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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

عدسة روناهي

المئات من الشبيبة الثورية يتظاهرون لمساندة مقاومة 
الكريال وغدر الديمقراطي الكردستاني

انتهاء العام الدراسي في قامشلو ُمكلاًل بالنجاح والتقدم

االثنين  يوم  خرج  ـ  قامشلو  روناهي/ 
المصادف لـ 2022/5/30م المئات من 
حركة الشبيبة الثورية السوريّة، واتحاد 
بهدف  راجلة،  بمسيرٍة  الحرة  المرأة 
االنضمام إلى النفير العام الذي أُطِلق ألجل 
بخيانة  والتنديد  الكريال،  مقاومة  دعم 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  وغدر 

في باشور كردستان.
واالحتالل  الخيانة  »ضد  شعار  وتحت 
المسيرة  بدأت  الحرية«،  لمعركة  هلموا 
مدينة  إلى  قامشلو  مدينة  من  الراجلة، 

للشبيبة  أيام  لثالثة  ستدوم  والتي  ديرك، 
الثورية واتحاد المرأة الشابة.

الساعة  في  المسيرة  بدأت  قد  هذا وكانت 
الحادية عشر صباح يوم االثنين من دوار 
بدأ  قبل  قامشلو،  مدينة  في  القرموطي 
المسيرة، تم الوقوف دقيقة صمت إجالالً 
ألرواح شهداء الثورة، وبعدها ألقي بيان 
الثورية  الشبيبة  حركة  عضوة  قرأته 

روبين العلي.
»فوزية  الشابة  عبرت  الصدد؛  وبهذا 
رمضان« من مدينة قامشلو لصحيفتنا عن 

فرحها بتكاتف الشبيبة الثورية، وعن هذه 
قامشلو وستنتهي  بدأت من  التي  المسيرة 
بديرك، وأكدت على أنهم سيسيرون على 

نهج القائد عبد هللا أوجالن.
في  القيادية  جمعة«  »ثريا  قالت  فيما 
حركة  يناصرون  بأنهم  ستار،  مؤتمر 

الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الحرة، في 
الكريال،  مقاومة  دعم  أجل  من  مسيرتهم 
الكردستاني  الديمقراطي  بخيانة  ونددت 
مناطق  في  الشعبي  الدفاع  قوات  بحق 

الدفاع المشروع.

قامشلو/ دعاء يوسف - اختتمت مدارس 
الفصل  االثنين  يوم  قامشلو  مدينة 
 2022-2021 لعام  الثاني  الدراسي 
بتوزيع الشهادات والهدايا لطالبها وذلك 
خطوة  نجاح  معلنةً   ،2022/5/30 في 
جديدة في سبيل التقدم بالرحلة التعليمية.

العلم  طلب  منازل  أولى  هي  المدرسة 
درجاتها  الطالب  يصعد  التي  والسلم، 
مراتب  أعلى  ليبلغوا  األخرى  تلو  واحدةً 
منه  انطلقت  الذي  المكان  وهي  المجد، 
المسيرة التعليمية ِلتهجئة حروفها، ونتعلم 
والحساب،  والكتابة  القراءة  فنون  منها 
في  والتعليم  التربية  هيئة  جعل  ما  وهذا 
كل  تبذل  آفا وشمال وشرق سوريا  روج 
طاقاتها في سبيل إنجاح العملية التعليمية.

ويوم االثنين 2022/5/30 أعلنت مدارس 
بنجاحٍ  الدراسي  العام  انتهاء  عن  قامشلو 
كبير، وذلك نتيجة لإلقبال الواسع من كافة 
الشعوب على المدارس والمناهج التعليمية 

ولما  الذاتية،  اإلدارة  قِبل  من  الموضوعة 
إقليم  في  والتعليم  التربية  هيئة  حققته 
الجزيرة من تقدّم في العملية الدراسية، فقد 
النجاح  الطلبة مدى  كشفت إحصائية عدد 
العام، فزاد عدد  الهيئة هذا  الذي أحرزته 
الطلبة عن السنة الماضية 36134 طالباً 
إقليم  في  المدارس  عدد  وبلغ  وطالبةً، 
عدد  وبلغ  كما  مدرسة،   2229 الجزيرة 
والكردي  العربي،  الشعبين  من  الطلبة 
هذه السنة 230 ألف طالب، وطالبة على 
العام  في  فيما كان عددهم  اإلقليم  مستوى 

الماضي 193866 طالباً وطالبة.

بداية صنع املستقبل

وحضرت صحيفتنا حفلة توزيع الشهادات 
قامشلو،  في  علي  فرحان  مدرسة  لطالب 
المدرسة  باسم  الناطقة  مع  لقاء  لنا  فكان 
بدورها  والتي  مراد«  الدين  عز  »كلشا 
سبيل  في  المدرسة  به  قامت  عما  حدثتنا 
العام  هذا  »في  التعليمية:  الرحلة  إنجاح 
األهالي،  مع  التعاون  أواصر  بتقوية  قمنا 
ليبدوا تعاونهم ومتابعتهم لنا في كل خطوة 
نخطيها في سبيل إنجاح العملية التعليمية«.

من أصعب المراحل التعليمية هي التعامل 
من  تحمله  لما  االبتدائية،  المرحلة  مع 
فهذه  الصغار،  التعامل مع األطفال  مشقة 
الصبر  المعلمين  من  تتطلب  المرحلة 
التي  الحواجز  لكسر  الكافية  والخبرة 
بكل  لهم  الفكرة  وإيصال  تعليمهم،  تُعيق 
قولها:  في  كلشا  بيَّنته  ما  وهذا  سهولة، 
التعامل  االبتدائية  المرحلة  ُمعلمي  »على 
الطلبة  يتقبّلهم  لكي  كأبنائهم  الطالب  مع 
ويحبوا المادة التي يدرسونها، وهذا ما قام 
التي  العالقة  لتقوية  ومعلماتنا  معلمونا  به 

تربطهم باألطفال«.

تواجه  لم  المدرسة  أن  إلى  كلشا  ونوهت 
أية مشاكل ضمن عامها الدراسي، لتختتم 
شهادات  نوزع  ال  اليوم  »نحن  حديثها: 
وكدّهم  الطالب  مجهود  بل  ورقية، 
اللبنة  بأننا سنكون  العام، فخورون  طوال 
األولى لهم في سبيل بناء مستقبلهم المكلل 

بالنجاح«.
والجدير بالذكر أن المدرسة وزعت 215 
مع  تعبها  ُمكللةً  لطالبها،  وهدية  شهادة 
بذلك  وخاتمةً  والتطور  بالنجاح  تالميذها 

رحلة الدراسة لهذا العام.

»دالئل وحوادث« 
تثبت تورط الدولة التركية المحتلة، 

ومرتزقتها بتجنيد األطفال في أتون حروبها

أكد الرئيس المشترك لهيئة اإلدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة »سليمان 
عرب« أن هناك تطورًا ملحوظًا في مجال االهتمام بالمشاريع البيئية، ووضعها 

في مقدمة المشاريع المدرجة في العمل على مستوى إقليم الجزيرة...«8

سليمان عرب: الحفاظ على البيئة 
حفاظ على العالم كله!

يبدو حتى لو أنها أقيمت في السنة لمرة واحدة فلن تكون ناجحة! لكن من 
يتحّمل المسؤولية؟ بطولة ِبناء األجسام التي ُأقيمت في إقليم الجزيرة كانت 
التنظيمي،  والخلل  المشاركة  ضعف  حيث  من  مت  ُقدِّ حزينة  لوحة  عن  عبارة 

باإلضافة لتنّمر ال أخالقي على شبكات التواصل االجتماعي...«12

بطولة ِبناء األجسام... ضعف في 
المشاركة والتنظيم، وتنّمر ُمخجل؟

مقاييس نخبويّة

البرجوازية،  مثل  مثلها  طبقة  طبقة،  هي  ببساطة  )النخبة( 
العمال والفالحين، الموظفين، أو ِلنَقُْل هي شريحة، شريحة 
مثلها مثل الحالقين، بائعي الفول والبليلة على أرصفة المدن 
المكتظة، وإن شئت الدقة فهم قد يكونون مثل بائعي الخردة 
على هوامش المدن الصناعية، أولئك الذين ال رأسمال لديهم 
الخطوط  عشرات  ولنضع  لكن،-  حقيقية،  متاجر  الفتتاح 
الشرائح  وبين  )النخبة(  بين  الفارق  هذه(،  )لكن  تحت 
جوهري،  لكنه  بسيط  فارق  أعاله،  المذكورة  والطبقات 
ُملخصه أن كل هذه الطبقات والشرائح لها دور وظيفي في 
العاطلة  النُخب  بعكس  والتاريخية،  البنى االجتماعية  سياق 
عن العمل والعقل تلك التي تجتر بعض فتات ما تعتقده علماً 
ال  الذي  الوقت  في  الضجيج  تفتعل  أنها  وتتخيل  ومعرفة 
يعدو صوتهم أكثر من طنين. عزيزنا )النخبوي(،  العّطال 
لإلدارة  دائماً  الناصح  الفيسبوكية،  صفحته  من  إال  البّطال 
في  تفهم  وال  تعرف  ال  التي  الجاهلة  المتخلّفة  )الشمولية 
بجهبذته  واآلخر  الحين  بين  يتحفنا  والسياسة(  الحكم  أمور 
السياسة، االقتصادية، األدبية، وبعلومه الشاملة التي يستقيها 
مثل  مثلها  المأثورات،  تنشر  التي  المواقع  بعض  من  غالباً 
محالت السوبر ماركت التي تعرض الُمعلبات على رفوفها 
اكتشف  إذ  أرخميدس  وكأنه  الكسالى،  الجائعين  الستدراج 
الرافعة، مرفقاً ذلك كالعادة بالتذمر وقد يعقبها بجملة )اللهم 
هل بلغت(، ال يعلم المسكين البائس أن اإلدارة ال وقت لديها 
نصيحته  أن  ذلك  الناصح،  البائس  منشوره  لمتابعة  أساساً 
حمار  ظهر  على  من  سقط  شخص  نصيحة  أساساً  تشبه 
فانكسرت رجله لرائد فضاء بالتدرب على التوازن في طبقة 

انعدام الوزن.
هذا النخبوي الذي اختار المهجر االختياري ميداناً لعيشه - 
ولكل الحق في اختيار بالد العيش - واختار الفيسبوك ساحة 
الباردة، أو  البيرة  الشاملة(، ومع كأس من  لنشر )عبقريته 
يجب  التي  والموازين  المقاييس  يضع  الفودكا،  من  رشفة 
على الجميع اتباعها، وإال فإن البالد والعباد مصيرهم جهنم 
وبئس المصير، ألن إدارتهم لم تستمع لنصائح عبقرينو التي 

نشرها على صفحته.
ال يعلم صاحبنا، وهو يتناول قضايانا بكل هذا التسطيح الغبي 
المترهل، التي استقاها من بطون مناهجه، وإن شئت بعض 
التدجين التي استطلعها، بأنه ال مناهج في بالدنا وال  كتب 
وقت لدينا بالضبط مثلما أنه ال وقت لديك لتصرف بعض 
الجهد لهذه القضية، دون أن يكون لديك شروط مسبقة، في 
يخضع  فيها  شيء  ال  الحرية  بوعكة  المصابة  البالد  هذه 

للمقاييس المدرسية وما لقنوك إياه بالملعقة.
هنا، في ظل هذه اإلدارة )التي تنصحها وال تنتصح(، اإليمان 
فقط هو الذي يُحدث المعجزة وليس قانون نيوتن، فأرواح 
رفاقنا وقادتنا ترتقي وال تسقط كتفاحته، وهنا العمل وفقط 
العمل هو الذي يحدث الفارق، ال نسبية آينشتاين، بل الحسم، 
وهنا اإليمان ذاته هو الذي يولد التيار ويضمن استمراريته 
وليس مصابيح أديسون، باختصار، هناك ال تصلح مقاييسك، 
فالحفاة العراة ألحقوا الهزيمة باإلمبراطوريات ذات يوم في 
ديان بيان فو، وهؤالء أيضاً تجاهلوا نخبهم البائسة حينذاك.
هذه  للنخبوي،  البليد  التذاكي  عن  وبعيداً  المفيد،  المختصر 
هللا  عبد  والمفكر  القائد  فكر  إفرازات  من  هي  اإلدارة، 
أوجالن، الذي تنتمي إلى أفكاره كل حركة حرية كردستان 
هذه  فإن  بالضبط  ولذلك  الشتات،  وفي  أجزائها  كل  في 
تأسيسها  لحظة  منذ  الهجمات  ألشرس  تتعرض  الحركة 
وحتى يقضي هللا أمراً كان مقضياً، وهذه الحركة عبر كل 
مسيرتها منذ لحظة التأسيس وحتى ساعته، لم تفعل إال ما 
آمنت به، ودفعت ثمن أفكارها ومواقفها وبدعم من حاضنتها 
الدوام  على  مسؤولياتها  وتحّملت  وأبداً،  دائماً  الجماهيرية 
وستستمر على هذا، لن يثنيها شيء مهما كانت الضغوطات.

وهذه اإلدارة، أو هذه الحركة عموماً، والتي تناطح أشرس 
أشرس  من  مباشر  وبدعٍم  التاريخ  في  إجرامي  حكم  نظام 
معركتها  تدير  كيف  الدوام  على  عرفت  عسكري،  حلف 
على  منشورك  إلى  تنظر  لن  وبالتأكيد  الميادين،  كل  في 
الفيسبوك لتعرف إن كان من حق أبناء روج آفا أن يحملوا 
صورة قائدهم أوالً، وهي تعرف بالتأكيد كيف تمسك بمحور 
والفوضى  الُمعقد  السياسي  المشهد  هذا  في  االستدارات 

العارمة في أروقة النظام العالمي.

آخر الكالم 

مصطفى بالي

أكدت النساء في ناحية كركي لكي، 
أن »حماية الوجود الجوهري في هذه 
المرحلة الحساسة، هي غايتنا للدفاع 
عن أرضنا، وهي مهمة لنشر الوعي بين 
األهالي؛ حفاظاً على وجودهم آمنين؛ 
إلفشال مخططات دولة االحتالل التركي 
في مناطق شمال وشرق سوريا«...«2 

نساء كركي لكي: 
حماية األرض 

والمكتسبات واجب 
أخالقي، وضرورة ملّحة

شن  عن  التركّي  الرئيِس  إعالِن  بعد 
إلى  القرار  وإحالته  وشيكٍة  هجمات 
القومّي التخاِذ  اجتماِع مجلس األمن 
القراِر، إال أّن الرفض الدولّي جعل قراَر 
المجلس يوم الخميس ضبابّيًا، ليواصَل 
التركّي قصَف عشراِت  االحتالل  جيُش 
القرى في شمال وشرق سوريا، وفيما 
تراجٍع الزخم اإلعالمّي عن الحديث عن 
المرتزقة  مواقُع  واصلت  الهجمات، 
التطبيَل للهجمة وكأّنها واقٌع قائٌم، 
إال أّن النشاَط العسكرّي الروسّي كان 

الفتًا...«9

انحسار تركّي بالتهديد 
بالهجمات مقابَل 

نشاط روسّي الفٍت

العنف  »نتيجة  حسن:  هيفاء  أكدت 
الممنهج بحق النساء، والبيئة المعّنفة، 
وانعدام القانون في المناطق المحتلة، 
طريقًا  االنتحار  اختيار  بالمرأة  أدى 

لخالصها«!..«2

هل بات االنتحار 
طريقًا لخالص النساء 
من جحيم المناطق 

المحتلة؟!

الُمجتمعي  االقتصاُد 
"الكومينالي" 

الفّكر  بمواجهِة 
الُمدمر..«11 أسمالي  الرَّ

الوضع  التركي  لالحتالل  التابعة  المرتزقة  المجموعات  تستغل 
تحتلها  التي  السورية،  المناطق  في  للسكان  السيء،  المعيشي 
تركيا، وذلك من خالل تجنيد األطفال، واستخدامهم كوقود في 
التي  الخارجية،  الحروب  في  وزجهم  الداخلية،  حساباتها  تصفية 

تدخلت بها تركيا في ليبيا، وأذربيجان...«3

ريما محمود: الدولة التركية 
غايتها ممارسة العدوان 

والتنكيل  التعسفّي، 
بشعوب المنطقة اآلمنة

قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة 
الحسكة ريما محمود: إن محاربة المرأة الكردية 
من قبل دولة االحتالل التركي في المناطق، التي 
تحتلها تركيا من روج آفا، تهدف إلى محاربة إرادة 
المرأة الحرة بمختلف انتماءاتها القومية، والدينية، 
والسياسية، وأكدت أن دولة االحتالل التركي تستخدم 
األساليب القمعية كافة، ضد مختلف شعوب المنطقة 

بشكل عام، وبخاصة ضد الكرد...«6
فوزية رمضان ثريا جمعة
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مذكرة إخطار                        
تبليغ رقم /1731/ لعام 2022

على السيد: إبراهيم السلمو الغزالي بن 
مصطفى   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م

للنظر بالدعوى األساس /1045/ المقامة عليك 
من قبل: حسين العليوي بن علي 

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

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1207م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم خلو بن 
أحمد 

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
أحمد كوك بن محمد، بطلب/بجرم تثبيت البيع 
بتاريخ 2022/6/13م الساعة /10/ فعليك أن 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/ 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

االجتماعية في الرقة 
رقم القرار /754/  
رقم األساس /1434/ 

طالب التبليغ: أحمد البكور الموسى بن صالح                 
المطلوب تبليغه: علي قاسم بن فرحان 

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

الدعوى نوع /كيا نقل كبير / لون أبيض وأسود 
تحمل اللوحة رقم 218205 عقد البيع المؤرخ 

بتاريخ 2020/12/15 جزء ال يتجزأ من 
القرار.

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

3- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الجريدة.
......................

 مذكرة دعوى                        
تبليغ رقم /2136/ لعام 2022

على السيد: أحمد الخياري بن إسماعيل   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م
للنظر بالدعوى األساس /2707/ المقامة عليك 

من قبل: رجب القاسو بن مولد صغير
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 ....................
مذكرة إخطار

هيئة التنفيذ بالرقة
تبليغ المنفذ عليه: أحمد عبد الستار اليعقوب-

مرام عبد الستار اليعقوب
وذلك بالملف التنفيذي رقم/611/ وفق القرار 
الصادر عن هيئة ديوان العدالة في الرقة رقم 

 /3110/
على أن يتم حضور المنفذ عليه بعد صدور 
اإلخطار التنفيذي بخمسة أيام وإن لم يحضر 
سوف يتم السير باإلجراءات التنفيذية بحقه.

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

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1074م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد عمار 

هيطالني محمد فاتح 
عنوانه بالتفصيل: اعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
موسى الشيخ بن ابراهيم، بطلب/تثبيت البيع 
بتاريخ 2022/6/6م الساعة /10/ فعليك أن 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية / 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

تبليغ رقم /536/ لعام 2022
على السيد: أحمد محمود رسالن

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م

للنظر بالدعوى األساس /495/ المقامة عليك 
من قبل: أحمد العطو بن علي
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /2163/ لعام 2022
على السيد: بارودجي بن محمد   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م

للنظر بالدعوى األساس /2819/ المقامة عليك 
من قبل: عيسى الهندي بن عبد الحكيم

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

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

 مذكرة إخطار                        
تبليغ رقم /2574/ لعام 2022

على السيد: باسل فرزات بن عبد المنعم   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م
للنظر بالدعوى األساس /2751/ المقامة عليك 

من قبل: علي الشيخو بن جالل 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2055/

رقم القرار /1416/   
طالب التبليغ: جمعة حريث بن محمد                

المطلوب تبليغه: حجي العبيد بن إبراهيم 
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة   -1
المدعية والمدعى عليه على السيارة موضوع 
الدعوى نوع /جاك شاحنة / لون أبيض تحمل 
اللوحة رقم 856347 249238 عقد البيع 

المؤرخ  بتاريخ 2020/12/1 جزء ال يتجزأ 
من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

االجتماعية في الرقة 
رقم القرار /549/  
رقم األساس /433/ 

طالب التبليغ: جمعة صحن بن أحمد                 
المطلوب تبليغه: فؤاد الحنو بن حسين 

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

1-  تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة 
المدعية والمدعى عليه على السيارة موضوع 
الدعوى نوع /هونداي H100/ لون أبيض 

تحمل اللوحة رقم 795198 عقد البيع المؤرخ 
بتاريخ 2019/1/20 جزء ال يتجزأ من القرار 

.
إلزام مديرية المواصالت الرقة   -2

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

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الجريدة.
...........................

مذكرة إخطار                        
تبليغ رقم /1621/ لعام 2022

على السيد: جمعة قهرو بن بالل  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م
للنظر بالدعوى األساس /1259/ المقامة عليك 

من قبل: فهد منال أحمد بن عبداوي
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

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

 مذكرة دعوة للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1197م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسام حسين 
العثمان

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها عليك: 

ذابلة المحمد الحسين بطلب/بجرم تفريق 
بتاريخ 2022/6/8م الساعة /10/ فعليك أن 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى / 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

تبليغ رقم /950/ لعام 2022
على السيد: حسن أحمد شيخ حسن 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م

للنظر بالدعوى األساس /1163/ المقامة عليك 
من قبل: عبد اللطيف الفهد بن فهد 

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

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

مذكرة دعوى                        
تبليغ رقم /2579/ لعام 2022

على السيد: حسن حاجي حمدو بن محمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

ديوان غرفة 1 االربعاء 2022/6/1م
للنظر بالدعوى األساس /3725/ المقامة عليك 

من قبل: عقيل حاج طالب
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /2089/ لعام 2022
على السيد: حسن صالح الحسين   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م

للنظر بالدعوى األساس /2601/ المقامة عليك 
من قبل: محمد الخميس بن حسين

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

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

مذكرة دعوى                         
تبليغ رقم /1495/ لعام 2022

على السيد: حمزة إسماعيل بن محمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م
للنظر بالدعوى األساس /1871/ المقامة عليك 

من قبل: حسين الدواس بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم اساس الدعوى 2022/1126م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حمود النجم قناص    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

أن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك 
مخلف إسماعيل علي بطلب/بجرم تثبيت البيع 
بتاريخ 2022/6/13م الساعة /10/ فعليك أن 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية / 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2814/

رقم القرار /4341/   
طالب التبليغ: حمود موسى الصالح                

المطلوب تبليغه: محمود عثمان الخميس 
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1-  تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة 

المدعية والمدعى عليه على السيارة موضوع 
الدعوى نوع /كيا / لون أصفر تحمل اللوحة 
رقم 856347 واعتبار عقد البيع المؤرخ 

بتاريخ 2019/8/10 جزء ال يتجزأ من القرار.
2-  إلزام مديرية المواصالت الرقة 

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

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الجريدة.
...............................

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1154م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالد المحميد نادي
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها عليك 
عائشة الفيحان فرحان بطلب/بجرم تثبيت البيع 
هو يوم االثنين الواقع 2022/6/20م الساعة 
/10/ فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1076م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالد علي بن علي  
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
جاسم حمادي حسين بطلب/تثبيت البيع 

هو يوم االثنين الواقع 2022/6/6م الساعة 
/10/ فعليك إن تحضر في الوقت المعين  

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

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/884م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: دابان عثمان 
إسماعيل -وداد عثمان إسماعيل- محمود عثمان 
إسماعيل مظلوم عثمان إسماعيل –فلوة عثمان 

إسماعيل  
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

أن موعد النظر في الدعوى التي اقامها عليك 
عماد عيسى بن عنتر بطلب/بجرم تثبيت بيع 
هو يوم االثنين الواقع 2022/6/6م الساعة 
/10/ فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم القرار /4353/  
رقم األساس /3816/ 

طالب التبليغ: رائد عيسى إلىاسين                 
المطلوب تبليغه: محمد خليل المحمد

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

1-  تثبيت عقد البيع الجاري بين 
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /نيسان / لون أبيض 

تحمل اللوحة رقم 898738 عقد البيع المؤرخ 
بتاريخ 2021/3/29 جزء ال يتجزأ من القرار.
2-  إلزام مديرية المواصالت الرقة 

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

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الجريدة. 
..................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /399/
رقم القرار /576/   

طالب التبليغ: سامر محمد بيراوي               
المطلوب تبليغه: مروان محمد حريتاني                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

1-  تثبيت عقد البيع الجاري بين 

الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /هافي مني/ لون أبيض 
تحمل اللوحة رقم 663123 واعتبار عقد البيع 
المؤرخ بتاريخ 2021/3/15 جزء ال يتجزأ 

من القرار.
2-  إلزام مديرية المواصالت بالرقة 

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

والمصارف
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الجريدة.
 ........................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم أساس 70 لعام 2022م 

المتكونة بين الجهة المدعية: سامية العموم 
والجهة المدعى عليها: أسامة األحمد –لؤي 
األحمد-حسام األحمد-قصي األحمد –مخلص 
األحمد-حفيظة األحمد-فاروق األحمد-هيام 

األحمد-نزار األحمد- خديجة الحمادي 
المحمود- عوش حمادي المحمود- إسماعيل 
األحمد- زياد األحمد – خالد األحمد- حميد 
الطبل )أصالة عن نفسه بالوالية عن ابنه 

القاصر محمد حميد الطبل(                     
بدعوى: تصفية تركة تاريخ الجلسة 

2022/6/7م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

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

االجتماعية في الرقة 
رقم القرار /3177/  
رقم األساس /2533/ 

طالب التبليغ: صالح العبد هللا بن محمود                 
المطلوب تبليغه: إسماعيل تركي المأل

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة   -1
المدعية والمدعى عليه على السيارة موضوع 
الدعوى نوع /كيا 2700 / لون أبيض تحمل 

اللوحة رقم 394335 عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2019/9/6 جزء ال يتجزأ من القرار.

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

3-  تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

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

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

تبليغ رقم /2578/ لعام 2022
على السيد: طارق خليل الحسين    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م

للنظر بالدعوى األساس /2755/ المقامة عليك 
من قبل: عبيد السالم بن سعيد 

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

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم اساس الدعوى 2022/992م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: طعان الثوج بن 
محمد- محمود العلي بن يوسف    

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

محمد الحاج أسعد بطلب/بجرم تثبيت بيع 
بتاريخ 2022/6/13م الساعة /10/ فعليك أن 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

تبليغ رقم /2573/ لعام 2022
على السيد: عادل بيرم بن بركل   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م

للنظر بالدعوى األساس /3719/ المقامة عليك 
من قبل: عمر الشيخ محمد بن بزو

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

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

 مذكرة دعوى                         
تبليغ رقم /1655/ لعام 2022

على السيد: عايد داوود بن خليف-إدارة 
مواصالت منبج 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م

للنظر بالدعوى األساس /2081/ المقامة عليك 
من قبل: عيسى الصالح بن صالح

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

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /499/
رقم القرار /473/   

طالب التبليغ: عبد الجليل العلي بن محمد ذيب               
المطلوب تبليغه: خالد الحبيبي بن إسماعيل                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة   -1
المدعية والمدعى عليه على السيارة موضوع 
الدعوى نوع /أوبل/  لون أحمر تحمل اللوحة 
رقم 660281 واعتبار عقد البيع المؤرخ  

بتاريخ 2021/2/1 جزء ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت الرقة   -2

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

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الجريدة.
 ..........................

