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األم فريدة بكر: ُمصّرون على العودة لنسقي زيتوننا مجدداً
خيمتها  باب  فتحت   - قامشلو  روناهي/ 
المطر  من  لنحتمي  دخولنا  على  وأصّرت 
الذي كان يهطل بغزارة في مخيم سردم.. األم 
ذكرياتها  لتقاسمنا  بابتسامة  استقبلتنا  فريدة 
وطقوس هطول المطر كشرب القهوة وتبادل 
قريتها،  في  جاراتها  مع  المشّوقة  األحاديث 
قبل احتاللها من قِبل تركيا ومرتزقتها مؤكدةً 

على إصرارهم بالعودة القريبة.

قرية  من  عاماً   »40« بكر  فريدة  األم 
»جقماقي«، التي كان يقطنها حوالي 60 عائلة 
تقريباً والتابعة لناحية راجو، لديها أربعة أوالد 

زوجها يعمل عامل مياومة إلعالة أسرته.
تقول فريدة بأن الحياة في قريتها قبل احتاللها 
نتبادل  »كنا  وأردفت:  الجنة..  تشبه  كانت 
األحاديث أثناء هطول المطر مع شرب القهوة، 
وكان أطفالنا يعيشون بسالم وأمان وال يعلمون 
قريتي  في  لحظة  لكل  أشتاق  التهجير..  معنى 

وألعن كل من كان سبباً في بعدنا عنها«.

»الخروج تحت وابل من 
الرصاص«

القرى التابعة لراجو كانت من أولى المناطق 
نتيجة  التركي  المحتل  لقصف  تعرضت  التي 

قربها من الحدود، بحسب األم فريدة، ونوهت: 
»القصف التركي كان يطال القرية كل فترة، 
عفرين  على  االحتاللي  بالهجوم  البدء  لحين 
 ،2018 عام  الثاني  كانون  من  الـ/20/  في 
بالبقاء في  كنا متمسكين  القصف  فبالرغم من 
يزداد  بدأ  الذي  الهمجي  أرضنا ولكن قصفهم 
بشكٍل  بالطيران  واستهدافهم  كبير  بشكٍل 
من  وابل  تحت  الخروج  على  أرغمنا  مباشر 
احتلوا  »المرتزقة  بأن  مبينةً  الرصاص«، 
القرى القريبة منهم كـ »عداما« وبعدها احتلوا 

قريتي جقماقي«.
بتهجير  عفرين  على  التركي  الهجوم  وتسبب 
أكثر من /300/ ألف شخص، وفق إحصائية 
القسم  لجأ  اإلنسان في عفرين،  منظمة حقوق 
َسردَم،  مخيمات  في  للسكن  منهم  األكبر 

وبَرخدان، وعفرين، والعودة، والشهباء.
وقساوة  ومرتزقته  االحتالل  وحشية  وحيال 
كل  »في  قائلةً:  فريدة  تسرد  التهجير  رحلة 
ويسرقون  ينهبون  كانوا  يدخلونها  كان  قرية 
بالقصف  يكتفوا  ولم  ويعدمون،  ويحرقون 
تستهدفنا  طائراتهم  كانت  بل  فقط  المدفعي 
بشكٍل مباشر، خشينا كثيراً على أطفالنا منهم 
لذا اضطررنا أن نخرج من قريتنا في منتصف 
القارس هجرونا من منازلنا  البرد  الليل، ففي 
مستخدمين  أرضنا  عن  وأبعدونا  ذنب  دون 
أطفالنا حيث  أفزعوا  لقد  الثقيلة،  األسلحة  كل 
شاهدوا أحداث مؤلمة لم تفارق ذاكرتهم حتى 
هؤالء  رأى  فقد  أعوام،  مرور  رغم  اآلن 
قتل  مجازر  الصغيرة  بأعمارهم  األطفال 
أهاليهم  فقدوا  منهم  والكثير  والنساء،  لألطفال 
وعطشى  وجائعين  حافين  العراء  في  وبقوا 

أليام لحين الوصول لمناطق الشهباء«.

»كلام سمعوا صوت قوي رجفوا 
خوفاً«

أطفالها  يعانيه  عما  معبرة  حديثها  وأكملت 
طفلتها  وعن  األليمة،  األحداث  تلك  تذّكر  من 
ال  التي  عاماً  العمر 11  من  البالغة  الصغيرة 
بها  مروا  التي  التفاصيل  جميع  تتذكر  زالت 
أثناء التهجير وتابعت: »أطفالي يشتاقون كثيراً 
لقريتهم وألمانها ولم يستطيعوا نسيان تفاصيل 
قوياً  سمعوا صوتاً  فكلما  اآلن،  حتى  التهجير 

خافوا كثيراً«.
لحين  عصيبة  بأوقات  مروا  بأنهم  موضحةً 
وصولهم لمخيمات الشهباء، وبيَّنت: »كأمهات 
التي  أرضنا  فراق  وجع  وجعنا مضاعفاً  كان 
سقيناها بدماء أبناءنا، فاحتالل أرضنا بالنسبة 
لكل أم عفرينية كان بمثابة فقد الروح، والوجع 
اآلخر أن يسلبوا منا منازلنا وممتلكاتنا لنرى 
للكثير  التي تفتقد  معاناة أطفالنا في المخيمات 

من مقومات العيش الكريم«.
وتشير فريدة إلى معاناتهم ضمن المخيم قائلةً: 
في  كبير  نقص  من  المخيم  في  هنا  »نعاني 
من  خاص  بشكل  ولكن  الحياة،  مقومات  كل 
المفروض  الحصار  نتيجة  األدوية  توفر  عدم 
السورية،  الحكومة  قبل  من  الشهباء  على 
التركي  القصف  نتيجة  الكبرى  معاناتنا  لكن 
أن  المعرفة  حق  نعرف  فنحن  الشهباء،  على 
المحتل بقصفه المستمر علينا يريد أن يهجرنا 

من الشهباء أيضاً كي نبتعد عن عفرين أكثر، 
زاد  وحشيتهم  زادت  كلما  العكس  على  ولكن 

تمسكنا بأرضنا وبحلم العودة«.
مشددةً: »مصّرون على العودة فها نحن نزرع 
األزهار واألشجار في كل بقعة في المخيم هنا 
ونعاهدها  عفرين،  بها  نتذكر  تشاهدون  كما 
لسقاية  منهم  المحتلين  طرد  بعد  بالعودة 

زيتوننا«.
كانون   20 من  بدءاً  عفرين  مقاطعة  شهدت 
عليها  أطلق  عظمية،  مقاومة   2018 الثاني 
يوماً  لـ58  استمرت  العصر«،  »مقاومة  اسم 
فكل  مختلف،  بشكٍل  ولكن  مستمرة  ومازالت 
وجبالها  تاللها  من  عفرين  أرض  من  بقعة 
ووديانها وسهولها كانت شاهدة على مقاومات 
حماية  وحدات  ومقاتالت  لمقاتلي  بطولية 
الشعب والمرأة، في التصدي لالحتالل التركي 

ومرتزقته. 

»هدفنا األوحد تطهري عفرين 
من املحتل«

شهدتها  التي  المقاومة  قصص  بين  ومن 
جغرافية عفرين المقاومة التي جرت على تلة 
»كفري كر« التابعة لمنطقة راجو حدثتنا األم 
لقربها  هناك  حدثت  التي  المقاومة  عن  فريدة 
مقاومة  كر  كفري  قائلةً: »شهدت  قريتهم  من 
حيرت االحتالل والمرتزقة في كيفية احتاللها 
وكبدتهم خسائر فادحة، قصص المقاومة تلك 
ُخلدت في التاريخ ولن تنساها أجيالنا القادمة«.
قائلةً:  حديثها  فريدة  األم  ناشدت  الختام  وفي 
يبقوا  أن  الشهباء  في  المرابط  شعبنا  »أدعو 
القريبة،  العودة  على  ومصممين  صامدين 
وليكن هدفنا األوحد تطهير أرض عفرين من 
مهما  لمنازلنا  والرجوع  ومرتزقته،  المحتل 

كانت الصعوبات«.
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نددت الكوادر التعليمية في مدينة منبج 
التركية  الدولة  باعتداءات  وريفها، 
دولياً  المحرمة  بأسلحتها  ومرتزقتها 
وشرق  شمال  بمناطق  األطفال  على 
سوريا، مشيرين إلى أن هذه االعتداءات 
يملكه  ما  أعز  بفقدان  الوحشية تسببت 

األطفال وهو التعليم...«4

الكوادر التعليمية مبنبج: ضرب 
املؤسسات التعليمية من أولويات 

احملتل الرتكي ومرتزقته

عامل النظافة.. وليس »زبااًل«.. متى ستصبح 
النظافة ثقافة يف جمتمعنا..؟! ...«11

إجحاٌف كبيٌر بحقهن، ولكنَّ المؤلَم أنّهن الزلن يخشين أن 
يطالبن بحقوقهن من الكثير من األطباء خوفاً من فقدان 
وظائفهن.. ببداية العام الجديِد أردنا إعادِة إلقاِء الضوِء 

على أوضاعِ الممرضاِت بعد ارتفاعِ أجور المعاينات لدى 
معظِم األطباِء؛ فهل من جديٍد بخصوِص النظر في أجورهن 

أيضاً؟!..«9

عام آخر مضى.. واملمرضات يطوين الوعود خبيبة
تسبب االحتالل التركي ومرتزقته، بأضرار بشرية ومادية جسيمة، مع استمرار عملياته 

العدوانية التي تكررت، وبشكل مستمر منذ احتالله لمناطق شمال وشرق سوريا، في 
التاسع من تشرين األول 2019، وبالرغم من مناشدات اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا المتكررة، ومن المعنيين في اإلدارات الذاتية والمدنية، غير أن المحتل ماٍض 

بسياسته التدميرية والعدوانية، مقابل المقاومة األسطورية لشعوب المنطقة، وقوات سوريا 
الديمقراطية لوقف الهجمات، وردع المحتل...«6  

ٌج وريينّ واجملتمُع الدوليُّ ُمتفرِّ النهج التنّدمرييُّ للمحتل الرتكي مستمرٌّ حبقِّ السنّ

الصعبة؛  المعيشية  الظروف  لمواجهة 
مختلفة  مناطق  من  نساء  عدة  تحدت 
بأفكارهنَّ  وآمنَّ  الصعوبات،  آغا  بجل 
بمشاريع  القيام  في  بساطتها  على 
وبفكرة  بسيطة،  وبإمكانات  صغيرة 
ُخلقت من وحي المعاناة، جعلتهن قدوة 

لآلخرين في االعتماد على الذات...«2

ملواجهة الظروف املعيشية 
الصعبة.. نساٌء يبدأَن 

ِة مبشاريِعهنَّ اخلاصَّ

األثرية  المعالم  أبرز  أحد  منبج،  سور 
العريقة  الحضارات  على  الشاهدة 
ذات  كان  الذي  السور  هذا  المندثرة، 
عن  الدفاعية  التحصينات  أهم  أحد  يوم 
المدينة، بات اآلن أثراً بعد عين، وتتبادر 
للذهن بعض التساؤالت، ماذا حدث حتى 
وماذا  أنشئ؟  ولَم  طلالً؟،  السور  أمسى 

حل به في الوقت الحاضر؟..«10

سور منبج من حتفة أثرينّة 
إىل طلٍل

الفئُة الشاّبُة أوقدت شعلَة أحالِمها 
في المجال اإلعالميِّ

حققت الفئة الشابة أحالمها في ظل ثورة روج آفا، وانخراطها في المجال 
اإلعالمي، فكانت مساهمة في إظهار الحقائق والوقائع بمصداقية والتي أُقصيْت 

عنه نتيجة سياسات النظام البعثي...«3

متى نشهد العرس الكردي كرويًا؟
تتالى أعراس الشعوب في المناطق والبلدان والقارات المختلفة في العالم، وبعد العرس 
العربي مؤخراً، نشهد حالياً العرس األفريقي، وضمن هذه السنة هناك العرس العالمي، 
إلى  الحلم  يتحول  وهل  كروياً؟  الكردي  العرس  نشهد  فمتى   ،2022 قطر  مونديال 

حقيقة؟..«12

حقيقة بثالثة أضالع

هذه  السقوط(،  على وشك  أو  )كوباني سقطت، 
استفهام  كإشارة  عالقة  زالت  ما  التي  اجلملة 
منذ  جواب،  احتمال  وألف  فعل  ألف  منها  يتدلى 
لغزوها،  املؤمنون(  )رجاله  السلطان  كلف  أن 
في  شوكة  السنوات،  هذه  عبر  كوباني  وبقيت 
فتأ يكشر عن  السلطان، تنغص عيشه، ما  حلق 
أنيابه مهدداً متوعداً، تارةً عبر وكالئه من الفصائل 
اإلجرامية، وتارةً بنفسه، وفي كل األطوار، ال يغيب 
)الكرد اجليدون( عن خلفية املشهد، فهم كأقزام 
اإلنكليزية،  املقصلة  إعدام  حفالت  في  التهريج 
حاضرون في كل املشاهد، بكوفياتهم، بشراويلهم، 

بخالصة منقوع تاريخهم من الغدر واالرتزاق. 

كوباني تعرضت مرة أخرى للغزو، وفقدت أعزة جدداً 
في محراب صالتها لكهنوت احلرية، نساء، أطفال، 
وهيامهم  عشقهم  مذبح  على  ارتقوا  شيوخ، 
أبكم،  أصم،  دائماً،  كان  كما  والعالم  بكوباني، 
أن  طاملا  العادة،  هذه  ستبقى  هكذا  عادته،  هذه 
بعناوين  املتحكمة  هي  القوى  وموازين  املصالح 
أخباره واهتمامات إعالمه، إذاً ال عتب على العالم. 

العوملة  وزمن  الرقمية  الثورة  اإلعالم ال سيما بعد 
إليصال  احلاسم  امليدان  أصبح  الكونية،  القرية 
مبختلف  اإلعالم  إن  والغالب،  أو طمسها  احلقيقة 
أدواته منابره مصادره اخلبرية شخوصه، ما زال رهني 
قوى االحتكار والتسلط، ومازال في غالبه، بوقاً ينذر 
الطاعة،  عن  الشعوب  خرجت  إذا  فيما  بالقيامة 
غالباً  إعالميني،  املسماة  الشخوص  زالت  وما 
شهود الزور في صراع الشعب الكردي للخروج من 
قبره إلى رحاب احلياة، هنا نتحدث عن أولئك الذين 
يسمون أنفسهم )زوراً وبهتاناً( إعالميني كرد، متاماً 
وبهتانا(  )زوراً  أنفسهم  يسمون  الذين  كأولئك 
من  اجليدين(  )الكرد  من  القومي  النهج  بأصحاب 

مكونات حركة جحوش كردستان )حجك(. 

حقائق  ثالث  األسبوع  هذا  ظهرت  كوباني  في 
جلية واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، ال 
ينكرها إال كل أعور دجال، األولى: قتل احملتل التركي 
شيخاً وبتر قدم طفل، وحاول اغتيال مجموعة من 
النساء عبر قصف عشوائي، غالباً ما نتوقعه من 
عدو يجاهرنا العداء بصفتنا كرداً، في كل مناسبة 
بائسني،  مرتزقة  الثانية:  مناسبة،  دون  وأحيانا 
وعن  عنهم  غابت  إعالميون،  بأنهم  متهمون 
منصاتهم أي تعاطي مع هذا الغزو، وهذا اإلجرام، 
وضعوا الطني والعجني في آذانهم عن أنني كوباني 
وآالمها، تداولوا اخلبر بصفته خبراً ال غير، وكأنهم 
موجة  أو  آسيا،  جنوب  في  سيل  عن  يتحدثون 
حتسدهم  بحيادية  اخلبر  تداولوا  أوروبا،  في  صقيع 
احليطان عليها، الثالثة: النهج )الريباز( الذي تداول 
بصيغٍة  التواصل  وسائل  على  منصاته  عبر  اخلبر 
خجل العدو من تداوله، حيث صاغ التداول للخبر 
سقطوا  كوباني  في  املدنيني  من  مجموعة  بأن 
 )PKK( نتيجة قصف تركي بعد أن استخدمهم

كدروع بشرية. 

كوباني  به  تتفاخر  ما  أكثر  فإن  املبدأ،  حيث  من 
التي  آفا  روج  في  املناطق  أولى  أنها  وتتشرف، 
التحرر  حركة  صفوف  إلى  الثوار  أبناءها  انضم 
من  هذه   ،)PKK( في  املتمثلة  الكردستانية 
ما  شخصاً  به  نتهم  أن  ميكن  التي  الُتهم  أشرف 
وباملثل؛  أو منطقة ما في أي مكان من كردستان، 
فإن كوباني تتفاخر وتتشرف بأن ثوار هذا احلزب هم 
شنكال  لنجدة  هبوا  مثلما  لنجدتها  هبوا  الذين 
اخلطر  بها  حاق  عندما  هولير  وجندة  املغدورة، 
الكريال  معقل  إلى  للهرولة  شيخهم  واضطر 
احلقائق  فإن  التفاصيل  في  لكن  النجدة.   طالباً 
الثالث اآلنفة الذكر، أضالع مثلث احلقيقة التي ال 
عدو  هو  فالتركي  والدجل،  الكذب  بغرابيل  حتجب 
وجودي للكرد، ال مييز بني جهة وأخرى إال من حيث 
ترتيب أوليات اإلبادة، تركيزه اآلن منصب على إبادة 
أنصار حركة احلرية ألنها احلاملة للمشروع واحللم 
الكردي، بعيداً عن حفالت الردح والدجل والتهريج 
ومتويل  بإيحاء  )حجك(  تنتهجها  التي  )الريبازي( 
وتنسيق تركي، إعالميو القطعة بعشرة، هم أبواق 
ال تستحق اإليفاض في شرح دورهم القذر، )الكرد 
بني  اخلبيث  وربطهم  )حجك(  أنصار  اجليدون( 
متناغمون   )PKK( وبني  لكوباني  التركي  الغزو 
ووطنية  قومية  كشركة  التاريخي  دورهم  مع 
لصناعة املرتزقة، ومن يريد االطالع فدونه مذكرات 
األربعة،  كردستان  أجزاء  في  الكرد  الساسة  كل 
األحزاب  كل  ضد  )حجك(  حروب  أرشيف  ودونه 

الكردستانية في األجزاء األربعة. 

اليقني،  برد  هذا  تسقط،  ولن  تسقط،  لم  كوباني 
التاريخ  منطق  عليها  حكم  قد  الطغاة  وقالع 

بالتصدع والسقوط.

آخر الكالم

مصطفى بالي

حلويات شعبية ما زالت شائعة في 
أريحا بإدلب لتوفر خبرات محلية

ينهمك عبد السالم الحبيب )54 عاماً(، وهو 
شمال  إدلب  بريف  أريحا  مدينة  سكان  من 
أوالده  من  خمسة  برفقة  سوريا،  غربي 
للحلويات  محله  في  »الشعيبيات«  بصناعة 
أسعار  على  تحافظ  تزال  ما  إذ  بالمدينة، 

مقبولة بالنسبة لغيرها من األصناف.
 35 من  أكثر  منذ  إعدادها  يتقن  إنه  يقول 

عاماً، فقد تعلمها »أباً عن جد«.
ويضيف أن دخله من بيع الشعيبيات ساعده 
تسعة  من  المؤلفة  عائلته  على  اإلنفاق  في 

أشخاص رغم الحرب وأزماتها.
ويعتبر أنها من المهن القليلة التي »لم تتأثر 

كثيراً بالحرب«.

الشعبية،  الحلويات  بصناعة  أريحا  وتشتهر 
وتنويع  األصناف  بتطوير  محالها  وقامت 
السكان  من  العديد  مطلب  لتكون  األسعار 
في  خبرة  ألصحاب  ووفقاً  والمسافرين. 
أريحا  في  الشعيبيات  صناعة  فإن  المهنة، 
تعود ألكثر من مئة عام مضت، حيث كانت 
طريق  عن  المنازل  في  تصنعها  العائالت 

شوائها في األفران أو التنور.

أول مدينة طورت الشعيبيات

وكانت أريحا أول مدينة طورت هذه الحلوى 
في إدلب وربما في سوريا، لتباع في محال 
محال  لتخصص  باإلضافة  الحلويات، 
بحسب  الحلويات،  من  غيرها  دون  ببيعها 

»الحبيب«.
الشعيبيات،  حلوى  وأنواع  أشكال  وتتعدد 
وبالقشطة  بالجوز  المصنوعة  فمنها 
وبالقريشة وبالفستق الحلبي والسمن العربي 

وغيرها.
الشعيبيات بعدة مراحل، تمر  وتمر صناعة 
لتأتي  والحشو،  والتوريق  والتقطيع  بالعجن 
شواؤها  ليتم  للفرن  إدخالها  مرحلة  بعدها 

ووضع القطر عليها لتصبح جاهزة للتقديم.
ومنذ أربعة أشهر، افتتح رامي العبد هللا )42 
ريف  من  لنازح  مستعار  اسم  وهو  عاماً(، 
في  الشعيبيات  لبيع  محالً  الشمالي،  حماة 
مدينة معرة مصرين شمال إدلب ليؤمن من 
المؤلفة من خمسة  خالله مستلزمات عائلته 

أشخاص.
بصناعة  خاصة  محالت  وجود  ورغم 
الشعيبيات في معرة مصرين، إال أن »العبد 
هللا« يُفضل شراء ألف قطعة من أريحا في 

كل يوم هذا الشتاء وبيعها في محله.
أن  بعد  آخر،  محل  افتتاح  ينوي  إنه  يقول 

حظي مشروعه بالنجاح.
حلوى  إن  إدلب  في  وباعة  سكان  ويقول 
على  يطرأ  لم  التي  الوحيدة  هي  الشعيبيات 
الليرة  قيمة  انخفاض  بعد  تغيير  أي  سعرها 
الواحدة  القطعة  تُباع  زالت  ما  إذ  التركية، 
يقارب  )ما  التركية  الليرة  ونصف  بليرتين 

700 ليرة سورية(.
وهو  عاماً(،   34( النبهان  مصطفى  ويقول 
ال  المناسبات  إن  إدلب،  مدينة  سكان  من 
موائد  على  الشعيبيات  بوجود  إال  تكتمل 
الزائرين، وخاصةً في األعراس وحين قدوم 

مولود جديد.
وإتقان  المقبول  السعر  أن  إلى  ويشير 
صناعتها وعدم ارتباطها بأفراح أو مناسبات 

محددة، زاد من إقبال السكان على شرائها.
وكاالت

بتواطؤ فرنسي تركي؛ 
ارُتكبت مجزرة باريس 
لتتكشف اآلن خيوط 

جديدة بتصريح خاص 
من المحامي الفرنسي  

 Malterre Jean Louis
المسؤول عن قضية 

اغتيال الناشطات 
الكرديات الثالث 

لصحيفتنا روناهي 
وكذلك المحامي زبير 

أيدر الذي أكد بأن 
الملف سُيعاد فتحه 

من جديد..
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مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /2834/ لعام 2021 م

على السيد: محمد اإلسماعيل بن عبد هللا الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2022/1/30م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: أحمد الشعبان، بطلب: تنفيذ وكالة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة.

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

في الدعوى رقم األساس /3580/ لعام 2021م
على السيد: ابراهيم أحمد المحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الواقع في 2022/1/12م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: علي العلي بن ذياب بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة، 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة.
...................................................................

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2627/ لعام 2022ديوان غرفة2 في منبج

طالب التبليغ: ابراهيم الحسن بن أحمد
المطلوب تبليغه: عبد خطاف البرهو بن سعيد                  

الدعوى رقم أساس/ 2452 / والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع سيارة/ ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية. 
...................................................................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم القرار وتاريخه /1526/   

طالب التبليغ: ابراهيم بهلو بن خنو - الرقة               
المطلوب تبليغه: حسين ابراهيم النهار                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

أبيض تحمل اللوحة رقم 651583 واعتبار عقد البيع المؤرخ 
بتاريخ 2019/7/1 جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3
قرار صدر وافهم علنا بتاريخ 2021/9/23   -4

وجاهي وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه قابال للتمييز
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة.
..................................................................

.سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2629/ لعام 2022ديوان غرفة2 في منبج

طالب التبليغ: ابراهيم العوجان بن رمضان
المطلوب تبليغه: محمد خليل بن مروان                  

الدعوى رقم أساس/ 2988 / والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/ ولك حق االستئناف خالل/15/ يوماً من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية. 
..................................................................

.إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 784

طالب التنفيذ: أحمد السالم بن عودة  
المنفذ عليه: محمد صالح الحسين

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 918 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 816

طالب التنفيذ: أحمد العكش بن محمد 
المنفذ عليه: أيوب يونس ايوب

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 927 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

تجري بحقك االجراءات القانونية.
...................................................................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم القرار وتاريخه /2209/   

طالب التبليغ: احمد حبش السمعو              
المطلوب تبليغه: محمد حبش السمعو                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد 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 846883 واعتبار عقد البيع 

المؤرخ بتاريخ 2018/9/10 جزء ال يتجزأ من القرار.
إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون   -2

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

قرار صدر وأُفهم علنا بتاريخ 2021/11/1   -4
وجاهي وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه قابالً للتمييز
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة.
.....................................................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3571/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد حسين الحسين الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األربعاء الواقع في 2022/1/12م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: أحمد ابراهيم الخليل بطلب: تثبيت بيع 
سيارة، وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ النشر في الجريدة.

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

في الدعوى رقم األساس /2731/ لعام 2021م
على السيد: أحمد حسين عياش الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األربعاء الواقع في 2022/1/15م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: هالل حسن العسكان بطلب: تثبيت عقد 

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

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ النشر في الجريدة.

..........................................................................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 828

طالب التنفيذ: أحمد خالد الحرامي  
المنفذ عليه: محمد يوسف اليوسف

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1068 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

..مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3045/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد عبد هللا األسود الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الخميس الواقع في 2022/1/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: علي أحمد الخليل بطلب: تثبيت عقد بيع 
سيارة، وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ النشر في الجريدة.
........................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 

طالب التنفيذ: أحمد محمد بن علي 
المنفذ عليه: عبد الغني حنان 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 881 لعام 2021 الصادر عن هيئة 
العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

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

.........................................................................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 849

طالب التنفيذ: أحمد محمود الدرويش 
المنفذ عليه: غسان أحمد الحسين

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 965 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 824

طالب التنفيذ: عبد الرحمن المصطفى الفارس 
المنفذ عليه: عبد القادر زيدة بن محمد 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 822 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 815

طالب التنفيذ: أمينة الخضر بنت نجم  
المنفذ عليه: 1- علي حمود العلي 2- عبد الجبار ابراهيم 

المحمد
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 859 لعام 2021 الصادر عن هيئة 
العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

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

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

في الدعوى رقم األساس /3857/ لعام 2021م
على السيد: ايمان محمد سليمان الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين الواقع في 2022/1/17م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: طالل الصباح الدرويش ومحمود خوام 
بطلب: عودة للمأجور، وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ النشر في الجريدة.
 .........................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 847

طالب التنفيذ: بسام عليوي  
المنفذ عليه: محمد الدالي

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1065 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 821

طالب التنفيذ: بالل العمر بن محمد 
المنفذ عليه: علي الحمدان الباشا بن حسن 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 921 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2439/ لعام 2021م

على السيد: تركي خليل العيسى الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الثالثاء الواقع في 2022/1/25م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: قيس محمد يحيى بطلب: تثبيت عقد بيع، 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ النشر في الجريدة.
 ......................................................................

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2640/ لعام 2022ديوان غرفة1 في منبج

طالب التبليغ: جاسم الطه بن أحمد
المطلوب تبليغه: عبد الرحيم األحمد بن محمد ذيب                  

الدعوى رقم أساس / 1083/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوماً من اليوم التالي بعد تبلغك 
الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
.......................................................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3485/ لعام 2021 م

على السيد: جمعة رمو عليوي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األربعاء الواقع في 2022/1/12م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: أحمد محمد بن خليل بطلب: تثبيت عقد بيع، 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ النشر في الجريدة.
......................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف 806

طالب التنفيذ: حسن عبد هللا األحمد 
المنفذ عليه: أحمد عبد هللا المجرن

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 986 لعام 2022 الصادر عن هيئة 

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

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2615/ لعام 2022ديوان غرفة2 في منبج

طالب التبليغ: حسين الحمام بن حسين
المطلوب تبليغه: فالح الكلش بن صالح                  

الدعوى رقم أساس / 1018 / والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوماً من اليوم التالي بعد تبلغك 
الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
......................................................................

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2670/ لعام 2022ديوان غرفة2 في منبج

طالب التبليغ: حسين حنفي بن حسن
المطلوب تبليغه: محمود أسعد زهرة                  

الدعوى رقم أساس /962/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/، ولك حق االستئناف خالل/15/ يوماً من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
.......................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 833

طالب التنفيذ: حسين محمد الهواش  
المنفذ عليه: أحمد وحيد المهنا
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 962 لعام 2021 الصادر عن هيئة 
العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من 
تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك االجراءات 

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 812

طالب التنفيذ: حمادي الخلف 
المنفذ عليه: فهيمة عمر ال جول بك 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 926 لعام 2022 الصادر عن هيئة 

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

تجري بحقك االجراءات القانونية.
.........................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 834

طالب التنفيذ: حمادي علي الحجي  
المنفذ عليه: 1- خضر محمد العلي 2- علي أسود الحمام

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1118 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 822

طالب التنفيذ: حمود المحمد بن  افيزل  
المنفذ عليه: محمد علي الحسين

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1111 لعام2021 الصادر عن هيئة 

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

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

..إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 850

طالب التنفيذ: حيدر حمدو السودان 
المنفذ عليه: محمد علي المحمد

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1097 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

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

........................................................................
. إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 838

طالب التنفيذ: خالد العلي 
المنفذ عليه: 1- مهدي صالح المحمد2- ابراهيم العيسى

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1008 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

. إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 839

طالب التنفيذ: خالد حسين العلي 
المنفذ عليه: عبد هللا عطفان محمد 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1107 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

.. إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 817

طالب التنفيذ: خلف الاليح 
المنفذ عليه: خلف الحسن

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 871 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

. سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2230/ لعام 2021 ديوان غرفة 2 منبج

طالب التبليغ: رأفت الجاسم بن حسن                      
المطلوب تبليغه: حميدي حسين بن حسين                  

الدعوى رقم اساس / 304/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع سيارة/، ولك حق االستئناف خالل/15/ يوماً من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
..........................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 846

طالب التنفيذ: رمضان عثمان المحمد 
المنفذ عليه: شريف عبد الفتاح

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1071 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

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

رقم أساس الدعوى 2021/1561م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: زياد محمد شاحي الكال

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك حسن المضي بن 

منصور، بطلب/بجرم تثبيت بيع 
هو يوم االثنين الواقع 2022/1/10م الساعة /10/ فعليك ان 

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

العدالة الغرفة االولى
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ النشر في الجريدة.

