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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

بعدسة: جوان محمد

النجمة رشا رمضان 
سُتمّثل سيدات 

فيروزة في االستحقاق 
اآلسيوي

رمضان  رشا  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الدوري  في  الخابور  نادي  نجمة 
في  بيمان  نادي  ونجمة  السوري 
ستمثل  الجزيرة،  إقليم  أندية  دوري 
سيدات نادي فيروزة بطالت سوريا 
غرب  بطولة  في  الثالثة  للنسخة 
آسيا لكرة القدم للسيدات، والتي من 
العام في  تقام ضمن هذا  أن  المقرر 

األردن.
نادي  ضمن  تحترف  رمضان  رشا 
السوري  الدوري  في  الخابور 
مع  وأحرزت  للسيدات،  القدم  لكرة 
النسخة  لقب  النادي  في  زميالتها 
بكرة  السوري  الدوري  من  الثانية 
القدم لموسم 2020 ـ 2021، بينما 
إقليم  في  بيمان  سيدات  مع  حققت 
الجزيرة المركز الثالث في الدوري 
مع  النهائية  المباراة  ناديها  وخسر 
الكأس  مسابقة  في  عامودا  أهلي 
ـ   2020 لموسم  القدم  كرة  لسيدات 

2021، بهدف دون رد.
رشا القت محبةً كبيرة من المتابعين 
عندما  الجزيرة  إقليم  في  والالعبات 
سيدات  مع  الماضي  الموسم  لعبت 
كداللة  والكأس،  الدوري  في  بيمان 
أطياف  كل  تجمع  الرياضة  بأن 

الشعب السوري بدون تمييز.
حماة  مدينة  ابنة  رمضان  رشا 
مع  لعبت   ،1989 مواليد  السوريّة 
والمنتخب  حماة  شرطة  سيدات 
عام  في  سابقاً  للسيدات  السوري 
2011و2016، وتحترف حاليّاً مع 
وستمثل  ذكرنا  كما  الخابور  سيدات 
غرب  بطولة  في  فيروزة  سيدات 
آسيا لكرة القدم في األردن، على أن 
تعود إلى ناديها الخابور بعد االنتهاء 

من االستحقاق اآلسيوي.
محترفات  زميالت  مع  كانت  رشا 

خارج  من  السوري  الداخل  من  لها 
األولى  للمرة  لِعبَن  حيث  آفا،  روج 
في  األنثوية  القدم  كرة  بطوالت  في 
مناطقنا، وكما ذكرت فقد مثلت هي 
الموسم  بيمان  سيدات  وزميالتها 

الكروي الماضي 2020 ـ 2021.

اكتشفت  لقد  ـ  قامشلو  روناهي/ 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 
من  لتر   440 بأن  سوريا 
العام  في  للمواطن  المازوت 
قررت  ولذلك  جداً،  كبيرة  كمية 
إلى  المواطن  حصة  تُخفّض  أن 
دفعة  عبر  وستُمنح  لتر،   300
عبّر  وبدورهم  فقط،  واحدة 
لهذا  فرحتهم  عن  المواطنون 
مخصصاتهم،  وخفض  القرار 
حيث بدأت النساء يزغردن فرحاً 
في  منتشين  يرقصون  والرجال 
ساحات حارتهم على وقع أغاني 
أغنية  ومنها  فارس  أوصمان 
»حال« وهايمن جته تنابو«، كما 
أكد المواطنون بأن العام الماضي 
بسبب الفائض لديهم فقاموا بتقديم 
ما تبقّى لديهم من مازوت، كزكاةٍ 
فقد  للمواطنين في كوكب ُزحل، 

تأثروا وحزنوا بمشاهدة الطوابير 
الشتاء  الكازيات في  أمام  الواقفة 
للحصول على بضعة لترات من 
المازوت، كما قرر رجل أعمال 
نيته  اسمه عن  ذكر  كبير رفض 
إقامة حفل فني ساهر في منتجع 
فاروش بالقرب من مدينة قامشلو 
العظيمة،  المناسبة  بهذه  احتفاالً 
الخارج  من  فنانين  بدعوة  وقام 
بينهم  ومن  الحفل،  هذا  إلحياء 
مصر،  من  دياب  عمرو  الفنان 
دياب  أنه يحب عمرو  قال  حيث 
»تملي  أغنيته  وخاصةً  كثيراً 
أغنية  ستكون  والتي  معاك«، 
البداية في الحفل وهدية ألصحاب 
الدخولية  بأن  ذكر  كما  القرار، 
دعمه  من  كنوع  مجاناً،  ستكون 
خفض  وقرار  الشعب  لفرحة 

مخصصات المازوت.

العزل بالجداِر والخنادق... 
ُمقدمة خطة التوطين القسرّي

رأى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية 
دولة  إليه  ترمي  ما  أن  يونس،  طلعت  الجزيرة  بإقليم 
االحتالل التركي، بالتعاون مع بعض الخونة في المنطقة، 
لن تتمكن من تنفيذه بفضل تضحيات وإرادة شعبنا، وبين، 
بأنه، وعلى الرغم من استخدام الدولة التركية األسلحة 
أنها  إال  المشروع،  الدفاع  مناطق  دوليًا في  المحرمة 
بفضل  إليه،  تصبو  ما  تحقيق  في  ذريعًا  فشاًل  فشلت 

المقاومة البطولية، التي سطرها مقاتلو الحرية...«6

طلعت يونس: 
باإلرادة والمقاومة 

المحتلين  نفشل مخططات 
والخونة

بهدف تسليط الضوء، وعرض النتاجات 
وإخراجها  الكرد،  للكّتاب  األدبية 
لألجيال الجديدة، ولتكون فرصة لعرض 
الكتب القديمة، وطباعة كتب جديدة 
معرض  أعمال  انطلقت  وإصدارها، 
الكتاب الكردي األول في مركز محمد 
شيخو للثقافة والفن، واستمر لمدة 
ثالثة أيام متتالية، حيث شارك فيها 

خمسة عشر دار نشر ومؤسسة ثقافية، وضمت عشرة آالف كتاب...«10

معرض الكتاب الكردي األول... 
خطوة مباركة في سبيل تقدم 

الكّتاب الكرد

التركية  الدولة 
َتستخدم  الُمحتلة 

»القوة الناعمة« في 
الثقافي  الغزو  استراتيجية 

السورية..«11 للشعوب 

لجنة ُمهجري 
سري كانيه ُتندد 

التركي  بالمشروع 
الجديد..«4 االستيطاني 

بمناسبة عيد األم... 
أمهات الشهداء يجددن 

النضال  العهد بتصعيد 
إلرساء رسالة أبنائهن

أهالي كركي لكي: 
قضيتنا األساسية هي تحرير 

اإلرادة الحرة المتمثلة 
بالقائد أوجالن

ال بطوالت؟!.. 
ناشئات وسيدات األسايش قصة عشق 

ال تنتهي مع كرة السلة
على  الحفاظ  السهل  من  ليس 
مجموعة من الفتيات لسنوات، في 
أّية لعبة كانت مع غياب البطوالت 
الرسمية أو بوادر انفراج تلّوح في 
األفق وهذا هو حال ناشئات وسيدات 
األسايش.. فبينهّن وبين لعبة كرة 

السلة قصة عشق ال تنتهي، ولكن ال بطوالت.. فإلى متى؟...«12

تركيا الضعيفة دامئاً

من عجائب تكوين العقل السياسي التركي بهوية الدولة/ 
الجمهورية التركيّة، أن هذه الدولة والعناصر المكونة لها 
منذ بدايتها وحتى اللحظة التي ستزول فيها من الوجود، 
لم تُفارقها فوبيا الخوف والرعب من اآلخر في أي لحظة 
من لحظات مسيرتها، بقيت هياكل وشخوص هذه الدولة 
وهذا  اآلخر،  من  والخوف  والرعب  بالرهاب  مسكونة 
الرهاب هو الذي أنتج كل هذه المجازر الُمريعة على مدى 
قرن من الزمان،  حيث راح ضحيته األرمن، السريان، 
الشعوب  من  وغيرهم  والشركس  الالز  اآلشوريين، 
واألقليات التي كانت تقطن المنطقة آلالف السنوات، وهو 
ذاته الرهاب الذي يقضي مضاجع هذه الدولة كلما سمع 
بكلمة كردي/ كردستان، هو ذاته الرعب الذي فتح نافورة 

الدم متدفقة دون توقف.
أو  بالهدوء،  تنعم  لم  والرعب،  بالخوف  المسكونة  تركيا 
السكينة واألمان في تاريخها، وتحملت وما تزال عبء هذا 
الرعب منذ لحظة تأسيسها، ولذلك، فإنها تصاب بالسعار 
كلما لفظ أحدهم اسم الكرد، وأكاد أجزم بأنها لو امتلكت 
القدرة أو السطوة الكافية أللغت هذه األحرف الثالث من 
السكينة، وال  من  بشيء  تنعم  لكي  فقط  العالم،  لغات  كل 
تعيش كوابيسها، لكن ذلك ُمحال، وعليه فإن تاريخ تركيا 
غير،  ال  فقط  واإلبادات  المجازر  تاريخ  هو  باختصار 
مهما حاول البعض أن يوهم نفسه قبل أن يوهم غيره، بأن 
:)تركيا أفضل من يتفهم القضية الكردية(، فنحن إن تتبعنا 
ما حدث للقضية األرمنية، السريانية، اآلشورية، وغيرها 

من القضايا سنعرف طبيعة تفّهم تركيا للقضايا.
عالمية  علمية  مؤسسة  تطلق  أن  ترفض  التي  تركيا 
نوع  على  الكردستاني(  )الثعلب  اسم  بالطبيعة  مهتمة 
فريق  على  كردستان  اسم  إطالق  وترفض  الثعالب،  من 
لكرة القدم في حي من أحياء دمشق في ثالثينيات القرن 
في  الكردية  باللغة  إذاعة  إطالق  وترفض  المنصرم، 
تكريم  وترفض  المنصرم،  القرن  في خمسينيات  القاهرة 
نابغة كردي في الرياضيات من قبل منصة علمية عالمية، 
وتقدم احتجاجات رسمية أمام الجهات المخّولة بالنظر في 
يوجد  أنه ال  احتجاجاتها، وتؤكد  القضايا أعاله وفي كل 
شعب اسمه الشعب الكردي في أي مكان في العالم، هي 
بالتأكيد دولة تسكنها الهواجس والمخاوف لدرجة الرعب، 
كل  الهاوية  حافة  على  تعيش  ضعيفة  دولة  قطعاً  وهي 

لحظة، ومسكونة بهواجس السقوط في الهاوية كل حين.
يُقال والعهدة على الراوي أن أحد ضباط روسيا القيصرية 
قال لفالديمير لينين في المعتقل قبل نفيه إلى سيبيريا بما 
معناه: ما لَك ُمندفع أيها الشاب، أال ترى أن لهذه الدولة 
كل هذه الحصون والقالع؟؟ ال تناطحها، سيتحطم رأسك، 
فرد عليه لينين الشاب حينها: إني أراها جيداً، لكن عليك 
تركلها  أن  يكفي  عفن،  من  مبنية  أسواركم  بأن  تعلم  أن 

الشعوب فتنهار.
إن ما قاله لينين، ال يختلف في سياقه العام عما قاله كل 
الثوار والفالسفة في كل مراحل التاريخ، بأن أنظمة القمع 
واالستبداد، تعيش الخوف والرعب وال تشعر بالطمأنينة 
تُشعل  صغيرة  شرارة  أن  وكيفما  مطلقاً،  والسكينة 
حادثة  لعل  وأنظمة،  دوالً  يُدّمر  فإن حدثاً صغيراً  غابة، 
عايشناها،  التي  أمثلتها  أقرب  أحد  التونسي  البوعزيزي 
في  تشاوشيسكو  شتم  الذي  السكير  الرجل  حادثة  وكذلك 
لحظة ُسكر، كان من المستحيل أن يفكر فيها مجرد تفكير 
كل  معه  وأسقط  تشاوشيسكو  أسقط  لكنه  صحوه،  في 
خمر  بزجاجة  برلين  جدار  وأزال  الشرقية  أوروبا  دولة 
احتساها لحظة بؤس ويأس، نعم رجل سكير، أسقط كل 
حكومات أوروبا الشرقية، ووّحد األلمانيتين، فتت االتحاد 
السوفييتي، ولو قال أي محلل سياسي أو عالم اجتماع في 
تلك المرحلة أن هذه الدولة آيلة للسقوط قبل أن يَسكر ذلك 
الرجل بشهر لتحّول إلى سخرية للكرة األرضية بأكملها.

أكثر من أي  للسقوط  تركيا ضعيفة ومشتتة وهشة وآيلة 
الكرد  مهاجمة  في  الحالي  ُسعارها  وما  سابقة،  مرحلة 
في كل مكان برفقة )كردها الجيدين( إال برهان ضعفها 

وهشاشتها، ولحظة سقوطها كالساعة آتية ال ريب فيها.
1ـ التذكير ببعض المحطات التي تُعبّر عن فوبيا الخوف.

2- ربط الفوبيا بالُسعار اإلجرامي.
3-التذكير ببعض األمثلة التي تثبت هشاشة دولة االستبداد.

آخر الكالم 

مصطفى بالي

عين روناهي

أفراح تعّمُ أرجاء 
المعمورة بعد 

قرار 300 لتر مازوت 
امسح واربح!

تواصُل دولُة االحتالِل التركّي إجراءاِت فصِل المناطِق التي تحتلها عن الداخِل السورّي عبر بناءِ جدارٍ عازٍل أو حفرِ 
الخنادق ورفع السواتر الترابّية العالية لمنع التواصل، فيما ُيرفع العلُم التركّي في كلِّ مكاٍن داخل المناطق المحتلة، 
وتتواصُل إجراءاُت الربِط اإلدارّي بالوالياِت التركّية المقابلة، ليكون كّل ذلك مقدمة تغيير ديمغرافّي شامٍل عبر خطِة 

إعادة الالجئين السوريين، وفيما تسبب العدواُن بالتهجير القسرّي، فما يجري هو توطيٌن قسرّي!..«9

استمرارًا للعزلة المفروضة على القائد عبد اهلل أوجالن، 
أسر  فك  الدولي،  المجتمع  لكي  كركي  أهالي  طالب 
القائد جسدياً، ومحاسبة تركيا التي تعادي الفكر التحرري، 
الدول  بالعزلة  القائد أوجالن وشاركتها  به  ينادي  الذي 

الديكتاتورية...«3

كيف السبيل لحّل 
أزمة المحروقات في 

الدرباسية..؟!...«8

تجد أمهات الشهداء مسؤوليتهن كبيرة 
طموحات  لتحقيق  المرحلة،  هذه  في 
أبنائهن الشهداء، وبعيدهّن أكدن على 
دور المرأة في زرع حب الوطن، والدفاع 

عنه داخل نفوس أبنائهن...«2
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سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /528/
رقم القرار /1377/   

طالب التبليغ: إبراهيم الخلف بن صويص              
المطلوب تبليغه: علي الحسن بن رويلي                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

موضوع الدعوى نوع نقل حصينة/ 
مرسيدس لون أزرق وأسود تحمل اللوحة 

رقم /758652/ واعتبار عقد البيع المؤرخ  
بتاريخ  2020/10/1جزء ال يتجزأ من 

القرار
إلزام مديرية المواصالت بالرقة   -2

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

والمصاريف.
قرار وجاهي بحق المدعى   -4

وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه قابالً 
للتمييز. 

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

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

تبليغ رقم /3297/ لعام 2022
على السيد: إبراهيم المحمد بن رمضان  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم الثالثاء 

2022/5/24م
للنظر بالدعوى األساس /1589/ المقامة 

عليك من قبل: رهف حسين الدرويش
بطلب: تثبيت طالق  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /894/ لعام 
2022م

على السيد: أحمد الرحال- محمد الرحال 
– معاذ الرحال الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع 

في 2022/5/22م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: خلف الكلش، بطلب: 

نزع يد 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

تبليغ رقم /3507/ لعام 2022
على السيد: أحمد جمعة المرعي  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة 1 من يوم 

الثالثاء2022/5/24م
للنظر بالدعوى األساس /2055/ المقامة 

عليك من قبل: ايبرار أحمد العلي
بطلب: تثبيت زواج 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 ........................................
سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /307/

رقم القرار /508/   
طالب التبليغ: أحمد خليل اإلبراهيم              

المطلوب تبليغه: أحمد حسين الحسن                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1

الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع شانغ هي لون أبيض 
تحمل اللوحة رقم /548590/ واعتبار عقد 
البيع المؤرخ  بتاريخ  2018/12/17جزء 

ال يتجزأ من القرار
إلزام مديرية المواصالت الرقة   -2

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

والمصاريف.
قرار وجاهي بحق المدعى   -4

وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه قابالً 
للتمييز 

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

.................................................
 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2348/

رقم القرار /1591/   
طالب التبليغ: إسماعيل المراطي بن رفعت              

المطلوب تبليغه: محمد صالح األحمد                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1

الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع كيا ريو لون 

أصفر تحمل اللوحة رقم /796532/ تل 
أبيض واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ  

2018/9/30 جزء ال يتجزأ من القرار
إلزام مديرية المواصالت بالرقة   -2

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

والمصاريف.
قرار وجاهي بحق المدعى   -4

وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه قابالً 
للتمييز. 

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

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

تبليغ رقم /3435/ لعام 2022م
على السيد: أمينة عبد القادر حياني

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /2065/ المقامة 

عليك من قبل: إبراهيم حسين إبراهيم
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

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

مذكرة: إخطار
في الدعوى رقم أساس 620 لعام 2022م 
المتكونة بين الجهة المدعية: إيمان المحمد 

والجهة المدعى عليها: أحمد الطي                     
بدعوى: تفريق تاريخ الجلسة 

2022/5/23م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

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

تبليغ رقم /2533/ لعام 2022م
على السيد: أيوب مصطفى السلو بن عيد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /3665/ المقامة 

عليك من قبل: علي حسين بن صالح
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /2534/ لعام 2022
على السيد: بكار حنفي بن علي  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /3669/ المقامة 

عليك من قبل: ياسين المحمد بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /3430/ لعام 2022
على السيد: تامر العبد بن فهد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /2041/ المقامة 

عليك من قبل: عكيد يونس آوسي
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /3419/ لعام 2022م
على السيد: حسن خليل بن محمود

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /2025/ المقامة 
عليك من قبل: إبراهيم الشايب بن فرحان

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

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /1832/ لعام 

2022م
على السيد: حسن منيف الحنان الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األربعاء الواقع في 2022/5/18م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: ميزر 
السويده، بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                         
تبليغ رقم /3436/ لعام 2022م

على السيد: حمادة الحاجي بن رشيد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /1551/ المقامة 

عليك من قبل: علي الحاجي بن رشيد
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

في الدعوى رقم األساس /2241/ لعام 
2022م

على السيد: خالد ناصر العبيد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2022/5/18م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: عبد هللا 
األحمد، بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /400/
رقم القرار /525/   

طالب التبليغ: رشا عبد الحمدان              
المطلوب تبليغه: أحمد العلي حسن الصالح                     

موضوع الدعوى: تثبيت زواج وتفريق   
خالصة القرار:

تثبيت الزواج بين المدعية رشا   -1
الحمدان وبين زوجها المدعى عليه أحمد 
العلي حسن العلي واعتباره واقعاً بتاريخ 

.2015/1/5
التفريق بين المدعية رشا عبد   -2
الحمدان وبين زوجها أحمد العلي حسن 
العلي لعلة الغياب واعتباره طلقة بائنة 

بينونة صغرى.
إلزام المدعى عليه أحمد العلي   -3
حسن العلي بأن يدفع نفقة زوجية شهرية 

ألربعة أشهر سابقة للدعاء بمبلغ /70000/ 
سبعين ألف ليرة سوريّة شهرياً.

إلزام المدعى عليه بأن يدفع نفقة   -4
شهرية للمدعية عن طفلها المحضون 
حسين بواقع 60000/ستين ألف ليرة 

سوريّة وألربعة أشهر سابقة لالدعاء وحتى 
بلوغه /15/ سنة من عمره.

تضمين المدعى عليه الرسوم   -5
والمصاريف.

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

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

تبليغ رقم /2536/ لعام 2022
على السيد: زكي الحاج قدور بن عبد 

الرحمن
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /3671/ المقامة 
عليك من قبل: حميد الحاج جنيد بن محمود

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

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

 مذكرة دعوى                           
تبليغ رقم /3421/ لعام 2022

على السيد: زكي بطالو بن عباس
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /2027/ المقامة 

عليك من قبل: عيسى األحمد بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /3842/ لعام 2022
على السيد: سهيل عبد السالم الجاسم  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 من يوم الثالثاء 

2022/5/24م
للنظر بالدعوى األساس /2038/ المقامة 

عليك من قبل: سها البكار بنت زكريا
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /3422/ لعام 2022
على السيد: صالح اإلبراهيم بن أحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /2031/ المقامة 

عليك من قبل: علي محمد مفروض
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2269/ لعام 

2022 م
على السيد: صالح خليل المحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األربعاء الواقع في 2022/5/18م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عفات 
حويمض الحسين، بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

................................
                                  
رقم أساس 2022/561م

الجهة طالب التبليغ: سليمان صالح النزال      
المطلوب تبليغه: رامي محمد أمين علي        

الدعوى: تثبيت عقد بيع دراجة
وإن ديوان العدالة في كركي لكي تدعوك 

لحضور الجلسة يوم الخميس الواقع في
 2022/5/19م

بطلب تثبيت عقد بيع دراجة
وإذا لم تحضر أو ترسل وكيالً عنك 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية 

الالزمة.
..................................

مذكرة دعوى                           
تبليغ رقم /3420/ لعام 2022م

على السيد: صالح عبد الكريم السلوم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /2029/ المقامة 

عليك من قبل: عبد القادر البكداش
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /89/ لعام 
2022م

منيفة سليمانشيخة رسول حنيفة محمد

كركي لكي/ ليكرين خاني - تجد أمهات الشهداء مسؤوليتهن كبيرة في هذه المرحلة، لتحقيق طموحات أبنائهن الشهداء، وبعيدهّن أكدن على دور المرأة في زرع حب الوطن، 
والدفاع عنه داخل نفوس أبنائهن.

بمناسبة عيد األم... أمهات الشهداء يجددن العهد بتصعيد 
النضال إلرساء رسالة أبنائهن

المرأة سيدة الحضور في معرض الكتاب الكردي

لجنة اقتصاد المرأة تباشر بزراعة الخضروات الصيفية في ريف ديرك

مدرسة، علمت أبناءها حب الوطن، واألرض، 
والتشبث به، وكانت معلمة غرست في قلوب 
أبنائها الصفات النبيلة، فأثمرت أجياالً كراماً،  
تملك في  الهامات، قدمت أغلى ما  لهم  تنحني 
ودفنت  أبناءها،  دفنت  أرضها،  تحرير  سبيل 
ألم  تحملت  أجمل،  لغد  وأحالماً  آماال،  معهم 
الفراق من أجل، أن يغدو وطنها حراً، ويعيش 
يوًما  تتقاعس  لم  وأمان،  بكرامة  الوطن  أبناء 
عن أداء واجباتها، تجاه تراب الوطن، فكانت 
األم الحنونة، والمناضلة، والتي تحمل قلباً من 
سبيل  في  األبناء  فقدان  فاجعة  لتتحمل  حديد، 
بشمال وشرق سوريا،  األم  الوطن، وفي عيد 
هذا  وفي  أيار،  من  عشر  الثاني  لـ  المصادف 
العيد فالجديرات بالتقدير، هن أمهات الشهداء، 
األرض،  حب  على  أبناءهن  ربين  اللواتي 
معنى  وعلمن  عنها،  والدفاع  بها،  والتمسك 
اإلخالص أوالً للوطن، فكانوا التضحية والفداء 

في سبيل األمن، واالستقرار.

»نسري عىل خطا الشهداء«

وبهذا اليوم العظيم شددت أمهات الشهداء على 
خطاهن،  على  والسير  أبنائهن،  رسالة  إكمال 

بحماية األرض وتحرير الفكر والجسد معاً. 

الوطن،  حب  زرع  للشهداء  كأمهات  »واجبنا 
وحب األرض في أبنائنا، ونحن فخورات بما 
قدمناه للوطن رغم األلم، الذي نعيشه، فالوطن 
نملك،  ما  بأغلى  أجله  من  أن نضحي  يستحق 
ما  هذا  أبنائنا«،  درب  على  سائرات  ونحن 
أكدته عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية 

كركي لكي، شيخة رسول.
عاتقهن  على  تقع  المسؤولية  بأن  وأوضحت 
في ظل الظروف الراهنة: »سنناضل من أجل 
إكمال مسيرة الشهداء وإرساء رسالتهم السامية، 
ودورنا كبير في هذه المرحلة الحساسة، التي 
ورغم  واإلرادة،  للقوة،  منبع  نحن  بها،  نمر 
وأملنا  قوية،  إرادتنا  تبقى  نعيشه  الذي  الفقد، 
كبير في تحقيق السالم، وبلوغ أهداف شهدائنا 

في تحقيق الحرية والعدالة، ونشر السالم«.

العهد  حديثها  نهاية  في  شيخة  األم  وجددت 
بتصعيد النضال، حتى تحقيق العدالة والحرية. 

نكمل رسالة أبنائنا يف نرش 
السالم

ومن جانبها أوضحت أم الشهيد سرحد »حنيفة 
أن دور األمهات كبير في زرع حب  محمد« 
الوطن في نفوس األبناء، وأكدت على ضرورة 
التوعية على المقاومة، والنضال والسير على 

خطا الشهداء من أجل الخالص.
الشهداء  خطا  على  السير  حديثها:«  وتابعت 
مهمتنا نحن أمهات الشهداء، لذا يجب أن نكون 

فطبيعة  واألمهات عموماً،  الحرة  للمرأة  مثاالً 
المرأة ُمضحية، وداعية للسالم واألمان«.

حماة  نكون  أن  شهداءنا  »نعاهد  وعاهدت: 
حققناها  التي  واإلنجازات،  للمكتسبات، 
لنشر  الداعية  رسالتهم  نكمل  وأن  بفضلهم، 

السالم واألمان في وطننا«. 

الوطن يستحق التضحية

مجلس  عضوة  أشارت  ذاته،  السياق  وفي 
عوائل الشهداء، منيفة سليمان، أن من يستحق 
التبجيل والتقدير، بعيد األم هن أمهات الشهداء، 
ليس فقط من أجل التضحية، التي ضحين بها 
للمرأة  نموذج  ألنهن  بل  الوطن،  سبيل  في 

تسعى  التي  الحقيقية،  األم  تمثل  التي  الحرة، 
لتعليم أبنائها، ألن الوطن يستحق النضال، وأن 
المقاومة في سبيل الخالص من إرهاب العدو 

واجب على أبناء الوطن.
وبينت: »يجب علينا نحن أمهات الشهداء، أن 
نكون على قدر من المسؤولية في تأدية رسالة 
نتسلح  أن  يجب  دربهم،  على  والسير  أبنائنا، 
الوطن،  حب  نشر  من  نتمكن  كي  حر،  بفكر 
يمثل  ألنه  أجله؛  من  المقاومة  على  والحث 

كرامتنا ووجودنا«.