مذكرة تبليغ
في الدعوى رقم األساس /169/ لعام 2022 م

على السيد: عبد الخليفة بن محمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع 
في 2022/6/5م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: فيض هللا الفواز بن عمر شوفي، بطلب: 

نزع يد وفوات منفقة      
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

 ...................
مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /1653/ لعام 2022م
على السيد: عبد العزيز أحمد العبود الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/6/7م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: حسين العلي العثمان بطلب: فسخ عقد 

بيع       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1086م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد العساف نايف    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
أن موعد النظر في الدعوى التي اقامها عليك: 
عثمان جيلو مصطفى  بطلب/فالغة السيارة 
بتاريخ 2022/6/6م الساعة /10/ فعليك ان 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية / 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

االجتماعية في الرقة 
رقم القرار /754/  
رقم األساس /1434/ 

طالب التبليغ: أحمد البكور الموسى بن صالح                 
المطلوب تبليغه: علي قاسم بن فرحان 

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

الدعوى نوع /كيا نقل كبير / لون أبيض وأسود 
تحمل اللوحة رقم 218205 عقد البيع المؤرخ 

بتاريخ 2020/12/15 جزء ال يتجزأ من 
القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

كركي لكي/ ليكرين خاني - أكدت النساء في ناحية كركي لكي، أن »حماية الوجود الجوهري في هذه المرحلة الحساسة، هي غايتنا للدفاع عن أرضنا، وهي مهمة لنشر الوعي بين 
األهالي؛ حفاظًا على وجودهم آمنين؛ إلفشال مخططات دولة االحتالل التركي في مناطق شمال وشرق سوريا«.

نساء كركي لكي: حماية األرض والمكتسبات واجب 

أخالقي، وضرورة ملّحة

هل بات االنتحار طريقًا لخالص النساء من جحيم المناطق المحتلة؟!

مطالبها،  التركي  االحتالل  دولة  جددت 
احتاللية  هجمات  بشن  تهديدات  خالل  من 
عمق  في  آمنة  مناطق  إنشاء  بحجة  مؤخراً؛ 
الجنوبية  الحدود  طول  على  كيلومتراً  ثالثين 
لتدهور  التهديدات؛  هذه  وتأتي  سوريا،  مع 
ومحاولة  أراضيها،  على  الداخلية  األوضاع 
منها فرض مقاربات جديدة على بعض الدول 
األوروبية، بشأن مناطق شمال وشرق سوريا، 
وخلق  واالستقرار،  األمن  زعزعة  فتحاول 
حالة من الفوضى، وبث الرعب بين األهالي، 
من خالل الحرب النفسية، التي تشنها ضد أبناء 
على  والعمل  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 
إعادة فلول داعش إلى الواجهة، وما يتطلب من 
شعوب المنطقة، هو التسلح بالوعي إلى جانب 
االستعداد لمواجهة الهجمات التركية، من خالل 
تعزيز مبدأ الحماية الجوهرية، والسعي لنشره 
وتطبيقه في حال حدوث أي طارئ، وفي هذا 
اإلطار كان لصحيفتنا »روناهي« لقاء مع عدد 
من النسوة في ناحية كركي لكي؛ لبيان أهمية 

الحماية الجوهرية في هذه المرحلة. 

تعزيز مفهوم الحامية الجوهرية

ناحية  في  الجوهرية  الحماية  عضوة  أكدت 
االحتالل  دولة  أن  مراد:  فرحة  لكي،  كركي 
شعوب  وإرادة  عزيمة  من  تنال  لن  التركي، 
من  تتمكن  لن  وأنها  سوريا،  وشرق  شمال 
تحقيق أهدافها، التي تعمل على إخفائها بحجج 
آمنة  مناطق  وإنشاء  أراضيها  لحماية  واهية؛ 
»نحن  مضيفةً:  سوريا،  مع  حدودها  على 
إلفشال  مستعدين؛  نكون  أن  يجب  بدورنا 
شمال  أراضي  على  التركية  الدولة  سياسات 
وشرق سوريا، من خالل تعزيز مفهوم الحماية 
أبناء  بين  نشره  على  والعمل  الجوهرية، 
المنطقة، باإلضافة الى نشر الوعي واألمن بين 
األهالي، ألن الدولة التركية هدفها بث الرعب، 
والخوف وزعزعة األمن واالستقرار، وإفشال 
بفضل  بناؤه  تم  الذي  الديمقراطي،  مشروعنا 

دماء الشهداء«.
واختتمت عضوة الحماية الجوهرية في ناحية 
كركي لكي، فرحة مراد حديثها: »يجب تكثيف 
الجهود؛ لمنع حالة الفوضى أن تستمر، والتي 
تسعى إليها دولة االحتالل التركي، إلى جانب 
هجمة  ألي  وبوعي  لحظة،  كل  في  التأهب 

تركية على مناطقنا«. 

الدفاع ضد املحتل الرتيك

من جانبها أوضحت المواطنة صباح الهوري، 
من ناحية كركي لكي، أن االستسالم لمخططات 
بدماء  التفريط  يعني  التركي  االحتالل  دولة 
استمرارها  التركية  للدولة  والسماح  الشهداء، 
تشنها  التي  النفسية،  والحرب  األالعيب،  في 
ضد أبناء شعوب شمال وشرق سوريا، وأكدت 
بالقول: »سنحمي أرضنا من أي هجوم تركي، 
ونحافظ  مكتسباتنا  لحماية  جاهزين،  سنكون 
شمال وشرق  في  الديمقراطي  المشروع  على 
آمنين،  لنعيش  أبنائنا؛  وتضحيات  سوريا، 
ُكل  مع  التركية  الدولة  ضد  نضالنا  سنصعّد 

تهديد جديد«. 
كما دعت صباح إلى توحيد الصفوف لمواجهة 
المحتل التركي قائلةً: »في ظل تهديدات دولة 
االحتالل التركي، يجب علينا التوحد؛ إلفشال 
مخططاتها على أراضينا، كما ينبغي العمل معاً 

األمة  مبادئ  وترسيخ  النضال،  تصعيد  على 
أن  للعالم  لنثبت  الشعوب؛  وأخوة  الديمقراطية 

تركيا هي الدولة الراعية لإلرهاب«. 

رفضنا الحتالل جديد

فضلة  المواطنة  بيَّنت  ذاته  اإلطار  وفي 
التركية  الدولة  لتهديدات  استنكارها  شيخو، 

مؤخراً،  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على 
من  والتعاضد  التكاتف،  أهمية  إلى  وأشارت 
السماح  وعدم  التركية،  الهجمات  صد  أجل 
قائلةً: »مشروع  أخرى  منطقة  تحتل  بأن  لها، 
وشرق  شمال  أراضي  على  التوسعي  تركيا 
تهديداتها  ونستنكر  ندين،  مرفوض،  سوريا 
مناطقنا،  على  جديدة  احتاللية  هجمات  لشن 
عدوانها،  من  أرضنا  لحماية  استعدادنا  ونؤكد 
وندعو المنظمات اإلنسانية، والحقوقية بالتدخل 

تبث  التي  الالإنسانية،  أفعالها  عن  لردعها 
الرعب بين األهالي، وتتسبب بتشريد المدنيين 

من مناطقهم«. 
كما وأكدت فضلة على أهمية الحماية الجوهرية 
في هذه المرحلة: »مبدأ الحماية الجوهرية هام 
للغاية، وحان وقت تعزيزه بشكل أكبر، ونشر 
لكي  األهالي؛  بين  المجتمعية  الحماية  مبدأ 
في  ونبقى  ومكتسباتنا،  أرضنا،  على  نحافظ 

منازلنا آمنين«.

حسن:  هيفاء  أكدت   - غانم  ميديا  قامشلو/ 
النساء،  بحق  الممنهج  العنف  »نتيجة 
والبيئة المعنّفة، وانعدام القانون في المناطق 
طريقاً  االنتحار  اختيار  بالمرأة  أدى  المحتلة، 

لخالصها«!
للمرأة  واألمن  »السالم  لـمؤشر  وفقاً 
ومركز  جورجتاون  نشرتها  التي   »)WPS(

لألمم  التابع  واألمن  والسالم  للجندر«  »بريو 
تحتل  األول 2021،  تشرين   19 في  المتحدة 
سوريا المرتبة ما قبل األخيرة في العالم، بعد 
أفغانستان، كما أنها تعد األخطر في العالم، من 

حيث العنف الممنهج ضد المرأة.
وعدّت لجنة اإلنقاذ الدولية التابعة لألمم المتحدة 
الفتاة  يوم  في   2021 األول  تشرين   11 في 
العالمي، أن سوريا هي واحدة من أسوأ خمسة 
أماكن، التي تكبر فيها الفتيات، ومن أخطرها.

25 امرأة تنتحر يف األرايض 
املحتلة منذ بداية 2022!

فإن  والمراقبين،  اإلحصائيات  حسب  لكن 
وضع المرأة في المناطق، التي تحتلها تركيا، 
العنف  إلى  فباإلضافة  األسوأ،  والمرتزقة هي 
زواج  حاالت  ازادت  فقد  الجنسي،  واالعتداء 
فقد  النساء،  وانتحار  واألطفال،  القاصرات، 
»انتحار  السورية  االستجابة  منسقو  فريق  أكد 
المصدر  وحسب  أسبوع«،  خالل  امرأتين 
نفسه: »انتحار فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في 
24 أيار في قرية كفرة المحتلة بشمال حلبط«. 
ونتيجةً لذلك، ارتفع عدد النساء المنتحرات منذ 
تحتلها  التي  المناطق  في   25 إلى  العام  بداية 

تركيا.

»عنف ممنهج ضد النساء«

السورية في  المرأة  باسم مجلس  الناطقة  لفتت 
خصوصية  إلى  االنتباه  حسن  هيفاء  حلب، 
الذهنية  بسبب  إنه  وقالت،  المناطق،  هذه 
الذكورية الهمجية، والثقافات الخاطئة الداخلة، 
واألسس  النظام  تفكك  الديمغرافي،  والتغيير 
الطين  زاد  وما  المناطق،  تلك  في  المجتمعية 
وعدم  النساء،  بحق  المتبعة  السياسات  بلة، 
وجود قانون يحميهن. كما شددت على أن واقع 
المرأة في المناطق المذكورة سيء جداً، وباتت 
تعيش ظروفاً قاسية، وفي بيئة خطيرة للغاية، 
المحتلة  المناطق  للمرأة في  وأضافت: »يُنظر 
فقط،  للذكر  الجنسية  االحتياجات  إطار  ضمن 
هذه الذهنية المسيطرة في تلك المناطق، لذلك 
المرأة  ضد  والجرائم  العنف،  أشكال  أضحت 
تشهد  هناك  السائدة  البيئة  ألن  اعتيادياً،  أمراً 
اغتصاب،  من  العنف  أنواع  مختلف  يومياً 
وقتل النساء باسم الشرف، والتحرش الجنسي 

سياسة  ضمن  ذلك  وكل  بجسدها،  واالتجار 
ممنهجة من قبل المحتل ومرتزقته«.

كما بيَّنت هيفاء: أنه بسبب هذه الجرائم خلقت 
بالنساء،  يتعلق  فيما  للعيش  صالحة  غير  بيئة 
وأيضاً ازدادت حاالت تزويج قاصرات بشكٍل 
التي  االتصاالت،  »حسب  وأردفت:  كبير، 
تلك  في  القاطنة  العائالت  بعض  مع  بها  نقوم 
المناطق، يقولون بأنهم يقومون بتزويج بناتهن 
والفوضى،  المرتزقة  من  خوفاً  القاصرات، 

التي خلقوها، وتجنباً لالغتصابات«. 

غياب القوانني والتنظيامت 
النسائية

المناطق،  تلك  في  النساء  انتحار  على  وتعليقاً 
قالت هيفاء حسن بأنه: »نتيجة العنف الممنهج، 
النفسية  الحالة  تدهورت  الجنسي  واالعتداء 
للمرأة، وبانعدام القانون، والمنظمات النسائية، 
التي تدافع عنها أو تدعمها، فهي ال تجد مخرجاً 

من هذه البيئة إال االنتحار«.
وفي الختام، أدانت الناطقة باسم مجلس المرأة 
الجرائم  حسن،  هيفاء  حلب  في  السورية 
المحتلة،  األراضي  في  المرأة  بحق  المرتكبة 
وقالت: »ندعو المنظمات الحقوقية، والنسائية 
كافة إلى بيان وفضح هذه السياسة الممهنجة، 
المحتلة،  المناطق  في  النساء  بحق  تُتبع  التي 
وأن تكن تلك المنظمات صوت النساء الحق«.
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عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ تستغل المجموعات المرتزقة التابعة لالحتالل التركي الوضع المعيشي السيء، للسكان 
في المناطق السورية، التي تحتلها تركيا، وذلك من خالل تجنيد األطفال، واستخدامهم كوقود في تصفية حساباتها 

الداخلية، وزجهم في الحروب الخارجية، التي تدخلت بها تركيا في ليبيا، وأذربيجان.

»دالئل وحوادث« تثبت تورط الدولة التركية المحتلة، 
ومرتزقتها بتجنيد األطفال في أتون حروبها

اإلحصاء الّسكاني في إقليم الجزيرة، ينشئ قاعدة 
بيانات لوضع خطط تنموية

ظروفاً  المحتلة  المناطق  في  األهالي  ويعيش 
الخدمات،  نقص  ظل  في  صعبة،  اقتصادية 
وقلة فرص العمل، وعسكرة المناطق المحتلة، 
وفقدان األمن واالستقرار؛ نتيجة لذلك، ما هيأ 
الشباب واألطفال  الظروف الستغالل شريحة 
في  كمقاتلين  وتجنيدهم  المرتزقة،  قبل  من 

صفوف فصائلها.

األطفال ضحية للتجنيد والقتل

والشباب  األطفال،  بأن  »الوقائع«،  بينت  فيما 
صغار السن المنضوين في صفوف المرتزقة، 
تم استخدامهم في تناحراتهم وحروبهم الداخلية، 
المسروقات،  تقاسم  الخالفات على  أدت  حيث 

البشر  تهريب  وطرق  المهجرين،  وممتلكات 
العشرات من  إلى سقوط  التركية  الحدود  عبر 
من  السورية،  األراضي  احتاللهم  منذ  القتلى 

بينهم أطفال ال تتجاوز أعمارهم 15 عاماً.
وثقته  ما  كان  األطفال  أحد  لمقتل  حادثة  وفي 
المنصرم،  نيسان   24 في  هاوار  أنباء  وكالة 
 ،2008 مواليد  من  قاصر  مرتزق  مقتل  عن 
المحتلة،  سبي  كري  أبيض/  تل  مقاطعة  في 
نتيجة  قتل؛  والذي  هللا(،  العبد  )خالد  ويدعى 
فصيله  من  عناصر  بين  دارت  اشتباكات 
على  خالفات  نتيجة  شاه(؛  سليمان  )السلطان 

تقاسم ممتلكات المهجرين.
ويتكتم المرتزقة وأجهزة األمن، واالستخبارات 
األطفال،  أعداد  على  التركي  للمحتل  التابعة 
المرتزقة  الفصائل  صفوف  ضمن  المجندين 
التابعين لها، وذلك خوفاً من إدانة الدولة التركية 
بالمعاهدات،  التزامها  تدّعي  التي  المحتلة، 
والقوانين الدولية، التي تمنع تجنيد األطفال في 

الحروب، وفي النزاعات المسلحة.
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وفضح 
جرائم تجنيد األطفال، من قبل فصائل المرتزقة 
التابعة للمحتل، وأجهزة استخباراتها منهم أكثر 
فصائلها،  صفوف  في  مجنداً  طفالً   150 من 
أعداد  بقيت  فيما  ليبيا،  إلى  إرسالها  تم  التي 

األطفال المجندين، الذين يتم زجهم في حروب 
من  وغيرها  أذربيجان....  في  التركية  الدولة 

المناطق الساخنة غير موثقة العدد إلى اآلن.

مخطط لتوثيق انتهاكات تركيا يف 
املنطقة

النزاعات  في  الطفل  حماية  »مكتب  ويسعى 
توثيق  إلى  سبي«  كري  بمقاطعة  المسلحة 
االنتهاكات، والجرائم بحق األطفال في مقاطعة 
القصف  عن  الناجمة  أبيض  تل  سبي/  كري 
المستمر من قبل االحتالل التركي، على طول 
خطوط التماس باإلضافة إلى المناطق المحتلة، 
انتهاكات  الى  مستمر  بشكل  تتعرض  التي 

األطفال،  تجنيد  خالل  من  النوع،  هذا  من 
والمحتل  المرتزقة،  لممارسات  وتعرضهم 
التركي، وأجهزة األمن، واالستخبارات التابعة 

له، بحجج وذرائع واهية.
في  الطفل  حماية  بمكتب  اإلدارية  وأكدت 
النزاعات المسلحة، بمقاطعة كري سبي فادية 
شريف خالل لقاء أجرته صحيفتنا، أنهم بصدد 
توثيق هذه االنتهاكات، من خالل جمع البيانات 
حادثة  بعد  وخصوصاً  الالزمة،  والمعلومات 
مقتل مرتزق قاصر أواخر الشهر الماضي في 
من  يبلغ  والذي  المحتلة،  سبي  كري  مقاطعة 
العمر 14 عاماً )خالد العبد هللا(، والتي أثبتت 
لتركيا  التابعين  المرتزقة  القاطع تجنيد  بالدليل 
األطفال في صفوفها، ورفعها فيما بعد للجهات 

المختصة.  

الشدادي/ حسام دخيل ـ يستمر مكتب التخطيط 
والتنمية، واإلحصاء في إقليم الجزيرة بعملية 
اإلحصاء، مستهدفاً، بذلك وضع خطط تنموية، 
تساهم في الرقي بالمجتمع في مجاالت الحياة 

كلها.
شمال  لمناطق  الذاتية«  »اإلدارة  باشرت 
السكاني  اإلحصاء  بعملية  سوريا  وشرق 
إنشاء  بهدف  وذلك  الجزيرة،  إقليم  لمناطق 
قاعدة بيانات، لوضع خطط استراتيجية، وهامة 
والخدمي  والصحي،  المهني  بالوضع  متعلقة 
في  والتعليمي  واالجتماعي  واالقتصادي، 

المنطقة.

اإلحصاء يشمل الجميع

المعلومات  كافة  اإلحصائية  العملية  وتشمل 
عن أفراد األسرة الواحدة، بتسجيل عدد أفراد 
الوافدة  واألسر  والمسافرين،  المقيمين  األسرة 
وطبيعة  سوريا،  وشرق  شمال  إلى  والنازحة 
عمل كل شخص فيها، ويتم التحقق من االسم 
والعنوان الحالي والظروف المعيشية، والحالة 
االجتماعية للشخص من خالل دفتر العائلة أو 

الهوية الشخصية.
عملية اإلحصاء في إقليم الجزيرة بدأت بتاريخ 
ديرك  ناحية  شملت  ديرك  في   2022/5/7
آغا  وجل  كوجر  تل  وناحية  برآف،  ومنطقة 

وكركي لكي.
اإلحصاِء  عملياِت  من  الثانية  المرحلةَ  وبدأت 
االنتهاِء  بعد   ،2022/5/23 بتاريخ  السكاني 
من مقاطعِة قامشلو ونواحيها، لتستهدَف ثالثةَ 
الدرباسية،  وهي  الحسكة،  مقاطعِة  في  نواحٍ 

وتل تمر، وزركان.
عملية  استهدف   2022/5/29 وبتاريخ 
الحسكة،  لمقاطعة  الجنوبي  الريف  اإلحصاء 
حيث باشرت لجان الكومينات بمرافقة ممثلين 
عدد  إحصاء  بعملية  المدنية  المؤسسات  من 

والشرقي،  الجنوبي  الحسكة  في ريف  السكان 
والشدادي،  الهول  نواحي  من  كل  وضمت 

والعريشة والدشيشة، ومركدة وعبدان.

التسلسل يف العملية

التخطيط  لهيئة  المشترك  الرئيس  وقال 
مجيد  الجزيرة  إقليم  في  والتنمية  واإلحصاء، 
الحاج علي لصحيفتنا »روناهي«: »إن عملية 
من  والعشرين  السابع  في  بدأت  اإلحصاء 
منطقة  في  تجريبي  بشكل  المنصرم،  الشهر 
التي قد  الكوجرات، وذلك لمعرفة الصعوبات 

تواجه عملية اإلحصاء«.
الرسمي  اإلحصاء  عملية  »بدأت  وأضاف 
شهر  من  السابع  في  ديرك  منطقة  من  بدءاً 
بشكل  المنطقة  مسح  تم  حيث  المنصرم،  أيار 
إلى  اإلحصاء  عملية  انتقلت  ثم  ومن  كامل، 
مقاطعة قامشلو، وتم االنتهاء من عملية المسح 

اإلحصائي بشكل كامل«.
وتابع »في بداية المرحلة الثانية، انتقلت عملية 

الثالث  في  الحسكة  مقاطعة  إلى  اإلحصاء 
وتم  المنصرم،  أيار  شهر  من  والعشرون 
عملية المسح اإلحصائي في نواحي الدرباسية 
وزركان وتل تمر، واستمرت عملية اإلحصاء 
هذه  من  االنتهاء  وبعد  يومين،  لمدة  فيها 
نواحي  إلى  اإلحصاء  عملية  انتقلت  النواحي، 
الشدادي والدشيشة، ومركدة وعبدان، والهول، 
النواحي  هذه  في  اإلحصاء  عملية  واستمرت 
لمدة يومين، حيث انتهت في 2022/5/30«.

وضع الخطط التنموية حسب 
اإلحصاء

عملية  من  الغاية  أن  إلى  علي،  الحاج  ولفت 
اإلحصاء، هو جمع قاعدة بيانات كاملة لسكان 
حيث  سكاني،  تعداد  فقط  وليس  المنطقة، 
تعني  بيانات  جمع  اإلحصاء  عملية  ستشمل 
والعائلي  واالقتصادي  االجتماعي،  بالوضع 

والصحي.
في  تساعد  األمور  هذه  كل  أن  إلى  وأشار 

تشكيل قاعدة بيانات، بعد تقديم جداول إحصاء 
كل منطقة، حيث سيتم تحليل البيانات، وتقييم 
احتياج كل منطقة، والتي ستساعد على وضع 

الخطط التنموية في المستقبل.
سنتمكن  العائلي  الوضع  خالل  »من  وأضاف 
وهل  لمجتمعنا،  العمرية  الشرائح  معرفة  من 
هو مجتمع فتي أم كهل، والوضع االقتصادي 
المنطقة،  في  العاملين  معرفة  على  سيساعدنا 
والموظفين باإلضافة إلى العاطلين عن العمل، 
سنعمل  والتي  األهم،  هي  الشريحة  هذه  وتعدّ 
وتدريب  تأهيل  مراكز  فتح  خالل  من  عليها 
األشخاص؛  هؤالء  لنساعد  المهني؛  للتدريب 
ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، أما على 
المستوى التعليمي سنعرف احتياجات المنطقة 
التعليمة، والمناطق التي تحتاج إلى بناء مدارس 
الجامعية  االختصاصات  معرفة  وحتى  فيها 
اختصاصات،  وفتح  المنطقة،  في  المتوفرة 

وجامعات أخرى بحسب حاجة المنطقة«.
أما الغاية من الجانب الصحي هو مسح شامل 
لألمراض المزمنة في المنطقة، باإلضافة إلى 
عملية مسح تشمل األشخاص من ذوي الهمم، 
أفاده  كما  جداً  مهمم  الشريحة  بهذه  واالهتمام 

الحاج علي.

معالجة األمن الغذايئ

من  الرئيسي  والهدف  الغاية  إن  إلى  ونوه، 
المعيشي،  الوضع  تحسين  اإلحصاء  عملية 
والتفكير بمعالجة األمن الغذائي، وتأمين فرص 
العمل بحسب اإلمكانات المتاحة، باإلضافة إلى 
المشاريع ذات البعد االستراتيجي العميق، مثل 

إنشاء المجمعات السكنية.
ويذكر أن عملية اإلحصاء تتم بإشراف مكتب 
التخطيط والتنمية، واإلحصاء في إقليم الجزيرة 
بالتنسيق مع معلمين ومعلمات من هيئة التربية 

والتعليم، والرئاسة المشتركة للكومينات.

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

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1114م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد هللا المرعي 

بن مرعي –خليل عبد القادر حسين 
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
عادل عبدي حينفي بطلب/تثبيت البيع 

بتاريخ 2022/6/13م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية / 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

 ........................
مذكرة إخطار

هيئة التنفيذ في الرقة 
تبليغ المنفذ عليه: عبود إسماعيل مسلم 

وذلك بالملف التنفيذي رقم /177/ وفق القرار 
الصادر عن هيئة ديوان العدالة في الرقة رقم 
/1017/ على أن يتم حضور المنفذ عليه بعد 

صدور اإلخطار التنفيذي بخمسة أيام
وإن لم تحضر سوف يتم السير باإلجراءات 

التنفيذية بحقه.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الجريدة.
...........................

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/961م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عزالدين كالوي 
زادة بن مصطفى

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
مصطفى عبد القادر بطلب/بجرم تثبيت البيع 
بتاريخ 2022/6/5م الساعة /10/ فعليك أن 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى / 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /172/

رقم القرار /399/   
طالب التبليغ: علي الحجي بن موسى               

المطلوب تبليغه: عبد هللا الخلف بن حميدي 
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

اللوحة رقم 348507 واعتبار عقد البيع 
المؤرخ بتاريخ 2029/6/22 جزء ال يتجزأ من 

القرار.
إلزام مديرية المواصالت الرقة   -2

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

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الجريدة.
.....................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1358/

رقم القرار /662/   
طالب التبليغ: علي حياني بن محمد               

المطلوب تبليغه: مصطفى العبو بن محمد                      
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

الدعوى نوع /كيا/  لون أبيض تحمل اللوحة رقم 
826181 واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2020/8/10 جزء ال يتجزأ من القرار.
إلزام مديرية المواصالت الرقة   -2

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

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الجريدة.
 ................