.......................................................................
سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /2226/ لعام 2021 ديوان غرفة 2 منبج
طالب التبليغ: سامر حمادة بن عواد                      

المطلوب تبليغه: فادي أحمد بري                  
الدعوى رقم أساس/ 1268/ والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت بيع سيارة/، ولك حق االستئناف خالل/15/ يوماً من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
........................................................................

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 2788 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: سناء المحمد بنت رحيل 
والجهة المدعى عليها: خالد أحمد المحمد                     

بدعوى: تفريق لعلة الغياب  تاريخ الجلسة 2022/1/17
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة  

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 804

طالب التنفيذ: صالح النزال 
المنفذ عليه: عبد العزيز عبد الكريم القدور 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 939 لعام2022 الصادر عن هيئة 

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

تجري بحقك االجراءات القانونية.
.........................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 829

طالب التنفيذ: طراد التاجر بن أحمد 
المنفذ عليه: محمد أحمد التاجر

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1109 لعام2021 الصادر عن هيئة 

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

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2603/ لعام 2022ديوان غرفة1 في منبج

طالب التبليغ: عارف حسن الغبيجي
المطلوب تبليغه: أحمد محمد الخلف                  
الدعوى رقم أساس/ 3121/ والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت بيع سيارة/، ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
.........................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 819

طالب التنفيذ: عباس اليعقوب 
المنفذ عليه: غسان عيد

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1046 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

...مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3750/ لعام 2021 م

على السيد: عبد الجليل العثمان بن محمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2022/1/12م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: عبد القادر العايد بن علي: تثبيت 

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

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة. 
.........................................................................

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2566/ لعام 2022ديوان غرفة2 في منبج

طالب التبليغ: عبد الخالق األحمد الحاجي بن طه 
المطلوب تبليغه: علي العليوي بن عبيد                  

الدعوى رقم أساس/1592/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 

الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
.........................................................................

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

رقم أساس الدعوى 2021/1418م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد الرحمن العيسى بن ابراهيم    

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

خليل، بطلب/بجرم تثبيت بيع
هو يوم االربعاء الواقع 2022/1/19م الساعة /10/ فعليك أن 

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

العدالة الغرفة الثانية 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

خالل مدة أقصاها /15/يوم من تاريخ النشر في الجريدة. 
...............................................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3594/ لعام 2021 م

على السيد: عبد اللطيف العسكر ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 

الواقع في 2022/1/17م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
اسماعيل عمر: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة.
.......................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 840

طالب التنفيذ: عبد اللطيف حسين األحمد 
المنفذ عليه: عبد هللا خضر عبد هللا

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1095 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 835

طالب التنفيذ: عبد هللا أحمد الجابري  
المنفذ عليه: 1- محمد عثمان بوزو 2- حسين حسنوكي بن 

محمد 3- عبد الجاسم العكلة
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1106 لعام2021 الصادر عن هيئة 
العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 
تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2638/ لعام 2022ديوان غرفة1 في منبج

طالب التبليغ: عبد هللا الخليل بن فياض
المطلوب تبليغه: خالد حمو بن محمد حجي                  

الدعوى رقم أساس/ 1095 / والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 

الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
..........................................................................

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

رقم أساس الدعوى 2021/1522م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد هللا بركات بن عمر    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي اقامها عليك أنس عدنان 

حبش، بطلب/بجرم تثبيت بيع 
هو يوم االثنين الواقع 2022/1/24م الساعة /10/ فعليك أن 

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

العدالة الغرفة الثانية
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

خالل مدة أقصاها /15/يوم من تاريخ النشر في الجريدة.
 ...........................................................................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /5111/ لعام 2021 م

على السيد: عبد هللا عبدو الرحيم الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين الواقع في 2022/1/17م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: مصطفى أحمد الخضر بطلب: تثبيت عقد 

بيع دراجة نارية
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة. 
........................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 825

طالب التنفيذ: عبد هللا محمد ثليج 
المنفذ عليه: محمود القطبان ومحمود العلي

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1056 لعام2021 الصادر عن هيئة 

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

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /4489/ لعام 2021 م

على السيد: علي حجي الحسين الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األربعاء الواقع في 2022/1/19م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: إبراهيم محمد الحسين بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة.
........................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 836

طالب التنفيذ: علي حسين المحمد  
المنفذ عليه: عبد الرحمن عبد الحق الحلبي وحسن المحمد 

الجاسم
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1063 لعام 2021 الصادر عن هيئة 
العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 
تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك االجراءات 

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 827

طالب التنفيذ: علي محمد الطوفان 
المنفذ عليه: أحمد عبدو طيبانو وحمد أحمد الحاج

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 969 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 830

طالب التنفيذ: علي محمد العلي الخضر 
المنفذ عليه: محمد حسين العلي الخضر

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 930 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /4360/ لعام 2021 م

على السيد: غازي السويداية بن عواد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2022/1/12م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: يوسف حمد العكيل، بطلب: تثبيت 

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

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة. 
 ............................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف 803

طالب التنفيذ: فاضل العطية بن الطيف 
المنفذ عليه:1-عبد الرحمن خلف الفنش2-حسام 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1128 لعام 2022 الصادر عن هيئة 
العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 
تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 

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

. سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2642/ لعام 2022ديوان غرفة2 في منبج

طالب التبليغ: فاطمة محمد اإلبراهيم
المطلوب تبليغه: كفاح بطل بن عدنان                  

الدعوى رقم أساس/ 1002/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 

الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
......................................................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم القرار وتاريخه /2239/   

طالب التبليغ: فواز الماهل بن عبيد - الرقة – رميلة               

جل آغا/ أمل محمد - لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة؛ تحدت عدة نساء من مناطق مختلفة بجل آغا الصعوبات، وآمنَّ بأفكارهنَّ على 
بساطتها في القيام بمشاريع صغيرة وبإمكانات بسيطة، وبفكرة ُخلقت من وحي المعاناة، جعلتهن قدوة لآلخرين في االعتماد على الذات.

ِة لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة.. نساٌء يبدأَن بمشاريِعهنَّ الخاصَّ

نساُء شماَل وشرَق سوريا: قضّيُة المرأِة األفغانّيِة قضيُتنا

نتائُج ملموسٌة بإمكاناٍت بسيطٍة

وفي هذا الصدد ألقت صحيفتنا الضوء على عدة 
ناحية  محيط  في  نساء  قبل  من  تُدار  مشاريع، 
نوعية في حياة  نقلة  آغا، وقراها، شكلت  جل 
هؤالء النسوة، »الحاجة أم االختراع« ابتدأت 
واألربعين  الخمسة  صاحبة  محمود  سكينة 
عاماً، من أهالي جل آغا حديثها بهذه الجملة، 
في  المادي  ووضعها  حاجتها،  استغلت  والتي 
الشروع بمشروعها الصغير، وهو بيع البيض 
والدجاج البلدي: »الظروف المعيشية الصعبة، 
هي التي دفعتني بالبدء بهذا المشروع، لم أكن 
في  بالعمل  لي  يسمح  ال  وسني  المال،  أمتلك 

األعمال الصعبة«.
فناء منزلي  للدجاج في  قُناً  وتابعت: »صنعت 
الخارجي، واشتريت البيض، ودجاجة واحدة، 

ومع مرور الوقت بدأت بالتكاثر، ولمست نتائج 
والدجاج  البيض  أبيع  واآلن  المشروع،  هذا 
لدى  مرغوباً  عادةً  يكون  والذي  البلدي، 

دجاجة،  يزيد عن 27  ما  لدي  اليوم  األهالي، 
لكنه،  بسيط  مشروعي  البيض،  من  والكثير 

يُخفف عني البعض من المصروف«.
قرية  من  يافعة  فتاة  رمو«  »نزهة  وبدورها 
تمتلك  آغا،  جل  ريف  في  جهوة،  خربي 
ومن  بالسنارة،  الصوف  صناعة  في  مهارة 
يطلبه  ما  نزهة  تصنع  لوقتها،  واستغالالً  هنا 
بالسنارة:  صوفية  مالبس  من  زباؤنها  منها 
الصغر،  منذ  بالصوف  الحياكة  مهنة  »تعلمت 
من  كافة،  الصوفية  الثياب  أنواع  حياكة  أُجيد 
قبعات ومالبس لألطفال والمعاطف الصوفية، 
وكون هذه الصناعات ال تزال مرغوبة للناس، 
والتي يكثر الطلب عليها في الشتاء فأنا ال أزال 

أُمتهنها«.
وأضافت: »هذه الفكرة جاءت من إلحاح أهل 
القليل من  ولتخفيف  أوالً،  بالعمل  للبدء  القرية 
المصروف عن كاهل والدي، فمشروعي هذا 
أنا  للصوف، وها  ثمن سنارة  يكلفني سوى  لم 

أجني ثماره وسأستمر«.

سنواٌت من العمل بعزميٍة 
حديديٍّة

ومن الخبرة التي اكتسبتها ليلى وطفة المناف، 
بمشروعها  بدأت  الصاج،  الخبز  صناعة  في 
مضت،  سنوات  ثالث  من  أكثر  منذ  الخاص 
قرية  في  منزلها  في  الصاج  خبز  صنع  وهو 
باقال في ريف ناحية جل آغا، وبيعه للمطاعم: 
بسبب  وعائلتي  أنا  صعبة  ظروفاً  »نعيش 

الوضع االقتصادي، وبحكم خبرتي في صناعة 
من  عدد  مع  بالتعاقد  بدأت  الصاج،  الخبز 

المطاعم التي تعتمد على نوعية هذا الخبز«.
تصنع ليلى الخبز في منزلها، وتبيعه للمطاعم 
لمدة  أحياناً  العمل  وتضطر  معها،  المتعاقدة 
ساعات متواصلة، وذلك بسبب كثرة الطلبيات، 
العمل:  المواصلة في  يُغنيها عن  ولكن هذا ال 
الدقيق من  يُكلفني سوى شراء  »عملي هذا ال 
في  متوفرة  فهي  األشياء  باقي  أما  السوق، 
أُشعل  التي  الصاج والعيدان  المنزل، من لوح 
المال  يدُر  ال  هذا  عملي  يكون  قد  منها،  النار 

الوفير ولكن أنا مقتنعة به«.

تمتلك »أمل عمر المحمد« وهي امرأة في العقد 
الرابع من العمر، قطعة أرض صغيرة بجوار 

سنوات،  عشر  قرابة  منذ  استغلتها  منزلها، 
تزرع فيها مختلف أنواع الخضروات وتبيعها 
للسوق: »أزرع الخضروات في كالاِ الفصلين، 
بدأ  مشروعي  للسوق،  منها  الفائض  وأبيع 
في  الفرد  مكانة  من  يرفع  العمل  أن  فكرة  من 
المجتمع، وهو الذي يُكسبه وجوداً، فاإلنسان ال 

يُساوي شيئاً من دون العمل«. 
بمشروعها  واثقة  تكن  لم  أنها  أمل  بيَّنت  وقد 
العزيمة  ولكن  األمر،  بداية  في  الزراعي 
أثق  »لم  فيه:  تستمر  جعلتها  الملحة  والرغبة 
القليل  البداية، كان ينقصني  في مشروعي في 
من الدفع، ولمست الدعم من أوالدي، وها هي 
تمر عشر سنوات كاملة وأنا على رأس عملي، 

أزرع، وأبيع الخضار«.
للنساء  موجهة  برسالة  حديثها  أمل  واختتمت 

أي  في  خبرة  أو  موهبة  يمتلكنَّ  اللواتي  كافة 
الموهبة  هللا  يمنحك  »لم  الستغاللها:  مجال 
أن  يجب  ال  تمتلكينها  التي  والخبرة  عبثاً، 
حيزاً  روحك  لمنح  استغليها  الظالم،  في  تقبع 
على  االعتماد  كافة  النساء  التقدير، وعلى  من 
دفعاً  يُعطي  وهذا  لها  الثقة  ومنح  أنفسهنَّ 

للمجتمع قبل الشخص«.
نسبياً  سهلة  مشاريع  هي  الصغيرة  فالمشاريع 
ال تحتاج لرأس مال كبير أو معدات ضخمة، 
بين  لما هو موجود ومتوفر  استغالل  فقط  هو 
يدي أصحابها، وعادةً ما يلجأ إليه األفراد ممن 
في  ويستغلونها  ما،  مجال  في  خبرة  يمتلكون 
ألفكارهم،  دعماً  أو  الحياة،  ظروف  مواجهة 
نتائج  وتحصد  المشاريع  هذه  تنجح  ما  وغالباً 

إيجابية.

قامشلو  نساء  أشارت   - قامشلو/ دعاء يوسف 
إلى أن الحركات المتطرفة مثل »طالبان« تقف 
لتعريض منجزاتها  المرأة، وتسعى  ضد حقوق 
لنضال  دعمهّن  على  وأكدن  الزوال،  لخطر 
أن  يبين  ما  كفاحها؛  في رحلة  األفغانية  المرأة 

قضية المرأة واحدة أينما وجدت.

ما  عاماً  عشرين  قبل  طالبان  حكم  فترة  ُعرفت 
بين عامي 1996 و2012 بالحقبة الوحشية ضد 
النساء، فكانوا يرتكبون أبشع الجرائم بحق المرأة 
مثل قطع الرأس، والرجم حتى الموت، واإلجبار 
بالحركة،  اإلطاحة  وبعد  البرقع،  ارتداء  على 
وشغلت  كبيراً،  تقدماً  األفغانية  المرأة  حققت 
مناصب مهمة، مثل وزيرات، ورئاسة البلديات، 
إثر إعالن  وقاضيات وضابطات شرطة، ولكن 
أفغانستان  من  انسحابها  عن  األمريكية  القوات 

في منتصف شهر آب عام 2021، عادت حركة 
طالبان للسيطرة على كامل جغرافية أفغانستان، 
الشعب  إلعادة  جهودها  بكل  اآلن  وتسعى 
وبخاصة المرأة األفغانية إلى الدرك األسفل من 

التخلف والعجز.
من  كانت  التي  المخاطر،  من  الرغم  وعلى 
وصول  إثر  المرأة،  لها  تتعرض  أن  الممكن 
األفغانيات  النساء  خرجت  الحكم،  إلى  طالبان 
في مظاهرات جريئة في العديد من مدن البالد؛ 
والعمل،  والتربية  التعليم  في  بحقوقهن  للمطالبة 

فضالً عن المشاركة في الحياة السياسية.

وقد تعرضن بسبب ذلك إلى اعتقاالت وتهديدات 
من قبل عناصر طالبان، ففي الخامس من تشرين 
لناشطات  أربع  جثث  على  ُعثر   ،2021 الثاني 
مزار شريف  بمدينة  في حفرة  بالرصاص  قتلن 
الضحايا، فوروزان  بين  أفغانستان، ومن  شمال 
حقوق  مجال  في  الناشطات  إحدى  صافي، 
في  قد شاركت  كانت  والتي  البالد،  في  اإلنسان 

العديد من المظاهرات.

شجاعُة النسوِة األفغانّياِت أماَم 
طالبان

مقاومة  على  الضوء  صحيفتنا  تسليط  وخالل 
المرأة األفغانية، كان لنا لقاء مع عضوة منسقيه 
»جورجيت  سوريا،  وشرق  شمال  في  المرأة 

يعقوب« التي حدثتنا عن ضرورة تحرر المرأة 
ليتحرر المجتمع: »أبدت المرأة األفغانية شجاعة 
بالغة في الوقوف والنضال، في وجه من يسلبها 
الظلم  من  نفسها  لتخليص  وسعت  حقوقها، 
واالستعباد، وعدت تحرر المرأة الخطوة األولى 

لتحرر المجتمع«.
وتطرقت جورجيت إلى ما عانته المرأة األفغانية 
من  عانت  األفغانية  »المرأة  طالبان:  تحت حكم 
األمريكية  القوات  انسحاب  بعد  قوي  انحدار 
فتعرضت  أفغانستان،  على  طالبان  وسيطرة 
من  والحرمان  االنتهاكات،  من  كثيرة  ألنواع 

من  البداية  نقطة  إلى  لتعود  الطبيعية،  حقوقها 
جديد بعد أن شعرت بالقليل من الحرية كـ )العمل 
والخروج من المنزل والتعليم(، فحرمتها طالبان 

من حقوقها قانونياً واجتماعياً«.
لها  ينسج  لما  تخضع  لم  األفغانية  المرأة  أن  إال 
من اعتداءات، ولم تستسلم للمعاملة السيئة وعدها 
ناضلت  بل  المجتمع،  في  األخيرة  الطبقات  من 
ووقفت في وجه هذه االعتداءات كلها، وهذا ما 
في  المرأة  »تعرضت  جورجيت:  إليه  أشارت 
ولكنها  بحقها،  االنتهاكات  من  للكثير  أفغانستان 
بل  طالبان،  حركة  تفعله  لما  تنصاع  أن  أبت 
ناضلت ورفعت صورتها عالياً بحثاً عن الحرية 
السجون  في  والتعذيب  للضرب  تعرضها  رغم 

والقتل«.    
بالوقوف  النسائية  الحركات  جورجيت  وطالبت 
من  الويالت  تعاني  التي  المرأة،  لهذه  دعماً  معاً 
من  كحرمانها  بحقها،  تمارس  التي  االنتهاكات 
التعليم ومن حقوقها االجتماعية والطبيعية: »من 
والنضال  الحرية  بروح  تتسلح  كنساء  واجبنا 
هي  قضيتها  وعد  األفغانية،  المرأة  مع  الوقوف 
من  لحل  للوصول  السعي  وعلينا  كما  قضيتنا، 
األفغانية في رحلة دفاعها عن  المرأة  أجل دعم 

حقوقها«.
ونساء  أنها  جورجيت  بيَّنت  حديثها  ختام  وفي 
النسائية  الحركات  يؤيدن  سوريا،  وشرق  شمال 
في العالم، التي تكونت للدفاع عن قضية المرأة، 
العالم  أنحاء  في  واحدة  المرأة  »قضية  وقالت: 

كافة«.

انتهاكاٌت عىل مجتمعٍ كامٍل

وفي السياق ذاته حدثتنا عضوة منسقية المرأة في 
شمال وشرق سوريا ستير قاسم: »إن الحركات 
حقوق  ضد  تقف  طالبان  حركة  مثل  المتطرفة 
على  سيطرتها  أجل  من  وجودها  فتنفي  المرأة، 

المجتمع بسيادة الفكر الذكوري«.
األفغانيات نوهت ستير  مقاومة  إلى  إشارة  وفي 
رغم  األفغانيات،  النساء  من  العديد  أن  إلى 
وجه  في  وقفن  والتعذيب،  للضرب  تعرضهن 
إن  ستير  وأكدت  حقوقهن،  عن  ودافعن  طالبان 
التضامن الدولي ودعم الناشطات أمر مهم للغاية، 
ألن نظام االستبداد والرأسمالية يهاجم النساء في 

كل مكان لكسر أرادتهن الحرة.
أفغانستان  في  يجري  ما  أن  إلى  ستير  وأشارت 
»إن  كامالً:  المجتمع  على  سيؤثر  انتهاكات  من 
ومنجزاتها  للتهديد،  تتعرض  األفغانية  المرأة 
الزوال في ظل المالمح األولية  تتعرض لخطر 
خاص  بشكل  النساء  واستهدافه  طالبان،  لحكم 
التي  والقيود  عنها،  أعلن  التي  األحكام  عبر 
وحرمانها  األفغانية،  المرأة  حياة  على  فرضها 
سواء  عليها  حصلت  التي  وحريتها  حقوقها  من 
في التعليم أو العمل أو تحديد مصيرها ما يضعها 
له  مواجهة مجهولة، ومصير مظلم سيكون  في 
تبعاته ليس على المرأة األفغانية فحسب بل على 

المجتمع االفغاني«.
وأضافت ستير: »إننا نساء شمال وشرق سوريا 
النسوية،  التحرر  وحركات  النساء  مع  نقف 
نضالها  في  األفغانية  المرأة  بالذكر  ونخص 
من  المستمد  المتطرف  الظالمي  المد  وجه  في 
المرأة  بدور  يعترف  ال  الذي  الذكورية،  العقلية 
ويجب  المجتمع،  بناء  في  وأهميتها  وكينونتها، 
الحاكمة  السياسية  السلطة  وجه  في  الوقوف 
المرأة وأرادتها وقدرتها على  الرافضة، لوجود 
بناء  في  الفعالة  واإلدارية  السياسية  المشاركات 

الدولة«.

»من واجبنا بياُن الصورِة الحقيقّيِة 
للعامل«

وأكدت ستير على أن ما يجري بحق النساء في 
والنساء  النسوية  المنظمات  يضع  أفغانستان، 
كافة أمام واجب دعم المرأة األفغانية في مسيرة 
المفروض  الجديد  للواقع  ومقاومتها  نضالها، 
شمال  في  المرأة  ثورة  وبروح  »أننا  عليها: 
بفضل  حققتها  التي  والمنجزات،  سوريا  وشرق 
المرأة  حرية  سبيل  في  المقاومات  النساء  دماء 
وحقوقها، نقف ونساند نضال النساء والحركات 

النسوية كافة«.
حقائق  طالبان  تزييف  على  ستير  وأطلعتنا 
حركة  تفعله  ما  »إن  النساء:  ضد  انتهاكاتها 
طالبان بحق النساء من انتهاكات وتهميش، يُخفى 
تعتيم  إلى  طالبان  فتسعى  اإلعالم،  طيات  بين 
نحن  ولكن  مزيف،  إطار  في  الحقائق ووضعها 
والنساء  بمنظماته  سوريا  وشرق  شمال  كنساء 
من  مستقالت  وناشطات  باألحزاب  موجودات 
واجبنا إيصال الصورة الحقيقية للعالم، لما يجري 
ضد المرأة األفغانية من انتهاكات، وإصرار من 
نضال  على  للقضاء  المتطرفة  طالبان  حركة 
وتسعى  كلها،  أفغانستان  في  وانجازاتها  المرأة 
من  األفغانية  المرأة  وإرادة  قوة  لكسر  طالبان 
خالل حكمه والقضاء على أي شكل من أشكال 
مقاومتها، ولكننا نقول لهّن نحن نساندكّن ونشعر 

بكّن«.

ستيرا قاسم جورجيت يعقوب
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السنة الحادية عشرة - العدد 1042
األربعاء  12 كانون الثاني 2022

المطلوب تبليغه: عبد الحميد الفرج بن جاسم                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع جونو لون 
أبيض تحمل اللوحة رقم 156030 واعتبار عقد البيع المؤرخ 

بتاريخ 2018/8/4 جزء ال يتجزأ من القرار.
إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون   -2

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

قرار صدر وأُفهم علنا بتاريخ 2021/9/22   -4
وجاهي وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه قابالً للتمييز
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة.

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

في الدعوى رقم األساس /4457/ لعام 2021 م
على السيد: فيصل الياسين بن بشير ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االحد 

الواقع في 2022/1/16م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
ابراهيم الشيخ عمر: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة.

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

في الدعوى رقم األساس /5058/ لعام 2021 م
على السيد: فيصل زيد الساري الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم االربعاء الواقع في 2022/1/12م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: روعة العلي بنت جمعة بطلب: تفريق 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة.

.........................................................................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 814

طالب التنفيذ: كمال جمعة أحمد 
المنفذ عليه: جمعة محمود أحمد 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1069 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 810

طالب التنفيذ: ماجد الناجي بن شحادة 
المنفذ عليه: بديع البكور 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 937 لعام 2022 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: 818

طالب التنفيذ: محمد إسماعيل بن إسماعيل 
المنفذ عليه: ناصر ابراهيم العبد هللا

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1043 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3578/ لعام 2021 م

على السيد: محمد أحمد البصو إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2022/1/12م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

محمود احمد الخلف: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة. 
......................................................................

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2665/ لعام 2022ديوان غرفة1 في منبج

طالب التبليغ: محمد الحمد بن خليف
المطلوب تبليغه: عبد الحنان الحمد بن خليف                  

الدعوى رقم أساس / 1999/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 
الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

..........................................................................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 826

طالب التنفيذ: محمد العيدان بن ضاحي 
المنفذ عليه: 1- بندر علي  العزو 2- خيرو العزو بن محمد

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 880 لعام2021 الصادر عن هيئة 

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

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

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

رقم أساس الدعوى 2021/2034م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد القريب بن عمر

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك يونس القريب بن 

عمر، بطلب/بجرم تثبيت بيع 
هو يوم االثنين الواقع 2022/1/24م الساعة /10/ فعليك أن 

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

العدالة الغرفة الثانية
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

خالل مدة أقصاها /15/يوم من تاريخ النشر في الجريدة. 
 .......................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 813

طالب التنفيذ: محمد تركي الكدرو 
المنفذ عليه: رمضان عبيد شيخ 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 987 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

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

القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /2765/ لعام 2021م
على السيد: محمد حاج طالب الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم االثنين الواقع في 2022/1/17م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: خالد علي المضحي بطلب: تثبيت بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة. 
.........................................................................

. سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2652/ لعام 2022ديوان غرفة1 في منبج

طالب التبليغ: محمد حسام غادري
المطلوب تبليغه: أحمد العارودة بن عبد العزيز

الدعوى رقم أساس/ 109/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 
الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

      ........................................................................
تبليغ اإلخطار تنفيذي عن طريق الصحف 

تقرر لدى هيئة التنفيذ المدني بمحكمة كوباني )في مقاطعة 
كوباني ( في الملف التنفيذي رقم )62( لعام 2022م والمتكون 

بين:
طالب التنفيذ: محمد داوود إسماعيل تمثله المحامية روشن 

شيخو 
المنفذ ضده: خبات مصطفى حمو 

تقرر تبليغ المنفذ ضده االخطار التنفيذي عن طريق النشر 
بإحدى الصحف اليومية وذلك بسبب جهالة موطنه ومكان 

إقامته الحالية.
مضمون التبليغ هو تنفيذ القرار القضائي في الدعوى أساس 

)289( رقم )314( والمتضمن من النتيجة:
إلزام المنفذ ضده: خبات حمو بنت مصطفى   -1

بإعادة مبلغ 11,300$ أحد عشر ألف وثالثة مئة دوالر 
أمريكي للمدعي /محمد داوود اسماعيل/ في السيارة الذي 

اشتراها.
إلزامه بدفع مبلغ وقدره 2000 $ دوالر   -2

أمريكي. 
إلزامه بدفع رسوم ومصاريف الملف التنفيذي   -3
وملف الدعوى والبالغ29,500 تسع وعشرون ألف وخمسمائة 

ليرة سوريّة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة.

................................................................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 823

طالب التنفيذ: محمد صالح االبراهيم  
المنفذ عليه: محمد مصطفى دهام

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1102 لعام2021 الصادر عن هيئة 

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

تجري بحقك االجراءات القانونية.
.................................................................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم القرار وتاريخه /3226/   

طالب التبليغ: محمود السعيد بن وادي               
المطلوب تبليغه: مصطفى بن عمر                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع مازدا لون 
رصاصي بيض تحمل اللوحة رقم 412211 واعتبار عقد البيع 

المؤرخ بتاريخ 2021/7/8 جزء ال يتجزأ من القرار.
إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون   -2

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

قرار صدر وأفهم علنا بتاريخ 2021/11/18   -4
وجاهي وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه قابالً للتمييز
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة.

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

في الدعوى رقم األساس /5139/ لعام 2021م
على السيد: محمود مستو الحضور ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 
الواقع في 2022/1/17م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

رمضان عمر: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة.
.................................................................

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2217/ لعام 2022ديوان غرفة 1 في منبج

طالب التبليغ: مصطفى خطاب بن محمد                      
المطلوب تبليغه: محمد تاية العليوي                  
الدعوى رقم أساس/ 1417/ والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/، ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
...............................................................

.سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2228/ لعام 2021 ديوان غرفة 2 منبج

طالب التبليغ: منذر الشبلي بن مصطفى                      
المطلوب تبليغه: عبد هللا الهبرة بن محمد ديب                  

الدعوى رقم أساس/ 232/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع سيارة/، ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
...............................................................

.مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3813/ لعام 2021م

على السيد: ياسر الطراد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2022/1/12م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

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

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة. 
................................................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /4405/ لعام 2021 م

على السيد: وليد أحمد الخلف الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األحد الواقع في 2022/2/9م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: خلف الخلف بطلب: تفرق، وإن لم تحضر في 
الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة. 

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2627/ لعام 2022ديوان غرفة2 في منبج

طالب التبليغ: ابراهيم الحسن بن أحمد
المطلوب تبليغه: عبد خطاف البرهو بن سعيد                  

الدعوى رقم أساس / 2452 / والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/، ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية. 
.........................................................................

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2629/ لعام 2022ديوان غرفة2 في منبج

طالب التبليغ: ابراهيم العوجان بن رمضان
المطلوب تبليغه: محمد خليل بن مروان                  

الدعوى رقم أساس / 2988 / والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/، ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
..........................................................................

