرق  لشمال 

بخدمة اإلنترنت.
اإلنترنت  بين  ما  اختالفاً  هناك  إّن  وأضاف: 
األخيرة  كون   »Rcell« شبكة  وبين  التركي 
إلى  آمن(  )إنترنت  السيبرالي  لألمن  تخضع 
وسرعة  المعلومات  ونقل  الجودة  مزايا  جانب 
وليس  سلكياً،  نقالً  كونه  أفضل،  اإلنترنت 

السلكياً، كاألنترنت التركي.
يأتي هذا اإلجراء، باستبدال اإلنترنت بعد سنوات 

منبج،  مدينة  في  اإلنترنت  شبكات  تردّي  من 
واحتكارها من قبل وكالء اإلنترنت بما في ذلك 
من  شكاوى  وسط  وسرعته،  اإلنترنت  جودة 
بالنزاهة  المحاّل  أصحاب  التزام  بعدم  السكان، 

المهنية بالسرعة الحقيقية.

رسعات عالية

وأوضح الصليبي: إّن الخدمات التي تقدّمها شبكة 
»Rcell«، هي خطوط الـ 4G، وهذا يعني أّن 
اإلنترنت سيكون متوفّراً بالمناطق كافّة وبسرعٍة 
حالياً  األبراج  تركيب  على  العمل  ويتّم  أفضل، 
في نطاق المدينة فقط، أّما في المرحلة القادمة، 

فسوف يخدم الريف أيضاً. 
أو  )سيرتيل  السورية  االتصاالت  شبكة  أّما 
إالّ  منبج،  بمدينة  تعمالن  فإنّهما   ،)MTN
منبج  وسط  عن  بعدت  كلّما  تقّل،  تغذيتهما  إّن 
رداءة  في  ساهم  الذي  األمر  ضواحيها،  أو 

. االتصاالت بشكٍلّ عاّمٍ
الرئيس المشترك لمديرية االتصاالت، أشار إلى 
أن أصحاب المحال أو الصاالت، سوف يكونون 
الشرائح،  بيع  ناحية  من  الشركة  لدى  معتمدين 
وإعادة تعبئة الشرائح فقط، فيما لم تحدد األسعار 
ستكون  أنّها  المؤّكد  من  لكن  الحالي،  بالوقت 
حسب المدن األخرى مع تفاوت باألسعار بعض 

الشيء.
وفي ختام حديثه، أّكد الرئيس المشترك لمديرية 
بمدينة منبج وريفها محمد صليبي،  االتصاالت 
لن  منبج،  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  أّن 
يتعلّق  فيما   ،»Rcell« شركة  على  تشرف 
مديرية  مسؤولية  وإنّما  وخدماتها،  بالشرائح 
االتصاالت تتمثّل باإلنترنت المنزلي واإلشراف 

على الشركات المخدّمة لشركة اإلنترنت.

الشعب  بلدية  أنشأته  الذي  األخير  الجسر  وفّر 
العناء  سوريا،  شرق  شمال  الحسكة،  مدينة  في 
مسافة  واختصر  المدينة،  أهالي  على  والمشقّة 
الشمالية  إلى  الجنوبية  األحياء  من  الوصول 
كان  التي  المرورية  األزمة  بعد  وبالعكس، 

يشهدها جسر البيروتي وسط المدينة.
انتهت بلدية الشعب في مدينة الحسكة، في أيلول 
في  إنشاء جسر دوالب عويص  من  المنصرم، 
الناحية الجنوبية للمدينة، بعد عمٍل دؤوب استمر 

ثالثة أشهر، إذ بدأ العمل فيه في أيار الماضي.
ويخدم الجسر أهالي األحياء الجنوبية والشمالية 
مركز  إلى  وصولهم  لتسهيل  الحسكة؛  لمدينة 

المدينة والعكس.
ويعود سبب إنشاء جسر دوالب عويص في حي 
النشوة؛ لتخفيف الضغط على جسر البيروتي في 
الجنوبية  الخابور  ضفتي  وربط  غويران،  حي 
والشمالية ببعضهما، واختصار المسافة والوقت.
لبلدية  المشترك  الرئيس  أّكد  السياق،  هذا  وفي 
الحسكة،  لمدينة  الجنوبية  الناحية  في  الشعب 
»نتيجة  قائالً  الجسر،  أهّمية  على  حسو،  سعيد 
الضرورة الملّحة في ربط أحياء الناحية الجنوبية 
بالشمالية؛ نتيجة الضغط الكبير الذي كان يشهده 
أخرى  جسور  وجود  وعدم  البيروتي،  جسر 
تربط بين األحياء الجنوبية والشمالية، ولتسهيل 
حركة المواطنين؛ كان من الضروري إنشاء هذا 

الجسر«.

