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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

الرسم  ـ يستعد كومين  الشهباء/ فريدة عمر 
عفرين،  إلقليم  والفن  الثقافة  لحركة  التابع 
»ألوان  عنوان  تحت  رسومات  لمعرض 
بمشاركة  لوحة   50 حوالي  تضم  الحرب«، 

22 شاب وشابة.
أن  يمكن  هامة،  تعبيرية  أداة  الرسم  يعتبر 
تستعمل من أجل أن تُعبِّر عن األفكار المختلفة 
يجعل  مما  اإلنسان،  خاطر  في  تجول  التي 
ويتفاعل  يراها  من  كل  على  كبيراً  تأثيراً  لها 
بعض  عن  هاماً  معبّراً  ويكون  بصرياً،  معها 
األحداث التي حدثت في الفترة التي عاش فيها 
الرسام، فبالرسم يمكن إظهار حاالت النصر، 

اإلصرار، العزيمة، والمقاومة.
بكل  يحاولون  وهم  العفرينين،  يفعله  ما  هذا 
السبل والوسائل إظهار ما يعانون منه باإلضافة 
جهود  للعالم،   مقاومتهم  صوت  إيصال  إلى 
رسومات،  لمعرض  المرة  هذه  مبذولة  شابة 

تتنوع فيها ألوان اإلصرار واإلرادة.
بعضو  التقت صحيفتنا،  الموضوع  هذا  حول 
اللجنة التحضيرية لهذا المعرض، أستاذ الرسم 
حديثه  بداية  في  رشيد  استهل  داوود،  رشيد 
في  »المشاركين  المعرض:  إقامة  فكرة  حول 
هذا المعرض هم الطلبة وأغلبهم يعملون ضمن 
واحتياجات  احتياجاتهم  لسد  الصيفية  العطلة 
تغلب  للرسم  وشغفهم  حبهم  أن  إال  أسرتهم، 
والعمل  المدرسة  جانب  فإلى  ظروفهم،  على 
لممارسة  الوقت  بعض  ألنفسهم  يخصصون 

هوايتهم«.
وتابع داوود: »هؤالء الطلبة تخطوا المستوى 
ألول، واآلن هم في المستوى الثاني وإقامة هذا 
المعرض هو تقدير لجهودهم ودعم لمواهبهم، 

التي تغلبت على ظروفهم«.

أمل العودة ال يُفارِقهم

من  نعيشه  ما  كل  »برغم  داوود:  واستكمل 
على  اليومي  والقصف  التهجير  ظروف 
مناطقنا، وارتكاب المجازر بحقنا، إضافة إلى 
لدينا،  الرسم  ومستلزمات  اإلمكانيات  ضعف 
أمل  أمالً،  فيها  ونجد  الحياة  نعشق  أننا  إال 
للمعرض  تسميتنا  أرضنا، وسبب  إلى  العودة 
بألوان الحرب يعود لهذا، وسيكون 22 شاب/ة 
مشاركين في هذا المعرض بحوالي 50 لوحة، 
تتمحور معظم لوحاتنا حول الفلكلور الكردي 
إضافة  بالمرأة  خاصة  لوحات  العفريني، 

لوحات متعلقة باألطفال«.
الرسامات  أحد  أضافت  آخر  جانب  ومن 
المشاركات في المعرض برفين أحمد: »أغلب 
ومعاناتها  المرأة  على  الضوء  تسلط  لوحاتي 
ضمن المجتمع إضافة إلى مقاومتها، فبالرسم 
وأريد  حولنا،  يحدث  ما  عن  نعبّر  أن  نحاول 
عن طريق لوحاتي أن أظهر الجوهر الحقيقي 

للمرأة«.
بأنهم يحاولون إظهار ما  نّوه أحمد علي  فيما 
بالرسم  والحرب  التهجير  ظل  في  يعيشونهم 
المجازر في مناطقنا وخاصةً  قائالً: »تعددت 
الطفولة،  عالم  يهددون  فهم  األطفال  بحق 
حول  أكثرها  تتضمن  التي  بلوحاتي  أردت 
أبيّن مدى  معاناة األطفال في ظل الحرب أن 

وحشية العدو في تهديد عالم الطفولة«.
والجدير ذكره أن المعرض سيفتح أبوابه بعد 
فيما  الشهباء،  مقاطعة  في  أيام  عشرة  حوالي 
يتم التحضير من قبل كومين الرسم التابع لهيئة 
تل  في  لمعرض  عفرين  إلقليم  والفن  الثقافة 

رفعت ومعرض آخر خاص باألطفال.