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2640/ لعام 2022ديوان غرفة1 في منبج

طالب التبليغ: جاسم الطه بن أحمد
المطلوب تبليغه: عبد الرحيم األحمد بن محمد ذيب                  

الدعوى رقم أساس / 1083/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/، ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية. 
.................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف 808

طالب التنفيذ: إسماعيل فيصل االبراهيم 
المنفذ عليه: خلف جاسم االبراهيم

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 953 لعام 2022 الصادر عن هيئة 

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

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2615/ لعام 2022ديوان غرفة2 في منبج

طالب التبليغ: حسين الحمام بن حسين
المطلوب تبليغه: فالح الكلش بن صالح                  

الدعوى رقم اساس / 1018/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 
الحكم، وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
...................................................................

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2670/ لعام 2022ديوان غرفة2 في منبج

طالب التبليغ: حسين حنفي بن حسن
المطلوب تبليغه: محمود أسعد زهرة                  
الدعوى رقم أساس / 962 / والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوماً من اليوم التالي بعد تبلغك 
الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
....................................................................

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

رقم أساس الدعوى 2021/2032م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسين علي ويس- محمد علي    

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

والي، بطلب/بجرم فراغ سيارة،
هو يوم االثنين الواقع 2022/1/24م الساعة /10/ فعليك أن 

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

العدالة الغرفة الثانية
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

خالل مدة أقصاها /15/يوم من تاريخ النشر في الجريدة. 
....................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 812

طالب التنفيذ: حمادي الخلف 
المنفذ عليه: فهيمة عمر آل جول بك 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 926 لعام 2022 الصادر عن هيئة 

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

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3907/ لعام 2021م

على السيدة: دالل الصبري بنت محمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األحد الواقع في 2022/2/9م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيد: أحمد العلو بطلب: تثبيت عقد بيع 
سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة.
..................................................................

.سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2230/ لعام 2022ديوان غرفة2 في منبج

طالب التبليغ: رأفت الجاسم بن حسين 
المطلوب تبليغه: حميدي حسين بن حسين                  

الدعوى رقم اساس / 304/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 

الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 
.................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 804

طالب التنفيذ: صالح النزال 
المنفذ عليه: عبد العزيز عبد الكريم القدور 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 939 لعام 2022 الصادر عن هيئة 

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

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2603/ لعام 2022ديوان غرفة1 في منبج

طالب التبليغ: عارف حسن الغبيجي
المطلوب تبليغه: أحمد محمد الخلف                  
الدعوى رقم أساس / 3121 / والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 
الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
..................................................................

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2566/ لعام 2022ديوان غرفة2 في منبج

طالب التبليغ: عبد الخالق االحمد الحاجي بن طه 
المطلوب تبليغه: علي العليوي بن عبيد                  

الدعوى رقم أساس / 1592 / والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 
الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 
....................................................................

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1418م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد الرحمن العيسى بن إبراهيم    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك إبراهيم الهالل 
خليل، بطلب/بجرم تثبيت بيع، 

هو يوم األربعاء الواقع 2022/1/19م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/يوم من تاريخ النشر في الجريدة. 
....................................................................

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2638/ لعام 2022ديوان غرفة1 في منبج

طالب التبليغ: عبد هللا الخليل بن فياض
المطلوب تبليغه: خالد حمو بن محمد حجي                  

الدعوى رقم أساس / 1095/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 

الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
....................................................................

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

رقم أساس الدعوى 2021/1522م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد هللا بركات بن عمر    

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

حبش، بطلب/بجرم تثبيت بيع 
هو يوم االثنين الواقع 2022/1/24م الساعة /10/ فعليك أن 

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

العدالة الغرفة الثانية
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

خالل مدة أقصاها /15/يوم من تاريخ النشر في الجريدة. 
...........................................................................

..إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف 803

طالب التنفيذ: فاضل العطية بن الطيف 
المنفذ عليه:1-عبد الرحمن خلف الفنش2-حسام 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1128 لعام 2022 الصادر عن هيئة 
العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 
تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2642/ لعام 2022ديوان غرفة2 في منبج

طالب التبليغ: فاطمة محمد اإلبراهيم
المطلوب تبليغه: كفاح بطل بن عدنان                  
الدعوى رقم أساس / 1002 / والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 
الحكم، وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 810

طالب التنفيذ: ماجد الناجي بن شحادة 
المنفذ عليه: بديع البكور 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 937 لعام 2022 الصادر عن هيئة 
العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 
تاريخ النشر في الصحيفة، وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2665/ لعام 2022ديوان غرفة1 في منبج

طالب التبليغ: محمد الحمد بن خليف
المطلوب تبليغه: عبد الحنان الحمد بن خليف                  

الدعوى رقم أساس / 1999/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 

الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
.............................................................................

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

رقم أساس الدعوى 2021/2034م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد القريب بن عمر

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك يونس القريب بن 

عمر، بطلب/بجرم تثبيت بيع 
هو يوم االثنين الواقع 2022/1/24م الساعة /10/ فعليك أن 

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

العدالة الغرفة الثانية
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

خالل مدة أقصاها /15/يوم من تاريخ النشر في الجريدة.
..................................................................

.سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2652/ لعام 2022ديوان غرفة1 في منبج

طالب التبليغ: محمد حسام غادري
المطلوب تبليغه: أحمد العارودة بن عبد العزيز

الدعوى رقم أساس / 109/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 
الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

3 14 جمتمــــعمنوعـــات

روناهي/ الدرباسية - حققت الفئة الشابة أحالمها في ظل ثورة روج آفا، وانخراطها في المجال اإلعالمي، فكانت 
مساهمة في إظهار الحقائق والوقائع بمصداقية والتي ُأقصيْت عنه نتيجة سياسات النظام البعثي.

الفئُة الشاّبُة أوقدت شعلَة أحالِمها 
في المجال اإلعالميِّ

آفا،  قبل انطالق ثورة 19 تموز؛ ثورة روج 
كانت الكثير من األعمال والمهن تعدّ حكراً على 
السياسيات  بسبب  وذلك  الناس،  من  قليلة  قلة 
التي كانت متبعة في سوريا، والتي كانت قائمة 
على إخضاع كل شيء لمعيار واحد فقط، وهو 

معيار التبعية للنظام السياسي القائم.
في  العمل  كان  ممنوع،  هو  ما  ضمن  ومن 
المجال اإلعالمي، حتى فقد اإلعالم في سوريا، 
المصداقية،  هي  والتي  المهنية  مقومات  أهم 
عن  البعد  كل  السوري  اإلعالم  ابتعد  حيث 
هموم الشعب، التي كان من المفترض عكسها 

عن طريق اإلعالم.
ولكن مع انطالق ثورة روج آفا، تغيرت الكثير 
فقد  الوقائع،  من  الكثير  وتبدلت  األمور،  من 
أفسحت المجال لمؤسسات إعالمية حقيقية أن 
الثورة  لهذه  الحقيقية  الصورة  نقل  على  تعمل 
لدى الشعب، كما لعبت المؤسسات دورا كبيراً 
المعنية  الجهات  إلى  المواطنين  نقل هموم  في 

لحل المشاكل.
اتسعت  التي  الثورة  أتاحت  آخر،  جانب  ومن 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  امتداد  على 
يستطيعوا  لكي  الشابة،  الفئة  أمام  المجال 
بلدهم،  مستقبل  بناء  في  حقيقي  دور  لعب 
في  اإلعالمي  السلك  بات  اإلطار  هذا  وفي 
 1600 من  أكثر  يضم  سوريا  وشرق  شمال 
أقالمهم  من خالل  يسعون  وإعالمياً.  إعالمية 

وكاميراتهم إلى إظهار الحقائق أينما وجدت.
هذا  إلى  والشابات  الشبان  من  الكثير  انخرط 
في  بصمة  لهم  وكانت  الثورة،  المجال ضمن 
ذلك حتى أن البعض استشهدوا في سبيل نقل 

الحقيقة.

تحقيُق الحلِم يف زمِن التَّغيرياِ

لوكالة  مراسلة  منصور،  حج  أولفا  الصحفية 
إحدى  الدرباسية  ناحية  في  هاوار  أنباء 
وداومت  المجال  هذا  اختارت  التي  الشابات، 
على التقدم به، والتقرب من شعبها وقضاياهم 

في هذا المجال.
حلماً،  بأولفا  يتعلق  فيما  الصحفي  العمل  كان 

وقد سنحت لها الثورة الفرصة في تحقيق ذلك 
في  إعالم حر  تأسيس  أن  أكدته،  الحلم، وكما 
المنطقة التي تعيش فيها، زاد من اندفاعها نحو 

هذا المجال وبدأت بالعمل فيه.
أربع  منذ  المجال  هذا  في  أولفا  انخرطت 
سنوات وخالل هذه المدة، عملت بجد لتكوين 
التحقيقات  خالل  »من  الصحفية  شخصيتها 
والقراءة، ومتابعة األحداث الجارية، ذلك كله 
يلعب دوراً في أن أكون صحفية ناجحة قادرة 

على إظهار حقيقة الواقع المعاش.
ثورة  انطالق  وبعد  قبل  اإلعالم  واقع  وحول 
الثورة  انطالق  »قبل  أولفا:  قالت  آفا،  روج 
كل  إقصائي،  توجه  ذات  دولة  في  نعيش  كنا 
يكن  ولم  البعث،  إلرادة  يخضع  كان  شيء 
باإلمكان إظهار حقيقة ما يعيشه الشعب، وهذه 
الوقائع دفعت بالكثير إلى االبتعاد عن المجال 
في  كانت  أن دراستهم  بالرغم من  اإلعالمي، 
مجال اإلعالم أو الصحافة، فالواقع اإلعالمي 
ولكن  المهنة،  هذه  ممارسة  على  يشجعهم  لم 
في  الكثير  انخرط  آفا  ثورة روج  انطالقة  مع 
هذا المجال، في واقع مغاير، واقعٍ سعى دائماً 
إلظهار الحقيقة، وهذا كان السبب الرئيسي في 

اختياري للعمل في هذا المجال«.
من وجهة نظر أولفا بات اإلعالم اليوم محركاً 
لكل شيء، حيث أصبح بمقدوره إشعال حروب 
كبرى، كما يمكن لإلعالم أن يُخمد نيران أعتى 
تخضعان  وتلك  هذه  ولكن  اراد،  إذا  الحروب 
المؤسسة  هذه  تدير  التي  الجهة  لمصالح 
اإلعالمية أو تلك، كما أن اإلعالم أصبح اليوم 

الوسيلة األساسية في إبراز معاناة الشعب.
أو  اإلعالمي  يتمتع  أن  وجوب  على  وشددت 
فهي  بالمصداقية،  بداية  اإلعالمية  المؤسسة 
اللبنة األساسية في البناء اإلعالمي، لذلك فإن 
تعمل  مؤسسة  أو  إعالمي،  أو  إعالمية،  أي 
في مجال اإلعالم، يجب أن تكون المصداقية 
هدفها الرئيسي، ألنه بغياب المصداقية ال يمكن 

الوصول إلى إعالم حر يظهر الحقائق.

عوباُت التي تواجُه  الصُّ
اإلعالميَّاِت

بالمتعة، غير  ممارسة العمل اإلعالمي تتميز 
الصعوبات  من  كثير  يكتنفها  المتعة،  تلك  أن 
من  »بالرغم  أولفا:  أفادته  كما  والخطورة 
المتعة التي ترافق المجال اإلعالمي، وال سيما 
عندما نُظهر الحقائق، إال إن هذا المجال يحمل 
منطقة  في  وخصوصاً  المتاعب،  من  الكثير 
التي  الهجمات  حيث  سوريا،  وشرق  شمال 
المفروض  والحصار  المنطقة،  لها  تتعرض 
على  ضغط  عوامل  يشكل  كله  هذا  علينا، 
اإلعالميين، ولكننا نسعى دائما إلى تجاوز هذه 

الصعوبات«.
أولفا حج منصور تحدثت عن الصعوبات التي 
تواجهها كإعالمية: »إن أبرز الصعوبات التي 
تواجهنا كإعالميات هي مسألة التنمر، حيث ال 
الكثير من  زلنا نعيش في مجتمع منغلق على 
المفاهيم القديمة، بالرغم من عدم صوابية هذه 
الجمل  من  الكثير  أسمع  أنني  حيث  المفاهيم، 
ألن  المنزل،  في  المكوث  على  تحثني  التي 
ولكن  للمرأة،  مناسب  غير  اإلعالمي  المجال 
الحاجز،  هذا  أكسر  أن  استطعت  الوقت،  مع 
المرأة في منطقتنا على  وذلك من خالل حث 
التحرر من هذه المفاهيم والعادات البالية، كي 
في  فعال  كعنصر  دورها  تلعب  أن  تستطيع 
المجتمع، التي تُساهم في تغيير تلك المفاهيم«.

الفئُة الشابُّة أساُس املجتمعاِت

أولفا حج منصور،  أنباء هاوار  مرسلة وكالة 
اختتمت حديثها باإلشادة بدور الفئة الشابة في 
المجال اإلعالمي وضرورة االهتمام بهذه الفئة 
األساسية في المجتمعات بالقول: »الشباب هم 

اللبنة األساسية في حياة المجتمعات، لذلك يجب 
المجال  في  فقط  ليس  بهم،  بالغ  اهتمام  إعارة 
ونالحظ  كافة،  المجاالت  في  بل  اإلعالمي، 
حيث  االتجاه،  هذا  في  ُخّطت  التي  الخطوات 
الشباب  فئة  تلعبه  الذي  الكبير  الدور  نشاهد 
المنطقة، سواء أكانت في المجال  في مستقبل 

اإلعالمي، أو في غيره من المجاالت«.

خصّيِة دوُر اإلعالِم يف تكويِن الشَّ

المجال  اختار  آخر  شاب  داوود  كادار 
إليه ويكون له مساهمة في  اإلعالمي؛ لينضم 
التقدم به، داوود مذيع أخبار في إذاعة درباسية 
تكون  في  اإلعالم  دور  إلى  لفت  إف.أم، 
الشخصية: »المجال اإلعالمي ساهم في تكوين 
القراءة  على  تدربت  أني  حيث  شخصيتي، 
العادية،  القراءة  عن  تختلف  وهي  اإلذاعية، 
مع  التواصل  على  ساعدني  اإلعالم  أن  كما 
في  المصاعب  بعض  واجهت  كما  اآلخرين، 
العمل اإلعالمي، وهو بالدرجة األولى مرتبط 
أن  حيث  السياسة،  مع  اإلعالم  ارتباط  بفكرة 
الغوص في السياسة كان شيئاً جديداً فيما يتعلق 
على  ساعدني  اإلعالمي  العمل  ولكن  بي، 
األوضاع  حول  عامة  سياسية  نظرة  تكوين 
التي نعيشها، لذلك؛ أستطيع القول: إن اإلعالم 
ساعدني على تكوين شخصيتي بشكٍل كبير«.

إبداٌع يف تجارَب جديدٍة

ويتفق كادار داوود مع الصحفية أولفا في أن 
األحالم  لتحقيق  الكثير  لدى  فرصة  كان  الثوة 
في  للشباب  الكبيرة  المساهمة  »إن  والرغبات 
لثورة  تُسجل  سابقة  تعدّ  اإلعالمي،  المجال 
الفرصة  أتاحت  ألنها  سوريا،  وشرق  شمال 
تجارب  لخوض  الشباب  أمام  كبير  بشكل 

إعالمية هامة«.
درباسية  إذاعة  في  اإلخباري  المذيع  وأنهى 
إف.أم كادار داوود حديثه بالتأكيد على مساهمة 
واسعة:  آفاق  نحو  باإلعالم  التقدم  في  الشبيبة 

اإلعالم  تطوير  في  فعال  دور  للشباب  »كان 
الذي  في مناطقنا، وذلك بسبب السن الصغير 
بشكٍل  المجال  هذا  في  اإلبداع  على  يساعدهم 
أوسع، لذلك فإن نسبة اإلعالميين الشباب في 
شمال وشرق سوريا، هي نسبة ملفتة بالمقارنة 

مع الغير«.
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حمى التيفوئيد.. األعراض والعالج

فوائد اليانسون للقولون

الحمى  أو  التيفوئيد  مرض  أو  التيفوئيد  حمى 
العالم  في  الوبائية  األمراض  أحد  هو  التيفيّة 
تسمى  البكتيريا  من  معين  نوع  وتسببه 
األطعمة  تناول  تايفي( عن طريق  )سالمونيال 
تغزو  حيث  البكتيريا،  بهذه  الملوثة  واألشربة 
هذه البكتيريا الكبد والطحال والجهاز الليمفاوي 

والمرارة . 
بنحو  التيفوئيد  بحّمى  اإلصابات  عدد  ويُقدّر 
21.5 مليون إصابة حول العالم سنويّاً، ويُعدّ 
النامية،  البلدان  في  شيوعاً  أكثر  المرض  هذا 
المسبّبة  البكتيريا  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
للمرض ال تنتقل عبر الحيوانات، أّي أّن عدوى 
حّمى التيفوئيد تحدث نتيجة انتقال المرض من 
شخص إلى آخر، حيُث ينتقل المرض عبر عدة 
طرق، مثل االنتقال عبر الطعام والماء الملّوث 
براز  مع  المباشر  االتصال  وعبر  بالبكتيريا، 

الشخص المصاب. 
عن  التيفيّة  السالمونيال  بكتيريا  انتقال  وبعد 
لمدّة  تستقّر  األمعاء،  داخل  إلى  الفم  طريق 

تتراوح بين 1-3 أسابيع، ثم تدخل عبر جدار 
األمعاء إلى مجرى الدم ثّم إلى أعضاء الجسم 
المناعّي  الجهاز  على  ويصعب  المختلفة، 
بسبب  البكتيريا،  من  النوع  هذا  على  القضاء 
وفي  اإلنسان،  جسم  خاليا  داخل  استقرارها 
قد  المناسب  العالج  على  الحصول  عدم  حال 
تؤدي اإلصابة بهذه العدوى إلى الوفاة، بنسبة 
قد تصل إلى حالة واحدة من كل خمس حاالت، 
بينما تصل نسبة الوفاة في حال تلقي العالج إلى 

أقل من أربع حاالت من كل مئة حالة.

أعراض اإلصابة 

بحّمى  اإلصابة  أعراض  ظهور  يتأخر  قد 
التيفوئيد لمدّة قد تصل إلى أسبوعين بعد انتقال 
العدوى، وتصاحب اإلصابة بهذه الحّمى العديد 

من األعراض المختلفة، نذكر منها ما يلي:
ـ اإلصابة بالحّمى. 

ـ الشعور بألم في المعدة. 
ـ التعب العام واإلعياء. 
ـ المعاناة من الصداع. 

ـ فقدان الشهيّة. 
ـ ظهور طفح جلدّي. 

ـ المعاناة من اإلمساك أو اإلسهال. 
ـ التشّوش الذهني. 

مضاعفات اإلصابة بحّمى 
التيفوئيد

 يُعدُّ النزيف وحدوث ثقب في األمعاء الدقيقة 
أو الغليظة من أكثر مضاعفات اإلصابة بحّمى 
الثقب  هذا  يؤدي  حيُث  خطورة،  التيفوئيد 
تجويف  إلى  األمعاء  تحتويه  ما  تسّرب  إلى 
البطن، وحدوث عدد من المضاعفات الصحيّة 

الخطيرة، مثل إنتان أو تعفّن الدم، الذي يكون 
البطن، وإسهال وتقيؤ  بألم شديد في  مصحوباً 
الخطيرة  الصحيّة  المشاكل  من  ويُعدّ  شديدين، 
وتجدر  الفورّي،  الطبّي  التدّخل  تستدعي  التي 
اإلشارة إلى أّن معظم األشخاص الذي يتلقون 
العالج المناسب ضد حّمى التيفوئيد ال يتطور 
لديهم المرض إلى مرحلة حدوث المضاعفات 
الخطيرة، وفي ما يأتي بيان لبعض المضاعفات 
اإلصابة  تصاحب  قد  التي  األخرى  الصحيّة 

بحّمى التيفوئيد:
ـ ذات الرئة أو االلتهاب الرئوي. 

ـ عدوى المثانة أو الكلى. 
ـ التهاب العضلة القلبيّة. 

ـ التهاب الشغاف، وهو االلتهاب الذي يصيب 
بطانة وصّمامات القلب. 

ـ التهاب البنكرياس. 
يصيب  الذي  االلتهاب  وهو  السحايا،  بالتهاب 

األنسجة المحيطة بالدماغ، والحبل الشوكّي. 
ـ بعض المشاكل العقليّة والنفسيّة، مثل الهذيان، 

والهلوسة. 
الناس  جميع  يحصل  ال  التيفوئيد  حّمى  لقاح  ـ 
السليمين على مطعوم حّمى التيفوئيد، ويقتصر 
مثل  األشخاص،  بعض  على  المطعوم  إعطاء 
واألشخاص  للبكتيريا،  الحاملين  األشخاص 
للبكتيريا،  الحامل  الشخص  من  المقربين 
وذلك  الطبيّة  المختبرات  في  والعاملين 
الحتمالية تعرضهم لبكتيريا السلمونيال التيفيّة، 
كما يُنصح بحصول األشخاص الذي يرغبون 
حّمى  فيها  تنتشر  التي  المناطق  إلى  بالسفر 
التيفوئيد على المطعوم، ويمكن لمطعوم حّمى 
بنسبة  بالعدوى  اإلصابة  من  الوقاية  التيفوئيد 
تتراوح بين 50-80%، ويوجد نوعان مختلفان 

من المطعوم، وهما:
الحصول  يتّم  حيث  الحّي:  التيفوئيد  مطعوم  ـ 
على هذا المطعوم عن طريق الفم، ويقّسم إلى 
واألخرى  الواحدة  بين  يفصل  جرعات  أربع 
جرعة  على  الحصول  ويمكن  يومين،  مدة 
ويحتاج  سنوات،  خمس  كل  للمطعوم  زة  ّ معزاِ

إلى أسبوع على األقل بعد آخر جرعة ليبدأ في 
عمله، كما يجدر التنبيه إلى أّن هذا النوع من 
المطعوم ال يُستخدم لألطفال دون سّن السادسة 

من العمر. 
ـ مطعوم التيفوئيد المعطَّل: حيث يتّم الحصول 
واحدة،  حقنة  طريق  عن  المطعوم  هذا  على 
ويبدأ هذا النوع عمله بعد أسبوعين من تلقيه، 
زة  ّ معزاِ أخرى  حقنة  على  الحصول  ويمكن 
للمطعوم كل سنتين، وال يُستخدم هذا النوع من 

المطعوم لألطفال دون سّن السنتين. 

العالج

بحّمى  اإلصابة  لعالج  الوحيدة  الطريقة  تُعدّ 
المضادات  أنواع  أحد  تناول  هي  التيفوئيد 
المصاب،  الشخص  لحالة  المناسبة  الحيويّة 
باإلضافة إلى الحصول على كميّات كافية من 
السوائل لمنع اإلصابة بالجفاف، الذي قد يحدث 
واللجوء  واإلسهال،  بالحّمى  اإلصابة  نتيجة 
إلى التدّخل الجراحّي في حال تطور اإلصابة 
بياٌن  يأتي  ما  وفي  األمعاء،  في  ثقب  وحدوث 
المستخدمة  الحيويّة  المضادات  أنواع  لبعض 

في العالج:
النوع  هذا  وصف  يتّم  السيبروفلوكساسين:  ـ 
البالغين،  لألشخاص  الحيويّة  المضادات  من 
إلى  اإلشارة  وتجدر  الحوامل،  غير  والنساء 
أّن بعض سالالت بكتيريا السلمونيال التيفيّة قد 
طورت مقاومتها ضد هذا النوع من المضادات 

الحيويّة. 
هذا  الستخدام  اللجوء  يتّم  األزيثرومايسين:  ـ 
عدم  حال  في  الحيويّة  المضادات  من  النوع 
دواء  باستخدام  للعالج  البكتيريا  استجابة 
قدرة  عدم  حال  في  أو  سيبروفلوكساسين، 
الشخص على تناول دواء سيبروفلوكساسين. 

من  النوع  هذا  استخدام  يتّم  السيفترياكسون:  ـ 
المضادات الحيويّة في الحاالت الشديدة، أو في 
الحاالت التي ال يستطيع فيها المريض استخدام 

دواء سيبروفلوكساسين، مثل األطفال.

لوحظ في بعض الدراسات أّن اليانسون يمكن 
أن تكون لديه القدرة على التخفيف من أعراض 
والنفخة،  البطن،  وآالم  العصبي  القولون 
التغوط،  واإلسهال، وشدة اإلمساك، وصعوبة 
والصداع،  المريئّي،  المعدّي  واالرتجاع 

والتعب. 

الفوائد العامة لليانسون

أّن  إلى  الحديثة  الدراسات  العديد من  أشارت   
المستخرج  العطرّي  والزيت  اليانسون  بذور 
ففي  الصحيّة،  الفوائد  من  العديد  يوفر  منها 
الزنجبيل  أّن  لوحظ  دراساٍت  لعدة  مراجعٍة 
يمتلك خصائص مضادة لألكسدة، والبكتيريا، 
واالختالج،  والفيروسات،  والفطريات، 
منخفضةً  اليانسون  بذوُر  وتعدّ  وااللتهابات، 
تعدّ  أنّها  كما  الحرارية،  بالسعرات  نسبيّاً 
العناصر  من  والعديد  لأللياف،  جيّداً  مصدراً 
الغذائية، مثل: الحديد، والمنغنيز، والكالسيوم، 
ج،  وفيتامين  ب6،  وفيتامين  والنحاس، 

وفيتامين أ.

أرضار اليانسون

يعدُّ اليانسون غالباً آمناً بالنسبة لمعظم البالغين 
معتدلة،  بكميّاٍت  الفم  طريق  عن  يؤخذ  عندما 
ومن  األطعمة،  في  عادةً  المستخدمة  كتلك 
اليانسون  مستخلص  استخدام  أمان  المحتمل 
عند  اليانسون  وزيت  مسحوق،  شكل  على 
تناولهما عن طريق الفم مدّةً تصل إلى4 أسابيع.
ويعدّ اليانسون غالباً آمناً بالنسبة للمرأة الحامل 
النظام  من  كجزٍء  استخدامه  عند  المرضع  أو 

الغذائّي االعتيادّي، ومن غير المعروف حتى 
اآلن درجة أمان استخدام مستخلصات اليانسون 
الرضاعة  أو  الحمل  أثناء  كبيرةٍ  بجرعاٍت 
الطبيعية، لذا يُنصح بالبقاء على الجانب اآلمن، 
مع  والمستخدمة  المعتدلة  بالكميات  وااللتزام 

الطعام.
اليانسون  فإنَّ  األطفال؛  لمعظم  بالنسبة  ا  أمَّ  
غالباً آمن عند تناوله عن طريق الفم بالكميات 
تتوفر  وال  األطعمة،  في  عادةً  الموجودة 
معلومات كافية حول درجة أمان تناول األطفال 

لليانسون بالكميات الطبية الكبيرة.
 محاذير استخدام اليانسون بالرغم من الفوائد 
العديدة لليانسون، إالّ أن هنالك بعض المحاذير 
الرغبة  عند  االعتبار  بعين  أخذها  ينبغي  التي 

بتناوله نذكرها فيما يأتي: 
بعض  تجاه  الحساسية  من  يعانون  الذين  ـ 
اليانسون ردود فعل  النباتات: يمكن أن يسبب 
المصابين  األشخاص  بعض  لدى  تحسسية 
بحساسية تجاه نباتات أخرى شبيهة باليانسون، 
والكزبرة،  والكرفس،  والكراوية،  كالهليون، 

والكمون، والشبت، والشمر.
حّساسة  صحيّة  حاالت  من  يعانون  الذين  ـ 
تأثيراً  اليانسون  يمتلك  أن  يمكن  للهرمونات: 
مشابهاً لهرمون اإلستروجين، لذا يُنصح بتجنّب 
المصابات  للنساء  بالنسبة  اليانسون  استخدام 
بأّي حالٍة صحيّة يمكن أن تتفاقم عند التعّرض 
الثدي، وسرطان  لألستروجين، مثل: سرطان 
بطانة  وسرطان  المبيض،  وسرطان  الرحم، 

الرحم، واألورام الليفية الرحمية.
ـ مرضى السكري: هناك قلٌق من أّن اليانسون 
يمكن أن يسبب انخفاض مستويات السكر في 
الذي  السكري  مريض  على  يجب  لذا  الدم، 
انخفاض  عالمات  مراقبة  اليانسون  يستخدم 

الدم  السكر في  الدم، ومراقبة نسبة  السكر في 
بعناية.

يُنصح  جراحية:  عمليات  سيجرون  الذين  ـ 
أسبوعين  قبل  اليانسون  استخدام  بالتوقف عن 
فكما  المقّرر،  الجراحة  موعد  من  األقّل  على 
مستويات  اليانسون  يخفض  أن  يمكن  ذكرنا 
السكر في الدم، لذا هناك بعض المخاوف حول 
مستويات  على  السيطرة  مع  تعارضه  إمكانيّة 

السكر في الدم أثناء الجراحة وبعدها.

أعشاب مفيدة للقولون

العصبي  القولون  لمتالزمة  يكون  أن  يمكن   
تأثيٌر كبيٌر في حياة المصابين به، وقد تساعد 
أعراض  بعض  تخفيف  على  األعشاب  بعض 
القولون العصبي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد 
من األبحاث العلميّة حول مدى فعاليتها، ويجدر 
البدء  قبل  الطبيب  استشارة  يجب  أنَّه  الذكر 
باستخدام أّي نوعٍ من المنتجات العشبيّة، ومن 
البابونج،  )النعناع،  للقولون  المفيدة  األعشاب 

الكمون، الكركم والشمر(.

نصائح للتخفيف من أعراض 
القولون

 قد تختلف أعراض متالزمة القولون العصبي 
عند  تتغير  أن  ويمكن  آلخر،  شخص  من 
من  التخفيف  ويمكن  الوقت،  بمرور  الشخص 

األعراض من خالل اتباع النصائح اآلتية:
الخفيفة  والوجبات  الرئيسية  الوجبات  تناول  ـ 

بانتظام. 