قامشلو/ دعاء يوسف - تألقت المرأة الكردية 
في  أقيم  الذي  الكردي،  الكتاب  معرض  في 
مدينة قامشلو، لتتميز بحضورها وبمشاركتها 
والفنية،  والثقافية،  التنظيمية،  الفعاليات  في 
الكتاب  معرض  فعاليات  مع  ترافقت  التي 
الكردي، لتكون عنصر إبداع قيم في الحضور 
الملهم لألدباء  العنصر  المشاركة، ألنها  وفي 
القلم  وتكون  العصور،  مّر  على  والشعراء 

المبدع إنتاجاً أدبياً واعداً.
الكردية،  الكتب  معرض  في  المرأة  أضفت   
بتاريخ 15  شيخو  محمد  مركز  في  أقيم  الذي 
أيار الجاري بمناسبة يوم اللغة الكردية رونقاً 
من  وحضور  مشاركة،  لها  فكان  ونشاطاً، 
والشهباء  الجزيرة،  إقليم  من  مختلفة؛  مناطق 

وعفرين.
ويعد هذا المعرض األول من نوعه، الذي ينظم 
بهذه المناسبة، فرصة للنساء الكاتبات، الالئي 
على  األم،  وبلغتهن  األدبي،  نتاجهّن  عرضن 

أمل أن يتكرر في أعوام قادمة.
بدأت فعاليات المعرض بتاريخ 15 أيار، ودام 
من  أكثر  بمشاركة  التوالي،  على  أيام  ثالثة 
نشر،  دار  عشر  وخمسة  كتاب،  آالف  عشرة 
الموجودة  العناوين  عدد  ليبلغ  ومؤسسات، 

2524 عنواناً.

كاتبة بني أروقة املعرض

واقفة بين نتاجها األدبي في المعرض، ومالمح 
السعادة ال تفارق وجهها، لتكون ممتنة، إلقامة 
هذا المعرض بحيث تكون فرصة لها إلظهار 

ما أبدعته، وبلغتها األم.
المشاركات  الكاتبات  إحدى  مشايخ  ياسمين 
منذ  بالكتابة  بداياتها  كانت  المعرض،  في 
باللغة  تكتب  كانت  وقتذاك  أظفارها،  نعومة 
العربية، ما إن قامت ثورة روج آفا، انضمت 
»عندما  المثقفين:  اتحاد  في  الكتاب  جيل  إلى 
يعبرون  أنهم  شعرت  زمالئي  كتابات  قرأت 
والكلمات  الحروف  بتلك  وكيانهم  ذاتهم،  عن 

الكردية، ويرسمون هويتهم الضائعة«.
الكتابة بلغة األم معبرة أكثر كما جربته ياسمين 
»وبالرغم من كتابتي لخواطري باللغة العربية، 
إال أن لغتي األم اللغة الكردية، عبرت عن ثنايا 
يومي  ومشاكل  أحزاني  قلمي،  واقعي وخطط 
بغد  حالمة  ورقات  بضع  على  أكرسها  الشاق 

أفضل«. 
انطلقت ياسمين من ذاتها، راسمة واقعها، فكان 
الطريق،  إلكمال  لها،  األساسي  الداعم  والدها 
وزاد تشجيعه لها عندما بدأت الكتابة بالكردية، 
وإبداعاتها،  كتبها،  بين  تقف  ياسمين  واليوم 
خطوة  الكردية  الكتب  معرض  عدت  والتي 
لم  سبق  »فيما  واألدب:  الثقافة  لتطوير  كبيرة 
نستطع التحدث باللغة الكردية، أما اليوم فالكتب 
الكردية تزداد شهرتها، وتتوسع آفاقها، لنصبح 

قادرين على النطق جهراً بها دون خوف«.  
النساء على  بتشجيع  ياسمين حديثها  واختتمت 
القراءة، والكتابة، ليخرجن من القالب الجامد، 
الشابة  الفئة  »إن  المجتمع:  لهن  صنعه  الذي 
النساء،  سيما  وال  الخاطئ،  الطريق  تسلك 
فتضع حدوداً إلبداعها، لتأسر نفسها في زوبعة 
المجتمع، واإلنترنت، ولن تستطيع التغلب على 
بالقراءة، وبالتعلم  إال  تواجهها  التي  الصعاب، 

ثبت  أن  قادرة على  نفسها شخصية  فتبني من 
نفسها«.

اللغة الكردية تكرس قيود 
العبودية

عن  أحمد  حسينة  الشاعرة  حدثتنا  وبدورها 
للمرأة:  بالنسبة  الكردية  الكتب  معرض  أهمية 
روج  في  المعارض  من  العديد  »وجدت 
العربية،  الكتب  من  العديد  حوت  والتي  آفا، 
المعرض  هذا  في  أما  والكردية،  والسريانية، 
ساحة  لتتوسط  فقط،  الكردية  الحروف  تتألق 
عن  تكلمت  التي  المرأة،  كتابات  المعرض 
مجتمع  وعن  السالم  عن  والحرب،  الثورة 
صوته،  هي  لتكون  الحروب؛  ويالت  عانى 
توضع  فأن  الجديد،  للجيل  الحكاية  موصلة 
كتابات المرأة على رفوف هذا المعرض، لهو 

أنجاز كبير لها«.

األدباء،  من  الكثير  مثل  حسينة،  والشاعرة 
ليعيدوا  عربية،  بحروف  الكردية  كتبوا  الذين 

كتابتها مرة أخرى، بعد تعلمهم اللغة الكردية.
اللغة  على  الكتاب  إقبال  إن  حسينة:  وبينت 
الكتب  معرض  ورفوف  ازدياد،  في  الكردية 
الكردية تشهد على ذلك: »حروف اللغة الكردية 
ستجسد معاناة شعب مضطهد، وتالمس قلوب 

الكرد«. 
بالفعاليات  المرأة  مشاركة  من  الرغم  وعلى 
األدبية بمستوى جيد، إال أنها لم تصل للمستوى 
المنشود، كما أوضحته حسينة في ختام حديثها: 
»إن المرأة ملمة بالثقافة، والكتابة، وقد أثبتت 
تحرر  لم  أنها  إال  المعرض،  هذا  في  وجودها 
كما  المجتمع،  قيود  من  قلمها  كامل  بشكل 
قيود  كسرت  التي  الكردية،  اللغة  تحررت 
العبودية والقمع، فمازالت المرأة بحاجة للكثير 
ذاتها،  لتطوير  الفعالة  والقراءة  المطالعة،  من 

وشخصيتها«.

اقتصاد  لجنة  انتهت   - علي  هيلين  ديرك/ 
من  الشتوي  الموسم  إنتاج  بتصريف  المرأة، 
»جيان«  مشروع  في  الزراعية  المحاصيل 
الخضروات  بزراعة  وباشرت  ديرك،  بريف 
الصيفية، في سياق مشاريعها لكسر االحتكار 
من  للعديد  عمل  فرص  وتأمين  األسواق،  في 

العائالت المهجرة في المنطقة.
إحدى  من  الزراعي  »جيان«  مشروع  يعد 
المشاريع االقتصادية الهامة، التي افتتحت من 
قبل لجنة اقتصاد المرأة، إلى جانب العديد من 
المشاريع االقتصادية األخرى، والتي ساهمت 
النساء،  من  للمئات  عمل  فرص  توفير  في 

دعم  في  ساهمت  كما  المهجرة،  والعائالت 
اقتصاد المرأة.

وكانت قد بلغت مساحة المشروع 43 هكتاراً، 
لزراعة أنواع الخضروات الصيفية، والشتوية 
والفول،  والبندورة،  الباذنجان  من  كافة، 
والبازالء، والخس، إضافة إلى زراعة البصل، 

والثوم، والبطاطا.
العام  خالل  المشروع  على  المشرفون  وقام   
تعدّ  والتي  القمح،  محصول  بزراعة  الحالي، 

أول تجربة للجنة اقتصاد المرأة في ديرك.
مال  بقرية  »جيان«  مشروع  على  المشرفة 
مرزا بريف ديرك، ماسة فاروق قالت: »بدأنا 

البازالء،  محصول  بجني  أيار  شهر  خالل 
لسكان  بيعه  جانب  إلى  األسواق  إلى  وتسويقه 

القرى المحيطة بالمشروع«.
الزراعية  تجربتنا  »تعدّ  تجربتهم:  وقيمت 
المتاحة،  المحدودة  اإلمكانات  ظل  في  ناجحة 
الصيفي  الموسمين  من  لالستفادة  نسعى  إذ 

والشتوي«.
 وبشرت أبناء المنطقة عن خطة ستساهم في 
الموسم  تأمين احتياجاتهم من الخضروات في 
الخضروات  بزراعة  »باشرنا  قائلة:  الصيفي 
األيام  هذه  والباذنجان  الفليفلة،  من  الصيفية 
لمثل  يمكن  إذ  الصيفي،  الموسم  خطة  ضمن 

هذه الزراعات الموسمية، أن تغطي احتياجات 
األهالي محلياً«.

اللجنة،  به  قامت  الذي  الزراعي،  والمشروع 

كما  العوائل،  من  للكثير  العمل  فرص  يوفر 
فرص  يوفر  المشروع  »أن  ماسة:  أوضحته 
السكن  لها  لست عوائل مهجرة، ويؤمن  عمل 
استحقاقاتهم  جانب  إلى  األساسية،  والخدمات 

الشهرية«.
توسيع  إلى  المرأة  اقتصاد  لجنة  وتسعى 
من  جديدة  أصناف  وزراعة  المشروع، 
وتوفير  واألشجار،  الموسمية  الخضروات 
منتج محلّّي، يساهم في خفض أسعار السوق، 
جانب  إلى  للمنطقة،  الذاتي  االكتفاء  ويحقق 
للعائالت المهجرة،  توفير فرص عمل خاصة 

وال سيما للنساء.
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على السيد: صبحي علي محمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2022/5/18م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: جاسم محمد 

ظاهر، بطلب: تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

 ..................................
سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1971/

رقم القرار /798/   
طالب التبليغ: طالل الصالح الدرويش              

المطلوب تبليغه: إيمان محمد سليمان /مقيمة 
في دمشق/                     
موضوع الدعوى: عودة المأجور وإجازة 

بالبناء
خالصة القرار:

إلزام الجهة المدعى عليها   -1
بعدم ممانعة الجهة المدعية بإعادة بناء 
المحلين التجاريين المشيدين على العقار 
رقم/1195/ من المنطقة العقارية الرقة 
غرب المقصف موضوع عقدي مقاولة 
االيجار واالستئجار المبرزين بالدعوى 

وعلى نفقتهما الخاصة وعدم الرجوع على 
المدعى عليها بنفقات بناء المحلين.

ترك الحق لبلدية الشعب بإعطاء   -2
الترخيص المؤقت للمدعية في إعادة بناء 
المحلين لمتابعة عقدي اإلجار واالستئجار 

المبرزين بالدعوى ريثما يقوم المالك 
بالترخيص لبناء الطابقين لكامل البناء.

تضمين المدعى عليها الرسوم   -3
والمصاريف. 

قرار صدر 2022/3/17 وأُفِهم   -4
علناً ووجاهياً بحق الجهة المدعية وبمثابة 
الوجاهي وبحق المدعى عليها قرار قابل 

للتمييز.
إلزام مديرية المواصالت بالرقة   -5

بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم   -6

والمصاريف.
قرار وجاهي بحق المدعى وبمثابة   -7

الوجاهي بحق المدعى عليه قابالً للتمييز 
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ 

النشر في الجريدة. 
 ............................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2157/ لعام 

2022م
على السيد: عبد الجليل خناق بن أحمد 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األربعاء الواقع في 2022/5/18م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حسين 
الحسن بن حمد، بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                           
تبليغ رقم /3423/ لعام 2022م

على السيد: عبد الرزاق حسين البنية
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /2037/ المقامة 

عليك من قبل: إبراهيم أحمد الخلف

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

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

 مذكرة دعوى                           
تبليغ رقم /2499/ لعام 2022

على السيد: عبد السالم الحسن العثمان بن 
حسين  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /3573/ المقامة 

عليك من قبل: علي حمو بن حمو
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /394/ لعام 
2022 م

على السيد: عبد هللا وركان الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2022/5/18م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: حميد حداد 

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

تبليغ رقم /2535/ لعام 2022م
على السيد: عبد هللا يوسف المحمد الخميس  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /3450/ المقامة 

عليك من قبل: إبراهيم محمود جميل
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /3427/ لعام 2022م
على السيد: علي عثمان بن نعسان

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /201/ المقامة 
عليك من قبل: عبد العزيز السيد بن جاسم

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

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2279/ لعام 

2022م
على السيد: عمر جدوع الخير الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2022/5/18م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: إسماعيل 

مصطفى حسن المحمد، بطلب: تثبيت بيع 
سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2600/ لعام 

2022م
على السيد: عيسى الحسن الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األربعاء الواقع في 2022/5/18م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خليل 
الشعبان، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1485/ لعام 

2022م
على السيد: فياض السالمة بن حمود- عنود 

السالمة بنت حمود – وحيدة السالمة 
بنت حمود الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2022/5/30م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: راضي السالمة بن حمود، 
بطلب: إبطال عقد إيجار مع التعويض 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2259/ لعام 

2022م
على السيد: محمد إسماعيل األحمد 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األربعاء الواقع في 2022/5/18م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: يحيى 
حسين الخليل، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 
 ........................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3002/ لعام 

2022م
على السيد: محمد الحاج محمد بن حسين 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الخميس الواقع في 2022/5/19م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 

عبد المحمد، بطلب: تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

تبليغ رقم /3508/ لعام 2022م
على السيد: محمد جمعة المرعي  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم الثالثاء 

2022/5/24م
للنظر بالدعوى األساس /3053/ المقامة 

عليك من قبل: ميران كوجك بنت نزيل
بطلب: تثبيت زواج 

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

 مذكرة دعوى                           
تبليغ رقم /2532/ لعام 2022م

على السيد: محمد حسين الحسن الحميدي  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /3462/ المقامة 
عليك من قبل: إبراهيم المحمد بن رشيد

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

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

 مذكرة دعوى                         
تبليغ رقم /3429/ لعام 2022م

على السيد: محمد عبد الرحمن جعرش
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /2047/ المقامة 
عليك من قبل: محمد شيخ حمزة بن قريد

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

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

 مذكرة دعوى                           
تبليغ رقم /2531/ لعام 2022م
على السيد: محمد ليلو بن ليلو  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /3456/ المقامة 
عليك من قبل: إبراهيم المحمد بن محمد

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

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

 مذكرة دعوى                         
تبليغ رقم /3437/ لعام 2022م

على السيد: محمد ناجح العلوي بن حسين 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /79/ المقامة عليك 

من قبل: حسين الخميس بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /2530/ لعام 2022م
على السيد: محمود الكردي بن شيخ علي  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /3663/ المقامة 
عليك من قبل: رسالن الكلو بن مصطفى

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2353/ لعام 

2022م
على السيد: مروان يوسف بن محمد 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األربعاء الواقع في 2022/5/18م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمود 

خليل الجمعة، بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /842/

رقم القرار /466/   
طالب التبليغ: مصطفى الخضر بن أحمد              

المطلوب تبليغه: عبد هللا الرحيم بن عبدو                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1
المدعي مصطفى الخضر بن أحمد 

والمدعى عليه عبد هللا الرحيم بن عبدو 
موضوع الدعوى هو دراجة نارية رقم / 

21287/ تسجيل الطبقة واعتبار عقد البيع 
المؤرخ في 2020/11/23 جزء ال يتجزأ 

من القرار
إلزام مديرية المواصالت بالرقة   -2

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

والمصاريف.
قرار وجاهي بحق المدعى وبمثابة   -4

الوجاهي بحق المدعى عليه قابالً للتمييز 
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ 

النشر في الجريدة.
 ...........................

مذكرة دعوى                         
تبليغ رقم /3438/ لعام 2022م

على السيد: مصطفى المصطفى بن 
رضوان 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /2071/ المقامة 

عليك من قبل: فواز أبو علي بن عبد 
الرزاق

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

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

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /2817/ لعام 

2022 م
على السيد: نارين بركل الطاهر الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األربعاء الواقع في 2022/5/18م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 
سعدون العبود، بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ حكم
في الدعوى رقم األساس /464/ لعام 

2022م
على السيد: وليد إبراهيم المنصور الحضور 
إلى هيئة العدالة في اقليم دير الزور، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الخميس الواقع في 2022/5/19م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: عزو خليل 

المدلول، بطلب: تثبيت ملكية سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

كركي لكي/ ليكرين خاني - استمراراً للعزلة المفروضة على القائد عبد اهلل أوجالن، طالب أهالي كركي لكي المجتمع 
الدولي، فك أسر القائد جسديًا، ومحاسبة تركيا التي تعادي الفكر التحرري، الذي ينادي به القائد أوجالن وشاركتها 

بالعزلة الدول الديكتاتورية.

أهالي كركي لكي: قضيتنا األساسية هي تحرير 
اإلرادة الحرة المتمثلة بالقائد أوجالن

برادوست ميتاني: اللغة الكردية قضية هوية، وانتماء لم تندثر، 
ولن تضمحل يومًا

من أبشع الجرائم، التي من الممكن أن ترتكب 
الفكرية،  حريته  أسر  هي  إنسان،  أي  بحق 
نشهد  السنين  آالف  فمنذ  عليها،  ومحاسبته 
اغتياالت، واعتقاالت بحق شخصيات وطنية، 
وتطويره  الفكر،  تحرير  إلى  دعوا  وعلماء، 
واكتشاف الحقائق، والوقوف في وجه الطغاة؛ 
والرجعية،  التخلف  من  اإلنسان  فكر  لتحرير 
فالقائد عبد هللا اوجالن، الذي تم أسره من قبل 
وفكر  حرية،  قمع  بهدف  الديكتاتورية،  الدول 
المجتمعات، وذلك لتفادي انتشار فكر حر، يحل 
أزمات الشرق األوسط، والشعوب المضطهدة، 
فتم نفيه؛ بسبب ما طرحه من فكر، ومن فلسفة 
كانت كفيلة بتغيير الواقع المرير، الذي تشهده 
المجتمعات  ونهوض  األوسط،  الشرق  مناطق 

ضد النُظم الديكتاتورية آنذاك.
فأهداف الدولة الديكتاتورية، لم تتحقق باعتقال 
فبالرغم  مخططاتهم،  وفشلت  أوجالن،  القائد 
غيَر  الحر  فكره  أن  إال  جسدياً،  أسره  من 
استراتيجية الدول الديكتاتورية في معظم أنحاء 

سوريا،  وشرق  شمال  في  وبخاصة  العالم، 
لشعوب  الخالص  سبيل  فلسفته  وأصبحت 

المنطقة. 

تحرير القائد طريقنا للحرية

ويجد أهالي كركي لكي: أنه بنهج القائد، وبفكره 
بشكل  والمرأة  كله،  المجتمع  استطاع  الحر 
مالمح  ورسم  التبعية،  من  التخلص  خاص، 
ببراديغما  التشبث  ضرورة  وعلى  الحرية، 

القائد للوصول إلى الحرية المنشودة.
ناحية كركي  في  لوند،  الشهيد  كومين  عضوة 
فكر  بفضل  أنه  أكدت،  خلف،  خالصة  لكي 
وفلسفة القائد، عبد هللا أوجالن أصبحت المرأة 
إدارية ناجحة في المجاالت كافة، وتمكنت من 

تحقيق اإلنجازات على الصعد كلها.
وسلطت الضوء على معاناة المرأة على مدى 
آالف السنين من إقصاء للفكر وللوجود، وتكون 
قوقعة  من  لخروجها  فرصة  آفا  روج  ثورة 
الحقيقي،  دورها  وممارسة  الذكورية،  الذهنية 

الذي كان بمثابة نقطة تحول في تاريخها.
وشددت خالصة على أهمية تنظيم المرأة، كما 
وعلى  مرافعاته،  وفي  القائد،  كتب  في  جاء 
منح  تستطيع  كي  المرأة؛  فكر  تطوير  وجوب 

الحرية معناها الحقيقي، والعيش المشترك.
وأضافت: »علينا نحن النساء في شمال وشرق 

والحفاظ  الثورة،  مكتسبات  حماية  سوريا، 
وعدم  القائد،  أجل حرية  من  والنضال  عليها، 
الرضوخ لمخططات دولة االحتالل التركي«، 
بشكل  تتحقق  لن  »حريتنا  رأيها  عن  معبرة 

كامل إال بحرية القائد عبد هللا أوجالن«. 
واختتمت عضوة كومين الشهيد لوند، خالصة 
خلف، حديثها بالقول: »نطالب المجتمع الدولي 
ومحاسبة  أسره،  من  القائد  لتحرير  بالتحرك 
بحق  المرتكبة،  جرائمها  على  التركية  الدولة 

اإلنسانية على األراضي الكردستانية«.
 

ما تفعله تركيا لن يحد من 
نضالنا

في  المدارس  لجنة  عضو  أوضح  جانبه  ومن 

استمرار  أن  حمو:  أحمد  لك،  كركي  ناحية 
العزلة المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن، 
هو استمرار لسياسة الدولة التركية الرامية إلى 
لمعظم  وكذلك  الكردي،  الشعب  هوية  طمس 
القائم على  والتعايش  للسالم،  المحبة  الشعوب 

أخوة الشعوب.
أنها  التركية،  الدولة  تعلم  أن  وأوضح: »يجب 
لتحرير  النضال؛  من  المزيد  إلى  تدفعنا  بذلك 
وبالتالي  سجونها،  من  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
تحرير شعبنا من العقلية القائمة على اإلنكار، 

وعلى االستبداد«. 
أبناء  جميع  »أدعو  بالقول:  حديثه  واختتم 
في  قضيتنا  مع  المتضامنة  والشعوب  شعبنا، 
إيصال صوتنا،  على  للعمل  العالم،  أنحاء  كل 
الفكر  تحرير  وهي  األساسية،  وقضيتنا 
بالقائد  المتمثلة  الحرة  واإلرادة  الديمقراطي، 

عبد هللا أوجالن«.

حاوره/ غاندي إسكندر  
  

برادوست  التاريخي  والباحث  الكاتب  بين 
ميتاني: »إن اللغة الكردية هي تاريخ، وهوية، 
من  رصين  جزء  وهي  الكردي،  وثقافة 
الحضارة الكردية الموغلة في القدم«، مضيفا 
أنها »ولدت مع فجر التاريخ، واكتسبت منزلة 
رفيعة إلى يومنا هذا، رغم محطات األلم، التي 

رافقتها«. 
ومتأثرة  مؤثرة  متميزة  لغة  الكردية  اللغة 
بغيرها من اللغات، وهي لغة ضاربة جذورها 
التحديات  من  الرغم  وعلى  ميزوبوتاميا،  في 
قبل  من  التاريخ  عبر  واجهتها  التي  الكبرى، 
حتى  كردستان  لجغرافية  والمحتلين  الغزاة، 
طمسها، وتذويبها عبر فرض سياسة التتريك، 
متانتها وقوتها،  أن  إال  والتفريس،  والتعريب، 
وتمسك الكرد بها، أصبحت من أبرز مقومات 
وللحديث  العادلة.  وقضيته  الكردي،  الوجود 
عن أهمية اللغة الكردية، وإبراز السر الكامن 
يوم  وبمناسبة  وصعودها،  صمودها،  وراء 
عشر  الخامس  يصادف  الذي  الكردية،  اللغة 
من شهر أيار من كل عام، حاورت صحيفتنا 
التاريخي  والباحث  الكاتب،  »روناهي« 

برادوست ميتاني، وفيما يلي نص الحوار:
ـ ماذا يعني برأيكم االحتفال بيوم اللغة الكردية 

في مجمل جغرافية كردستان؟
عام  الكردستاني  الوطني  المؤتمر  خصص 
2006، يوم الخامس عشر من أيار يوماً للغة 
أول  إصدار  تاريخ  يصادف  كونه  الكردية؛ 
والتي  الكردية،  األدبية  )هاوار(  لمجلة  عدد 

أسسها جالدت بدرخان في دمشق عام 1932، 
عام  حتى  الصدور  في  المجلة  استمرت  وقد 
1943، بعد أن صدر منها 57 عددا، وطبعت 
األعداد األولى وعددها سبعة وعشرون عدداً 
فيما  اقتصرت  ثم  والالتينية،  العربية  باللغة 
الالتينية، وسميت األبجدية  بعد على األحرف 
الكردية الالتينية، التي أدخلها جالدت بدرخان، 
هاوار(،  )أبجدية  باسم  مجلته  في  واستخدمها 
ومنذ ذلك التاريخ يحتفل الشعب الكردي بيوم 
اللغة الكردية، وألن محطات األلم، التي رافقت 
مسيرة اللغة الكردية كانت عديدة، فالكرد كلهم، 
يؤمنون بأن حماية اللغة الكردية، تعني حماية 

القضية الكردية، وحماية الهوية، واالنتماء.
ـ تاريخياً كيف تطورت اللغة الكردية واكتسبت 

أبجديتها الحالية؟
الحضارة  من  رصين  جزء  الكردية  اللغة   
اللغة  تعود  حيث  القدم،  في  الموغلة  الكردية 
الكرد  لدى  والكالم  النطق  حيث  من  الكردية 
في  )هوموسبيانس(  العاقل  اإلنسان  زمن  إلى 
كردستان، أما من حيث الحروف فتمتد الكتابة 
إلى الشكل المأخوذ من الصور، فكان التعبير 
عن الشيء يكون برسم صورة له؛ لذا سميت 
بشكل  اإلنسان  انتقل  ثم  )الصورية(  بالكتابة 
بمن  خاص  بشكل  ميزوبوتاميا  وإنسان  عام، 
الدال  للتعبير  الرمز  استخدام  إلى  الكرد،  فيهم 
وانفتاح  البشري  الكائن  وبتقدم  المعنى،  على 
إلى  تتحول  الصورية،  الكتابة  أخذت  ذهنيته 
الرموز، ومن ثم إلى الحروف، وخاصة لدى 
وإمبراطوريات،  دوالً  أسسوا  الذين  الكرد، 
بدأت عند اإليالميين، والكاشيين، ومن ثم عند 
اشتهرت  وقد  وغيرهم،  والهوريين  الكوتيين، 
)الكتابة  باسم  كردستان  وفي  سومر،  في 
أظهرت  ولقد  الميالد،  قبل  المسمارية(3500 
الكاشيين،  عند  الحروف  شكل  الطينية  الرقم 
اإليالميين، السوباريين، الكوتيين، والسومريين 
بأنها كانت واحدة، وتسمى بالمسمارية أي أن 
واللغتان  السومرية،  مع  واحد  والمنشأ  الشكل 
خاصة  بصفات  تشتركان  والسومرية  الكردية 
كتابة  ذات  لغوية  عائلة  من  فهما  بينها،  فيما 