الهجرة مطلب للمحتل وال 
فردوس خلف الحدود

خالد إبراهيم: سنستمر بالمظاهرات واالحتجاجات 
حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد اهلل أوجالن

احترفت دالل إبراهيم في قرية شورك 
قامشلو،  لمقاطعة  التابعة  النائية 
مهنة الخياطة بعد تجاوزها األربعين 
عامًا؛ لُتبرهن أن الرغبة واإلرادة ال 
يوقفها عمر، وأن الحاجة هي التي 
تدفع اإلنسان نحو النجاح أحياناً...«2

مّرِت العالقاُت السورّية التركّية بجملٍة 
من التطوراِت واألحداِث المهمِة منذ 
نهاية االحتالِل العثمانّي، وخالل حقبة 
االنتداب الفرنسّي على سوريا، وما 
إلى  الوطنّي وصوالً  بعد االستقالل 
عام 1963 ووصول حزب البعث إلى 
الحكم ومن بعدها عهد حافظ األسد 

وابنه بشار األسد...«9

لم ينتِه خطر داعش بإنهائه جغرافيًا 
على أراضي شمال وشرق سوريا، بعد 
حملة تحرير الباغوز23  آذار 2019 
بسواعد قوات سوريا الديمقراطية، 
سجون  في  المعتقلون  فالمرتزقة 
قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك 
عوائل داعش القاطنون في مخيم 
الهول، باإلضافة إلى الخاليا النائمة 
للخطر  استمرار  المنطقة، هو  في 
الداعشي، فعلى العالم، أن يستعد 
يغفل  الذي  لداعش،  جديد  لنسل 

المجتمع الدولي عن إنهائه...«11

ما يوجده المهجر في مخيلته من أحالم ببالد الغربة، تتعارض مع ما يجده هناك، فال جنة، وال نعيم يراهما في بالد، 
ليس بوطنه، وما إفساح المحتل التركي المجال للمهاجر، بفتح الطريق أمامه على الحدود إالّ سياسة أخرى، يرغب بها 

إفراغ المنطقة من الفئة المنتجة؛ فيكون مصيدة له نحو المجهول، والموت مصيره المحتوم.

دالل إبراهيم... 
اإلرادة والعمل ال 

يوقفهما عمر

على وقع التصعيد 
العسكرّي... مساٌر 

لتعديِل  تصالحّي 
اتفاقية أضنة

ملف داعش الغائب 
دوليًا في مواجهة 

خطر بنسل جديد

أسعد نفسك بنفسك؟ 
ناشئات وسيدات 

األسايش لكرة السلة 
نموذجا..ً«12

االحتالل  غاية دولة  إلى  أوجالن،  القائد عبد اهلل  المفروضة على  المشددة  العزلة  إبراهيم، سبب  خالد  المحامي  أرجع 
أوجالن،  القائد عبد اهلل  أن فكر وفلسفة  المنطقة، وأكد  والتوسعية في  االستعمارية،  تمرير مخططاتها  التركي في 

فيهما خالص شعوب الشرق األوسط عامة...«6 

مالمح السياسة التركية 
في هجرة الشباب نحو 
المجهول والموت..«3

اإلعالم المعاصر 
والعقل 

المجتمعي..«7

الهـــــــروب 
والهجرة من الوطن 

جريمة!..«2

برفين أحمد أحمد عليرشيد داوود

 Diane Von Furstenberg تُمنح جائزة
أفغانيات  نساء  لعشر  العام  هذا  الدولية 
وعملَن  والشجاعة  القوة  أظهرَن  مؤثرات 

على تمكين المرأة في أفغانستان.
العالمي  فورستنبرغ  فون  ديان  معهد  منح 
فورستنبرغ،  فون  ديلر  عائلة  ومؤسسة 
جائزة DFV إلى 10 نساء أفغانيات، وهن 
مدنيات،  وناشطات  وممثالت  صحفيات 
المرأة  حقوق  تمكين  مجال  في  عملَن 

األفغانية.
في كل عام يقدم معهد ديان فون فورستنبرغ 
العالمي ومقره الواليات المتحدة األمريكية، 
جوائز للنساء اللواتي تكرسن حياتهن لتغيير 
اللواتي  والنساء  األخريات،  النساء  حياة 
تجاربهن  وأدت  للبقاء  وقوة  شجاعة  لديهن 

إلى تغيير إيجابي في الحياة.
هذه  على  حصلن  اللواتي  النساء  وأسماء 
الجوائز هن »شفيقة خلفاك، مقدس يوريش، 
مرجان  فريد،  شهال  خان،  حسن  شابنام 
أنيسة شهيد، محل  أكرمي،  محمدي، مريم 

فاك، ساتوري كريمي وشبنام صالح«.
ديان  البلجيكية  األزياء  مصممة  وابتكرت 
فون فورستنبرغ   ومؤسسة عائلة ديلر فون 
فورستنبرغ الجائزة في عام 2010 لتكريم 

النساء القويات الملتزمات بقضاياهن.
 Diane Von جائزة  تقديم  وسيتم 
Furstenberg الدولية للفائزين ألول مرة 
في  يقام  حفل  خالل  البندقية  في  العام  هذا 
المدينة  نفس الوقت الذي يقام فيه مهرجان 

السينمائي الدولي.