وكان أهالي حّي النشوة وحّي العمران يعبرون 
في  الشمالية  األحياء  إلى  للوصول  عدّة؛  أحياء 
على  طويالً  وقتاً  للوقوف  ويضطرون  المدينة، 
جسر البيروتي في حّي غويران؛ بسبب األزمة 
تقل عن 20  يشهدها. ويقطعون مسافة ال  التي 
مركز  إلى  الجنوبية  الناحية  من  للوصول  كم؛ 
جسر  عبر  الشمالية،  الناحية  أحياء  أو  المدينة 
البيروتي، قبل إنشاء جسر دوالب عويص، الذي 

اختصر هذه المسافة إلى خمسة كيلومترات.
متراً   30 عويص  دوالب  جسر  طول  ويبلغ 

وعرضه 7 أمتار.
جانب  إلى  أيضاً  الوقت  الجسر  هذا  وفّر  وقد 
هاني  المواطن  إليه  أشار  ما  حسب  المسافة، 
لوكالة  العسكرية  الحارة  حّي  أهالي  من  العمر 
ساعد  عويص،  دوالب  جسر  »إنشاء  هاوار: 
من  أكثر  نقف  كنّا  حيث  كثيراً،  المنطقة  أهالي 
نصف ساعة على جسر البيروتي للوصول إلى 
األحياء الشمالية، ولكن اآلن نصل بسهولة وفي 

وقت قصير جدّاً«.
لعبور  عويص«  »دوالب  جسر  ُخّصص  وقد 
اآلليات الخفيفة وحركة األهالي فقط، حسب ما 
أكده الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الناحية 

الجنوبية لمدينة الحسكة سعيد حسو.
من  ممنوعة  الثقيلة  اآلليات  أن  إلى  حسو  ونّوه 
عبور الجسر، مطالباً األهالي والسائقين بالتقيّد، 

لتجنّب الضررللجسر.

تأثير تأّخر الهطول 
المطري على 

الزراعة والمجتمع

موعد  أن  تبيّن  الدراسات  خالل  من 
أول هطول مطري في سوريا، يكون 
أيلول  الثاني من شهر  ما بين النصف 
تشرين  شهر  من  الثاني  والنصف 
الهطول  وضع  مع  وبالمقارنة  األول، 
أن  نالحظ  الحالي  للموسم  المطري 
هذه المدّة انقضت ولم نرزق بالهطول 
تخّوف  استدعى  مّما  المطري، 
المزارعون  وبخاّصة  المزارعين، 
أن  وبعدّ  البعلية،  الزراعات  أصحاب 
هاّماً  ّمؤشراً  يُعد  الموسم  بداية  موعد 
أو ذاك، وهذا  الموسم  عن طبيعة هذا 
بداية  أّن  يعتقدون  الكثيرين  جعل  مّما 
هذا الموسم غير مبشرة، وهذا االعتقاد 
دفع الكثير من المزارعين إلى التفكير 
زراعة  عن  باالمتناع  جدّيٍ  بشكٍل 
بوراً؛  وتركها  الموسم،  هذا  أراضيهم 
بسبب انقطاع الهطول المطري في هذه 
الفترة، أي الفترة الحالية من منتصف 
أيلول لغاية النصف األول من تشرين 
األول، ألنّه مؤّشر فيما يتعلق بهم على 
وناهيك  األمطار،  فصل  سخاء  مدى 
ومستلزمات  تكاليف  ارتفاع  عن 
الزراعة، واالرتفاع الكبير في أسعار 
الزراعية؛  المحاصيل  لمختلف  البذار 
لدى  التردّد  درجة  من  يرفع  مّما 
ستكون  خسائرهم  ألّن  المزارعين، 
الهطول  باهظة، فيما لو استمر وضع 
وبخاّصة  الحال،  هذه  على  المطري 
أّن موعد آخر هطول في سوريا عادةً 
يكون ما بين األول من أيار حتى الثلث 
تتراوح  ذلك  على  وبناًء  منه،   الثاني 
بين  الفرضي ما  المطري  الموسم  مدّة 
مدّة  تتراوح  بينما  شهور،    )8-6(
الموسم المطري الفعلي ما بين )7-5(  
قَُصرت  الهطول  تأّخر  فكلّما  شهور،  
مدّة الموسم المطري؛ مّما يؤثّر بشكل 
هذا  نجاح  أو  فشل  إمكانية  على  كبير 
سيؤثّر  والذي  ذاك،   أو  المحصول 
بعض  إنتاجية  على  قطعي  بشكل 
المحاصيل  وخاّصة  سلباً،  المحاصيل 
للمعيشة،  والضرورية  االقتصادية 
وغذائية  اقتصادية  بكارثة  يُنذر  مّما 
استمّر  لو  فيما  كبيرة،  واجتماعية 