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1213م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: علي سعد الدين 
بن محمد 

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
خليل حسو بن أسو بطلب/بجرم تثبيت البيع 

بتاريخ 2022/6/13م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى / 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1804/

رقم القرار /2604/   
طالب التبليغ: عمر الديرو بن شريف              

المطلوب تبليغه: نديم األسمر بن إبراهيم                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة   -1
المدعية والمدعى عليه على السيارة موضوع 
الدعوى نوع /كيا 2700/ لون أبيض تحمل 
اللوحة رقم 693487 واعتبار عقد البيع 

المؤرخ بتاريخ 2020/2/2 جزء ال يتجزأ من 
القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1179م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عمر علي بن 
خشمان – محمود مصطفى محمد علي    

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

مظلوم خليل بن محمد بطلب/تثبيت البيع 
بتاريخ 2022/6/6م الساعة /10/ فعليك أن 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/ 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم القرار /876/  
رقم األساس /1471/ 

طالب التبليغ: عيد الوادي بن ارحمه                 
المطلوب تبليغه: حسن فرج المحمد

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة   -1
المدعية والمدعى عليه على السيارة موضوع 
الدعوى نوع /مستو بيشي/ لون أبيض تحمل 

اللوحة رقم 750805 عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2020/2/7 جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/794م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عيسى الصالح 

بن خلف  
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
وليد المسلم، بطلب/تثبيت البيع 

بتاريخ 2022/6/6م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
 ...................
مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /292/ لعام 2022 م
على السيد: غسان خلف الحساني الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 2022/6/8م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: شيريهان 

الحساني، بطلب: تصفية تركة       
 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 القرار /4018/  
رقم األساس /5149/ 

طالب التبليغ: فاطمة عبود الحريري                 
المطلوب تبليغه: أحمد صالح محمد

موضوع الدعوى: تثبيت زواج- لعلة الغياب 
–نفقة أشياء جهازية  

خالصة القرار:
تثبيت الزواج بين الجهة المدعية   -1
فاطمة عبود الحريري والجهة المدعى عليها 
أحمد صالح حاج أحمد واعتباره واقعاً بتاريخ 

2021 /1/1
التفريق بين الجهة المدعية فاطمة   -2

عبود الحريري الجهة المدعى عليها أحمد 
صالح حاج أحمد لعلة الغياب بطلقة واحدة بائنة 

بينونة صغرى
إلزام المدعى عليه أحمد صالح   -3

حاج أحمد بدفع مؤخر المهر البالغ /150000/
مئة وخمسين ألف ليرة سوريّة وتسليمها للجهة 

المدعية
إلزام المدعى عليه أحمد صالح   -4
حاج أحمد بدفع مبلغ/50000/ خمسين ألف 

ليرة سوريّة لنفقه زوجية للجهة المدعية عن سنة 
سابقة لالدعاء تنقلب إلى نفقة عدة بصدور هذا 

القرار
إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة   -5
األشياء الجهازية وهي /خزانة مع محل ألبسة 
غسالة عادية مكواة سجادة وفراش تخت عدد2 
وتسليمها للجهة المدعية أو تسليم قيمتها بسعر 

الرائج وقت السداد أن تعذر التسليم عينآ.
إلزام أمين السجل المدني بالرقة   -6

مضمون هذا القرار بعد اكتسابه الدرجة القطعية
تضمين المدعى عليه الرسوم   -7

والمصاريف.
إلزام الجهة المدعية بالعدة الشرعية   -8

تبدأ بتاريخ صدور هذا القرار.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الجريدة. 
....................

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1239م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فريدة حمو بنت 
حسن-سهام حمو بنت حسن –زوزان حمو بنت 
حسن – خانم حمو بنت حسن – هيام حمو بنت 

حسن
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
حسين حمو بن حسن بطلب/بجرم فراغة سيارة 
هو يوم االثنين الواقع 2022/6/13م الساعة 
/10/ فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1241م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فريدة مسلم بنت 
محمد –سهام مسلم بنت محمد-زوزان مسلم 

بنت محمد
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
فواز حمو بن حسن بطلب/بجرم فراغة سيارة 
بتاريخ 2022/6/13م الساعة /10/ فعليك أن 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم القرار /2202/   
طالب التبليغ: فواز أحمد رشيد – الرقة                 

المطلوب تبليغه: خالد أحمد دعبول 
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

الدعوى نوع /بيك آب نيسان/ لون أزرق تحمل 
اللوحة رقم 258395 عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2018/12/7 جزء ال يتجزأ من القرار.
إلزام مديرية المواصالت بالرقة   -2

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

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الجريدة. 
.........................

 مذكرة دعوى                         
تبليغ رقم /1824/ لعام 2022

على السيد: فياض الهالل بن حميدي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م
للنظر بالدعوى األساس /2323/ المقامة عليك 

من قبل: حسن الكردي بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /1586/ لعام 2022
على السيد: فيصل العبد المشعل بن صالح 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م

للنظر بالدعوى األساس /1985/ المقامة عليك 
من قبل: أسامة الحسين بن إبراهيم  

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

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم اساس الدعوى 2022/1108م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مجدخان سمي 
محمد

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

محمد حسن عواد بطلب/بجرم تثبيت البيع 
بتاريخ 2022/6/6م الساعة /10/ فعليك أن 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

 مذكرة دعوى                         
تبليغ رقم /715/ لعام 2022

على السيد: محمد السعد بن هاشم  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

ديوان غرفة 1 2022/6/1م
للنظر بالدعوى األساس /1105/ المقامة عليك 

من قبل: خلف األحمد بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم اساس الدعوى 2022/1106م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد اليوسف 
عواد

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
عارف عيسو حمو بطلب/بجرم تثبيت البيع 
بتاريخ 2022/6/6م الساعة /10/ فعليك أن 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية / 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية

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

تبليغ رقم /2582/ لعام 2022
على السيد: محمد شيخ رشيد بن عمر     

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م

للنظر بالدعوى األساس /3733/ المقامة عليك 
من قبل: محمد حمو عثمان  
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /2088/ لعام 2022
على السيد: محمد عامر بن زكريا   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م

للنظر بالدعوى األساس /2707/ المقامة عليك 
من قبل: عطى الحسين بن محمود

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

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1052م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد فريدو عبد 
هللا    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
أن موعد النظر في الدعوى التي اقامها عليك: 

عالوي أيوي بطلب/تثبيت البيع 
بتاريخ 2022/6/6م الساعة /10/ فعليك أن 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1062م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد محمد 

مصطفى
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
محمد محمد شيخ حسين بطلب/تثبيت البيع 

بتاريخ 2022/6/6م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية / 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /304/

رقم القرار /1015/   
طالب التبليغ: محمد موسى التركي              

المطلوب تبليغه: علي موسى الخلف                      
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

الدعوى نوع /كيا/ لون أبيض تحمل اللوحة رقم 
541662 واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2018/3/20 جزء ال يتجزأ من القرار.
إلزام مديرية المواصالت الرقة   -2

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

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الجريدة.
........................

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم اساس الدعوى 2022/1235م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد ويسي مسي 
بن أحمد

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
مروان أحمد نعسان بطلب/بجرم تثبيت بيع 

بتاريخ 2022/6/13م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

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

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1205م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مشاعل الشفير 
بنت كعود –فرحان حلف المعجول 

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

محمد إبراهيم بن أحمد بطلب/بجرم تثبيت البيع 
بتاريخ 2022/6/13م الساعة /10/ فعليك أن 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى / 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1124م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: نجاتي وسيم قوال 

بالد بن وحيد
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
خليل حسو بن أسو بطلب/بجرم تثبيت البيع 
بتاريخ 2022/6/6م الساعة /10/ فعليك أن 

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

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية / 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

تبليغ رقم /2580/ لعام 2022
على السيد: نعسان الجويد بن محمد    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م

للنظر بالدعوى األساس /3727/ المقامة عليك 
من قبل: طارق مفروض بن أحمد 

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

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

 مذكرة دعوى                        
تبليغ رقم /2575/ لعام 2022

على السيد: هيثم حسانو بن صالح   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/6/1م
للنظر بالدعوى األساس /3723/ المقامة عليك 

من قبل: فهد محلي بن إبراهيم
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

 .................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /2113/ لعام 2022م
على السيد: واصل عبد الكريم الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 2022/6/8م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمود 

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2314/

رقم القرار /4047/   
طالب التبليغ: ياسر ظاهر بن علي              

المطلوب تبليغه: محمد العلي بن أحمد                      
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

اللوحة رقم 752187 واعتبار عقد البيع 
المؤرخ بتاريخ 2019/8/6 جزء ال يتجزأ من 

القرار.
إلزام مديرية المواصالت الرقة   -2

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

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الجريدة.

 حقيقة
 الرؤيا في
القرآن

بالحياة  بالرؤى كاهتمامه  اهتم اإلسالم 
الواقعية، وجعل لها دوراً وتأثيراً على 
رؤيا  تعد  حيث  واإلنسان  الفرد،  حياه 
أنه  رأى:  حين  الخليل،  إبراهيم  سيدنا 
ا بَلََغ َمعَهُ  يذبح ابنه في المنام قال: »فَلَمَّ
اْلَمنَاِم  فِي  أََرٰى  إِنِّي  بُنَيَّ  يَا  قَاَل  السَّْعَي 
يَا  قَاَل   ۚ تََرٰى  َماذَا  فَانُظْر  أَْذبَُحَك  أَنِّي 
َشاَء  إِن  َستَِجدُنِي   ۖ تُْؤَمُر  َما  اْفعَْل  أَبَِت 
ابِِريَن )102(، وحينما أراد  ُ ِمَن الصَّ للاَّ
التي رآها  للرؤيا،  ابنه امتثاالً  أن يذبح 
إلى  البنه  الذبح  ذلك  تحول  منامه،  في 
تقديم  تحريم  وتم  عظيم،  بكبش  فداء 
األبناء كقربان لإلله، هذه الرؤيا كانت 
كقرابين،  األوالد،  تقديم  تحريم  بداية 
التشريع  في  األضحية  سنة  وأصبحت 
اإلسالمي، من عهد النبي إبراهيم عليه 
سيدنا محمد  إلى عهد  والسالم  الصالة 
صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم، ثم 
يأتي بعد ذلك في الجدول الزمني، سيدنا 
يوسف عليه الصالة والسالم، الذي قال 
ألبيه: »إِْذ قَاَل يُوُسُف أِلَبِيِه يَا أَبَِت إِنِّي 
َرأَْيُت أََحدَ َعَشَر َكْوَكبًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر 
ما  كان  وقد   )4( َساِجِديَن  ِلي  َرأَْيتُُهْم 
أن أصبح  إلى  أخوته،  بينه، وبين  كان 
وزيراً على خزائن مصر، ورأى الملك 
أيضاً في المنام: »َوقَاَل ٱْلَمِلُك إِنِّٓى أََرٰى 
ِعَجاٌف  َسْبٌع  يَأُْكلُُهنَّ  ِسَماٍنۢ  ٍتۢ  بَقََرٰ َسْبَع 
 ۖ ٍتۢ  يَابَِسٰ َوأَُخَر  ُخْضٍرۢ  ٍت  ُسۢنبُلَٰ َوَسْبَع 
ُكنتُْم  إِن  َى  ُرْءيَٰ فِى  أَْفتُونِى  ٱْلَمَلُ  ٓأَيَُّها  يَٰ
سبب  ذلك  وكان  تَْعبُُروَن«،  ْءيَا  ِللرُّ
والسالم  الصالة  عليه  يوسف  إخراج 
من السجن، ثم جعله وزيراً، وأتى أهله 
يوسف  رؤية  وتفسير  تعبير  وتم  إليه، 
من  عاماً  أربعين  أو  عاماً،  ثالثين  بعد 
رؤيته، حيث أن أخوته جاؤوا إليه مع 
أبيهم وأمهم،« َوَرفََع أَبََوْيِه َعلَى اْلعَْرِش 
ذَا تَأِْويُل  دًا ۖ َوقَاَل يَا أَبَِت َهٰ وا لَهُ ُسجَّ َوَخرُّ
ُرْؤيَاَي ِمن قَْبُل قَْد َجعَلََها َربِّي َحقًّا ۖ َوقَْد 
ْجِن َوَجاَء  أَْحَسَن بِي إِْذ أَْخَرَجنِي ِمَن الّسِ
َن اْلبَْدِو ِمن بَْعِد أَن نََّزَغ الشَّْيَطاُن  بُِكم ّمِ
لَِّما  َربِّي لَِطيٌف  إِنَّ   ۚ إِْخَوتِي  َوبَْيَن  بَْينِي 

يََشاُء ۚ إِنَّهُ ُهَو اْلعَِليُم اْلَحِكيُم«.
 وأما الرؤية التي كان يراها النبي محمد 
وسلم،  وصحبه  وآله  عليه  هللا  صلى 
فكان ال يرى رؤية إال جاءت مثل فلق 
رآها  كما  صادقة،  جاءت  أي  الصبح، 
وآله  عليه  هللا  صلى  وكان  المنام،  في 
بشارات،  رؤيه  يرى  وسلم،  وصحبه 
القرآن  في  هللا  ذكر  رؤيا  رأى  وكذلك 
أََحاَط  َربََّك  إِنَّ  لََك  قُْلنَا  »َوإِْذ  الكريم 
أََرْينَاَك  الَّتِي  ْؤيَا  الرُّ َجعَْلنَا  َوَما   ۚ بِالنَّاِس 
فِي  اْلَمْلعُونَةَ  َوالشََّجَرةَ  لِّلنَّاِس  فِتْنَةً  إِالَّ 
فُُهْم فََما يَِزيدُُهْم إِالَّ ُطْغيَانًا  اْلقُْرآِن ۚ َونَُخّوِ
نومه  من  أفاق  أنه  حيث   ،)60( َكبِيًرا 
مهموما،  حزينا  وسلم  عليه  هللا  صلى 
قال  هللا  رسول  يا  رأيت  ماذا  فسألوه 
منبري«  على  تنزو  قروداً  »رأيت 
أمراء  أنهم  المفسرين:  بعض  ويقول 
النبي،  عهد  بعد  جاؤوا  الذين  السوء، 
يحكمون  فال  منبره  يصعدون  وكانوا 
بحكم هللا، وال بحكم رسول هللا، وكانوا 
وحتى  والمؤمنين،  المسلمين  يظلمون 
النبي  قال  وقد  ويشردونه،  يقتلونهم 
صلى هللا عليه وسلم: »إذا رأيت رؤيا 
تحب،  من  بها  وحدث  فاستبشر،  خير 
بها  تحدث  فال  سوء  رؤيا  رأيت  وإذا 

أحدا، واستعذ باهلل«.
كتب،  هناك  اإلسالمي  التاريخ  وفي   
تم تأليفها في تفسير الرؤيا والمنامات، 
يتم  ال  الشرعية  الناحية  من  ولكن 
والمنامات  الرؤيا،  على  أبدا  االعتماد 
وال  الشرعي،  التحكيم  مجال  في  ال 
عليها  يستند  وال  الشرعية،  األحكام 

كدليل بأي شكل من األشكال.

الدين والحياة

حممد القادري
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القَدم الرياضي

تسّوس األسنان

د. جورج لحدو

عدوى  هو  القدم(  )سعفة  الرياضي  قدم  رض 
القدمين،  أصابع  بين  عادةً  تبدأ  جلدية  فطرية 
تصبح  الذين  األشخاص  لدى  شائعة  وهي 
داخل  انحشارها  أثناء  التعرق  شديدة  أقدامهم 

األحذية الضيقة.
قدم  مرض  وأعراض  مؤشرات  وتشمل 
للحكة،  مثيًرا  متقشًرا  جلديًا  طفًحا  الرياضي 
مع العلم أن هذه الحالة معدية ويمكن أن تنتشر 
عن طريق األرضيات أو المناشف أو المالبس 

الملوثة.
وثيقًا  ارتباًطا  الرياضي  قدم  مرض  يرتبط 
الدودة  مثل  األخرى  الفطرية  العدوى  بحاالت 
الحلقية وحكة اللعب، ويمكن عالج هذه العدوى 
ما  غالبًا  لكنها  للفطريات،  المضادة  باألدوية 

تعود مجددًا.

األعراض

على  الرياضي  قدم  حالة  تؤثر  أن  يمكن 
المؤشرات  ومن  كلتيهما.  أو  القدمين  إحدى 

واألعراض الشائعة ما يلي:
ـ تقشر الجلد أو تشققه بين أصابع القدم.

ـ الحكة، وبخاصٍة بعد خلع الحذاء والجوارب.
أو  للُحمرة  مائالً  يجعله  بشكل  الجلد  التهاب  ـ 

بنفسجيًا أو رماديًا، وذلك حسب لون البشرة.

ـ الحروق أو اللسعات.
ـ البثور.

ـ جفاف وتقشر جلد باطن القدم بشكٍل يمتد إلى 
جانبها.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

ولم  قدمك،  في  جلدي  بطفح  مصابًا  كنت  إذا 
يتحسن خالل أسبوعين من بداية العالج الذاتي 
المتاحة  للفطريات  المضادة  المنتجات  بأحد 

دون وصفة طبية، فتوجه لزيارة طبيبك.
وفي حال كنت مصابًا بالسكري، اذهب لزيارة 
قدم  بحالة  إصابتك  في  اشتبهت  إذا  الطبيب 
إذا  الطبيب  زيارة  لك  ينبغي  كما  الرياضي، 
ظهرت عليك عالمات تدل على وجود عدوى، 
مثل تورم المنطقة المصابة أو نزول صديد أو 

اإلصابة بحمى.

األسباب

نفس  الرياضي عن  قدم  بعدوى  اإلصابة  تنتج 
التي  الجلدية(  )الفطريات  الفطريات  نوع 
تسبب السعفة وحكة اللعب، وقد يتسبب ارتداء 
الجوية  والظروف  المبللة  واألحذية  الجوارب 

الرطبة والدافئة في نمو الفطريات.
وقدم الرياضي حالة ُمعِدية يمكنها االنتقال عن 
لمس  أو  المصاب  الشخص  مالمسة  طريق 

واألرضيات  المناشف  مثل  الملوثة،  األسطح 
واألحذية، كما يمكنك نقل العدوى من القدم إلى 
مناطق أخرى في الجسم، خاصةً إذا حككت أو 

التقطت األجزاء المصابة من القدم.

عوامل الخطر

مع  الرياضي  بقدم  اإلصابة  احتمالية  تزداد 
العوامل التالية:

ـ ارتداء أحذية مغلقة بشكٍل متكرر.
ـ التعرق بشدة.

أو  األرضيات  مفارش  أو  البُسط  تشاُرك  ـ 
مع  األحذية  أو  المالبس  أو  األسّرة  شراشف 

شخص آخر مصاب بعدوى فطرية.
يمكن  التي  العامة  األماكن  في  حافيًا  السير  ـ 
فيها انتشار العدوى، مثل غرف خلع المالبس 
المشتركة  والحمامات  والمسابح  والساونا 

وأماكن االستحمام.

املضاعفات

في  الرياضي  قدم  عدوى  تنتشر  أن  يمكن  ـ 
مناطق أخرى بالجسم تتسم بالدفء والرطوبة، 
ويكون سبب حكة اللعب غالبًا الفطر نفسه الذي 
من  الرياضي،  قدم  بعدوى  اإلصابة  عنه  تنتج 
الشائع انتشار العدوى من القدمين إلى األُربيَّة 
أو على  يديك  ينتقل على  أن  الفطر يمكن  ألن 

المناشف.
ـ يمكن أن تؤدي حالة قدم الرياضي أحيانًا إلى 

اإلصابة بحاالت عدوى بكتيرية.

الوقاية

التالية على تجنب  النصائح  يمكن أن تساعدك 
اإلصابة بمرض القدم الرياضية أو تجنب نقله 

لآلخرين.
حذاًء  استطعت  كلما  ارتِد  القدمين،  تهوية  ـ 

مفتوًحا لتهوية قدميك قدر اإلمكان.
ـ غسل القدمين يوميًا، استخدم الماء الدافئ مع 
بعناية،  وجففهما  قدميك  واشطف  الصابون، 

وخاصةً ما بين األصابع.
مرة  جواربك  غيّر  بانتظام،  الجوارب  تبديل 

أكبر  وبوتيرة  يوم،  كل  األقل  على  واحدة 
وتساعد  بغزارة،  تتعرقان  قدماك  كانت  إذا 
)األنواع  مثل  للرطوبة  الماصة  الجوارب 
القدمين  إبقاء  القطن(على  من  المصنوعة 
من  المصنوعة  بالجوارب  مقارنةً  جفافًا  أكثر 

النايلون.
ـ تبديل األحذية، باِدل بين أحذيتك كل يوم، فمن 
شأن هذا أن يمنح حذاءك وقتًا للجفاف بعد كل 

استخدام.
البس  العامة،  األماكن  في  القدمين  حماية  ـ 
المسابح  حول  للماء  مقاوًما  حذاًء  أو  صندالً 
المالبس  تبديل  وغرف  االستحمام  وأماكن 

العامة.
بنقل  المتعلقة  الخطورة  لعوامل  االنتباه  ـ 
العدوى، إذا كنت تعيش مع آخرين، فال تشارك 
أِسّرتك ومناشفك غير  أو فرش  أحذيتك  معهم 

المغسولة.

د. دلير نواف عبد هللا
تسّوس األسنان هو حالة تكون فيها أجزاء من 
إلى  يتطور  قد  الذي  بالتعفن  مصابة  األسنان 

ثقوب صغيرة أو كبيرة بشكٍل تدريجي.
المشكالت  إحدى  األسنان  تسّوس  يُشكل 
أنحاء  مختلف  في  انتشاًرا  األكثر  الصحية 
العالم، وهو منتشر بالدرجة األولى بين األطفال 
أسنان  فمه  في  إنسان  كل  أن  إال  والمراهقين، 
معالجة  عدم  حال  وفي  بالتسّوس،  يُصاب  قد 
تسوس األسنان فإن الثقوب قد تكبر وتتسع مّما 
فقدان  وحتى  والتهابات،  شديدة،  آالًما  يُسبب 

أسنان ومضاعفات أخرى.
بشكٍل  أسنان  طبيب  زيارة  على  المواظبة  إن 
دقيق،  بشكٍل  األسنان  وتنظيف  منتظم، 
لتنظيف األسنان بشكٍل  أسنان  واستعمال خيط 
لمنع  الوقاية األفضل  منتظم ودائم هي طريقة 

التسّوس وتعفّن األسنان.

مراحل تسّوس األسنان

األحماض التي تتكون في اللويحة السنية تُهاجم 
المعادن الموجودة في الطبقة الصلبة من السن 
التي  الخارجية  الطبقة  وهي  المينا،  والمسماة 
السن  في  المينا  طبقة  تآكل  إن  السن،  تغطي 
يؤدي إلى حدوث ثقوب صغيرة فيها وبالتالي 

تسوس األسنان.
وبذلك  المينا،  طبقة  من  ألجزاء  تآكل  يحدث 
على  قادرة  واألحماض  الجراثيم  تُصبح 
الوصول إلى الطبقة الثانية من السن، والمسماة 
هذه  السن،  من  الوسطى  الطبقة  وهي  العاج 
الطبقة هي أكثر ليونة وأقل قدرة على مقاومة 

األحماض من طبقة المينا.
النقطة،  هذه  إلى  السن  تسّوس  عملية  وصول 
تزداد وتيرة وسرعة تعفّن السن تدريجيًا، وكلما 
استمر هذا األمر تتقدم الجراثيم واألحماض في 
منها  يتكون  التي  الطبقات  داخل  إلى  طريقها 
السّن  لّب  طبقة  داخل  إلى  تتقدم  فهي  السن، 
وهي الطبقة الداخلية من السن، مما يؤدي إلى 

انتفاخها وتهيجها.
تسّوس األسنان يصيب أيًضا العظمة التي تسند 
التسّوس  المتقدمة جدًا من  السّن، في المراحل 

حساسية  ومن  حادة  آالم  من  المصاب  يُعاني 
أعراض  ومن  القضم  لدى  األسنان  في  زائدة 

أخرى.
الجسم قد يدافع عن مثل هذا التغلغل الجرثومي 
في داخله عن طريق إرسال خاليا دم بيضاء 
قد  لذلك  ونتيجة  الناشئ،  االلتهاب  لمحاربة 
عملية  أن  حيث  األسنان  في  الُخراج،  يتكّون 

تعفن السن هذه تستغرق وقتًا غير قصير.
استمرار تآكل طبقات السن واحدة بعد األخرى 
تأخذ  العملية  هذه  فإن  التسّوس،  جّراء  من 
غالبًا  يبدأ  والتسوس  فأكثر،  أكثر  بالتسارع 
فيها  ألن  نظًرا  الخلفية،  الطواحين  منطقة  في 
فتحات، وفجوات وتعرجات أكثر من األسنان 

األخرى.
مضغ  في  كثيًرا  تساعد  البنية  هذه  أن  رغم 
ممتاًزا  مرتعًا  أيًضا  تشكل  أنها  إال  الطعام، 
هذه  تنظيف  أن  كما  الطعام،  بقايا  لتكدس 
األسنان  تنظيف  من  صعوبة  أكثر  األضراس 
السهل  ومن  مالمسة  أكثر  هي  التي  األمامية 

الوصول إليها.
بسهولة  السنية  اللويحة  تتكون  لذلك  نتيجة 
حيث  الطاحنة،  األضراس  في  أكبر  وسرعة 
تقتل  التي  األحماض  وتنتج  الجراثيم  تترعرع 

طبقة المينا.

أنواع التسّوس

هذا  السن:  سطح  على  األسنان  تسوس  1ـ 
حيث  للسّن  الخارجي  السطح  يصيب  النوع 
بينما  طويل،  لوقت  البقاء  الجراثيم  تستطيع 
تهاجم األحماض طبقة المينا يظهر غالبًا على 
الجانب الخارجي من السن أي الذي باتجاه الخدّ 
يُمكن  النوع  اللثة، وهذا  القريب من  الخط  في 
الوقاية منه ومعالجته بسهولة إال إذا ظهر في 

مناطق بين األسنان.
األسنان  تسّوس  الطواحين:  أسنان  تسّوس  2ـ 
في  والتقعرات  الفجوات  يهاجم  النوع  هذا  من 
الماضغ،  الجزء  سطح  على  الطاحنة  األسنان 
وهذا النوع قد يتطور بشكٍل سريع إذا لم نهتم 
تسّوس  نعالج  لم  إذا  أو  واألسنان،  الفم  بنظافة 

األسنان بشكٍل فوري لدى ظهوره.

تسّوس  السن:  جذر  من  أسنان  تسّوس  3ـ 
النوع يظهر في منطقة جذر  األسنان من هذا 
األشخاص  عند  باألساس  منتشر  وهو  السن 

الذين يعانون من تراجع اللثة.

أعراض تسّوس األسنان

ـ آالم األسنان.
ـ حساسية األسنان.

ـ آالم طفيفة أو حادة عند تناول أطعمة ساخنة 
أو باردة أو مشروبات محاّلة.

ـ ثقوب أسنان يمكن مالحظتها بالعين.
ـ ألم عند قضم الطعام.

ـ ظهور قيح حول السن.

أسباب وعوامل خطر تسّوس 
األسنان

1ـ أسباب تسوس األسنان
ـ عدم االعتناء بنظافة األسنان.

تحتوي  مشروبات  ونقارش  حلويات  تناول  ـ 
على السّكر.

2ـ عوامل خطر اإلصابة بتسوس األسنان
ـ أسنان غير نظيفة: عدم تنظيف األسنان.