الصقة، وممتزجة، وغير اشتقاقية بشكل عام، 
وفيما بعد تطور شكل الكتابة جزئيا من الشكل، 
الحضارة  إبان  القدماء  الكرد  استخدمه  الذي 
اللفظ،  مع  تجاوبا  أكثر  شكل  إلى  السومرية، 
بتبلور  تميزت  التي  الفترة،  في  وباألخص 
)الزندي(  واإليزيدي  الميترائي،  الديني  الفكر 
وبتقادم الزمان تبلورت الحروف الزندية، وما 
يظهر للعيان ما هو موجود في الكتاب الديني 
اإليزيدي )جلوا(، والشكل األكثر انتشارا فيما 
وفي  )أفستا(،  كتاب  األفستائية  في  تمثل  بعد 
العهد الساساني ظهر 42 حرفا كرديا، وتالها 
الحروف  وهي  صوراني(  )ماصي  حروف 
التي أوجدها ماصي صوراني – بينوشاد وكان 
عدد حروفها 36 حرفا، ثم صارت 42 حرفا، 
ومع تقادم الزمن وصوال إلى العصر الحديث، 
األبجدية  من  بدرخان  جالدت  سيداي  أوجد 
الالتينية 31 حرفا تتناسب إلى حد ما، النطق 
الكردي، وسميت ) األبجدية الكردية الالتينية(.
ـ ما الدور الذي لعبته ثورة روج آفا في مجال 

اللغة الكردية؟
اللغة  ثورة  هي  منازع  دون  آفا  روج  ثورة 
مسحوقة،  كانت  التي  الكردية  فاللغة  الكردية، 
فترة زمنية  في  تحولت  ومغمورة في سوريا، 
المدارس،  ففُتحت  التعليم،  لغة  إلى  قصيرة 
المناهج  وأعدت  والجامعات،  والمعاهد، 
وإعداد  تأهيل  وتم  الكتب،  وطبعت  الدراسية، 
الصف  من  الكردية  باللغة  مختصين  مدرسين 
الرغم  وعلى  الجامعية،  المراحل  إلى  األول 
من حالة الحرب المعاشة، واإلرهاب المتزايد، 
وهجمات المحتل التركي إال أن هذه األمور، لم 
تؤثر على ثورة اللغة الكردية، فيكفي أن جيل 
المستقبل يقرأ، ويكتب، ويفكر باللغة الكردية، 
تحت  تمت  الكردية،  للغة  الحقيقية  فاالنتعاشة 

ظل ثورة روج آفا.
ـ ما الصعوبات التي تعاني منها اللغة الكردية 

اليوم؟
ذهنية  في  تكمن  الصعوبات  أولى  صراحة 
الشعب  يدرك  لم  اآلن  فإلى  الكردي،  الشعب 
تحت  مازال  فاألغلبية  لغته،  قيمة  الكردي 

والفارسية،  كالعربية،  األجنبية  اللغات  تأثير 
يرتبطون  منهم  كبيراً  قسماً  وألن  والتركية، 
إلى  ينحازون  فهم  الشخصية،  بمصالحهم 
االعتراف  عدم  حجة  تحت  األخرى،  اللغات 
األممي باللغة الكردية، ولألسف مثقفونا وكتابنا 
وشعراؤنا، والسيما في روج آفا، مازال أغلب 
أن  كما  العربية،  باللغة  هو  األدبي  منتوجهم 
التزال  عموما  كردستان  في  الكردية  الكتابة 
تكتب بالالتينية، وبالصورانية، ولم تجد طريقاً 

إلى لغة موحدة.
ـ كيف نحافظ على اللغة الكردية؟

يوماً،  تضمحل  ولن  تندثر،  لم  الكردية  اللغة 
أولى  بأن  يرى  أن  الكردي  الشعب  وعلى 
مقومات وجوده، تكمن في لغته، فهي تاريخه، 
الزمان  مر  على  األعداء  حاول  التي  وثقافته، 
بأن  يدرك  أن  الكل  النيل من وجودها، وعلى 
الحفاظ عليها هو واجب وطني أوالً، ومن أجل 
صونها يتوجب أن نغير من الذهنية المسيطرة 
األجنبية،  اللغات  جانب  من  سيما  وال  علينا، 
التفكير  هو  واالهتمام  الهم،  يكون  أن  فيجب 
قدرها  لغتنا  نعطي  وعندما  الكردية،  باللغة 
وقيمتها، ونمنحها األولوية في البيت والشارع، 
الرسمية،  والمؤسسات  والدوائر،  والمدرسة 
وال  بالكردية،  والمنتديات  المهرجانات  وننظم 
السياسية  والتناحرات   الحزبية  الخالفات  ندع 
تؤثر على هويتنا، حينها ستتصاعد قيمة اللغة 

الكردية أكثر وأكثر.   

 العرف
واإلسالم

أكد االسالم على أهمية العرف في 
حياه اجملتمع البشري، وتأثيره العميق 
ألنه  واإلميانية؛  الدينية،  الناحية  في 
البشر،  إرادة مجموعة من  يعبر عن 
تعارفوا، واتفقوا على مبادئ معينه 
أمر  لذلك  اليومية؛  حياتهم  في 
سيدنا  نبيه  وتعالى  سبحانه  اهلل 
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمد، 
بِالُْعرِْف  وَأُْمرْ  الَْعْفَو  »ُخِذ  بقوله: 
وَأَْعِرْض َعِن اْلَاِهِلنيَ }األعراف:199{« 
وكثيرا  التصرفات،  من  كثيرا  ونرى 
النبي في حياته  أقرها  األعمال،  من 
ثم  املكرمة،  مكة  مجتمع  ضمن 
أركان  في  وحتى  املنورة،  املدينة  في 
فريضة  أن  نعلم  حيث  اإلسالم، 
الاهلية  في  موجودة  كانت  احلج 
قبل اإلسالم، وفي الشهر نفسه ذي 
احلجة، وفي األيام نفسها، واألعمال 
كلها، التي تقام في فريضة احلج من 
الطواف، والسعي بني الصفا واملروة، 
بعرفه،  والوقوف  الشعر  وحلق 
والرجم، كانت موجودة قبل اإلسالم، 
غير  ولكنه  فثبتها،  اإلسالم  وجاء 
بعض األعمال في احلج، حيث هو أنه 
الناس من مكان  بإفاضة جميع  أمر 
أَفِيُضوا  » اآلية: )) ثُمَّ  بقوله  واحد 
وَاْسَتْغِفرُوا  النَّاُس  أََفاَض  َحْيُث  ِمنْ 

َ غَُفورٌ رَِحيٌم ((» َ ِإنَّ اهللَّ اهللَّ

خمس  مكة  في  توجد  فكانت   
تختص  باحلمس،  تسمى  قبائل 
بعد  وكانوا  الناس،  دون  من  نفسها 
يدخلون  احلج  فرائض  من  االنتهاء 
واحليطان،  الدران،  فوق  من  بيوتهم 
اهلل  فأمرهم  األبواب،  وليس 
سبحانه وتعالى بقوله »ثم أفيضوا 
كذلك  الناس«  أفاض  حيث  من 
ألغى اهلل سبحانه وتعالى ما كانوا 
يفعلونه في الاهلية من التصفيق 
حول الكعبة، والطواف عراة حولها 
بقوله »وََما كَاَن َصاَلتُُهْم ِعنَد الَْبْيِت 
ِإالَّ ُمكَاًء وَتَْصِديًَة َفذُوقُوا الَْعذَاَب ِبَا 
كُنُتْم تَكُْفرُوَن« هذا بالنسبة للركن 
حيث  اإلسالم،  أركان  من  اخلامس 
بهذه  الناس  عليه  تعارف  قد  كان 
جميع  على  اإلسالم  وجرى  اآليات، 
اجملتمع،  عليه  تعارف  با  األعمال، 
املنورة،  املدينة  مجتمع  وكذلك 
النبي صلى اهلل عليه  حينما صدق 
أمه  كل  ترك  املدينة  ميثاق  وسلم: 
حيث  أعرافها،  وعلى  ربعتها،  على 
عاشوراء،  يوم  يصومون  أنهم  رأى 
فسن النبي صلى اهلل عليه وسلم، 
في  يجري  كان  ما  وكذلك  صومه، 
الناس  احتفال  من  املنورة  املدينة 
باألعياد، والضرب بالدفوف، والرقص 
عليه  اهلل  صلى  النبي  ينهرهم  لم 
املناسبات  هذه  أداء  عن  وسلم، 
ولم  اجملتمع،  في  عليها  املتعارف 
يغير من أمناط حياتهم، وطعامهم، 
أنه  حتى  وملبسهم،  وشرابهم، 
لبس مثل ما كان يلبس أهل املدينة، 
حيث كانت عمامته في مكة كبيرة 
وضخمة، وكانت عمائم أهل املدينة 
عمائمهم،  مثل  فجعلها  صغيره 
الديني  الانب  من  العرض  وبهذا 
العرف  يتبدى  الدامغة،  باألدلة 
مصدراً خامساً من مصادر التشريع 
كثير  في  عليه  ويعتمد  اإلسالمي، 

من األحوال الشخصية، والعامة.

الدين والحياة

حممد القادري
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فيه  نددت  العام،  الرأي  إلى  بيانًا  كانيه  سري  مهجري  لجنة  أصدرت  ـ  األخبار  مركز 
بالمشروع التركي الجديد في المناطق التي تحتلها، وهي إنشاء مستوطنات وإعادة 
المتحدة،  لألمم  احتجاج  مذكرة  تسليم  وتم  تركيا،  في  الموجودين  الالجئين  أغلب 
الديمغرافي  التغيير  وترسيخ  للمستوطنات  التركي  االحتالل  إنشاء  على  فيها  اعترضوا 

للمناطق المحتلة.

لجنة ُمهجري سري كانيه ُتندد بالمشروع التركي 
االستيطاني الجديد

مظاهرة في عفرين المحتلة رفضًا 
لمشروع التوطين التركي

وأكد البيان أن السماح لدولة االحتالل التركي 
بإنشاء المستوطنات في المناطق المحتلة داخل 
المجتمع  وتنّصل  عجز  على  دليل  سوريا، 
الدولي من القيام بواجباته القانونية واإلنسانية.

ونزعة  التوسعية  السياسة  إلى  أشار  البيان 
والتنمية  العدالة  ينتهجها حزب  التي  االحتالل 
واستغالل  تركيا  في  الحكم  سدة  وصوله  منذ 
تقديم  للتوسع والهيمنة: »وذلك عبر  الظروف 
»إخوانية«،  سياسية  لتيارات  العلني  الدعم 
وراديكالية، وتنظيمات إرهابية مصنفة عالمياً 
في المنطقة، من خالل توفير الغطاء السياسي 
في  وتدّخلها  لهم،  والعسكري  واللوجستي 
المباشر، ومحاولة  الغير عبر عدوانها  شؤون 
قضم وغصب المزيد من أراضي دول الجوار، 
باإلضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية ضخمة في 

بعض دول المنطقة«.
هذه  كانيه  سري  مهجري  لجنة  واستنكرت 
للقوانين، من خالل  الخطط العدوانية المخالفة 
لمكاسب  واستغالله  الالجئين  ملف  تسييس 
االستيطان  عملية  استكمال  لشرعنة  سياسية، 
في  اآلن  يحدث  كما  المحتلة،  المناطق  في 
طريق  عن  وغيرها،  عفرين  مناطق  بعض 
ومدعومة  وممولة  مشبوهة  وشبكات  شركات 
دولتي  مقدمتها  في  اإلقليمية  الدول  بعض  من 

قطر والكويت.
وفي ختام البيان طالبت اللجنة المجتمع الدولي 
والمنظمات  والروسية  األمريكية  واإلدارتين 
لهذه  تنفيذ  لوقف  الفوري  بالتدّخل  األممية 
االحتالل  ستُكرس  التي  االستيطانية  المشاريع 
الرامية  السالم  مبادرات  وتدمر  واالستيطان 

إلى إيجاد حلول لألزمة السوريّة.
ثم تم تسليم مذكرة احتجاج إلى األمين العام لألمم 
اعترضت  والتي  انطونيو غوتيريش،  المتحدة 
وترسيخ  المستوطنات  بإنشاء  والبدء  تحضير 
من  المحتلة  المناطق  في  الديمغرافي  التغيير 
بـ  ُسميت  عمليات  خالل  التركية،  الدولة  قبل 
بحسب  لكنها  الزيتون«  وغصن  السالم  »نبع 
عن  أسفرت  والدولية،  الحقوقية  المنظمات 
الشعوب،  جميع  من  األصليين  سكانها  تهجير 
واستقدام مستوطنين من مناطق سوريّة أخرى 
باإلضافة إلى أجانب من غير سوريين، وجلب 
إرهابياً  مصنفة  لتنظيمات  تنتمي  عائالت 

»تنظيم القاعدة وداعش«.
لهذه  المالي  الدعم  بوقف  المذكرة  وطالبت 
انتهاك  من  تمثله  لما  والسلوكيات  السياسات 

التي  الدولية،  والمواثيق  للمعاهدات  صارخ 
تحمي حياة المدنيين، من كارثة حلّت بالشعب 
سبي/                      وكري  كانيه،  وسري  عفرين  في 

تل أبيض والمناطق المحتلة األخرى.
وجاء في ختام مذكرة االحتجاج: »نطلب منكم 
مد يد العون والمساعدة لشعوب شمال وشرق 

العين  رأس  كانيه/  سري  وشعب  سوريا، 
على  الضغط  وكذلك  الخصوص  وجه  على 
لها  التابعة  المسلحة  والفصائل  التركية  الدولة 
لالنسحاب من مدينة سري كانيه/ رأس العين 

وباقي المدن السوريّة المحتلة«.

المستوطنين  مئات  تظاهر   - األخبار  مركز 
في مدينة عفرين المحتلة شمال سوريا، رفضاً 
أكثر  بتوطين  التركي  النظام  رئيس  لمشروع 
المحتلة  المناطق  من مليون الجئ سوري في 

بشمال سوريا.
المصطنعة  للقرى  المتظاهرون رفضهم  وأبدا 
في  بنائها  على  التركي  االحتالل  يعمل  التي 
المناطق المحتلة، مطالبين بالعودة إلى ديارهم 
بموجب  قسراً  عنها  رحلوا  التي  األصلية 

عمليات ما تُعرف بالتسويات.

التركي  االحتالل  المتظاهرون  طالب  كما 
منازلهم  استعادة  على  العمل  بفتح  ومرتزقته 
روا منها بدالً من إسكانهم في منازل  التي ُهّجِ

السكان األصليين بعفرين.
هذا ويرى مراقبون أن الهدف من خطط النظام 
األصليين،  سكانها  تهجير  مناطق  في  التركي 
هو تنفيذ أنقرة ألطماعها التوسعية والعمل على 
العثمانية من  المنطقة إلعادة  ديمغرافية  تغيير 

جديد.

شركة تطوير المجتمع الزراعي تستعد 
الستقبال موسم القمح لهذا العام

افتتاح مركز »األمل« للدعم النفسي 
لألطفال في دير الزور

المشتركة  الرئيسة  أكدت  ـ  األخبار  مركز 
لشركة تطوير المجتمع الزراعي التابعة لهيئة 
إلقليم  الذاتية  اإلدارة  في  والري  الزراعة 
الشركة  أن  أحمد«  شيخ  »كلستان  الفرات 
شهر  من  في25  الصوامع  باب  لفتح  تستعد 
الستقبال  المزارعين،  أمام  الجاري  أيار 
تأهيل  عمليات  بعد  والشعير  القمح  وتوريد 

للكوادر العاملة والمخازن.

اإلدارة  موقع  مع  لقاء  في  »كلستان«  وقالت 
واإلجراءات  التحضيرات  حول  الذاتية، 
الالزمة بأنهم استكملوها على أكمل وجه ألجل 
في  الصوامع  تأهيل  من  الموسم،  هذا  استقبال 
تخزينية  وبمساحة  وروفي(،  صّرين  )جلبية، 

تبلغ )33( ألف طن. 

عامالً   )25( اتباع  إلى  كلستان  وأشارت 
وعاملة في الشركة لدورة تدريبة مسلكية حول 
كيفية معاينة القمح وآلية الشراء لمدة ثالثة أيام.
تطوير  شركة  أّن  أحمد  شيخ  كلستان  ولفتت   
الموسم  في  استقبلت  الزراعي،  المجتمع 
حين  في  القمح،  من  ألف طن   )37( الماضي 
أن حاجة مناطق الفرات من القمح )60( ألف 

طن.

حماية  مكتب  افتتح   - األخبار  مركز 
اإلدارة  في  المسلحة  النزاعات  في  الطفل 
في  الزور،  لدير  الديمقراطية  المدنية 
للدعم  »األمل«  مركز   2022/5/14
باألطفال  الخاص  الحالة  وإدارة  النفسي 
أول مشروع  وهو األول من نوعه، وهو 

يخص الطفل في دير الزور.
حماية  لمكتب  المشترك  الرئيس  ونوه 
الزور  لدير  المدنية  اإلدارة  في  الطفل 
الفتتاح  جاٍر  السعي  أن  شحاذة«  »محمد 
ريفَي  في  »األمل«  لمركز  مماثلة  مراكز 
دير الزور الشرقي والشمالي ألجل توفير 
الدعم النفسي المناسب لألطفال مهما كانت 

الحالة وبمختلف األعمار.
من  عدد  إقامة  على  المركز  هذا  وسيقوم 
النشاطات، التي من شأنها رفع ثقة األطفال 
األطفال،  لهؤالء  النفسي  والدعم  بأنفسهم 
أثرت  ما  بعد  الدعم  أنواع  جميع  ويشمل 

عليهم سنين الحرب. 

فقر الدم بسبب نقص الحديد

التهاب اللثة

د. مريم عبد الحكيم أحمد

يُعدُّ فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد أنواع 
فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى 
ما يكفي من خاليا الدم الحمراء السليمة، تنقل 

خاليا الدم الحمراء األكسجين ألنسجة الجسم.
الناجم  الدم  فقر  يحدث  االسم،  من  يتضح  كما 
عن نقص الحديد نتيجة لنقص عنصر الحديد، 
ال  الحديد،  من  كافية  كمية  وجود  دون  فمن 
يستطيع جسمك أن ينتج ما يكفي من مادة خاليا 
األكسجين  نقل  من  تمكنها  التي  الحمراء  الدم 
)الهيموجلوبين(، ونتيجة لذلك، قد يجعلك فقر 
بالتعب  تشعر  الحديد  نقص  عن  الناجم  الدم 

وضيق النفس.
نقص  عن  الناجم  الدم  فقر  عالج  عادةً  يمكنك 
إجراء  أحيانًا  ويلزم  الحديد،  بمكمالت  الحديد 
الدم  المزيد من االختبارات أو العالجات لفقر 
كان  إذا  سيما  وال  الحديد،  نقص  عن  الناجم 

طبيبك يرتاب في وجود نزيف داخلي.

األعراض

في البداية، يمكن أن يكون فقر الدم الناتج عن 
نقص الحديد طفيفًا جدًّا لدرجة عدم مالحظته، 
الجسم  في  الحديد  مستوى  قَلَّ  كلما  ولكن 
وازداد فقر الدم سوءاً، تشتد مؤشرات المرض 

واألعراض.
قد تشمل مؤشرات المرض فقر الدم الناتج عن 

نقص الحديد واألعراض ما يلي:
ـ اإلرهاق الشديد.

ـ الضَّعف.
ـ شحوب الجلد.

أو  القلب،  ضربات  تساُرع  أو  الصدر،  ألم  ـ 
ضيق النفَس.

داع، أو الدوار، أو الدوخة. ـ الصُّ
ـ برودة اليدين والقدمين.

ـ التهاب أو ألم في اللسان.
ـ هشاشة األظافر.

ـ اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية، مثل 
الثلج، أو األتربة، أو النشا.

ضَّع  الرُّ في  وخصوًصا  الشهية،  ضعف  ـ 

واألطفال الذين لديهم فقر الدم الناتج عن نقص 
الحديد.

األسباب

يحدث فقر الدم بسبب نقص الحديد عندما ال يملك 
الهيموجلوبين.  إلنتاج  الكافي  الحديد  جسمك 
الحمراء  الدم  كريات  من  جزء  الهيموجلوبين 
كريات  وتساعد  األحمر  لونه  الدم  تمنح  التي 
الدم الحمراء على حمل الدم الُمشبّع باألكسجين 

في جسمك.
الحديد،  من  كافية  كميات  تستهلك  ال  كنت  إذا 
يمكن  ال  الحديد،  من  الكثير  تفقد  كنت  إذا  أو 
لجسدك أن ينتج الهيموجلوبين الكافي، وستكون 
معرًضا لإلصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد 

في نهاية المطاف.
الحديد  نقص  بسبب  الدم  فقر  أسباب  تشمل 

اآلتي:
بداخل  الحديد  على  الدم  احتواء  الدم،  فقدان  ـ 
تفقد  دًما،  فقدت  فإذا  الحمراء.  الدم  كريات 
حيضهن  يكون  الالتي  النساء  الحديد.  بعض 
الدم  بفقر  اإلصابة  لخطر  عرضة  غزيًرا 
غزيًرا  دًما  يفقدَن  ألنهن  الحديد  نقص  بسبب 
الدم  فقدان  يسبب  حيث  الحيض،  أثناء  في 
البطيء المزمن داخل الجسم، مثل الدم الناتج 
الحجابي وسليلة  والفتق  الهضمية  القرحة  عن 
فقر  والقولون،  المستقيم  سرطان  أو  القولون 
نزيف  ينتج  أن  يمكن  الحديد  الدم بسبب نقص 
المنتظم  االستخدام  العليا عن  المعوية  السلسلة 
لبعض مسكنات األلم التي تُصرف دون وصفة 

طبية، خاصةً األسبرين.
ـ نقص الحديد في نظامك الغذائي، حيث يستمد 
تتناوله،  الذي  األكل  من  دائًما  الحديد  جسمك 
فإذا كنت تستهلك نسبة قليلة من الحديد، يفتقر 
وتتضمن  الوقت،  بمرور  الحديد  إلى  جسمك 
اللحوم  بالحديد  الغنية  األغذية  على  األمثلة 
الغنيّة  الخضراء  والخضروات  والبيض 
الفوليك،  المعززة بحمض  باأللياف واألطعمة 
للحفاظ على نمو الرضع واألطفال وتطورهم، 
الحديد من  الحصول على  إلى  يحتاج األطفال 

نظامهم الغذائي أيًضا.
حيث  الحديد،  امتصاص  على  القدرة  عدم  ـ 
في  الطعام  من  الممتص  الحديد  يجري 

تؤثر  الدقيقة،  األمعاء  إلى  متجًها  الدم  مجرى 
اضطرابات األمعاء، مثل داء البطن الحرُون، 
على قدرة أمعائك على امتصاص المغذيات من 
بسبب  الدم  فقر  إلى  وتؤدي  المهضوم  الطعام 
نقص الحديد، ويمكن أن تؤثر إزالة جزء من 
امتصاص  على  قدرتك  في  جراحيًا  أمعائك 

الحديد والمغذيات األخرى.
الحديد،  مكمالت  تناول  دون  من  الَحمل،  ـ 
عند  الحديد  نقص  عن  الناجم  الدم  فقر  يحدث 
من  مخزونهن  ألن  الحوامل  النساء  من  كثير 
الحديد يجب أن يكفي زيادة حجم دمهن، وأن 
يكون أيًضا مصدًرا للهيموجلوبين ليساعد على 

نمو الجنين.

عوامل الخطر

األشخاص  من  المجموعات  هذه  تكون  ربما 
الناجم  الدم  بفقر  أكثر ُعرضة لخطر اإلصابة 

عن نقص الحديد:
ـ النساء، نظًرا ألن النساء يفقدن الدم في أثناء 
الحيض، فإنهن يكنَّ بصفة عامة أكثر عرضة 

لإلصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.
الرضع،  يتعرض  قد  واألطفال،  الرضع  ـ 
وخاصةً أولئك الذين عانوا من انخفاض الوزن 
عند الوالدة أو المولودين قبل األوان والذين ال 
يحصلون على كمية كافية من الحديد من لبن 
األم أو الحليب الصناعي، لخطر نقص الحديد، 
الحديد  من  إضافية  كمية  إلى  األطفال  يحتاج 
أثناء طفرات النمو، إذا لم يتناول طفلك نظاًما 

عرضة  يكون  فقد  ومتنوًعا،  صحيًا  غذائيًا 
لإلصابة بفقر الدم.

ال  الذين  األشخاص  يكون  قد  النباتيون،  ـ 
يتناولون اللحم أكثر عرضة لإلصابة بفقر الدم 
الناتج عن نقص الحديد إذا لم يتناولوا األطعمة 

األخرى الغنية بالحديد.
تزداد  قد  متكرر،  بشكٍل  بالدم  المتبرعون  ـ 
عن  الناتج  الدم  فقر  بخطر  اإلصابة  احتمالية 
يتبرعون  الذين  األشخاص  في  الحديد  نقص 
بالدم  التبرع  ألن  نظًرا  دوري  بشكٍل  بالدم 
يمكن أن يستنزف مخزونات الحديد، قد يشكل 
بالدم  بالتبرع  المرتبط  الهيموجلوبين  انخفاض 
مشكلة مؤقتة يمكن عالجها عن طريق تناول 
تم  إذا  بالحديد،  الغنية  األطعمة  من  المزيد 
بسبب  بالدم  التبرع  تستطيع  ال  بأنك  إبالغك 
انخفاض الهيموجلوبين، فاسأل طبيبك عما إذا 

كان ينبغي أن تشعر بالقلق أم ال.

املضاعفات

ال  الخفيفة  الحديد  نقص  بسبب  الدم  فقر  حالة 
تُسبب عادةً مضاعفات. 

مع ذلك، فإن حالة فقر الدم بسبب نقص الحديد 
التي تُترك بدون عالج قد تصبح حادةً وتؤدي 

إلى مشكالت صحية، تشمل التالي:
ـ مشاكل القلب، قد يؤدي فقر الدم بسبب نقص 
عدم  أو  القلب  ضربات  سرعة  إلى  الحديد 
انتظامها، يضطر القلب لضخ المزيد من الدم 
لتعويض نقص األكسجين المحمول بالدم لدى 

إلى  ذلك  يؤدي  أن  يمكن  الدم،  بفقر  المصاب 
تضخم القلب أو فشله.

النساء  مع  الحمل،  أثناء  في  المشكالت  ـ 
نقص  بسبب  الدم  فقر  حالة  ترتبط  الحوامل، 
واألطفال  المبكرة  بالوالدة  الحادة  الحديد 
من  الوقاية  يمكن  ولكن  القليلة،  األوزان  ذوي 
يتناولن  الالتي  الحوامل  النساء  الحالة مع  هذه 
قبل  ما  الرعاية  من  كجزء  الحديد  مكمالت 

الوالدة.
قد  واألطفال،  الرضع  ومع  النمو،  مشكالت  ـ 
يؤدي نقص الحديد الحاد إلى حدوث فقر الدم 

باإلضافة إلى تأخر النمو.

الوقاية

يمكنك تقليل خطر اإلصابة بفقر الدم الناتج عن 
غنية  أطعمة  اختيار  طريق  عن  الحديد  نقص 

بالحديد.
ـ اختْر أطعمة غنية بالحديد، وتشمل األطعمة 

الغنية بالحديد:
ـ اللحوم الحمراء، لحم الخنزير والدواجن.