الجفاف.
  إّن الهطول المطري يعدّ من عناصر 
يلعب  لكونه  حيويّاً،  الهاّمة  المناخ 
االجتماعية  الحياة  في  أساسياً  دوراً 
سوريا  في  والطبيعية  واالقتصادية 
ككل، ومنطقتنا خاصةً، وتزداد أهميته 
في سوريا نتيجة االفتقار النسبي للمياه 
السطحية الجارية فيها، في مناخ يمتدّ 
فيه الجفاف ألكثر من نصف العام في 

معظم مساحة سوريا.
يتطلّب  انحسارها  أو  األمطار  انعدام   
للمزارعين  دعم  خّطة  وضع  منّا 
والفالحين الصغار، لتشغيل المشاريع 
الطاقة  مصادر  وتوفير  الزراعية، 
اآلبار  لتشغيل  والكافية  الالزمة 
الزراعية المتوقّفة عن العمل منذ فترة 
ليست بالقصيرة، ووضعها في الخدمة 
التأثير  من  للحدّ  السريع  واالستثمار 
من خالل  المنطقة  على  للجفاف  العام 
لتوفير  المزروعة؛  األراضي  زيادة 
كمية مناسبة من المحاصيل الزراعية 
الكلية  الحاجة  من  جزءاً  تسد  التي 
للسكان في قادم األيام؛ لتفادي حدوث 
معدالت  ارتفاع  بسبب  إنسانية  كارثة 
الفقر، والتي ستؤدي بدورها أيضاً إلى 
والمشكالت  البطالة  معدالت  ارتفاع 
في  االستقرار  وعدم  االجتماعية، 
المجتمع الذي لم يعد يحتمل أيّة مشاكل 
مّما  ووطأة  فتكاً  أشد  تكون  أخرى، 

يعانيه في الوقت الراهن. 

زراعة وبيئة 

حممد سعيد

بروح غالية ضّحوا حفاظًا على وطٍن غاٍل

إدارّيون في الشدادي : روسيا تتحّمل مسؤولّية 
انتهاكات االحتالل التركي

روناهي/ الدرباسية - لعّل من أصعب القرارات 
االلتحاق  قرار  هو  اإلنسان،  يتّخذها  التي 
 ، السياسّي ككّل، والثورّي بشكٍل خاصٍّ بالعمل 
ولبّى  وأطفاله،  زوجته  ترك  أطفال  ألربعة  أب 
نداء الوطن، لم تقف عواطفه في وجه انتمائه 
الوطني، حمل بندقيته على كتفه ملتحقاً بثورة 

الكرامة.

قد  يكن  وطنه،  بثورة  االلتحاق  قرار  يتّخذ  من 
فيمضي  الوطن،  أمام  كلّها  االعتبارات  أسقط 
وأطفاالً.  زوجة  وربما  وأبأً،  ا  أمًّ وراءه  تاركاً 
ضّحوا  الذين  الثوار  كثٌرهم  التاريخ،  مّر  على 
ولكّن  وشعوبهم.  أوطانهم  سبيل  في  بأنفسهم 
التاريخ الحديث يأتينا بمثال عن شعوٍب واجهوا 
التنظيمات  وأكثر  استبداديةً،  األنظمة  أعتى 
إرهاباً. إنّهم شعوب شمال وشرق سوريا، الذين 
على  للمحافظة  تسير  شهدائهم  قافلة  تزال  ال 

المكتسبات التي حقّقها آباؤهم.

شهيد وطن

كانيه  سري  مواليد  من  علي،  فرحان  الشهيد 
عام1978، ظّل الشهيد متمّسكاً بسالحه كرفيٍق 

لدربه حتى أخر لحظة في حياته.
تُحدّثنا مدينة حسن، زوجة الشهيد فرحان: »كان 
زوجي يعمل في أعمال البناء، من تعمير وطيانة 
وغيرها، ظّل يعمل في عمله هذا حتى انطالق 
ثورة شمال وشرق سوريا في عام 2011. ومع 
إخواني  من  وثالثة  هو  قّرر  الثورة،  انطالق 
وعدد من أبناء عمومته االلتحاق بركب الثورة. 
وبالفعل لم يتأّخروا في تنفيذ هذا القرار، وحملوا 
لم  إّن  دائماً:  لي  يقول  كان  ومضوا.  أسلحتهم 
التحق بالثورة؛ هذا يعني أنّني أطلب من الغريب 
أن يحميكم، وأنا جالٌس في منزلي. وهذا ما ال 
أرضاه، فهذه أرضي وأنتم عائلتي ومن واجبي 
كريمة  حياة  أضمن  لكي  وطني؛  تراب  حماية 

ألوالدي وعائلتي«.