ـ شرب ما ال يقل عن ثمانية أكواب من الماء، 
أو السوائل الخالية من الكافيين يومياً، بما في 

ذلك شاي األعشاب. 
أقل  إلى  الكافيين  مصادر  استهالك  تخفيف  ـ 
من ثالثة أكواب في اليوم، بما في ذلك الشاي، 

والقهوة، والمشروبات الغازيّة. 
ـ الحدّ من تناول األطعمة الدهنيّة، مثل: رقائق 
السريعة،  والوجبات  الجاهزة،  البطاطس 

واللحوم الدهنية، كالبرغر والنقانق. 
تؤدي  قد  التي  والمشروبات  األطعمة  تجنب  ـ 
كالمشروبات  والغازات،  النفخة  زيادة  إلى 

الغازيّة.
ـ تناول األطعمة الغنيّة باأللياف القابلة للذوبان 
الذي  األمر  بالهالم،  شبيهةً  مادّةً  تُشّكل  التي 
يساعد على مرور البراز بسهولة من األمعاء، 
وتحسين شكله، وتماسكه، ومن مصادر األلياف 
والمكسرات،  الشوفان،  نخالة  للذوبان:  القابلة 

والبذور، وبعض الفواكه والخضروات.

نظرة عامة حول اليانسون

 اليانسون هو نباٌت مزهٌر ينتمي إلى الفصيلة 
منطقة  إلى  األصلّي  موطنه  ويعود  الخيميّة، 
وجنوب  المتوسط،  األبيض  البحر  شرق 
مشابهةً  مميّزةً  نكهةً  يمتلك  وهو  آسيا،  غرب 
النجمّي،  كاليانسون  األخرى،  التوابل  لبعض 
الحال مع  السوس، وكما هو  والشمر، وعرق 
يختلف  اليانسون  تكوين  فإّن  التوابل  جميع 
والمنطقة  زراعته،  طريقة  حسب  كبير  بشكٍل 
التي ُزرع فيها، وتُستخدم بذور اليانسون عادةً 
كالبسكويت،  المخبوزات،  في  التوابل  كأحد 
والشوربات،  والخبز،  والحلويات،  والكعك، 

والمشروبات.

روناهي/ منبج ـ نددت الكوادر التعليمية في مدينة منبج وريفها، باعتداءات الدولة التركية 
ومرتزقتها بأسلحتها المحرمة دوليًا على األطفال بمناطق شمال وشرق سوريا، مشيرين إلى 

أن هذه االعتداءات الوحشية تسببت بفقدان أعز ما يملكه األطفال وهو التعليم.

الكوادر التعليمية بمنبج: ضرب المؤسسات التعليمية من 
أولويات المحتل التركي ومرتزقته

تعرضت تسعة أماكن في مدينة كوباني وريفها، 
االحتالل  قبل  من  لقصف  الفائت،  السبت 
موغ،  قره  قرى  في  القصف  وتركز  التركي، 
عليشار، تل حاجب، سرزوري، خان وكولتب 

شرق كوباني.
إصابة  عن  التركي  االحتالل  قصف  وأسفر 
بينهم نساء وأطفال بعض إصاباتهم  11 مدنياً 
»ابراهيم  يُدعى  مدني  استشهد  فيما  حرجة 
شريف« من قرية الخان والطفل وكذلك الطفل 
خمسة  العمر  من  البالغ  بشار  مصطفى  خالد 
الطفل  المصابين  هؤالء  بين  وكان  أعوام، 
عبدو مصطفى حنيفي الذي بُترت ساقه نتيجة 

القصف التركي على قرية قره موغ.
وأثار القصف موجة غضب عارمة في عموم 
عدة  ونظمت  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
جهات رسمية وشعبية وقفات احتجاجية منددة.

استهداف األطفال جرمية كربى ال 
تُغتفر

وفي السياق ذاته، أجرت صحيفتنا لقاءات مع 
التعليم للحديث عن  الكوادر في حقل  عدد من 
االنتهاكات التركية بحق األطفال وتأثيرها على 

العملية التربوية في مدينة كوباني.
وقال المتابع التربوي باإلدارة العامة بالمدارس 
نوري الحسن: نُدين ونستنكر الهجمات التركية 
على مناطق شمال وشرق سوريا وباألخص ما 
يجري باآلونة األخيرة من استهداف للمدنيين، 
حيث قام االحتالل التركي بقصف المنطقة ما 
بصفوف  الجرحى  من  العديد  وقوع  إلى  أدى 

المدنيين بينهم أطفال وحرمانهم من البسمة. 
بُتاِرت  حنيفي  عبدو  الطفل  الحسن:  وأضاف 
ساقه مما أثر على قدرته على مواصلة تعليمه 
وحرمانه، بالتالي من أهم حقوقه بالتعليم التي 
الوحشي  اإلرهاب  الدولية،  القوانين  له  كفلتها 
هو ضد العلم والمعرفة، مما يخلق بيئة مناسبة 
المدارس  في  واالستقرار  األمن  لزعزعة 

وتأثيرها سلباً على العملية التعليمية.
وريفها،  منبج  مدينة  في  التربية  لجنة  وكانت 
التركية على مناطق شمال  باالنتهاكات  نددت 
وشرق سوريا من خالل بيان ألقته في مقرها، 
الذي  األخير  التركي  االنتهاك  استنكر  البيان 
ضد  إبادة  بحرب  ووصفتها  المدنيين  طال 
شعوب المنطقة، داعيةً المجتمع الدولي لتحّمل 

مسؤولياته ووقف العدوان التركي.

القصف الرتيك تسبب بالحرمان 
من التعليم

التربية  لجنة  في  النائبة  استنكرت  بدورها 
محمد،  شيخ  بركين  منبج  بمدينة  والتعليم 
القصف الهمجي األخير على كوباني، وقالت: 
عن  بأنفسهم  ليُعبروا  المدارس  أطفال  دعوا 
االنتهاكات التركية األخيرة على مدينة كوباني، 
التداعيات  من  العديد  القصف  لهذا  وكان 
وباألخص  والمدينين  المدنية  على  الخطيرة 

على األطفال.
بالقول:  حديثها  محمد  شيخ  بركين  واختتمت 
عاجل  بشكٍل  التحرك  الدولي  المجتمع  على 
منظمة  وخاصةً  الدموية  المجازر  إليقاف 

حقوق الطفل.
لقوات  اإلعالمي  المركز  أن  ذكره  الجدير 
قليلة  أيام  منذ  أصدر،  الديمقراطية  سوريا 
بحق  التركية  واالعتداءات  الجرائم  حصيلة 
مناطق وأهالي شمال وشرق سوريا خالل عام 
2021، وكشف من خالل هذه المحصلة عن 
وقوع 134 مصاباً مدنياً جراء الهجمات البرية 

والجوية.

المؤتمر الدولي ألديان ومعتقدات 
»موزوبوتاميا« يعقد مؤتمره األول

أتباع  صرعات  كانت  ـ  األخبار  مركز 
الصراعات  أكثر  من  والمذاهب  األديان 
ما  ذلك  على  ودليالً  التاريخ،  عبر  دموية 
من  العالم  دول  من  الكثير  في  اليوم  نراه 
والعقائدية،  القومية  الخالفات  نتيجة  اقتتال 
ديارهم  من  األفغان  المواطنون  وهروب 
خطورته  ومدى  المتشدد  الفكر  من  خوفاً 
على حياة الناس وحرياتهم خير دليل على 

ذلك .
كافة  من  سوريا  وشرق  شمال  أبناء  حمل 
حماية  أكتافهم  على  والطوائف  األديان 
المبادئ  على  وحفاظاً  بيد  يداً  األرض 

اإلنسانية وحقوق اإلنسان .
المدنية  والمؤسسات  الدينية  المراجع  رأت 
بأنشاء  تقوم  أن  سوريا  وشرق  شمال  في 
الفكر  وانتشار  ترسيخ  دون  للحيلولة  مظلة 
مع  واللقاءات  الزيارات  فتعاقبت  المتشدد، 
عنها  نتج  الذي  والمعتقدات  الطوائف  كافة 
عام  األديان  ملتقى  مركز  عن  اإلعالن 

.2016
 2022/1/10 االثنين  يوم  وصادف 
ومعتقدات  ألديان  الدولي  المؤتمر  عقد 
موزوبوتاميا تحت شعار “معاً ننشر رسالة 

مدى  على  أعماله  سيتابع  والذي  السالم” 
يومين.

:دعوة  بهدف  المؤتمر  هذا  عقد  وجاء 
بهذا  المعنية  والفعاليات  المؤسسات  كافة 
فيما  والتواصل  للتعاون  العالم  الشأن حول 
الصمت  حاجز  كسر  إلى  الدعوة  بينها، 
الظلم  وجه  في  عالياً  الصوت  رفع  وإلى 
مساحات  تهيئة  إلى  السعي  والظالمين، 
التعاون المشترك والعمل الجماعي الهادف 
لتعزيز العالقة بين أتباع الديانات المختلفة 
بالسلم  ،االهتمام  أشكالها  بجميع  الفتن  ونبذ 
الكاملة  المساواة  مفهوم  على  القائم  األهلي 
تعزيز  والواجبات،  والحقوق  المواطنة  في 
إلى  الحوار  بلغة  االرتقاء  شأنه  من  ما  كل 
أو  مواقف  أي  عن  بعيداً  المشترك  العيش 
تأثيرات سياسية، تحقيق مراد هللا من خلق 
بينهم،  اإليجابي  والتنافس  مختلفين،  الناس 
في ظالل المحبة وذلك في محط رضى هللا، 
البشرية قديماً وحديثاً من  نبذ كل ما عانته 
بحياة وحقوق  أودى  ديني وعرقي  تطرف 
بسبب  العصور،  عبر  الخلق  من  الكثير 
استبدادية  سياسات  قبل  من  الدين  استغالل 

حاكمة.

في ذكرى مجزرة باريس.. مسيرة راجلة التحاد المرأة الشابة

الكلدانيون في ديرك: سنستمر باالعتصام حتى يتم 
تسليم جثامين الشهداء لذويهم

الشابة  المرأة  اتحاد  اختتم  ـ  األخبار  مركز 
التي  الراجلة  مسيرته  الجزيرة  إقليم  في 
انطلقت من ناحية عامودا نحو مدينة قامشلو، 
باإلعالن عن حملة« االنتقام لدماء الشهداء«.
التحاد  الراجلة  المسيرة  انطلقت  قد  وكان 
المرأة الشابة في إقليم الجزيرة صباح األحد 
ناحية  من  الجاري  الثاني  كانون  من  التاسع 
شعار«  تحت  قامشلو،  مدينة  نحو  عامودا 
بتنظيم ذاتنا سندحر االحتالل وسنضمن ثورة 
السنوية  الذكرى  بمناسبة  وذلك  المرأة«، 
بهجوم  وتنديداً  باريس،  لمجزرة  التاسعة 

االحتالل التركي على مدينة كوباني.
من  العشرات  الراجلة  المسيرة  في  وشارك 
ناحية  وأهالي  الشابة  المرأة  اتحاد  عضوات 
من  عدد  مشاركة  إلى  باإلضافة  عامودا، 

عضوات المؤسسات المدنية في الناحية.
وقطعت المشاركات نحو 23 كم من عامودا 
وسط  األقدام،  على  سيراً  قامشلو  باتجاه 
»تحيا  حرة«،  حياة  المرأة  هتافات«  ترديد 
لدماء شهدائنا«،  الشهداء«، »سننتقم  مقاومة 
باإلضافة  الشابة«،  المرأة  مقاومة  تحيا  و« 
وصور  الشابة  المرأة  اتحاد  أعالم  رفع  إلى 
عليها  ُكتاِب  والفتات  أوجالن،  عبد هللا  القائد 

»لنتحد وننتقم، لندحر االحتالل«، و«هجمات 
االحتالل لن تستطيع هزيمة إرادة الشبيبة«.

بروح املقاومة سنحقق الحرية

مدينة  إلى  الراجلة  المسيرة  وصول  ولدى 
من  العشرات  استقبالهم  في  كان  قامشلو، 
وهم  الشهداء،  وأمهات  قامشلو  مدينة  أهالي 
التي  الهتافات  ويرددون  المشاعل  رافعين 

تُحيي مقاومة اتحاد المرأة الشابة.
وبعد استقبال األهالي لهم، توقفوا أمام مركز 
قامشلو،  في  السورية  الثورية  الشبيبة  حركة 
المرأة  اتحاد  في  اإلدارية  أوضحت  وبعدها 

مقاومة  بروح  أنه«  حسن  نوروز  الشابة، 
المرأة الشابة نختتم مسيرتنا الراجلة في مدينة 

قامشلو«.
وأشارت نوروز إلى هجوم االحتالل التركي 
الـ  في  الُمسيّرة  بطائرته  كوباني  مدينة  على 
المنصرم،  العام  من  األول  كانون  من   25
أعضاء  ستة  استشهاد  عن  أسفر  والذي 
الثورية  الشبيبة  حركة  من  وعضوات 
السورية واتحاد المرأة الشابة، وإصابة ثالثة 
آخرين، وقالت: االحتالل التركي يسعى من 
خالل هذه الهجمات إلى كسر إرادة وعزيمة 
مبتغاه،  تحقيق  يتمكن من  لن  ولكنه  الشبيبة، 
ألن كل شهيد يزيدنا عزيمة وإرادة للمقاومة 

من أجل الحرية«.
وبيّنت نوروز في نهاية حديثها بالقول: نحن 
تحت  حملة  أطلقنا  الشابة  المرأة  اتحاد  في 
عنوان »االنتقام لدماء الشهداء«، حيث سننظم 
فعاليات بشكٍل مستمر من أجل االنتقام لدماء 
كافة شهدائنا«، وناشدت في ختام حديثها كافة 
الشابات لالنضمام إلى هذه الحملة والوقوف 
أمام هجمات االحتالل التركي والمقاومة من 

أجل دماء الشهداء.

مركز األخبارـ  استلم كلدانيو »قرية خانكي« 
ناحية  وأهالي  الكوجرات  لمنطقة  التابعة 
معبر  في  االعتصام  خيمة  مناوبة  ديرك 
سيمالكا والتي اقتربت من مئة يوم، وأكدوا 
بأن اعتصامهم مستمر حتى استالم جثامين 

الشهداء وتسليمها إلى ذويهم.
توافد أهالي ديرك وكلدانيو قرية خانكي إلى 
في  المعتصمين  مع  للتضامن  سيمالكا  معبر 
الرابع  خيمة االعتصام والتي دخلت شهرها 
للمطالبة باستالم جثامين الشهداء التي التزال 
بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني الرافض 

لتسليمها.

عضوة  ألقت  صمت،  دقيقة  الوقوف  وبعد 
مجلس الكوجرات من الشعب الكلداني نهرو 
تحت  اليوم  وقفتنا  إن  فيها:  قالت  كلمة  مراد 
ذوي  مع  للتضامن  والكرامة  الشرف  خيمة 
الشهداء في المطالبة باستالم جثامين الشهداء 

الذين استشهدوا في خليفان.
أن  المفروض  من  »كان  نهرو:  وأوضحت 
لمطالب  كردستان  باشور  حكومة  تستجيب 
إلى  الشهداء  جثامين  بتسليم  المعتصمين 
اإلنسانية،  المعابر  إغالق  من  بدالً  ذويهم، 

التي كانت ممراً للحاالت اإلنسانية«.

بقولها:  حديثها  مراد  نهرو  واختتمت 
جثامين  استالم  حتى  مستمر  »اعتصامنا 
الشهداء وتسليمهم إلى ذويهم، وال يمكن إنهاء 
االعتصام حتى تحقيق مطالب عوائل الشهداء 

ولو استمرت لسنوات.«

بركين شيخ محمد نوري الحسن

تبادل القصف بين قوات حكومة دمشق 
ومرتزقة تركيا بريفي إدلب وحماة

حكومة  قوات  استهدفت  ـ  األخبار  مركز 
جنوبي  الزاوية  بجبل  مناطق  عدة  دمشق 
المبين«  فيما قصفت مرتزقة »الفتح  إدلب، 
مواقع األولى في محور الدار الكبيرة بريف 
إدلب الجنوبي، كما شهد سهل الغاب قصف 

متبادل بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا.
وجددت قوات حكومة دمشق قصفها البري 
على مناطق في الريف اإلدلبي، واستهدفت 
مناطق في البارة وسفوهن ومحيط كنصفرة 
إدلب،  جنوبي  الزاوية  بجبل  وبينين  وفليفل 
لحقوق  السوري  المرصد  أفاده  ما  وفق 

اإلنسان.
وعلى صعيد متصل، قصف مرتزقة »الفتح 
المبين« التابعين لتركيا مواقع لقوات حكومة 
الدار الكبيرة بريف إدلب  دمشق في محور 
الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

الغاب،  بسهل  العمقية  محور  شهد  كما 
هجمات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين قوات 

حكومة دمشق ومرتزقة االحتالل التركي.
ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً بريّاً على 
المنطقة  ضمن  إدلب  ريف  وبلدات  قرى 
سقطت  حيث  التصعيد«،  »خفض  المسماة 
وقرى  البارة  بلدة  على  مدفعية  قذائف 
جبل  في  وسفوهن  والفطيرة  كفرعويد 

الزاوية جنوبي إدلب.
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قامشلو/ جوان محمد ـ تتالى أعراس الشعوب في المناطق والبلدان والقارات المختلفة في العالم، وبعد العرس العربي مؤخراً، نشهد حاليًا العرس 
األفريقي، وضمن هذه السنة هناك العرس العالمي، مونديال قطر 2022، فمتى نشهد العرس الكردي كرويًا؟ وهل يتحول الحلم إلى حقيقة؟

متى نشهد العرس الكردي كرويًا؟

ال جديد مع انطالق منافسات مرحلة 
اإلياب من دوري الكرة الطائرة للرجال

فريق المملكة ُيتّوج بأول 
دوري نسائي في السعودية

فإن  والعنصرية،  التعصب  لغة  عن  بعيداً 
للكردي الحق اليوم أن يحلم وأن يعمل لترجمة 
حلمه إلى واقع وأن يشهد عرساً كروياً كردياً 
المدن من كردستان، سواء إن كان  في إحدى 
في روجهالت أو باكور أو روج آفا أو باشور 

كردستان.
إقامة  في  بالفرحة  للعربي  فإن كان هناك حق 
العربية  المنتخبات  وكأس  العرب  مونديال 
والتي اختُتمت منافساتها في قطر بشهر كانون 
كان  وإن   ،2021 عام  من  الماضي  األول 
من  وغيرها  واألوروبية  اآلسيوية  للشعوب 
أية  في  معينة  جغرافيا  في  العالم  في  الشعوب 
قارة الحق بإقامة بطولة خاصة بهم، تزامناً مع 
األحد  يوم  بدأ  الذي  األفريقي  العرس  انطالق 
الماضي 2022/1/9 عبر كأس األمم اإلفريقية 
)الكان(، في الكاميرون بمشاركة 24 منتخباً، 
العام  العالمي ضمن هذا  العرس  وكما سنشهد 
أيضاً عبر مونديال قطر لكأس العالم 2022، 
ومع كل هذا الحديث نصل لنتيجة مفادها بأنه 
قيام بطولة خاصة  يحق للشعب الكردي أيضاً 

بهم مثلهم مثل باقي الشعوب في العالم.

من حقنا كشعب

وما الضير أن يلعب العبو كرة القدم في بطولة 
األجزاء  من  نوادي  حتى  أو  منتخبات  تجمع 
تحقيق  ورغم صعوبة  كردستان،  من  األربعة 
هذا الحلم في الوقت الحالي، إال أن المتغيرات 
والنضال القائم من قبل الرياضيين في األجزاء 
بعرس  ما  يوماً  يتوج  قد  بكردستان  األربعة 
كروي لكرة القدم، ويجمع منتخبات أو نوادي 
في  وحتى  لكردستان،  األربعة  األجزاء  من 

مختلف األلعاب، وليس للعبة كرة القدم فقط.
وشهدنا عام 2014 عندما أقيمت مباراة لكرة 
عشر  الثاني  شهداء  ملعب  أرضية  على  القدم 
آمد من  نادي  وتقابل  قامشلو،  بمدينة  آذار  من 
باكور كردستان مع نادي روج آفا والتي انتهت 
آمد بهدفين دون رد، ورأينا كيف كانت  بفوز 
في روج  الكردي  الشعب  قلوب  تغمر  الفرحة 

آفا.
أبناء  من  يلعب  من  هناك  ومازال  ولعَب 
في  القدم  كرة  بطوالت  في  الكردي  الشعب 
إقليم كردستان، وحتى حصلت بعد االتصاالت 
سيدات  بين  نسائية  قدم  لكرة  مباراة  إلقامة 
كردستان،  وباشور  آفا  من روج  النوادي  أحد 
ولكن تلك الخطوة لم تكتمل بسبب الحظر الذي 
ُطبّاِق من الجانبين بسبب فيروس كورونا عام 

.2021

والمشاركات  الزيارات  بعض  وحصلت 
ببطوالت ودورات تدريبية وتحكيمية، إن كان 
من  الكاراتيه  أو  التايكواندو  لعبة  صعيد  على 
ولكن  كردستان،  باشور  إلى  آفا  لروج  فرق 
حتى اآلن لم نجد أي زيارة من فريق ألية لعبة 

من باشور كردستان إلى روج آفا.
وكتبنا في تقرير سابق العام الماضي عن أهمية 
باشور  بزيارة  يقوم  وأن  رياضي  وفد  تشكيل 
مدينة  الوجهة  تكون  أن  البداية  كردستان وفي 
للوصول  محاوالت  تقام  وبعدها  السليمانية، 
مبادرة  أي  هناك  ليس  ولكن  أخرى،  لمدن 
ال  الواقع  أرض  على  الخطوة  بهذه  تفكير  أو 
التابع  آفا  روج  في  الموجود  االتحاد  قبل  من 
حتى  وال  الجزيرة،  إقليم  في  الذاتية  لإلدارة 
إقليم  في  المتواجدة  الرياضية  االتحادات  من 

كردستان.

وتلعب الخالفات السياسية بين أطراف الحركة 
بطوالت  في عدم حدوث  كبيراً  دوراً  الكردية 
مشتركة أو زيارات مكثفة ألي فريق من روج 
روجهالت  بينما  وبالعكس،  باشور  إلى  آفا 
محتلتين  فهما  كردستان  وباكور  كردستان 
ومن الصعب كثيراً حدوث أي تحرك رياضي 
التركي  المحتل  تكثيف  مع  وخاصةً  مشترك 

لقصفه لمناطق روج آفا.

لتكن الرياضة وسيلة

ومع استمرار الخالفات الحالية بين األطراف 
الكردية في كل من روج آفا وباشور كردستان 
في  الرياضيين  على  كان  كردستان،  وباكور 
لرأب  التحرك  كردستان  وباشور  آفا  روج 
النظر،  وجهات  لتقريب  والمحاولة  الصدع 
الخالفات  تخطي  في  دوراً  لعبت  فالرياضة 
بالرغم  فمثالً  العالم،  بلدان  من  الكثير  بين 
قطر  بين  موجودة  كانت  التي  الخالفات  من 
باإلضافة  أخرى،  خليجية  ودول  والسعودية 
ولكن  دمشق،  وحكومة  قطر  بين  للخالفات 
العرب  كأس  في  الجميع  حضور  شهدنا 
 ،2021 عام  قطر  في  أقيمت  التي  للمنتخبات 
يحاول  ال  لم  .إذا؛  خالفاتهم،  وتناسوا 
بذلك؟  األقل  على  كردستان  في  الرياضيون 
ولعل وعسى تتصافى القلوب ويكن أفضل من 
تدخل الغريب األمريكي أو أي طرف آخر لحل 
المشاكل العالقة بين الطرفين في روج آفا في 
الوقت الحالي، والذي يؤثر بدوره على الفور 
على عالقات األحزاب الكردية سواء إن كان 

في باكور أو باشور كردستان.
ومن حق الالعبين الكرد في األجزاء األربعة 

عرساً  ونشهد  واحدة،  بطولة  في  اللعب 
الشعوب  بباقي  أسوةً  الكردي،  للشعب  كروياً 
الكردي  الشعب  عانى  حيث  المنطقة،  في 
االضطهاد في األجزاء األربعة من كردستان، 
من  كردستان  باشور  في  الكرد  خالص  رغم 
الطغاة والحالة نفسها في روج آفا، ولكن مازال 
الكثير من العوائق تقف أمام قيام بطولة لكرة 
األجزاء  من  نوادي  أو  منتخبات  تجمع  القدم 
األربعة لكردستان، ومنها كما ذكرنا الخالفات 
باإلضافة  الكردية،  األطراف  بين  السياسية 
المحتل اإليراني والتركي ألي تقارب  لرفض 
وحتى  رياضياً،  كان  لو  حتى  كردي  كردي 
المؤامرات  تُحيك  حكومة دمشق فهي مازالت 
اإلمكان  قدر  وتحاول  آفا  روج  رياضة  على 
عليها  تُشرف  والتي  القائمة  التجربة  إفشال 

اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
ولكل الشعوب الحق في إقامة بطوالت خاصة 
الشعوب  من  الكثير  هناك  تأكيد  وبكل  فيهم، 
مازالت غير قادرة على لم شملها مثل الشعب 
المقاومة  مع  مستحيل  ال  ولكن  الكردي، 
الرياضة،  ومنها  المجاالت  كافة  في  والنضال 
السوري  المنتخب  الكردي ضمن  فاليوم نشهد 
والفتاة الكردية تحرز األلقاب في قلب عاصمة 
الحكومة السورية دمشق، وتغني أغنية شرفانو 
فهذا  الشعبية  الكردية  األغاني  على  وترقص 
مجاناً،  تهب  التي  الحرية  باب  من  يأتي  ال 
التنمر  كافحت  الكردية  فالفتاة  العكس  على 
ومازالت  طريقها  في  تقف  التي  والعنصرية 
تقاوم كل المعوقات، ومثلها  الالعب الكردي، 
القدم،  كرة  ويلعب  ويدرس  يعمل  فمازال 
لنوادي محلية وعربية  ومنهم برزوا ووصلوا 

وعالمية.

روناهي/ قامشلو ـ انطلقت منافسات مرحلة 
للرجال  الطائرة  الكرة  دوري  من  اإلياب 
الدرجة األولى في إقليم الجزيرة موسم 2021 
أقيمت  حيث  يُذكر،  تغيير  أي  دون  ـ 2022، 
مباراتين لحساب الجولة األولى، بينما اختُتمت 
الثانية  للدرجة  الطائرة  الكرة  دوري  منافسات 
وتأهلت أربعة نوادي لمصافاِ الدرجة األولى.

ومنح  الذهاب  مرحلة  منافسات  اختتام  وبعد 
دوري  عجلة  عادت  لفترة،  استراحة  األندية 
الكرة الطائرة للرجال للدرجة األولى للدوران 
مجدداً، حيث انطلقت منافسات مرحلة اإلياب 
وأقيمت مباراتين األولى جمعت بين األسايش 

والصناديد والثانية سردم وديرك.
وفي المباراة األولى كرر األسايش فوزه ذهاباً 

الصناديد  على  رد  دون  أشواط  ثالثة  بواقع 
بذلك  وأكمل  الرياضية،  سبيه  تربه  صالة  في 
فوزه  اآلخر  هو  كرر  الذي  لسردم  مطاردته 
ثالثة  بواقع  ديرك  على  الذهاب  نتيجة  بنفس 

أشواط دون رد في صالة عامودا الرياضية.
ويبدو أن الدوري هذا الموسم توضحت معالمه 
ناديي  رجال  بين  محصوراً  اللقب  وأصبح 
ستجمعها  التي  والمباراة  واألسايش،  سردم 
ستكون الفاصلة وبمثابة النهائية للدوري الذي 

يشارك فيه خمسة نوادي فقط.
وستكون صالة تربه سبيه يوم الجمعة المصادف 
القمة  لقاء  مع  موعد  على   ،2022/1/21 لـ 
واإلثارة وستجمع بين ناديي األسايش وسردم، 
أُقيمت في صالة  الذهاب والتي  وكانت مباراة 

عامودا الرياضية قد انتهت بفوز سردم بواقع 
ثالث أشواط مقابل شوطين في مباراة للذكرى 

وكانت مثيرة وبحضور جماهيري مميز.
وبعد نهاية الجولة األولى أصبح ترتيب األندية 

على الشكل التالي:
ـ سردم 14 نقطة.

 2ـ األسايش 13 نقطة.
3ـ الصناديد 5 نقاط.

4ـ ديرك 3 نقاط.
5ـ جودي 1 نقطة.

مباريات الجولة الثانية القادمة 
الجمعة 2022/1/14:

ـ سردم × جودي ـ صالة عامودا الرياضية ـ 
الساعة 11 ظهراً.

ـ ديرك × األسايش ـ صالة ديرك الرياضية ـ 
الساعة 11 ظهراً.

الطائرة  الكرة  دوري  منافسات  اختتمت  كما 
ـ   2021 موسم  الثانية،  »الدرجة  للرجال 
2022، وتّوج نادي برخدان بطالً للدوري بعد 
فوزه على نادي فدنك بواقع ثالثة أشواط دون 
أُقيمت في صالة عامودا  التي  المباراة  رد في 

الرياضية.
وتأهل إلى مصافاِ الدرجة األولى من الدرجة 
أندية: برخدان وفدنك واألخوة  من  الثانية كالً 

والسالم وشبيبة الحسكة.