ـ المأكوالت البحرية.
ـ البقوليات.

ـ الخضراوات الليفية ذات األوراق الخضراء 
الداكنة اللون، مثل السبانخ.

دة، مثل الزبيب والمشمش. ـ الفواكه المجمَّ
الخبز  بالحديد،  الغنية  اإلفطار  حبوب  ـ 

والمعكرونة.
ـ البازالء.

يمتصُّ جسمَك الحديد من اللحوم بصورةٍ أكبر 
من المصادر األخرى، إن اختْرَت عدم تناُول 
اللحوم، فقد تحتاج لزيادة األطعمة النباتية الغنية 
بالحديد المتصاص نفس الكمية من الحديد التي 
يتمُّ امتصاصها في شخص آخر يتناول اللحوم.
لزيادة   C بفيتامين  الغنية  األطعمة  اختر  ـ 

امتصاص عنصر الحديد:
امتصاص  على  جسمك  قدرة  زيادة  يمكنك 
الليمون  الحديد وذلك من خالل شرب عصير 
 C بفيتامين  الغنية  األطعمة األخرى  تناول  أو 
الغنية بعنصر  تناولك لألطعمة  في نفس وقت 

الحديد.

د. دلير نواف عبد هللا

من  ومعتدل  شائع  مرض  هو  اللثة  التهاب 
ويتسبب  السن(  دواعم  )مرض  اللثة  أمراض 
في تهيج واحمرار وتورم )التهاب( اللثة، وهو 
من  لثتك،  من  أسنانك  بجذور  المحيط  الجزء 
دون  ومعالجته  بجدية  اللثة  التهاب  أخذ  المهم 
إبطاء، التهاب اللثة قد يؤدي إلى مرض لثوي 
آخر أكثر خطورة ويدعى التهاب دواعم السن 

وفقدان األسنان.
هو  اللثة  التهاب  في  شيوًعا  األكثر  السبب 
الفم  نظافة  عادات  الفم.  بنظافة  االهتمام  قلة 
يوميًا  مرتين  األسنان  تفريش  مثل  الصحية، 
األسنان  تنظيف  خيط  استخدام  األقل،  على 
يوميًا وفحص األسنان دوريًا، يمكنه أن يساعد 

على منع وعكس آثار التهاب اللثة.

األعراض

شاحبة  ووردية  ثابتة  الصحية  اللثة  تكون 
وتلتف حول األسنان بإحكام، تتضمن عالمات 

وأعراض التهاب اللثة ما يلي:
ـ لثة متورمة أو منتفخة.

ـ احمرار اللثة الداكن أو اللثة الحمراء القاتمة.
ـ اللثة التي تنزف بسهولة عند غسل األسنان أو 

تنظيفها بالخيط.
ـ نفس برائحة كريهة.

ـ انحسار اللثة.

ـ ضعف اللثة.

األسباب

أكثر أسباب التهاب اللثة شيوًعا هو الناتج عن 
اللويحات  ن  تكوَّ تشجع  والتي  الفم  نظافة  سوء 
إلى حدوث  القلح على األسنان، مما يؤدي  أو 
هي  وهذه  المحيطة،  اللثة  أنسجة  في  التهاب 
التهاب  إلى  القلح  فيها  يؤدي  قد  التي  الكيفية 

اللثة:
األسنان، وهو عبارة عن  القلح على  يتشكل  ـ 
من  أساًسا  يتكون  ودبق  مرئي  غير  غشاء 
تفاعل  عند  األسنان  على  تتكون  التي  البكتريا 
الطعام  في  الموجودة  والنشويات  السكريات 
فم  داخل  العادة  في  الموجودة  البكتيريا  مع 
اليومية  اإلزالة  إلى  القلح  يحتاج  المريض، 

حيث يعيد تكوين نفسه بسرعة.
ـ يتحول القلح إلى جير، يمكن أن يتصلب القلح 
اللثة  خط  تحت  المريض  أسنان  على  المتبقي 
يجمع  والذي  سني(،  )جير  جير  إلى  ويتحول 
حيث  القلح  إزالة  الجير  ب  يصعِّ البكتيريا، 
يكّون طبقة واقية للبكتيريا ويسبب التهيج على 
إلى  المريض  يحتاج  سوف  اللثة،  خط  طول 

متخصص محترف في األسنان إلزالة الجير.
بقاء  طال  كلما  اللثة(،  )التهاب  اللثة  تلتهب  ـ 
زاد  المريض،  أسنان  على  والجير  القلح 
لقاعدة  المحيطة  المنطقة  في  للثة،  تهييجهما 
االلتهاب،  في  يتسبب  مما  المريض،  أسنان 
وتنزف  المريض  لثة  تنتفخ  الوقت،  هذا  وفي 
تسّوس  أيًضا  ذلك  عن  ينتج  قد  كما  بسهولة، 

األسنان )النخور السنية(، إذا لم يُعالج التهاب 
دعامات  في  التهاب  إلى  يتحول  فقد  اللثة، 
األسنان ويتسبب في فقدان األسنان مع الوقت.

عوامل الخطر

شخص  ألي  ويمكن  شائعًا،  اللثة  التهاب  يُعد 
أن  يمكن  التي  العوامل  به، وتتضمن  اإلصابة 

تُزيد من خطر إصابتك بالتهاب اللثة ما يلي:
ـ عادات عناية سيئة بصحة الفم.

ـ التدخين أو مضغ التبغ.

ـ مراحل العمر المتقدمة.
ـ جفاف الفم.

ـ سوء التغذية، بما في ذلك نقص فيتامين سي.
أو  جيدًا  الفم  يالئم  ال  بشكل  األسنان  ترميم  ـ 
الصعب  من  يكون  التي  المعوجة  األسنان 

تنظيفها.

العوامل الوراثية

الحاالت الطبية مثل حاالت العدوى الفيروسية 
أو الفطرية.

املضاعفات

الُمعالج  غير  اللثة  التهاب  يتطور  أن  يمكن 
ليصبح مرض في اللثة حيث ينتشر بدوره في 

األنسجة والعظم الواقعين تحتها )التهاب دواعم 
كبير  بشكٍل  خطورة  أكثر  حالة  وهي  السن(، 

يمكنها أن تؤدي إلى فقدان األسنان.
يُعتقد أن التهاب اللثة المزمن يترافق مع بعض 
التنفسية،  األمراض  مثل  العامة،  الحاالت 
والسكري، ومرض الشريان التاجي، والسكتة 

الدماغية، والتهاب المفاصل الروماتويدي.
التهاب اللثة القرحي، المعروف أيًضا بالتهاب 
اللثة التقرحي الناخر، هو شكل حاد من التهاب 
وملتهبة،  نازفة،  لثة  في  يتسبب  الذي  اللثة 
التهاب  يندر  تقرحات،  إلى  باإلضافة  ومؤلمة 
على  المتقدمة  الدول  في  حاليًا  التقرحي  اللثة 
الرغم من شيوعه بين الدول النامية التي تتسم 

بسوء التغذية وسوء األوضاع المعيشية.

الوقاية

ـ نظافة الفم: قد يعني ذلك غسل أسنانك لدقيقتين 
على األقل، مرتين في اليوم )في الصباح وقبل 
الخلود إلى النوم( وتنظيفهم بالخيط مرة يوميًا، 

واألفضل من ذلك غسيل األسنان بالفرشاة بعد 
أو حسبما يوصي  أو خفيفة  كل وجبة رئيسية 
بالخيط  التنظيف  لك  يسمح  األسنان،  طبيب 

إزالة جزيئات الطعام العالقة والبكتيريا.
اذهب  األسنان:  لطبيب  منتظمة  زيارات  ـ 
الفم  تنظيف  أخصائي  أو  األسنان  لطبيب 
أشهر  ستة  كل  عادةً  أسنانك  لتنظيف  بانتظام 
إلى 12 شهًرا، قد تكون في حاجة إلى المزيد 
من  تعاني  كنت  إذا  االحترافي  التنظيف  من 
تطوير  في  تزيد من فرصتك  عوامل خطورة 
جفاف  من  المعاناة  مثل  السن،  دواعم  التهاب 
الفم، أو تناول أدوية محددة، أو التدخين، يمكن 
أن تساعد األشعة السينية السنوية لألسنان في 
طريق  عن  تالحظ  ال  التي  األمراض  تحديد 
التغيرات  ورصد  لألسنان  البصري  الفحص 

في صحة األسنان.
الممارسات  تعتبر  جيدة:  صحية  ممارسات  ـ 
مثل األكل الصحي والسيطرة على السكر في 
الدم إذا كنت تعاني من مرض السكري مهمة 

أيًضا للحفاظ على صحة اللثة.
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ستار هيزل أوزغور: أن قوات الكريال أحبطت جميع الحسابات، التي خطط لها جيش االحتالل  مركز األخبارـ  صرحت القيادية في وحدات المرأة الحرة – 
التركي من خالل مستوى تكتيكاتها العسكرية، وقالت: إن »االحتالل التركي في حالة ارتباك، وال يعرف ماذا يفعل، وأين هو، وإنه عالق في زاب«.

هيزل أوزغور: جيش االحتالل التركي محاصر في منطقة الزاب

ارتفاع أسعار القمح العالمية، بعد 
قرار الهند حظر تصديره

المرأة  وحدات  صفوف  في  القيادية  تحدثت 
الحرة – ستار، هيزل أوزغور، إلى وكالة فرات 
لألنباء: إن الهجمات )ANF(  عن االحتاللية 
وآفاشين،  زاب  منطقتي  على  التركية  للدولة 

تتواصل في يومها الـسادس والعشرين.
بداية  في  أوزغور  هيزل  القيادية  واستذكرت 
ضد  قاوموا  الذين  المقاتلين،  جميع  حديثها، 
واستشهدوا  التركي،  االحتالل  دولة  هجمات 
باحترام  وكردستان،  الكرد  حرية  سبيل  في 

وإجالل،
دولة  فإن  بالطبع   « هيزل:  القيادية  وقالت 
هجماتها  تحقق  أن  أرادت  التركي  االحتالل 
لكن  الماضي،  العام  في  سريعة  ناجحة  نتائج 
ظلت  آفاشين،  في  وإحباطها  هزيمتها،  نتيجة 
محاوالت تحقيق هذا الهدف لعام 2022، وفقاً 
أنها  الواضح  من  كان  الماضي،  العام  لخطة 
ستشن هجماتها االحتاللية هذا العام أيضاً، ذلك 
والتنمية،  العدالة  حزبي  تحالف  حكومة  ألن 
والحركة القومية الفاشية بنت سلطتها باعتمادها 
على الحرب، لقد كنا نعلم بأنها ستشن هجوماً 

كبيراً هذا العام. »
استعدادات  عن  أوزغور،  هيزل  تحدثت  كما 
العدوان  هجمات  على  للرد  الكريال  قوات 
إجراء  »تم  وقالت:  الحرب،  هذه  في  التركي 
منذ  زاب  منطقة  في  عسكرية  استعدادات 
سنوات، كانت أنفاق المعركة معدة بشكل جيد، 
المنطقة  جغرافية  الستخدام  االستعداد  تم  كما 
هو  أهمية  األكثر  والشيء  أعمق،  بشكل 
جهوزية القلب، والعقل بكيفية الرد على العدو، 
لهذا أنه ومنذ بدء الهجوم البري في 17 نيسان، 
بمسؤوليته  العدو  هجمات  على  الجميع  رد 

العسكرية والثورية.«
ونوهت القيادية هيزل، أن مبادرة الحرب في 

»بالطبع  قائلةً:  الكريال، وأضافت  قوات  أيدي 
صعوبات  لها  بسهولة،  تدار  ال  الحرب  أن 
من  الكثير  تقديم  يتم  إطارها  وفي  كبيرة، 
التقنيات  أكثر  ضد  نقاتل  فنحن  التضحيات، 
المتطورة لحلف ’الناتو‘ بإرادة الشعب، عدونا 
أيضاً مستبد، وغير أخالقي، كما أنه ال يعرف 
التي  التضحيات،  إن  لإلنسانية،  معايير  أية 
يقدمها رفاقنا الكريال في ساحة المعركة مصدر 
الرفاق  وهؤالء  كبير،  باحترام  وتحظى  فخر، 
هذا  إحباط  علينا  النهج،   ذلك  مستمرون وفق 
جيداً  يعرفون  ألنهم  زاب‘،  في  الفاشي  العدو 
أهمية منطقة زاب لكردستان، الحكومة والدولة 
التركية، هي عدو لدود للشعب الكردي، والكرد 
بهم  ينتهي  أمامهم،  وينحنون  يخونون،  الذين 
األمر بمحاولة استغاللهم وعدم قتلهم، والكرد 
الذين يحمون وطنهم، ويريدون العيش بحرية، 
يحاولون القضاء عليهم بأي شكل من األشكال، 
في  العيش  يريدون  الذين  الكرد،  أولئك  نحن 
نناضل  فنحن  الحرة،  بإرادتنا  حرة  كردستان 
من أجل هذا، وال نريد أن يديرنا أحد، كما أن 
للتعذيب؛ ألنه  قائدنا عبد هللا أوجالن يتعرض 
دولة  تنتهجها  التي  االستسالم،  سياسة  يرفض 
االحتالل التركي، أننا نستمد قوتنا من نموذج 
فلسفة  يتبع  من  كل  والحقيقة  أوجالن،  القائد 

القائد أوجالن هو عدو لدود للدولة التركية.«
وصرحت القيادية في وحدات المرأة الحرة – 
قواته  نشر  التركي  االحتالل  جيش  أن  ستار، 
المناطق، وقالت: »عندما يحاولون  في بعض 
رفاقنا  يوجه  األنفاق،  مداخل  من  االقتراب 
قادرين  غير  وهم  لهم،  قوية  الكريال ضربات 
على االقتراب، وألجل احتالل بعض األماكن، 
أنهم يستخدمون الكيماوي، ومتفجرات كبيرة، 
الكيماوية،  الغازات  اآلن  يستخدمون  أنهم  كما 
 26 ولمدة  األنفاق،  تستهدف  التركية  والدولة 

يوماً من محاوالت قواتهم، لم تتمكن من التقدم 
يمكنهم  وال  دفاعهم،  مكان  في  واحدة  بخطوة 
قواتنا  مقاومة  أمام  أيضاً  واحدة  بخطوة  التقدم 

الكريال.«
االحتالل  جنود  أن  أوزغور:  هيزل  وأفادت 
قوات  مناطق  بعض  في  عالقين  بقوا  التركي 
الكريال، وقالت: »لقد حاصرناهم، بقوا عالقين 
رفاقهم  ويستهدفهم  الكريال،  قوات  مناطق  في 
من جميع الجهات، ومروحياتهم الكوبترا تحلق 
األسلحة؛ رفاقنا  لدينا  المناطق،  تلك  في سماء 
ضربات  المروحيات  لهذه  يوجهون  الكريال 
في  جنودهم  بإنزال  لهم   يسمحون  وال  قوية، 
االحتالل  دولة  تنزل  فعندما  المناطق،  تلك 
فأنها  المنطقة،  في  وحداتها  من  أي  التركي 
تضع حول نقاط تمركزهم الكاميرات، الكالب، 
األسالك، وأجهزة التتبع الحركي، حتى يتمكن 
جنودهم من البقاء هناك، لكننا نحبط جميع هذه 
اإلجراءات المتخذة من قبلهم، رفاقنا يهاجمون، 
ويوجهون لهم الضربات؛ يقتلون، ويُصابون، 
جيش  العسكرية،  معداتهم  على  ويستولون 
يعد  لم  ومرتبك،  مصدوم  التركي  االحتالل 
يعرف ماذا يفعل، وأين هو، ويقصف الساحات 

بشكل يومي بسبب تشتته وخوفه.«
في  »نحن  أوزغور،  هيزل  القيادية  وقالت 
جغرافيتنا، نحن في وطننا، لكنهم هم المحتلون، 
يوجد هنا الوالء، وروح الرفاقية الحقيقية، لقد 
نستمد  والمعنويات،  اإليمان  بروح  توحدوا 
قائدنا،  من  أيديولوجيتنا،  من  أيضاً  القوة  هذه 
ومن منظمتنا وشعبنا المناضل، عندما نرى أن 
شعبنا في الفعاليات، والنشاطات نكتسب قوتنا 
منهم، وعهدنا بأن نكون أوفياء إلرث شهدائنا، 
التقنيات،  جميع  شأن  من  يقلل  اإلرث  هذا 
والهجمات، وجنود العدو أمام أنظارنا، ويصبح 

نحو  ويقودنا  المعنويات،  مصدر  اإلرث  هذا 
النصر المؤكد.«

ونوهت هيزل، أن قوات الكريال تنفذ عمليات 
التركي،  االحتالل  جيش  ضد  مختلفة  نوعية 
الى  وصوالً  القنص  عملية  من  »بدًءا  وقالت: 
األسلحة  حتى  اقتحام  من  الهجومية،  العمليات 
أصيب  لذلك  العدو،  تستهدف  التي  الثقيلة، 
العدو بصدمة كبيرة، عندما جاء، قيل لهم: أنهم 
ولن  وسنحاصرهم  الكهوف،  في  متواجدون 
يعرفون  يكونوا  لم  أبداً‘،  بالخروج  لهم  نسمح 
بأننا أجرينا استعدادات عسكرية في الساحات، 
كيف تمركزنا هناك، واستطعنا الوصول إليهم، 
ال  الفور،  وعلى  لهم،  قوية  ضربات  وتوجيه 

نريد كشف بعض التفاصيل العسكرية.
التركي،  العدوان  جنود  فيه  يتمركز  مكان  كل 
هو تحت قصف رفاقنا، ال يمكنهم نقل جنودهم 
لمروحياتهم  يمكن  وال  بسهولة،  المناطق  إلى 
يمكن  وال  أيضاً،  بسهولة  التحليق  الكوبرا 
أنهم  السبب  لهذا  بسهولة،  التحرك  للجنود 

معلقون، ومحاصرون في منطقة زاب«.
مقاتالت  إن  أوزغور،  هيزل  القيادية  وقالت 
فن  يمارسن  ستار،   – الحرة  المرأة  وحدات 
الماضي،  العام  من  المكتسبة  بخبرتهّن  القتال 
أنهن  كما  آذار،  من  الثامن  إرادة  وبروح 
الريادي،  بالمستوى  الحرب  هذه  في  يشاركن 

وبعزيمة كبيرة ضد االحتالل التركي
وقالت هيزل أوزغور في نهاية حديثها: »أسقط 
رفاقنا أيضاً مروحية سكورسكي مؤخراً، وهذا 
في  الناتو  تكنولوجيا  توجد  ال  عادياً،  يكن  لم 
أيدينا، المروحيات ال تستطيع الهبوط، قتل نحو 
بالتمركز  لهم  نسمح  ولن  تركي،  جندي   400
القادمة،  المرة  في  لهم،  يحلو  كما  زاب  في 
سيكون مستوى الحرب أعلى، الحياة الحرة هي 
بأنفسنا،  سنضحي  لذلك  لشعبنا،  مشروع  حق 
سنفعل ما هو ضروري، نحن واثقون من أننا 
سنحبط دولة االحتالل التركي في منطقة زاب، 

وسنكون جديرين بدماء شهدائنا«.

األسواق  في  القمح  سعر  ارتفع  ـ  األخبار  مركز 
العالمية، بعد أن حظرت الهند تصديره، وزاد مؤشر 
شيكاغو،  في  المائة  في   5.9 بنسبة  القياسي  القمح 

وهو أعلى مستوى له خالل شهرين.
حارة،  موجة  بعد  الهند  في  التصدير  حظر  ويأتي 
األسعار  رفع  ما  فيها،  القمح  محاصيل  ضربت 
المحلية إلى مستوى قياسي، وارتفعت أسعار القمح 
بنحو 60 في المائة في األسواق العالمية هذا العام، 
القمح في  ما أدى إلى ارتفاع تكلفة كل شيء يعتمد 

تصنيعه.
تسمح  ستظل  إنها  الهندية:  الحكومة  وقالت 
صدرت  اعتماد  بخطابات  المدعومة  بالصادرات 
»تلبية  إمدادات  تطلب  التي  للدول  وكذلك  بالفعل، 
الحتياجات أمنها الغذائي، وتعد الهند واحدة من أكبر 

منتجي القمح في العالم.
وقال وزير الغذاء والزراعة األلماني جيم أوزدمير: 
»إذا بدأ الجميع في فرض قيود على الصادرات أو 

إغالق األسواق، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم األزمة.«
اقتصادات  سبعة  أكبر  السبع  مجموعة  وتضم 
»متقدمة« في العالم، وهي التي تهيمن على التجارة 
الدول  وهذه  الدولي.  المالي  والنظام  العالمية، 
واليابان،  وإيطاليا،  وألمانيا،  وفرنسا،  كندا،  هي 

وبريطانيا، والواليات المتحدة.
وعلى الرغم من أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح 
في العالم، فإنها لم تكن من قبل مصدرا رئيسيا له؛ 

ألن معظم محصولها يُباع في األسواق المحلية.
بعد  تراجعت  األوكرانية،  القمح  صادرات  لكن 
الغزو الروسي، ومع تهديدات الجفاف، والفيضانات 
فإن  اآلخرين،  الرئيسيين  المنتجين  لدى  للمحاصيل 
الهند  من  اإلمدادات  بعض  يتوقعون  السلع  تجار 
قبل  الهند  وكانت  لديهم.  النقص  من  لتعويض جزء 
من  طن  ماليين  عشرة  تصدير  إلى  تهدف  الحظر 

القمح هذا العام.
وقال مسؤولون كبار في وزارة التجارة الهندية، أنهم 
متفائلون بشأن زيادة صادرات القمح في البالد لتلبية 
رئيس  قاله  ما  وأعادوا  العالمي.  الطلب  في  الزيادة 
مستعدة  »الهند  أن  من  مودي،  ناريندرا  الوزراء، 

إلطعام العالم«.«
السياسة،  الحظر، وكأنه تحول كبير في  يعد  ولذلك 
كما يشير إلى مخاوف الحكومة بشأن ارتفاع األسعار 
في الداخل، لكن القرار قد يؤدي إلى ما وصفه أحد 

الخبراء، بأنه تحد للسياسة الخارجية للهند.
إعفائها  أجل  تطالب بصوت عال من  دلهي  وكانت 
من  تجعل  التي  العالمية،  التجارة  منظمة  قاعدة  من 
الصعب على البلدان تصدير الحبوب، التي تشترى 
الرسمية،  لالحتياطيات  المزارعين  من  ثابت  بسعر 
أن  وبدا  روتيني،  بشكل  الهندية  الحكومة  تفعل  كما 
بعض الدول مستعدة لمساعدة الهند في إيجاد طريقة، 

لتصدير القمح إلى العالم.
وسجلت أسعار المواد الغذائية العالمية أرقاما قياسية 
في  أوكرانيا  تسببت حرب  أن  بعد  آذار،  في  جديدة 

»قفزة عمالقة«، وفقاً لألمم المتحدة.
الصراع  فيه  قطع  الذي  الوقت،  في  ذلك  وجاء 
الشمس  عباد  لزيت  مصدر  أكبر  عن  اإلمدادات 
العالم -وهو أوكرانيا - ما يعني ارتفاع تكاليف  في 
رئيسيا  منتجا  أيضا  كييف  تعد  كما  له،  البدائل 
للحبوب، مثل: الذرة والقمح، التي ارتفعت أسعارها 

بشكل حاد كذلك.
العالمية  الغذاء  أسعار  إن  المتحدة:  األمم  وقالت 
تراجعت بشكل طفيف في نيسان، لكنها ال تزال أعلى 
بنسبة 30 في المائة تقريبا في الفترة نفسها من العام 

الماضي.
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب قفزة 
جميع  في  التضخم  ارتفاع  إلى  الطاقة،  تكاليف  في 

أنحاء هذا العالم.
بينها  ومن  الكبرى،  المركزية  البنوك  ذلك  وأجبر 
االحتياطي الفيدرالي األمريكي، وبنك إنجلترا، على 
لكبح جماح األسعار  الفائدة في محاولة  أسعار  رفع 

المرتفعة.
تكلفة  ارتفاع  أن  من  مخاوف  بدوره  ذلك  وأثار 
االقتراض، يمكن أن يلحق الضرر بالنمو االقتصادي 
العالمي، إذ حذر بعض المعلقين البارزين من حدوث 

ركود.
عمالق  إدارة  مجلس  رئيس  بالنكفين،  لويد  وقال 
ستريت،  وول  في  االستثمارية  المصرفية  الخدمات 
عالية  »مخاطر  هناك  إن  األحد:  ساكس  غولدمان 
أكبر  المتحدة،  الواليات  في  ركود  لحدوث  للغاية« 

اقتصاد في العالم.
وجاءت تعليقات بالنكفين على قناة سي بي إس في 
بنك  في  االقتصاديون  فيه  الذي خفض  نفسه،  اليوم 
في  االقتصادي  للنمو  توقعاتهم  ساكس،  غولدمان 

الواليات المتحدة لهذا العام، والعام المقبل.

بلدية تابعة لحزب العدالة والتنمية تلغي حفل 
الفنانة الكردية أينور

بلينكن يبحث مع نظرائه الغربيين العودة لالتفاق 
النووي اإليراني

البلديات في  مركز األخبار ـ أعلنت إحدى 
تركيا خبر إلغاء الحفل، الذي كان مقررا له 
يوم 20 مايو القادم، عبر تدوينة على حسابها 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي 

تويتر.
الفحص  “نتيجة  بيانها:  في  البلدية  وقالت 
الموسيقي  الحفل  تنظيم  أن  تقرر  التفصيلي، 
تكن ضمن  لم  قبل شركة خاصة،  سيقام من 

حدود منطقتنا، ولذلك ألغت بلديتنا الحدث.
وتعرض قرار البلدية لسلسلة من االنتقادات، 

حيث تم اتهام البلدية بالعنصرية.

الخارجية  وزير  أعلن  ـ  األخبار  مركز 
األمريكي أنتوني بلينكن، أنه بحث مع نظرائه 
من بريطانيا، وألمانيا وفرنسا، العودة لالتفاق 

النووي مع إيران
وقال بلينكن في تغريدةٍ على حسابه في تويتر، 
إنّه بحث مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا 
النووي،  االتفاق  إحياء  فرص  وفرنسا، 
لبنود  الكامل  للتنفيذ  المتبادلة  العودة  وتحقيق 
االتفاق، الموقّع مع إيران عام ألفين وخمسة 

عشر.
الخارجية  باسم  المتحدث  قال  جانبه،  من 

يمكن  إنه  زاده:  خطيب  سعيد  اإليرانية 
مفاوضات  خالل  نووّيٍ  اتفاٍق  إلى  التوصل 
من  مقبوالً  تلقت طهران رداً  فيينا، في حال 
واشنطن، بشأن المقترحات، التي تم تقديمها.

إيران،  بين  النووية  المحادثات  أن  يذكر، 
على  آذار  منذ  تعثَّرت  قد  الكبرى  والقوى 
واشنطن  قبل  من  المطروحة  الشروط  خلفية 
رأسها  وعلى  لالتفاق،  للعودة  وطهران 
مطالبة إيران بضرورة رفع الحرس الثوري 

من قائمة اإلرهاب.