مياه  إلى  الفلوريد  إضافة  المعدنية:  المياه  ـ 
الشرب تُساعد على تقليل انتشار التسوس بين 
في  المينا  طبقة  تقي  المعادن  هذه  ألن  الناس؛ 
السن، ولكن حاليًا كثيرون من الناس يستهلكون 
المياه المعدنية أو المياه المصفاة التي ال تحتوي 
التي  الوقاية  يخسرون  وبذلك  الفلوريد،  على 

يوفرها الفلوريد ألسنانهم.
أكثر عرضة  السن  في  الكبار  أسنان  العمر:  ـ 

للتسوس.
ـ مشاكل في األسنان: أسنان تشكو من التراجع 

اللثوي.
جوف  في  الجفاف  الفم:  جوف  في  الجفاف  ـ 
وللعاب دور  اللعاب،  في  يدل على نقص  الفم 
يقوم  فهو  األسنان  تسوس  منع  في  مركزي 

من  السنيّة  واللويحات  الطعام  بقايا  بشطف 
األسنان، كما أن المعادن الموجودة فيه تساعد 
تسوس  من  المبكرة  المراحل  معالجة  على 

األسنان.
أو  المتعّمد  الشهية  فَقـْد  التغذية:  اضطرابات  ـ 
طبقات  في  جدي  تآكل  إلى  يؤديان  قد  الّشَره 
الهضمية  فاألحماض  التسّوس،  وظهور  السن 
التي تصل إلى جوف الفم جّراء التقيؤ تصيب 
األسنان وتؤدي إلى تآكل طبقة المينا فيها، كما 
أن اضطرابات التغذية قد تشّوش وتعيق عملية 

إنتاج اللعاب.
خطر  من  المعدة  حرقة  تزيد  المعدة:  ُحرقة  ـ 

تسوس األسنان.
بعض  قرب:  عن  االتصال  هذه  ينقلون  قد 
بعض  السرطان:  ـ  لتعفن  المسببة  الجراثيم 

عالجات مرض السرطان.

مضاعفات تسّوس األسنان

ـ أوجاع.
ـ ُخراج في األسنان.

ـ تساقط األسنان.
ـ تكّسر األسنان.

ـ مشاكل في المضغ.
ـ التهابات حادة.

عندما يصل تسوس األسنان إلى مرحلة تكون 
فيها األوجاع حادة جدًا فإن هذا قد يعيق ممارسة 
الحياة اليومية بشكٍل طبيعي إلى درجة الحيلولة 
دون خروج الطالب إلى مدرسته أو العامل إلى 
عمله، أما إذا كانت األوجاع حادة وتعيق عملية 
األكل أو المضغ فإنها قد تؤدي إلى سوء تغذية 

ثم خسارة في الوزن.
فقد  األسنان  تساقط  إلى  التسوس  أدى  إذا 
الثقة بالنفس، وفي بعض  يؤثر ذلك سلبًا على 
الحاالت النادرة جدًا قد يؤدي الُخراج المتكون 
جراء تسّوس األسنان إلى تلوث حاد قد يُشكل 
معالجته  تتم  لم  إذا  المريض  حياة  خطًرا على 

كما ينبغي.

عالج تسّوس األسنان

عالج تسوس األسنان يتعلق بشكٍل كبير بدرجة 
الصحية  وبالحالة  خطورته  ومدى  التسوس 

بشكٍل عام، من بين ما تشمله العالجات:
ـ العالج بالفلورايد.

ـ الحشوات المرّكبة.
ـ عالج عصب السن.

لترميم  يُستخدم  للسن  كامل  غطاء  وضع  ـ 
وإصالح األسنان التالفة.

ـ خلع السن.

الوقاية من تسّوس األسنان

بشكٍل  واألسنان  الفم  نظافة  على  المحافظة 
منتظم تساعد على الوقاية من تسوس األسنان، 
يمكنك  اآلتية  والتعليمات  النصائح  اتّبعت  إّذا 
ما  تشمل  والتي  تعفنها  أو  أسنانك  تسّوس  منع 

يأتي:
ـ تنظيف األسنان بعد األكل أو الشرب.

ـ شطف الفم.
ـ زيارة طبيب أسنان بشكٍل منتظم.

ـ فحص إمكانية شدّ الفجوات بين األسنان.
حال ضمنت  في  الحنفيات  من  المياه  شرب  ـ 

خلوها من الجراثيم والميكروبات.
النقارش  تناول  عن  المستطاع  قدر  االمتناع  ـ 

والمشروبات المحاّلة.
ـ تناول أطعمة تقّوي صحة األسنان.

ـ عالج بالفلوريد.
الضرورة  عند  البكتيريا  مضادات  استخدام  ـ 

وبعد استشارة الطبيب.

أهالي القرى الحدودية: لن نتخلى عن 
أراضينا مهما كان الثمن

رفع سقف الحوافز للعاملين 
نتيجة سوء المعيشة في 

مناطق حكومة دمشق

الكشف عن حصيلة القصف 
التركي لمنبج خالل ثالثة أيام

مدنيون يتناوبون على حراسة 
محاصيلهم الزراعية لياًل ونهاراً

جل آغا/ أمل محمد - أكد أهالي القرى الحدودية 
التابعة لناحية جل آغا في شمال وشرق سوريا، 
هجمات  بشن  األخيرة  التركية  التهديدات  بأنَّ 
لن  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  جديدة 
مشيرين  بأرضهم،  وتشبثاً  تمسكاً  إال  تُزيدهم 
إلى أن المحتل التركي هدفه إفراغ المنطقة من 
والسيطرة  احتاللها  لتسهيل  األصليين  سكانها 

عليها.
بين  الحدودي  الشريط  طول  على  القرى  تعد 
مناطق شمال وشرق سوريا وباكور كردستان، 
األكثر تهديداً من قبل دولة االحتالل التركي، 
جيش  تمركز  مناطق  من  قربها  بسبب  وذلك 
من  أكبر  بشكٍل  ُمعرضة  فهي  لذا  االحتالل، 
غيرها للخطر التركي، حيث شهدت هذه القرى 
دولة  قبل  من  وتجاوزات  وانتهاكات  أحداث 

االحتالل التركي.

لن نسمح لرتكيا احتالل أرضنا

حول ذلك تحدث لصحيفتنا عدداً من المواطنين 
حول  آرائهم  لرصد  الحدودية  القرى  في 
التهديدات التركية األخيرة والموقف السائد بين 
األهالي، ومن قرية ديرنا آغي حدثنا المواطن 

خورشيد حمو قائالً: »نبعد قرابة 2800 متر 
عن الحدود التي تفصلنا عن تركيا، وعلى مر 
انتهاكات  عدة  قريتنا  شهدت  السابقة  السنوات 
وتجاوزات من قبل هذه الدولة المحتلة، من قتل 
رأس  على  كانوا  الذين  المسالمين  المزارعين 
أعمالهم دون أي سبب وجيه إلطالق النار على 

األهالي وغيرها من االنتهاكات«.
وتابع حمو بقوله: »ترغب تركيا من خالل هذه 
بإفراغ  بصلة  اإلنسانية  تمت  ال  التي  األعمال 
يحدث  لن  ما  هذا  ولكن  المنطقة من ساكنيها، 
نتخَل  لم  نحن  مآربها،  بتحقيق  لها  نسمح  ولن 
عنها  اليوم  نتخلى  ولن  أراضينا  عن  سابقاً 
القرية عاهدوا  الثمن، جميع أهالي  مهما كلّف 
بالدفاع عن القرية وإن كلَف ذلك ارتقاء الجميع 

للشهادة«.

لن نُفرّط بذرة من ترابنا

في حين طالبت المواطنة نجودا فارس المجتمع 
ال  التي  تركيا  على  عقوبات  بفرض  الدولي 
تنص  التي  الدولية  والقوانين  المواثيق  تحترم 
على عدم المساس بأمن وأمان الدول المجاورة 
الشريط  من  قريبة  قرى  في  »ألننا  بقولها: 
لالنتهاكات  عرضة  األكثر  فأننا  الحدودي 
التركية، من قتل وخطف ومع ذلك نأبى بشكٍل 
قاطع التخلي عن أراضينا، هذه أرض أجدادنا 
وآبائنا لن نسمح بأن يتم سلبها ولن نفّرط ولو 

بذرة تراب واحدة«.
بين  تركيّة  هجمات  »هناك  نجودة:  وأضافت 
الحين واآلخر، ولكن أهالي القرية ال يكترثون 
تركيا  تُقِدم  مرة  كل  في  شبابنا ورجالنا  بذلك، 
في  يقفون  اإلرهابية  أعمالها  ارتكاب  على 
المقدمة يحملون السالح يدافعون عن أرضهم 
تحت  اليوم  لكنا  ذلك  يفعلوا  لم  لو  ومنازلهم، 
رحمة هذه الدولة وأراضينا محتلة، نحن اليوم 
وبفضل عزيمة  تحمينا  التي  قواتنا  بفضل  هنا 
يخشون  وال  بالشجاعة  يتحلون  الذين  رجالنا 

دولة عسكرية بكامل عتادها وعدتها«.

السوري  الرئيس  أصدر   - األخبار  مركز 
سقف  رفع  يُجيز  جديداً  قانوناً  األسد  بشار 
في  للعاملين  اإلنتاجية  الحوافز  نسبة 
األوضاع  ظل  في  العامة،  المصارف 
المتدني  الرواتب  وسقف  السيئة  المعيشية 
مقابل  الدوالر  صرف  سعر  مع  بالمقارنة 

العملة السورية.

رقم  حمل  الذي  القانون  ونص 
24 ما يلي: المادة األولى يجوز 
الوزراء  مجلس  من  بقرار 
وزير  من  اقتراح  على  بناًء 
المالية رفع سقف نسبة الحوافز 
اإلنتاجية المحددة بموجب أحكام 
المرسوم رقم 59  المادة 3 من 
بموجب  والمعدلة   2007 لعام 
المرسوم  من   1 المادة  أحكام 
للجهات   2010 لعام   89 رقم 
 %2.5 من  بأحكامه  المشمولة 

إلى %10.
يُشار إلى أن سوريا عموماً ومناطق سيطرة 
خصوصاً  خاص  بشكٍل  السورية  الحكومة 
ظل  في  مزرية  اقتصادية  أوضاع  تشهد 
وفقدان  المعيشي  والغالء  األسعار  ارتفاع 
النهيار  إضافة  األسواق  من  كثيرة  مواد 

العملة السوريّة أمام الدوالر.

مركز األخبار - كشف مجلس منبج العسكري 
االحتالل  جيش  وهجمات  جرائم  حصيلة 
التركي خالل األيام الفائتة، مؤكداً تعّرض ستة 
ثالثة  خالل  القذائف  بعشرات  للقصف  قرى 

أيام.
منبج  لمجلس  اإلعالمي  المركز  ونشر 
أيام من  بيان، حصيلة ثالثة  العسكري، خالل 
قصف الجيش التركي على قرى: )الهوشرية، 

والتوخار، والمحسنلي، وأم جلود، والصيادة، 
الثقيلة  وباألسلحة  الهاون  بمدافع  واليالني( 
األولية  الحصيلة  بلغت  حيث  والمتوسطة، 
قواعده  من  قذيفة،   41 متتالية  أيام  لثالثة 
والياشلي  والهوشرية  توخار  في  المتمركزة 
قال  الذي  المركز،  بحسب  الناصر،  وشيخ 
من  يُصعّد  التركي  االحتالل  “جيش  أيضاً: 
األمن  لضرب  منه  محاولة  في  االنتهاكات 

واالستقرار والتعايش المجتمعي”.

مركز األخبار - إيماناً منهم بحماية أرضهم، 
الحماية  أعضاء  من  مجموعات  تقوم 
الجوهرية في مختلف مناطق شمال وشرق 
من  الزراعية  محاصيلهم  بحماية  سوريا 
أي  بها، من  يلحق  قد  أو ضرر  أي حريق 
المرتزقة  المجموعات  من  وخاصةً  جهة 

المدعومة من االحتالل التركي.

ويتناوب أعضاء الحماية الجوهرية المؤلفة 
نساء  األعمار،  مختلف  من  مدنيين  من 
ورجال وشابات وشبان ليالً ونهاراً، وقد تم 
تدريبهم للقيام بأي مهمة لحماية مجتمعاتهم 
لتدريبات  فقد خضعوا  والحرب،  السلم  في 
عدة، في الدفاع المدني واإلسعافات األولية 

وغيرها.

صالح سمو: سنقف إلى جانب قواتنا 
المدافعة عن وجودنا وكرامتنا

قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق 
والمجموعات المرتزقة في ريف حلب

لمجلس  المشترك  الرئيس  أكد  ـ  األخبار  مركز 
التي  الهجمات  بأن  سمو  صالح  زركان  ناحية 
سكانها  من  إفراغها  إلى  تهدف  الناحية  تشهدها 
األصليين وتحويلها إلى مستوطنٍة، ُمشيداً بتمسك 
قواتهم  جانب  إلى  ووقوفهم  بأرضهم،  األهالي 

العسكرية.
من  ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة  زادت 
تمر  وتل  زركان  ناحيتي  على  هجماتهم  وتيرة 
الواقعتين شمال وغرب مقاطعة الحسكة، واللتان 
االحتالل  جيش  مع  التماس  خطوط  على  تقعان 
قصفاً  الناحيتان  تشهد  حيث  ومرتزقته،  التركي 
بشكٍل  الثقيلة  والمدفعية  الهاون  بقذائف  عنيفاً 
بممتلكات  كبيرة  مادية  أضراراً  ُمخلّفة  يومي، 
من  العامة  والمرافق  التحتية  والبنية  المواطنين، 

»الصحة، والتعليم، والطاقة واالتصاالت«.
األيام  خالل  وحدها  زركان  ناحية  واستُهدفت 
هاون  قذيفة   320 من  بأكثر  الماضية  القليلة 
التركي  االحتالل  دولة  قبل  من  ومدفعية 
ومرتزقتها، بحسب بيان للمركز اإلعالمي لقوات 

سوريا الديمقراطية.

لن نقبل بتحويل مناطقنا 
ملستوطنات

ناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس  قال  ذلك  حول 
زركان، صالح سمو »إن دولة االحتالل التركي 
من  األخيرة  الفترة  في  صعّدوا  ومرتزقتها 
هجماتهم على مركز ناحية زركان والقرى التابعة 
هدف  أن  مؤكداً  وعشوائي«،  عنيف  بشكٍل  لها 
الهجمات هو إفراغ المنطقة من سكانها لتحويلها 
بعد  ديمغرافيتها  وتغيير  استيطاني  مشروع  إلى 

تهجير السكان األصليين.
وأشار سمو إلى الصعوبات التي تواجه المواطنين 
نتيجة  الزراعية  أراضيهم  ضمن  العمل  في 
»اليوم  قائالً:  المنطقة،  على  المستمر  القصف 
هو موسم الحصاد، واألهالي يجدون صعوبة في 

الوصول إلى أراضيهم، وهناك تخّوف كبير من 
اشتعال النيران في الموسم الزراعي«.

التركي  االحتالل  هجمات  سبب  سمو  وأرجع 
على المنطقة والتهديدات األخيرة إلى »اإلفالس 
تصدير  ومحاولة  تركيا،  تعيشه  الذي  السياسي 
االقتصادي،  التدهور  وكذلك  الداخلية،  أزماتها 
وإقبال البالد على االنتخابات الرئاسية، والهزائم 
يد  على  التركي  االحتالل  دولة  تتلقاها  الذي 
قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع 

بباشور كردستان«.
وتمسكهم  األهالي  صمود  على  سمو،  وأكد 
على  رد  »أفضل  وقال:  ومنازلهم  بأرضهم 
قبل  من  ومرتزقته  التركي  االحتالل  هجمات 
في  اليوم  حتى  بقائهم  هو  زركان  ناحية  أهالي 
منازلهم وعدم تركها عرضة لالحتالل«، مشيداً 

بمقاومة األهالي.
ناحية زركان  لمجلس  المشترك  الرئيس  وطالب 
ناحية  في  األهالي  حديثه  نهاية  في  سمو  صالح 
في  القوات  مساندة  في  باالستمرار  زركان، 
لصد  جانبهم  إلى  والوقوف  العسكرية  المجالس 
هجمات جيش االحتالل التركي ومرتزقته، وعدم 
االنجرار وراء اإلشاعات والحرب الخاصة التي 

يرّوج لها اإلعالم التركي وأعداء المنطقة.

المرصد  نشطاء  رصد   - األخبار  مركز 
السوري قصفاً نفذته قوات النظام في محور 
على  عفرين،  شرق  جنوب  كباشين  قرية 
منطقة الشيخ عقيل بريف حلب، كما قصفت 
الفصائل بالمدفعية وقذائف الدبابات تجمعات 
وبسرطون  عنجارة  بلدتي  في  النظام  قوات 

بريف حلب الغربي.
انفجارات  دوي  سمع  متصل،  صعيد  على 
مع  تزامناً  جو،   - جو  صواريخ  أنها  يُعتقد 
تركيّة  وطائرة  روسيًة  حربية  طائرة  تحليق 
في آٍن واحد، في أجواء ريف حلب الغربي، 

دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. 

المرصد  مصادر  وكانت 
قد  اإلنسان  لحقوق  السوري 
مسلحة  مجموعات  بأن  أفادت، 
موالية لحكومة دمشق من أبناء 
نُبل والزهراء، دفعت بتعزيزات 
عسكرية تضم عناصر وأسلحة 
ثقيلة إلى محاور ميزناز والفوج 
46 وكفر عمة وكفر تعال وتقاد 
وبسرطون بريف حلب الغربي، 
حافلة  استهداف  من  يومين  بعد 
للحكومة  موالين  مسلحين  تُِقل 

قبل  من  والزهراء،  نبل  أهالي  من  السورية 
بصاروخ  وذلك  مسلحة،  مرتزقة  مجموعة 

الجبل  قبتان   – عينجارة  محور  في  موجه 
األمر  الحلبي،  الريف  من  الغربي  بالقطاع 

الذي أدى إلى مقتل عشرة منهم.
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روناهي/ قامشلوـ  يبدو حتى لو أنها أقيمت في السنة لمرة واحدة فلن تكون ناجحة! 
لكن من يتحّمل المسؤولية؟ بطولة بِناء األجسام التي ُأقيمت في إقليم الجزيرة كانت 
مت من حيث ضعف المشاركة والخلل التنظيمي، باإلضافة  عبارة عن لوحة حزينة ُقدِّ

لتنّمر ال أخالقي على شبكات التواصل االجتماعي.

بطولة ِبناء األجسام... ضعف في المشاركة والتنظيم، وتنّمر ُمخجل!

سردم ينفرد بالصدارة بفوٍز كبير

وأُقيمت بطولة بناء أجسام مفتوحة لفئة الرجال 
عامودا  صالة  في  وذلك  الجزيرة،  بإقليم 
ناديي  من  العباً   19 فيها  وشارك  الرياضية، 
آالن،  حلويات  وبرعاية  واألسايش،  االتحاد 
النقاط  من  الكثير  طياتها  في  حملت  البطولة 
كانت  إن  سواء  عندها  الوقوف  يتطلب  التي 
ووصوالً  والمشاركة،  التنظيمي  الجانب  من 
بعد  من  حصلت  التي  األفعال  ردود  إلى 
البطولة ونشر صورها عبر شبكات التواصل 

االجتماعي.

نقاط هامة

في البداية لم يتم التحضير لها بالشكل المطلوب 
وانضم  ضعيفة  كانت  التي  المشاركة  والدليل 

ناديان فقط للمشاركة بـ 19 العباً.
البطوالت  البدء، ومعظم  تأخرت عن  البطولة 
الفردية  لأللعاب  األوزان  أخذ  فيها  تم  التي 
مازالت  العادة  وهذه  نفسه،  التأخر  من  تعاني 
مستمرة منذ أولى البطوالت في إقليم الجزيرة 

لأللعاب الفردية عام 2015.
هناك  إنَّ  أعلم  أكن  »لم  يقول  نادي  مدرب 
أيام؟ وهكذا بطولة كما  قبلها بثالثة  بطولة إال 
هو معروف يلزمها استعدادات على األقل قبلها 

بثالثة أشهر«.
آالن  لحلويات  الرعاية  منح  الكثيرون  وانتقد 
بطولته  رعاية  عن  الرياضي  االتحاد  وتخلي 

الذي  التنّمر  مكانه. بخصوص  بغير  أمر  وأنه 
الالعب  استمر  فلو  الالعبين  على  حصل 
باالهتمام بكالم اآلخرين وخاصةً على شبكات 
التواصل االجتماعي فلن يستطيع اإلكمال في 
هذه اللعبة، ويتطلب منه التحّول للعبة أخرى؛ 
بناء جسمه  من  البداية  في مرحلة  مازال  ألنه 
لها  والتجهيز  البطولة  تأجيل  األجدر  وكان 
العبين  إشراك  على  والعمل  أفضل،  بشكٍل 
يستوفون شروط اللعبة وتكون أجسامهم ليست 

هزيلة ومثل معظم المشاركين فيها.
وكان  البنّاء،  االنتقاد  باب  من  يكن  لم  التنمر 
للتجريح  ووصل  مخجل  بشكٍل  بالفعل 
الشخصي، وكل شخص عقّب يدل على تربيته 
على  وبالطبع  المجتمع،  في  شخصيته  وعلى 
المدربين التجهيز وتقديم األفضل لالعبي هذه 
اللعبة في البطوالت حتى ال يتعرضوا لمثل هذا 
التنمر مرة أخرى، ولكن وسط هذه الظروف 
اللعبة من الصعب  المادية الصعبة وعدم دعم 

استمرارها وبالفعل هي منسية.
الصور  نشر  على  تحفّظاً  الماضي  العام  في 

عبر  صورهم  بنشر  قاموا  الالعبين  ونفس 
صفحاتهم وبعض الصفحات األخرى وضجت 
وسائل اإلعالم أيضاً بالسخرية والتنمر وعلى 
المرة  هذه  للتنمر  تعرضوا  نفسها  الشاكلة 
آخر  وكنا  أنفسهم  بتصوير  قاموا  أيضاً، حيث 
وسيلة تنشر بعد نشر صفحة االتحاد الرياضية 
بطولة  هي  المحصلة  وفي  أخرى،  وصفحات 

إنجاحها وليس  العمل على  الجميع  تقام وعلى 
العمل على التخلص منها وإشراك أّي كان.

أمر  الالعبين  طال  الذي  والسخرية  التنمر 
وفي  السابقة  البطولة  في  وحصل  بجديد  ليس 
بسوريا،  عدة  مناطق  في  أخرى  بطوالت 
الالعبون  يعانيها  حقيقية  معاناة  هذه  وبالفعل 
في هذه اللعبة ضمن الصاالت والكثير ال يعلم 
خطورة هذه اللعبة على الالعب نفسه من خالل 
تناوله لمواد ممنوعة بسبب غياب الرقابة عن 
يتدربون  التي  والصاالت  والالعبين  المدربين 

فيها، والكالم غير معمم طبعاً.
تناول  قضية  هي  األهم  القضية  ذكرنا  وكما 
الالعب؛ ألن  وفاة  إلى  تؤدي  قد  وأدوية  مواد 
بحاجة  دواء  أي  أو  الغذائية  المكمالت  تناول 
يعمل  مدرب  كل  ليس  ولكن  ألخصائيين، 
بالمقابل  المال،  لديه هو ربح  بضميره واألهم 
على أن يمنح الالعب جسم منتفخ بأي طريقة 
المراهق،  وخاصةً  الشاب  طلب  وهو  كانت، 
التي يتطلب  وفي المحصلة هذه القضية األهم 

الوقوف عندها اآلن.
إقليم  في  الرياضي  االتحاد  ردّ  جانبه  من 
قضية  على  الرسمية  صفحته  وعبر  الجزيرة 
الشكل  على  بالالعبين  واالستهزاء  التنمر 

التالي:

استشعر قوتك الداخلية

هذه رسالتنا نوجهها الى األبطال في لعبة بناء 
القاعدة  تأسيس  في  يساهمون  الذين  األجسام 
المثلى لهذه اللعبة رغم صعوبة اللعبة في بالدنا 
ورغم اإلمكانات المحدودة لهم، وما يتوفر من 
مقومات اللعبة، ومع ذلك هم يستحقون منا كل 
جيل  أمام  باباً  يفتحون  ألنهم  والتقدير،  الشكر 
وتطويرها  بها  واالستمرار  اللعبة  هذه  يعشق 
عمل  أي  ألن  العالمية،  إلى  بها  والوصول 
يحتاج إلى حب وإخالص، وهذا ما وجدناه في 
العبي لعبة بناء األجسام من خالل البطوالت 
البطولة  ومنها  الجزيرة  رياضة  في  تقام  التي 
األخيرة التي أُقيمت بمدينة عامودا والتي القت 
وقوانين  مفاهيم  يدركون  ممن  واسعاً  صدًى 

اللعبة وأصولها.
أما الذين قاموا باالستهزاء من البطولة وبأسلوب 
عبر  والالعبين  اللعبة  على  والتنمر  السخرية 

لهم  فنقول  االجتماعي،  التواصل  صفحات 
»حبنا وقدراتنا تفوق سخريتكم كلها«.

حتى  والدعم  والتقدير  الحب  كل  منا  لكم 
إلى أعلى  تحققوا أحالمكم وتصلوا برياضتكم 

المستويات.
االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة

والشهادات  الميداليات  وتوزيع  التتويج  أثناء 
غير  منظر  في  المدني  بلباسهم  الالعبين  كان 

لبق وال يناسب مراسم التتويج.
المشاركة،  ضعف  في  تُرى  يا  الَسبب  من 
األندية  أما  البطوالت،  لقلة  الرياضي  االتحاد 
خاصة،  نواٍد  على  تعتمد  هي  باألساس  التي 

وتطلب منها بالمشاركة باسمها؟.
ولنجاح  عنها  تحدثنا  النقاط  من  الكثير 
البطوالت يلزم التجهيز قبلها بثالثة أشهر على 
البطوالت  إقامة  استمرار  إلى  باإلضافة  األقل 
الخاصة  النوادي  بين  والتشاركية  التنشيطية 
عند  قيمة  ذات  تبقى  حتى  اللعبة  بهذه  المهتمة 

الالعبين أنفسهم. 
فئة  األجسام  لبناء  مفتوحة  كانت  البطولة 
في  ذكرنا  كما  الجزيرة  إقليم  في  »الرجال« 
الرياضية  بصالة عامودا  أُقيمت  التقرير  بداية 
االتحاد  ناديي  من  العباً   19 وبمشاركة 
آالن،  حلويات  برعاية  وكانت  واألسايش، 
المركز  االتحاد  نادي  بنيل  البطولة  وانتهت 

األول واألسايش المركز الثاني.
النتائج بالكامل:

وزن 60كغ
نادي  من  األحمد  محمد  األول:  المركز   -

األسايش.

- المركز الثاني: آالن أوسو من نادي االتحاد.
وزن 65كغ

- المركز األول: عبد القادر مال خليل من نادي 
االتحاد.

نادي  من  مصطفى  طه  الثاني:  المركز   -
األسايش.

من  عبدو  اإلله  عبد  محمد  الثالث:  المركز   -
نادي األسايش.