من  األولى  النسخة  بلقب  المملكة  فريق  تّوج 
بعد  للسيدات،  القدم  لكرة  السعودي  الدوري 
تغلبه على منافسه التحدي )7-0(، في المباراة 

النهائية.
وتقمصت حصة العيسى دور البطولة في فريق 
لتحصل على  أهداف  بتسجيلها خمسة  المملكة 
لقب هداف البطولة، بجانب جائزة مالية بقيمة 
10 آالف لاير، متفوقة على زميلتها التونسية 
أهداف  أربعة  أحرزت  التي  العوني  سامية 
»الرياضية«  صحيفة  بحسب  البطولة  في 

السعودية.
بنظام  فريقًا   16 بمشاركة  البطولة  وأقيمت 
مدن  ثالث  واحتضنتها  وإيابًا،  ذهابًا  الدوري 
هي الرياض وجدة والدمام، بمشاركة ستة فرق 

من الرياض وجدة وأربعة فرق من الدمام.
في  األولى  الثالثة  المراكز  أصحاب  وصعد 
األول  المركزين  وأصحاب  وجدة،  الرياض 
والثاني في الدمام، إلى بطولة المملكة النهائية، 

قبل تتويج المملكة باللقب.
بحصول  ثالثة  جائزة  المملكة  فريق  وحصد 
سامية خالد على جائزة أفضل حارس مرمى، 
وأحرزت  فقط  مرتين  شباكها  اهتزت  أن  بعد 
في  العب  أفضل  جائزة  هوساوي  البندري 

البطولة.
والرابع،  الثالث  المركزين  تحديد  مباراة  وفي 
أهداف  بثالثة  جدة  نسور  على  اليمامة  تغلب 
موضي  من  كل  تسجيلها  على  تناوب  نظيفة، 

عبد المحسن والبندري مبارك وأنيا فرمات.

ألردوغان  الموالية  التركية  األعالم  وسائل  ركزت  األخيرة  اآلونة  في  ـ  األخبار  مركز 
وحكومة العدالة والتنمية، على أن هناك تقدمًا كبيراً حول تطبيع العالقات مع مصر، 
المصري  الشرط  تنفذ  لم  أنها  إال  والتصالح مع مصر،  التقارب  إلى  تسعى  تركيا  وأن 
ليبيا  السوريين من  المرتزقة  انسحاب  إذ عدت مصر  المصالحة،  لحصول هذه  األهم 
شرطًا أساسيًا للتقارب مع تركيا منذ بدء اللقاءات بين الطرفين، وحول ذلك يقول باحث 

مصري: إن الملف الليبي هو من يعرقل المصالحة بين الطرفين.

مصر وتركيا.. ال تطبيَع وال مصالحَة في األمد القريب

واشنطن: عواقُب وخيمٌة 
سُتطال إيراَن في حال قيامها 

بأي هجوم على األمريكيين

حريق بمبنى سكني بنيويورك 
يتسّبب بمقتل 19 شخصًا 

وإصابة 63 آخرين بجروح

دعم  عن  الظاهري  تنازله  أن  أردوغان  يعتقد 
اإلخوان المسلمين، وإسكاته لألبواق اإلخوانية 
في تركيا والتي تهاجم مصر، يمكن أن يرضي 
األخيرة وأن تتم المصالحة معها، إال أن هناك 
دون  تحول  التي  الشائكة  الملفات  من  الكثير 
حصولها وعلى رأسها الملف الليبي إلى جانب 
وبخاصة  العربية  الدول  في  تركيا  تدخالت 

سوريا والعراق.

وعلى وقع األزمات التي يعيشها النظام التركي 
نتيجة تدخالته الخارجية، وارتدادات ذلك على 
العام  منذ  النظام  هذا  بدأ  االقتصادي،  وضعه 
وعقد  مصر،  مع  للتقارب  بالتحرك  الماضي 
االستكشافية،  المحادثات  الطرفان جوالت من 
في أنقرة والقاهرة، لم تسفر عن الوصول إلى 

تطبيع كامل للعالقات.
شديد  بحذر  الملف  هذا  مع  مصر  وتعاملت 

شملت  واضح،  بشكل  شروطها  وأعلنت 
منها  اإلقليمي،  المستوى  على  خالفية  ملفات 
ما  جانب  إلى  األوسط  الشرق  ومياه  ليبيا  ملفا 
التركي لإلخوان المسلمين  الدعم  يتعلق بوقف 
وتسليم  المعادية،  اإلعالمية  منصاتهم  ومنع 
المطلوبين من القيادات لدى الجهات القضائية 

المصرية.
االحتالل  دولة  أمرت  الجوالت،  تلك  وعقب 

لإلخوان  التابعة  اإلعالمية  األبواق  التركي 
المسلمين بوقف مهاجمتها لمصر والمسؤولين 
المصريين في محاولة منها لتهدئة الوضع بغية 
التقارب إال أن نقاط الخالف بين تركيا ومصر 

تعد  إذ  المسلمين،  اإلخوان  ملف  فقط  ليست 
أكبر  من  فيها  التركي  والتدخل  الليبية  األزمة 
للتقارب والمصالحة، باإلضافة إلى  المعوقات 
االحتالل التركي ألجزاء من سوريا والعراق.

إن  األبيض  البيت  قال  ـ  األخبار  مركز 
شنَّت  إذا  وخيمة  عواقب  ستواجه  إيران 
ذلك  في  بمن  األمريكيين،  على  هجمات 
أي فرد من بين 52 شخصاً فرضت عليهم 
طهران عقوبات بسبب مقتل الجنرال قاسم 
عام  مسيرة  بطائرة  هجوم  في  سليماني 

2020، وفقاً لوكالة رويترز لألنباء.
قالت،  اإليرانية  الخارجية  وزارة  وكانت 
فرضت  طهران  إن  الماضي،  السبت 
إياهم  متهمة  أمريكياً   51 على  عقوبات 
بحقوق  متعلقة  وانتهاكات  بـ»اإلرهاب« 

اإلنسان.

اإليرانية  للسلطات  الخطوة  هذه  وتسمح 
في  هؤالء  يمتلكها  أصول  أي  بمصادرة 
هذه  لمثل  الواضح  الغياب  لكن  إيران، 
على  رمزية  ستكون  أنها  يعني  األصول 

األرجح.
وسائل  نقلته  بيان  في  الوزارة  وأضافت 
بالعقوبات  استهدافهم  أن  محلية،  إعالم 
من  اإلرهابية  الجريمة  في  »لدورهم  جاء 
الشهيد  الجنرال  المتحدة ضد  الواليات  قبل 
لإلرهاب  والترويج  سليماني ورفاقه،  قاسم 
وانتهاكات حقوق اإلنسان األساسية« حسب 

بيان وزارة الخارجية اإليرانية.

على  شخصاً   19 لقي  ـ  األخبار  مركز 
في  العشرات  وأصيب  مصرعهم  األقل 
حريق شّب في مبنى سكني شاهق في حي 
عنه  أعلن  ما  وفق  بنيويورك،  برونكس 
رئيس بلدية المدينة إريك آدامز، وفقاً لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس بلدية المدينة إريك آدامز، الذي 
تولى منصبه قبل نحو أسبوع، لشبكة »سي 
إن إن«: »تم التأكد من مصرع 19 شخصاً، 
حالة  في  المصابين  من  العديد  إلى  إضافة 
أصيبوا  أن 63 شخصاً  حرجة«، موضحاً 

في الحريق.

مأساة  عن  الجديد  البلدية  رئيس  وتحدث 
برونكس  لحي  وليس  للمدينة،  حقيقية 

فحسب، وقال بأنه يتأسف لما حدث.
وأظهرت مشاهد بثت على مواقع التواصل 
ألسنة  أن  الحريق  موقع  من  االجتماعي 
يتصاعد  كثيفا  أسود  ودخانا  هائلة،  نيران 
حي  في  عدة  طبقات  يضم  مبنى  نافذة  من 

برونكس المترامي في شمال نيويورك.
في حصيلة  أشاروا  اإلطفاء  وكان عناصر 
سابقة الى إصابة ثالثين شخصا في الحادث، 

ولكن تأكد مقتل 19 وإصابة 63 فيما بعد.
ويذكر بأن نشوب حريق األربعاء الماضي، 
في مبنى سكني في فيالدلفيا أسفر عن مقتل 

12 شخصا بينهم ثمانية أطفال.
نحو  فيها  يقيم  التي  نيويورك  وتعاني 
العديد  في  أزمة سكن  نسمة،  ماليين  تسعة 
عدة،  مبان  تقادم  عن  فضال  أحيائها،  من 

وافتقارها الى الصيانة الالزمة.

محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان العراقي 
للمرة الثانية على التوالي

األمم المتحدة تتعهد بتقديم الدعم لتوحيد الجيش الليبي

في كازاخستان أرقام القتلى فجأة تصل إلى 164

مركز األخبار ـ قالت وكالة األنباء العراقية، 
يوم األحد التاسع من كانون الثاني الجاري، 

إن البرلمان العراقي انتخب محمد الحلبوسي 
رئيساً له.

ونقلت الوكالة عن الدائرة اإلعالمية لمجلس 

النواب، أن الحلبوسي حصل على 200 
صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود 
المشهداني، فيما ُعدّت 14 بطاقة اقتراع 

باطلة، وفقاً لوكالة »رويترز« لألنباء.
وعقد البرلمان العراقي جلسته األولى منذ 

االنتخابات التي 
أُجريت في 

شهر تشرين 
األول من العام 

المنصرم، وهي 
أول خطوة نحو 
تشكيل حكومة 

جديدة.
وتعطلت عملية 
انتخاب رئيس 
لمجلس النواب 
مع ادعاء كل 

من التكتالت السياسية المتنافسة أنها تملك 
األغلبية البرلمانية، وبعد احتدام الجدل 

وتعالي الصياح بين المشرعين قرر محمود 
المشهداني، الرئيس المؤقت للمجلس، تأجيل 

الجلسة.
ما زاد من تعقيد األمر حدوث وعكة صحية 

مفاجئة للمشهداني نفسه )73 عاماً(، وهو 
أكبر أعضاء البرلمان سناً، ونقلته سيارة 

إسعاف إلى المستشفى.
ولم يقدم المكتب اإلعالمي للبرلمان تفاصيل 
إضافية بخصوص حالة المشهداني باستثناء 

قوله إنه يجري فحص ضغط دمه.
وأمام البرلمان 30 يوماً إضافية من تاريخ 
جلسته األولى النتخاب رئيس جديد للبالد، 
سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان 

تشكيل الحكومة.

المجلس  رئيس  بحث   - األخبار  مركز 
األعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس 
النويري،  فوزي  المكلف  النواب  مجلس 
المسار الدستوري وسبل تسريع مسار العملية 
االنتخابية في البالد، وفي األثناء ذاتها جددت 
ستيفاني ويليامز، مستشارة األمم المتحدة لدى 

ليبيا، دعمها لمساعي توحيد الجيش الليبي.
من  المشكلة  الطريق  خريطة  لجنة  وبحثت 
مجلس النواب مع لجنة التواصل التابعة للهيئة 
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إجراءات 
التوصل إلى صيغة مالئمة لما يسهم في تنفيذ 
تلتقي  أن  مقرراً  وكان  االنتخابي،  االستحقاق 
اللجنة مع المستشارة األممية ستيفاني ويليامز، 
الثاني  االجتماع  بانعقاد  بدورها  رحبت  التي 
رئيس  الناظوري  الرازق  عبد  الفريق  بين 
الحداد  محمد  واللواء  الوطني،  الجيش  أركان 
الوحدة  لحكومة  الموالية  القوات  أركان  رئيس 
على  التأكيد  وجددت  سرت،  مدينة  في  األحد 

على  المبذولة  الجهود  لكل  المتحدة  األمم  دعم 
مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.
من  الثاني  يعد  الذي  سرت،  اجتماع  وكان 
المؤسسة  توحيد  ناقش  قد  شهر،  خالل  نوعه 
المرتزقة  إخراج  وإجراءات  العسكرية، 
والمقاتلين األجانب من البالد، وقال الناظوري، 
المكلف  العام  القائد  منصب  أيضاً  يشغل  الذي 
للجيش المتمركز في شرق البالد، إن االجتماع 

كان ليبياً - ليبياً وودياً جداً.
عبد  الوحدة  حكومة  رئيس  اجتمع  جانبه،  من 
مع  للدفاع  وزيراً  بعدّه  أيضاً  الدبيبة   الحميد 
طرابلس،  في   ،410 لجنة  وأعضاء  رئيس 
بشأن استيعاب الميليشيات، وأثنى الدبيبة على 
ما وصفه بعمل اللجنة المميز لتسهيل إجراءات 
ضمهم واستيعابهم في مشاريع حقيقية وعملية 
ترجع بالنفع على أرض الوطن، وبعدما أوصى 
وحقيقية  عملية  مشاريع  في  التفكير  بضرورة 
لبناء  الفقري  العمود  تمثل  التي  الشريحة  لهذه 

الجهات  تكون  أن  الدبيبة  أكد  المدنية،  الدولة 
مشتركة كلها في فريق واحد بخصوص تقديم 
خالل  من  والعملية  الجدية  واألفكار  الرؤى 

تواصلهم مع هذه اللجنة.
الدبيبة،  نائب  القطراني  حسين  أنهى  ذلك  إلى 
وصل  بعدما  الحكومة،  الجتماعات  مقاطعته 
مكتبه،  من  عمله  لمباشرة  طرابلس  إلى  أمس 
تلفزيونية  تصريحات  في  القطرانى  وقال 
كافة  حلحلة  الدبيبة  تعهد  بعد  تأتي  عودته  إن 

اإلشكاليات العالقة بينهما.

محلية  إعالم  وسائل  نقلت  ـ  األخبار  مركز 
الصحة،  قطاع  في  مسؤولين  عن  وعالمية 
أنباء عن مقتل ما ال يقل عن 164 شخصاً في 
كازاخستان، خالل احتجاجات عنيفة مناهضة 

للحكومة.
وفي حال تأكدت األنباء، سيكون عدد الوفيات 
قد ارتفع سريعاً، مقارنة مع األرقام السابقة التي 
مكتب  وأعلن  شخصاً،   44 مقتل  إلى  أشارت 
يقارب ستة آالف شخص،  الرئاسة توقيف ما 

من بينهم »عدد من الرعايا األجانب«.
رفضاً  كازاخستان  في  المظاهرات  وانطلقت 
إلى  تحولت  لكنها  الوقود،  أسعار  الرتفاع 

احتجاجات عنيفة عّمت أنحاء البالد.
وبدأت االحتجاجات في الثاني من كانون الثاني 
السخط  لتعكس  تنامت وكبرت  لكنها  الجاري، 
سلطان  نور  السابق  والرئيس  الحكومة،  على 
عقود  ثالثة  لمدة  البالد  قاد  الذي  نزارباييف، 

مضت.
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 Malterre Jean  قامشلو/ ميديا غانم - بتواطؤ فرنسي تركي؛ ارُتكبت مجزرة باريس لتتكشف اآلن خيوط جديدة بتصريح خاص من المحامي الفرنسي
Louis المسؤول عن قضية اغتيال الناشطات الكرديات الثالث لصحيفتنا روناهي وكذلك المحامي زبير أيدر الذي أكد بأن الملف سُيعاد فتحه من 

جديد..

عامل النظافة.. وليس »زبااًل«.. متى ستصبح النظافة ثقافة في مجتمعنا..؟!

النهج الّتدميريُّ للمحتل التركي مستمرٌّ بحقِّ الّسوريّين والمجتمُع الدوليُّ ُمتفرٌِّج

إبراهيم المحمد: ما حّققته اإلدارُة الذاتّيُة كفيٌل باالعتراِف الدوليِّ بها

خيوط جديدًة لمجزرة باريس... والملفَّ سُيعاد فتُحه قريبًا

دجوار أحمد آغا

النظافة سلوك حضاري، يقوم على أساس مدى 
والمجتمع،  الفرد  حياة  في  السلوك  هذا  أهمية 
بنتها  التي  األخالق  من  السلوك  هذا  ينبع 
خالل  ومن  العصور،  مر  على  المجتمعات 
الحياة  الكائنات  بين  المرتبطة  الجدلية  العالقة 
)اإلنسان، النبات، الحيوان( والطبيعة المحيطة 
بهم، أي هي عبارة عن عالقة وئام، ومحبة بين 
سائر الكائنات الحية بحيث تكون الحياة جميلة 
وعلى طبيعتها وال يوجد فيها تصنّع، متروكة 

على سجيتها الرائعة.  
تُعدّ النظافة من أهم األشياء األساسية في حياة 
اإلنسان، كونها تعمل على حماية اإلنسان من 
جسدية  ببنية  التمتّع  على  وتساعده  األمراض 
التي هي  الشخصية،  النظافة  سليمة من خالل 
الواجب  هذا  نفسه،  تجاه  اإلنسان  واجب  من 
بالشكل  يهتم  خارجي  قسم  قسمين:  إلى  ينقسم 
أناقة  على  يدل  إما  بحيث  والمظهر،  واللباس 
داخلي  وقسم  العكس،  وإما  اإلنسان  وترتيب 
وهو األهم من حيث القيم والمبادئ واألخالق 
عليه  الواجب  ومن  اإلنسان  عليها  نما  التي 
الحفاظ عليها وغرسها في نفوس أبنائه لتستمر 
أوجه  وللنظافة  اإلنسانية،  الحضارة  مسيرة 
حٍد  على  والمجتمعات  األفراد  حياة  في  عدة 
سواء، فمن خالل روح االنتماء للمكان وروح 
التعاون والمساعدة يمكننا أن نكسب هواًء نقياً 
ومياهاً صالحة للشرب وتربة خصبة للزراعة، 
وهو ما يؤدي بدوره إلى حياة صحية متكاملة 
األوجه، وكذلك وطن جميل ونظيف يدل على 

نظافة المجتمع القاطن فيه.

غرُس مفهوم النظافة

تربية  تقوم  واألب  األم  بدور  متمثلة  األسرة 
على  مبنية  وقويمة  صحيحة  تربية  األطفال 
في  األساسية  والمبادئ  األخالقية  القيم  غرس 
وزرعها  التاريخ،  مر  على  المجتمعات  حياة 
في نفوس هؤالء األطفال، ومن أهم هذه القيم 
فردية  شخصية  ثقافة  وجعلها  النظافة  هي 
ومجتمعية على حٍد سواء لما لها من أهمية في 
بناء اإلنسان القويم والسليم، فكما تقول الحكمة 
»العقل السليم في الجسم السليم« وهو ما يؤكد 
أهمية سالمة الجسم، وهذه ال يمكن لنا من أن 
نتدبرها إال بالمحافظة على نظافة هذا الجسم، 
وفي الوقت نفسه ال بدّ لألهل من ممارسة هذه 
الثقافة عملياً أمام أطفالهم وتنبيههم إلى خطورة 
أو  البيت  في  سواء  بالنظافة  االهتمام  عدم 
خارجه، وسواء الشخصية منها أو العامة، فهي 

الثقافة  بدّ من زرع هذه  مترابطة عضوياً وال 
في أذهان أطفالنا وكما يقول المثل »العلم في 
شّب  »من  أو  الحجر«  على  كالنقش  الصغر 
على شيء شاب عليه«. إذاً فإن دور األم واألب 
أذهان  في  النظافة  مفهوم  غرس  في  جوهري 
األطفال  يُشاهد  عندما  أطفالهم خاصة  وعقول 

أهلهم يمارسون ذلك عملياً وهم قدوتهم.  
   

أهمية دور املدرسة

عبء  كاهلها  على  يقع  التي  الثانية  المؤسسة 
والسليم  الصحيح  بالشكل  النظافة  زرع مفهوم 
المدرسة،  هي  المنزل  بعد  األطفال  أذهان  في 
فالمدرسة تأتي بعد أن يكون الطفل قد تعلم ألف 
من  الكثير  في  وربما  أسرته،  من  النظافة  باء 
األحيان تكون األسرة غير مبالية، أو ليس لديها 
الوقت الكافي لالهتمام بهذه المسألة، هنا تكمن 
أهمية دور المدرسة والمعلمين كون األطفال قد 
خرجوا من أُسرهم إلى مكان جديد، فالمعلمون 
يصبحون قدوتهم وعند عودتهم من المدرسة، 

تصرفاتهم،  عن  ويتحدثون  معلميهم،  يقلدون 
يجب  هنا  من  كثيراً،  بهم  معجبين  ويكونون 
يقوموا  أن  التدريسي  وكادرها  المدرسة  على 
بواجباتهم تجاه هؤالء األطفال وتجاه مجتمعهم 
بحيث يتحدثون لهم عن مدى أهمية النظافة في 
حياة اإلنسان وكيف أن النظافة تدل على تفوق 
الشخص وتألقه وابتعاده عن المرض واجتهاده 

في دروسه ويصبح مثاالً لزمالئه.      

االعتداء عىل حضارة املنطقة

مهد  تعدّ  التي  األوسط،  الشرق  في  مجتمعاتنا 
الحضارات واألديان السماوية، هي التي أنشأت 
العمل  الثقافات والقيم األخالقية مثل حب  هذه 
وثقافة النظافة، واالهتمام بالبيئة المحيطة وعدم 
في  وغرسها  موحش،  بشكل  الطبيعة  تدمير 
نفوس أبنائها، لكن القوى االستعمارية والهيمنة 
استطاعت  العالم  على  سيطرت  التي  العالمية 
من  والمبدعة  الجميلة  الثقافات  هذه  تنتزع  أن 
عنها  بدالً  وتزرع  ومجتمعاتنا،  شعوبنا  أذهان 
ثقافة االستهالك ورمي النفايات وعدم االهتمام 
إلى  وسعت  بالبيئة  وحتى  الشخصية  بالنظافة 
تدمير البيئة وقطع األشجار، وتجفيف األنهار 
وجعل أوطاننا مكباً لدفن نفاياتها، ذلك كله من 
والمجتمعات  الشعوب  هذه  أخالق  تدمير  أجل 
تمهداً للسيطرة عليها وتوجيهها لخدمة مصالحة 

الخاصة بعيداً عن مصلحة شعوب المنطقة.

معرفة تجارب الشعوب

سنأخذ على سبيل المثال تجربة رواندا واليابان، 
ربما يقول البعض أين رواندا هذا البلد االفريقي 
والمتقدم،  المتطور  اليابان  من  البائس  الفقير 

لنقطع الشك باليقين ونتعرف على روندا.
تقع رواندا شرق أفريقيا، وهي أصغر البلدان 
مليون   13 سكانها  عدد  يتجاوز  ال  األفريقية، 
نسمة رواندا عاصمتها كيغالي، وهي بلد فقير 
والحروب  الدمار  من  للكثير  تعرض  نسبياً 
والمجازر، لكن شعبها يتمتع بدرجة عالية من 
هذه  لديه،  عامة  ثقافة  أصبحت  التي  النظافة، 
الثقافة )ثقافة النظافة( أصبحت التزاماً أخالقياً 
لدى كل مواطن رواندي دونما فرض عقوبات 
أو قوانين أو غرامات، ويعود ذلك إلى التزام 
تنظيف  مواطن  كل  على  يحتم  واسع  شعبي 

نابع من  االلتزام  بيته ومنطقته ومدينته، وهذا 
الثقافة وحدها! هناك يوم واحد في الشهر، وهو 
الشوارع  فيه  تُغلق  حيث  األخير  السبت  يوم 
في  المرور  حركة  وتتوقف  كلها،  والطرقات 
الشوارع  إلى  الجميع  وينزل  كيغالي  العاصمة 
لتنظيفها من أي أوساخ أو نفايات موجودة بدون 
المبادرة  هذه  مدينتهم،  بجمالية  حباً  بل  مقابل 
أصبحت ثقافة شعبية عامة وبذلك ودون تدخل 
يقوم  الشعب،  أصبح  القانون  أو  الحكومة  من 
جعل  ما  وقراه  وبلداته  مدنه  شوارع  بتنظيف 

من شعب رواندا نموذجاً يُحتذى به.
اليابان  يعرف  اليابان، جميعكم  إلى  اآلن  نأتي 
لها  تعرض  التي  المآسي  وعن  عنها  وسمع 
الذرية  القنبلة  مسألة  وخاصة  الياباني  الشعب 
خالل  وناغازاكي«  »هيروشيما  مدينتي  فوق 
 ،)1945  /  1939( الثانية  العالمية  الحرب 
إعادة  من  الياباني  الشعب  يمنع  لم  ذلك  لكن 
أكثر  من  وأصبح  قياسية  وبسرعة  وطنه  بناء 
دول العالم تطوراً في التكنولوجيا الحديثة، في 
أظافرهم  نعومة  منذ  األطفال  تعليم  يتم  اليابان 
البيت  في  يساهمون  بحيث  النظافة  أهمية 
بتنظيفه وغسل أطباق طعامهم وترتيب أسرتهم 
والحفاظ على نظافة مالبسهم الشخصية بشكل 
يتم  ولمدة خمس سنوات  المدرسة  دقيق، وفي 
وباحة  صفوفهم  تنظيف  على  التالميذ  تربية 
نهاية  في  ساعة  لمدة  يومي،  بشكل  المدرسة 
الحصص الدراسية ما يساعد على نمو الوعي 
في  النظافة  أهمية  بمدى  لديهم  واإلدراك 
حياتهم، وهذا ما ظهر جلياً في مونديال )كأس 
العالم( األخيرة التي أُقيمت في روسيا االتحادية 
حيث قام أعضاء البعثة اليابانية بتنظيف مكان 
في  اليابانيون  المشجعون  فعل  وكذلك  إقامتهم 

مباريات  حضروا  التي  المالعب  مدرجات 
فريقهم، وهذا إن دّل على شيء إنما يدل على 
نفوس  بالنظافة في  االهتمام  أهمية زرع  مدى 

البشر منذ الصغر.  
       

رضورة الرادع األخالقي 
املجتمعي

أخالقي  رادع  وجود  من  بدّ  ال  الحال  بطبيعة 
وإنما  متفرقة  أماكن  في  القمامة  رمي  لمنع 
وضعها في المكان المخصص لها، وهذا األمر 
يحتاج بالدرجة األولى إلى مسألة الوعي بمدى 
خطورة هذا األمر، وما ينتج عنه من سلبيات 
األمر  هذا  عام،  بشكل  وللمجتمع  للفرد  تحدث 
هذه  أصحاب  يكونوا  أن  الجميع  من  يتطلب 
الثقافة )ثقافة النظافة( التي تؤثر بالجميع سواء 
في  بالتدخل  للجميع  يسمح  ما  إيجاباً،  أو  سلباً 
في  نفاية  أو  قمامة  األشخاص  أحد  رمى  حال 
الحاجة  التدخل دون  الجميع  الشارع، من حق 
رادع  فهناك  المعنية،  الجهات  إخبار  إلى 
يتمثل  الممارسات  هذه  بمثل  يسمح  أخالقي ال 
األفراد  هؤالء  لمثل  بمعظمه  المجتمع  برفض 
ونبذهم من بين صفوفه والنظر اليهم باستهزاء 
وضرورة ردعهم لعدم القيام بمثل هذه األمور 
مرة أخرى، هنا علينا قبل كل شيء أن ننشر 
اهتمامه  في  تكمن  المجتمع  »سالمة  ثقافة 

بنظافته والبيئة التي يعيش فيها«.  

االضطرار لسنِّ بعض القوانني

إلى  المشّرع  يضطر  األحيان  من  الكثير  في 
سن بعض القوانين التي تلزم األفراد بحد معين 
يعلم  الكل  المثال،  سبيل  على  النشاطات،  من 
الطيور  تزاوج  وموسم  فترة  في  الصيد  أن 
بعد  فيما  وربما  أعدادها  في  نقص  إلى  يؤدي 
عدم  الفرد  على  يحتم  ما  وهو  انقراضها،  إلى 
الصيد في هذه الفترة من السنة، لكن يبقى هناك 
ويقومون  الضعيفة  النفوس  ذوي  من  البعض 
بالصيد خالل هذه الفترة وهو ما يُسمى بالصيد 
الجائر، لذا يضطر المشرع إلى إصدار قوانين 
عقوبات  وتفرض  الصيد  من  النوع  هذا  تمنع 
األمر  هذا  القانون،  يخالف  من  على  رادعة 
نافذة  من  باألوساخ  يرمي  من  يجعل  سوف 
سيارته أو من يصطاد في األوقات الممنوعة أو 
من يلوث البيئة بإلقاء القمامة في غير األماكن 
المخصصة لها، أن يُفكر ملياً قبل اإلقدام على 
ذلك، والسبب هو وجود عقوبات نتيجة لوجود 
قوانين تنظم هذا الشيء، على الرغم من سعينا 
بيئي  أخالقي  مجتمع  بناء  أجل  من  الدؤوب 
له، لكننا  سياسي يتخذ من حرية المرأة أساساً 
نضطر في بعض األحيان لسن قوانين لتنظيم 

وحماية المجتمع نفسه.

مستوى وعي اإلنسان

فيها  نعيش  التي  البيئة  نظافة  على  المحافظة 
ما  إطار  في  يندرج  التلوث،  من  وتنظيفها 
من  خير  وقاية  »درهم  عنه  نقول  أن  نستطيع 
قنطار عالج« والوقاية هنا تكمن في المحافظة 
على النظافة، وهذا ما يضع على عاتقنا كأفراد 
فيهم حب  نغرس  وأن  قدوة ألطفالنا  نكون  أن 
األشجار  وزراعة  النظافة  وحب  الطبيعة، 

الشخصية  بالنظافة  واالهتمام  بها  واالعتناء 
وهو  والمدينة  والحي  والمدرسة،  والمنزلية 
المكان  إلى  بناء روح االنتماء  يُساعد على  ما 
من  »النظافة  المثل  يقول  وكما  والزمان، 
اإليمان« يمكننا ذلك من خالل تنمية الوعي لدى 
الخصوص  وجه  وعلى  كله،   المجتمع  أفراد 
وعندما  المستقبل  جيل  فهم  الصغار  األطفال 
نرى أثر الوعي البيئي عليهم قد ظهر، عندها 
نستطيع القول: إننا قد جهزنا جيالً واعياً مؤمناً 
بقدرته على الحفاظ على سالمته ونظافة وطنه 
واألوبئة  األمراض  من  وشعبة  نفسه  وحماية 

الخطيرة. 