عشر نساء أفغانيات تفزَن 
DVF بجائزة

ر لمعرض ألوان الحرب  بريشة 22 شاب وشابة ُيحضَّ
في مقاطعة الشهباء

روناهي/ قامشلو ـ تعلن بلدية )الشعب( 
في قامشلو عبر صفحتها على فيسبوك 
مشكورة  األعمال، وهي  من  الكثير  عن 
بكل األحوال على جهودها في سبيل خدمة 
المواطنين، ولكن ما يدعو للتساؤل؟ هو 
بالط األنترلوك الذي وِضع أمام مجموعة 
من المحالت على طريق عامودا بالحي 
الغربي، وظن الجميع بأنها سيكون على 
حساب البلدية أو منظمة من المنظمات، 
الخبر  البلدية  أعلنت  ما  سرعان  ولكن 
تلك  ومستأجري  أصحاب  على  الحزين 
كبيرة  مبالغ  دفع  عليهم  بأن  المحالت، 
وبالدوالر؟ ومنحت مدة 72 ساعة لدفع 
وهناك  عليهم،  المترتبة  المبالغ  هذه 
ضخامة  بسبب  الدفع  يرفضون  منهم 
والشكوى  االعتراض  باب  بينما  المبلغ، 
لهم مفتوح، ولكن لماذا كل هذا العرس؟ 
بتكسير األرصفة  والبلدية هي من تقوم 
أصحاب  وضعها  التي  األدرج  وتلك 
المحالت أمام محالتهم، ألن البعض منها 
عالية ويتطلب بنائها من جديد، مما يعني 
بأن كل محل خسر مئات اآلالف من وراء 

البلدية،  قبل  من  الوردية  الخطة  تلك 
والتي كانت بوضع بالط األنترلوك، وهنا 
منها  الكثير  المحالت  هذه  أن  نتساءل؟ 
منهم  تطلبون  حتى  بالدوالر  تتعامل  ال 
ويا  األمريكي؟  والسنت  بالدوالر  الدفع 
ريت كان المبلغ قليالً، على العكس ففي 
بـ  المعلومات  بحسب  المتر  كان  البداية 
منها  البعض  فاتورة  13 دوالر، وفاقت 
شفقت  ثم  تصوروا؟  دوالر   280 مبلغ 
البلدية على أصحاب المحالت وخفّضتها 
وكأنها  الواحد،  للمتر  دوالر   10 إلى 
بات  لقد  العالم،  كأس  مونديال  حققت 
المواطن العادي يخاف من منزله من أن 
ويأتون  تذكاري  نصب  من  قريباً  يكون 
ويطلبون منه دفع ثمن قُرب هذا النصب 
من منزله!، وحتى بتنا نخاف أن نمشي 
ضريبة  ندفع  فقد  األنترلوك!  بالط  على 
السير والمشي عليه! من يعلم؟ كل شيء 
األرصفة  وتكسر  تأتي  فعندما  جائز، 
وتفرض بعدها مبالغ بالدوالر ثمناً للبالط 
الذي وِضع، بالفعل بات كل شيء جائز، 
رغم إننا في زمن بتنا نبحث فيه عن من 
الدوالر  المواطن، بسبب وصول  يساعد 
أسعار  وارتفاع  ل.س،   4500 إلى 
وقدوم  الغذائية  والمواد  المحروقات 
القرطاسية  وشراء  الدراسي  الموسم 
تترك  أن  أمل  كلنا  النهاية  وفي  وإلخ... 
وشأنهم،  المواطنين  هؤالء  البلدية 
بالط  بوضع  قيامها  تنشر  هي  فطالما 
صفحتها  على  المحالت  أمام  األنترلوك 
في الفيسبوك ولم تذكر طلب األموال من 

أصحاب المحالت، فهي األجدر بالدفع.

قدام محلك أحلى بس 
على حسابك؟

عين روناهي
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 الهروب
 والهجرة

 من الوطن
!جريمة

الهروب من الوطن جرمية، مناسبة هذا 
ظاهرة  انتشار  لسبب  تعود  احلديث 
الوطن  من  وهروبهم  الشباب،  هجرة 
ورغم  األخيرة بشكٍل كبير،  الفترة  في 
من  املهاجر  الشاب  هذا  يالقيه  ما 
صعوبات، ومن حتديات، ومن مخاطر في 
مالية  مبالغ  دفعه  على  عالوة  طريقه، 
فوق اخليالية، نراه يقدم على سفر مثل 
هذا تاركاً كل شيء وراءه، وكأنه أمر لم 

يكن.

مسألة  أن  جميعاً،  نعلم  بالطبع   
الهروب من األوطان، والتوّجه إلى الدول 
قضية  أو  بظاهرة  ليست  الغربية، 
أنها  إال  املنطقة،  في  نشهدها  جديدة 

انتشرت بكثرة في الفترة األخيرة.

عبور  يحاولون  الشباب  من  فاملئات   
أوروبا  إلى  للتوجه  بلدانهم  حدود 
الظاهرة  هذه  لكن  يومي،  بشكل 
خطراً  تشكل  باتت  اجلديدة  القدمية 
شتى  ومن  اجملتمعات،  على  كبيراً 

النواحي. 

االجتماعية  املعضلة  هذه  وملعاجلة 
والتي  بكثرة،  اجملتمع  في  املتفشية 
املستمرة  والصراعات  احلروب،  تنتجها 
وتسبب  العالم،  أصقاع  كافة  في 
الكثير  دفعت  طاملا  اقتصادية  أزمات 
يترتب  الهجرة،  خيار  نحو  الشباب  من 
ألسبابها  دقيق  حتليل  وضع  علينا 
األساسي  السبب  ألن  ذلك  احلقيقية، 
لهذه الظاهرة، ليس الوضع االقتصادي 
أخرى  عديدة  أسباب  هناك  بل  فقط، 

يجب التطرق إليها. 