وزن70كغ
نادي  من  علي  سعيد  محمد  األول:  المركز   -

االتحاد.
نادي  من  خليل  محمد  خليل  الثاني:  المركز   -

األسايش.
نادي  أحمد خليل حمود من  الثالث:  المركز   -

االتحاد.
وزن 75 كغ

- المركز األول: وعد سعيد من نادي االتحاد.
- المركز الثاني: مسعود حاج أوسي من نادي 

االتحاد.
وزن 80 كغ

- المركز األول: محمد خزيم من نادي االتحاد.
نادي  من  عيسى  مصطفى  الثاني:  المركز   -

االتحاد.
- المركز الثالث: آراس عمر من نادي االتحاد.

وزن 90 كغ
نادي  من  الحسيني  سومر  األول:  المركز  ـ 

االتحاد.

سردم  نادي  مازال  ـ  قامشلو  روناهي/ 
من  خاٍل  وبسجٍل  بالصدارة،  منفرداً  يتشبث 
الهزائم والتعادالت حتى اآلن، وذلك بعد فوزه 
بنتيجة 10×0 ضمن  قنديل  نادي  الكبير على 
أندية  دوري  من  إياباً  الثالثة  الجولة  منافسات 
إقليم الجزيرة للرجال بكرة القدم للدرجة األولى 

موسم 2021 ـ 2022.
وبحسب الكثير من المتابعين بأن الدوري حسم 
لقبه لنادي سردم، رغم أن رحلة اإلياب مازالت 

في البداية، ولم ينتِه منها غير ثالث جوالت.
النادي من  التوقعات بسبب تشكيلة  وتأتي هذه 
الالعبين الذي يعتبرون من المميزين في إقليم 
شريط  قص  سردم  نادي  أن  كما  الجزيرة، 
مشاركته في بطولة شمال وشرق سوريا أيضاً 
أهداف  بثالثة  الرقة  من  الفرات  على  بالفوز 

دون رد.
سردم حقق فوزاً كبيراً ضمن منافسات الجولة 
الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  من  إياباً  الثالثة 

للرجال بكرة القدم للدرجة األولى.

أرضية  10×0على  بنتيجة  قنديل  على  وفاز 
بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
صدارة  عرش  على  بالتربع  بذلك  واستمر 

الدوري برصيد 39 نقطة.
على  األسايش  فاز  األخرى  المباريات  وفي 
أرضية  على  نظيفة  بثالثية  والسالم  األخوة 
فاز  بينما  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب 
على  نظيفة  برباعية  خبات  على  الصناديد 

أرضية ملعب شهداء الدرباسية.

كما سيطر التعادل اإليجابي بهدف لهدف على 
أقيم  مباراة ناديي سري كانيه واالتحاد والذي 
على أرضية معلب شرموال بعامودا، بينما فاز 
نادي ديرك على نادي برخدان بأربعة أهداف 
مقابل هدف واحد على أرضية ملعب الرافدين 
األولى  مؤجلتين  مباراتين  تبقى  بينما  بديرك، 
بين دجلة  الحسكة، والثانية  بين سردم وشبيبة 

وشبيبة الحسكة.
الثالثة  الجولة  في  سجلت  التي  النتائج  وبعد 

أصبح ترتيب األندية على الشكل التالي:
1ـ سردم 39 نقطة +56.

 2ـ اآلسايش 35 نقطة +30.
3ـ دجلة 33 نقطة +12.
4ـ ديرك 31 نقطة +18.

5- الصناديد 23 نقطة +14.
6ـ سري كانيه 18 نقطة -1.

7ـ خبات 14 نقطة – 10.
8ـ برخدان 12 نقطة – 18.

9ـ االتحاد 11 نقاط – 15.
10ـ األخوة والسالم 10 نقاط – 16.

11ـ شبيبة الحسكة 7 نقاط – 29.
12ـ قنديل نقطة – 41.

مركز األخبار - سقط أكثر من “60” فلسطينيًا خالل الصدامات مع القوات اإلسرائيلية، 
أثناء مسيرة األعالم اإلسرائيلية في المسجد األقصى، وباب العمود بمدينة القدس، 
وذلك بعد أيام قليلة فقط، من زيارة وزير خارجية تركيا إليها في محاولة لتطبيع 

العالقات مع تل أبيب.

تزايد العنف بين الفلسطينيين، واإلسرائيليين بعد زيارة 

جاويش أوغلو

حلف الناتو يتخذ الحق بتعزيز 
جناحه الشرقي

إنشاء صندوق بمائة مليار يورو 
في ألمانيا؛ دعمًا لجيشها

 62 إن  الفلسطيني،  األحمر  الهالل  وذكر 
فلسطينيًا، أصيبوا إثر المواجهات، التي اندلعت 
مع القوات اإلسرائيلية والجماعات اإلسرائيلية، 
العمود  وباب  األقصى،  المسجد  اقتحمت  التي 

في مدينة القدس خالل مسيرة األعالم.
وأشار الهالل األحمر، أن “23 من المصابين، 
بينهم  العالج،  لتلقي  المستشفيات  إلى  نقلوا 
التعامل  تم  فيما  الحي،  بالرصاص  إصابات 

ميدانيًا مع اإلصابات األخرى”.
جاويش  مولود  تركيا  خارجية  وزير  وكان 
أيام  أربعة  قبل  األقصى  المسجد  زار  أوغلو، 
لتطبيع  والقدس؛  هللا  رام  في  جولته  خالل 
التقى مع أحد أئمة  العالقات مع إسرائيل، فقد 
إن  له:  قال  والذي  هناك،  األقصى  المسجد 

األقصى يحتاج إلى فاتحين، وليس لمطبعين.
السبت  أردوغان  أعلن  آخر،  سياق  وفي  هذا 

دخلت  إسرائيل  مع  العالقات  أن  الماضي، 
والثروات  الطاقة،  وزير  وأن  جديدة،  مرحلة 
سيلتقي مع مسؤولين إسرائيليين؛ لبحث عملية 
إلى  الغاز  ونقل  الطاقة،  مجال  في  التعاون 
البلدين  بين  التي جرت  التفهمات  بعد  أوروبا، 

أثناء زيارة جاويش أوغلو إلى القدس.

العام  األمين  نائب  -  صّرح  األخبار  مركز 
ال  الحلف  بأن  جيوانا،  ميرسيا  الناتو،  لحلف 
توجد لديه قيود التخاذ مواقع قوية على الجناح 

الشرقي.
سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  وكان 
بأن  سابق،  وقت  في  صّرح  قد  الفروف، 
روسيا  لتزويد  استعداده  يبدي  ال  “الغرب 
بضمانات أمنية طويلة األجل، وملزمة قانونيا، 
وال سيما رفضها المستمر من توسيع الناتو، بما 
في ذلك إعادة النظر في “صيغة بوخارست” 
وجورجيا،  أوكرانيا  أن  على  تنص  التي 
إلى  ونشير  الحلف،  في  عضوين  ستصبحان 
الحاجة إلى إعادة القدرات العسكرية، بما في 
ذلك القدرات الهجومية، والبنية التحتية لحلف 
كانت  الذي  الوضع،  إلى  األطلسي،  شمال 
الوثيقة  توقيع  تم  حين   ،1997 عام  في  عليه 

التأسيسية بين روسيا والناتو”.
األطلسي،  شمال  حلف  في  المسؤول  وقال 
فرانس  لوكالة  تصريح  في  جيوانا،  ميرسيا 
برس: “لقد اتخذ )الروس( قرارات، وألزموا 
لروسيا وحلف  التأسيسي  القانون  )في  أنفسهم 
شمال األطلسي( بعدم مهاجمة الجيران، وهو 
مع  منتظمة  مشاورات  وإجراء  يفعلونه،  ما 

الناتو، وهو ما ال يفعلونه، لذلك أعتقد أن هذا 
أساسا؛  يعمل  ال  الواقع  في  التأسيسي  القانون 

بسبب روسيا”.
وتابع النائب األمين العام لحلف الناتو: “اآلن 
ليس لدينا قيود على أن يكون لدينا موقع قوي 
الشرقي، وضمان أن كل بوصة  الجناح  على 
مربعة من أراضي الناتو محمية بموجب المادة 

الخامسة«.
للعالقات  التأسيسي  القانون  أن  إلى  يشار 
الناتو،  وحلف  روسيا  بين  واألمن  والتعاون 
يعد وثيقة سياسية تحدد التزامات الطرفين في 
العالقات  وآليات  وقواعد  الرئيسة،  المجاالت 

بينهما.
لحلف  العام  األمين  ذكر  سابق،  وقت  وفي 
الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن استراتيجية الناتو 
الجديدة، التي سيناقشها الحلف في قمة مدريد 
استراتيجيا،  روسيا شريكا  تعدّ  لن  يونيو،  في 
في  عملية عسكرية  أطلقت  قد  روسيا  وكانت 

أوكرانيا يوم من شباط المنصرم.

الحكومة األلمانية  مركز األخبار - أبرمت 
شأنه  من  المحافظة،  المعارضة  مع  اتفاقاً 
السماح بتخصيص 100 مليار يورو؛ لتحديث 

الجيش األلماني في وجه التهديد الروسي.
إنشاء  على  والمعارضة  الحكومة  وتوافقت 
صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح 
لبرلين أيضاً تحقيق هدف حلف شمال األطلسي 
المتمثل بإنفاق كل دولة عضو اثنان في المائة، 
الدفاع،  على  اإلجمالي  المحلي  ناتجها  من 
تعديالت  أيضاً  يتضمن  الذي  االتفاق،  وأنجز 
دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة 
بين األحزاب المشاركة في االئتالف الحاكم، 
أنجيال  السابقة  المستشارة  بقيادة  والمحافظين 

ميركل، وفق ما قال ممثلون عن األحزاب.
شولتس  أوالف  األلماني  المستشار  وكان 
الروسي  الغزو  من  أيام  ثالثة  بعد  تعهد  قد 
خاصة  ميزانية  برصد  شباط  في  ألوكرانيا، 
الجيش  تسليح  إلعادة  يورو؛  مليار  بـ100 
السنوات  خالل  معداته  وتحديث  األلماني، 
القليلة المقبلة، وتعرض شولتس النتقادات منذ 
لكييف كان خجوالً، وبعدم  بأن دعمه  الغزو، 
يتعلق  فيما  كافية،  ملموسة  إجراءات  اتخاذ 

بتسليم أسلحة للجيش األوكراني.

االستثنائي من خالل  الصندوق  تمويل  وسيتم 
الضروري  من  كان  لذلك  إضافية،  ديون 
االلتفاف على قانون »كبح الديون« المنصوص 
الدستور، والذي يحد من االقتراض  عليه في 
الحكومة  احتاجت  السبب  ولهذا  الحكومي، 
المحافظة للحصول على  المعارضة  إلى دعم 
إلقرار  البرلمان؛  في  المطلوبة  الثلثين  غالبية 
العامة،  بالميزانية  يتعلق  دستوري  تعديل 
لصندوق  يورو،  مليار  الـ100  دفع  وسيتم 

خاص خارج الميزانية العامة.
الجيش  لتسليح  األموال؛  عن  اإلفراج  ويعد 
قلصت  التي  ألمانيا،  سياسة  في  كبيراً  انقالباً 
الحرب  انتهاء  منذ  كبير  بشكل  جيشها  حجم 
الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 
في  نشر  تقرير  ووفق  اليوم،  ألف   200 إلى 
من  المائة  في   30 من  أقل  فإن  األول  كانون 
السفن الحربية األلمانية، تعمل بكامل طاقتها، 
بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة 

للطيران.
بالقوات  االهتمام  أيقظ  أوكرانيا  غزو  لكن 
منذ  السالم  نحو  الجانحة  ألمانيا،  في  المسلحة 

فظائع الحقبة النازية.

رئيس حراك الجيل الجديد يحذر من خطورة 
تأجيل انتخابات باشور كردستان

اليونان تنوي إقامة سياج حدودي مع تركيا

مركز األخبار ـ حذر رئيس حزب كردي 
باشور  في  االنتخابات  تأجيل  مغبة  من 
ينفجر  قد  الوضع  أن  إلى  مشيرا  كردستان، 
هذه  تمت  حال  في  مظاهرات،  شكل  على 

الخطوة.
الجيل  حراك  رئيس  رأى  التفاصيل  وفي 
انتخابات  بأن  الواحد،  عبد  شاسوار  الجديد 
المقبلة ستفرز عن  باشور كردستان  برلمان 
إقامتها  والمقرر  سابقاتها،  مختلفة عن  نتائج 

في تشرين األول من العام الحالي.
في  صحفي  مؤتمر  في  الواحد  عبد  وقال 
ستكون  المقبلة  “االنتخابات  إن  السليمانية: 
التي  السابقة،  االنتخابات  عن  تماما  مختلفة 
موقف  بسبب  وذلك  عاماً،  جرت خالل 31 
األمم المتحدة منها، وإعالن مراقبتها للعملية 
عام  لمدة  وباشور  العراق،  في  الديمقراطية 

آخر”.
وأضاف: هناك “توجهات حثيثة من المجتمع 
باشور، وخير  في  األوضاع  بمتابعة  الدولي 
دليل على هذا هو متابعة ممثلة األمين العام 
وعقد  لألوضاع،  العراق  في  المتحدة  لألمم 
اجتماع مع األطراف الكردية كافة، والتهيئة 
المتعلقة  القرارات  لمناقشة  آخر  الجتماع 

في  الراهن  السياسي  والوضع  باالنتخابات، 
كردستان، ولهذا يتطلب من مواطني اإلقليم 

متابعة هذه األحداث بجدية”.
المتحدة  األمم  “مراقبة  أن  الواحد  عبد  وبين 
لالنتخابات السابقة انعكست إيجابا على نتائج 
االنتخابات، وأنتجت وجوها جديدة، وأضاف 
بإقامة مظاهرات  النية  لديها  أن قوى كردية 
ألجل  االنتخابات  تأجيل  تم  حال  في  واسعة 

بعيد”.
باشور  حكومة  كانت  أخرى  جهة  ومن 

في  االنتخابات  إجراء  أعلنت  قد  كردستان 
اإلقليم بموعدها، دون أي تأجيل على الرغم 

من االنسداد السياسي الحاصل.

لمساعدة  المتحدة  األمم  بعثة  بأن  يشار 
مع  اجتمعت  قد  كانت  )يونامي(  العراق، 
ممثلي األحزاب السياسية في باشور، وبحثت 
كردستان،  برلمان  النتخابات  األجواء  تهيئة 

وتشكيل الحكومة العراقية.

مركز االخبار - تخطط الحكومة اليونانية، 
تركيا،  مع  الحالي  الحدودي  السياج  لتمديد 
والذي يبلغ 35 كيلومترا ليبلغ 115 كيلومترا 
إضافية،  كيلومترا   80 يفوق  بمقدار  بزيادة 
فيما تسعى لمنع المهاجرين من العبور سيرا 
اليونانية  الحكومة  بعثت  بينما  األقدام،  على 
رسالة إلى أمين عام األمم المتحدة، رداً على 
إيجه  بحر  بين  العالقات  بشأن  أنقرة  مواقف 

وتركيا واليونان.
وتواجه اليونان يوميا تقريبا محاوالت تسلل 
من األراضي التركية، وأيضا من بحر إيجه، 
مواجهة  في  جبهة  من  أكثر  على  وتعمل 

ضغوط تدفق المهاجرين.
السياج  تمديد  عن  اليوناني  اإلعالن  ويأتي 
الحدودي، والذي جاء على لسان وزير الهجرة 
اإلذاعية،  سكاي  لمحطة  ميتاراكيس  نوتيس 
وسط توترات شديدة بين أثينا وأنقرة، وتدور 
حلف  في  العضوين  البلدين  بين  الخالفات 
شمال األطلسي )الناتو( حول الغاز الطبيعي، 
األخرى  القضايا  من  والكثير  واألراضي، 

منها بحر إيجه.

أردوغان،  إعالن  الخالفات  أحدث  ومن 
كيرياكوس  اليوناني  الوزراء  رئيس  أن 
له،  بالنسبة  موجودا  يعد  لم  ميتسوتاكيس 

وبالتالي قطع المحادثات بين الجانبين.
تصاعد  في  تركيا  على  باللوم  أثينا  وتلقي 
بحرا  أراضيها  إلى  السرية  الهجرة  وتيرة 
وبرا، وتعتقد أن أنقرة بدأت في تفعيل ورقة 
التوتر  تصاعد  في خضم  المهاجرين ضدها 

بينهما.
اليونانية  الحكومة  قدمت  فيما  ذلك  يأتي 
تركيا  متهمة  المتحدة،  األمم  إلى  شكوى 
بتفسير االتفاقيات الدولية المتعلقة بجزر بحر 
إيجه، بشكل خاطئ، وخرق السيادة اليونانية، 
التركية  “زمان”  صحيفة  نقلت  ما  بحسب 

المعارضة.
 To وبخصوص الموضوع، ذكرت صحيفة
والسيادة  الحدود  أن  أكدت،  أثينا  أن   Vima
الدولية  االتفاقيات  أنشأتها  التي  اإلقليمية، 
قضيتين  إلى  مشيرة  فيها،  الطعن  يمكن  ال 
ليبيا  وبين  وتايالند،  كمبوديا  بين  قانونيتين 
وتشاد، تم الفصل فيهما من قبل محكمة العدل 

الدولية.
ألنقرة  دعوة  توجيه  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
عدم  في  تساهم  التي  التحركات،  “لوقف 
في  بأمانة  والمساهمة  اإلقليمي  االستقرار 
الحل السلمي” للنزاع المستمر “حول ترسيم 
االقتصادية  والمنطقة  القاري  الجرف  حدود 
الخالصة على أساس حسن الجوار، والقانون 

الدولي”.
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روناهي/ الدرباسية - قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة ريما محمود: إن محاربة المرأة الكردية من قبل دولة االحتالل 
التركي في المناطق، التي تحتلها تركيا من روج آفا، تهدف إلى محاربة إرادة المرأة الحرة بمختلف انتماءاتها القومية، والدينية، والسياسية، 

وأكدت أن دولة االحتالل التركي تستخدم األساليب القمعية كافة، ضد مختلف شعوب المنطقة بشكل عام، وبخاصة ضد الكرد.

ريما محمود: الدولة التركية غايتها ممارسة العدوان 
التعسفّي، والتنكيل بشعوب المنطقة اآلمنة

أهالي جل آغا: التهديدات التركية تزيدنا إصراراً؛ للدفاع عن أرضنا

في  مستمرة  التركي  االحتالل  دولة  تزال  ال 
هجماتها، وممارساتها الوحشية بحق المواطنين 
الكرد في عفرين، وسرى كانيه، وكري سبي، 
في المدن، التي ترزح تحت نير دولة االحتالل 

التركي.
وكل ما تقوم به دولة االحتالل التركي في تلك 
حرب،  بجرائم  إال  تسميته  يمكن  ال  المناطق، 
تهدف إلى إبادة الشعوب في المنطقة، فالجرائم 
وأشكال  بأنواع  ترتكب  التركية  واالنتهاكات 
به  تقوم  الذي  التهجير،  جانب  فإلى  متعددة، 
دولة االحتالل التركي، وكذلك فرض التعامل 
بالعملة التركية، وأيضا فرض المناهج التركية 
هذه  جانب  إلى  المحتلة،  المناطق  مدارس  في 
التركي  تقوم دولة االحتالل  الممارسات كلها، 
بجرائمها الوحشية، التي تستهدف األشخاص، 

والكيانات على حد سواء. 
فهي ال تكتفي بارتكاب العديد من الجرائم بحق 
سكان المدن المحتلة، من خطف مقابل الفدية، 
والقتل على الهوية، والتنكيل والسلب والنهب، 

خاص،  بشكل  تقوم  ذلك  كل  إلى  باإلضافة 
الكثير  على  حصلت  التي  المرأة،  بمحاربة 
من حقوقها في ظل اإلدارة الذاتية، من خالل 
شأنها  من  المرأة،  على  كثيرة  قوانين  فرض 
تقييد حريتها، وشل حركتها؛ لتكون بين جدران 

المنزل األربع، ال حول لها وال قوة.

االنتهاكات ترتكب أمام أنظار 
العامل

وللحديث عن هذا الموضوع، تحدثت لصحيفتنا 
مقاطعة  في  ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة 
الحسكة، ريما محمود فقالت: »إن ما تتعرض 
له المرأة في المناطق، والمدن المحتلة من قبل 
في  يتم  ومرتزقتها،  التركي،  االحتالل  دولة 
والمجتمع  العالم،  أنظار  وأمام  النهار،  وضح 
موقف  يقف  الدولي  المجتمع  ولكن  الدولي، 
المتفرج، من كل ما يحدث، من انتهاكات بحق 

شعوب المنطقة، وخاصة المرأة«. 
وأضافت ريما: »ما يجري في المناطق المحتلة 
من قبل تركيا، ومرتزقتها، يتناقض بشكل كبير 
مع الشعارات، التي ينادي بها المجتمع الدولي، 
حيث أن الدول الغربية، وكذلك أمريكا ينادون 
عليها،  المحافظة  وضرورة  اإلنسان،  بحقوق 
تبين  الواقع  أرض  على  ممارساتهم  ولكن 

نقيض ذلك«.
وتابعت ريما بقولها: »إذا ما أرادت تلك الدول 

بما  القيام  عليها  اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع 
الحقوق،  تلك  على  الحصول  أجل  من  يترتب 
وخاصة حقوق المرأة، التي تنتهك في المناطق 
أمام  التركي  االحتالل  دولة  قبل  من  المحتلة 
القيام  الدولي  المجتمع  وعلى  الجميع،  أعين 
بمسؤولياته الكاملة، تجاه الشعوب في المناطق 

المحتلة، وخاصة حقوق المرأة«. 

شامل ورشق سوريا مثال يحتذى

وأكملت ريما حديثها: »مع انطالق ثورة روج 
آفا، أصبحت هذه المنطقة مثاال يحتذى به على 
األصعدة كافة، ومن ضمنها حرية المرأة، التي 
حصلت على الكثير من المزايا، حيث إن المرأة 
أدركت حقيقتها، وعملت من خالل هذه الثورة 
على التخلص من العادات والتقاليد البالية، التي 
أحاطت بالمرأة، ومن خالل الثورة استطاعت 
المرأة كسر الصورة النمطية، التي كانت تدور 
تحقيق  نحو  حركتها  من  للحد  وتؤدي  حولها، 

حريتها، والحصول على حقوقها«.
وشرق  شمال  آفا  روج  »في  ريما:  وبينت 
سوريا اآلن، هناك واقع جديد، ومتميز تعيش 
الجديد،  الواقع  أن  يبدو  ما  وعلى  المرأة،  فيه 
وحصول المرأة على الكثير من حقوقها، فهناك 
من يحاول العبث بها، وبخاصة الدول القائمة 
وال  وقومية،  وشوفينية  عنصرية  أسس  على 
سيما دولة االحتالل التركي، التي تحاول بشتى 

محاربة حصول  الممكنة  واألساليب  الوسائل، 
إلى  المشروعة، وإعادتها  المرأة على حقوقها 

عصور الجاهلية«. 
تحرر  علم  أساسيات  »إن  ريما:  وأردفت 
المرأة، الذي أسس ووضع قواعده القائد عبد هللا 
أوجالن، هي التي يجب أن نطبقها على أرض 
تستهدف  التي  المؤامرة،  فإن  لذلك  الواقع، 
القائد، وما تبعها من عزلة مشددة عليه، جزء 
المرأة  حرية  لفكر  االستهداف  من  يتجزأ  ال 
عبد هللا  المرأة  حرية  قائد  قبل  من  الموضوع 
أوجالن، ال سيما أن هذا الفكر وضع لتحرير 

النسوة عامة دون التمييز على األسس القومية 
جميع  أن  نرى  لذلك  الطائفية؛  أو  الدينية،  أو 
المحاوالت تستهدف مهندس فكر تحرر المرأة 

القائد عبد هللا أوجالن«. 
في  ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة  واختتمت 
مقاطعة الحسكة، ريما محمود حديثها: »إننا في 
كلها،  العنف  أشكال  وبشدة  ندين  ستار  مؤتمر 
ُوجدت،  أينما  المرأة،  ضد  وتمارس  تتم  التي 
وباألخص ذلك العنف، والظلم اللذان تمارسهما 
دولة االحتالل التركي، ومرتزقتها في المدن، 

وفي المناطق المحتلة«. 

جل آغا/ أمل محمد - أكد أهالي ناحية جل آغا، 
أنَّ التهديدات األخيرة للدولة التركية المحتلة، 
للقيام بهجمات جديدة في مناطق شمال وشرق 
المنطقة  شعوب  عزيمة  من  ستزيد  سوريا، 
وأشاروا  وأرضهم،  أنفسهم،  عن  الدفاع  في 
اآلونة  في  تلجأ  الفاشية،  الدولة  هذه  إنَّ  إلى 
بسبب  الباردة؛  الحرب  سياسة  إلى  األخيرة 
التي  مخططاتها،  تحقيق  في  الذريع  فشلها 

أفشلتها وحدة شعوب المنطقة.
تتوعد، وتهدد  التركي،  ها هي دولة االحتالل 
الحدودية  المناطق  على  جديدة  هجمات  بشن 
في شمال وشرق سوريا، حيث تزعم، وتدعي 
هدفها  أن  إال  خطر،  في  القومي  أمنها  بأن 
االحتالل  وهو  والداني،  للقاصي  معروفاً  بات 
والسيطرة على خيرات المنطقة، وفي كل مرة 
تشن تركيا الهجمات على المنطقة، ترتكب هذه 
لها  يندى  جرائم  واإلرهابية  المحتلة،  الدولة 
جبين اإلنسانية، وال يتقبلها العقل البشري، وال 
والمعاهدات  المواثيق  وال  السماوية،  األديان 
الدولية، حيث تستهدف في  كل مرة الشعوب 
كافة، دون تفرقة  لطفل أو شيخ أو امرأة، وحتى 
الحجر والشجر، والطيور لم تسلم من جرائم، 
التاريخ،  ليُسجل  التركي،  المحتل  وانتهاكات 

الجرائم  أبشع  التركية،  الدولة  باسم  ويُسطر 
األولى في  الدولة اإلرهابية  لتغدو  والمجازر؛ 
منها  والدين   الدين،  باسم  تُقاتل  التي  العالم، 

براء.
التركي  النظام  اآلونة األخيرة هدد رأس  وفي 
بشن هجمات جديدة على شمال وشرق سوريا، 
المعاهدات، والمواثيق  الحائط  بعرض  ضارباً 
الدولية، الخاصة بعدم التدخل في شؤون الدول 
األخرى، وأيضاً ما تم االتفاق حول وقف إطالق 
روسيا،  وبخاصة  الضامنة،  الدول  بين  النار 
يبدو  ما  وعلى  األمريكية،  المتحدة  والواليات 
أن أردوغان بتهديداته هذه، يحاول لفت أنظار 
الرأي العام التركي إلى الخارج، وتحقيق بعض 
المكاسب، واألصوات االنتخابية، وخاصة أن 

االنتخابات التركية باتت على األبواب.
هو  جميعا،  لدينا  االستغراب  يثير  ما  ولكن 
الدولي، الذي ال يحرك ساكناً  موقف المجتمع 
العدالة  وحكومة  أردوغان،  عنجهية  ضد 

والتنمية الحاكمة في تركيا.