قامشلو/ جوان محمدـ  ليس من السهل الحفاظ على مجموعة من الفتيات لسنوات، في أّية لعبة كانت مع غياب البطوالت الرسمية أو بوادر انفراج 
تلّوح في األفق وهذا هو حال ناشئات وسيدات األسايش.. فبينهّن وبين لعبة كرة السلة قصة عشق ال تنتهي، ولكن ال بطوالت.. فإلى متى؟.

ال بطوالت؟!.. ناشئات وسيدات األسايش قصة عشق ال 
تنتهي مع كرة السلة

حجي مصطفى: تعشيب ملعب منبج بين 
المطلب الشعبي والضرورة الرياضية

الدورات الرمضانية ُتختتم 
وصحيفتنا روناهي ُتكّرم...

فقط،  اإلدارة  وبإمكانات  زفتية  أرضية  على 
والسيدات  للناشئات  األسايش  نادي  يواظب 
على التدريبات لكرة السلة في مدينة قامشلو مع 
تقريباً،  عامين  منذ  الرسمية  البطوالت  غياب 
بطولة  إقامة  تطرح  خطوة  أي  وجود  وعدم 
للسيدات في إقليم الجزيرة حتى اآلن، ناهيك عن 
وجود هذا النادي فقط، وكان هناك نادي دجلة 
الذي دعم وشجع على اللعب، ولكن لعل غياب 
وغياب  الرياضي  االتحاد  من  الحقيقي  الدعم 
البطوالت تسبب في تراجع اللعبة بشكٍل عام، 
وعدم التفكير بجدية ألي ناٍد بتشكيل فريق لكرة 
السلة وسط النظر للرياضة األنثوية بشكٍل عام 
على أن تكون اختيارية فقط، وليست إجبارية 

من قبل االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة.
هو  واحدة  لمرة  العام  في  الدوريات  إقامة  إن 
الخطة  وكانت  اللعبة،  لتطوير  كاف  غير  أمر 
مغايرة  تكون  أن   ،2021 2020ـ  لموسم 
عدة  ستشهد  بحيث  وقتها،  السابقة  لألعوام 
والرجال  السيدات  دوري  غير  منها  بطوالت 
لكال  السلة  كرة  كأس  مسابقة  هناك  ستكون 
للرجال،   ،3×3 لبطولة  باإلضافة  الجنسين، 

ولكن ما ذُِكر لم يُنفذ؟.
لموسم  السلة  كرة  دوري  أن  من  وبالرغم 
منه  الذهاب  مرحلة  لُِعبت   ،2021 ـ   2020
للسيدات والرجال وكان من المفترض أن تقام 
في شهر آذار من عام 2021 منافسات اإلياب 
أيضاً، وفي فترة االستراحة ما بين المرحلتين 
وأيضاً  والرجال  للسيدات  الكأس  مسابقة 
تُقام  لم  جميعها  ولكنها   ،3×3 بطولة  للرجال 
الرياضي  االتحاد  لدى  الجواب  لماذا؟  وقتها، 

في إقليم الجزيرة!.

تراجع اللعبة

وسيدات  ناشئات  قبل  من  تتوقف  ال  تدريبات 
لظروف  أو  استثنائي  لظرف  إال  النادي 
معاناة  ومنها  كثيرة  المصاعب  االمتحانات، 
التي تتكون  مع اإلصابات على تلك األرضية 
ذات  رياضية  صالة  ال  حيث  الزفت،  من 
تمارس  بل  قامشلو،  مناسبة في مدينة  أرضية 
نادي دجلة كان  المدارس وملعب  في ساحات 

مقبوالً نوعاً ما ولكن هذا النادي في ظل غياب 
السلة  كرة  للعبة  الحقيقي  والدعم  البطوالت 

تراجع وقد يكون انتهى األمر بالنسبة له.
السلة  للعبة  والمدربون  اإلداريون واإلداريات 
في نادي األسايش يحفزون الفتيات لفريق السلة 
وبمنحهن جرعات أمل بأنه قد تكون هذه السنة 
يستمر  متى سوف  إلى  ولكن  بطوالت،  هناك 
ذاته  بحد  كبير  إنجاز  لعله  المران؟،  روتين 
والسيدات  الناشئات  ولفئة  الفرق  على  الحفاظ 
وبإمكانيات ذاتية من قِبل نادي األسايش حتى 

اآلن.
الالعبات  الفريق،  تمارين  نحضر  عندما 
سؤالهم  دائماً  والمدربون واإلداريون  يتساءلن 
كل  وصب  اللعبة  تهميش  يستمر  متى  إلى 
النادي  االهتمام على لعبة كرة القدم؟ من حق 
إدارة  الجميع، حيث عمدت  السؤال ومن حق 
منذ  لها  قاعدة  وبناء  أكثر  اللعبة  بدعم  النادي 
كرة  للعبة  مدرسة  بفتح  وذلك  السنتين  حوالي 
وكانت  الجنسين،  ولكال  العمرية  للفئات  السلة 

صورة بهية في ملعب كرة السلة ضمن استاد 
شهداء الثاني عشر من آذار في فصل الصيف 
حيث  والالعبين،  الالعبات  أهالي  تواجد  مع 
نشهد  لم  ولكن  أروع،  لوحة وال  بالفعل  كانت 
أية زيارة حقيقية من قبل القائمين على رياضة 
حتى  تقديم  وال  المدرسة،  لهذه  الجزيرة  إقليم 
دعم معنوي في ظل توجه أغلب األندية لتنشيط 
لعبة كرة القدم على حساب األلعاب األخرى، 
رؤية  ألية  الرياضي  االتحاد  فقدان  ظل  وفي 
حقيقية لتنشيط واالرتقاء بواقع كرة السلة، ولم 
نشهد أي دعم يُذكر إال مع انطالق أول دوري 
للسيدات والرجال لألندية في إقليم الجزيرة عام 
ولكن  جيد،  دعم  قدّم  العام  ذلك  ففي   ،2018
شخصية  حسب  تتوقف  الدعم  قضية  أن  يبدو 
والرياضة  الشباب  لهيئة  المشتركة  الرئاسة 
فمع  الجزيرة،  إقليم  في  الرياضي  واالتحاد 

تغييرهم قد تفقد الدعم للكثير من األلعاب.

ال دعم وال اهتامم

سيدات ورجال األسايش حتى اآلن ومنذ أول 
هزيمة  أية  وبدون  باللقب  يحتفظون  بطولة 
طوال كل المنافسات لدوري 2018 و2019، 

ومرحلة الذهاب من دوري 2020 ـ 2021.
إن االتحاد الرياضي يتحّمل الجزء األكبر من 
المسؤولية في ضعف اللعبة؛ ألن االتحاد يُقيّم 
غير  األندية  ولذلك  سنوياً،  واحدة  بطولة  فقط 
ُمجبرة لتدريب فريق على مدار سنة من أجل 
تكثيف  يتم  أن  هنا  ويتطلب  مباريات،  عدة 
األمر  وهذا  اللعبة  لهذه  الرياضية  النشاطات 
بكل األحوال سيفيد االرتقاء بواقعها، وستحفز 
والدعم  المستلزمات  وتقديم  لتفعليها  النوادي 
الالزم، وبهذا الصدد حتى االتحاد فتح مراكز 
خطوة  وكانت  العمرية  للفئات  الماضية  العام 

إيجابية ولكنها لم تُدعم بالشكل المطلوب.
منذ  السلة  كرة  لعبة  في  األجمل  الحدث  ولعل 
سنوات وإلى اآلن هو استمرار نادي األسايش 
والذي  والمران،  بالتدريب  ملل  أو  كلل  بدون 
تكلل في عام 2020، بمدرسة للفئات العمرية 
لكال الجنسين كما ذكرنا، حيث أمضت أكثر من 
الرجال  فريقي  لجانب  ومتدرب،  متدربة  مئة 
ناشئات  أصبحن  اللواتي  والشبالت  والسيدات 
حالياً، وشّكل ذلك لوحة جميلة ورائعة وصفها 
االهتمام،  تستحق  بأنها  الرياضيين  أغلب 
ثائر وشمال ومحمد  المدربين:  بجهود  وكانت 
وكولشين وآخرين، وتلك المدرسة كانت تزين 
بقامشلو،  الشهداء  استاد  ضمن  السلة  ملعب 
اللعبة  هذه  عن  المعنية  الجهات  تغافل  وسط 

حتى اآلن.

أعمال  مؤخراً  انطلقت  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
والذي  منبج،  بمدينة  البلدي  الملعب  تعشيب 
االصطناعي،  بالعشب  الملعب  تهيئة  يتضمن 
المتعلقة  الضرورية  المرافق  كافة  وإنجاز 
بالملعب، ويأتي تشييد الملعب الجديد في إطار 
إعطاء  أجل  من  الرياضي  بالمجال  االهتمام 

دفعة قوية لهذا المجال وخصوصاً كرة القدم.
في  حاٍد  تهميٍش  من  منبج  مدينة  وعانت 
من  مجموعة  تحتضن  التي  الرياضي  الميدان 
تلعب وتستقبل ضيوفها  التي  الرياضية  الفرق 
محلي  ملعب  غياب  ظل  في  ترابية  بأرضية 
مؤخراً  والرياضة  الشباب  للجنة  أعلنت  حتى 
عن هذه البشرى لتعشيب الملعب البلدي الذي 
من المفترض أن يسلط الضوء على المواهب 

الرياضية بالمدينة.
“روناهي”  التقت صحيفتنا  الصدد،  هذا  وفي 
بالرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في 
ليحدثنا  مصطفى  حجي  وريفها،  منبج  مدينة 
المكتسبات  وأيضاً  المشروع  تنفيذ  أهمية  عن 

الرياضية المرجوة منه فور إنشائه.
الرئيس  قال  المشروع،  تنفيذ  أهمية  وحول 
مدينة  في  والرياضة  الشباب  للجنة  المشترك 
“مشروع  مصطفى:  حجي  وريفها،  منبج 
لكل  حلم  تحقيق  يعتبر  البلدي  الملعب  تعشيب 
الرياضيين في مدينة منبج كونه الملعب الوحيد 
رياضة  ُعّشاق  كل  أرضه  على  يجتمع  الذي 

كرة القدم”.
طموح  الملعب  تعشيب  “يمثل  وأضاف: 
الرياضيين بوجود بنية تحتية تحتوي مواهبهم 
حيث يوجد في مدينة منبج وريفها أكثر من 52 
وقبل  الرياضي،  االتحاد  لدى  مرخص  فريق 
البدء بتعشيب الملعب أصبح تكرار الدوريات 

لذا  منظم،  غير  الروتيني  العمل  نطاق  ضمن 
فتنظيم بطوالت كرة القدم هو أقرب للترفيه”. 
فور  منه  المرجوة  الرياضية  المكتسبات  وعن 
إنشاء تعشيب الملعب البلدي، أشار المصطفى 
بإمكان  الملعب سيكون  تعشيب  أنه: “بعد  إلى 
نتيجة وجود  بطموحاتهم  النهوض  الرياضيين 

ملعب كبير بمقاييس دولية ومواصفات عالية، 
وتنمية  بالرياضة  للنهوض  أساس  حجر  وهو 
المواهب في لعبة كرة القدم، فهو يعتبر حافز 

لهواة اإلبداع في مجال كرة القدم”.
مواهبهم  رفد  الفرق  بإمكان  “صار  وأضاف: 
وتنميتها عبر االنتقال من واقع الفرق الشعبية 
إلى  الهادفة  وغير  المنظمة  غير  العشوائية 
إلحراز  الرياضي  واالحتراف  األندية  طريق 
أوالً  المدينة  مستوى  على  ومراكز  تقدم 
وحتى  مرحلياً  سوريا  شرق  شمال  ومستوى 

على مستوى سوريا”.
الشباب  للجنة  المشترك  الرئيس  واختتم 
حجي  وريفها،  منبج  مدينة  في  والرياضة 
مصطفى حديثه بالقول: “يعتبر وضع الملعب 
القدرات الرياضية  لبناء  البلدي حجر األساس 
القواعد  لبناء  محفزاً  ويعتبر  كما  وتنميتها، 
بتوفر  العمرية  الفئات  لكافة  واحتوائهم  للفرق 

ملعب بكافة مواصفاته الدولية”.

روناهي/ قامشلو ـ بحضور جماهيري حاشد 
لكرة  الرمضانية  الدورات  منافسات  اختُتمت 
الواقع  قامشلو  ملعب  في  أُقيمت  والتي  القدم 
مباراتين  بإقامة  وذلك  الحزام،  طريق  على 

نهائيتين.
فريقاً   50 من  أكثر  فيهما  شارك  الدورتان 
المباراة  إلى  ووصل  شهر  من  ألكثر  تنافسوا 
المفتوحة فريقي هفال  لدورة األعمار  النهائية 
النهائية  للمباراة  تأّهل  بينما  وأسعد،  قدوربك 

لدورة المتقاعدين فريقي المحبة وفرهاد.
إلى  األعمار  مختلف  من  الجماهير  وتوافد 
للدورات  النهائيتين  المباراتين  حضور 
الرمضانية والتي أُقيمت كامل منافساتها على 
طريق  على  الواقع  قامشلو  ملعب  أرضية 
الحزام الذي سوف يدخل مرحلة صيانة وإعادة 
الثلجية  العاصفة  مع  الذي سقط  السقف  تأهيل 

التي ضربت مدينة قامشلو قبل أشهر.
المباراة األولى والتي كانت لنهائي المتقاعدين 
باسم الفقيد الرياضي سعد خليل »أبو جوقي« 
وكانت  وفرهاد،  المحبة  فريقي  بين  وجمعت 
المباراة جيدة المستوى فنياً وانتهت بفوز فريق 
فرهاد بهدف دون رد، جاء في الشوط الثاني 

من المباراة عبر الالعب جوان بّطال.
لألعمار  وكانت  األخرى  النهائية  المباراة 

المفتوحة باسم الشهيد فارس خاني »أبو جبل« 
وجمعت فريقي هفال قدوربك وأسعد، وكانت 
األنفاس  وُحبِست  الطرفين  من  نارية  مباراة 
حتى نهاية الوقت األصلي، والذي لم يُفلح فيه 
بالتعادل  وانتهت  للشباك،  بالوصول  الفريقان 
إلى  الفريقان  ليحتكم  أهداف،  دون  السلبي 

ركالت الترجيح.
حارس  استطاع  الثانية  الترجيح  ركلة  وفي 
إعادة  قرر  الحكم  لكن  الكرة،  صد  أسعد 
الركلة بداعي تقدم حارس أسعد، وعلى أثرها 
القرار  على  الفريق  وإداريو  العبو  اعترض 
ورفضوا إعادة الركلة، وأمهلت اللجنة مدة من 
ولكن  الترجيح،  ركالت  لتنفيذ  للعودة  الوقت 
الفريق رفض وطالب بعدم إعادة الركلة، ولكن 
اللجنة رفضت طلبهم وأقّرت بأن قرار اإلعادة 
كان صحيحاً ومنحت بذلك الفوز لفريق هفال 

قدوربك وتتويجه بلقب الدورة.
والتكريم  الجوائز  منح  مراسم  أُقيمت  بعدها 
صحيفتنا  مت  وُكّرِ والجماعي،  الفردي 
الدورتين  نقل  في  جهودها  على  »روناهي« 
المرة  ليست  وهي  المنافسات،  فترة  طوال 
الدورات  في  فيها صحيفتنا  م  تُكرَّ التي  األولى 
الرمضانية والذي بلغ نسخته السابعة في ملعب 

قامشلو الواقع على طريق الحزام.
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برخدان جيان روناهي/ الدرباسية - رأى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية بإقليم 
بعض  مع  بالتعاون  التركي،  االحتالل  دولة  إليه  ترمي  ما  أن  يونس،  طلعت  الجزيرة 
الخونة في المنطقة، لن تتمكن من تنفيذه بفضل تضحيات وإرادة شعبنا، وبين، بأنه، 
وعلى الرغم من استخدام الدولة التركية األسلحة المحرمة دوليًا في مناطق الدفاع 
المقاومة  بفضل  إليه،  تصبو  ما  تحقيق  ذريعًا في  فشاًل  أنها فشلت  إال  المشروع، 

البطولية، التي سطرها مقاتلو الحرية.

الدولة التركية الُمحتلة تَستخدم »القوة الناعمة« 
في استراتيجية الغزو الثقافي للشعوب السورية

»تركيا تهدف لتحقيق أطماعها العثمانية في حربها على الكرد«

طلعت يونس: 
باإلرادة والمقاومة نفشل مخططات المحتلين والخونة

والتوطين  التهجير،  ممارسات  من  بالرغم 
األتراك  المسؤولون  أطلقها  والتي  للسوريين، 
النفوذ  استمرار  أن  إال  األخيرة،  اآلونة  في 
لن  السورية،  األرض  على  العسكري  التركي 
المخططات  من  بالرغم  األمد  طويل  يكون 
التركية، واالندفاع التركي الحتالل األراضي 
السورية، في مقابل العمل على ديمومة طرف 
مواٍل، أو إيجاد اتفاق ما...! بما  يحقق أطماعه، 
التركي  االحتالل  جيش  انسحاب  حال  في 
األمر  وهذا  السورية،  األراضي  من  عسكرياً 

مرتبط بالحل العام لألزمة السورية.    
بالوجود  يتعلق  ما  تبعات  األمر  ويتخطى 
ينجز  فلم  احتالل،  كقوة  التركي،  العسكري 
األطراف  من  أي  مع  اتفاقاً  التركي  المحتل 
المرتزقة التابعة لتركيا، أو ما يسمى )الحكومة 
المؤقتة(، أو إيجاد شرعية لهذه األطراف، بما 
وهو  السورية،  األرض  على  أهدافها  يحقق 
الذي  الذاتية،  اإلدارة  مشروع  على   القضاء 
األصيلة،  السورية  الشعوب  بتضحيات  أُسس 
طوال السنوات، التي كانت شاهدة على األزمة 
المنطقة  وأدلجة   ،2011 عام  منذ  السورية 
الناعمة  القوة  خالل  من  بتركيا  ثقافياً  لربطها 
على  المباشر  العسكري  للتدخل  المرافقة 

األرض السورية.
وعليه تسعى الدولة التركية المحتلة في الوقت 
ذاته على دوام تواجدها، وممارسة االنتهاكات 
خالل  من  األصيلة،  السورية  الشعوب  بحق 
وكالئها من المرتزقة، واألجانب، وهذا ما يوفر 
لها التغطية، ومساعدتها في دعم مسار ديمومة 
تحتلها،  التي  السورية،  المناطق  في  نفوذها 
وتخفيض عدد قواتها، واالكتفاء بالتوزع ضمن 
ومراقبة  التواجد،  محدودة  عسكرية  قواعد 
التطورات السياسية، والعسكرية على األرض 

بما يضمن مصالحها.
في  المحتلة  التركية  الدولة  رأت  لطالما 
وحتى  شرقاً،  الموصل  من  الممتدة  المنطقة 
جزءاً  سوريا(  غرب  )شمال  وإدلب  عفرين، 
واالستيطانية،  االستعمارية،  استراتيجيتها  من 
والعمل على تغيير التركيبة السكانية، في هذه 
يعتقد  وعليه  مخططاتها،  يخدم  بما  المنطقة 
محللون: بأن التطورات العسكرية والسياسية، 
التي حدثت في عام 2019، وما قبلها سنحت 
لها الفرصة في محاولة ضرب مشروع اإلدارة 
لما  الذاتية )جيوسياسياً(، والتخطيط والترويج 
مراراً  واإلعالن  اآلمنة(،  )المنطقة  يسمى 
في  مستوطنات  لبناء  مشاريع  عن  وتكراراً 
بتل  مروراً  كانيه  سري  من  الممتدة  المنطقة 
أبيض )كري سبي(، إلى عفرين وإدلب بتغيير 
التركيبة السكانية، وتهجير السكان األصليين، 
وبهذا  مرة،  كل  في  عليه  تحرص  ما  وهذا 
السورية،  األزمة  بداية  منذ  خططت  الصدد 
التخطيط  ثم  السوريين،  ماليين  الستقبال 
لدخولهم إلى األراضي السورية، التي تحتلها، 
وهذا ما يحدث فعالً عبر إعالنها مؤخراً عن 
دخول ما يقارب 100 الجئ سوري جلهم من 
إدلب  ـ  دمشق  ـ  ـ حمص  الزور  )دير  مناطق 

.....وغيرها( عبر بوابة تل أبيض/ كري سبي 
الحدودية.  

)اتفاق  تفاصيل  ُكشفت  قريب،  وقٍت  وحتى 
أضنة( الذي أبرمه الجانب التركي »تسعينات 
دمشق،  حكومة  سماح  عن  العشرين«  القرن 
مباشر،  بشكل  بالدخول  التركي  للجانب 
تصل  لمسافة  سوري  مواطن  أي  واعتقال 
يدها ضمن  مترات، وإطالق  كيلو  إلى خمسة 
المناضلين  نشاط  مالحقة  بحجة  المسافة،  هذه 
بقيادة  المحتلة  التركية  الدولة  لذلك  الكرد، 
)حزب   يقوده  الذي  الحاكم،  التركي  النظام 
العدالة والتنمية( استغلت هذه االتفاقية كأساس 
إلى  عسكرياً  التركي  الجيش  دخول  لشرعنة 
األراضي السورية، لذلك تعمل الدولة التركية 
حكومة  مع  التفاق  التأسيس،  على  المحتلة 
دمشق المستقبلية، بغض النظر عن بقاء النظام 
االتفاقية  لتجديد  زواله  أو  الحالي،  السوري 
وأشد  تفصيالً،  أكثر  أخرى  وفرض  السابقة، 
يجعل  ما  هنالك  فليس  السوريين،  على  وطأة 
تركيا ترمي كل مكاسبها على األرض ببساطة، 
بينما  موسكو،  أو  دمشق،  مع  الصفقة  تكن  أياً 
االتفاقيات،  بازار  عن  بنفسها  نأت  واشنطن 
بعد أن أطلقت يد إيران وتركيا... وغيرها من 

الدول األخرى على األرض السورية. 
تسوية  أي  بأن  وخبراء  محللون  يرى  لذلك   
ستحافظ  السورية،  األرض  على  ستحصل 
على اتفاقات سابقة كاتفاق أضنة 1998، ومن 
الوارد إعادة تجديد هذا االتفاق، لما يمنح الدولة 
العسكري  كالتدخل  واسعة،  امتيازات  التركية 
الممكن  ومن  السورية،  األراضي  داخل 
المسافة  تتجاوز  كبيرة،  لمسافات  يكون  أن 
يبنى  أن  الممكن  ومن  كلم(،  )خمسة  المقررة 
على هذه االتفاقيات إضافات جديدة، بما يحقق 
ديمقراطي  مشروع  أي  لضرب  مخططاتها، 
على األرض السورية، ويقضي على طموحات 
مشترك،  تعايش  تحقيق  في  السورية  الشعوب 
وأخوي مع شعوب المنطقة، على حساب زرع 
التغيير  نتائج  كأحد  والفتنة،  العداوة  إسفين 
ال  لذلك  الواحد،  الوطن  أبناء  بين  الديمغرافي 
يستبعد محللون بميل النظام التركي الحاكم في 
تركيا، من إبداء ارتياح لحل مع حكومة سورية 
فاشلة،  كانت  وإن  حتى  الحالية،  أو  مستقبلية، 
التركية،  االستراتيجية  ضمن  لكن  وضعيفة 

التي شرحناها آنفاً.
أهالي  تهجير  صفقة  بأن  »مطلعون«  ويرى 
حكومة  مع  مخطط  ضمن  كانت  الغوطة، 
المنطقة  تلك  من  السوريين  لتهجير  دمشق، 
حلب،  وشمال  إدلب،  في  )مستوطنين(  كـ 
وعفرين...ومؤخراً في سري كانيه وتل أبيض/ 
كري سبي على حساب تهجير الكرد السوريين 
من بيوتهم، في إطار جرائم الحرب والتطهير 
تستعمل  لذلك  الديمغرافي،  والتغيير  العرقي، 
الدولة التركية في المناطق، التي يحتلها وكالء 
من المرتزقة، وما يسمى  بـ )الحكومة السورية 
المؤقتة( في تطبيق سياستها ومخططها البعيد 
الدعاية،  خالل  من  لذلك  والترويج  األمد، 

تبقى  ما  لتهجير  نطاق  أوسع  على  والتدجين 
واستبدالهم  الكرد،  من  األصليين  السكان  من 
بمستوطنين جدد، وفي الوقت ذاته، هذا ال يعني 
نفي المخطط التركي الحتالل دائم للمنطقة، بل 
على العكس تماماً، ما يحدث اآلن في المناطق، 
التأسيس  هو  ومرتزقتها  تركيا،  تحتلها  التي 
التركية  الثقافة  وفرض  الثقافي(،  )للغزو 
بالمعنى الواسع من خالل نشر اللغة، والتعليم، 
التركي....  واإلداري  المؤسساتي،  والنظام 

وغيرها.
إطار  في  متقدمة  قلعة  الجامعات  تمثل  وبينما 
التركية  السلطات  تستمر  الثقافي(،  )الغزو 
في  االستيطانية  التجمعات  من  المزيد  بإنشاء 
الديمغرافي،  التغيير  لترسيخ  وذلك  عفرين، 
تركيا  وتعمل  الكردية،  عفرين  هوية  وتغيير 
شمال  مناطق  في  سكنية  كانتونات  بناء  على 
غرب سوريا، وشمال شرق سوريا للمستوطنين 
الخدمية  بالمؤسسات  خدمياً  وربطها  الجدد، 
المسؤولين  زيارة  عليها  أضف  التركية، 
األتراك، للمناطق المذكورة، كرسالة تفهم على 

أكثر من صعيد. 
ويرى »مراقبون« بأن أردوغان بعد أن أصدر 
التي  األولى،  هي  سابقة  في  رئاسياً،  مرسوماً 
يصدر فيها مرسوم رئاسي تركي بشأن شمال 
أنه إعالن رسمي، وتصريح  بدا  فيما  سوريا، 
احتلها  التي  السورية،  المناطق  »أن  منه  يراد 
تهديد  هو  بسهولة«،  عنها  يتنازل  لن  جيشه 
بدخولها في نطاق استراتيجية األمل، المتعلقة 
بضمها للخريطة التركية في استفتاء مستقبلي، 
خالل  من  النفوذ  لتجذّر  مسعى  فقط  وليس 
ممارسات التوطين، وفرض سياسات الهيمنة، 
عليها  نصت  التي  الدولية،  للقرارات  ونسف 

االتفاقيات، والقوانين الدولية. 
وحسب »مواقع إعالمية« فإن جمعيات سكنية 
تركي،  وبإشراف  الكويت،  من  مدعومة 
عفرين،  بريف  مستوطنات  بتشييد  قامت 
يُسمى  ما  قِبل  من  المباشر  باإلشراف  وذلك 
من  المدعوم  عفرين،  في  المحلي  بالمجلس 
تركيا، بدأ المشروع ببناء المنازل ضمن مجمع 
سكني يضم قرابة 300 منزل، باإلضافة إلى 
معاهد دينية، بإشراف جمعيات ذات توجهات 
لمستوطنين  المنازل  إعطاء  وسيتم  متطرفة، 
السورية،  والمحافظات  المناطق،  مختلف  من 

وتوطينهم بها بدعم من جمعيات إخوانية.
التي  الجامعات،  أن  »مراقبون«  ويفترض 
المحتلة،  المناطق  في  التركية  الدولة  أسستها 
والمستوطنات، قد تلعب بقصد أو بدون قصد 
سياسي،  إسالمي  خطاب  تصدير  في  دوراً 
بين  والتنمية  العدالة،  حزب  لتوجهات  وداعم 
بعض  على  األمر  هذا  ينطبق  و  السوريين، 
فروع  في  ويُدّرس  تركيا،  داخل  الجامعات 
اللغة  سوريا  شمال  في  التركية  الجامعات 
التركية؛ فعلى سبيل المثال، يكون أحد شروط 
في  عينتاب  جامعة  فرع  في  الجامعي  القبول 
إعزاز، هو اجتياز امتحان ما يُسمى )اليوس(  
الشهادة  لحملة  اإلنكليزية،  أو  التركية،  باللغة 
الثانوية، لذلك تعول الدولة التركية كثيراً على 
لمشروع  كضرورة  العالي  سيما  وال  التعليم، 
دفعات  لتخريج  وتسعى  األمد،  طويل  النفوذ 
والتابعين  »المؤدلجين«  السوريين  من  متتالية 
على  ومخططاتها  سياستها،  لتطبيق  ثقافياً  لها 
الجامعات  خرجت  حيث  السورية،  األراضي 
إلى  الدفعات  من  كبيراً  فعلياً، عدداً  لها  التابعة 
لذلك  أخرى،  دفعات  تخرج  تزال  وال  اآلن، 

كقوة  هام«  »سالح  ثقافتها  فرض  في  ترى 
في  مستقبلي  دور  لها  يكون  أن  يمكن  ناعمة، 
منه  المراد  تحقيق  في  نجاعته  لكن  سوريا. 
بسرعة، يحتاج إلى قوى محلية على األرض، 
المرتزقة  من  هي  القوى  وهذه  عنه،  تدافع 
التابعة لها، وتعتمد عليها في المناطق السورية 
المحتلة، هنا كان من الضرورة تهجير سكان 
عفرين وسري كانيه، وتل أبيض/ كري سبي، 
أجانب،  وتوطين مستوطنين سوريين، وأيضاً 
التغيير  السياسة االستيطانية، وإحداث  لتطبيق 

الديمغرافي فعلياً.
ويحذر »محللون ومراقبون« من توسع العزو 
الثقافي، أو ما يعرف بـ )القوة الناعمة التركية( 
للغزو  مرافقة  ألنها  السورية،  األراضي  على 
كان  ما  وهذا  أدواتها،  أحد  وتكون  العسكري، 
من  عدة  لعقود  التركي،  المحتل  له  يؤسس 
واألزمة  السورية،  الحرب  استغالل  خالل 
المندلعة منذ 2011، وتبعاتها على األوضاع 
االقتصادية، والهوية الثقافية، والفراغ الهائل، 
والحكومات  المتسلطة،  األنظمة  سببته  الذي 

الفاشلة، التي توالت على حكم سوريا.
تنتهجها  التي  االستراتيجية،  بأن  يتبين  لذلك 
من  تحاول  المدى،  بعيدة  هي  التركية  الدولة 
ونفوذها  والعسكرية،  الثقافية  امكاناتها  خالل 
اإلقليمي والسياسي التأثير ثقافياً على المناطق، 
الشعوب  ثقافات  ابتالع  بهدف  تحتلها،  التي 
وهذا  البعيدة،  أهدافها  يحقق  بما  السورية، 
واالتفاقيات  بالتسويات،  أيضاً  مرتبط  األمر 
نفوذها  عليها الستدامة  تعول  التي  المستقبلية، 
السورية  الشعوب  وإضعاف  المنطقة،  في 
الكرد، وتمرير مخططاتها  المقاومة، وخاصة 

االستعمارية، وتطبيقها على أرض الواقع. 