ثقافة »عامل النظافة« بدالً عن 
»الزبال«

مدننا  شوارع  في  نسير  ونحن  كثيراً  نشاهد 
من  النفايات  برمي  أحدهم  يقوم  كيف  وبلداتنا 
نافذة سيارته في وسط الشارع، منطلقاً من أنه 
ال يُريد تلويث سيارته باألوساخ، بينما الشارع 
سيقوم  )زبال(  هناك  ألنه  تلوث،  إن  يهمه  ال 

بتنظيف الشارع فهذه مهمته! 
لكن في حقيقة األمر هذه الزبالة )النفايات، بقايا 
من  ذلك  إلى  وما  الفارغة،...(  العلب  الطعام، 
أوساخ، نحن أصحابها ونحن من عليه تنظيفها 
أن  ال  لها،  المخصصة  األماكن  في  ووضعها 
نرميها في الشوارع واألزقة ونلوث بها بيئتنا 
واألوبئة،  األمراض  النتشار  المجال  ونفسح 
األوساخ  بجمع  يقوم  الذي  أن  نعي  أن  بدّ  ال 
يُسمى  فهو  مقدّس  بعمل  يقوم  إنما  والنفايات، 
تكاثر  من  يحمينا  من  وهو  النظافة«  »عامل 
الهواء،  وتلوث  األمراض  وانتقال  الحشرات 
وتناثر األوساخ، فهو يستحق التقدير واالحترام 
هذا  ونحترم  معاً  نتعاون  أن  وعلينا  كله، 
سوداء  أكياس  في  »زبالتنا«  نضع  أن  العامل 
ما  لها،  المخصصة  األماكن  في  نضعها  وأن 
لسالمة  األوفياء  النظافة  عمال  عمل  يُسهل 
يتم تكريمهم  أن  مجتمعاتهم وأوطانهم، ويجب 
كونهم يعملون دونما كلل أو ملل من أجل بقاء 
مدننا وشوارعنا نظيفة وآمنة وسليمة، وأستغل 
الذاتية  اإلدارة  اليوم ألقترح على  القراءة  هذه 
تحت  يوم  تخصيص  موضوع  الديمقراطية،  
لدوره  تقديراً  النظافة«  عامل  »يوم  مسمى 
لمناطقنا،  الحضاري  الوجه  على  الحفاظ  في 
على  المحافظة  بضرورة  للمواطنين  وتذكيراً 

النظافة. 
أترك لكم التعليق. 

اغتيال  على  سنوات  تسع  مرت  أنه  مبيناً: 
يد  على  وفيدان  وليلى  ساكينة  الناشطات 
مروعة  مجزرة  في  التركية،  االستخبارات 
ومثبتة بالدالئل في فرنسا، موضحاً: أنه »بناًء 
على طلبنا سعى القضاة لفتح هذه القضية من 
من  وتدخل  بضغط  2019ولكن  عام  جديد 
إيقافها،  تم  الفرنسي  والدفاع  الداخلية  وزير 
وهذا القرار شكل ردة فعل سلبية حيال العدالة 
في فرنسا لدى عوائل الشهيدات والمحاميين«.

العون من  وأضاف: »ومن جهة أخرى طلبنا 
بفتح  فعالياتهم  عبر  للمطالبة  الكرد؛  النشطاء 
القضية كما طالبنا السلطة الفرنسية؛ لمساعدة 
لشهيدات  العدالة  بتحقيق  للمطالبة  النشطاء 
النشطاء من  باريس من جهة وحماية  مجزرة 
جهة أخرى، حيث أن تركيا ال تزال تستهدف 

النشطاء من خالل استخباراتها بفرنسا«.
من  الكثير  أن  أوضح:  أخرى  جهة  ومن 
بسبب  اعتقلوا  بتركيا  المرتبطين  األشخاص 
الكرد،  النشطاء  اغتيال  محاولة  في  جرائمهم 
السلطات،  من  بقرار  عنهم  اإلفراج  تم  ولكن 
وبين: نحن نثق بعمل القوات األمنية ونزاهتها، 
ولكن على ما يبدو أن بعض من في السلطات 

العليا علينا الضغط عليهم لإلفراج عنهم.
الكرد  الناشطات  بحق  المجزرة  أن  مؤكداً: 
المحققين  قبل  من  فيها  التحقيق  تم  الثالث 
بفرنسا، ولكن لم يتم إعالمنا بأي من المعلومات 
أو النتائج حول القضية، وتابع: بل على العكس 
تم إصدار قوانين بحق النشطاء الكرد بحظرهم 
خطر  وهذا  الفرنسية،  الحدود  دخول  من 
حقيقي فمع األسف يريدون بذلك إخفاء الملف 
دليل  اآلن  الجناة حتى  محاسبة  فعدم  ونسيانه، 
يخلق  ما  العدالة،  تحقيق  في  فرنسا  فشل  على 

الكثير من األسئلة لدينا.

»فرنسا ال تريد أن تظهر 
الحقيقة«

على  المطلع  المحامي  بين  ذاته  السياق  وفي 
القضية »زبير أيدر« أن المجزرة في باريس 

جانسيز  ساكينة  الشهيدات  راح ضحيتها  التي 
وفيدان دوغان وليلى شايلمز كانت مدبرة من 
قبل المخابرات التركية وقال: »من اليوم األول 
للمجزرة وحتى اللحظة هناك جهة في فرنسا، 
ال تريد أن تظهر حقيقة المجزرة كي ال يحاسب 

النظام التركي«.
بفرنسا  اإلرهاب  مكافحة  قوات  أيدر  نقد  كما 
بالشكل  بعملها  تقوم  ال  القوات  »هذه  وقال: 
المطلوب وهذا أمر غير أخالقي، فهم بعيدون 
في  جديتهم  عدم  نتيجة  عملهم  عن  البعد  كل 
التحقيق في هذه المجزرة الوحشية، فحتى اآلن 
البداية كانت  تحقيقاتهم سطحية وشكلية، ومنذ 
تساعد  فرنسية  هناك جهات  بأن  هناك شكوك 
وإخفائها،  القضية  تحريف  في  التركية  الدولة 
تحريفها  وتم  واضحة  تكن  لم  فالتحقيقات 
وبعد  واحد،  بقاتل  المجزرة  ربط  محاولين 
موته أغلقوا القضية حتى ال يكشف من وراء 

تدبيرها«.
أيدر أشار إلى أنه بعد تسع سنوات الحملة، التي 
أرادت من خاللها بعض الجهات الفرنسية أن 
العدالة  وتأخذ  المجزرة،  مخطط  حقيقة  تظهر 
»في  وأوضح:  مستمرة،  زالت  ما  مجراها 
عمر  ذهب  متى  بوضوح  يتبين  القضية  ملف 
كوناي إلى تركيا وأيضاً عالقاته عبر الهاتف 
األدلة  هذه  كل  التركية،  االستخبارات  مع 

موجودة في ملف القضية بإثباتات، ولكن بسبب 
المصالح بين فرنسا وتركيا، السلطة الفرنسية 
ال تبحث في القضية بالشكل المطلوب واإلبادة 
تحاول  االستخبارات  قبل  من  طت  ُخّطاِ التي 

تحريفها وربطها بقاتل واحد«.
وتابع أيدر: إن قرار إغالق القضية تم رفضه 
والمحاميين،  الشهيدات،  عائالت  قبل  من 
ففي  »لذا  وأردف:  الديمقراطيين،  واألصدقاء 
عام 2019 تم التحقيق مجدداً في الملف ولكن 
من  الوقاية  إجراءات  بحجة  القضية  تفتح  لم 
كورونا، ويتم متابعة هذا األمر من قبل العوائل 

والمحاميين«.
ونوه أيدر إلى أنه وبخصوص قضية المجزرة 
نفسها تم فتح ملف في محكمة بروكسل البلجيكية 
ضد الدولة التركية، وسوف يتم االجتماع ألجل 
ذلك في 11 آذار المقبل وأكمل: »محاولة قتل 
السياسي رمزي كارتال تم إثباته باألدلة وهذه 
فتركيا  المعنية،  للجهات  تسليمها  تم  األدلة، 
ألجل جرائم القتل والتصفية حضرت مجموعة 
ومركزها في فرنسا، ولم تقتصر جرائمها الال 
إنسانية في أوربا فقط بل ترتكب جرائم حرب 
في باكور وروج آفا وباشور كردستان أيضاً«. 
الحالي  الوقت  »في  بالقول:  حديثه  واختتم 
حضرنا ملفاً بخصوص االجتماع المقبل مؤلفاً 

من سبعة آالف صفحة ونحن نعمل عليه، على 
الرغم من أننا نعلم أن محاسبة الدولة التركية 
في المحاكم ليس باألمر السهل، ولكننا سنشتكي 
في محكمة حقوق اإلنسان على الدولة التركية؛ 
لذلك ننسق مع أصدقاء الكرد ونجمع األوراق 
مهما  هذه  الجرائم  ننسى  لن  فنحن  واألدلة، 
حدث، ولن نتوانى عن السعي إلظهار الحقيقة 
مقدمته  وفي  التركي،  النظام  يحاسب  حتى 

أردوغان في المحاكم الدولية«. 

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ تسبب االحتالل 
ومادية  بشرية  بأضرار  ومرتزقته،  التركي 
جسيمة، مع استمرار عملياته العدوانية التي 
لمناطق  احتالله  منذ  تكررت، وبشكل مستمر 
شمال وشرق سوريا، في التاسع من تشرين 
األول 2019، وبالرغم من مناشدات اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا المتكررة، ومن 
المعنيين في اإلدارات الذاتية والمدنية، غير أن 
المحتل ماٍض بسياسته التدميرية والعدوانية، 
مقابل المقاومة األسطورية لشعوب المنطقة، 
الهجمات،  لوقف  الديمقراطية  سوريا  وقوات 

وردع المحتل.  

وبذلك سببت آلة الحرب التركية تدمير المئات 
المدنيين  أرواح  وحصد  والقرى،  البيوت  من 
منذ دخولها عسكرياً األراضي السورية، ابتداًء 
وعفرين،  وأعزاز،  والباب،  جرابلس،  من 
مناطق  على  التركي  العدوان  الى  ووصوالً 
شمال وشرق سوريا، في التاسع عشر من شهر 
تشرين األول من العام 2019، وقيامه بتهجير 
اآلالف من السوريين، الذين باتوا يُعانون من 
وأرزاقهم،  بيوتهم  وفقدان  التهجير،  مرارة 

وممتلكاتهم نتيجة ذلك.

املدنّيون الُعزَُّل ضحيَُّة العدواِن 
الرّتيكِّ

فيما يتكرر تعرض منازل المدنيين لالستهداف 
الجيش  قبل  من  يومي،  شبه  بشكل  المباشر 
في  له  التابعين  والمرتزقة،  المحتل  التركي 
مناطق مقاطعة كري سبي، وناحية عين عيسى 
ومركزها، حيث طال القصف عدداً من القرى 
ـ صيدا  )الجهبل  كـ  التماس  لخطوط  المحاذية 
عين  مشرفة  ـ  فاطسة  ـ  الحدريات  ـ  معلق  ـ 
عيسى وصوامعها(، وقرى ناحية عين عيسى 
الشمالية الغربية ) الهوشان ـ الخالدية ـ الدبس 
ـ استراحة الصقر ـ كازية عاصم(، باإلضافة 
تل  لمقاطعة  التابعة  الغربي،  الريف  قرى  الى 
أبيض/ كري سبي ) الجرن ـ بير عرب ـ زنار 
ـ كور حسن.... وغيرها(، ما تسبب باستشهاد 
عدد من المدنيين، وتدمير المزيد من البيوت، 
لالستهداف  وأرزاقهم  ممتلكاتهم  وتعرض 

المباشر. 
ويعمد جيش االحتالل التركي ومرتزقته، على 
خطوط  على  الواقعة  والقرى  البلدات  قصف 
التّماس، بهدف بث الذعر بين المدنيين، ودفعهم 
في  كبيرة  بخسائر  متسببة  منها،  الهجرة  إلى 

األرواح والممتلكات.
أرواح  في  كبيرة  خسائر  القصف  هذا  وسبّب 
المدنيين من نساء، وأطفال، وشيوخ، وصلت 
إلى40 مدنياً، بين شهيد وجريح، من ضمنهم 
عائلة المواطن )زيد خلف العيسى(، والمواطن 
الذين قضوا في مجازر  العوض،  المجيد  عبد 
الصفاوية،   « قرية  في  المحتل  ارتكبها 
المحتل  ارتكب  لذلك  واضافة  والحدريات، 
مجزرتين في قرية الدبس« وهذه القرى كلها، 
تتبع لناحية عين عيسى التابعة، لمقاطعة كري 

سبي.

سياسُة تدمريٍ ممنهجٌة والضامُن 
صامٌت

مناطق  في  االنتهاكات  توثيق  مركز  ووثق 
شمال وشرق سوريا، سقوط عدد من األطفال، 
والمدنيين، ضحايا القصف الهمجي في محيط 
قرية أبو صرة، التابعة لناحية عين عيسى وهم 
)عدي إسماعيل األحمد ـ محمد علي األحمد ـ 
مصطفى صالح األحمد ـ مؤيد علي األحمد(، 
شهر  في  الزيدان  حاتم  الطفل  استشهد  فيما 

تشرين األول 2020 على الفور، نتيجة قذيفة 
مدفعية أطلقها المحتل التركي، ومرتزقته على 

ناحية عين عيسى.
ويستمر القصف التركي على ريف المقاطعة، 
وأطراف ناحية عين عيسى على مرأى ومسمع 
على  قواته  نشر  الذي  الروسي«،  »الضامن 
طول خطوط التّماس مع العدو التركي، وعلى 
الطريق الدولي M4 بموجب مقررات اجتماع 
من  األول  تشرين  شهر  من   22 في  سوتشي 
الروسي  الجانب  ألزمت  التي   ،2019 العام 
المتنازعة،  األطراف  بين  النار  إطالق  بوقف 

وحماية المدنيين.

مسؤوليَُّة املجتمع الدويلِّ يف 
التحرُك لوقِف االعتداءاِت

وبهذا الصدد حذرت الرئيسة المشتركة لمجلس 
تداعيات  من  مشو  ليلى  سبي،  كري  مقاطعة 
استمرار القصف الهمجي، الذي تنتهجه الدولة 
التركية المحتلة ومرتزقتها، بسقوط المزيد من 
العدوانية،  الممارسات  هذه  ضحايا  المدنيين 
لتدمير  ممنهجة  سياسة  اتباع  على  والعمل 

المدنيين،  األهالي  أرزاق  واستهداف  القرى، 
وممتلكاتهم بحجج وذرائع كاذبة.

ومنذ  الروسي،  الضامن  أن  ليلى:  وبيّنت 
المتفرج،  موقف  يقف  المنطقة،  في  انتشاره 
مما يفعله المحتل التركي من قصف ومجازر 
ساكناً  يحرك  أن  دون  المدنيين،  بحق  ترتكب 

حتى اللحظة.
وطالبت ليلى في نهاية حديثها: المجتمع الدولي 
إزاء  سريعاً  بالتحرك  الروسي«  و«الضامن 
المنطقة من قصف همجي من  له  تتعرض  ما 
تفادياً إلزهاق  التركي ومرتزقته،  المحتل  قبل 

المزيد من أرواح المدنيين األبرياء.
لم  التركي  القصف  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
يقتصر على الخسائر البشرية، بل كان له ضرر 
توثيق  تم  أيضاً، حيث  المدنيين  على ممتلكات 
إلى  باإلضافة  منزالً،   113 من  أكثر  تدمير 
إخالء أكثر من خمسة قرى بشكل كامل »صيدا 
بعد  والعريضة«  والصوان  والهوشان  ومعلق 
استهدافها  جراء  فيها،  المنازل  معظم  تدمير 
من  الهكتارات  آالف  وحرق  مباشر،  بشكل 

األراضي الزراعية.

الطبقة/ عمر الفارس - أكد الرئيس المشترك 
المدنية  لإلدارة  التابعة  العالقات  للجنة 
الديمقراطية في مدينة الطبقة إبراهيم المحمد 
باإلدارة  الدولي  االعتراف  ضرورة  على 
الذاتية في شمال وشرق سوريا، بعد تحقيقها 
واإلدارية  السياسية  اإلنجازات  من  الكثير 

والعسكرية. 

وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  حققت  لقد 
اإلنجازات  من  العديد  تأسيسها،  منذ  سوريا، 
رأسها  وعلى  والسياسية،  والخدمية  العسكرية 
فتح ممثليات في العديد من دول العالم، وزيارة 
وفود تمثل العالقات الدولية لإلدارة الذاتية، كما 
أنه كانت هناك الكثير من الزيارات، قامت بها 
الديمقراطية واإلدارة  وفود من مجلس سوريا 
الذاتية لعدد من دول العالم، كفرنسا، والسويد، 
إضافة  وغيرها،  وروسيا  المتحدة،  الواليات 
للنجاحات اإلدارية من خالل تفعيل المؤسسات 
التي حققت  الجهات األمنية،  الخدمية، وتنظيم 

المناطق، بعد تحريرها  األمن واالستقرار في 
من أيدي مرتزقة داعش.

منجزاُت اإلدارِة الذاتّيِة

اإلدارة  ونجاحات  منجزات  عن  وللحديث 
التقت صحيفتنا  الماضية،  الفترة  الذاتية خالل 
التابعة  العالقات،  لجنة  في  المشترك  الرئيس 
الطبقة،  الديمقراطية في مدينة  المدنية  لإلدارة 
بعد  قائالً:  كالمهُ  بدأ  الذي  المحمد  إبراهيم 
المدنية  تاِأسيس اإلدارة  الرابع من  العام  انتهاء 
والرقة،  الطبقة،  منطقة  في  الديمقراطية 
من  سنوات  ثماني  ومرور  الزور،  ودير 
وعفرين،  الجزيرة،  في  الذاتية  اإلدارة  والدة 
نوعية  نهضة  المناطق  تلك  تشهد  وكوباني، 
فالنجاح  كافة،  واألصعدة  المجاالت  على 
مستوى  على  واإلداري  والسياسي  العسكري 
تنظيم المناطق والبلدات، حقق قفزات نوعية، 

والخدمية،  االقتصادية  التحتية  البنى  وتأهيل 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  استطاعت  أن  بعد 
اإلرهابي  داعش  المناطق من مرتزقة  تحرير 

منذ ما يقرب األربع سنوات.
المنجزات  أهم  من  كان  حيث  المحمد:  وتابع 
في  الذاتية  اإلدارة  حققتها  التي  السياسية، 
مجلس  قيادة  ظهور  سوريا،  وشرق  شمال 
سوريا الديمقراطية عبر نشاطها الالفت، التي 
نوعية  قفزة  تحقيق  في  البارز  الدور  لها  كان 
الزيارات  خالل  من  الدولية،  العالقات  في 
األوروبية،  البلدان  من  للعديد  بها  قاموا  التي 
هذه  وحققت  االتحادية،  وروسيا  وأمريكا، 
ظهرت  والتي  أهدافها،  من  العديد  الزيارات 
التي حققتها  المنجزات  في  الواقع  أرض  على 

إدارياً وسياسياً.

اعرتاٌف دويلٌّ ضمنيٌّ لإلدارِة 
الذاتّيِة

استطاعت  الذاتية  اإلدارة  بقوله:  المحمد  وبين 
منها  الدول،  من  العديد  في  لها  ممثليات  فتح 
وسويسرا،  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
األمريكية، وهذه  المتحدة  والواليات  وروسيا، 
العالقات  نقلة نوعية ذات أهمية على مستوى 
تعدّ  حيث  العالمية،  والسياسية  الدبلوماسية 
بوجود  اعتراف ضمني  بمثابة  الممثليات  هذه 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 
الكلي  االعتراف  بضرورة  نشيد  دوماً  ونحن 
والصريح باإلدارة الذاتية، كإدارة نوعية قادرة 
على القيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، التي 
آالف  استقطاب  استطاعت  سابقاً  ذكرنا  كما 
السوريين، واستثمار وتوظيف الجهود لتحقيق 
سوريا الديمقراطية، في مجتمع أخالقي يسودهُ 
التعايش السلمي، ووحدة المصير، وأُثبتت على 
من  تعدّ  حيث  والكفاءة،  التنظيم،  أعوام  مدى 
مستوى  على  واستقراراً  أمناً  المناطق  أكثر 

الجغرافيا السورية. 

المشترك  الرئيس  طالب  حديثه  نهاية  وفي 
المحمد،  إبراهيم  الطبقة  في  العالقات  للجنة 
االعتراف الرسمي باإلدارة الذاتية، من خالل 
الدبلوماسية  الدولية  العالقات  وتشكيل  تأكيد، 
قدرة  تؤكد  جديدة  بزيارات  والقيام  الخارجية، 
هذه اإلدارة الحفاظ على األمن واالستقرار في 
المنطقة، وتثبيت دورها في المؤسسات الدولية، 
األمن  ومجلس  المتحدة،  األمم  رأسها  وعلى 
والمنظمات  األوروبي  االتحاد  ودول  الدولي، 
الدولية، التي تؤكد استمرار تطور العالقة بين 
هذه  لتكون  الدولية،   والمحافل  الذاتية  اإلدارة 
أجل  من  عليه  للبناء  األمثل  النموذج  اإلدارة 

وضع الحل النهائي لألزمة السورية.     
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 الهجماُت على
 المدنيّين فشل

 وانحطاٌط

أخالقيٌّ

نهاية  مع  وبخاصة  األخيرة،  اآلونة  في 
زاد  اجلديد،  العام  وبداية  املاضي،  العام 
من  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 
حدة الهجمات على شمال وشرق سوريا، 
بالطائرات  التركي  يهاجم املستبد  فمرةً 
ويوجه صواريخه  العزل،  املدنيني  املسيرة 
واألطفال  والشيوخ،  النساء،  صدور  إلى 
املقاربات  إلى  النظر  دون  من  األبرياء، 
القوانني  وحتى  واألخالقية،  اإلنسانية 
املدنيني  التي حترم قتل  الدولية،  واملواثيق 

وحتت أية مسميات كانت.

ومرةً أخرى بفوهات املدافع البعيدة املدى؛ 
الناس  فال  حي،  شيء  كل  لتستهدف 
وال  واحلجر،  الشجر  وال  منها،  سلمت 
اجلوامع وبيوت اهلل، وال األوابد التاريخية، 
لم  سابقة  في  واحليوانات،  الطيور،  وال 
يشهد لها التاريخ احلديث مثيالً، والهدف 
شعوب  إخافة  وهو  معروف  تأكيد  بكل 
املنطقة، وإفراغها من سكانها األصليني، 
حدث  كما  واالغتصاب،  باالحتالل  إيذاناً 

في لواء إسكندرون.

منحلون  املرتزقة  وبيادقهم  واحملتلون 
واجتماعياً،  ودينياً،  ومهنياً،  أخالقياً، 
يرتكبون  عندما  وبالنتيجة  وسياسياً، 
وبخاصة  املدنيني،  بحق  اجملازر  هذه 
وجههم  يظهرون  والنساء،  األطفال، 
استمرار  يعادون  أنهم  البشع،  احلقيقي 
أي حلول  أمام  ويقفون حجر عثرة  احلياة، 
وهم  السورية،  لألزمة  سياسية سلمية 
باقترافهم لهذه اجلرائم البشعة يسدون 
في  تساهم  مبادرة  أية  أمام  الطريق 

وصول السوريني إلى بر األمان.

والهجمات  االعتداءات،  هذه  استمرار  إن 
على شعوب شمال وشرق سوريا، وبهذه 
الدولي  اجملتمع  يضع  والتصعيد،  الوتيرة 
للعمل  ويحثه  كبيرة،  مسؤوليات  أمام 
دون استمرار  للحلول،  إيجاد صيغة  على 
على  ومرتزقتها  التركية  الهجمات 
اجملتمع  أن  كما  باملدنيني،  اآلهلة  املناطق 
الدولي بات في محل إدانة ومساءلة عما 
يجري، دون رقيب أو حسيب، والسؤال هنا 
القانون  فوق  التركي  االحتالل  دولة  هل 
حتت  باالعتداءات  تستمر  وهل  الدولي؟ 

أنظار العالم ومن دون حساب؟

ملعب  في  األسئلة  هذه  على  األجوبة 
ومجلس  املتحدة،  واألمم  الدولي،  اجملتمع 
الدولي، ومنظمات حقوق اإلنسان،  األمن 
أجمع،  العالم  أن  يبدو  الواقع  أرض  وعلى 
يحدث،  ما  كل  من  املتفرج  موقف  يقف 
ذي  الكوباني  الطفل  منظر  أن  ويبدو 
الساق  مبتور  بات  والذي  أعوام،  األربعة 
يحرك  لم  واملوت،  احلياة  بني  يعيش  وهو 
جفناً للمجتمع الدولي وعبر مؤسساته 
املعنية كافة، وهذا هو اجلنب واالنحطاط 
متى  إلى  أعلم  وال  بعينه،  األخالقي 
ستغمض العيون عن االنتهاكات التركية 

اليومية بحق شعوب املنطقة؟

وما يثير االستغراب، أن اجلميع يدركون: أن 
تركيا دولة مارقة تخرق القوانني الدولية، 
ولديهم  كافة  بأشكاله  اإلرهاب  وتدعم 
تركيا  دالل  أن  يبدو  ولكن  ذلك،  يثبت  ما 
القوانني  لتخرق  كلها؛  احلدود  تخطى 
دون  من  اجملازر  أفظع  وترتكب  الدولية، 
من  إدانة،  أو  شجب،  أو  استنكار،  بيان 
قبل من يدعون الدفاع عن حقوق اإلنسان 
والدميقراطية، وإن لم حترك مظاهر القتل، 
والدمار، واجملازر، التي ترتكب بحق شعوب 
اجملتمع  ضمير  سوريا،  وشرق  شمال 
أمطرت  لو  حتى  يتحرك  لن  اآلن،  الدولي 
الكيمياوية،  باألسلحة  شعوبنا  تركيا 
احلني  بني  تستخدمها  أن  العادة  وجرت 

واآلخر.

اآلن وكل العالم يرى ويشاهد اجملازر، التي 
ترتكب كل يوم بحق املدنيني في كوباني، 
وعني عيسى، والشهباء، وتل متر، ومنبج، 
ونطالب،  نسأل،  أن  حقنا  من  وقامشلو، 
وسالم؟  بأمان  نعيش  أن  حقنا  من  أليس 
ونحن من حاربنا اإلرهاب، ولقناه دروساً لن 

تنسى وبشهادة العالم أجمع!؟  

عين الحدث

رفيق إبراهيم

كيف سأعّدك معارضًا وطنيًا..؟!

المقبرة البحرية

تراتيل عقل

ِمْن خلِف نافذٍة صغيرٍة

سور منبج من تحفة أثرّية إلى طلٍل

بكر حج عيسى 

بعيداً عن التشنجات الحزبية والسياسية، هناك 
مثل يقول »ما يلزمه للبيت حرام على الجامع«.
آفا،  روج  في  الكردية  األحزاب  بعض  بصدد 
الديمقراطي  الحزب  فلك  في  يدورون  الذين 
الكردستاني. أنتم من روج آفا ولستم من إقليم 
الفكر،  تنتهجوا  أن  في  الحق  لكم  كردستان، 
وشعبها،  آفا  لروج  خدمة  بنضالكم  يليق  الذي 
فإذا ال ترضون باإلدارة الموجودة، قوموا بدور 
اللجوء  دون  الداخل،  من  الوطنية  المعارضة 
الدول  على  االعتماد  أو  خارجية،  قوى  إلى 
اإلقليمية، لكن ترك هذه الساحة، ومحاربة هذه 
الخارج، والعمل من أجل هدمها،  اإلدارة من 
التي  اإلخوانية  الشوفينية  القوى  مع  وبتحالف 
الديمقراطية، وال بحقوق  باء  بألف  تعترف  ال 
معارضا  أنك  يعدّ  ال  فهذا  الكردي،  الشعب 

وطنيا.
إقليم  على  تعتمد  فقط،  ليس  أخرى،  جهة  من 
نضالية  ساحة  وكأنه  هناك،  وتقيم  كردستان، 
لك، بل تحاول نقل تجربة الحزب الديمقراطي 

فهل  آفا،  روج  إلى  وسياسته  الكردستاني، 
بوحدة  كردستان  باشور  في  نجح  الحزب  هذا 
في  اإلدارة  بتوحيد  قام  وهل  الكردي؟  الصف 
العسكرية  قواتهم  بدمج  قاموا  وهل  اإلقليم؟ 
الكردستانية  واألحزاب  القوى،  بقية  مع 
الكردستاني في  الوطني  االتحاد  وعلى رأسها 
هناك  أليس  واحدة؟  وطنية  عسكرية  مؤسسة 
إحداهما  إدارتان،  الواقع  أرض  وعلى  فعلياً، 
أليست  السليمانية؟  في  واألخرى  هولير،  في 

كركوك ضحية خالفاتهم؟
التجربة  هذه  لنقل  نهاراً؛  ليالً  تجاهدون  وأنتم 
أداء  تقييم  بصدد  لست  هنا  أنا  آفا،  روج  إلى 
– كردستان  اقليم  في  الديمقراطي  الحزب 
العراق، فهم أدرى بمصلحتهم، والشعب هناك 
هو الذي يقرر مصيره، ويختار الحزب الذي 
قيادات  تُرى هل  بسؤال،  إليكم  أتوجه  يناسبه، 
يبادلونكم  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
لدى  تجاههم؟  تبدونه  الذي  نفسه،  الشعور 
إغالق معبر سيمالكا، وحصار شعب روج آفا، 
وتقيم  أنصارهم،  كونكم  مشاعركم  راعوا  هل 
عوائلكم في روج آفا، وهم بحاجة إلى الدواء، 

وحليب األطفال، والمواد الغذائية؟   

تقديم  يستطيع  ال  ألهله،  فيه  خير  ال  الذي 
يعطيه،  ال  الشيء  ففاقد  لغيره،  المساعدة 
النضال والواجبات، والدفاع عن  هروبكم من 
الوطن بحجة »أنني اختلف سياسياً مع اإلدارة« 
في  عديدة  تجارب  هناك  مقبوالً،  مبرراً  ليس 
سياسياً،  مختلفة  أحزابهم  العالم،  بقاع  مختلف 

خارجي،  لتهديد  وطنهم  تعرض  لدى  لكن 
ويتوحدون  جانباً،  السياسية  خالفاتهم  يتركون 
في خندق واحد لمجابهة العدو الخارجي، فهل 

قمتم بهذه الوظيفة؟
فكيف سأعدّكم إذاً معارضين وطنيين؟!