الصمت الدويل تشجيع لعدوان 
تركيا

تحدث  منها  والهدف  التهديدات،  هذه  وحول 
الذين عبروا عن  آغا،  مواطنو جل  لصحيفتنا 
رفضهم، وعن تنديدهم بتهديدات المحتل التركي 
المواطن  تحدث  البداية  وفي  وتفصيالً،  جملةً 
محمد العلي: »لقد اعتدنا على هذه الهجمات من 
التغطية  تحاول  التي  المارقة،  الدولة  هذه  قبل 
خالل  من  الداخلية،  سياستها  في  فشلها  على 
تركيا  الجوار،  لدول  وأراض  مناطق  احتالل 
الذي  الدولي،  الصمت  بسبب  كثيراً؛  تمادت 
تقتل  مرة  كل  في  وجرائمها،  هجماتها  يرافق 
بالمرصاد،  لها  يقف  أحد  وال  وتنهب،  وتُشرد 
المستمرة  التركية  الهجمات  ضد  يقف  ومن 
بالمقاومة،  المتسلحون  األبطال،  مقاتلونا  هم 

وباإلرادة، وصاحب الحق هو المنتصر، ونحن 
في  حليفنا  سيكون  واالنتصار  حق،  أصحاب 

النهاية«. 

رفض املساس باألرض 
وباملكتسبات

وبدورها طالبت المواطنة ميادة محمد المجتمع 
التركية:  الهجمات  وجه  في  الوقوف  الدولي 
وكرداً  عرباً  مسالم،  أعزل  شعب  »نحن 
السنين  مئات  منذ  مجتمعين  نعيش  وسرياناً 
تفرقتنا  إلى  بسياساتها  ترمي  وتركيا  كأخوة، 
منها  محاولة  في  باإلرهاب،  اتهامنا  وإلى 

المجتمع  نطالب  لهذا  وإبادتنا؛  علينا  القضاء 
إرهابه،  على  التركي  المحتل  محاسبة  الدولي 
من  قوة  أكثر  فنحن  شعبنا،  ضدَّ  وجرائمه 
مناطقنا  وستُحرر  سننتصر،  وحتماً  قبل،  ذي 
العهد  هذا  وعلى  الزمن،  طال  وإن  المسلوبة، 

سائرون حتى تحقيق األهداف كاملةً«.
األخيرة  »التصريحات  حديثها:  ميادة  وأنهت 
أردوغان  ورئيسها  التركي،  االحتالل  لدولة 
لكن  الجميع،  عنا  تخلى  وإن  قطعاً،  مرفوضة 
واجهنا  هجمة،  ألي  سيتصدى  الواحد  شعبنا 
المحتل  وسنواجه  قبل،  من  كثيرة  هجمات 
التركي بكل قوة، ولن نسمح المساس بأرضنا، 

التي رواها شهداؤنا بدمائهم«.

االقتصاُد الُمجتمعي »الكومينالي« بمواجهِة الفّكر 

الرَّأسمالي الُمدمر
برخدان جيان

بموضوع  المهتمين  المنظرين  أغلب  يعتقد 
»اقتصاد الحرب«، أن الغذاء يلعب في إطاره، 
دورا استراتيجياً، واستثنائياً؛ يكمن سبب ذلك، 
في أنه ال يمكن االستعاضة في نهاية األمر عن 
الحال مع  آخر، كما هو  بديل  بعنصر  الغذاء، 

السلع األخرى. 
ساد االعتقاد في ثالثينات القرن العشرين، أنه 
في حال اندالع حرب عالمية جديدة، فإن الطلب 
على الغذاء في البالد المشاركة فيها سيتراجع، 
من  غيره  مع  حصوله  متوقعاً  كان  بما  أسوة 
السلع لكن، ما لم يكن يتوقعه أحد، وبخالف كل 
الغذاء،  الطلب على  السابقة، هو أن  التوقعات 
ازداد أثناء الحرب؛ ما سبب مشاكل اقتصادية 
الحرب  لظروف  نتيجة  ومجاعات  كبرى، 

العالمية الثانية، التي سادت خالل تلك الفترة.
هللا  »عبد  األممي  والمفكر  الفيلسوف  يرى 
في  سبيالً  المجتمعي  االقتصاد  في  أوجالن« 
كافة،  الصعبة  االقتصادية  الظروف  مواجهة 
االقتصاد  ويعد  الحروب،  أوقات  في  ومنها 
الجيد، هو ثمرة الجهد الجماعي، أي عن طريق 
»كوبرتيفات« أي يعطي الفرد للمجتمع جهده 
المجتمع معيشة جيدة  مقابل ضمان  في  وتعبه 
مرفهة له دون الحاجة الى أي أحد، ويعد العمل 

هو بحد ذاته طريق الوصول الى الحرية.
المجتمعي  االقتصاد  نجاح  »أوجالن«  ويسند 
الى استمرار الزراعة، وتحقيق االكتفاء الذاتي، 
نهري  على  الزراعية  المساحات  واستغالل 
المثال، وهذا األمر  دجلة والفرات على سبيل 
يحتاج الى الجهد والتعب، والتوقف عن التفكير 
في  الجهد  تقديم  دون  والكسب  االستيراد،  في 
سبيل تحصيل االحتياجات االقتصادية، ويرى 
وأن  للمجتمع،  األساسية  للمتطلبات  تلبية  فيها 
هذا  في  بنفسه  نفسه  إدارة  المجتمع  يستطيع 

اإلطار.
»تاريخياً«... احتلت زراعة القمح في مناطق 
شمال وشرق سوريا أغلب المساحة الزراعية 
المجاري  من  القريبة  المناطق  وخاصة  فيها، 
فيها  وعمل  الفرات(،  ـ  )دجلة  كنهري  المائية 
الفالحين مع عائالتهم، كما  الجزء األكبر من 
الذي  الرئيسي  المحور  القمح  زراعة  شكلت 
بالريف،  المدينة  عالقة  حوله  تدور  كانت 
الناتجة عن  الفصلية  التذبذبات  مقدار  وحددت 
ومستوى  النقدية،  التبادالت  وحجم  زراعته، 

العمالة في البلد.
أصاب  العالميتين،  الحربين  بين  ما  الفترة  في 
من  حالة  لبنان(  ـ   )سوريا  في  القمح  إنتاج 
الركود، وجاء هبوط األسعار الشديد في مطلع 
الثالثينيات، نتيجة األزمة االقتصادية العالمية؛ 
في  التوسع  بعدم  أي  االتجاه،  هذا  من  ليزيد 
كما  الداخلية،  االحتياجات  فوق  القمح  إنتاج 
فترة  خالل  الحكومية  السلطات  تدخل  جاء 
المدينة،  في  المستهلك  العالمي لصالح  الركود 
الريف،  في  األقماح  منتجي  حساب  وعلى 
عندما طبقت السلطات المذكورة سياسة تأمين 
ضمان  بهدف  للمستهلك،  الرخيص  الرغيف 
منتجو  عندها  حاول  الشارع،  هدوء  استمرار 
على  الضغط  ولبنان،  سوريا  في  األقماح 
السلطات؛ لحمايتهم أمام غزو االقماح األجنبية 
أدت  نتيجة،  دون  المتدنية،  األسعار  ذات 
المنتجين  بعض  مديونية  لزيادة  السياسة  هذه 
إلى  وتحولهم  ألراضيهم،  وفقدانهم  الصغار، 
هاجر  بينما  الحاالت،  أحسن  في  مرابعين 
بعضهم اآلخر إلى المدن؛ لينضموا هناك إلى 

الفئات المسحوقة والفقيرة.
أثناء  الغذاء  على  الطلب  ازدياد  يحصل  »لم 
الحرب ضمن البالد التي أشعلت الحرب فقط، 
بل تعداه إلى دول أخرى، كدول المشرق التي 
وشاهدت  اسمياً،  إال  الحرب  في  تشترك  لم 
أدى  فقد  أراضيها،  على  يقتتلون  اآلخرين 
التي  الحلفاء  لقوات  العسكري  اإلنفاق  ازدياد 
األوسط،  والشرق  إفريقيا  شمال  في  تواجدت 
الحرب،  مسيرة  خالل  أعدادها  وارتفاع 
المنطقة  أهل  مداخيل  في  الحاصلة  والزيادة 
نفسها خاللها، إلى نمو الطلب على الغذاء فيها، 

البلدان  اقتصادات  بينما سمحت ظروف  لكن، 
إنتاجية  توفر  ومن  تقني  تقدم  من  المتقدمة 
مواجهة  ومن  الزراعية،  قطاعاتها  في  عالية 
في  تقنين  مع  الغذاء،  على  المتزايد  الطلب 
بعض عناصره لصالح المجهود الحربي، نرى 
بلدان الشرق األوسط ذات اإلنتاجية الزراعية 
تلبية  عن  أولى  مرحلة  في  تقّصر  المتدنية، 
ارتفاع  ظل  في  الغذاء،  على  المتزايد  الطلب 
المستوردات،  من  الحد  وسياسة  األسعار، 
البدء  في  تراجع  بل  األسمدة،  من  وبخاصة 
إليها  المشار  العوامل  بسبب  الغذائي؛  إنتاجها 
؛ ما استدعى التدخل المباشر لسلطات الحلفاء 

المعنية، لمعالجة الوضع الناشئ«.
يعلق المفكر »أوجالن« على موضوع ظهور 
ظهور  الى  ويسنده  االقتصادية،  األزمات 

االقتصاد  بإنكار  تقوم  ألنها  والسلطة،  الدولة 
االجتماعية؛  العدالة  على  وتقضي  المجتمعي، 
بسبب ميلها الى تحقيق الربح األعظمي، حتى 
وإن كان على حساب الطبيعة والبيئة، والمياه 
ما  المال؛  رأس  هو  األساسي  وهدفها  والجو، 
والبؤس  والفقر  الجهل  نحو  بالمجتمع  يدفع 

والبطالة، وتفشي السرقة واإلجرام. 
المجال  في  ومختصون  »مؤرخون  يضع 
االقتصادي« مثاالً  لمصر في مرحلة الحرب 
قوات  استهالك  فاق  عندما  الثانية،  العالمية 
الحلفاء من الغذاء فيها استهالك أهل البلد نفسه، 
ما استنزف احتياطها منه خاصة، وأنها لم تكن 
تملك وسائط النقل البحري الالزمة الستيراد ما 
ينقصها، ناهيك عن عدم توفر رأس المال الالزم 
لذلك لديها، بل أساسا لتعثر النقل البحري في 
البحر األبيض المتوسط بسبب الحرب، وعندما 
غزا اإليطاليون اليونان عام 1940، لم يستطع 
إال  لهم،  الالزم  بالغذاء  اليونانيين  مد  الحلفاء 
بتحويل طرق نقل بعض أصناف األغذية، التي 
كانت مرسلة في األصل إلى فلسطين وتركيا، 

لكي يتم إرسالها إلى اليونان. 
تطلب وضع الحلفاء الحرج في منطقة الشرق 
األوسط، بعد اندالع الحرب، مجهودا مكثفا من 
الحرب«،  »اقتصاد  بِـ  دُعي  ما  إلدارة  قبلهم؛ 
المنطقة  هذه  طول  على  اإلقليمي،  والتخطيط 
المؤسسات  كانت  ولما  وعرضها،  الشاسعة 
االقتصادية في سوريا ولبنان، مثل بنك سوريا 

ولبنان، وهيئة المصالح المشتركة التي أنشأها 
كأدوات  قط  تستخدم  لم  الفرنسي،  االنتداب 
لتنظيم وتطوير البلدين، لجأ الحلفاء لالستعانة بِـ 
»مركز التموين للشرق األوسط« في القاهرة، 
له،  التابعة  والمكاتب  المؤسسات  من  وبشبكة 
إلدارة الحياة االقتصادية، ليس في سوريا ولبنان 
فحسب، بل في منطقة الشرق األوسط برمتها، 
إلى  دعاهم  اقتصاديا،  متكامل  جغرافي  كحيز 
مثل هذا التصرف، اضطراُب المالحة البحرية 
في المتوسط؛ بسبب األعمال الحربية وظهور 
في  التضخمية  والضغوطات  االختناقات 
من  الممنوحة  واألفضليةُ  المنطقة،  اقتصادات 

قبلهم الحتياجات قواتهم العسكرية.
والحشد  االستنفار  من  حالة  ذلك  كل  تطلب   
وللتخطيط  االقتصادية  المنطقة  لمقدرات 

مثّل  الحجم،  بهذا  المسبوق  غير  اإلقليمي 
ضباٌط  ولبنان  سوريا  في  المذكور  المركَز 
تابعون لبعثة االرتباط البريطانية في بيروت، 
مركز  إنشاء  توّخى  سبيرز  الجنرال  برئاسة 
في  هذا،   .MESC األوسط  للشرق  التموين 

القاهرة، تحقيق هدفين:
حجم  خفض  إلى  األول،  الهدف  سعى 
أما  األوسط،  للشرق  المدنية  المستوردات 
لدعم  فُسخر  التموين،  لمركز  الثاني  الهدف 
الخبراء  بقيام  ذلك  تمثل  الهدف األول،  تحقيق 
مسح  بعملية   ،1942 عام  البريطانيين، 
بهدف  محليا،  المتوفرة  الزراعية  للطاقات 
زيادة إنتاجيتها، ولتلك التي يمكن توفيرها على 
وسائل  إدخال  ذلك،  تتطلب  القصير،  المدى 
للجرارات  استيراد  من  الزراعية،  المكننة 
مكافحة  في  وزيادة  لها،  الالزمة  الزراعية 
اآلفات الزراعية، وإقامة بعض مشاريع الري 
واستخدام  االرتوازية،  اآلبار  وحفر  البسيطة، 
البطاطا،  المحاصيل، خاصة  أنواع جديدة من 
نتج  مثال،  الزراعيين،  العمال  انتقال  وتسهيل 
الزراعي  اإلنتاج  مستوى  رفع  محاولة  عن 
هذه، أن حققت زراعة القطن في سوريا، بدءا 
من عام 1944، نتائج ملموسة، ولكن بما يخدم 
العسكرية  واأللة  الغربي،  الرأسمالي  الفكر 

الستعمار العالم.
رأس  هيمنة  بصدد  »أوجالن«  المفكر  يقول 
المال وأهدافه: »عصر رأس المال، هو ذروة 

لوجه  وجهاً  إننا  والمجتمع،  االقتصاد،  دمار 
المجتمع  نصف  يجر  يكاد  متهور  وحش  أمام 
اإلبادة  وسائل  إنتاج  ويحول  البطالة،  الى 
»اقتصاد  باسم  رئيسي  اقتصادي  قطاع  الى 
عالقة  وال  الربح،  الى  فقط  ويهدف  السالح« 
له بتاتاً بالحاجات الضرورية للمجتمع، ويدمر 
الطبيعة، ويحول كل مصادر المجتمع والطبيعة 
الى ربح، هنا المحتكرون يظهرون على شكل 
ولألسياد  للدولة،  ملكاً  البشر  ويصبح  دولة، 
الحاكمين، وأصبح العمل لسد الرمق، وتحويل 

العامل لعبد يملكه السيد«.
»ال شك أن تجربة الحلفاء السابقة في منطقتنا، 
إبان الحرب العالمية األولى، وأثناء المجاعة، 
التي حصلت يومها في سوريا ولبنان، كانت من 
بين األسباب المهمة التي دفعتهم خالل الحرب 
العالمية الثانية الى إرساء قواعد، الستراتيجية 
الحربية،  متطلباتهم  تلبية  على  فقط  ليس  تقوم 
كانوا  التي  البحري،  للنقل  وعلى رأسها خطة 
تحصين  الى  أيضا  بل  بها،  القيام  يزمعون 
المنعكسات  المنطقة، ضد  في  الداخلية  الجبهة 
سياسة  نتيجة  وقوعها،  المحتمل  االجتماعية 
الضبط االقتصادي التي كانوا ينوون انتهاجها، 
فيما  ذلك،  عن  المترتبة  النتائج  من  وتخوفِهم 
إذا فشلت تجربتهم، في وسط بشري معاد لهم 
المحور؛  دول  دعايات  لتقبل  ومستعد  أصال، 

لينتفض ضد الحلفاء، عند أول فرصة. 
إذن، غني هنا عن التنويه بأن نشاطات مركز 
الحرب  فترة  في  األوسط  للشرق  التموين 
المشرفين  اعتقاد  يقودها  كان  الثانية،  العالمية 
عليه، من حيث المبدأ، بأن الدولة تشكل عموماً 
عامال مهما في تحقيق العدالة االجتماعية، كما 
اعتقدوا، إزاء الحالة التي جابهتهم في منطقتنا، 
أن  الواقع،  األمر  سلطات  أو  الدولة،  على  أن 
توفر، على األقل، التهدئة أو األمن االجتماعي 
للبشر، الذين يخضعون لها، ما يخدم في نهاية 

األمر مجهودهم الحربي المدمر.
في حين يعلق »باحثون« بأن مركز التموين، 
المحاصيل  وتوزيع  إنتاج  على  يقتصر  لم 
منها  الالزمة  الكميات  وتخصيص  الزراعية، 
على طرحها  أيضاً  بل عمل  فقط،  لالستهالك 
بأثمان موحدة، وبالجودة نفسها، على مجموع 
مواطني سوريا ولبنان. كما اتبع من وراء عمله 

بنظام الحصص، مبدأ العدالة في التوزيع، من 
المركز  على  كان  األهداف،  هذه  تحقيق  أجل 
أن يجري مسوحات إحصائية، لتحديد ما تلك 
الكفاية،  فيه  بما  محليا  تتوفر  ال  التي  المواد 
أن  إلى  إضافة  توزيعها.  في  العدالة  لضمان 
سياسته في شراء الحبوب مباشرة من منتجيها، 
كما ذكرنا سابقا، وبأسعار تفوق معدل األسعار 
المعمول بها عادة، هدف في رأي المسؤولين 
عن مركز التموين إلى رفع مستوى معيشتهم 
القاهرة  في  التموين  أيضا. هكذا، عمل مركز 
آخر  لمنظور  التأطير  على  قصد،  غير  عن 
بديل إلرساء ونشر  الدولة، كعامل  حول دور 
دون  االجتماعية،  التناقضات  وحل  العدالة، 
الحاجة للمرور أوال عبر النخب البورجوازية 
الحاكمة، كما في نظام اقتصاد السوق الحر، أو 
انتظارهم طويال، لكي يقتنعوا بجدوى اإلسراع 
هناك  تكون  عندما  خاصة،  ذلك،  عمل  في 
كحالة  ما،  شيء  فعل  تستدعي  ملحة  ظروف 

الحرب«.
االقتصادي،  المجال  في  »مختصون«  يعتقد 
السلطة  اقتصاد  هو  الرأسمالي،  االقتصاد  بأن 
كافة،  بالوسائل  المجتمعات  تدمير  خدمة  في 
أما في منضور المفكر )عبد هللا أوجالن( فإن 
واإلنسانية،  المجتمع  لخدمة  يُكرس  االقتصاد 
والعسكرية،  والسياسية  المادية  النواحي  من 
والمادية والمعنوية، وخير مثال على ذلك هو 
والعدالة،  الحرية  تضمن  التي  الذاتية  اإلدارة 
المحيطة  الظروف  أصعب  في  والمساواة 
الديمقراطية،  األمة  بناء  نحو  بها،  والمحدقة 
الطبيعة  الى  وأفراده  المجتمع  تُعيد  التي 
األولى على أساس كومينالي طبيعي، وصحي 
العدالة  ويحقق  والنوائب  الملمات،  كل  يُجابه 
التي  المرأة  وخاصة  أفراده،  لكافة  والمساواة 
على  المبني  المجتمعي  االقتصاد  مفتاح  بيدها 
ما  عكس  على  واألخالقية،  التشاركية،  الحياة 
الذهنية  ذروة  الى  بالعودة  الرأسمالية  تُكرسه 
»الرأسمال«  شرعية  واكتساب  الذكورية، 
الرأسمال(  )وحش  وخروج  اقتصادي،  كنظام 
من القفص الحديدي، وإدخال االمة والمجتمع 
والتحكم  الذهنيات  لقفل  القفص؛  هذا  داخل 
السلطة  فكر  وإشباع  والطاقات،  بالموارد، 

والدمار، الذي تجلبه الحروب.

ميادة محمد محمد العلي
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في سيناريو اإلرهاب.. تركيا بطلة الموقف دون منازع

قسطنطين زريق بين الخيبة واألسى

تركيا وصداقتها المزعومة

أمل محمد

هجمات عسكرية جديدة من قبل الدولة التركية 
باألفق، على  تُلوح  على شمال وشرق سوريا 
الرغم من إنَّ هذه الهجمات ليست بجديدة إال أنَّ 
الشوائب ويختلف  تشوبه بعض  اليوم  الموقف 
آمنة« هو مشروع  إنشاء »منطقة  عن سابقه، 
واليوم  التركي،  االحتالل  دولة  قبل  من  قديم 
باإلضافة  قريب،  بتنفيذه عن  أردوغان  يتوعد 
حوالي  بإعادة  أقرت  قد  كانت  مسبقاً  أنها  إلى 
عديدة  ومشاريع  خطط  سوري.  الجئ  مليون 
وجميعها  عينيها  نُصب  تركيا  وضعتها  قد 
ووسط  السوريّة  األراضي  رقعة  على حساب 
صمت دولي وعالمي. منذ عام 2016 وتركيا 
مناطق  على  الشرعية  غير  هجماتها  تشن 
هجمات  أربع  حوالي  سوريا،  وشرق  شمال 
عسكرية خلّفت الدمار والدماء والتهجير بحق 
األبرياء والعّزل، مشهد أصبح روتيني ومعتاد 
والخنوع  الصمت  هو  اعتياداً  األكثر  والشيء 
المواطنون  اعتقد  هجماتها  أولى  في  العالمي. 
الدولي  المجتمع  أنَّ  المستهدفة  المناطق  في 
سيضعون  التعبير-  صّح  -إن  السالم  وسفراء 
حداً لغطرسة تركيا ويحاسبونها حساباً عسيراً 
على ما أقدمت من جرائم، ولكن النتيجة كانت 

مغايرة تماماً، بل لعب العالم دور المتفرج الذي 
ال يقوى على شيء بل إذا صح القول ال يريد 

أن يقدم على شيء.
اسم  تركيا  هجمات  من  عسكرية  هجمة  لكل 
»غصن الزيتون«، »نبع السالم« وغيرها، إن 
تمعنّا في هذه األسماء سنجد أنها تنطوي تحت 
ما يسمى السالم إال أنها بعيدة تماماً عن اسمها، 
أين السالم في إزهاق أرواح األبرياء العّزل؟ 
ولعل ما يثير السخرية أنَّ هذه الدولة تُحارب 
باسم الدين، نعم الدين ولكن أُي دين هذا يقبل أن 
تُدمر بالد وتُهجر عائالت وتفوح رائحة الموت 

من كل بقعة مرت بها تركيا.
تدّعي تركيا من خالل شنها لهجماتها االحتاللية 
برئيسها  تركيا  ولكن  اإلرهاب،  بالقضاء على 
ذاته،  بحد  اإلرهاب  هي  ومرتزقتها  وجيشها 
إنهم أشباه الدواعش أو األكثر منهم عنفاً وفتكاً، 
هم  األرض،  في  المفسدون  ذاتهم  بحد  إنهم 
بالخراب  يفرحون  الدماء  على  يتغذون  الذين 
كان  إن  الموت،  ورائحة  المتصاعد  والدخان 
بسط  في  حقاً  يرغب  األمن  ومجلس  العالم 
أفعال  من  الحد  فعليه  الحروب  ومنع  السالم 
تركيا وفرض عقوبات جدية بحقها، ألنه حينما 
تحل تركيا يحل الموت، وأينما ارتحلت حلّت 

الحروب.

أحمد ديبو   
                                                    

سوري  ومؤرخ  مفكر  هو  زريق،  قسطنطين 
العريق. حصل  »القيمرية«  ابن حي  دمشقي، 
على الدكتوراه من جامعة برنستون األمريكية 
ثم  دمشق،  لجامعة  رئيساً  كان   ،1930 عام 
أن  بعد  بيروت،  للجامعة األمريكية في  رئيساً 
الجامعي  للحرم  اقتحام  على  احتجاجاً  استقال 
الدمشقي، بحثاً عن طالب رفض استالم شهادته 

من العقيد أديب الشيشكلي. 
في  الفلسطينية  الدراسات  مؤسسة  أجرت 
بيروت عام 1996، حواراً شامالً معه، تظهر 
الخيبة واألسى. مفكر  الكثير من عالمات  فيه 
القومية العربية األّول يتردد أمام استخدام كلمة 
بها  العنوان؛ ألنَّ االبتذال لحق  »عروبة« في 
بها،  أصيبت  التي  النكبات  أو  الهزائم،  اء  جرَّ
لكّن زريق يقرر في النهاية إبقاء العنوان كما 
هو، حفاظاً على حرمة الكلمة والعقيدة وراَءها، 
وتدليالً على أنَّ ما أصابنا من انهزام واكتئاب 
ال يرجع إليها؛ وإنما إلى خذالن َحَملتها ورافعي 
لوائها، وإلى تخلّف المجتمع العربي بوجه عام.

لعل إحدى أكبر مآسي زريق، اضطراره إلى 
تأليف الكتاب مرتين: المرة األولى بعد كارثة 
بعد  الثانية  والمرة  النكبة«،  »معنى   1948
هزيمة حزيران 1967 »معنى النكبة مجدداً«، 
ثالثة،  مّرة  كتابه  تأليف  ولعله كان على وشك 
في  النكبة  معنى  الطويل عن  نصه  كتب  حين 
التي ال تحصى  النكبات  بعد  الخمسين  ذكراها 
والعلمية... والثقافية،  والسياسية،  )العسكرية، 

المأساوي،  العراقي  الموت  جها  توَّ والتي  إلخ( 
الموت  وأخيراً  واليمني،  الليبي،  الموت  ثم 

السوري المستمر... إلخ.
عروبة  إلى  دعا  الذي  العقالني  الدمشقي  هذا 
العربي  بالمجتمع  تنهض  وعلمانية،  منفتحة 
الواحدة،  األمة  مرحلة  بلوغ  إلى  به  وتدفع 
وجد نفسه في الميادين المختلفة التي عمل بها 
مؤسسة  دمشق،  جامعة  األمريكية،  »الجامعة 
الدراسات الفلسطينية، حلقات المثقفين...« أمام 
هو  التأسيس  أن  يعلم  وكان  التأسيس،  مهمة 
لذا  موقف،  أو  مجرد صيحة  وليس  صيرورة 
صرف همه إلى العمل العلمي الطويل النفس، 
وإلى التربية والبحث من أجل أن يؤدي دوره 

كمثقف، في تأسيس وعي، وممارسة جديدتين 
من أجل مواجهة التخلّف واالنحطاط.