وانتشار  التكنولوجيا،  تطور  فمع   
وسائل التواصل املتعددة عبر الشبكة 
العنكبوتية، وسهولة النقل، والوصول 
لكل املستجدات، التي حتصل في شتى 
أصقاع العالم، إضافة إلى التعرف على 
طبيعة احلياة، ومنط املعيشة في الدول 
الغربية، حيث يتصّور اإلنسان الشرقي 
أنها حياة مثالية يحلم بالوصول إليها، 
وكأن الطريق مفروش بالورود إلى هناك. 

بأن  الشرقي،  الشاب  هذا  يعلم  ال 
رسمه  كما  ليس  أوروبا  إلى  الطريق 
التي  الصورة،  في  أو كما  في مخيلته، 
يشاهدها، أو حتى احلياة، التي يتصورها 

في عقله.  

الفساد  أن  الشرقي،  الشاب  يعرف  ال 
الدول  في  موجود  منه،  هرب  الذي 
يوفر  كي  بأنه  يعلم  وال  أيضاً،  الغربية 
مع  يندمج  أن  له  بد  ال  كرمية،  حياة 
اجملتمع اجلديد، وال بد له أن يتعلم لغته، 

ونظامه، وقوانينه، وكل شيء فيه. 

عليه تطبيق كل األمور املفروضة عليه، 
منها،  الهروب  أو  رفضها  يستطيع  وال 
فلماذا  بسهولة،  الوطن  من  هرب  كما 
من  الهاربون  الشبان  هؤالء  يطبق  ال 
بلدهم؟  في  القوانني  هذه  أوطانهم 
يحسبه  سراب  وراء  الركض  ملاذا 
الهاربني  برسم  أسئلٌة  ماء،  الظمآن 

من أوطانهم إلى بالد أخرى. 

تشهد  املنطقة  دول  من  فالعديد 
إال  صعبة،  واجتماعية  أمنية،  أوضاعاً 
الهجرة  لتلك  حجماً  نشهد  لم  أننا 
والعراق،  سوريا،  في  احلال  هو  كما 

ولبنان. 

مراجعة  من  للجميع  البد  هنا  من 
عن  بالرحيل  التفكير  قبل  أنفسهم 
في  وطنه  يخدم  ال  الذي  إن  الوطن، 
يضحي  وال  واحلرجة،  الصعبة  األوقات 
فالتاريخ  واألزمات،  احلروب،  أثناء  بذاته 
لن يغفر له أبداً، ويجب عليه التمسك 
بوطنه وعدم تركه، ألن ترك الوطن يعّد 

خيانة حقيقية وجرمية بحقه. 

في  املوجودة  الشبابية  الطاقات 
من  املزيد  تنجز  بأن  كفيلة  منطقتنا 
حتقيق  على  قادرة  وهي  النجاحات، 

األمن، واالزدهار.

مرآة المرآة

هيفدار خالد

جل آغا/ أمل محمد -احترفت دالل إبراهيم في قرية شورك النائية التابعة لمقاطعة قامشلو، مهنة الخياطة بعد تجاوزها 
األربعين عامًا؛ لُتبرهن أن الرغبة واإلرادة ال يوقفها عمر، وأن الحاجة هي التي تدفع اإلنسان نحو النجاح أحيانًا.

دالل إبراهيم... اإلرادة والعمل ال يوقفهما عمر

روايات كثيرة حول مقتل الطفلة »جوى« ولكن الحقيقة 
ُكشفت أخيرًا

قصة نجاح

التابعة  الصغيرة، والمنعزلة  في قرية شورك 
من  للكثير  تفتقر  والتي  قامشلو،  لمقاطعة 
المنحدرة من  إبراهيم  تقطن  دالل  الخدمات، 
قرية جوهرية في مدينة عامودا، والتي تعلمت 
تجاوزها  بعد  واحترفتها  بل  الخياطة،  مهنة 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  عاماً،  األربعين 
بدالل والتي حدثتنا بقولها: »من المعروف، أن 
اإلنسان يكتسب معرفته، وخبرته بأصول مهنة 
ما بعمر صغير، وهذا الشيء طبيعي جداً؛ ألن 
بشكل  معارفه  استيعاب  يمكن  البشري  العقل 
ولكني؛  والشباب،  الطفولة  مرحلة  في  أكبر 
ونتيجة لرغبتي الملحة على تعلم أصول مهنة 
األربعين  بعمر  احترافها  استطعت  الخياطة، 

عاماً«.

صعوبات العمل

وزادت دالل: »وضع القرية من أهم األسباب، 
صغيرة  قرية  في  نعيش  للتعلم،  دفعتني  التي 
تأمين  في  نعتمد  الخدمات،  من  للكثير  تفتقر 
بشكل  منا  القريبة  قامشلو  مدينة  من  حاجاتنا 
كبير، وعلى هذا، فقد طوعت نفسي في تعلم 
ومن  تدريبية،  دورات  باتباع  الخياطة  مهنة 

خاللها استطعت تعلم هذه المهنة، وال يمكنني 
لتفاصيل  وإدراكي  استيعابي،  بطء  إنكار 
بشكل  التعلم  البداية  في  يسعفني  لم  المهنة، 
الرغبة  ولكن  عمري،  بسبب  وذلك  أسرع، 

جعلتني انتصر على مخاوفي«.