تستمر دولة االحتالل التركي في هجماتها على 
كردستان،  جبال  في  المشروع  الدفاع  مناطق 
بمختلف  سوريا،  وشرق  شمال  ومناطق 
صنوف األسلحة، وحتى المحرمة دولياً، سعياً 
إلى  تسعى  التي  الشعوب،  إرادة  لضرب  منها 
التي  واالضطهاد،  الظلم،  نير  من  التحرر 

تمارسهما بحق الشعوب منذ مئات السنين. 
في  الكردستانية  التحرر  مقاومة حركة  أن  إال 
شمال  وقوف شعوب  وأيضاً  كردستان،  جبال 
الهجمات، حالت  هذه  في وجه  وشرق سوريا 
ما  إلى  التركي  االحتالل  دولة  وصول  دون 
تصبو إليه، كما أن هذه الهجمات، كانت محط 
المحلية،  الجهات  من  العديد  قبل  من  استنكار 
اإلدانات  عن  فضال  والدولية،  واإلقليمية 

الشعبية المستمرة لمثل هذه الجرائم.

تكاتفنا ووحدتنا ضامن انتصارنا

التي  الهجمات،  هذه  من  الهدف  وللحديث عن 
باشور  على  التركي  االحتالل  دولة  تشنها 

التقت  سوريا،  وشرق  وشمال  كردستان 
صحيفتنا مع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي 
في اإلدارة الذاتية بإقليم الجزيرة طلعت يونس، 
نشهده  ما  »إن  الخصوص:  بهذا  تحدث  الذي 
اليوم من هجمات وحشية من قبل دولة االحتالل 
التركي على مناطقنا، وشعوبنا فصل جديد من 
تجاه  التركي  االحتالل  دولة  همجية  فصول 
هذا الشعب المقاوم، إال إننا نستطيع أن نقول: 
إن هذا الفصل يعدّ االكثر دمويةً من الفصول 
االحتالل  دولة  استخدمت  حيث  األخرى، 
التركي أحدث صنوف األسلحة، وقد وصل بها 
األمر إلى استخدام األسلحة الكيميائية المحرمة 
يدل  إنما  شيء،  على  دل  إن  وهذا  دوليا، 
تحقيق  التركي عن  االحتالل  دولة  على عجز 
حربها  في  الطوال  العقود  هذه  خالل  مآربها، 
لذلك  التقليدية،  األسلحة  باستخدام  شعبنا  ضد 
إلى  الهيستيرية  والحالة  الجنون،  بها  وصل 
اللجوء لمثل هذه األسلحة المحرمة«. وأضاف 
يونس: »بالرغم من استخدامها لهذه األسلحة، 
تفشل  تزال  ال  التركي،  االحتالل  دولة  إن  إال 
في الوصول إلى هدفها، وذلك بفضل المقاومة 
سواء  المدافعة،  القوات  تبديها  التي  البطولية، 
كانت في مناطق الدفاع المشروع، أوفي جبال 
كردستان، أو تلك المقاومة، التي نعيشها على 
دل  إن  وهذا  سوريا،  وشرق  شمال  جغرافيا 
على شيء، فإنه يدل على تكاتف الشعوب حول 

قواتها في تصديها لهجمات المحتل التركي«.

الدميقراطي الكردستاين تابع 
مغبون

دولة  تساند  التي  الجهات،  إلى  يونس  وأشار 
هجماتها  في  وتدعمها  التركي،  االحتالل 
االحتالل  دولة  به  تقوم  ما  »إن  الوحشية: 
العديد  هناك  ودموية،  وحشية،  من  التركي 
ذلك،  في  معها  تساهم  األخرى  األطراف  من 
الديمقراطي  الحزب  سلطات  رأسهم  وعلى 
ألوامر  تابعة  دائما  كانت  التي  الكردستاني، 
التركي، وظهر ذلك جليا في مشاركة  معلمها 
المحتل  جانب  إلى  المذكور  الحزب  قوات 
التركي في الهجمات، التي يشنها األخير على 
جدار  بناء  وأيضا  المشروع،  الدفاع  مناطق 

العار بين شنكال وروج آفا«.
السوري  النظامين  إن  »كما  يونس:  وأوضح   
من  الهجمات  هذه  في  يشاركان  والعراقي، 
خالل التنسيق المستمر بين األطراف الثالثة، 
فيما يتعلق بمحاربة شعوب هذه المنطقة، كما 
دولة  قبل  من  الكيميائية  األسلحة  استخدام  إن 
دول  من  مرأى  على  يتم  التركي،  االحتالل 
وحلف  أمريكا،  رأسهم  وعلى  كلها،  العالم 
الناتو، إال إن هذه الدول لم تتحرك، والتزمت 

الصمت، لردع دولة االحتالل التركي«.
التركي  االحتالل  دولة  »كون  يونس:  تابع 
عضوة في حلف الناتو، وبما إن األمريكان هم 
الناتو، فإن أمريكا والناتو  المهيمنة على  القوة 
خالل  من  وذلك  شعبنا،  دم  سفك  في  شركاء 

التركي،  المحتل  مجازر  تجاه  المريع  صمتهم 
والناتو  األمريكان  إن  القول:  نستطيع  إننا  كما 
الهجمات،  هذه  في  فعال  بشكل  مشاركان 
وهذا ما توضح من خالل بعض التصريحات 
التي ادعت فيها أن قوات  األمريكية األخيرة، 
في  التركية  المواقع  تهاجم  المشروع  الدفاع 

باشور كردستان«.
واختتم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في 
يونس  طلعت  الجزيرة،  بإقليم  الذاتية  اإلدارة 

هذه  من  الرئيسي  الهدف  »إن  بالقول:  حديثه 
الهجمات والمجازر، هو ضرب مشروع األمة 
المنطقة،  شعوب  تتبناه  الذي  الديمقراطية، 
والذي يشكل دافعاً لتحرر هذه الشعوب، وهذا 
الشوفينية  القومية  العقلية  مع  يتناسب  ال  ما 
ألنظمة المنطقة، ولكن تكاتف شعبنا مع قواته، 
حصيناً  درعاً  سيشكالن  القوات،  هذه  وبسالة 
قادراً على حماية المكتسبات، التي حققها شعبنا 

بفضل دماء شهدائه«.

مجلس  عضو  أشار  ـ  أحمد  سالفا  كوباني/ 
الفرات،  إقليم  في  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
صالح نوح، إلى إن دولة االحتالل التركي من 
خالل هجماتها تهدف لزعزعة أمن، واستقرار 
المنطقة، وتهجير سكانها، موضحا، بأن تركيا 
بهجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، 
بحربها  الدولية  والمعاهدات  المواثيق  خرقت 
أطماعها  لتحقيق  محاولة  في  المنطقة،  على 

العثمانية في المنطقة.

حدة  من  التركي  االحتالل  دولة  وكثفت 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  هجماتها 
البرية  وهجماتها  بالمسيرات،  استهدافها  عبر 
مناطق  وبين  بينها  التماس،  خطوط  على 
الهجومان  شمال وشرق سوريا، وكان آخرها 
األخيران على مدينة كوباني، في الحادي عشر 
من شهر أيار الحالي، الذي أدى إلى استشهاد 

المواطن أكرم إستك. 
الشرقي  والريف  سبي،  كري  ريف  ويشهد 
وتل  عيسى،  عين  لناحية  والشمالي  والغربي، 
تمر وقرى الشهباء، قصفاً شبه يومّيٍ من قبل 
باألسلحة  ومرتزقته  التركي،  االحتالل  جيش 
الثقيلة، مستهدفين المدنيين ومنازلهم، ما يلحق 

أضراراً بشرية، ومادية.
على  تنقطع  لم  التي  هجماتها،  عن  ناهيك 
مناطق الدفاع المشروع، بالتعاون مع الحزب 

الديمقراطي الكردستاني، وتأتي تلك الهجمات 
المزيد  الحتالل  تركيا،  أهداف  إطار  في  كلها 
من األراضي السورية والعراقية، بحجة حماية 
ومساعيها  أطماعها،  وتحقيق  القومي،  أمنها 
على  والقضاء  االحتاللية،  رقعتها  بتوسيع 
وشرق  شمال  لشعوب  الديمقراطي  المشروع 
سوريا، في الوقت الذي ينشغل العالم بالحرب 
األوكرانية، تسعى الدولة التركية الستغالل هذا 
الفراغ؛ لشن عدوانها االحتاللي على المنطقة.

وحول الموضوع ذاته تحدث لصحيفتنا عضو 
إقليم  في  الديمقراطي،  االتحاد  حزب  مجلس 
هجمات  وصف  الذي  نوح،  صالح  الفرات 
االحتالل التركي على المنطقة، بأنها إرهابية، 
وقال: »تركيا تحاول عبر هجماتها زعزعة أمن 
واستقرار المنطقة، لتهجير سكانها األصليين، 
وإن تركيا بهجماتها على مناطق شمال وشرق 

الدولية  والمعاهدات  المواثيق  خرقت  سوريا، 
كلها، والمحتل التركي يخوض حرباً ال أخالقية 
في سبيل تحقيق أطماعه، ومساعيه االحتاللية 

على حساب أبناء المنطقة«. 
وأضاف نوح قائالً: »على الرغم من محاوالت 
الطرق  وممارسة  التركي،  االحتالل  دولة 
الالشرعية بإفشال المشروع الديمقراطي، الذي 
الذاتية،  اإلدارة  ظل  في  المنطقة  أبناء  يعيشه 
سياسة  نصيب  من  يكون  دوما  الفشل  إن  إال 
أهالي  يبديها  التي  والمقاومة  القمعية،  تركيا 
المنطقة كفيلة بإفشال مخططاتها وأطماعها في 

المنطقة«. 
جبال  في  الكريال  مقاومة  »إن  نوح:  وأشار 
العثمانية  أطماعها  بإفشال  كفيلة  كردستان 
بالقضاء على الوجود الكردي، لكن ما يؤسفنا 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  تعاون  هو 
واالحتاللية،  اإلرهابية  تركيا  مخططات  مع 
والتي تعدّ ضربة في خاصرة الشعب الكردي، 

وخيانة كبرى لتاريخه«. 
بمرحلة  يمر  الكردي  »الشعب  إن  موضحاً 
أو ال وجود،  حساسة جدا، هي مرحلة وجود 
فإن الحل الوحيد الذي يمكننا بإفشال المساعي 
والمحاوالت الرامية لقضاء على وجودنا، هو 

التكاتف وتحقيق الوحدة الكردية«. 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  مجلس  عضو  قال 
من  الهدف  إن  نوح:  صالح  الفرات  إقليم  في 

الديمقراطي  الحزب  مع  التركية  الدولة  تعاون 
يد  اقتتال كردي على  لخلق  الكردستاني سعي 
القضاء  ليس  تركيا،  فإن هدف  أنفسهم،  الكرد 
على حركة تحرر كردستان فقط، إنما الهدف 
إن  مؤكدا  الكردي،  الوجود  على  القضاء  هو 
باشور عن  تركيا حيال إعالن حكومة  موقف 
االستقالل، كانت كفيلة بكشف نوايا تركيا حول 

استقالل حكومة باشور«. 
مجدداً  النظر  إعادة  باشور  حكومة  مطالباً 
تركيا  مخططات  من  واالنسحاب  بقرارتها، 
اإلرهابية، والعمل ألجل المصلحة الكردستانية.

وتضماننا  »بوحدتنا  قائالً:  حديثه  نوح  واختتم 
والمخططات  الهجمات  إفشال  من  سنتمكن 

الساعية للقضاء على وجودنا«. 
حزب  مجلس  عضو  ناشد  الختام  وفي 
صالح  الفرات  إقليم  في  الديمقراطي  االتحاد 
باالنتفاض  الكردية  والقوى  األحزاب  نوح 
أبناء  بحق  التركي  االحتالل  ممارسات  ضد 
وعمالة  خيانة،  إيقاف  على  والعمل  المنطقة، 
تركيا،  مع  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
كردية  وحدة  لتحقيق  جدي  بشكل  والعمل 
تتمكن من صون مكتسبات الشعب الكردي من 

المخططات، التي تتربص بها. 
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قامشلو/ رشا علي - بهدف تسليط الضوء، وعرض النتاجات األدبية للكّتاب الكرد، وإخراجها لألجيال الجديدة، ولتكون فرصة لعرض الكتب 
القديمة، وطباعة كتب جديدة وإصدارها، انطلقت أعمال معرض الكتاب الكردي األول في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، واستمر لمدة 

ثالثة أيام متتالية، حيث شارك فيها خمسة عشر دار نشر ومؤسسة ثقافية، وضمت عشرة آالف كتاب.

دموع تتكلم... سلسلة احتفاليات بمناسبة يوم اللغة الكردية
جديد الشاعر نجم عبد اهلل

معرض الكتاب الكردي األول... 
خطوة مباركة في سبيل تقدم الكّتاب الكرد

في الخامس عشر من أيار يوم اللغة الكردية، 
الجزيرة،  إقليم  في  والفن  الثقافة  هيئة  افتتحت 
آفا،  روج  في  الكردي  للكتاب  معرٍض  أول 
والفن  للثقافة  شيخو  محمد  مركز  في  وذلك 
ديوان  المعرض  في  وشارك  قامشلو،  بمدينة 
الجزيرة،  إقليم  في  المثقفين  واتحاد  األدب، 
ومؤسسة  سوريا،  في  الكرد  الكتّاب  واتحاد 
اللغة الكردية )SZK(، وأكثر من خمسة عشر 
دار نشر في روج آفا، وأكثر من عشرة آالف 

كتاب. 

املؤّمل من معرض الكتاب 
الكردي

المعرض،  وبرنامج  التحضيرات،  وحول 
صحيفتنا  التقت  افتتاحه،  من  والهدف 
التحضيرية  اللجنة  عضو  مع  »روناهي« 
لمعرض الكتاب الكردي األول »جوان سلو« 
والذي أشار في حديثه إلى مشاركة 15 دار نشر 
ومؤسسة ثقافية، وأكثر من عشرة آالف كتاب، 
الخمسة،  الكردية  وبلهجاتها  عنواناً،  و2524 
 Bi kurdî( العنوان  حمل  المعرض  وبأن 
Bixwînin Bişavtinê hilweşînin(، وتم 

التحضير له بشكل جيد.
وأكد سلو: أن الهدف من افتتاح المعرض هو 

الكردية، واالحتفال بها،  باللغة  زيادة االهتمام 
بلغتهم،  الكتابة  على  الكرد  الكتّاب  وتشجيع 
ثالثة  مدار  على  استمر  المعرض  بأن  ونّوه 
أيام، وشمل فعاليات متنوعة من محاضرات، 
وأمسيات شعرية، ونشاطات أخرى، وبمناسبة 
اللغة  يوم  في  سنة  كل  سيقام  الكردية  اللغة 

الكردية معرٌض للكتب الكردية. 
من  إسماعيل  عباس  الثمانيني  الكاتب  أما 
المشاركين  الكتاب  أحد  وهو   ،1938 مواليد 
في معرض الكتاب الكردي من مدينة قامشلو، 
فبدأ حديثه عن تاريخ بدئه بكتابة اللغة الكردية، 
والتشجيع، الذي تلقاه من معلمه للغة الكردية في 
ذلك الوقت وقال: »عندما كنت شاباً يافعاً كنت 
زارني   1982 عام  في  العربية،  باللغة  أكتب 
أحد معلمي اللغة الكردية، وطلب مني الكتابة 
باللغة الكردية، بدأت بالكتابة باللغة الكردية منذ 
وألفت  الكردية،  باللغة  أكتب  وأنا  الحين،  ذلك 

عدداً من الكتب إلى هذا اليوم«. 

مشاركة الكّتاب الكرد

أنه  إسماعيل:  بين  األدبية،  أعماله  وعن 
الكردية،  باللغة  كتاباً   32 اآلن  حتى  أصدر 
ومضمونها، قصص، وحكم وأمثال وفلكلور، 
وبأنه يكتب الشعر أحيانا، وله أيضا ثالثة كتب 
اآلن  بأنه  إسماعيل  وأكمل  العربية«  باللغة 

بعد،  ينهها  ولم  الكردية،  باللغة  رواية  يكتب 
الدين  صالح  حياة  تاريخ  عن  تكون  وبأنها 
باللغة العربية عن حياة الكرد  األيوبي، وكتاباً 

في السودان.
فيما  الكردي  المعرض  وأهمية  دور  وحول 
»افتتاح  إسماعيل:  قال  الكرد،  بالكتّاب  يتعلق 
وتفيد  جيدة،  خطوة  الكردي  للكتاب  معرض 
الحفاظ  على  الشابة  الفئة  لتشجيع  المجتمع 
اندثارها، ولقد شاركُت في  على لغتهم، وعدم 
معرض الشهيد هركول، والذي يقام في روج 
النسخ  في  تكريمي  وتم  األربعة،  بنسخه  آفا 

كلها«. 
أما بوطان هوشي، وهي عضوة ديوان األدب 
في شمال وشرق سوريا، وكاتبة باللغة الكردية، 
الكتاب  معرض  في  المشاركات  إحدى  وهي 
مشاركتها  عن  لنا  تحدثت  والتي  الكردي، 
عن  المتنوعة  القصصية  بكتبها  بالمعرض، 
وإعدادها  المجتمع،  وعن  واألطفال،  الثورة، 
كتباً باللغة الكردية عن الشهيدة ديروك، وكتاباً 
عن  يتحدث  لرفيق  ذاتية  سيرة  وهي  آخر، 

الثورة.

معرض الكتاب الكردي... خطوة 
مباركة

الديوان هو  في  إن عملهم  بوطان:  وأوضحت 
قراءة، ومتابعة الكتب باللغة الكردية، وتحدثت 
هذا  »افتتاح  المعرض:  هذا  افتتاح  أهمية  عن 
المعرض خطوة مباركةً لنا جميعاً، وهي نتيجة 
العمل الدؤوب، ومن إنجازات ثورة روج آفا، 
نقيم معرضاً يخص  بأننا سوف  كنا ال نصدق 
اللغة الكردية، فافتتحت الكثير من المعارض، 
ولكن كانت باللغة العربية، إنها خطوة مباركة 
يكتبوا  بأن  الكرد،  لكتابنا  وفرصة  وموفقة، 

باللغة الكردية، ويثبتوا كتاباتهم«. 
حديثها:  هوشي  بوطان  الكاتبة  واختتمت 
»عندما يزداد عدد اللغات في المعارض تبقى 
اللغة الكردية جامدةً، ولكن في معرض الكتاب 

للشعب  أهميته  تتوضح  الخاص،  الكردي 
الكردي، والكتاب الكرد، ضمن هذا المعرض 
الكردية بلهجاتها، وفي  للغة  لوناً، وشكالً  تجد 
والمجتمع  واألطفال،  المرأة  كافة،  المجاالت 
أي  وجه  في  وتجد  والشعر،  والقصص، 
بتعبهم  يشعرون  ألنهم  والبهجة،  الفرح  كاتب 
جميل،  فهو  يوصف،  ال  فشعورنا  وجهدهم، 
وكبير، وهي خطوة رائعة ورائدة أمام الكتّاب 

الكرد«.
لثالثة  استمر  المعرض  أن  بالذكر،  والجدير 
أيام متتالية، واختتم في يومه األخير بمحاضرة 
إلى  الكردية(،  اللغة  )الستذكار  عنوان  تحت 
جديدة،  كتب  عدة  لتوقيع  حفلة  إقامة  جانب 

موجودة ضمن المعرض.

إقليم الجزيرة، باإلضافة  شهدت عدة مدن في 
حلب،  مدينة  في  مقصود  الشيخ  حي  إلى 

احتفاليات فنية بمناسبة يوم اللغة الكردية.
الكردية  اللغة  مؤسسة  نظمت  قامشلو  ففي 
احتفالية بمناسبة يوم اللغة الكردية، تحت شعار 
»معاً نزين يوم اللغة الكردية« وذلك في ملعب 
هيثم كجو في مدينة قامشلو، وحضر االحتفالية 
من  والعشرات  الذاتية،  اإلدارة  عن  ممثلون 

أهالي المدينة، وإدارة المدارس في المدينة.
وبدأت االحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجالالً 
اإلدارية  كلمة  إلقاء  وتالها  الشهداء،  ألرواح 
الجزيرة،  إقليم  في  الكردية  اللغة  مؤسسة  في 
التي  الجهود،  إلى  فيها  تطرقت  جودي،  فيان 
اللغة  تطوير  في  الكردية  اللغة  مؤسسة  بذلتها 

الكردية في مناطق شمال وشرق سوريا.
للمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب  ألقى  كما 
وشرق  لشمال  الذاتية،  اإلدارة  في  التنفيذي 
الشعب  فيها  هنأ  كلمة  كوجر،  حسن  سوريا، 

اللغة  يوم  بمناسبة  الشهداء  وذوي  الكردي، 
فقرات  بتقديم  االحتفالية  واستمرت  الكردية، 
فنية قدمتها فرقتا جودي، وباركين وسط عقد 

حلقات الدبكة.

عامودا

وفي عامودا نظم مركز هوري للثقافة والفن، 
بالتعاون مع إدارة المدارس، احتفالية بمناسبة 
يوم اللغة الكردية في مدرسة آرام ديكرام في 

مركز الناحية.
في  اإلداري  من  كل  بكلمات  االحتفالية  بدأت 
وعضو  شيخي،  سمان  عامودا  ناحية  مجلس 
بارافي،  أرشك  الجزيرة  إلقليم  المثقفين  اتحاد 
اللغة  يوم  بمناسبة  الحضور  هنؤوا  الذين 
الكردية  اللغة  معلمي  بدور  وأشادوا  الكردية، 
بتقديم  االحتفالية  واستمرت  المدارس،  في 
فقرات فنية، قدمها طالب المدارس في ناحية 
عامودا، وانتهت االحتفالية بعقد حلقات الدبكة.

حلب

وفي مدينة حلب، نظمت لجنة تدريب، وتعليم 
مقصود  الشيخ  حي  في  الديمقراطي  المجتمع 
الكردية، حضرها  اللغة  يوم  بمناسبة  احتفالية 
إلى  باإلضافة  الحي،  أهالي  من  المئات 

المؤسسات المدنية، والمجالس والكومينات.
المناسبة  بهذه  كلمات  بإلقاء  االحتفالية  وبدأت 
وتعليم  تدريب،  لجنة  في  اإلدارية  قبل  من 
وعضوة  رشيد،  زهيدة  الديمقراطي  المجتمع 

مؤتمر ستار زينب قنبر.
بعدها قدم طالب مدرسة الشهيد قهرمان عفرين 
عدداً من األغاني الفلكلورية، تالها تقديم فرقة 
أزهار المستقبل للرقص، التابعة لحركة الهالل 

الذهبي عدداً من الرقصات الفلكلورية.
كما قدمت فرقة جيايي هاواري لألغاني التابعة 
لحركة الثقافة والفن عدداً من األغاني الثورية، 
والفلكلورية، وسط عقد حلقات الدبكة، وانتهت 
االحتفالية بتقديم فرقة الشهيدة روناهي للرقص 

عدداً من الرقصات الفلكلورية.
وكالة هاوار

يستمر   - محمد  الرحمن  عبد  قامشلو/ 
باإلبحار  هللا«  عبد  »نجم  واإلعالمي  الشاعر 
جانب  إلى  وشعر،  نثر،  من  األدب  عوالم  في 
أعماالً  واألخرى  الفينة  بين  ويصدر  اإلعالم، 
متميزة، تحمل الكثير من خبايا الروح، لنحلق 
وباللغتين  والحرف،  الكلمة،  عوالم  في  معه 
التي  أعماله،  هي  وكذلك  والعربية،  الكردية 

تنوعت باللغتين حتى اآلن.
في »دموع تتكلم« وهو العمل اإلبداعي السابع 
لنجم عبد هللا، والكتاب الرابع له باللغة العربية، 
النفس،  خلجات  عن  تنم  شعرية  مجموعة 
للحب، والوفاء، وتعطي  تعيش  قلوب  ودفقات 
لألرض والوطن بسخاء، والنصوص بين دفتي 
المجموعة تنضح بالكثير من الحب والتضحية، 

واأللم والفرحة، لتتلون الصفحات بالكثير من 
المشاعر اإلنسانية النبيلة.