الفكرة  في  التاريخي  الوعي  مسألة  أدخل 
القومية، محرراً إياها من الحنين إلى الماضي، 
القومية  ألن  الموت،  من  االنبعاث  فكرة  ومن 
وليس  جديد،  تاريخي  مشروع  هي  العربية 
العلمانية  إلى  يُستعاد، ودعا  استعادة لماٍض ال 
متكامل  حضاري  مشروع  في  والديمقراطية، 
الخروج  العرب من خالله  يستطيع  العناصر، 
إلى  الحديثة،  الحضارة  عن  التخلف  حالة  من 
وخصوصاً  تحدياته  ومواجهة  العصر  مواكبة 

التحدي الصهيوني.
أربعة  في  توجهاته  زريق  قسطنطين  حدّد 

عناصر:
1 - االختيار العلمي والتعليمي. 

2 - االنتهاج الليبرالي الديموقراطي.
3 - االنتماء القومي العربي.

4 - اإلحساس بالمسؤولية في التفكير والعمل.
اليوم  لنا  يكشف  التوجهات،  في  التنّوع  هذا 
مأساة الفكرة العربية مع الذين حملوا لواَءها، 
فقد ركب العسكر على المجتمع، وقامت النخبة 
العسكرية بتدمير التعليم و سحق الديمقراطية، 
وألغوا محاسبة الفساد، وسلطوا المخابرات على 
قاد  مما  الفرد،  عبادة  وفرضوا  الناس،  رقاب 
ليس إلى تفريغ الفكرة من مضمونها التاريخي 
والعلمي والديمقراطي، بل قاد المجتمع العربي 
المشينة،  والسياسية  العسكرية  الهزائم  إلى 
والعثمانية،  المملوكية  المرحلة  إنتاج  وأعاد 

والقبلية  العشائرية  االنتماءات  ترسيخ  عبر 
مستقبلي  مشروع  حساب  على  والطائفية، 
تنويري، كان يدعو إلى نهضة العرب، فإذا به، 
بعد تعسكره، يقود المجتمع العربي إلى هاوية 

وانحطاط جديد.
فالحال اليوم: هو أننا إزاء دول عربية لم تتمكن 
حقيقية،  حضارية  صيغ  تكوين  أو  بناء  من 
ولم  الكافي،  بالشكل  تنتج معرفة  لم  لآلن  فهي 
تتغذى  فتئت  ما  فهي  حضارية،  منظومة  تبِن 
على نزاعاتها التاريخية، وصراعاتها، كما لم 
والخالفات  القبيلة،  تاريخية  تجاوز  من  تتمكن 
بنية  على  األثر  ببالغ  تسببت  التي  المذهبية 
الثقافة العربية، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن هذا 
الخلل في تكوين العقل العربي، هل ثمة نزعة 
سائدة في التكوين الرجعي الكامن في المخيال 
في  صحراوية،  ثقافة  نتاج  بوصفه  العربي، 

حين أنها تدّعي الحداثة والتطور.
وعد  إلنتاج  األرض  هيأ  المزري  الواقع  هذا 
بالقدس  االعتراف  خالل  من  جديد،  بلفور 
ما  الصهيوني،  الكيان  لدولة  أبدية  عاصمة 
يعني نكبة ثالثة، ولكن هذه المّرة قد بدا األمر 
أكثر أناقة، أو أقل عاطفية لدى البعض، وربما 
تعد  لم  الفلسطينية  القضية  كون  هزلية،  أكثر 
لدى  وبالتأكيد  العربي،  المواطن  لدى  أولوية 

الحكومات العربية قاطبة. 
كان قسطنطين زريق يشعر بالحزن والمرارة، 
لكنّه لم يتخلَّ عن العمل، كان وهو الذي حرر 
الفكرة القومية من ال تاريخيّتها، يعلم أن مواجهة 
وتغييره،  فيه  العمل  عبر  إال  تتم  ال  التاريخ 

أهمية العامل الذاتي ودور النخبة  دائماً  مؤكداً 
واألخالق، من أجل تأسيس نهضة جديدة.

)مركز  العامة  الفكرية  أعماله  مقدمة  في 
العربية 1994( أشار زريق  الوحدة  دراسات 
المعاصرة،  العربية  الحياة  في  الغياب  إلى 
القضايا،  غياب  غيابات:  ثالثة  عند  متوقفاً 
غياب العقالنية، وغياب القيم وانتفاء اعتمادها 
في السلوك الخاص والعام، لذلك ألّف صاحب 
نفسه  الكتاب  القومية  العرب  نهضة  مشروع 
كان  الذي  األحمر«  »الكتاب  فبعد  مرتين، 
الجامعة  في  القوميين  للطلبة  الفكري  الدستور 
من  خرجت  والذي  بيروت،  في  األمريكية 
تغييرية  ومشاريع  سياسية  حركات  حلقاتهم 
»معنى  صاحب  اضطر  مقاتلة،  ومنظمات 
النكبة«، إلى تأكيد النكبة من جديد بعد الهزيمة، 
حيث وجد نفسه وحيداً خارج »سري« الحركة 
العسكرية  األنظمة  دمرتها  التي  القومية، 
والعلماني  العقالني  مضمونها  من  وأفرغتها 

والمستقبلي.
اصطدمت أفكار المعلم بالتخلّف الذاتي للنخبة 
أو  يرحم  ال  الذي  التاريخ  وبوحشية  العربية 
يصوغ  أن  أجل  من  »النكبة«  فكتب  ينتظر. 
واضعاً   ،1948 كارثة  عن  تعبّر  التي  الكلمة 
إياها في سياقها التاريخي بوصفها نكبة أصابت 

شعباً لم يكن قادراً على ردّها.
فالنكبة تواجه بالعقل والمعرفة والتغيير، ولكن 
الذي حدث أن الفكر النقدي والعلمي قد تراجع 
أمام الفكر الغيبي الذي هو الوجه اآلخر للسلطة 

الغيبية الديكتاتورية، ولكن القضية لم تمت.

حسين عبد الرحمن محمد 
)عضو مكتب الدفاع عن الحريات(

تركيا قوة إقليمية لها جيش واقتصاد ال بأس به، 
حاكمها من حزب له جذور إسالمية، قلل من 
نفوذ العسكر، والذي كان لهم القول والفعل في 

سياسة تركيا الداخلية والخارجية.
استطاع أردوغان أن يحقق بعضاً من النجاحات 
السياسية في المنطقة عندما أطلق سياسة انعدام 
بالعداء  فتظاهر  الجوار،  دول  مع  المشكالت 
قوياً  تحالفه  كان  الخفاء  في  ولكن  إلسرائيل، 
معها تماشى مع اإليرانيين وعدم الصدام معها 

أردوغان  أصبح  حتى  سوريا  مع  والصداقة 
واألسد صديقين على المستوى الشخصي.

المزعومة  وسياساتها  يتكشف  تركيا  وجه  بدأ 
األسد  يذعن  لم  عندما  سوريا  أحداث  أثناء 
المسلحين  احتضن  الذي  أردوغان  لتوصيات 
والثوار،  بالمعارضة  أنفسهم  سّموا  الذين 
قضيتهم  بتوظيف  وبدأ  الالجئين،  واستقبل 
تلقاها من  التي  المليارات  لصالحها إلى جانب 
جهات متعددة وبحجة إيجاد مناطق آمنة لهؤالء 

الالجئين.
احتاللية  بهجمات  قامت  الذرائع  هذه  وتحت 
سبي  وكري  كانيه  وسري  عفرين  واحتلت 

وتم  األصليين  سكانها  من  اآلالف  ر  وُهّجِ
الغرب  بابتزاز  بدأ  األيام  هذه  وفي  تشريدهم، 
عندما تقدمت كل من فنلندا والسويد لالنضمام 
على  جديدة  هجمات  بشن  للموافقة  الناتو  إلى 

شعبنا.
السوري  الالجئ  أن  ترى  النظر  أمعنت  إذا 
السياسية  الطبقة  لدى  ومكروهاً  منبوذاً 
واألحزاب بل أصبح ورقة رابحة لالنتخابات 
البلدية والبرلمانية والرئاسية الذي يقطع الماء 
من  ويهّجره  السوري  الدم  ويوّظف  والهواء 
وإنما  صديقاً  ليس  مخططاته  أجل  من  أرضه 

عدواً بكل ما للكلمة من معنى.

 حول
 تأريخ
 الثورة
 ووقائعها
ً أدبيا

معروف  هو  كما  الثورة  مفهوم  إن 
اجلذرية  والتغييرات  بالتحوالت  مرتبط 
والثقافية..«  واالجتماعية  »السياسية 
ضمن  ما  بلد  أو  مجتمع  في  احلاصلة 
ومصطلح  معينة.  تاريخية  ظروف 
إلى  يشير  الثورة«  أدب  أو  الثوري  »األدب 
الثورة  قيم  ميثل  أو  يعكس  الذي  األدب 
أو  أحداثها  ويوثق  ويروي  تتناولها،  التي 
أجناس  مختلف  خالل  من  منها  أجزاء 
الدراسة  القصة، الشعر،  »الرواية،  األدب 

التاريخية، املذكرات...«. 
تغيرات  إحداث  إلى  الثوري  األدب  يهدف 
عنه  وينتج  واجملتمع  اإلنسان  في  جذرية 
ثقافات جديدة تساعد على تقدم اجملتمع، 
التمهيد  ميكنه  الثوري  األدب  أن  كما 
على  ويساعد  الثورات  لقيام  الطريق 
مبا  اجملتمع  ألفراد  املطلوب  التنوير  حتقيق 
وعيهم  وزيادة  بالثورة  للقيام  يدفعهم 

بالفكر الثوري.
تأريخ  ضرورة  على  التأكيد  يتم  وحني 
من  ينبع  ذلك  فإن  أدبياً  ووقائعها  الثورة 

أسباب عدة منها:
املعنى  الثورة  تأخذ  األدب  خالل  من  ـ 
والهوية وكذلك حتديد هوية اجملتمع الذي 
يعاد بنائها من جديد ارتكازاً على مبادى 

وقيم الثورة. 
التي  اإليجابية  املعنوية  التأثيرات  من  ـ 
من  اجلمهور  أو  العام  الرأي  تتلقفها 
الثورة  لروح  املمثلة  األدبية  النتاجات 
 - األكبر  الدور  تشكل  والتي  وقيمها، 
الفن  ومنها  أخرى  وقطاعات  جانب  إلى 
الفكري  البنيان  في  والتعليم-  واإلعالم 
اجلانب  بناء  أي  الفرد،  لدى  والثقافي 
واجملتمع  الفرد  لدى  واملعنوي  الروحي 
األساسي  الدور  له  بدوره  وهذا  عموماً. 
في ربط الفرد مبجتمعه ووطنه، وبالتالي 
املقاومة  ومتتني حالة  وتعظيم  إذكاء  في 

والدفاع الذاتي ألي شعب ما. 
لألجيال  ومرجعاً  مصدراً  كونها  من  ـ 
وحقيقة  ماضيهم  معرفة  في  القادمة 
احلقيقيني،  وأبطالها  احلاصلة  الثورات 
وكذلك االستفادة منها في حتليل املاضي 

واستقراء املستقبل.
آفا  روج  في  األدبية  للنتاجات  نظرة  وفي 
العشرة  خالل  سوريا  وشرق  وشمال 
من  العديد  هناك  األخيرة  السنوات 
واقع  ومتثيل  توثيق  حاولت  التي  الكتب 
الذي  املستوى  تبلغ  لم  انها  إال  الثورة 
ميكننا ان نقول أنها نتاجات تامة األركان 
جانب  الى  األدبية  الفنية  الناحية  من 
آفا  روج  ثورة  جلوانب  الصحيح  التمثيل 

وشمال وشرق سوريا. ويعود ذلك إلى:
ـ تدني املستوى املعرفي للكُتاب، فحتى 
نتاج  كتابة  في  القدرة  للكاتب  يكون 
مثالي تعكس روح الثورة يجب أن يتمتع 
باحلصانة الفكرية واملعرفية والفلسفية 
الثورة  بقيم  ويؤمن  يدرك  وأن  والثقافية 
كتابية  قدرات  له  يكون  وأن  املعاشة 
ولغوية كبيرة، وذا خيال واسع، وأن يكون 
له إطالع واسع على جتارب وآداب الشعوب 
كتابة  بتقنيات  ملماً  يكون  وأن  العاملية 
املتعلقة  فاملواضيع  األدبية،  األجناس 
جند  قلما  أننا  إال  كثيرة  وقيمها  بالثورة 
نتاجات أدبية محاكاة لذلك وخاصة تلك 

املتعلقة بالواقع االجتماعي. 
طويلة  استراتيجية  توفر  عدم  ـ 
الثورة،  لتوثيق  الصحيح  والتخطيط 
لذلك هناك نوع من التخبط والعشوائية 
بعض  عمل  وفي  األدبية،  اإلصدارات  في 
ال  فمثالً  والثقافية،  األدبية  املؤسسات 
يوجد حتى اآلن مؤسسة رسمية لتوثيق 
إال  املؤسسات  بعض  ظهر  وإن  الثورة، 
او  مهامها  بلورة  من  تتمكن  لم  أنها 
تقدمي نتاجات قّيمة مجارية لواقع الثورة، 
فعمل التوثيق الثوري عمل جماعي أكثر 
الدعم  يلقى  ان  ينبغي  فردي  عمل  منه 

واالهتمام الالزم.
ـ إضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى لها 
األدبية  النتاجات  تدني مستوى  تأثير في 
إلى مستوى الئق  ارتقاءها  وبالتالي عدم 
اجلاد  األدبي  النقد  كضعف  الثورة  بقيم 

والتداخل في األجناس األدبية..

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

قراءة في المجموعة القصصية “مذكرات غريق” 
للكاتب عبد الرحمن محمد

ريما آل كلزلي )أديبة سورية(

إن النص األدبي، ال تنصب فوائده، بكونه 
الكتابة  أساليب  بين  يجمع  أدبيًا،  نًصا 
المتقنة، والتعبيرات الجمالية البارعة، التي 
فائدته  لكن  آخر،  عالم  إلى  القارئ  تأخذ 
تتعدّى ذلك، فاألدب له فائدة تأثيرية إبداعية 
أو  األديب،  مهمة  تقتصر  فال  إنسانية، 
الكاتب على تلقين القارئ النص في عرضه 
بمشاعره،  يصل  أن  يحاول  وإنما  له، 
داخل  تعمق  في  المتلقي  إلى  وبأحاسيسه 
وجدانه، فاألدب يخاطب العقل، والوجدان 
معًا، وله طبيعة اجتماعية إنسانية تنويرية.

المنطقي  السرد  بين  مبتكرة  وبطريقة 
السلس، وبين العزف على أوتار الوجدان، 
في  محمد  الرحمن  عبد  الكاتب  علينا  يطُل 
بسلسلة  أشبه  واقعيّة،  قصصية  مجموعة 
بحر  على  تطفو  التي  الذكريات،  من 
الحياة، محّواًل األحداث، والتغييرات، التي 
إلخراج  به؛  مّرت  حقبة  خالل  عاصرها 
لشروط  مستوفية  قصصيّة،  نصوص 

القّص:
من  مجموعة  قصصه  حكايا  ”ومن 
بهم  ضاق  وقد  المهاجرين،  النازحين/ 
الوطن، ليس لضيق به، وهو الوسيع، وإنما 
التبس به، وساده، حيث كان  للوضع الذي 
آخر  غرق  هو  واالغتراب  الهجرة،  خيار 
االغتراب  يبدو  فقد  الظروف،  وحل  في 

أكثر بشاعة من قارب الموت”.
في السردية سلسة من األحداث، تدور في 
بكونه  الشعبي؛  مخيالنا  في  عرف  مكان 
للمتضادات:  سكناً  المتناقضات،  موطن 
والسواد،  النقاء  والرهبة،  “االطمئنان 
والغضب،  الهدوء  واالضطراب،  السكينة 
موجه  بحر  وجه  على  والحياة،  الموت 
تصارع  يتآكل،  بدأ  مركب  في  كالطود 
اآلمال الخوف، أو الخوف واآلمال، الرجاء 
واالنكسار، الذي ترسب في قلوب هاربة من 
وضعية قَصية، من حرب، عنوانها الزائف 
تحرير المواطنين من االستعباد، وعنوانها 
جديد،  لشرق  جديدة  فوضى  خلق  الحقيقي 
تحيكه أبالسة هذا الزمان/ اإلمبراطوريات 
الخضوع،  معادلة  لتكريس  االستعمارية؛ 
والتفوق،  والزعامة،  والسيادة،  والطاعة، 
تحت عنوان مصيدة تشكل أحداث مجموعة 
االنكسار،  بها  يطيح  مهاجرة،  أو  فاّرة، 
والموج  الزائفة،  اآلمال  هواتف  وتسكنها 
يخبّئ استغفاله لهم، و يتوعدهم خفية، فهل 

ستتكسر اآلمال، أم ستنتصر..؟”
الحوار،  فن  يقودها  تباًعا  األحداث  تتقدم 
حوار كشف فيها كاتبنا عن مجاميع النفوس، 
سكن  الذي  الهلوع،  والترقب  والخوف، 
الضلوع.. هناك نوازع ذاتية لدى األديب، 
وطأتها  من  يخفف  أو  يبددها،  أن  يحاول 
حال مزاولته، مثل هاتيك الظواهر، يتبعها 
ضمن  لكنها  مختلفة،  بقصة  الفور  على 
منظومة الغرق المعنوي )مولودة مرتين(، 
حيث ساند الحظ )نازي( هذه الفتاة المدللة، 
بأن غيّبها عن نظر المرتزقة، أشباه البشر، 
تمثلت  حين  حيوانية،  األكثر  لحظاتهم  في 
بالهجوم على حيّها؛ ليقتلوا الجار، ويقيدوا 
فتاتيه، ثم يمارسون أبشع أنواع االغتصاب 
كومة  خلف  مختبئة  ظلت  فيما  واإلذالل، 
أوجاعها بين َوَهِم الموت، وأكذوبة الحياة، 
وبعد مضي أيام، وهي على حالها مختبئة 
الحياة،  إلى  ساقيها  لتطلق  خطرهم؛  زال 

وتنهار أمام أقرب مشفى لتولد مرة ثانية.

“البيضة بخري” كانت 

القصة الثالثة عرشة

تمنح  كانت  األم  أن  األمر،  في  ما  كل 
أبناءها الوصايا؛ ليكونوا بخير، ويستطيعوا 
الحياة  في  المصاعب  قبضة  من  اإلفالت 
الفوضوية،  بانتظامهم، وترتيب مشاعرهم 
لترضخ  وديعاً؛  حمالً  ليست  الحياة  لكن 
لنا دائًما، فجاء معلٌم من قريٍة أخرى قاٍس 
كل  من  بيضة  يطلب  الرحمة،  يعرف  ال 

طالب، برغم صعوبة توفرها وإال…
ومن المالحظ، أن في هذه القصة ثمة عوالم 

من  ليس  األديب،  لدى  ومخبوءة  مضمرة 
السهولة إزالتها أو محوها، وإن حاول جاهداً 
لنا  ليظهر  بأخرى،  أو  بصورة  مخاتلتها 
نمطاً مغايراً على عكس ما يخفيه؛ لتتراءى 
يخص  فيما  أما  جلية،  بصورة  مالمحها 
اإليهام، وإلصاق صفات، غايتها استنطاق 
مرحلة من المراحل الفكرية، كانت المسألة 
المتبنيات،  من  بعًضا  هناك  أن  األخرى، 
والمفاهيم التي وظفها األديب داخل النص، 
وعمق  درايتها،  لها  فنية،  مسحة  لتضفي 
أثرها في النفس، فأتت كغاية لها معاييرها 
واشتغالها، واشتعالها داخل المبنى السياقي 
كان  بسيطة،  عائلة  في  ألخوة  للنص، 
العدس، وثريد الخبز البائت أفضل ما يمكن 
مهمومين،  صباحية،  كوجبة  لهم  تقدمه 
غيبت  عليها  اعتكفوا  التي  الحياة،  فصور 
األم  وصايا  وكانت  والطمأنينة  الفرح، 
اليومية، هي بمثابة مفاتيح األمل، إذ إن مثل 
هذه المتبنيات لها حالة من التوهج الذاتي، 
التي يجد فيها األديب بقاياه التائهة؛ ليلملم ما 
استطاع حيازته، من خالل هذه التعليمات، 
وابتزاز المعلم لهم بطريقة بشعة، ليحضر 
كل تلميذ بيضة، وإن حاول األديب تمويه 
ذلك قدر المستطاع، تبعاً الختالف الرؤى، 
الهيّن؛ كونه  باألمر  ليس  فإنه  أو ضديتها، 
إيماناً  معًا،  آٍن  في  لمتناقضين  خاضعًا 
عنها،  ينفك  أن  السهولة  من  وليس  مطلقاً، 

أو يتنحى دونها.
أخيراً أود أن أبين كم الشتات، واالنقسامات، 
التي يعاني منها حين تختلف التربية بين أم 
ومعلم  الصعبة،  الحياة  لظروف  راضخة 

بقسوته وابتزازه، يبني له عقاًل.

“الصفعة”

منظومة  لتكمل  القصة؛  هذه  جاءت 
الكرامة،  ثيمة  سيطرت  الذي  الغرق، 

الفكرية  الحاضنة  على  واللجوء،  والهجرة 
توابعها  لها  بأن  خاصة  المجموعة  في 
والمعلنة،  الظاهرة  وانفعاالتها  وكشوفاتها، 
انخرط  ورائها  من  الذي  الّسر  فتبرهن 
لها،  وأخلص  معها  وتماهى  بها،  األديب 
رفض االغتراب بجميع أشكاله، والتخاذل 
من خالل وطنيته الشديدة، وانتمائه ألرضه 
وجذوره، وبالتالي فإن سمة التأثر واالنتماء 
بعوالم  ومعرفة  ودراية،  وعي  إلى  تحتاج 
اعتباطية  تأتي  ال  أنها  أي  النهج،  هذا 
أو  إعالمي،  كصيت  مستهلكة  أو  مجانية، 

تأثراً بموجة معينة.

“الفاتحة”

ولديها  النمط،  مختلفة  القصة  هذه  كانت 

حيث  الغرق،  منظومة  في  خاصة  ثيمة 
أُبعدت عن  التي  الفتاة،  فاتحة  قراءة  كانت 
محبوبها لظروف ما، هي اللحظات نفسها، 
عن  الفاتحة  وقراءة  موته،  شاركت  التي 

روحه.
تشابهت مالمح القصة مع رواية “ديفداس” 
من  كان  هندي  بفيلم  مثلت  التي  العالمية، 
لبطل  شاروخان  مثلها  التي  األفالم،  أنجح 

يموت في حديقة حبيبته يوم زفافها.
ختم الكاتب مجموعته بقصة مختلفة، وهي 
راعي  البدوي  »هريسان”  لـ  حب  قصة 
الغنم، والتي لم تكتمل؛ بسبب عادات قديمة 
في  واألحقية  الوصاية،  العم  ابن  تمنح 
امتالك ابنة عمه، حتى ال يتم االغتراب عن 
وباع  غريمه،  )هريسان(  فقتل  القبيلة،  دم 
اليأس  كان  وإن  ديته،  ليدفع  غنمه  والده 
هذه القصة يتخللها لكن األمل والعودة كان 

السياق األقرب لها.
للذكريات،  الكاتب، وحبه  تعلق  النهاية  في 
مدينته،  في  جمالها  وصف  يمكن  ال  التي 
الفرنسي  للكاتب  مقولة  أتذكر  جعالني 
يتخلون  أطفال  “هنالك  باشالر:  غاستون 
عن اللعب؛ لينصرفوا إلى زاوية في حجرة 
لكم  فيها،  ضجرهم  يمارسون  السطح، 
تجعلني  عندما  ضجري،  عليّة  إلى  أشتاق 

تعقيدات الحياة أفقد بذرة الحرية ذاتها”
من  بالهروب  للتفكير  ملهمة  المجموعة 
الرضوخ  وعدم  الصعبة،  الحياة  معتقل 
لليأس؛ ألنها كانت األمل والحياة والحريّة 

فيما يتعلق به.
الى  تدخلنا  أنها  المجموعة  هذه  ويكفي 
“الدستوبيا” أي عالم الهاوية، و”الدستوبيا” 
مرغوب  غير  أو  متخيل،  مصطلح  هو 
“الديستوبيا”  تعني  وقد  ما،  بطريقة  فيه 
فهو  الفوضى،  تسوده  فاضل  غير  مجتمعًا 
يحكمه  مكان،  فيه  للخير  ليس  عالم وهمي 
الشر المطلق، ومن أبرز مالمحه الخراب، 
والقتل والقمع والفقر والمرض.. باختصار 

إنسانيته،  من  اإلنسان  فيه  يتجرد  عالم  هو 
من  مجموعة  إلى  المجتمع  فيه  يتحّول  فقد 

المسوخ، يناحر بعضها.
مجموعته  في  يدخلنا  أن  أراد  الكاتب  لكن 
إلى عالم اليوتوبيا، وهي النقيض للدستوبيا 
المكان  أي  للمدينة،  األجمل  والوجه 
االجتماعية  العدالة  باب  من  ليس  الفاضل 
األخرى،  الزاوية  المدينة من  تمتلكها  التي 
بأماكنها  التعلق  في  مشاعرنا  تداعب  التي 
وزواياها ودفء الشمس، الذي يطوف بين 
أزقتها وعلى أدراجها.. تلك المدينة التي ال 
يمكنني أن أهرب منها إلى أي مكان أو بقعة 
وأعود  كغائب  إال  الكوكب  هذا  في  أخرى 

إليها.
عندما  فيها فرحاً  التي نركض  المدينة  تلك 
ونهرب  المؤلم،  واقعنا  من  االنسالخ  نريد 

الفرح  لحظات  في  حدائقها  وعند  إليها، 
تلك  والبعد..  العشق  لحظات  في  والحزن 
ال  جزًءا  يوم  كل  في  تصبح  التي  المدينة 
عليها  االطمئنان  في  حياتنا  من  يتجزأ 
وهي  لتنام  عيونها؛  على  والسهر  صباًحا 

دافئة الوجدان.

الحقيبة االجتامعية

ممهورة  اإلنسان  حواس  أن  ينكر  أحد  ال 
بنوع المكان، الذي يوجد داخله، فهو الذي 
ويتم  وأفعاله  ومشاعره،  تفكيره  في  يؤثر 

تحفيزها بشكل إيجابي أو سلبي.
وما سلوكيات التدمير والتخريب والتشاؤم، 
والتصرفات  والمدمرة  الهدامة  واألفكار 
مظاهر  من  إال  هي  ما  العدوانية، 
عن  الفرد  ينأى  حيث  البيئي؛  االضطراب 
تأثير  تحت  للهروب  مواردها؛  بكل  بيئتِه 
قوى أخرى خارجة عن إرادته، ما يعرضه 
ونفسية  واجتماعية  اقتصادية  مشاكل  إلى 

تقوده نحو السوداوية.
خالل  رقيقة،  عاطفة  فينا  نختزن  عندما 
الكثير من سنوات عمرنا، فإن فكرة قبولنا 
ومع  لحياتنا،  ترخيًصا  تبدو  عنها،  ببديل 
المبتذل  غير  الرشيق  للسرد  العين  متابعة 
الحنين  مفردة  نرى  المتمكنة،  بالفصحى 
مفاصل  كل  في  والحاضرة  لغويًا،  الغائبة 
الروح،  بثنايا  يفعله  وما  الحنين  القصص، 
فها هو البطل حزين، وما دام يشتاق لنعيم 
الوطن، يظن القارئ أنه من السهل اختراقه، 
بعقل  مشاعره،  لمقاومة  ويجول  فيصول 
الفجوة  وّسع  الذي  الغرق،  فكرة  مّل  الذي 
بينه وبين الحرية، والوطن ليلغي الحوار، 
حتى انتصرت إرادته:” أن اإلبداع يولد من 

رحم الحزن”.
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الجزيرة »سليمان عرب« أن هناك تطوراً ملحوظًا في مجال  المحلية والبيئة في إقليم  المشترك لهيئة اإلدارة  الرئيس  ـ أكد  قامشلو/ رشا علي 
االهتمام بالمشاريع البيئية، ووضعها في مقدمة المشاريع المدرجة في العمل على مستوى إقليم الجزيرة.