اإلرصار عىل املتابعة رغم 
الظروف

لفن  متقنة  دالل  أصبحت  اإلصرار  وبذلك 
وتتمنى  القرية،  وألهالي  لنفسها،  الخياطة 
الخياطات  من  لتغدو  اسمها؛  صيت  يذيع  أن 
المهنة  هذه  وتكون  المنطقة،  في  المشهورات 
مصدر دخل لها، ولعائلتها، وأضافت: »ليس 
بأنفسنا،  الثقة  علينا  لإلصرار،  حدود  هناك 
والمضي قدماً نحو أهدافنا، كثيراً قيل لي قبل 
من  أتمكن  لن  وإنني  أتوقف،  أن  هذا،  عملي 
أوالً  رغبتي  ألحد،  أصغِ  لم  ولكنني  التعلم، 

ووضع القرية، هما دفعاني لالستمرار«.
قبل  الخياطة  مهنة  إبراهيم  دالل  تمارس  لم 
امتداداً  ليس  اليوم  عملها  أن  أي  هذا،  عامها 
للماضي، بل ُخلق من رحم المعاناة والحاجة، 
تُمارس الخياطة لتجني من خالل عملها، هذا 
قوت يومها على الرغم من قلته، ولكنه أفضل 

من ال شيء على حد قولها.

لحقوق  السوري  المرصد  مصادر  كشفت 
الطفلة  مقتل  حول  جديدة  تفاصيل  اإلنسان، 
»جوى استنبولي« أربع سنوات، التي أثارت 
في  كبيرين،  وعربياً  محلياً  تعاطفاً  قضيتها 
على  دمشق  حكومة  مخابرات  عملت  حين 
التكتم على تفاصيل الجريمة الحقيقية، وإظهار 
شخص آخر يدعى )مدين األحمد( في وسائل 
عن  أعلن  حين  في  القاتل،  أنه  على  اإلعالم 

مقتله داخل مشفى »ابن النفيس« في دمشق.
والد  بأن  السوري،  المرصد  مصادر  وأكدت 
استنبولي«  »طارق  المدعو  جوى  الطفلة 
وهو عنصر بأمن الفرقة الرابعة، التي تنتشر 
مبلغا  تلقى  حيث  الطرقات،  على  حواجزها 
من  وهو  بـ(،  )م.  المخدرات  تاجر  من  كبيراً 
»حزب  مع  ويعمل  حماة  بريف  سلحب  أبناء 
هللا« اللبناني، لتمرير شحنة كبيرة من المواد 
المخدرة، إال أن الشحنة تمت سرقتها من قبل 
مجهولين حسب مزاعم والد الطفلة »جوى«.

)م.  المخدرات  تاجر  هدد  ذلك،  السياق  وفي 

األخير  رفض  بعد  »جوى«  الطفلة  والد  بـ( 
تلقاه  الذي  المبلغ  أو  المخدرات،  شحنة  إعادة 

من األول.
أحد  أن،  السوري  المرصد  مصادر  وأكدت 
)م.  المدعو  المخدرات  تاجر  جماعة  أفراد 
والدها  الطفلة »جوى« وكان مع  بـ(، خطف 
بمكالمة بالصوت والصورة، وهو يقوم بقتلها 
بدم بارد بحضور المدعو )م. بـ(، قبل أن يتم 
أن  بعد  لبنان،  إلى  المزعوم  القاتل  تهريب 

استخرج هوية تحمل اسم شخص آخر.

جرمية دفنت إلنقاذ عصابات 
تجارة املخدرات 

رأي  جوى  الطفلة  قضية  أصبحت  أن  وبعد 
تمر  لم  دمشق،  حكومة  مناطق   عام، ضمن 
الجمهوري، حيث  القصر  الكرام على  مرور 
بشكل  وزوجته  دمشق  حكومة  رئيس  تدخل 
ملف  يفتضح  وكيال  الجريمة،  لفبركة  مباشر 
أكده  كما  سوريا،  في  وانتشارها  المخدرات 

المرصد.
الطب  رئيس  استقال  الفائت،  آب   21 وفي 
غير  تقريراً  تقديمه  الشرعي بحمص »بسبب 
»جوى«،  الطفلة  قتل  جريمة  حول  دقيق« 
»بحسب زعمه«، أي أنه غير مطابق لرواية 
»المجرم المزعوم«، الذي ظهر على شاشات 
التلفزة؛ ما أثار شكوك كبيرة، حيث أن تقرير 
وخاصة  الخطأ،  يحتمل  ال  الشرعي  الطبيب 
السوري  الشارع  حديث  أصبحت  جريمة  في 

والعربي.
وتعد جريمة مقتل الطفلة »جوى« من إحدى 
مناطق  ضمن  وقعت  التي  الجرائم،  أفظع 
أجهزة  وتكتمت  دمشق،  حكومة  سيطرة 
الفاعل  على  للحكومة  التابعة  المخابرات 
تلك  وراء  تقف  التي  واألسباب  الحقيقي، 
آخر،  لشخص  ونسبتها  البشعة،  الجريمة 
الطفلة  الذي تسكنه عائلة  يقطن ضمن الحي، 

»جوى«.
للنظام  التابعة  اإلعالم  وسائل  وتناقلت 
حين  في  المزعوم«،  القاتل  مع  »التحقيقات 

المجرم  أن  محلية،  إعالم  وسائل  تناقلت 
المزعوم توفي أثناء إجراء عملية جراحية في 

مشفى »ابن النفيس« في العاصمة دمشق.