اإلدارة  الثقافة في  الكتاب من منشورات هيئة 
قرابة  في  ويقع  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
من  الوسط،  القطع  من  صفحة،  وثالثين  مئة 

أجواء المجموعة:

»غابت كشمس الربيع
وهي جتر بأذيالها 

فؤادي اجملنون 

ونبرة عواطفي 

دون أن تتريث

لتصبح جرحا في صميمي

بعد أن مألت خالياي 

ً دمعا

وجعلت جسدي 

ً يلتهب نارا

ً سافرت بعيدا

خلف جبال من األفق

وهي تلمع

كدرة يتوهج بها 

كبد السماء«.

عباس إسماعيل جوان سلو بوطان هوشي

الحرب األوكرانّية... هل َسُتغّير النظام العالمي وتحقق توازنات 
وتحالفات جديدة؟

صفقة اللعين... والخاسر الوحيد

رفيق ابراهيم

منذ ثالثة أشهر والعملية العسكرية الروسيّة في 
على  للسيطرة  محاولة  في  مستمرة،  أوكرانيا 
الهدف  العاصمة األوكرانية كييف، حيث كان 
الروسيّة  القوات  شنت  لذلك  لروسيا،  األول 
عبر البر والجو حرباً ضروس كي تخرج بأقل 
الخسائر الممكنة منها، ولكن لم تستطع روسيا 
في  فانسحبت  كييف،  على  بالسيطرة  المضي 
والمدن  المناطق  في  الوجه  ماء  لحفظ  محاولة 
الهجوم  بأن  تتوقع  تكن  لم  وهي  دخلتها،  التي 
على أوكرانيا سيستغرق وقتاً طويالً، إذ كانت 
األكثر  على  أسبوع  خالل  بأنها  النفس  تُمني 
نظام  وتغيّر  كييف  العاصمة  على  ستسيطر 

الحكم هناك بكل سهولة ويسر.

الحسابات الروسّية مل تكن 
باملستوى املطلوب

بيدَ أن الرياح الروسيّة جرت بعكس ما تشتهيه 
سفنها لتنقلب اآلية عليها، وما حدث في أوكرانيا 
لها عدد من األسباب، ومنها أن المقاومة التي 
الروس،  يتوقعها  تكن  لم  األوكرانيون  أبداها 
العملية  العالم ضد  دول  معظم  اتحدت  وأيضاً 
وفي  الكبرى،  الدول  رأسها  وعلى  الروسيّة 
وألمانيا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  مقدمتها 
وفرنسا، وهؤالء قدموا دعماً ومساندةً كبيرين 
لألوكرانيين، وهذه كانت من األسباب األساسية 
حيث  الروسي،  للجيش  التصدي  استمرار  في 
القوات  فيها  خسرت  التي  الحرب  استمرار 
اآلن  وحتى  ومقاتلين،  وعتاداً  عدةً  الروسية 
األرقام متضاربة وضبابية وال أحد يعلم الحقيقة 
الكاملة، غير أن الجميع مدركون بأن الروس 
التي تعرضت  الكبيرة  الخسائر  ُصِدموا جّراء 

لها قواتهم في أوكرانيا. 

الروس قالوا بأنهم ال يريدون احتالل أوكرانيا، 
مطلبين  تحقيق  العملية  هذه  من  هدفهم  ولكن 
محايداً،  بلداً  أوكرانيا  تكون  أن  وهما  اثنين 
يتواجد  ما  وبخاصٍة  األسلحة  من  والتخلص 
وحسب  األوكرانية،  الروسيّة  الحدود  على 
األمران  هذان  كان  الروسيّة  االدعاءات 
كان  لذا  للروس،  دائم  إزعاج  يشكالن مصدر 
من الضروري تغيير الحكومة وتعيين حكومة 
تواليها حسب ما عبر عنه المسؤولين الروس، 
قوة  بأنهم  الروس  يتهمون  األوكرانيين  ولكن 
احتالل وتحاول تقسيم أوكرانيا إلى دولتين أو 

أكثر.

الحوار والسالم طريق إلنهاء 
الحرب الطاحنة

في  الحرب  على  أشهر  ثالثة  مرور  وبعد 
لم  فأكثر واألمور  أكثر  تتعقد األمور  أوكرانيا 
حتى  تتراجع  الروسية  القوات  وباتت  تُحسم، 
يدل  وهذا  عليها،  سيطرت  التي  المناطق  عن 
األوكرانية،  والمقاومة  الروسي  التخبط  على 
سالم  عملية  خوض  اآلن  الُمسلمات  من  لذلك 
عبر المفاوضات بين الجانبين ولكن بضمانات 
جادة  تكن  لم  إن  والمفاوضات  وأممية،  دولية 
وحتى  حتماً،  إيجابية  نتائج  إلى  تؤدي  لن 
محطاتها  أدنى  في  التفاوض  عمليات  اللحظة 
لعدم وجود دافع للطرفين بإنهاء الحرب، وكل 
طرف يتهم اآلخر بأنه المعرقل لعملية السالم 
كانت  الروس  لدى  واألوراق  الحرب،  وإنهاء 
قوية في بداية الهجوم ومع مرور الوقت باتت 
أبلوا  الذين  األوكرانيين،  باتجاه  تميل  األمور 
الروسيّة  السيطرة  حلم  أن  ويبدو  حسناً،  بالًء 
الماضي، حيث  على العاصمة كييف بات من 
عليها  بالسيطرة  النفس  تُمني  روسيا  كانت 
يتم  حيث  قوية،  لديها  التفاوض  أوراق  لتكون 
إجبار فرض الشروط على الرئيس األوكراني 

زيلينسكي.  
الدول الغربية تحاول إبعاد نفسها عن أتون هذه 
الحرب فأي خطأ ودخول الحرب مع روسيا قد 
يكلف العالم كثيراً، لذلك رأينا امداد األوكرانيين 
العقوبات  فرض  ثم  ومن  والعتاد  باألسلحة 
لشروطهم،  النهاية  في  لترضخ  الروس،  على 
وباعتقادي يمكن للروس أن يرضوا بحل وسط 
كي يُبعدوا أوكرانيا من االنضمام لحلف الناتو، 
فهي حاولت في السابق سحب تركيا من الحلف 

وجرها إلى حلفها ولكنها لم تنجح حتى اآلن.
 

استمرار الحرب سيؤدي لحرب 

عاملّية كونّية

بين  عسكرية  مواجهة  هناك  ليست  اآلن 
القبول  عند  ولكن  وروسيا،  األوروبيين 
ستتغير  األوروبي  لالتحاد  أوكرانيا  بانضمام 
خيوط اللعبة مع أن االنضمام في هذه الظروف 
يبدو صعباً للغاية، ما قد يكون الشرارة األولى 
والواليات  الطرفين،  بين  حرب  الندالع 
المتحدة األمريكية عندها لن تتخلى عن حلفائها 
ستكون  وهنا  الحرب  وستدخل  األوروبيين، 
هؤالء  أن  مع  الثالثة،  العالمية  الحرب  بداية 
جميعاً ال يسعون إلى حرب ومواجهة مباشرة 
قد تُدّمر الكرة األرضية، الدول الغربية كانت 
من األسباب الرئيسية التي ساهمت في الهجوم 
دفعت  التي  وهي  أوكرانيا،  على  الروسي 
لتكون  روسيا،  لمواجهة  األوكراني  الرئيس 
األرض األوكرانية ساحة حرب وفخ وقعت به 

روسيا. 
من  الحبال  على  يلعب  دائماً  التركي  النظام 

فهي  مصالحه،  تحقيق  أجل  من  المنتصف 
أخذت موقف الحياد من هذه الحرب، والرئيس 
على  لالنقضاض  الفرص  يتحين  التركي 
الفريسة، عندما أُغلقت المضائق الجميع فهموا 
الروسيّة،  الحربية  السفن  أمام  أغلقتها  بأنها 
ولكن عملياً عندما جاء قرار اإلغالق كان معمم 
أي بمعنى أن جميع السفن لن يكون باستطاعتها 
المرور منها، وكلنا يعلم بأن إغالق المضيقين 
لن يؤثر على روسيا، والسبب هو أن السالح 
مع  الحدود  على  يتواجد  الروسي  والعتاد 
أوكرانيا أو معظمه وصل إلى داخل األراضي 
جاءت  باعتقادي  النقطة  وهذه  األوكرانية، 
لصالح الروس وعلى عكس ما يبدو في الظاهر 

بأن ذلك كان في مصلحة األوكرانيين.  
مشاورات  هناك  كانت  بأنه  يؤكد  ما  وهذا 
إلغالق  وتركيا،  الروس  بين  واتصاالت 
المضيقين ما يضعنا أمام التأكيد بأن المصلحة 
على  وبناًء  اإلغالق،  تتطلب  للطرفين  العامة 
عملية  جاءت  وروسيا  تركيا  بين  التنسيق 
الشكل،  بهذا  األمور  تكن  لم  ولو  اإلغالق، 
فلماذا رفضت تركيا إغالق المضيقين في بداية 

الهجوم الروسي؟ ما يعني أنه تم بالتوافق بين 
بأن روسيا  تركيا وروسيا، وكما أشرت سابقاً 
هي المستفيدة من قرارا اإلغالق، أعيد وأكرر 

بأنها المستفيدة من ذلك. 

املشاكل االقتصادية تتفاقم يوماً 
بعد آخر

بظاللها  أطلت  األوكرانية  الروسيّة  الحرب 
الحرب  طالت  وإن  والعالم،  المنطقة  على 
ستكون النتائج كارثية على الجميع، ومن جميع 
فالروس  منها،  االقتصادية  وبخاصٍة  النواحي 
لديهم استثمارات وتعاقدات مع الكثير من الدول 
ومنها العديد من الدول اإلفريقية ودول الخليج 
والنفط،  الطاقة  مجال  في  وبخاصٍة  العربي 
باإلضافة إلى صفقات كبيرة في توريد األسلحة 
الروسيّة، وهذا سيؤثر على روسيا وهذه الدول 

وبشكٍل كبير هذا بالنسبة لروسيا.
أوكرانيا لها دور كبير في تأمين الغذاء العالمي 
أو  للقمح، وبشكل  األول  المصدر  تعتبر  حيث 
الدائرة  بالحرب  العالم  دول  جميع  تتأثر  بآخر 
من  والكثير  عالمياً  القمح  فقدان  نتيجة  فيها، 
روسيا،  على  الحصار  نتيجة  األخرى  المواد 
المشاكل  ستتفاقم  الحرب  استمرت  وكلما 
االقتصادية بالدرجة األولى، إذاً على المجتمع 
تبعات  من  لها  لما  الحرب  هذه  إيقاف  الدولي 
تلك  يدرك  بات  والكل  الجميع،  على  تدميرية 
في  باتوا  األوكرانيين  أن  وبخاصٍة  الخطورة 
لتضطر  المبادرة  وامتالك  الهجوم  موقف 
روسيا إلى الخروج من كييف العاصمة، بعدما 

كانت هدفها األول. 
الدول  وحتى  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
إرسال  باستطاعتها  ليس  األخرى  األوروبية 

التكهن  يمكن  ال  حرب  في  والدخول  قوات 
بنتائجها، وهذه األطراف تُدرك بأن المواجهة 
باهظة  تكاليفها  ستكون  روسيا  مع  المباشرة 
في  يساهموا  لن  بأنهم  يعني  ال  وهذا  الثمن، 
عن  والدفاع  للروس  األوكرانيين  تصدي 
األسلحة  صنوف  بجميع  يمدونهم  فهم  بلدهم، 
أنهم  اليوم  لألوكرانيين  يسجل  وما  المتطورة، 
بلدهم على  باتوا موحدين يحاربون تحت علم 
إدارة  كيفية  حول  المتعددة  اآلراء  من  الرغم 

الدولة األوكرانية.

من ينترص يف هذه الحرب 
سيتحكم بالعامل

في  الحرب  القول:  يمكننا  الخالصة  وفي 
بأكمله،  العالم  على  بظاللها  َستُلقي  أوكرانيا 
النظام العالمي الحالي لن يصمد أمام التغيرات 
قد  التي  الحرب  هذه  نهاية  في  ستطرأ  التي 
على  هامة  تحوالت  العالم  وسيشهد  تطول، 
جميع األصعدة وبخاصٍة السياسية واالقتصادية 
التغييرات على  هذه  تأكيد ستؤثر  وبكل  منها، 
المتحدة  الواليات  الكبرى وعلى رأسها  الدول 
الوحيد  الالعب  تكون  لن  ألنها  األمريكية، 
العامة،  الدولية  بالسياسة  التحكم  بإمكانه  الذي 
صراع  إلى  تحولت  أوكرانيا  في  فالحرب 
عالمي وجودي بين القوى الكبرى التي تتحكم 
بمصير العالم، ومن ينتصر في هذه الحرب هو 
الذي سيتحكم بالسياسة الدولية، وإمكانية ظهور 
وبخاصٍة  وارد،  الساحة  على  آخرين  العبين 
الصين التي تُراقب األوضاع عن كثب، ما قد 
يولّد في النهاية ويغيّر الكثير من النمطية التي 
عالمي  نظام  ميالد  أن  وبرأيي  العالم،  يعيشها 

جديد بات مسألة وقت ال أكثر.

أمل محمد 

ال  الذين  الجبال  نسور  »الكريال« 
يخشون من قرع طبول الحرب وعزف 
لحن الموت، رجال بقلوب مؤمنة ونساء 
الذين  مقاتلينا  إنهم  بعزيمة،  مقاتالت 
أراضيهم  لتراب  فداًء  أرواحهم  وهبوا 
ترغب  التي  العدو  مخططات  وردع 
الخطأ  الشيء  هو  ما  عرقهم،  بطمس 
في هذا؟ النتيجة كانت بأن وقف األخوة 
إخوتهم  في وجه  الدماء  لنفس  الحاملين 

وتكاتفوا مع العدو ضدَّ إخوتهم.
اإلخوة  بغدر  محتفظاً  التاريخ  يزال  ال 
مسبقاً  جرت  كثيرة  أحداث  وخيانتهم، 
برهنت على أن الغدر ليس مرتبطاً فقط 
الطعنات  تتلقى  قد  إنما  الغريب  بالعدو 
هي  الطعنات  هذه  إليك،  األقرب  من 
األشد ألماً ألنها جاءت من مسافة قريبة، 
أهبة  لعدوك  ما  معركة  في  تستعد  قد 
يمكنك  وكيف  هو  من  تعلم  االستعداد 

هذه  في  تواجه  حينما  ولكن  صده، 
تقف  عرقك  وبني  قومك  بني  المعركة 
حائراً هل يمكن أن يسمح لك ضميرك 
ما  هذا  أخاك؟  وجه  في  سالحك  برفع 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  به  قام 
حينما أبرموا صفقة اللعين والتي تنص 
للكرد  األزلي  العدو  لتركيا  بالسماح 

بالهجوم والقضاء على الكريال. 
هو  االتفاقيات  هذه  في  األكبر  الخاسر 
العدو  ذلك  سيواجه  الذي  الضمير  بائع 
دماء  إلراقة  يوماً  صافحه  والذي  ذاته 
لن  شعبه، سيقف مكتوف األيدي حينما 
يجد أحد يقف بجانبه، إنما هذه لعبة القدر 
ساق  كل  أنَّ  على  ينص  الذي  والمبدأ 
الديمقراطي  وحزب  سقى،  بما  سيُسقى 
الكأس  نفس  من  سيتجرع  الكردستاني 

الذي أذاقه لمقاتلينا على الجبال.
يُعيد نفسه ولكن بوجوه جديدة،  التاريخ 
المصلحة فوق كل شيء بعض الوعود 
على  مبني  تاريخها  دولة  من  الكاذبة 

لهذه  ضحيةً  سيقع  من  يهم  ال  الزيف، 
االتفاقية ولكن ما هو مهم بالنسبة لرعاة 
هذه الصفقة هي المادة، المادة فوق كل 
وفوق  اإلخوة  فوق  العرق  فوق  شيء 
التاريخ، ليس هناك أبشع من النفاق وأن 
عن  الدفاع  وتدّعي  المثالية  راية  ترفع 
الستار  وخلف  وعامتك  شعبك  مصلحة 
إراقة  على  العشرة  بأصابعك  تبصم  أن 
الصفعات  يتلقى  الذي  الشعب  هذا  دماء 

من كل جانب.
السمات  بعض  من  للخالص  سبيل  ال 
شبَّ  فلقد  الفرد،  مع  تولد  التي  السامة 
على  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
الغدر وسيشيب عليه، ولكن ما هو مؤكد 
قواتنا  عزيمة  من  سيقف  شيء  ال  أنَّ 
التضحية  على  عاهدوا  الذي  وأبطالنا 
ألبنائهم،  وكريم  حر  عيش  سبيل  في 
تنال  لن  قساوتها  على  الغدر  رصاصة 
من ممقاتلين فضلوا الموت على الحياة 

تحت رحمة العدو. 



 النسخة الورقية العدد:   1072   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1331  النسخة الورقية العدد:   1072   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1331 

السنة الحادية عشرة - العدد 1072
األربعاء  18 أيار 2022

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عشرة - العدد 1072
األربعاء  18 أيار 2022 تقـــارير وحتقيقـــاتاقتصـــاد 89

تواصُل دولُة االحتالِل التركّي إجراءاِت فصِل المناطِق التي تحتلها عن الداخِل السورّي عبر بناءِ جدارٍ عازٍل أو حفرِ الخنادق ورفع السواتر الترابّية العالية 
لمنع التواصل، فيما ُيرفع العلُم التركّي في كلِّ مكاٍن داخل المناطق المحتلة، وتتواصُل إجراءاُت الربِط اإلدارّي بالوالياِت التركّية المقابلة، ليكون 
كّل ذلك مقدمة تغيير ديمغرافّي شامٍل عبر خطِة إعادة الالجئين السوريين، وفيما تسبب العدواُن بالتهجير القسرّي، فما يجري هو توطيٌن قسرّي!

العزل بالجداِر والخنادق... ُمقدمة خطة التوطين القسرّي

رامان آزاد 

»تحرير الشام« تحفُر خندقاً

النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة  تواصُل 
بدأتنها  والتي  خندق  حفر  أعماَل  سابقاً(، 
اإلداريِّة  الحدوِد  طوِل  على  شهرين  نحو  منذ 
الفاصلِة بين مناطق سيطرتها شمال إدلب ودير 
بلوط في عفرين المحتلة، وتُظهر الصوُر أكوام 
أربعة  يبلغ عمقه  الذي  الخندق  بجانب  التراب 
طول  على  كبيٌر  ترابّي  ساتر  وفوقه  أمتار، 
الخط الفاصل بين إدلب وعفرين. وتقوم بالحفر 
من  ثقيلة  معداٌت  وتُستخدُم  ضخمة  ورشاٌت 
مئات  إلى  التكاليف  وتصل  وآليات،  جرافات 

آالف الدوالرات. 
من الواضح أّن الغاية من العملية ترسيُم حدوِد 
التركّي  االحتالل  منطقة سيطرة  بين  والفصُل 
حيث  وإدلب  المناطق،  وباقي  عفرين  في 
وصف  وقد  الشام«،  تحرير  »هيئة  تسيطر 
شرعيو الهيئة منطقة االحتالل التركّي بـ«درع 

الصليب وديار الكفر والمناطق المعادية«.

جداٌر لعزِل عفرين

منذ منتصف نيسان 2019 بدأ االحتالُل التركّي 
بناء جداٍر عازل حول منطقِة عفرين الُكردية، 
البداية من قرى:  أمتار، وكانت  بارتفاع ثالثة 
الواقعة  كيمار وبراد، مريمين، جلبل/ جلبرة، 
على خط التماس بين الجيِش التركّي والفصائل 
السورّي،  الجيش  ومناطِق سيطرةِ  له،  التابعة 
بهدِف فصِل عفرين المحتلة عن محيطها. وفي 
عشراِت  تدميُر  تمَّ  الجدار  بناء  عملية  سياِق 

المنازِل لألهالي الُمهجرين.
باختصار دولة االحتالل التركّي تسعى لتثبيت 
الديمغرافّي  التغيير  عبر  االحتالل  ركائز 
عفرين  عالقة  وقطع  االستيطان  وتشجيع 
التحدي  أّن  تدرُك  وهي  السورّي.  بالداخل 
وتوفير  الرفض  حالة  هو  للمشروع  األكبر 
منافيةٌ  طبيعيّة  غير  حالةٌ  فاالحتالُل  األمن، 
ولذلك؛  والواقع.  التاريخ  ولحقائق  للفطرة 
حقيقيّة،  خوٍف  حالة  ومرتزقته  المحتل  يعيُش 
ودليُل ذلك اإلسراف باستخداِم القوة، وهنا تأتي 
واإلمعان  سوٍر  أّي  أو  الجداِر  بناِء  ضرورةُ 
باتخاِذ إجراءاِت الحمايِة، وإطالق يد المرتزقة 
الحياة،  ومجمل  األهالي  على  التضييق  في 
على  دلّت  دقيقةً  اإلجراءاُت  هذه  كانت  وكلما 
ُعمِق مشاعِر الخوف لدى االحتالل ومرتزقته. 
الجرائم  وزِر  من  لالحتماِء  الجدار  بناء  وجاء 
المرتكبة، ونذكر أنّه بالتزامن مع الجدار؛ أقدم 
لغاية  االتصاالِت  أبراجِ  تدميِر  على  االحتالل 
العالم  تواصل عفرين مع  استخباراتيّة، وقطعِ 

الخارجّي.

استكامُل جدار العزِل

 2022/1/4 الثالثاء  يوم  التركّي  الجيش  بدأ 
بإحضار قطعٍ إسمنتيٍّة من تركيا لنشرها على 
طوِل طريق إعزاز - حاجز الشط على الطريق 
الدولّي، وتمَّ نقلها في حينها مباشرةً إلى محيط 
إعزاز، وتحديداً إلى طريق إعزاز ــ عفرين، 
وفور وصوِل الكتِل اإلسمنتيّة واآلليات، بدأت 
أعماُل نصِب القطع الخرسانيّة مساء األربعاء 
لبناِء الجدار العازل باستخدام رافعاٍت ضخمٍة 
العمل  توقف  فيما  أيضاً،  تركيا  من  جلبها  تم 
أولى  في  الجديد  الجدار  ويمتد  النهار،  خالل 
مراحله على طول 2 كم، من المشفى الوطنّي 
قاعدة  فيه  تتمركز  الذي  إعزاز  مدينة  في 
لالحتالل التركّي وصوالً إلى حاجِز الشط على 
أربعة  بارتفاع  -عفرين  حلب  الدولّي  الطريق 

أمتار.

M4 خندق مبوازاة

كشفت صحيفة حرييت التركيّة في تقرير نشرته 
التركّي يحفر  الجيش  أّن  في 2021/11/30، 
خندقاً بطول 230 كم بموازاة الطريق الدولّي 
والحسكة،  مدينتي حلب  بين  يربط  الذي   M4
»الخندق  إّن  لها،  تقرير  في  الصحيفة  وقالت 
في  أمتار،  أربعة  أمتار وبعرض  أربعة  عمقه 
ويمتد  باحتاللها،  تركيا  قامت  التي  المناطق 
الطريق  طول  على  كانيه  سري  من  الخندق 
بعد  وعلى  استراتيجياً،  المهم   M4 السريع 
حوالي 35 كم من الحدود السوريّة ِ- التركيّة، 
عيسى،  وعين  تمر  تل  خطي  بموازاة  ويمر 
الديمقراطية”،  سوريا  قوات  تتمركز  حيث 
الطريق  على  مهمين  تقاطعين  عند  الواقعتين 
وينتهي في غرب كري سبي/ تل أبيض. ووفق 
ادعاء الحكومة التركيّة فالغايةُ من الخندِق من 

هجمات قوات سوريا الديمقراطيّة. 

خندق رشق حلب

بدأ جيش االحتالل التركّي حفَر خنادق بطوٍل 
أمتار  أربعة  وعرض  وبعمق  كم   40 يتجاوز 
الشرقي،  التماس في ريف حلب  على خطوط 
حفرها  على  عمل  التي  الخنادِق  غرار  على 
عين  بلدة  محيط  في  بين  التماس  خط  قرب 
عيسى ومناطق »كري سبي/ تل أبيض وسري 
من  أنّه  المعلومات  وتفيدُ  المحتلتين.  كانيه« 
قرب  تادف  بلدة  من  الخندُق  يمتدَّ  أن  المقرر 
الطريق  بمحاذاة  حلب  شرقي  الباب  مدينة 
بلدة  وحتى   M4 الحسكة   - حلب  الدولي 
السكرية، والهدُف من حفر الخنادق هو عزُل 
المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش التركّي عن 
التهريِب  منع  بذريعة  السوريّة،  المناطق  باقي 

ودخول السيارات المفخخة.
بدأ  الذي  الخندق  فإن  مصادر  وبحسب 
منبج  قرى  من  يمتد  بحفره،  التركّي  االحتالل 
الباب،  منطقة  بقرى  مروراً  جرابلس  وقرى 
وعلى طول خطوط التماس مع قوات حكومة 

الشهباء،  مقاطعة  قرى  إلى  وصوالً  دمشق، 
وبدأ االحتالل التركي بحفر الخنادق في قرية 
النيربية  قرية  تحاذيها  التي  المحتلة،  حزوان 
المقرر مواصلة عملية  الشهباء، ومن  بمنطقة 
الحفر حتى مدينة إعزاز المحتلة، وصوالً إلى 
طريق إعزاز ـ عفرين. وسيتسبب حفر الخندق 
بتهجير أكثر من 2000 عائلة من بلدة تادف، 
القرى وحتى ضمن مدينة  بسبب مروره عبر 
في  األهالي  خروج  إلى  أدّى  ما  وهذا  تادف، 
لمنع  اعتصام  وتنظيم  احتجاجية  تظاهرات 
مع  متوافقاً  الخندق  ويأتي  الحفر،  استمرار 
قبل خمس  عليها  التوافق  تم  خريطة عسكريّة 
بتنفيذ  التركّي  للجيش  ُسمح  عندما  سنوات، 
جرابلس  مدينتي  واحتالل  عسكريّة  خريطة 
على  االحتالل  سلطات  تصر  ولذلك  والباب، 
مساٍر محدد لحفر الخندق، فيما يصّر األهالي 
على مطالبهم بتعديل الحفر وتحييد الخندق عن 

بيوتهم. 
العشرات  خرج   ،2022/4/9 السبت  مساء 
من أهالي قرية التفريعة بريف الباب بتظاهرة 
بحفر  التركّي  لقيام االحتالل  احتجاجيّة رفضاً 
الخنادق في المنطقة ورفع ساتر ترابّي، وبدأت 
أهالي  بخروج  في 2022/4/2،  االحتجاجات 
بلدة تادف باحتجاجات كبيرة ضد بناء الجدار 

العازل، وحفر الخنادق.