سليمان عرب: الحفاظ على البيئة حفاظ على 
العالم كله!

اكتمال استعدادات استالم محصولي القمح 
والشعير، من المزارعين، في كركي لكي

الرش العشوائي للمبيدات 
الحشرية، وتأثيرها على المناحل

التلوث البيئي أمر يؤرق العالم بأكمله، لما له 
وتعد  والبعيد،  القريب  المدى  على  تبعات  من 
المحافظة على البيئة وحمايتها من أهم األمور، 
االعتبار؛  بعين  أخذها  الفرد  على  يجب  التي 
بشتى  البيئية  النظم  تدمير  من  للحد  وذلك 
بدوره  يهدد  الذي  البيئي،  والتدهور  أنواعها، 
كالً من صحة الحيوانات، والبشر، والنباتات، 
البشرية؛  األنشطة  بفعل  البعيد،  المدى  على 
للحد  التكاتف؛  المؤسسات  على  يجب  لذلك 
من هذا التلوث، وتوعية الناس لمدى خطورة 
مؤسسات  بعض  دور  يأتي  وفيما  األمر،  هذا 
المجتمع، في الحفاظ على البيئة؛ لخلق توازن 
بيئي، مثل دور هيئات اإلدارة المحلية، والبيئة  
في مناطق شمال وشرق سوريا؛ للحفاظ على 

التوازن البيئي في المنطقة وتطويره. 

أهمية الحفاظ عىل البيئة

وبخصوص عمل هيئة اإلدارة المحلية والبيئة 
في إقليم الجزيرة، واألعمال التي تقوم بها، من 
أجل الحفاظ على نظام بيئي متوازن وصحي، 
الرئيس  مع  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 

في  والبيئة  المحلية،  اإلدارة  لهيئة  المشترك 
إقليم الجزيرة »سليمان عرب« الذي أشار في 
مثل  البيئة  على  الحفاظ  أهمية  أن  إلى  حديثه، 
والحياة،  المرأة  وحرية  الديمقراطية،  أهمية 
في  أساسية  نقطة  البيئة  على  الحفاظ  وبأن 
الحفاظ على  الديمقراطية، وأن  األمة  مشروع 

البيئة، هو الحفاظ على العالم كله.
االهتمام  في  دورهم  أهمية  عرب  وأوضح 
مناطق  له  تعرضت  ما  بعد  خاصةً  بالبيئة، 
ودمار  حرب  من  سوريا،  وشرق  شمال 
وجبهة  داعش،  مرتزقة  وهجمات  وأزمات 
النصرة وغيرها، باإلضافة الى إهمال حكومة 
»الوضع  عرب:  وقال  البيئي،  للوضع  دمشق 
البيئي كان في حالة صعبة، وحسب اإلمكانات 
على  الحفاظ  أجل  من  عملنا  لدينا  المتوفرة 

البيئة«. 

االهتامم باملشاريع البيئية

بالبيئة،  الخاصة  والمشاريع  األعمال،  وعن 
اهتمامهم  إلى  نوه عرب  الشعب،  تخدم  والتي 
مقدمة  في  ووضعها  البيئية،  بالمشاريع 
مثل  الجزيرة،  إقليم  مستوى  على  مشاريعهم 
مشروع إخراج النفايات خارج المدينة؛ نظراً 
لكثرة المشاكل والعوائق، التي كانت تواجههم 
ضرورة  فوجدوا  العشوائية،  المكبات  من 

إخراج المكبات خارج المدينة. 
متابعاً في حديثه حول اهتمامهم بمشروع آخر، 
افتقار  بسبب  األشجار؛  زراعة  مشروع  وهو 
فائدة  لها  التي  المزروعة،  لألشجار  المنطقة 

متوازناً  بيئياً  نظاماً  تخلق  حيث  البيئة،  على 
وصحياً، بما يتعلق بالماء، وبالهواء، وبالتربة 

من حيث النظافة.
وأكد عرب قيامهم بزراعة الكثير من األشجار 
هذه السنة، ضمن المدن والبلدات، في مشروع 
شجرة،   3400 زرعت  حيث  مزكفت«  »سد 
إقليم  وبلدات  المدن  في  األماكن  من  وغيرها 
ستشمل   2022 عام  ومشاريع  الجزيرة، 
زراعة االشجار في مدن الحسكة، والدرباسية، 

وجل آغا، وديرك. 

الصعوبات واملعوقات...

تواجههم  التي  والعوائق،  الصعوبات  وحول 
نتيجة  المدينة؛  البيئي ضمن  التلوث  في مجال 
استخدام آليات تضر البيئة كالحراقات، ودخان 
استمرار  عرب  فبين  والمولدات،  السيارات، 
مناقشهم لهذه المشاكل، من أجل إيجاد الحلول 
تلحق  التي  األضرار،  تقليل  أجل  »من  لها: 
المشاكل،  لتلك  الحلول  إليجاد  نسعى  بالبيئة، 
والمولدات  بالسيارات  يتعلق  فيما  فمثالً 
تعمل  وأن  المازوت،  نوعية  نحسن  أن  نسعى 

الحراقات ضمن شروط وقيود«. 
للبيئة،  العالمي  لليوم  وبخصوص تحضيراتهم 
ذكر  حزيران،  من  الخامس  يصادف  الذي 
وحمالت  لمحاضرات  بتحضيرهم  عرب 
الصحية  والتوعية  اليوم،  هذا  ألجل  النظافة؛ 
يجب  حيث  والمطاعم،  األغذية  معامل  لجميع 
وافق  التي  الخاصة،  القوانين  تعمل حسب  أن 
عليها قسم الصحة ضمن هيئة اإلدارة المحلية 

والبيئة.

استمرار حمالت النظافة

أوضح  البيئي،  العمل  استمرارية  وحول 
المدن  النظافة ضمن  عرب باستمرار حمالت 
والمدينة،  البلد،  نظافة  على  للحفاظ  والبلدات؛ 

والطبيعة.
أساسياً،  دوراً  للمواطنين  أن  إلى  ع  وأشار 

للحفاظ على بيئة نظيفة، وطبيعة جميلة، وذلك 
من فطرية المرء، يستطيع أن يبني بيئة صحية، 
وليس من خالل القوانين الرسمية، التي تفرض 

من قبل الهيئات والمؤسسات.
واختمم الرئيس المشترك لهيئة اإلدارة المحلية 
عرب«  »سليمان  الجزيرة  إقليم  في  والبيئة 
لتوعية  بحمالت  القيام  سعيهم  بتأكيد  حديثه 
البيئة وبناء  ثقافة  المواطنين، من أجل تطوير 
مجتمع منظم، وقال: »يكمن دورنا في توعية 
األشخاص لمخاطر التلوث البيئّي، وأثره على 
عن  وذلك  بأجمعها،  الحية  الكائنات  صحة 
طريق عرض برامج توعويّة تُرشد المواطنين، 
وخاصةً ومن الناحية اإلعالمية، نتمنى أن تنشر 
واألطفال  األشخاص،  لتوعية  النظافة  ثقافة 
يتعلموا رمي  الثقافة، أن ال  تلك  يتعلموا  يجب 
والمدرسة،  والبيت  الشوارع،  في  األوساخ 
أكثر  نهتم  أن  نستطيع  األطفال،  طريق  وعن 
بالطبيعة، وبنظافة البلد، وبناء جيل متعلم على 

ثقافة النظافة البيئية، وعلى حمايتها«.

كركي لكي/ غاندي إسكندر - أوضح اإلداري 
في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في كركي 
أنهم  حسن،  أنس  الزراعي  المهندس  لكي، 
محصول  كامل  الستالم  استعداداتهم  أكملوا 
عبر  المنطقة،  مزارعي  من  والشعير  القمح 
مراكز  تحديد  تم  قد  وأنه  ميسرة،  إجراءات 
وكرزيارات(  علو  وتل  وبروج،  )ديرك 

الستالم المحاصيل.
إن عصب الحياة االقتصادية في سوريا عامة، 
الزراعة،  يعتمد على  الجزيرة خاصة،  وإقليم 
لهما من  لما  والشعير؛  القمح  والسيما زراعة 
األمام،  نحو  االقتصاد  عجلة  دفع  في  دور 
غالبية  لدى  الدخل  مصادر  أهم  من  وكونها 
محاصيل  وشراء  استالم  أجل  ومن  السكان، 
الشحيح؛  الزراعي  الموسم  رغم  المزارعين، 
اللجان  وضعت  الهاطلة،  األمطار  قلة  بسبب 
كلها؛  إمكاناتها  الجزيرة  إقليم  في  الزراعية 

إلنجاح استالم المحاصيل.
                                 

لتفادي  طوارئ  ولجان  ميسرة،  إجراءات 
الحرائق

وبهذا الصدد أشار اإلداري في لجنة الزراعة 
المهندس  لكي،  كركي  في  الحيوانية  والثروة 
الزراعي أنس حسن قائالً: »مما ال شك فيه أن 
ملحوظ  بشكل  تأثرت  قد  الشتوية،  المحاصيل 
والسيما  السنة،  هذه  الهاطلة  األمطار  بشح 
شريحة  اعتمدت  لذلك  البعلية؛  المحاصيل 
اآلبار  تأهيل  على  المزارعين  من  واسعة 
محاصيلهم،  لسقاية  الزراعية؛  االرتوازية 
متطلبات  بتوفير  الزراعة  لجان  ساهمت  وقد 
أّمنت  فقد  وفير،  إنتاج  لتحقيق  المزارعين؛ 
مادة المازوت الزراعي، ومنحتها للمزارعين 
بشكل دفعات متتالية، وبسعر 85 ليرة سورية 

للتر الواحد«.
وديرك  لكي،  كركي  »في  حسن  وأضاف   
مادتي  المحصول من  كامل  استالم  أجل  ومن 
افتتحت  فقد  المزارعين،  من  والشعير  القمح 

التوزع  عدة مراكز استقبال، حيث تم مراعاة 
الجغرافي للمراكز، بغية توفير جزء من أجور 
أبوابها  التي ستفتح  المحصول، والمراكز  نقل 
هي )ديرك، بروج، تل علو، كرزيارت( وتبلغ 
ألف   160 المراكز  لهذه  التخزينية  الطاقة 

طن«.

تسعيرة أجور الحصاد، وتفعيل لجان حراسة

 وفيما يتعلق باآللية المعتمدة، لعمل الحصادات 
فقد ذكر حسن »حددت هيئة الزراعة والري في 
القمح والشعير  تسعيرة لحصد  الجزيرة،  إقليم 
وفق اآلتي: »حصاد القمح لألراضي المعتمدة 
على الري بالغمر، )مصاطب( فتم تحديد سعر 
30000 ليرة سورية للدونم الواحد، أما حصاد 
الري  بطريقة  رويت  التي  لألراضي،  القمح 
سورية  ليرة   20000 هو  فالسعر  الحديث، 
تم  فقد  الشعير،  حصاد  وأما  الواحد،  للدونم 
سورية  15000ليرة  بـ  حصاده  سعر  تحديد 
للدونم الواحد« وبغية حماية الموسم الزراعي 
أنس  الزراعي  المهندس  أفاد  الحرائق،  من 
تخريبي  عمل  وأي  للحرائق،  »تفاديا   حسن 
لجان  تشكيل  تم  فقد  األهالي،  قوت  يستهدف 
للطوارئ في حال حدوث أي حريق، حيث تم 
تجهيز االطفائيات بالتنسيق مع مجلس الناحية، 
وبلدية الشعب وقوات الحماية الجوهرية«.      

النحل حشرة اجتماعية نافعة، استفاد ويستفيد منها 
اإلنسان، وبشكل كبير عبر التاريخ، في الحصول 
على العسل وغذاء الملكات، وشمع النحل، وحبوب 
اللقاح، باإلضافة إلى سم النحل، ولدغته التي دخلت 
النحل  ومساهمة  المرضية،  العالجات  من  العديد 
والخضروات،  األشجار  أزهار  تلقيح  في  الفعالة 

حيث يتم تلقيح 70 % منها عن طريق النحل.
أنه  إلى  رشكي،  خالد  الزراعي  المهندس  يشير 
على مربي النحل، تفقّد خاليا النحل بشكل مستمر، 
ويحذّر من رش المبيدات الحشرية بشكل عشوائي؛ 
منحلته  وتعدّ  المناحل،  على  أضرار  من  لها  لما 

واحدة من أكبر المناحل في إقليم الجزيرة.
وخالد رشكي، مهندس زراعي، ينحدر من ناحية 
تربه سبيه، في مقاطعة قامشلو، بدأ قبل 18 عاماً 
خمسة  األمر  بداية  في  جلب  حيث  النحل،  بتربية 

خاليا نحل فقط، بعد تخرجه من الجامعة.
رشكي عمل على تطوير تربية النحل لديه، واهتم 
بها بشكل كبير، بتوفير البيئة المناسبة، والغذاء له، 
من  أكثر  اآلن  يملك  وتكبر. حيث  منحلته  لتتطور 

700 خلية نحل.
األنثى  وهي  الملكة،  من  النحل  خلية  وتتكون  هذا 
البيوض،  ووضع  التكاثر،  على  القادرة  الوحيدة 
المنتجة  اإلفرازات  نتيجة  عقيمة  وهي  والعامالت 
الخلية،  أعمال  بكامل  تقوم  التي  الملكة، وهي  من 
من جمع الغذاء، وإنتاج العسل، وتخزينه، وتربية 
يقتصر  الذين  والذكور  الخلية،  وحماية  الصغار 

عملهم على تلقيح الملكات.

للنحل فائدة عىل الدورة 
الزراعية

فوائد  للنحل  أن  يذكر:  رشكي  خالد  المهندس   
كثيرة على الدورة الزراعية، وخصوصاً في إقليم 
الزراعية،  المناطق  من  بأنه  المعروف  الجزيرة 
التي يعتمد عليها كركيزة في االقتصاد المجتمعي.

القطن  على  وخصوصاً  كبيرة  فائدة  »لها  وقال: 
هذه  بين  النحل  وجود  حال  ففي  والخضروات، 
التلقيح،  لزيادة  اإلنتاج  يزداد  المزروعات، 

باإلضافة إلى فائدته ألشجار الفاكهة«.
من  العديد  عالج  في  النحل  عسل  من  ويستفاد 
األمراض، ويصفه األطباء كدواء رئيس، باإلضافة 
الخاليا في  الذي يستخرج من  الملكي،  الغذاء  إلى 

أوقات محددة من العام.
وخالل العامين الماضيين، تعرضت شمال وشرق 
سوريا للجفاف ونقص غذاء النحل؛ ما تطلب من 
األعشاب  أنواع  من  العديد  زراعة  النحل  مربي 
المغذية للنحل، مثل الكزبرة وحبة البركة، والقطن. 
ويصنف عسل هذه األعشاب بأنه من أجود أنواع 
وطعمه،  المنتج  العسل  نوعية  وتتأثر  هذا  العسل. 
الذي  المكان،  في  للنحل  المتوفر  بالغذاء  وجودته 

تتغذى منه.

رش املبيدات بشكل عشوايئ 
يهدد النحل

أشار  النحل،  خاليا  تهدد  التي  األخطار  وعن 
المهندس خالد رشكي، إلى أن قيام المزارعين برش 
مراجعة  دون  عشوائي  بشكل  الحشرية،  المبيدات 
المهندسين المختصين، ومعرفة أضرارها؛ يتسبب 
المختصة  الجهات  وطالب  النحل،  خاليا  فناء  في 
بتوعية المزارعين بكيفية استعمال ورش المبيدات 

الحشرية.
الفترة من  الفاكهة في هذه  ويقوم أصحاب أشجار 
العام، برش المبيدات الحشرية، التي تتسبب أنواع 

منها بقتل النحلة، عند االقتراب منها.
مقاطعة  في  األسر  من  العديد  أن  رشكي  ويؤكد 
معيشتها،  في  النحل  تربية  على  تعتمد  قامشلو 
وبيع  الجديدة،  النحل  خاليا  بيع  من  باالستفادة 

كميات من العسل، والشمع، والغذاء الملكي.

عىل مريب النحل االهتامم 
بخالياه بشكل جيد

فهو  لذلك  األمراض،  من  للعديد  النحل  يتعرض 
خالد  وحسب  خاص،  واهتمام  عناية  إلى  يحتاج 
بشكل  الخاليا  فحص  النحل  مربي  على  رشكي؛ 
مستمر وخصوصاً من حشرة »القراد«، باإلضافة 

إلى طيور »الوروار« التي تقتل النحل.
بعالقة  النحل  بمناحل  رشكي  خالد  يرتبط  اليوم، 
بينها،  أيامه  ويمضي  المادة،  عن  بعيداً  قوية، 

ويقول:« إن االهتمام بالنحل له نكهة خاصة«.
وكالة هاوار

انحسار تركّي بالتهديد بالهجمات مقابَل نشاط 
روسّي الفٍت

رامان آزاد
            

هجمات  شن  عن  التركّي  الرئيِس  إعالِن  بعد 
مجلس  اجتماعِ  إلى  القرار  وإحالته  وشيكٍة 
الرفض  أّن  إال  القراِر،  التخاِذ  القومّي  األمن 
الخميس  يوم  المجلس  قراَر  جعل  الدولّي 
ضبابيّاً، ليواصَل جيُش االحتالل التركّي قصَف 
عشراِت القرى في شمال وشرق سوريا، وفيما 
عن  الحديث  عن  اإلعالمّي  الزخم  تراجعٍ 
التطبيَل  المرتزقة  مواقُع  واصلت  الهجمات، 
النشاَط  أّن  إال  قائٌم،  واقٌع  وكأنّها  للهجمة 

العسكرّي الروسّي كان الفتاً.

الهجامت االحتاللية اقترصت عىل 
التهديِد

قال مصدر مطلع فيما يسمى »الجيش الوطنّي« 
الموالي ألنقرة، لم يذكر اسمه، لموقع العربّي 
الفصائل  قادة  أبلغ  التركّي  الجانب  إّن  الجديد 
أجٍل  إلى  العسكريّة  بالعمليّة  تسمى  ما  بتأجيل 
جرى،  الذي  االجتماع  خالل  بعد،  يُحدد  لم 
مساء أمس السبت، في منطقة حوار كلس على 
أن  المصدر،  وأكد  التركيِّة،  السوريِّة  الحدوِد 
تأجيل ما تمسى بالعملية قد جاء فجأةً بعد تحديد 
مسارها ومراحلها خالل اجتماع جرى قبل يوم 

من التأجيل.
التركيّة  العسكريّة  بالعملية  ولم تحَظ ما تسمى 
تغيير  أّي  رفض  مع  ودوليّة،  إقليميّة  بموافقة 
الشمال  طول  على  السيطرة  خريطة  على 
السورّي، وهو ما قد دفع أنقرة إلى تأجيل شن 
وشرق  شمال  في  المعلنة  االحتاللية  هجماتها 
خفتت  حتى  الرفض،  تّم  إن  وما  سوريا، 
التصريحات اإلعالميّة عن شنَّ الهجمات، غير 
في شمال وشرق  التركي تصاعد  القصف  أن 

سوريا خالل األيام الماضية.
المواليةُ  والصفحاُت  اإلعالميّةُ  المواقُع  أما 
ألنقرة فقد رّوجت لخبِر أّن قراَر بدء ما تسمى 
قليلٍة  ساعاٍت  مسألةُ  وأنّها  اتُخذ،  قد  بالعملية 
من  بالمستحيِل  ستقوُم  أنقرة  وأّن  النطالقها، 
من  فيض  مع  الخبر  ونشرت  نصرتهم!  أجِل 

الشتائم واالتهامات

استهداف تريّك مستمر

بشكٍل  التركي  االحتالل  جيش  ويستهدف 
متكرر قرى وبلدات في شمال وشرق سوريا، 
الجانب  مع  النار  إطالق  وقف  اتفاقية  رغم 
األمريكي في 2019/10/17، واتفاق سوتشي 

مع الجانب الروسّي في 2019/10/23.
مدفعيتين،  بقذيفتين  التّركيّة  المدفعيّة  وقصفت 
حوش  أم  قرية  محيط   ،2022/5/29 األحد 

من  بالقرب  الشمالي،  حلب  بريف  والوحشيّة 
الحكوميّة، وفق ما ذكره  للقوات  نقطة تمركز 
بيوم،  وقبله  برس،  لنورث  عسكري  مصدر 
صوغانكة  قرية  التّركية،  المدفعية  قصفت 
بريف  عفرين  بريف  شيراوا  لناحية  التّابعة 

حلب الشمالي.
شمال  تمر  وتل  زركان  بلدتي  شهدت  كما 

عنيفاً  قصفاً  الماضي،  الّسبت  مساء  الحسكة، 
التركي،  االحتالل  جيش  من  الثقيلة  باألسلحة 
وأشار مصدر عسكرّي، إلى أّن جيش االحتالل 
المدفعية  قذائف  من  بوابل  قصف  التركي 
ما  تمر،  تل  بلدة  الغيبش غرب  قرية  والهاون 

أسفر عن أضرار ماديّة. 
التّركيّة  المدفعيّة  قصفت  نفسها،  الليلة  وفي 
قرية تل كيفجي اآلشوريّة، شمال بلدة تل تمر، 

اليوم  صباح  وفي  الشمالي.  الحسكة  بريف 
وتل  والّطويلة  “الدّشيشة  قرى  شهدت  نفسه، 

طويل” غربي تل تمر، قصفاً تركيا عنيفاً.
وفي عين عيسى شمالي سوريا، أصيب الّشاب 
استهدافه  جراء  األحد،  خالوي”،  “فادي 
باألسلحة التّركية الخفيفة، وفق ما ذكره مصدر 

عسكرّي.
ومن جانبه قال المركز اإلعالمّي لمجلس منبج 
العسكرّي، إّن جيش االحتالل التركي قصف، 
منتصف ليل السبت، من القاعدة المقابلة لقرية 
شيخ النّاصر 14 كم شمال غربي منبج، قريتي 
الغربي  الشمالي  الّريف  في  والّصيادة  اليالنلي 

لمدينة منبج، شمال سوريا.
االستهداف  أّن  إلى  اإلعالمي  المركز  وأشار 
كان بعشرات القذائف المدفعية والهاون، وفي 
الوقت نفسه استهدفت فصائل معارضة موالية 
باألسلحة  منبج  شمال  جلود  أم  قرية  لتركية 

الثّقيلة والمتوسطة.
موقعه  على  العسكري  منبج  مجلس  وقال 
الرسمّي، إن القصف التركي طال كل من قرى 
جلود  وأم  والمحسنلي  والتوخار  )الهوشرية 
والصيادة واليالنلي(، بقذائف الهاون واألسلحة 

الثقيلة والمتوسطة.
أيام  لثالثة  األولية  الحصيلة  أن  وأضاف 
متتالية، كانت 41 قذيفة، من قواعده المتمركزة 
وشيخ  والياشلي  والهوشرية  )توخار  قرى  في 

الناصر(.
االحتالل  جيش  قصف  صباحاً  األحد  ويوم 
التركي ومرتزقته بالمدفعية الثقيلة قريتي تنب 
في  تسبب  ما  شيراوا،  ناحية  في  وشوارغة 
االحتالل  ماديّة، ومساًء قصف جيش  أضرار 
التركّي قريتي أم حوش وتل قراح، في منطقة 

الشهباء.

نشاط عسكرّي رويّس الفت

روسيّة  حوامات  ست  حلّقت  االثنين،  صباح 
الشهباء  التماس في منطقة  على طول خطوط 
وأطراف إعزاز، وذلك بعد يوم من استهداف 
جيش  جدد  فيما  المنطقة،  في  لقرى  تركّي 
االحتالل التركّي القصف على قريتي أم حوش 
قصف  وكذلك  الشهباء.  منطقة  في  والوحشية 

قرية تل قراح.
متأخر  وقٍت  في   2022/5/28 السبت  ويوم   
الروسيّة  المقاتلة  الطائراُت  نفذِت  الليل  من 
فيها  اُستخدمت  مارع،  منطقة  في  غارة جويّة 
حوامات  ست  وحلقت  جو،  ــ  جو  صواريخ 
طول  “على  قامشلو،  مطار  من  روسيّة، 
الّشريط الحدودي مع تركيا”، دون الكشف عن 

أهداف ذلك.
طائرة  نفذت   2022/5/26 الخميس  ويوم 
 - حربيّة روسيّة ثالث غارات بصواريخ جو 
جو، في أجواء منطقتي كري سبي/ تل أبيض 

وسري كانيه. 
اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  ووثّق 
األربعاء، وصول رتل عسكرّي يضم عشرات 
في  قاعدتهم  إلى  الروسيّة  للقوات  المدرعات 
المرصد  لمصادر  ووفقاً  عيسى،  عين  ناحية 
برفع  بدأت  الروسيّة  القواِت  فإّن  السورّي، 
لقاعدة  المقابلة  الجهة  على  ترابيّة  سواتر 
تركيّة في بلدة صيدا شمال عين عيسى، دون 
استقدام  بعد  ذلك،  ويأتي  األسباب،  معرفة 
جيش االحتالل التركي تعزيزات عسكرية إلى 

مناطق في شمال الرقة.
شمال  مناطق  في  الروسّي  العسكرّي  النشاط 
وجوده  عزز  فقد  واضٌح  سوريا  وشرق 
حواماته  وتنفذ  قامشلو  مطار  في  العسكرّي 
الطيران على محاور طويلة كما نفذت مقاتالته 

غارات في كري سبي/ تل أبيض المحتلة... 
يأتي النشاط الروسّي لتأكيد وجوده واستمراره، 
بعد تداول خبر انسحابات روسيّة في العديد من 
من  أكثر  مدى  على  وعلى  تمركزه.  مناطق 
الروسّي  العسكرّي  التدّخِل  من  سنوات  ست 
في سوريا، لم يفهم كثيٌر من السوريين طريقةَ 
أّن  يعتقدُ  من  وواهٌم  الروسّي،  العقِل  عمِل 
الروسّي يستعرُض فقط، ولكنه ال يستعجُل في 
على  يراهُن  بل  والصراعاِت،  الملفاِت  حسِم 
الزمِن الستنزاِف خصومه، وهو قاٍس جداً في 

ضرباته.