جرمية مروعة بحق اإلنسانة

أعلنت سلطات حكومة  الفائت،  آب  وفي 20 
الطفلة  قاتل  على  القبض  إلقائها  عن  دمشق 
العثور  من  أيام  خمسة  بعد  استانبولي،  جوى 
مدينة  في  الفائت،  آب  منتصف  جثتها،  على 
بعد  بجريمته  اعترف  إنه  وقالت:  حمص، 
التحقيق معه، حيث كان يراقب أطفال الحي، 
إلى  جوى  الطفلة  واختطف  يلعبون،  وهم 
داخل المنزل، ليقوم باغتصابها قبل أن يقتلها، 
ويرمي جثتها في مكب نفايات قرب مقبرة تل 

النصر في حمص.

ونشر المرصد السوري، منتصف آب الفائت، 
أجهزة  إعالن  بخبر  صعقوا  السوريين  أن 
استانبولي  جوى  الطفلة  على  العثور  األمن 
مقبرة  قرب  نفايات  مكب  في  ومرمية  مقتولة 
تل النصر في حمص، وقالت وزارة الداخلية 
التابعة لحكومة دمشق، إّن أسباب الوفاة ناجمة 

عن ضرب الرأس بآلة حادة.
أمام  من  السنوات  أربع  ابنة  جوى  واختفت 
وسط  حمص  بمدينة  المهاجرين  بحي  منزلها 
التواصل،  مواقع  اختفاؤها  وشغل  سورية، 

التي ضّجت خوفاً عليها من التنكيل أو القتل.
وتزايدت ظاهرة اختطاف األطفال في سورية؛ 

بسبب تردي األوضاع األمنية واالقتصادية.
األغراض،  لتلك  الخطف  عقوبة  أّن  ويذكر 
أكان  »سواء  المؤبد  السجن  إلى  تصل 

المخطوف طفالً أم بالغاً«.

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1788م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم الحميد 
بن حسين    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: عمر بوزان بن بوزان، بطلب/بجرم 

تثبيت البيع،

بتاريخ 2022/9/19م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين  

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

بحقك المعاملة القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3903/ لعام 2022

طالب التبليغ: إبراهيم جاسم المحلي                      

المطلوب تبليغه: علي حاجي كنجو                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/2488/ لعام 2022

طالب التبليغ: إبراهيم حمو بن أحمد                      

المطلوب تبليغه: أحمد الشحادة بن عيسى                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/4319/ لعام 
2022م

على السيد: إبراهيم علي أيوب الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/12م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: علي خلف المحمد، بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس/3128/ لعام 
2022م

على السيد: إبراهيم فتح هللا بن عبدالحميد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/9/12م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: جاسم الكهنوش، بطلب: 

تثبيت عقد سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3466/ لعام 2022

طالب التبليغ: أحمد الحاج موسى بن مراد                      

المطلوب تبليغه: جمعة محمد عيد األحمد                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/4345/ لعام 
2022م

على السيد: أحمد الزوكه الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 2022/9/12م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 
أحمد صطوف، بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3372/ لعام 2022

طالب التبليغ: أحمد جمعة الحزويني                      

المطلوب تبليغه: محمد المحمد الحسين بن 
شيخ                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/2526/ لعام 2022

طالب التبليغ: أحمد محمد بن يوسف                      

المطلوب تبليغه: محمد قيس يحيى بن بشير                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس/1394/ لعام 
2022 م

على السيد: أديب الهالوي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/13م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: ناصر سلطان ورفقاه, بطلب: إخالء 

مأجور 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4009/ لعام 2022

طالب التبليغ: إسماعيل خشمان العلي                      

المطلوب تبليغه: محمد حسين حمدو اليونس                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4054/ لعام 2022

طالب التبليغ: أكرم عيدو العيسى                       

المطلوب تبليغه: عمر حامد الجبر                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1009م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: بشرى خالد 
عموري    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: عوش صليبي، بطلب/بجرم تصفية 

تركة،

بتاريخ 2022/9/18م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين وإذا لم تحضر 

بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة/
هيئة العدالة الغرفة /األولى/ ستجري بحقك 

المعاملة القانونية .

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/1357/

رقم القرار/1407/ 

طالب التبليغ: جاسم الحسين بن أحمد              

المطلوب تبليغه: أنس زين بن محمد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

الدعوى نوع /شانغ/ لون أبيض تحمل 
اللوحة رقم /429310/ واعتبار عقد البيع 
المؤرخ  بتاريخ 2021/6/2 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 

بالغ رقم/3930/ لعام 2022

طالب التبليغ: جاسم الخليل بن إبراهيم                      

المطلوب تبليغه: علي الحمودي بن حمود                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوة رقم األساس/3579/ لعام 2022 
م

على السيد: جدوع الخلف الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/13م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: هالل الهالل، بطلب: تثبيت عقد سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/4343/ لعام 
2022 م

على السيد: جليدان محمد الجاسم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/12م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أسعد محمد المسهوج، بطلب: تثبيت 

بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4006/ لعام 2022

طالب التبليغ: حاتم محمد الحاجي                      

المطلوب تبليغه: صبحي يحيى العبدو                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس/3605/ لعام 
2022 م

على السيد: حسان غنام الحسين الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/13م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: فارس عبود المحسن، بطلب: تثبيت 

بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/3267/لعام 2022 
م

على السيد: حسن مصطفى حسين الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: محمود مصطفى داود، بطلب: تثبيت 

عقد سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3988/لعام 2022

طالب التبليغ: حسن مصطفى عيسى                      

المطلوب تبليغه: حسين علي الموسى                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4022/لعام 2022

طالب التبليغ: حسين الخلف بن أحمد                      

المطلوب تبليغه: فاتح حيدر بن شوقي                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وان لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/2528/لعام 2022

طالب التبليغ: حسين العبد بن عبد                      

المطلوب تبليغه: عيسى الشهابي بن محمد 
شريف                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3926/لعام 2022

طالب التبليغ: حسين المحمد بن رأفت                      

المطلوب تبليغه: عثمان درويش بوزو                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1610م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالصة خليل 
بنت علي-محمد خليل بنت علي    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: أحمد خليل علي، بطلب/بجرم تسجيل 

وفراغة سيارة،

بتاريخ 2022/9/12م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين  

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

بحقك المعاملة القانونية .

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1798م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالصة خليل 
بنت علي-محمد خليل بن علي    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك: أحمد خليل بن علي، بطلب/بجرم 
فراغة سالح،

بتاريخ 2022/9/18م الساعة/10/ فعليك ان 
تحضر في الوقت المعين  

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

بحقك المعاملة القانونية .

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس/4355/ لعام 
2022 م

على السيد: خليل الجاسم الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 2022/9/12م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عالء 
الدين جبولي بن عبدالسالم، بطلب: تثبيت 

عقد بيع  سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4966/ لعام 2022

طالب التبليغ: خليل العلي الخليل بن عبدال
رزاق                        

المطلوب تبليغه: فراس السعد بن أحمد علي                  

الدعوى رقم اساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/4333/ لعام 
2022م

على السيد: رشيد الخليفة بن خليفة الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/12م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: حسن محمد السعيد، بطلب: تثبيت 
بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/1970/

رقم القرار/2809/ 

طالب التبليغ: رشيد الصيرة بن صالح              

المطلوب تبليغه: إسماعيل الخليف الدرويش 
بن عبدهللا                     

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 أبيض تحمل اللوحة 

رقم /567837/ واعتبار عقد البيع المؤرخ  
بتاريخ 2013/2/1 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 

بالغ رقم/4073/ لعام 2022

طالب التبليغ: رضوان حاجي األحمد الخلف                       

المطلوب تبليغه: عالء الدين محمد حاج أسد                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3909/ لعام 2022

طالب التبليغ: رضوان حمو بن شوكت                      

المطلوب تبليغه: حسن حمو حميدي                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4002/ لعام 2022

طالب التبليغ: رمضان عيدو الحاجي                      

المطلوب تبليغه: حسن محمد األحمد                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4821/ لعام 2022

طالب التبليغ: رمضان مواس مصطفى                        

المطلوب تبليغه: محمد حسين خطيب                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1600م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: ريناس بكو بن 
حسين    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: محمود مصطفى رشيد، بطلب /بجرم 

تثبيت بيع، 

 2022/9/19م الساعة /10/ فعليك إن 
تحضر في الوقت المعين  

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

بحقك المعاملة القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4961/ لعام 2022

طالب التبليغ: سليمان حسن عيسى                        

المطلوب تبليغه: طالل عواد العبد                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى

في الدعوى رقم أساس 2155 لعام 2022م 

المتكونة بين الجهة المدعية: سوزان خضر 
الخضر 

والجهة المدعى عليها: خالد حسن العيد                     

بدعوى: تفريق تاريخ الجلسة 2022/9/12م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/4349/ لعام 
2022 م

على السيد: شالش علي الشالش الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً 2022/9/12م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 

علي، بطلب: تثبيت عقد سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

 ......................
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قامشلو/ دعاء يوسف - أشار ممثل عشيرة السادة في سوريا والعراق »حسين السادة« إلى زيادة ظاهرة هجرة الفئة الشابة مؤخراً في سوريا 
بشكل عام، وفي مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص، ونّوه أنه يجب على الفئة الشابة، أن تكون أكثر يقظة ووعيًا، ألساليب الحرب الخاصة، 

التي يتبعها العدو، إلفراغ المنطقة، وخلق نزيف الهجرة، وتساءل لمن نحمي األرض، إن تخلى عنها شبابها؟

مالمح السياسة التركية في هجرة الشباب نحو 
المجهول والموت

سبات عميق ومجازر جديدة

آمالهم،  حاملين  المجهول،  نحو  يسيرون 
موج  معتلين  أعينهم،  نصب  وأحالمهم 
كما  الموعود  المستقبل  نحو  االغتراب، 
وينهي  منهم،  البعض  البحر  فيغرق  وصفوه، 
ينجرفوا  أو  إليها،  بالوصول  طموحاتهم 
بلغاريا،  غابات  بين شجيرات  الغابات  برياح 
واليونان، فتبقى جثثهم الهامدة التي كانت تحلم 

بالجنة الموعودة، شاهدةً على ما عانوه.
شجعهم االحتالل التركي على الهجرة، إذ فتح 
كان  فهل  المحتلة،  األراضي  عبر  أبوابه  لهم 
رئيفاً بحالهم، وبوضعهم االقتصادي المنهار، 
أم سياسة جديدة يتبعها، لتدمير المقاومة، التي 

تشهدها سوريا وشبابها.