  أحمد ديبو

الفرنسي  الشاعر  قصيدته  قرأت  أيام  منذ 
 « البحرية  »المقبرة  العظيمة  فاليري«  »بول 
التحفة،  هذه  قرأت  الجامعة،  في  وعندما كنت 
وبكيت لمضمونها، ولعظمة البناء »فهي مبنية 
صعب،  وزن  وهو  العشاري«،  الوزن  على 
فرنسا  في  أحد  به  يكتب  يعد  لم  ولصعوبته 
الشاعر  الوسطى، قصيدة صرف  القرون  منذ 
سنوات؛  ثالث  »ريلكه«  العظيم  األلماني 
ليحقق ترجمتها مع قصائد أخرى مضمومة في 
ديوان »قصائد سحرية«، وترجمت إلى لغات 
أخرى كثيرة، ومنها العربية، وبأكثر من ثالث 
ترجمات، وهذه القصيدة شغلت النقاد في فرنسا 
والعالم، فاختلفوا في فك رموزها، وأسرارها، 
إلى حد  والتفسير،  التحليل  بعيدا في  وشطحوا 
أن أحدهم كتب قصيدة مطولة كمقاربة إبداعية 
أنه اكتشف سر  لها، وبعثها إلى فاليري، ظاناً 
عليها  ركوباً  كانت  لكنها  يقال،  كما  البارود 
بابها  ترك  وفاليري  معها،  ابداعياً  تفاعالً  ال 
تنتهي  ال  القصيدة  ألن  الغارب،  على  مفتوحاً 

أبداً، بل تُترك.
البحر  أيها  نعم  البحرية«:  »المقبرة  في  جاء 
العظيم، الذي بالهذيان يتجّمل، يا جلد الفهد، ويا 
دثاراً مثقوباً، أيها األسود المذهب، جاعالً من 
الموت صدر أم، ها أنت تغفو على قطيع من 
عنها األحالم، والمالئكة  دَ  أُبعاِ الساكنة،  القبور 

الفضوليون.     
العميق،  الصمت  إلى  ينتمي  الذي  الموت،  إنّه 
المدى  البعيد  الدؤوب،  المنهجي  التحطيم  إنه 
جرى؟  وماذا  يجري؟  ماذا  األنفاس.  الطويل 

ولماذا؟ وَمن؟ وماذا يجب أن نفعل؟ تساؤالت 
نفعل ذلك  الجواب عليها، وبدون أن  لم نحسم 
سنبقى »أبلمة« تتقاذفها أمواج البحار الهائجة. 
و«أبلمة« جمع »بلم« حسب القاموس المحيط، 
والبلم هو جذر »بيلمان« أي الضخم المنتفخ، 
الرابعة عشرة  الليلة  البدر، وهي  ليلة  وبلماء: 
إنارتهم  هو  البدر  »كان  القمري  الشهر  من 
والدب  الدب،  ولد  والبيلم:  للعبور«.  الوحيدة 
إذا ما انبطح يشبه البلم، وبَلَّم أي سكت...الخ. 
هذه المفردات دخلت قاموسنا المحكي كشعوب 
سورية من وراء »البلم« وما فعله البلم بالكثير، 
ممن نزحوا، حيث كان وسيلتهم الوحيدة، وهم 
فر اِالنجاة من جحيمهم السوري. يبحرون في ساِ

»األبلمة«،  انقالب  في  السوريين  آالف  مات 
دون أن يكترث أحد لهم، إلى أن جاءت صورة 
قوتها  فرط  من  العالم  لتصدم  »آالن«  الطفل 
البحر، وقدماه  التعبيرية، فيداه لم تزل صوب 

على العالم.
من  السنوات  ثالث  يتجاوز  لم  لطفل  صورة 
من  بيت  كل  في  االضطراب  أحدثت  عمره، 
قد  إنسانيته  أن  الجميع،  إذ شعر  العالم،  بيوت 
العالم،  في  واحد  كل  وشعر  الشوائب،  لحقتها 
والمشاهدة  االنتظار  يستطيع  وال  مدان،  أنه 
فقط، وأن سريره ينظر إليه باشمئزاز، ومرآته 
تالحقه بنظرات فيها تطفّل غير مريح، أصبح 
أن  خليق  غير  أنه  يعتقد  العالم،  في  واحد  كل 
الثلج  ككرة  كانت  اللوثة  هذه  سعيداً،  يكون 
اإلرغام  لبوس  وأصبحت  بسرعة،  تعاظمت 
يتحركوا،  كي  العالم؛  قادة  من  عدد  ألكبر 
تعود  كي  فعله،  من  يهربون  كانوا  ما  ويفعلوا 

البشرية إلى نصابها. 

طفل سوري من أصول كردية، أراد أن يكون 
كان  والبحر  وملح«،  »خبٌز  البحر  وبين  بينه 
الخبز،  لديه  هو  وكان  الملح،  من  الكثير  لديه 
الحكي  وكان  بالميزان،  يحسب  الوقت  كان 
بينهما موجاً، وفاض »آالن« في وجه األمواج 
البحر  وكان  بستاناً،  العرس  وكان  العاتية، 
األثناء  في  المدد،  وكان  معه  وأخذه  يركض، 
ثمة أيام معدودات من العيش في الجحيم، إنها 
في مكان  تولد  أن  لها  آن  لجريمة  هدنة عادلة 
الجغرافيا،  من  الصفات  محددة  العالم،  من  ما 
هو  وملجأ  منفى  في  ولدت  جريمة  والتاريخ، 
من  الجحيم؟!...  من  بالهروب  له  »بلم« سمح 
موٍت، إّما تحت األنقاض، من موت ليس هادئاً 
كالذي يحدث عادةً، بل من موٍت محسوب بدقة 
النصل  ولمعان  البراميل،  وعماء  الصواريخ، 
من شدة التكبير، ليس موتاً يأتي بأوان معلوم، 
وتعرف أنه يصيب، ويفتك، وتجهد في تجنب 

الفتك، واإلصابة.
بأم  تراها  الموت،  إلى  تؤدي  قد  كثيرة  أسباب 
وكل  آالن،  يا  يديك،  وبعجز  الكليلتين  عينيك 
من كنت معادالً لهم في الشهادة، والحجة على 
الفرج  المنتظر  أيها  العالم وغدره،  هذا  قساوة 
في »بلم« دون سرير، وأغطية، أيها الراغب 
في العيش، ولم تعد العدة لموتك، أيها المنتظر 
نضوب  المنتظر  أيها  وقسوتها،  السماء  فراغ 
المنفى  الخانقة، ليس  الموت  أدوات  البحر من 
الزبد  عنوانك،  الهائجة  األمواج  وال  بيتك، 
اليونانية،  اآللهة  ابنة  ليس مولدك »كمينيرفا« 
من  الهاربة  الفقيرة  البيوتات  مواليد  من  أنت 
كامالً  عمراً،  نيرانها  تدوم  التي  الحروب، 
وليس ثمة غيرها في بالدك قادٌر على العيش 

من  تريده  كنت  الذي  ما  والصمود،  والتجدّد 
عمى  من  أيام  بضعة  العبور؟...العيش  هذا 
الرخاء  من  مقبلة  والقذائف؟ عقود  الصواريخ 
والحلم بمستقبل بديع يليق بك؟ أم كان عبوراٌ 

لمجرد النجاة؟!
على  جررت  حتى  بالضبط،  أردته  الذي  ما 
نفسك هذا الموت كلّه؟ هل كنت تريد أن تكون 
الحقوق  تعطي  وديمقراطية،  هادئة،  سوريا 
لشعوبها جميعها؟ ما الذي تمنيته بالضبط، حتى 

جرى ما جرى؟
في وسعنا أن نشاركك األحالم فقط، لو تستطيع 
الذي  ما  لنا:  تقول  أن  بأحالمك،  تُخبرنا  أن 
اعتدى  الذي  ومن  المنام؟  في  وتمنيته  أردته 
على منامك؟ فتحّول إلى مهب من ماء ال يخمد.
بالنياشين  المتمنطقون  يستطيع  واآلن، 
واألوسمة، جراء حروب خاسرة، أن يهددوا، 
ويعدوا بالويل والثبور، بعد »آالن« لم نعد نهتم 
إدمان  باب  في  يقع  فقط  له  نهتم  فما  باألثمان، 
قليلة  بحبال  النجاة،  تقنية  تعلّم  في  يقع  الحياة، 
سننجو؟  كيف  نعرف  أن  نُريد  وطعام شحيح، 
هذا  على  منتصرة  حياة  إلى  سنخرج  وكيف 
عظماً  نشبهك  ألننا  كله؛  ذلك  نُريد  الموت! 
عوقبت  التي  جريمتك،  كانت  وهذه  ولحماً، 
عليها هذا العقاب، ورصفت على درب جلجلتها 
والمتوسط،  إيجه،  في  البحرية  المقابر  مئات 
فأفضل وسيلة لتحقيق أحالمك، هي أن تستيقظ.

لمياء حسو 

التّساؤالتاِ الّتي ال نهايةاِ لَها، األفكاُر، الّتي حالَم 
تبدأُ تجرفنَا في تيّارَها ال نجاةٌ وال غرٌق، تبتلعنَا 
وحروٌب وضجيٌج وصخٌب  معارٌك  أمواجَها، 
بَها  نستسلُم  قاٌع  أو  ونهٌر  بحٌر  وال  يهدأُ،  ال 

. للغرقاِ
ثم  ثانيَها  إلى  نلاُِج  مشروعةٌ،  وأبواٌب  متاهاٌت 
ثالثَها، ال نهايةَ، باٌب إلى آخر، فكرةٌ تُّسلُم فكرةً، 
قوائٍم مزعزعٍة  نقُف على  خاليٍة،  أرٍض  وفي 

ونفوٍس مذبذبٍة، ال نجدُ نهايةً ألفكارنَا.
بشكٍل  العقلي  واإلجهادُ  النّفسي،  الّضغُط  يؤثُر 
وخاّصةً   ، الّشخصاِ حياةاِ  على  للغايٍة،  سلبيٍ 
، حيُث يدمراناِ حياتَهُ  الشباُب في سناِ المراهقةاِ
تدريجيًا دوَن وعيٍ لذلَك، ويؤدي تراكُم األفكاراِ 
ُم جسدياً ونفسياً  إلى التأثيراِ السلبي على صحتهاِ

واجتماعياً، حيُث يدخلوَن في حالةاِ اكتئاٍب.

مقاالً  اإلسبانيةَ   »180 »سالود  مجلةُ  نشرْت 
لرأيٍ تحدثْت فيهاِ الكاتبةُ )تيريزا مونتيرو( عن 
 ، الالزماِ مَن  أكثَر  يفكروَن  الذيَن   ، األشخاصاِ
وقالْت   ، السلبيةاِ باألفكاراِ  عقولُهُم  ويملؤوَن 
الّذي ترجمتهُ »عربي21«،  في مقالاَِها  الكاتبةُ 
إلى  أحياناً  تؤٍدّي  قْد   ، التّفكيراِ في  المبالغةَ  إّن 
كثيٍر  وفي   ، المؤقتاِ الذّاكرةاِ  بفقداناِ  إصابتاَِها 

وإعادةُ  متسرعٍة،  قراراٍت  اتخاذ  األحياناِ  من 
التفكيراِ فيها، كَما لو أّن حياتََها تعتمدُ عليها، ّما 
باإلحباطاِ  لديَها في نهايةاِ المطافاِ شعوراً  يولّدُ 

وعدماِ الّرَضا.
الّتي   ، والجسديّةاِ النّفسيةاِ  األمراضاِ  أكثراِ  ومن 

: تنتجان عن التفكيراِ الزائداِ
ـ االكتئاُب: أحدُ األمراضاِ الناتجةاِ عن الحزناِ 
إلى  الحياةاِ  من  الهروباِ  في  ورغبٍة   ، الشديداِ

النوم اِ.
ببعضاِ  القولوُن  يتأثُّر  العصبُي:  القولوُن  ـ 

. الضغوطاِ العصبيةاِ والنّفسيةاِ
ـ التّوتُّر االنفعالُي: أحدُ األمراضاِ النّاتجةاِ أيضاً 
عن شدةاِ التّركيزاِ في أمٍر معيٍن، وكثرةاِ التّفكيراِ 
 ، ّي إلى انعداماِ الطمأنينةاِ والعصبيةاِ فيه، ّما يؤداِ

. واالنزواءاِ االجتماعياِ، وفقداناِ الّشهيةاِ
ـ البثوُر والحبوُب: تظهُر البثوُر والحبوُب في 

، نتيجةَ الّضغطاِ  الجسماِ خاصةً في منطقةاِ الوجهاِ
. النّفسياِّ

تسارعاً  يحدُث  القلباِ:  دقاتاِ  في  تسارُع  ـ 
ملحوظاً في دقاتاِ القلباِ، ّما يمنُع الّشخَص من 

. النوماِ نتيجةَ التّوتّراِ وكثرةَ التفكيراِ
: نصائٌح للتّخلّصاِ من كثرةاِ التّفكيراِ

وأحسَن  أمٍر،  كلَّ  قدََّر  وأنّهُ  باهللاِ،  اإليماُن   -
ُل نفساً إال وسعَها. ّ تقديرهُ، وأنّه ال يحماِ

إيجابيٍة،  بطريقٍة  موضوعٍ  أياِّ  في  التّفكيُر   -
والنّظُر إلى النّصفاِ الممتلاِئ من الكوباِ، وعدماِ 

االلتفاتاِ نهائياً إلى النصفاِ الفارغاِ.
أوالً   ، للمشكالتاِ حلوٍل  عن  البحثاِ  محاولةُ   -

بأوٍل؛ حتّى ال تتراَكَم.
، ومحاولةُ الخروجاِ من حالةاِ  - التّحلاِّي باإليجابيةاِ
، أو الخروُج معُهُم إلى  الحزناِ بزيارةاِ األصدقاءاِ

. يٍّ مكاٍن ترفْيهاِ

عبد هللا الرحيل

منذ زمن  مدينة، هجرتها  إلى  بأدراجي  عْدُت 
المتنّسمة  الجنوب  رياح  فاستوقفتني  بعيد، 
القدم،  في  والموغلة  البعيدة،  نجد  أطراف  من 
البنفسج  بألوان  ُموّشًى  حديثاً  بناًء  فاعتليت 
الهادئ، وعلى لحظة شرود في غياهب عقلي، 
الذي اختزن طويال شموس بالدي، نظرُت من 
الشتاء  بألوان  نت  لُّواِ قد  نظيفة،  صغيرة  نافذة 
لتنثَر  َمحنيّة،  داكنة،  غيمة  من  المضمحّل 
باِ، ما رجعت  قطراتاِ مائها على المكان الَخراِ
بعقلي البعيد إلى زمن العصور الجاهلية، واقفاً 
على أطالل بُويتاٍت، هجَرتْها نفُس البشر الغافية 
واألثافيُّ  والذكريات،  المجهول،  مدقّات  في 
ساحاتها،  في  عٍ  نُزَّ كحماماِ  متقابلةٌ،  الثالُث 

ُث الرياح  بكلمات حّباِ صامت ندّياِ.    تَُحدّاِ
أرمق تلك البيوت األربع، بنظراتي المتفّحصة 
عديدةً،  استفساراٍت  وراَءها،  تاركاً  يوم،  كّل 
وحركةاِ  بها،  المكان  وخلّواِ  هجرانها،  حول 
الحّب،  من  أفرغتها  التي   ، الدّهراِ عواصفاِ 
والكالم، والهجس، والهوى الروحّي، المستمّر 
الالمتناهي،  الطويل  السرمدّي،  المتالزم 
فال  المتآكلة،  أسوارها  شطآن  بين  والّسحيقاِ 
خّططت  قد  ناعمة،  حنونة   ًّ أكفّا هناك  أن  شّك 
راساِ شجٍر كثيٍر، حيث أنَّ  لبنائها، وزيّنتها بغاِ
رَسمها لم يعُف، فرياح الشمال تطمُسها، لتأتي 
ساحاتها  في  منثورةٌ  فتكُشفَها،  الجنوب  رياح 
قطٌع بالية، والتصقت البيوت األربع ببعضها، 
موَت  كئيٍب رافضةً  في صمٍت رهيٍب  غارقةً 
السنين، ورافضةً اندثاَرها وراء أزمنة الحداثة 
في المدينة الكبيرة الجميلة، فلعّل َمن هجروها، 
وليالي  طويلة،  وقصٌص  غاياٌت،  لهم  كانت 
المظلمةاِ  وغرفاِها  أزقّتها،  بين  عاشوها  سمٍر 

الداكنةاِ الساكنةاِ الّصامتة.
يتراءى لي من خلف نافذتي في إحدى البيوت، 
وهي  مت،  َهراِ قد  عجوٍز،  امرأةٍ  نفساِ  أثر 
تراعي، وتتعهدُ شجرةَ سرٍو صغيرةٍ، تعهدتها 
ونمت،  َكبُرت  حتى  وحبًّا،  وسقاية  رعاية 
الشجرة  فبقيت  عجوُزها،  فارقتها  وربما 
، تحكي بصمتها قصَص الديار،  وارفةَ الظاللاِ
فأصبحت مالذا لعصافيَر شقيٍّة، بنت أعشاشها 

الصغيرة حول ُوريقاتها، فكانت السّكاَن لهذي 
لتعودَ  صباًحا،  وفرًحا  بهجة  تملؤها  الديار، 
في العشّياِ نائمةً بين ُوريقاتها الشريدة، وعلى 
بمقطعٍ  وجداني  يطوف  شقشقاتها،  تمّوجات 

حزيٍن، غارقاً في تفسيرات عقلي البعيد.
لقد هجر البيوَت سكانُها، على وقع قرع سيوف 
فيها  تشابكت  حرٍب،  طبول  وعلى  الهجرة، 
فمضى   ، والتغيُّراتاِ  ، والفاقةاِ  ، الحاجةاِ أنامُل 
فكٍر  بوشي  مستقبلهم  يحيكون  المتحاربون، 
عديدةٍ، وبألوان عدة، ما حدى بالديار أن تفُرَغ، 
فلفظتهم  الّريح،  مهّباِ  سطَح  اعتلوا  قد  وأهلها 
وفي   ، البحاراِ بعيداِ  في  ساكنٍة  أرواحٍ  بقايا 
أرضاِ المجهول، ولعلَّ في آذان البعض منهم، 
هذه  عن  فغُيّاِبوا  الّصدوُح،  الدّهراِ  صائُح  غّرد 
دت المصاريُع َحزنَى، يلفُّها طول  الدار، فأُوصاِ
رت بهذا  االنتظار، ووجع الغياب الطويل، فأُساِ
الحّب الرهيب، تقبع على نفسها حالمة ببعض 
حناناِ يداِ البشر، الذين باألمس كانوا هنا، واليوَم 

قد رحلوا.
والخراَب،  الهجراَن،  فيها  أرى  وإْن  لكنّني 
شغلت  التي  المتجعّدة،  األيدي  أرى  والغياَب، 
نفَسها في بنائها، وترتيب ساحاتها، فهناك قطُع 
آلالت قديمٍة، قد أهلكها الصدأ، وهناك بعض 
من أشجار قديمة، قد غالبت الحنان، والجفاف، 
بعٌض  بينما  السنين،  حرَّ  وغالبت  والرماد، 
 ، البشراِ إنسانيّة  بعض  عليه  ت  مرَّ قد  منها، 
فنثرت فيها بعَض الحشائش، التي تقتاُت منها، 
إذ لم يزل الغازون، ومختلفو الرأي، وسياسات 
التكنولوجية،  النظرة  ذي  المتحّضر،  العالم 
ما  ألهلها  يتركوا  فلم  مختلفين،  والرأسمالية 
االقتصادي  البالء  هذا  إثر  جوعهم،  من  يسدُّ 

المتواتر عليهم.
وسكوٍن،  بصمٍت،  متجاوراٌت  البيوُت  هذه 
بعَضها،  وأحبَّت  بعَضها،  أَلاِفَْت  قد  وهدوٍء، 
شّكلت  قد  فلعلّها  ها،  بعضاِ هموم  وتقاسمت 
أمام  بشموخ  واقفة  فاضال،  كامال  مجتمعا 
اختالفات الطبيعة، شتاءاٌت متواليةٌ، وصوائُف 
الجنوب،  ريح  مردفةً  الشمال،  وريح  مّرْت، 
يدقٌّ  حبيبها  تنتظر،  كحبيبة  صامداٌت،  لكنهّن 
الحّب، وبيده وردةٌ حمراُء، يحكي  باَب  عليها 

لها في نور القمراِ قصةَ غيابه.

القبور،  لقد اختار أهلُها الفراَق، والتشتت بين 
مجاديف  وقع  وعلى  الهجرة،  حدود  وخلف 
لحن  البعيدة، وعلى  البحار  في عرض  السفن 
وقع  وعلى  الشجيّة،  الحدود  حّراس  مزامير 
بالفكر،  المتراكمة  سمائي  من  مطر  قطرات 
ساحاتها،  بأخضراِ  عينيَّ  لّونْت  والصور، 
فمنعت  حزيٍن،  بمقطعٍ  قلبي  لحن  فاعتصرُت 
من  نازلةً  محرقةً،  سريعةً  دمعةً  عني  رغما 
ساكنيها؛  حاَل  ورثيت  عيني،  أعماق  خلف 

قطعة  على  د  مغّراِ بعصفوٍر  نظري  لينتهَي 
خشب متروكٍة، منذ زمن بعيد، لقد مأل المكان 
فيها،  مفرح  بلقاء  وتفاؤال،  وأمالً  وحبًّا  فرًحا 
البنفسج،  نشيدَ  مرددًّا  بهدوء،  نافذتي  فأغلقت 
النابغة  قول  ومرددًا  جديد،  من  الحياة  ونشيدَ 

الذبياني: 
أخنَى  احتملوا/  أهلُها  وأمسى  خالًء،  »أمسْت 

.» عليها الذي أخنَى على لُبَداِ

أبرز  أحد  منبج،  سور   - كردي  آزاد  منبج/ 
الحضارات  على  الشاهدة  األثرية  المعالم 
ذات  كان  الذي  السور  هذا  المندثرة،  العريقة 
يوم أحد أهم التحصينات الدفاعية عن المدينة، 
بات اآلن أثراً بعد عين، وتتبادر للذهن بعض 
السور  أمسى  حتى  حدث  ماذا  التساؤالت، 
الوقت  في  به  حل  وماذا  أنشئ؟  ولَم  طلالً؟، 

الحاضر؟

زهرة  تزين  كما  منبج،  مدينة  اآلثار  تزين 
ضفيرة، فبكل بقعة منها لون حضاري يزيدها 
ويعدّ  المندثرة،  األوابد  في  حتى  وبهاء  بريقاً، 
سور منبج من ضمن اآلثار التي القت مصيراً 
نسلط  أن  نحاول  أننا  إال  بالزوال  مشؤوماً 
إضاءات بسيطة على جوانب من حياة السور 

حسب ما توارد من شواهد وأخبار.

حدوة  شكل  على  بعيد  من  منبج  سور  يبدو 
حصان، يحيط بها من الجهة الشمالية والشرقية 
والغربية،  الجنوبية  الجهة  إلى  ذلك  بعد  ليمتد 
الشهيرة،  قلعتها  السور  هذا  داخل  وتتحصن 
وقد أورد ابن جبير ذكر الّسور قائالً: »يحف 
وقد  واالنتهاء،  الغاية،  ممتد  عتيقاً  سوراً  بها 
ويذكر  الّرومانيّة،  الحقبة  في  الّسور  ترميم  تّم 
أيضاً أّن جوستنيان أشاد سوراً حصيناً؛ عجز 

عندما  الفرس  ملك  كيخسرو  منبج  اقتحام  عن 
جاء لمهاجمة شمال بالد الّشام«. 

قبل السلوقيين، ولشدّة  ولعل السور كان ماثالً 
تقهقره رّممه سلوقس على غرار أسوار المدن 
األخرى؛ ّما زاده حصانة، ومتانة، وما أصاب 
قلعتها  العمرانية؛  سلوقس  نهضة  من  منبج 
للقالع  تنسب  وهي  السور  داخل  بقيت  التي 

الّسلطانية. 
وذكر تاريخ نشأتها الباحث عرابي عبد الحي 
السور  أن  العربي،  القدس  جريدة  في  عرابي 
وأنها  والمنعة،  الدفاع  بغية  منبج  حول  يحيط 
قرناً،   17 عمرها  مسيحية  كنيسة  تحوي 
على  األثرية  القطع  من  العديد  إلى  باإلضافة 
سكنوا  ألشخاص  مدافن  ضمن  بشرية  رفات 

المكان.
ذكر  فقد  السور،  بها  بُني  التي  المواد  أما 
بالحجارة  مبنّي  سور  أنه  الحموّي:  ياقوت 
محكم«. ويوصف هذا الّسور، أنه شديد المتانة 
واألحكام، ولعل الغرض دفاعي بحت وهو لرد 

جحافل المعتدين على أعقابهم.
وال شك أن تصميم القلعة المحاط بالسور ليس 
تتعرض  كانت  التي  المناطق  هذه  في  غريباً 
اإلمبراطوريات  قبل  والقتال من  للغزو  للدوام 
نموذجاً  التصميم  في  تمثل  وكانت  الكبيرة، 
أّي  اآلثاريين،  بلغة  األكروبوليس؛  يحاكي 
تبنى  عسكريّة؛  قلعة  وهي  المصغّرة،  المدينة 
ما  إذا  األهالي  بها  الّسور؛ عادة يحتمي  داخل 
حوصرت بلدتهم، أو تقهقرت أسوارها، وفيها 
ويوصف  والّشراب،  الّطعام  من  كافية  مؤن 
ساعتين  من  أكثر  يتطلب  بأنه  لعظمته  السور 
على  عميق  خندق  جانبه  وإلى  حوله  للدوران 
غرار قلعة حلب، وقد قال عنها ابن جبير عندما 
زار منبج سنة 579هـ )لها قلعة حصينة، في 

جوفها تنقطع عنها، وتنحاز عنها(.
القلعة  هذه  من  تبقى  ما  أن  األمر  في  الغريب 
الرابضة وسط  الهامدة؛  اسمها، وجثّتها  سوى 
حّي يشّكل حيّاً يدعى التبّة. وهي هضبة ردميّة 
لمنبج  والزائر  مياه،  خّزان  فوقها  بني  عالية؛ 
يراها، والخّزان أّوالً، والحديث للباحث حسين 

بكار، صاحب كتاب منبج سيرة ومسيرة.
السور  من  بأفضل  منبج  قلعة  حال  يكن  ولم 
الذي تعرض للخراب، الذي جره إليها العوامل 
الطبيعية والعوامل البشرية جراء حروب على 
امتداد تاريخ منبج أو من الهدم والعبث أيضاً. 
ومنذ سنوات ليست بعيدة شكل سور منبج مقلعاً 
الطينية  منازلهم  لبناء  السكان  يستغله  واسعاً 
التي تبدلت إلى استخدام اإلسمنت والبلوك وقد 
تكونت بقاياه داخل المنازل أو أسفلها فاندثرت 
أغلب أجزاء السور وحلت مكانه أبنية سكنية، 
وفق بحث للكاتب قصي أحمد في موقع الشرق 

األوسط الديمقراطي.
أنه  إال  السور  أصاب  الذي  االندثار  وبرغم 
تتوضع  حيث  األجزاء  بعض  مشاهدة  يمكن 
والشرقية،  الشمالية  الجهة  في  األجزاء  هذه 
أما أجزاء السور في الجهة الجنوبية والغربية 
ما  سوى  منها  يتبق  ولم  بالكامل  مخربة  فهي 

هو ظاهر.

 مسيرةُ
 النَّهضِة

 الثَّقافيَِّة في
الّرقَِّة

تشهد مدينة الرقة منذ أن رُفع عنها الستار 
العصر،  ظالم  من  عليها  املفروض  األسود 
وتضحيات  بجهود  وأخواتها«  »داعش 
الدميقراطية«  سوريا  »قوات  احلرية  مقاتلي 
في تشرين األول 2017م إعادة إعمار واسعة، 
رونقها  إلى  إلعادتها  ثقافية  ونهضة 
احلضاري، بل وجعلها مركزاً عمرانياً وثقافياً 
أبنائها  بجهود  وذلك  املنطقة،  في  مرموقاً 
من مختلف الشعوب، حتى أنها تعّد حالياً 
الذاتية  لإلدارة  اإلدارية  العاصمة  مبثابة 

لشمال وشرق سوريا.

فبدأ إعادة البناء الثقافي في املدينة إنشاء 
الرقة  مجلس  في  واآلثار  الثقافة  جلنة 
من  املدينة  حترير  بعد  ُشكلت  الذي  املدني، 
تنظيم  عاتقها  على  أخذت  والذي  داعش، 
والفنية  الثقافية  واملهرجانات  املؤسسات 
في املدينة إضافة إلى أعمال حماية التراث 
بعد  الرقة  متحف  ترميم  خالل  من  األثري، 
سيطرة  ظل  في  والنهب  للتخريب  تعرضه 
مركز  افتتاح  تالها  املدينة،  على  داعش 
الثقافة والفن في 29 نيسان 2019م، والذي 
من  والفنون  احمللي  التراث  بإحياء  اهتم 
بني  ومن  واملسرح،  الشعبي  والرقص  الغناء 
نظمت  التي  والفنية  الثقافية  املهرجانات 
في املدينة مهرجان األغنية الفلكلورية في 
أيلول 2020م، واملهرجان التراثي األول للمرأة 
األسبوع   ،2020 األول  تشرين  في  الفراتية 
2021م  شباط   25-20 بني  األول  الثقافي 
من  متنوعة  وفعاليات  أنشطة  ضم  والذي 
ألفالم  وعروضاً  وثقافية  أدبية  محاضرات 
للوحات  ومعرضاً  ومسرحيات،  قصيرة 
لألطفال،  رسم  وورشة  والكتب  الفنية 

إضافة إلى حفل توقيع جماعي للكتب.