يف الخطوط األمامية

تتابع مدينة حديثها: »منذ التحاقه لم يتواَن لحظة 
يقول  فكان  األمامية،  الخطوط  في  مكانه  عن 
األرض  هذه  إلى  يمروا  لن  األعداء  إّن  دائماً: 
بدء  فمع  ما حدث.  هذا  وبالفعل  جثته.  على  إالّ 
االحتالل التركي لسري كانيه في عام 2019، 
للحرب،  األماميّة  الجبهات  في  يدافع  أخذ 

واستطاع أن يكبّد العدو خسائر فادحة«.

الهجمات  شن  بدء  »بعد  مدينة:  وتضيف 
تعّرضت  أيام،  بأربعة  التركية  االحتاللية 
مرتزقة  نصبته  لكمين  رفاقه  من  مجموعة 
االحتالل التركي في قرية علوك، وأثناء ذهابه 
إلنقاذ رفاقه العالقين في الكمين، عاودت طائرة 
إلى  أدّى  ما  موقعهم،  قصف  لالحتالل  تابعة 
إلى  إثرها  على  نُقل  بليغة،  بجروح  إصابته 
المستشفى، قاموا بإجراء اإلسعافات األولية له، 
ولكنّه استشهد بعد ساعات عدة، وكان ذلك في 

عام2019«.

كان رفيقاً لنا

من جانبه يتحدّث لنا دلو علي، ابن الشهيد فرحان 
الوطن،  حب  على  دائماً  والدي  »ربّانا  فيقول: 
طريقاً  كردستان  أجل  من  لنا  النضال  فجعل 
نسلكه طوال ما حيينا. لم تكن عالقته معنا عالقة 
أب بأطفاله، بقدر ما كانت تجمعنا عالقة رفاقيّة. 

حيث تعّودنا عليه ضاحكاً طوال الوقت«.
في  حتى  دائماً،  أرافقه  »كنت  دلو:  ويضيف 
له  زياراتي  كانت  العسكرية،  خدمته  مواقع 

علّي  مدرسة  أعدّه  كنت  ألنني  وذلك  مستمّرة؛ 
من  اكتسبت  حيث  حدث،  ما  وهذا  منها.  التعلّم 
أغلب  وفي  الحياة.  مجاالت  في  الكثير  والدي 
في  العمل  على  يحثّني  كان  وأحاديثنا  جلساتنا 
سبيل الوطن، وكان يحلم دائماً برؤية كردستان 
استكمل  أن  على  نفسي  عاهدت  لذلك  الكبرى. 
طريق والدي الذي بدأه، ألّن الثورات ال يمكن 
أنّنا  كما  وأبنائها،  بناتها  سواعد  دون  تنجح  أن 
انتصار  سبيل  في  شهادة  مشاريع  سنكون  كلّنا 

ثورتنا«.

من  إداريون  استنكر  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
الهجمات  الحسكة،  جنوب  الشدادي  مدينة 
سوريا،  وشرق  شمال  أراضي  على  التركية 
مندّدين  المدنيين،  واستهداف  األطفال  وقتل 
انتهاكات  من  يحصل  ما  إزاء  الدولّي  بالصمت 
الضامنة  الدول  لين  المنطقة ومحمِّ أهالي  بحّق 
وتجاوزات  اعتداءات  من  يحصل  ما  مسؤولية 

من قبل المحتل التركي.

هجماتها  شّن  التركي  االحتالل  دولة  تواصل   
بمختلف  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على 
الوسائل، إذ ارتكبت في آخر فصول جرائمها، 
مجزرة في مدينة كوباني بعد أن قصفت طائرة 
مسيرة المدينة، ما أسفر عن استشهاد شخصين 
عمليات  إلى  إضافة  آخرين،  ثالثة  وجرح 
في  اآلمنة  المناطق  يستهدف  ممهنج،  قصف 
في  إداريٌّ  قال  وبدوره  سوريا،  وشرق  شمال 
اإلعالمي،  والناشط  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
»إّن  »روناهي«:  لصحيفتنا  األحمد  فاضل 
األولى  الوهلة  ومنذ  التركي،  االحتالل  دولة 
الحرب،  فتيل  إلشعال  تسعى  السورية،  لألزمة 
األراضي  في  واالستقرار  األمن  إرساء  وعدم 
الخبيثة  مصالحها  تحقيق  أجل  من  السورية؛ 

ومخّططها االستعماري في المنطقة«.