جدار إسمنتي وجدار النار

بداية  في  التركّي  االحتالِل  حكومةُ  اتّبعت 
األزمة السورية سياسة الحدود المفتوحة، فتدفق 
التركّي  األراضي  إلى  السوريون  الالجئون 
المرتزقة  كان  فيما   ،2016 عام  وبخاصٍة 
لتبدأ  المقابلة،  الجهة  من  يعبرون  والجهاديون 
حدودها  كامِل  على  عازٍل  جداٍر  ببناء  حينها 
وبخاصة  السوريّة  األراضي  مع  الجنوبيّة 
الجانب  في  الكرديّة  المناطق  مع  الحدود  على 
عليه  وأطلقت  كم،   911 بطول  السورّي، 
جداٍر  أطول  ثالث  وهو  التركي”،  “السد  اسم 
كتالً  بنائه  في  االحتالل  واستخدم  العالم.  في 
بأسالك  مزودة  أمتار  ثالثة  بارتفاع  خرسانيّة 
بكاميرات  مزودة  بأبراج  ومجهزة  شائكة، 
تحت  لألشعة  وكاميرات  حراريّة  تصوير 
والرادارات  الليليّة  الرؤية  وأجهزة  الحمراء 

إضافة  الالسلكيّة،  اإلشارات  مكافحة  وأجهزة 
ليزر  وأسلحة  الناريّة  األسلحة  أنظمة  إلى 
ومعدات  البشريّة  القوى  لتدمير  مخصصة 

وطائرات بال طيار. 
اإلسمنتّي،  بالجدار  أنقرة  حكومة  تكتِف  لم 
وأصدرت األوامر لحرس الحدود )الجندرمة( 
الحدود عبر طرق  النار على عابري  بإطالق 
عدد  وبلغ  النار،  جدار  بذلك  لتبني  التهريب، 
برصاص  قضوا  الذين  السوريين  الضحايا 
الجندرمة ومن اعتدوا عليهم بالضرب المبرح 
531، )102 طفالً دون سن 18 عاماً، و67 
والمصابين  الجرحى  عدد  بلغ  كما  امرأة(، 

شخصاً   1563 إلى  اعتداء  أو  نارّي  بطلق 
ممن حاولوا عبور الحدود أو من سكان القرى 
المزارعين،  أو  الحدوديّة  السورية  والبلدات 

وأصحاب األراضي المتاخمة للحدود.

أهداف توسعّية بذريعٍة أمنّية

في 2019/4/23 نشرت مجلة »دير شبيغل« 
األلمانيّة، تقريراً إّن الرئيس، التركي أردوغان 
يسعى الحتالل شمال سوريا بشكٍل دائم وجعله 
تركيّاً، إال أّن الكرد لم يرفعوا الراية البيضاء، 
في  التركّي  الوجود  مقاومة  على  ويصّرون 
أردوغان  إطالق  »إن  وأضافت:  المنطقة، 
عملية عسكريّة انتهت باحتالل منطقة عفرين 
شمال سوريا، في آذار 2018، لم يكن استجابة 
أطماعه  بسبب  لكنها  بالده  تهدّد  إلخطاٍر 
تركيا  حدود  توسيع  في  ورغبته  الشخصيّة، 
لتشمل شمال سوريا، العتقاده أّن حدود بالده 
غير   1923 لوزان  اتفاقية  وفق  ُرِسمت  التي 
يخطط الحتالل  »أردوغان  وتابعت:  عادلة«. 
ديمغرافّي  وتغيير  سوريا،  لشمال  طويل 
للمنطقة عن طريق طرد الكرد، وتوطين عرب 
وترك موالين له«، مشيرةً إلى أّن تنفيذ الجزء 
عفرين  سكان  طرد  وهو  الخطة،  من  األكبر 

الكرد يتم بالفعل، وذكرت المجلة األلمانية؛ أّن 
بعفرين،  مكاٍن  كّل  في  التركي موجود  »العلم 
في  األساسيّة  اللغة  باتت  التركيّة  واللغة 
المدارس، وجرى حظر استخدام اللغة الكرديّة 

واالحتفاالت.
في  دمير،  أنس  التركي  والكاتب  المؤرخ  قال 
يمكن  ال  التي  الوطني  الميثاق  »أرضي  كتابه 
إن  الجديدة«  الوثائق  ضوء  في  عنها  التنازل 
الحرب  خالل  عفرين  منطقة  تخسر  لم  تركيا 
العالمية األولى، وأشار إلى أن الدولة العثمانية 
كانت تملك وحدات عسكرية تابعة لها على خط 
التوقيع  بعد  إعزاز«،   - تل رفعت   - »عفرين 
 ،1918/10/30 في  مودروس  هدنة  على 
الدولة  بين  القتاليّة  العمليات  أنهت  والتي 
العالمية  الحرب  خالل  والحلفاء  العثمانية 

األولى.

خطة إعادة مليون الجئ سوري

عزل المناطق المحتلة كان مقدمة لخطِة إعادة 
الرئيس  عنها  كشف  التي  السوريين  الالجئين 
 ،2022/5/3 الثالثاء  أردوغان،  التركّي، 
لمليون  الطوعيّة«  »العودة  خطة  وسّماها 
مشاركته  خالل  وذلك  بالدهم،  إلى  سورّي 
منازل  تسليم  مراسم  في  مصّورة  كلمٍة  عبر 
مبنية من الطوب بإدلب السوريّة، شارك فيها 
وزير الداخلية التركّي سليمان صويلو، وأشار 
بدعم  تنفيذه  سيتم  المشروع  أن  إلى  أردوغان 

من منظمات مدنية تركيّة ودوليّة.
بصورةٍ  شامالً  سيكون  المشروَع  أنَّ  وأوضح 
رأسها  على  منطقة   13 في  وسينفذ  كبيرةٍ، 
تل  سبي/  وكري  والباب  وجرابلس  إعزاز 
المجالس  مع  بالتعاوِن  كانيه،  وسري  أبيض 
المحليّة في تلك المناطق، وأنّه سيتمُّ بناء مرافق 
المدارس  مثل  المشروع  إطار  في  متنوعة 

والمستشفيات.
تصريحات أردوغان جاءت في وقت ترتفع فيه 
أصوات المعارضة بضرورة إيجاد حل ألزمِة 
كبيراً  ضغطاً  تشّكُل  يعتبرونها  التي  الالجئين 
على االقتصاد التركّي الذي يعاني من ارتفاع 

نسبة تضخم كبيرة.
بهذه الصورة ينافس أردوغان المعارضة عبر 
مغايرةٍ،  بصورةٍ  السوريين  الالجئين  ملف 
اختراٍق  إلحداث  ويسعى  نقمتهم،  ويمتص 
في  أصوات  على  والحصول  شعبيته  وترميم 

انتخابات 2023.
بكّل األحوال الالجئون السوريون في تركيا ال 
ينتمون إلى المناطِق التي أشار إليها أردوغان، 
تغييٍر  على  أيضاً  تنطوي  فالخطة  وبذلك 

ديمغرافّي.

استثامُر ملِف الالجئني

الالجئين  موضوع  استثمار  أنقرة  تحاوُل 
جهة  فمن  متناقضين،  اتجاهين  في  السوريين 
تقول إنّها قامت بعملياٍت عسكريٍّة لمنعِ اللجوء، 
رغم حقيقة أّن أكثر من مليون سورّي لجأ إلى 
تركيا بعد التدخل العسكرّي التركّي في سوريا، 
مناطق  على  القصف  تركيا  تواصل  واليوم 
شمال سوريا وتقول أيضاً إنّها ستعيدُ الالجئين 

تسّميها  التي  المحتلة  المناطِق  إلى  السوريين 
العسكريّة  فالعمليات  أخرى  وبعبارة  »آمنة«، 
فيما  المحتلة،  المناطق  أهالي  تهجير  إلى  أدّت 
في  إعادةِ الجئين  تنطوي على  الحالية  الخطة 
وكأّن  المحتلة،  المناطق  في  إلسكانهم  تركيا 

تهجير األهالي يجعُل مناطقهم آمنةً!  
مارسِت السلطات التركيّة سياسة المد والجزر 
على  حتى  السوريين،  الالجئين  موضوعِ  في 
تحدث  ففيما  السياسيّة،  المستويات  أعلى 
لمليون  طوعية  إعادة  خطة  عن  أردوغان 
السوريين  دعِم  على  ليؤّكدَ  عاد  سوري، 
واألنصار،  المهاجرين  مصطلحي  مستخدماً 
»الطوعية«،  هي  المفتاحية  الكلمة  ولتبقى 
لتدفع  الظروِف،  تغيير  جداً  السهولِة  من  إذ 
سيُرّوج  فيما  العودةِ،  قراِر  التخاِذ  السوريين 
التركيّة  المعارضة  وتحميِل  طوعيّة،  لدعايِة 
كامل المسؤوليّة عنها، ويحصد الحزُب الحاكم 
وأخويّة  إنسانيّة  بعناوين  انتخابيّاً  ذلك  عوائد 

وإسالميّة.
إسماعيل  التركي،  الداخلية  وزير  نائب  قال 
تشاتكلي، في برنامج تلفزيونّي في 2022/5/12 
منذ  تركيا  إلى  تقريباً  يأتوا  لم  »السوريين  إّن 
تحت  السوريين  »عدد  وقال:   .»2017 عام 
ألف  ماليين و762  ثالثة  هو  المؤقتة  الحماية 
و889 شخص، هذا الرقم هو العدد اإلجمالي 
للسوريين في تركيا، وأضاف: منذ عام 2017 
في  تركيا،  إلى  القدوم  عن  السوريون  توقف 
الواقع، نقطِة التحّوِل الرئيسيّة في حّلِ المشكلة 
لم  لو  بها،  نقوم  التي  العسكريّة  العمليات  هي 
ننفذ عمليات درع الفرات ونبع السالم وغصن 
الزيتون ودرع الربيع، لكان هناك تسعة ماليين 

و762 ألف و889 سورياً في بلدنا«.

جيٌب مواٍل متهيداً للضم

المحتلة،  عفرين  في  الكلّي  المشهد  بتجميع 
عزٍل  جداِر  ببناء  عزلها  تّم  الخارج  فمن 
المناطق  تلك  داخل  في  أما  الخنادق،  وحفر 
المدارس والدوائر  التركيّة فوق  تُرفع األعالُم 
الُمقررة  المناهج  في  وجوده  مع  الرسميّة 
إلى  الديمغرافّي  التغيير  ووصل  للمدارس، 
والساحات  القرى  تسمية  وتّمت   ، حدٍّ أقصى 
وأزيلت  تركيّة،  بأسماء  العامِة  والمرافِق 
شبكات  وُربطت  السوريّة،  االتصاالت  أبراج 
األصليين  السكان  وأُجبر  بتركيا،  الكهرباء 
الُكرد المتبقين بالمنطقة، والغرباء عنها، ممن 
جاؤوا مع االحتالِل من أرياِف حمص ودمشق 
بطاقات  استصداِر  على  وغيرها،  وحماة، 
السوريّة؛  الهوية  عن  بديلة  شخصية  تعريف 
استكماِل سياسة التغييِر الديمغرافّي في الشماِل 
إجراءاٍت عمليٍّة  تطبيِق  فبعد  المحتِل  السورّي 
التركيّة  باللغِة  مدارس  كافتتاح  األرِض،  على 

واستخداِم العملة التركيّة.
موالياً ألنقرة، وما  كّل ذلك جعل عفرين جيباً 
وتهيئة  للضم،  تمهيديّةٌ  إجراءاٌت  هو  حدث 
الظروف إلجراِء استفتاء وهمّي، يُمنح بموجبه 
أهالي الغوطة وحمص وإدلب، وغيرها، الحقَّ 
بتقرير مصير المنطقة الُكردية، لدى منحِ حّق 
تنظيم  وكان  البطاقات،  حاملي  لكّلِ  التصويت 
الحتالل  تركيا  دعا  قد  المسلمين«  »اإلخوان 

الشمال السورّي بذريعِة المنطقِة اآلمنِة.

فترة  كل  في  تتجدد  سبق،  ما  كل  إلى  إضافة 
فقد  المنطقة،  في  بأصنافها  المحروقات،  أزمة 
البنزين،  من  الليترات  من  عدد  تأمين  أصبح 
وكذا  معارك طاحنة،  إلى  يحتاج  المازوت  أو 

األمر مع الغاز وهلم جرا.
المشاكل  لهذه  حقيقية  حلول  انتظار  وفي 
وغيرها، يتفاجأ المواطن بحديٍث عن مشروع 
المازوت  مادة  تخفيض كمية  إلى  يهدف  قرار 
المخصص للتدفئة لكل أسرة، هذا الحديث أثار 
ردة فعٍل واسعة لدى المواطنين، وذلك لعلمهم 
المسبق بما ينتظرهم في شتائهم المقبل، إذا ما 

تم اعتماد مثل هذا القرار.

حلول تعقد األزمة

أحمد بشار من ناحية الدرباسية تحدث لصحيفتنا 
قائال: إن القرارات، التي يتم اتخاذها، أو التي 

من  نابعة  تكون  أن  يجب  التفعيل،  بصدد  هي 
تكون  أن  يجب  كما  المواطن،  على  حرٍص 
في  المعاش،  للواقع  مستفيضة  دراسة  نتاج 
عائلة  لكل  خصص  قد  كان  الماضي  العام 
400 ليتر من مادة مازوت التدفئة، إال إن هذه 
أكثر من  الشتاء  الشعب من برد  تِق  لم  الكمية 
شهرين، أو بأحسن األحوال ثالثة أشهر، وكنا 
في حينه متأملين من القائمين على الموضوع، 
الشتاء،  سيتعظون مّما مّر به الشعب في ذلك 
عن  يجري  بحديٍث  األيام  هذه  نتفاجأ  ولكن 
فقط،  ليتر   300 لتصبح  الكمية  هذه  تخفيض 

فكيف سنقضي شتاءنا القادم؟«.
العائلة،  في  أفراد  أربعة  نحن  تابع:  بشار 
تكفينا  ولم  المنزل،  في  واحدة  مدفئة  ونستخدم 
فكيف  الماضي،  العام  في  المخصصة  الكمية 
سنتدبر أمرنا هذا العام، حيث إننا إذا كنا بصدد 
طيلة  البرد  من  يقينا  بشكل  المدفأة  استعمال 
يقل  ما ال  تحتاج  فإن كل عائلة  الشتاء،  فصل 
عن 500 ليتر من المازوت شهريا، أي 2000 

العائلة  إن  كما  الشتاء،  فصل  مدار  على  ليتر 
ماذا  األفراد،  من  كبير  عدد  من  تتألف  التي 

ستفعل بمثل هذه الكمية الضئيلة؟

بدائل، وكلفة، ومردود شحيح

قمت  للمنزل،  المازوت  »ولتأمين  وأضاف: 
إضافي  ليتر   400 بشراء  الماضي  العام  في 
إلى جانب مخصصاتي،  السوداء،  السوق  من 
وقد كان سعر اللتر الواحد في السوق السوداء 
1000 ليرة سورية، أي أنني دفعت 400 ألف 
ليرة فقط ثمن المازوت، كما إنني كنت أضطر 
السيارة  من  المازوت  من  كميات  لسحب 

الستخدمها للتدفئة«. 
السوق  في  اللتر  سعر  العام  هذا  في  وتابع: 
ليرة   3000 عن  يقل  ما  إلى  يصل  السوداء، 
العام  عليه  كان  ما  مع  -بالمقارنة  سورية 

عن  يقل  ال  ما  إلى  سأحتاج  أنني  أي  الفائت- 
مليوني ليرة. بالمقابل فإن مردودي المادي في 
الشهر ال يتجاوز 200 ألف ليرة، وهذه الهوة 
تزيد  المعيشة،  وتكاليف  الشهري،  دخلي  بين 

من أعبائي. 
الكميات  تخفيض  كان  إذا  أشار:  بشار  أحمد 
المطلوب هو  فإن  نجهلها،  لغاية  أمرا محتوماً 
سبيل  فعلى  الكميات،  هذه  عن  بدائل  تأمين 
المثال: يجب تحسين واقع الكهرباء، إذا كانت 
المحروقات غير متوفرة، ولكننا نعاني من شحٍ 
في وسائل التدفئة المتعددة، فال مازوت يوجد، 
وال الكهرباء تُسعفنا، فأين السبيل، وقد شطت 

بنا الدار؟

احتجاجات ُمسبقة

من جانبه تحدث لصحيفتنا ابن ناحية الدرباسية 
ونحن  سنوات،  منذ  قال:  حيث  عمر،  محمود 
نطالب بتحسين واقع المحروقات في البلد، إال 
أننا نتجه من سيئ إلى أسوأ، قرار تقليص كمية 
مازوت التدفئة لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وأثار 
ُطبق؟، من  ما  إذا  الحال  فكيف  البعض،  حنق 
غير المعقول أن نمتلك هذه الكميات من النفط، 
تأمين  كيفية  في  ونحتار  المعدنية،  والثروات 
ليتر من المازوت، المازوت المخصص للتدفئة 
في طريقه إلى التقليص، كما إن الحصول على 
النقل »للسيارات« نحصل عليه بشق  مازوت 

األنفس، فماذا يجري، نُريد أن نفهم؟!.
أجرة،  سيارة  على  »أعمل  عمر:  واستدرك 

ما  وأقضي  عملي،  من  تُحسب  ساعة  وكل 
محطة  على  ساعات  خمس  أو  أربع  يقارب 
للعمل،  المازوت  تأمين  ألستطيع  الوقود، 
تأمين  على حساب  هذه هي  االنتظار  ساعات 
التفكير  يجب  أطفالي،  وعيش  عيشي،  لقمة 
آليات تشجع  بجدية لحل المشاكل، يجب تقديم 

المواطن على البقاء، والتشبث باألرض«.
األهالي في ختام حديثهم طالبوا الجهات المعنية 
حيث  القضايا،  هذه  مثل  لحل  جديا  بالوقوف 

وصفوا األحوال بـ »ال تحتمل

مرشوع القرار مل يتعدَّ حدود 
النقاش

حملت صحيفتنا هموم المواطن هذه، وتوجهت 
بها إلى لجنة المحروقات في ناحية الدرباسية، 
بالدرباسية،  المحروقات  لجنة  في  اإلداري 
سعود درباس، أوضح بأن الموضوع، ال يزال 
لدراسات  االجتماعات  وتنظم  المناقشة،  قيد 
حيثيات القرار، وتبعاته، حتى اآلن لم نتلَق أي 
تعليمات، ألنه لم يُصدر حتى اللحظة أي قرار 

بهذا الخصوص.
هذا  أبناء  أيضا  نحن  أضاف:  درباس  سعود 
يضر  قرار  أي  نتخذ  أن  يمكن  وال  الشعب، 
بشكل  الموضوع  هذا  سنناقش  لذلك  بالشعب، 
فيه  يُتخذ  العليا، قبل أن  الهيئات  مستفيض مع 

أي قرار.

محمود عمرسعود درباس أحمد بشار

روناهي/ الدرباسية - تتجدد بين الفينة واألخرى األزمات االقتصادية، والمعيشية، التي ُتثقل كاهل المواطن في شمال وشرق سوريا، جراء سياسة 
الحصار المطبق المفروض على المنطقة برمتها، فمن االرتفاع غير المعقول في أسعار المواد األولية، إلى نقص في بعض الخدمات اإلدارية 

كالكهرباء، ورداءة جودة رغيف الخبز، هذه المشاكل كلها، ال تزال تنتظر حلوال جذرية من قبل المعنيين.

كيف السبيل لحّل أزمة المحروقات في الدرباسية..؟!

شكاوى من تسرب مياه الصرف الصحي.. والبلدية تستجيب

تموين أوراق العنب مصدر رزق، ومؤونة شتاء

شارع  أهالي  تقدم   - دخيل  حسام  الشدادي/ 
الشمالي  الحي  في  الشابي  القاسم  أبو  مدرسة 
مياه  تسرب  بعد  بشكوى  الشدادي،  بمدينة 
الصرف الصحي لتشكل بركة كبيرة من المياه 
الملوثة، إلى جانب الشارع، وعلى مقربة من 
المنازل، فضالً عن انبعاث روائح كريهة في 
اإلسراع  بضرورة  البلدية  مطالبين  المنطقة، 

بإيجاد حل لهذه المشكلة.
التواصل  مواقع  على  فيديوهات  انتشرت 
االجتماعي، تظهر تدفق مياه الصرف الصحي 
من المجرور بغزارة كبيرة، األمر الذي أقلق 
التابعة  الورشات  تحرك  استدعى  ما  األهالي، 

لبلدية الشعب في الشدادي؛ لحل المشكلة.
الفني في  وقال عبد هللا العجل، مسؤول القسم 
بلدية الشعب بالشدادي، لصحيفتنا »روناهي«: 
كانت  الشدادي،  ناحية  في  الشعب  بلدية  »إن 

الصحي،  للصرف  مشروعين  عن  أعلنت  قد 
متر،   1200 بطول  رئيسية  قناة  مشروع 
وسينطلق المشروع خالل اإليام القليلة القادمة، 
أحياء  ضمن  فرعيات  مشروع  إلى  باإلضافة 

مدينة الشدادي، بطول 2800 متر«.
العمل في هذه المشاريع  وأضاف: »سيتم بدء 
خالل فترة زمنية أقصاها خمسة عشر يوماً«، 
مشيراً إلى أن العمل يجري في الوقت الحالي، 
 600 بطول  رئيسي  خط  مشروع  تنفيذ  على 
في  الصحي  الصرف  مصبات  لعزل  متر؛ 

األحياء الشمالية عن األحياء الجنوبية.
جاء  المشروع  هذا  إن  على  العجل:  وأكد 
الشمالي،  الحي  في  األهالي  لشكاوى  استجابة 
بسبب  الصحي؛  الصرف  مياه  تسرب  بعد 
انسداد القناة الرئيسية، والعمل جار حالياً بهذا 

المشروع، لحل هذه المشكلة بشكل نهائي.
السبت  يوم  باشرت  الورشات  أن  إلى  ونّوه 
لحين  أيام  عدة  العمل  وسيستمر  بالمشروع، 
القليلة  األيام  خالل  كامل،  بشكل  منه  االنتهاء 

القادمة.

شمال  في  النساء  تلجأ   - محمد  أمل  آغا/  جل 
من  وأيار  نيسان،  شهري  في  سوريا،  وشرق 
لتموينه،  العنب؛  أوراق  جني  إلى  عام،  كل 
ولتخزينه كعادة شائعة، ومتوارثة لدى األهالي، 
الذات  ومن طقوس االقتصاد، واالعتماد على 

في المجتمع السوري.
في  تسمى  كما  أو  العنب،  أوراق شجرة  تعد   
بعض المناطق بورق العريش، أو الدوالي من 
أصناف الطعام المحببة لدى السكان في مناطق 
عدة، فيحرص األهالي إلى جني كميات كبيرة 
منها في شهري نيسان، وأيار، واللذين يعدان 
العنب،  أشجار  أوراق  لقطف  الشهور  أفضل 
الحقاً  الستخدامه  المؤونة،  بيت  في  وتخزينه 

في فصل الشتاء.

طعام بيت املؤونة

بأوراقها  العنب  أشجار  تتزين  أن  بعد 
الخضراء، تلجأ النساء إلى جني هذه األوراق، 

والتي تعد من أشهى األطباق، التي تتواجد على 
وناحية جل  في شمال وشرق سوريا،  الموائد 
آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، التي تشتهر بكثر 
أشجار العنب فيها، فال يكاد يخلو بيت عربي 
من بيوتها من هذه الشجرة، فيعمد األهالي في 
أوراق  من  كبيرة  كميات  تخزين  إلى  عام  كل 
غذائي  كمصدر  الستخدامه  إما  العنب،  شجر 

في فصل الشتاء، أو بيعه في األسواق.
جني  عملية  رصدت  »روناهي«  صحيفتنا   
هذه األوراق في بعض المنازل، عطية عمر، 
التي ناهز عمرها الخمسين عاما، بدأت حديثها 
بالقول: »أملك في منزلي شجرتين من أشجار 

العنب ذات األوراق العريضة، وهذا النوع هو 
المفضل لصنع طبق اليبرق الشهي، أجني في 
كل عام كميات كبيرة وأقوم بتخزينها في علب، 
أقوم  ممتع،  واألمر  جداً،  سهلة  الجني  عملية 
هذه  من  علبة  يقل عن عشرين  ال  ما  بتخزين 
األوراق في كل عام، نقوم باستهالكها جميعها 

في فصل الشتاء«.
يلجؤون  الناحية، ال  أهالي  وأضافت: »غالبية 
الناحية،  في  تكثر  ألنها  العنب؛  أوراق  لشراء 
ومن لم تملك شجرة في منزلها، فإنّها تلجأ إلى 
تشاء،  ما  لجني  واألقارب  الجيران،  أشجار 
كثيرة،  أوراقاً  وتحمل  مباركة،  الشجرة  هذه 
ومتجددة تكفي الكل، هناك طرق عديدة لحفظ 
في  نضعها  أن  إما  طويلة،  لمدة  األوراق  هذه 
علب، وعدم السماح للهواء بالتسرب إليها، أو 

أن نقوم بغليها، ثم وضعها في علب خاصة«.

مصدر رزق من خريات األرض

هاجر  المواطنة  فإنَّ  عطية،  خالف  وعلى 
كمصدر  العنب  أوراق  على  تعتمد  حميدو، 

رزق بسيط خالل موسم جنيه، من خالل بيعه 
لسوق الثالثاء الشعبي، وقالت: »أجني أوراق 
العمل  هذا  أعدّ  ببيعها،  ولدي  ويقوم  العريش، 
فيها  تنبت  التي  الشهور،  خالل  رزق  مصدر 
هذه األوراق، هي مرغوبة بشدة، ويكثر عليها 
واآلخر،  الحين  بين  بقطفها  أقوم  لذا  الطلب؛ 
ومن ثم بيعها، وأحياناً أقوم بتخزينها، ومن ثمَّ 

بيعها لألسواق إن سنحت لي الفرصة«.

التي  األشجار،  من  العنب  »شجرة  وزادت: 
أقوم  أسبوع  كل  بداية  ففي  أوراقها،  تجدد 
أوراقها،  بدورها  هي  لتتجدد  القطف،  بعملية 
وأكرر العملية، أبيع خالل موسم القطاف أكثر 
أشجار  ثالثة  كيلو، من محصول  من عشرين 

مزروعة في فناء المنزل«.