وعلى صعيد التنظيم النقابي واملؤسساتي 
احتاد  تأسيس  جرى  الرقة،  ومثقفي  لكتاب 
افتتح مكتبه  والذي  املدينة،  في  للمثقفني 
هذا  ومتكن  2019م،  أيلول   12 في  رسمياً 
االحتاد من إقامة فعاليات أدبية وثقافية إلى 

حد ما.

وفي 22 أيار 2021 أعلن عدد من مثقفي الرقة 
إعادة تفعيل جمعية ماري للثقافة والفنون 
 2006 عام  ست  أُسِّ قد  كانت  التي  والبيئة، 
واألزمة  األحداث  بعد  العمل  عن  وتوقفت 
 2021 آب   18 وفي  سوريا،  شهدتها  التي 
النهرية«  »السالم  قافلة  اجلمعية  أطلقت 
شخصية  خمسني  من  أكثر  حملت  والتي 
والفنانني.  املدنيني  الناشطني  املثقفني  من 
السورية تطلق  األزمة  وكانت اجلمعية قبل 
ماري  مدينة  حتى  توتول  من  نهرية  رحالت 
لقافلتها،  عام  تاريخ 18 آب من كل  وتختار 

وهو التاريخ الذي اكتشفت فيه املدينة.

وجرى تأسيس احتاد فناني الرقة في تشرين 
 2021 الثاني  تشرين   27 وفي  2021م،  األول 
لتكون  املدينة  في  الشرق  افتتاح جامعة  مت 
للنهضة  رديفة  وخطوة  علمياً  صرحاً 

العلمية والثقافية في الرقة.

في  املدينة  شهدته  ثقافي  حدث  وآخر 
إلى  أخرى  خطوة  وُعدَّ  املنصرم،  العام 
والثقافي  األدبي  احلراك  لتنشيط  األمام 
»فسحة  مقهى  افتتاح  فكان  املدينة،  في 
حوار« الثقافي في 29 تشرين الثاني 2021م 
األدبي  املنتدى  أو  الصالون  مبثابة  يعد  والذي 
للرقة، ويهدف »فسحة حوار« إلى محاكاة 
السبعة من مسرح وفنون  األدبية  األجناس 
وعروض  وكتابة  وموسيقا  وغناء  رسم 
سينمائية على مدار أيام األسبوع، وتشمل 
السياسي  بالشأن  مناقشات  نشاطاتها 
خاللها  ومن  والفني،  واالجتماعي  واألدبي 
املرعي  فوزية  األديبة  منتدى  تفعيل  أُعيد 
أيام  من  أربعاء  كل  أمسية  لها  خصص  إذ 
األسبوع  حتت اسم »منتدى فوزية املرعي«.

الرقة  الثقافية في  املسيرة  تتبع  ومن خالل 
باجتاه  الصحيحة،  السكة  في  أنها  يتبني 
حتقيق اجنازات وقفزات أدبية وثقافية كبيرة، 
وقد كان لي الشرف حضور األسبوع الثقافي، 
من  كضيف  2021م  شباط  في  أقيم  الذي 
أدبية  بقامات  التقيت  وهناك  اجلزيرة  إقليم 

وثقافية لها حضورها في احلراك الثقافي.

الحدث الثقافي

دلشاد مراد
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قامشلو/ ميديا غانم - إجحاٌف كبيرٌ بحقهن، ولكنَّ المؤلَم أنّهن الزلن يخشين أن يطالبن بحقوقهن من الكثير من األطباء خوفًا 
المعاينات لدى  ارتفاِع أجور  الممرضاِت بعد  على أوضاِع  الضوءِ  الجديِد أردنا إعادِة إلقاءِ  العام  من فقدان وظائفهن.. ببداية 

معظِم األطباءِ؛ فهل من جديٍد بخصوِص النظر في أجورهن أيضًا؟! الرقة/ المهند عبد اهلل - تعّد تربية األسماك، أو االستزراع السمكي من أكثر المشاريع النامية في العالم حالًيا، بسبب زيادة الطلب على المكونات 
الغذائية الموجودة في األسماك، ما سبب زيادة الضغط على التجمعات البرية لألسماك في األنهار والبحيرات، فشكلت المزارع الحل األمثل للعاملين 

بهذا المجال من الناحية االقتصادية والمعيشية.

عام آخر مضى.. والممرضات يطوين الوعود بخيبة

رقاِت في المدينِة شكاوى متكّررٌة في الّشدادّي من رداءِة الطُّ

... مشروٌع اقتصاديٌّ صغيٌر  االستزراُع السمكيُّ

يعلُن نجاَحه في الرّقة
»روناهي«  صحيفتنا  تناولت  المنصرم  العام  في 
تقاضي  من  يشتكين  اللواتي   » »الممرضاتاِ قضية 
وها  طويلٍة،  لساعاٍت  بعملهن  مقارنةً  زهيدةٍ  أجوٍر 
تحسيٍن  أيَّ  نَر  لم  الوعوداِ  ورغم  كامٌل،  عاٌم  مرَّ  قد 
الوعوداِ  رواتبهن، رغم  وزيادةً  أوضاعهن  في  يُذكر 
على  تنطوي  والمسألة  المعنيةُ،  الجهاُت  قدّمتها  التي 
التي  الصعبةاِ  الماديّةاِ  الظروفاِ  ظّلاِ  ففي  مفارقٍة، 
أسعاُر  ارتفعت  المعيشّي،  والغالء  البالدُ  بها  تمرُّ 
وبموازاتها  الطبّي  القطاع  فيها  بما  العامةاِ  الخدماتاِ 
زادتاِ الرواتُب واألجوُر، إال الممرضاتاِ بقين حالةً 
العدالة  استثنائيّةً، ولذلك يطالبن باإلنصافاِ ومراعاةاِ 
يمّكنهن من مواجهةاِ  المعاملةاِ نظيَر عملهن وبما  في 
، ويؤكدن: »إلى  المتأزماِ والغالءاِ الوضعاِ االقتصادّي 
اآلن لم نجد أيَّ خطوةٍ جديٍة من المعنيين تساهم في 
تحسين أوضاعنا«، رغم ارتفاعاِ كافةاِ األسعاراِ بما فيه 

معاينة األطباء إال أجورهن.

»إجحاٌف بحقهن«

حتى  صباحاً  الثامنة  من  طويلٍة  لساعاٍت  يعملن 
الرابعة مساًء، وقسٌم منهن يعمُل بدوامين، وبعضهن 
يمتلكنها  ال  وأخريات  تمريٍض  شهاداتاِ  تحمُل 
فيعتبرن موظفات، وأغلبهن يؤدين دوَر الممرضاتاِ 
ال  زهيداً  أجراً  يتقاضين  أنّهن  إال  معاً،  والموظفاتاِ 
يتناسب مع حجم وساعاتاِ العمل، ما يعتبرنه “إجحافاً 
سنوات  منذ  لهن  قُدمت  التي  الوعود  أما  بحقهن”، 

وآخرها عام 2020 فلم تلَق النور حتى اآلن!
بحسب االستطالع الذي أجريناه مع الممرضات العام 
تبلغ من 30 حتى 50 ألف  الماضي كانت رواتبهن 
ليرة سوريّة، وهذا العام لم يطرأ أّي تغييٍر يُذكر حيال 
رفعاِ أجورهن حيث باتت رواتبهن تبلغ من 80 حتى 
150 ألف ل.س بالرغم من رفع التعرفةاِ الطبيّة من 
قبلاِ العديد من األطباء من 8 حتى 12 ضعفاً تقريباً، 
دون أّي قراٍر رسمّي من اتحاد األطباء بإقليم الجزيرة 

حتى اآلن.
التقينا مع الممرضة خلود الرزو )24  وبهذا الصدد 
بأمراض  اختصاصيّة  طبيبة  لدى  تعمل  وهي  عاماً( 
مقداره 80  األذن منذ عامين وتتقاضى راتباً شهريّاً 
ألف ل.س، وتداوم من الساعةاِ التاسعة صباحاً حتى 
الثانية بعد الظهر، وتعيُش خلود مع عائلتها المكّونة 

الوضعاِ  مشقاتاِ  معهم  وتتحمُل  أفراٍد،  خمساِ  من 
 . االقتصادّي وعبَء النفقاتاِ واإلعالةاِ

الدوَر  أنّظم  حيث  كثيراً،  عملي  »أحبُّ  خلود:  تقول 
وأسّجُل األسماَء وأنّظُف العيادة، وال أواجه أيَّ مشكلٍة 
التي أعمل في عيادتها،  التعاملاِ من قبل الطبيبةاِ  في 
ولكنني أعاني كما جميع الممرضاتاِ من قلةاِ الراتباِ، 
لذا  المعيشّي،  الغالءاِ  ظّلاِ  في  الحاجةَ  يغطي  ال  فهو 
نرجو من الجهاتاِ المعنيةاِ النظر في أوضاعنا وحلَّ 

هذه المعضلة التي فقدنا األمَل في حلّها«.
أما الممرضة )س. ع( البالغة من العمر 28 عاماً من 
سنواٍت  »منذ  فتقول:  لطفلة  أٌم  وهي  قامشلو،  مدينة 
أعمل في هذا المخبر، ولديَّ شهادةُ تمريٍض معترٌف 
 50 مقداره  شهريّاً  راتباً  »أتقاضى  وتضيف:  بها«. 
ورغم  المنصرم  العام  وخالل  سوريّة،  ليرة  ألف 
والغالء  أكبر،  بشكل  الدوالر  صرفاِ  سعر  ارتفاع 
الكبير لم يتم رفع أجورنا الشهريّة إال قليالً، والزيادة 
ضئيلةٌ مقارنةً بارتفاع أسعار معاينةاِ األطباء واألجور 

التي يتقاضونها«.
شيخموس  همرين  الطبيبة  حدثتنا  ذاته  السياق  وفي 
والحنجرة  واألنف  األذن  أمراضاِ  اختصاصيةُ  فتاح 
وجراحتها بمدينة قامشلو قائلةً: »كلُّ األسعار ارتفعت 
بدءاً من استئجاراِ العيادةاِ، حتى األمبيرات، واألطباء 
مختلفون في مستوى العمل، فال تتوفر المعاينات لديهم 
فعلى  المصاريف،  هذه  كل  دفع  من  ليتمكنوا  كلهم، 
سبيل المثال منذ بداية العام الماضي لنهايته تقريباً بلغ 
عدد المعاينات لديَّ 398 مريض فقط، ناهيك عمن 
يمتلكون دفتراً صحيّاً، والبعض الذين أعالجهم بشكٍل 
المصاريف  هذه  كلَّ  أتحمل  أن  لي  فكيف  مجاني، 
باإلضافة للنفقاتاِ الشخصيّة، إذ يترتب عليَّ دفع بدل 
اإليجار عن عيادتي 100 دوالر شهريّاً، وكيف يمكن 
أن أوفَّق بين كّل هذه التكاليفاِ وأرفع أجَر الممرضة 

أيضاً«!

األطباُء: ليس لدينا إمكانات

بأّن  »أقرُّ  الطبيبة همرين:  تقول  بالحل  يتصل  وفيما 
لدى  خاٍص  وبشكٍل  يُظلمن  الممرضاتاِ  من  الكثيَر 
يوميّاً،  كثيرة  معاينات  لديهم  الذين  األطباءاِ  بعضاِ 
وأخريات  بدوامين  يعملن  ممرضاٌت  هناك  وأيضاً 
يعملن لدى أطباء يحتاج عملهم لجهٍد كبيٍر مثل أطباءاِ 

، حيث يحتاج الطبيب إلى مساعدةاِ الممرضةاِ  األسناناِ
طيلة وقت الدوام وهي واقفةُ بجانبه، بعكساِ الممرضةاِ 
التي يقتصُر عملها على تسجيل الدوراِ فقط، كّل هذه 
وعلى   ، الممرضاتاِ عمل  بين  الفرَق  توّضُح  النقاط 
هذا األساساِ يجُب تقديُر رواتبهن، ومن ناحية أخرى 
خاص  وبشكٍل  األسعار  ضبط  ضرورةاِ  على  أشددُ 
بدل إيجار العيادات كي نستطيَع نحن أيضاً مساعدةَ 

الممرضاتاِ حسب إمكاناتنا«.
صحيفتنا  جالت  أن  منذ  شيء  يتغيّر  ولم  كامل  عاٌم 
قامشلو،  مدينة  ومخابر  عياداتاِ  على  »روناهي« 
شهاداتاِ  يمتلكن  اللواتي  الممرضات  لنا  لتتحدث 
تمريٍض وأخريات ممن ال يمتلكن الشهاداتاِ ويعملن 
وتنظيفاِ  الدوراِ  وتنظيم  األسماء  لتسجيلاِ  كموظفاٍت 
)الشاي  البوفيه  عمل  وكذلك  بها  يعملن  التي  العيادة 
إلى جانب حقناِ اإلبر وتركيب “السيروم”  والقهوة( 
بخس  من  يعانين  عما  للمرضى،  الضمادات  وتغييراِ 
وأغلبهن  الطويلة،  الدوام  ساعات  مقابل  األجوراِ  في 
امتنعَن عن ذكر أسماءهن “خشية فقدانهن لوظائفهن”، 

وهذه المرة أيضاً كان للجهات المعنية رأي؟

للجهات املعنية رأيها..

المشتركة التحاد  الرئيسة  القضية حدثتنا  وحول هذه 
الكادحين بقامشلو ليلى معو وقالت: »منذ عام 2016 
مشكلة  حل  بغية  للممرضات  إحصائية  بإجراء  قمنا 
مكثفة  بجوالت  وقمنا  األسماء  وسجلنا  أجورهن  قلة 
على عيادات األطباء في إقليم الجزيرة، باإلضافة إلى 
الممرضات في المخابر والمشافي العامة والخاصة«.
 ،988 فكان  الممرضات  عدد  “أحصينا  وتابعت: 
ألف   50 ــ   30 من  حينها  متفاوتة  رواتبهن  وكانت 
ليرة واليوم باتت من 80 ــ 100 ليرة تقريباً، وجمعنا 
لم  ولكن  الممرضات  اتحاد  لنشّكَل  اإلحصائيات  هذه 
إداريٍّة وما  نتمكن من ذلك حتى اآلن وذلك ألسباٍب 
زلنا نعمل على ذلك، وال ننكر بأن تنظيمهن مطلوٌب 
منا فهن يتبعن لفئةاِ الكادحين، ولكن حتى اليوم لم نتلَق 

منهم مطلباً حقيقيّاً رغم كثرةاِ عددهن«.
لحركة  المشتركة  الرئيسة  بيّنت  ذاته  السياق  وفي 
»الممرضاتاِ  بأنَّ  جكر  زالل  الديمقراطّي  المجتمع 
كما الكثير من العاملين يتبعن للقطاع الخاص لذا يتم 
حاجتهن  بسبباِ  متدنيٍة  بأجوٍر  وتشغيلهن  استغاللهن 

حقوقهن  حماية  الكادحين  اتحاد  على  لذا   ، للعملاِ
بتشكيلاِ اتحاٍد خاٍص بهن، وكان ال بد من القيام بهذه 
بتشكيلاِ  مطالبتهن  عدم  بسبباِ  ولكن  سابقاً،  الخطوة 
تشكيل  يتم  لم  بحقوقهن  والمطالبة  بهن  خاص  اتحاد 

هذا االتحاد بعد«.
وأضافت زالل: »نسعى لتأسيس اتحاد للمهن الطبيّة 
في الوقت الحالي، ويتمُّ التحضيُر له منذ مدة، ولكن 
نشدد على ضرورة أن تطالب الممرضاُت بحقوقهن 
سيأتي  ما  وهو  حقوقهن  لضمان  سعينا  جانباِ  إلى 

بنتائَج ايجابيّة عليهم«.

رضورة مأسسة عمل املمرضات

ضرورة  الممرضاتاِ  لعملاِ  المؤسساتّي  التنظيم 
ورفع  العمل  شروطاِ  وتحسيناِ  حقوقهن  لضمان 
الذي  العمل  وحجماِ  وساعاتاِ  يتناسُب  بما  أجورهن 
في  الممرضات  على  تقتصر  ال  والمسألة  به،  يقمن 
الممرضات  من  كبيرةٌ  أعدادٌ  فهناك  األطباء  عيادات 
ملّحةٌ  فالحاجة  ولذلك  الخاصة،  المشافي  في  يعملن 
شأنه  من  الذي  والتنظيمّي  القانونّي  اإلطار  إليجاداِ 
تحسين الخدمة الصحيّة بالدرجة األولى وكذلك يضمن 
الحد المقبول والعادل لألجوراِ فال تكون اعتباطيّة، أو 
، وبما يساعدُ  تخضُع الستغاللاِ الحاجةاِ الماّسةاِ للعملاِ
واالرتفاعاِ  المعيشّي  الغالءاِ  ظروفاِ  مواجهةاِ  على 
أيضاً  ومناطقنا  عموماً  في سوريا  لألسعاراِ  الجنونّي 
في  والعامالتاِ  الممرضاتاِ  معاناةاِ  حجماِ  من  زاد  ما 

العياداتاِ والمخابراِ والمشافي بإقليم الجزيرة.
الديمقراطّي  المجتمعاِ  لحركةاِ  بدَّ  ال  ثانية  جهٍة  من 
التي  اإلداريّة  اآلليّة  وإيجاد  الخطوة  هذه  تسّرع  أن 
قطاعات  في  بالعاملين  أسوة  الممرضاتاِ  تنّظم عمَل 
الخدمة العامة، بعد سنواٍت من التأخر وغياباِ الحلولاِ 
اآلنية من الجهاتاِ ذاتاِ العالقة. إذ من غير المنطقّي 
أجوَر  ليرفعوا  المعيشةاِ  بغالء  األطباُء  يتذرَع  أن 
المعاينات وسائر اإلجراءاتاِ الطبيّة فيما تبقى رواتب 
الممرضاتاِ زهيدة ال تكفي معيشتهن ألكثراِ من ثالثة 

أيام!
أبعادها  تتجاوز  واألجوراِ  العملاِ  قضايا  بالمجملاِ 
الماديّة، وتتصُل مباشرةً بالمستوى الوجدانّي ودرجةاِ 
يتقاسم  الذي  السليماِ  المجتمعاِ  عالمةَ  لتكوَن  التعاوناِ 

أفراده الوفرةَ والندرةَ!  

مدينة  أهالي  ناشد   - دخيل  حسام  الشدادي/ 
المعنية،  الجهات  الحسكة  جنوب  الشدادي 
حلوالً  إليجاد  الشدادي  في  الشعب  وبلدية 
للطرقات الفرعية بين األحياء والحارات؛ نظراً 
لرداءتها وصعوبة التحرك فيها وخصوصاً في 
فصل الشتاء، حيث تتحول الشوارع إلى برك 

طينية يصعب التحرك فيها.

من  الشدادي  مدينة  في  الطرقات  تعاني  حيث 
وجود الكثير من الحفر، باإلضافة إلى مخلفات 
المشكلة  فاقم  ما  الصحي،  الصرف  مشاريع 
وخاصة  لها،  حل  أي  دون وضع  أكبر  بشكٍل 
في فصل الشتاء حيث يصعب على الكثير من 
الطالب الوصول إلى مدارسهم بعد هطول أي 

زخة مطرية.
الحفر  »إن  العمري:  حميد  المواطن  وقال 
سيارتنا  على  توثر  الطرقات  في  الموجودة 
إنها  كما  المدارس،  الى  ذهابهم  عند  وأطفالنا 
تسبب لنا اضراراً مادية حيث تحتاج سياراتنا 

الى صيانة بين الفترة واألخرى«.

لبلدية  نداءات عدة  العمري: »وجهنا  وأضاف 
الشدادي ولكن دون جدوى، منذ أعوام والمشكلة 
ذاتها، طرق مخربة بشكل كامل، بمجرد نزول 

المطر ال يمكننا الخروج من المنازل«.
فيما قالت المواطنة رضية الناصر: »منذ أكثر 
بل  يتغير،  لم  الطرق  من عشر سنوات وحال 
مشاريع  تنفيذ  بعد  سوًءا  زاد  األمر  العكس 
الصرف الصحي، وترك األتربة على حالها، 
بمجرد  الركب،  إلى  بالوحل  نغوص  أصبحنا 
خروج الشخص من باب المنزل، يتسخ لباسة 
المدرسة  إلى  يذهبون  الذين  واألطفال  حكماً، 

يتوجب عليهم الخوض بالطين لكي يصلوا إلى 
مدارسهم«.

وأضافت رضية: »عدا المنظر غير الحضاري 
بالشوارع  المتشكلة  المستنقعات  تتسبب 
بمخاطر صحية، وتكون بيئة مناسبة للجراثيم 
بعد  مؤخراً  الحظناه  ما  وهذا  واألمراض، 
تفشي اللشمانيا في المنطقة، وأحد أبرز أسباب 
وقد  الشوارع«،  في  المتشكلة  البرك  تفشيها 
سجلت مدينة الشدادي جنوب الحسكة أكثر من 
ألفي إصابة بمرض اللشمانيا / حبة السنة خالل 

العام المنصرم.
»تتكرر  العلي:  عالء  المواطن  قال  وبدورة   
مناشدة  من  وعجزنا  عام  كل  المشكلة 
بها  نطالبهم  ولم  طريقة،  تبَق  لم  المسؤولين، 
بتحسين وضع الطرقات ولكن دون أي جدوى 

تذكر، والحجج في كل مرة جاهزة«.
التواصل  مواقع  على  ناشطون  ونشر 
االجتماعي بعض الصور من الشوارع مرفقة 
بشكاوى، وتطالب من خاللها بلدية الشعب في 

الشدادي بتحسين الواقع الخدمي في المنطقة.

مقاطعة  في  والبيئة  البلديات  لجنة  وخصصت 
الحسكة مبلغ قدرة 300000$ دوالر أمريكي 
الشدادي  الجنوبية:  المنطقة  بلديات  لصالح 

وعبدان وتل الشاير، ومركدة، بواقع 130000 
دوالر أمريكي لكل بلدية.

 ويتزايد الطلب على السمك ومنتجاته، إضافة 
هو  وهذا  السكاني،  النمو  وتسارع  سعره  إلى 
السبب الرئيسي الزدياد هذا النوع من النشاط 
األسماك  تربية  وتشكل  العالم،  حول  التجاري 
لكسب  الوحيد  السبيل  المناطق  من  العديد  في 
وما  أنواعها؟  فما  السكان،  من  للكثير  العيش 
اساسيات نجاح تربية األسماك في مدينة الرقة؟ 

 

مرشوع تفريخ األسامك 
وتحدياته

صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  وحول 
أحمد  األسماك  إصبعيات  بمربي  »روناهي« 
وافد  ستيني،  رجل  وهو  حسن،  أبو  حمادي 
من قلعة المضيق من منطقة الغاب ويعمل في 
األسماك  إصبعيات  واستزراع  لتربية  مزرعة 
لمدينة  الغربي  الريف  في  السباهية  منطقة  في 

الرقة.
عن  حديثه  حسن  أبو  حمادي  أحمد  وأستهل 
المهنة منذ »43  قائالً: »أعمل في هذه  مهنته 
المضيق  قلعة  في  عملي  بداية  وكانت  سنة« 
وتشاركت  بسيطة،  وخبرة  صغير،  بمشروع 
وبدأت  بيطريين،  وأطباء  خبرة  أصحاب  مع 
تتطور الخبرة مع العمل، واكتسبت الكثير من 
أي  تفريخ  على  أعمل  جعلتني  التي  الخبرات 
نوع من األسماك إن كانت لالستهالك البشري 

أو أسماك الزينة«.
تفريخ  على  »نعمل  حمادي:  أحمد  وأضاف 
البالغين  واألنثى  الذكر  توفر  بمجرد  األسماك 
تفريخ  وألجل  األسماك،  من  نوع  أي  من 
سنة  عمر  أتمت  قد  تكون  أن  يجب  األسماك 
سنوات،  ثالث  ومنها  سنتين،  ومنها  ونصف 
وحتى ست سنوات، ليصل الذكر واألنثى فترة 
النضوج الكافية ونحصل على البيض واللقاح 

بدرجة جيدة«.  
آلة  بسبب  حسن«  أبو  حمادي  أحمد  وتابع 
السيئة، اضطررنا  األمنية  الحرب واألوضاع 
للنزوح عن أراضينا تاركين أمالكنا وأرزاقنا 
وبيوتنا، فقدمنا إلى مدينة الرقة التي وجدنا فيها 
على  يعمل  من  نجد  ولم  واالستقرار،  األمن 
إنشاء هذا  العمل على  وبدأنا  األسماك،  تفريخ 
خاصة،  أحواض  تصنيع  من خالل  المشروع 

لتفريخ واستزراع إصبعيات األسماك«.

تعتمد  كانت  السابقة  األعوام  »في  وأردف: 
استيراد  على  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
لتوفر  الغاب،  مناطق  من  السمك  إصبعيات 
نوعية  وبسبب  األسماك،  لتفريخ  مزارع 
تفريخ األسماك  الرقة، ال يمكن  األراضي في 
شروط  ضمن  إال  الموجودة  األحواض  في 

معينة«. 
تفريخها  يتم  التي  األسماك  أنواع  وعن 
على  »نعمل  حسن  أبو  بين  واستزراعها 
في  المتوفرة  األسماك  من  نوع  أي  تفريخ 
منطقة حوض الفرات، مثل الكرب، والسلور، 
الذهبية  الزينة  وأسماك  والعاشب  والفضي، 

الملونة، وسمك المشط«.   
أبو  حمادي  أحمد  أوضح  عمله  بداية  وعن 
حسن: »انطلقت بمشروعي في منطقة السباهية 
التربة ألحواض  مالئمة  بسبب  المدينة  غربي 
العام  في  العمل  بداية  وكانت  السمك،  تربية 
الماضي بسيطة بحوضين فقط لعدم توفر إناث 
السمك، وهذه السنة بدأنا عملنا بتحضير ثالثة 

أحواض إضافية لمتابعة العمل بشكل أوسع«.

تصميم األحواض املائية 
وإنشاؤها

وتابع »يمكن إنشاء األحواض المائية بمساحة 
غير محددة بتوفر المكان من طول وعرض، 
وعمق مناسب وتسمى أحواض عائمة ونعمل 
لسهولة  األحواض  بهذه  األسماك  تربية  على 
تجفيفها، وتجديد المياه لكل دورة إنتاج، وتوجد 
في مدينة الرقة أحواض لتربية األسماك بمحاذاة 
نهر الفرات، يصل عمق هذه األحواض »من 
ثالثة أمتار إلى خمسة أمتار« وال يمكن تجفيف 

هذه األحواض وتوجد صعوبة بتنظيفها«.

مراحل تفريخ األسامك

وعن آلية تفريخ واستزراع إصبعيات األسماك 
أوضح لنا أبو حسن: »يجب توفر المواد األولية 

وتوفر  البيض،  فرز  مواد  من  السمك  لتفريخ 
أثناء  الكرب  سمكة  من  النخامية  )الغدة  مادة 
موسم الصيد( وهذه المادة بديلة عن الهرمون 
إذا لم يتوفر، ويتم حفض الغدة مع مواد حافظة 
حسب  لألنثى  وتعطى  التفريخ،  موسم  لبداية 

حجمها ووزنها وللذكر بنسبة أقل«.
وأوضح أبو حسن« بعد )12 ساعة( من إعطاء 
الذكر واألنثى مادة الغدة أو الهرمون، وحسب 
لتلقيح  جاهز  الذكر  يكون  الماء  حرارة  درجة 
المستخرجة من األنثى بشكل يدوي،  البيوض 
يتم وضع البيض بوعاء لخلطه مع لقاح الذكر، 
 )40_20( من  مدة  اللقاح  مع  البيض  ويقلب 
دقيقة يكون البيض قد تلقح، وتوضع مادة بعد 

اللقاح لفرز الشوائب عن البيض«.
ينقل  الفرز  عملية  »بعد  حسن  أبو  وأشار 
البيض إلى حاضنة على شكل قمع مخروطي، 
متحركة  مياه  البيض ضمن  لتفقيس  مخصص 
متوسطة  حرارة  ودرجة  ساعة(   90( لمدة 
»24« مئوية، وبعد عملية التفقيس ينقل فراخ 
السمك إلى حوض منظف ومعقم قبل يوم واحد 
من عملية النقل لتالفي تكاثر الحشرات، وبعد 
ثالثة  إلى  ونصف  شهر  من  الفرخ  حضانة 

أشهر يكون الفرخ جاهز للبيع للمربين«.

تغذية األسامك وتسمينها

األسماك،  لتغذية  المستخدمة  األعالف  وعن 
لتغذية  »نستخدم  حسن  أبو  أحمد  أوضح 
واألعالف  المركزة  االعالف  األسماك 
المركبة، ويبلغ سعر كيس العلف المركز )20 
كيلو 100 دوالر أمريكي(، ويكون أغلى من 
العلف المركب، ونضطر بسبب غالء األعالف 

لشراء األعالف المركبة االرخص سعراً«.
وعن مرحلة ما بعد بيع الفرخ للمربي أضاف 
»بعد عملية الحضن لثالثة أشهر يتابع المربي 
وبعد  كاملة،  سنة  لمدة  الفرخ،  تغذية  عملية 
وتكون  السمك  فرخ  تسمين  عملية  تبدأ  السنة 
تكون  التاسع  والشهر  الخامس،  الشهر  بين  ما 
أوج عملية تسمين األسماك وتعادل تغذية هذه 

األشهر عن السنة كاملة ».
يوجهونها  التي  والصعوبات  المشاكل   وحول 
حسن  أبو  حمادي  أحمد  اختتم  المهنة  هذه  في 
حديثه قائالً »نواجه صعوبات كثيرة في تربية 
الماضية،  األعوام  في  خصوصاً  األسماك 
مع  واألعالف  الوقود  أسعار  ارتفاع  أبرزها 
سعر  وانخفاض  الكهربائي،  التيار  انقطاع 
األسماك مقارنة بكلفة اإلنتاج وبالتالي ضعف 
الصيانة  كلفة  وارتفاع  االقتصادية،  الجدوى 
األحواض،  تجريف  من  المزرعة  في  العامة 

وصيانة المحركات ومضخات المياه«.