املجتمع الدويل راٍض!

يعرف  والداني  القاصي  »أصبح  وأضاف:   
همجية الدولة التركية ووحشتيها، حيث ال يكاد 
بتهديداتها  من غير عودتها  وآخر،  يوم  يمضي 
المسيرة؛  وطائراتها  الثقيلة  أسلحتها  واستخدام 
منطقة  في  المدنيين  على  وحشية  هجمات  لشّن 

شمال وشرق سوريا«.
تطلق  التي  األولى  المرة  ليست  »هذه  وأردف: 
التهديدات، وإن حصل هذا  فيها دولة االحتالل 
الشيء، فإّن المسؤولية الكبرى تقع على المجتمع 
الدولي والعالمي، والذي يبرهن عبر صمته عن 
جرائم  من  االحتالل  دولة  به  تقوم  بما  رضاه 
ممنهجة بحق شعوب المنطقة من المكونات كافة 

ودون تميّيز«.
ولفت إلى أّن المجتمع الدولي، لغاية هذا اليوم، 
لم يقم بتحريك ساكن بحّق كّل ما يجري، ولم يقم 
باتّخاذ دوره الصحيح بحفظ السلم في المنطقة، 
يغّض  يزال  ال  ذلك  كّل  من  العكس  على  بل 
التي  كلّها  اإلجرامية  الممارسات  عن  الطرف 

تقوم بها تركيا في المنطقة.

وأكمل األحمد: »تركيا تقوم باختراقات متكّررة 
ويوميّة في شمال وشرق سوريا تارة بالمدفعية 
المسيرة،  الطائرات  عبر  أخرى  وتارة  الثقيلة، 
وذلك كلّه أمام مرأى المجتمع الدولي من جهة، 
الضامنة وعلى رأسها  الدول  أخرى  ومن جهة 
الدولة الروسية، والتي بدورنا نحّملهم المسؤولية 
الكاملة لما يجري كلّه من اعتداءات وانتهاكات 
متكّررة على الرغم من االتفاقيات الموقعة كلّها 

الهادفة لحفظ السالم في المنطقة«.
بشكل  الوقوف  الروسية  الدولة  األحمد  وطالب 
دورها  وأخذ  للسالم،  ضامنة  كدولة  جدّّي 
الحقيقي وعدم غّض طرفها عن الجرائم التركية 

المتكّررة.

النيل من مرشوع اإلدارة الذاتية

ناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس  قال  وبدوره 
الشدادي أمين درويش: »يوجد اتفاق بين الدولة 

األمريكية،  المتحدة  والواليات  وروسيا  التركية 
ينصُّ على وقف إطالق النار وإيقاف العمليات 
ذاتية  كإدارة  ونحن  المنطقة،  في  العسكرية 
الديمقراطية حافظنا، وقبلنا بهذا  وقوات سوريا 
االتفاق وقامت قسد باالنسحاب حوالي 30 كيلو 
والدولة  التركية،  السورية  الحدود  عن  متراً 
االتفاق،  لهذا  األساسي  الضامن  كانت  الروسية 
قبل  من  الخروقات  من  الكثير  حصلت  ولكن 
وبشكل  االتفاق  لهذا  ومرتزقتها  التركية  الدولة 
الدول  من  رادع  أّي  دون  المنطقة  في  يومي 
الضامنة، سواء الدولة الروسية أو حتى التحالف 

الدولي«.

االحتالل  لدولة  الرئيسي  الهدف  أن  إلى  ونّوه 
التركي هو ضرب مشروع اإلدارة الذاتية، الذي 
أثبت نجاحة كحّل قوي لحّل المعضلة السورية 
التي الزالت مستمّرة منذ أكثر من عشر سنوات.
هذه  عن  الكاملة  المسؤولية  »نحمل  واختتم: 
تقوم  أن  عليها  يجب  التي  لروسيا  الهجمات 
بينها  االتفاقيات  حسب  ومسؤوليتها،  بواجبها 
ضامنة  كدولة  الديمقراطية  سوريا  قوات  وبين 
ولسد  المنطقة،  في  القتالية  العمليات  لوقف 
الطريق أمام هذه الهجمات المستمّرة التي تنفّذها 

دولة االحتالل التركي بشكل يومي«.

أمين درويش فاضل األحمد