خطط دنيئة...بخيوط محبوكة

وبهذا الخصوص التقت صحيفتنا »روناهي« 
السادة في سوريا والعراق،  مع ممثل عشائر 
»حسين السادة« والذي أشار إلى ازدياد ظاهرة 
الهجرة بشكل ملفت للنظر، بين الفئة الشابة في 
شعوب  »نحن  سوريا:  وشرق  شمال  مناطق 
اعتدنا صعوبة اآلالم، فقد أذاقتنا أشكالها كلها، 
واليوم نتذوق جرعة أخرى، غرسها االحتالل 

في عقولنا، وهي هجرة العذاب«.
أساليب  احتاللية  قوة  ألي  بأنه  السادة  وبين 
كما  الحروب  مجرى  تدير  ملتوية،  وطرق 
تهوى: »االحتالل التركي له يد في كل مفصل 
من مفاصل األزمة السورية، بداية من احتالله 
لسري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض، وقبلها 
الديمغرافي،  التغيير  على  والعمل  عفرين، 
مناطق  من  عائالت  وجلب  السكان،  وتهجير 
بعيدة، وتشجيع الشباب على الهجرة، فما عاد 
أفضل  الغرب  وبالد  سوريا،  في  مكان  لهم 

مجيب لندائهم«.
وأضاف: »بالعودة إلى بداية األزمة السورية، 
الستقبال  المخيمات،  بنت  من  أول  تركيا 
فلم  بالدهم،  مغادرة  رفضوا  الذين  الالجئين، 
يهاجر سوري واحد إلى المخيمات، فزرعت 
اإلرهاب، ودعمت المرتزقة، فنشرت مرتزقة 
النزوح،  على  السوريين  إلجبار  داعش، 
المخيمات،  فقصدوا  موطنهم،  من  والهروب 
الدول  مع  لتركيا  المقايضة  ورقة  فأصبحت 

العالمية«.
المدى  البعيد  تركيا  هدف  إلى  السادة  ولفت 
»فكل ما تقوم به، يصب لصالح خطة محبوكة 

المنطقة  مرتزقته  دمرت  فقد  متينة،  بطريقة 
الشرقية من حلب، التي تتواجد بها المصانع، 
ألنها  سوريا،  في  الصناعية  المدينة  وهي 
وصناعات  صناعتها،  على  تؤثر  أصبحت 
من  تركيا  تمارسه  ما  ومع  األوسط،  الشرق 
تجعل  ال  المنطقة،  على  ضاغطة  سياسات 
بالد  قاصدين  الهجرة  سوى  منفساً،  ألبنائها 

الغرب«.

تكررت صورة الطفل آالن

الموعودة  الجنة  نحو  المتزايدة،  الهجرة 
استكمال  عدها  والتي  السادة،  وصفها  كما 
في  شبابنا  وقع  »لقد  فقال:  االحتالل  لسياسة 
زينت  فقد  لهم،  تركيا  أعدتها  التي  المصيدة، 
تاركين  فهاجروا  األوروبية،  الدول  لهم 
الطريق  شاقين  وأمهاتهم،  وشعبهم،  أرضهم، 
الطريق  مصاعب  ناسين  المجهول،  نحو 
ومعاناته، فكم بلع البحر منا، وصورة الطفل 
يقاسيه  ما  على  الشاهد  لتكون  تكررت،  آالن 

المهاجرون«. 
وتطرق السادة إلى الغاية من الهجرة، وسبب 
إفراغ  »يحاولون  حصراً:  للسوريين  تسهيلها 
الشبابية،  العلمية، والفئة  الكفاءات  سوريا من 
وبذلك ينسجون أول الخيوط، التي تسهل تدمير 
البالد، فعندما تفرغ البالد من الكفاءات العلمية 
الشابة، يصبح الوطن عاجزاً، غير قادر على 

حماية نفسه، وهذه غاية االحتالل التركي«.
ذي  بالسالح  الشباب  هجرة  السادة  ووصف 
الجنة  إلى  هاجروا  الشباب  »هؤالء  الحدين: 
هم  وراءهم،  بقيت  أسراً،  ليعيلوا  الموعودة، 
سالح  وهجرتهم  األرض،  هذه  وأبناء  أبناؤنا 
ذو حدين، يلجؤون إلى البالد الغريبة، ليعيلوا 
عوائلهم في هذه الظروف، ولكنهم دون شعور 
بحجم المصيبة، يساعدون في احتالل أرضهم، 

وتعرض عوائلهم للخطر«.

عيون ترتبص بهم... يف طريق 
مجهول

عنها،  سمعوا  فقد  يرسمونها،  وردية  أحالم 
أنها بالد الخالص، سيعيشون مرفهين أغنياء، 
سيجلسون في نعيم الدنيا، ليالقيهم الجحيم، ألم 
يسمعوا عمن غرق قبل أن يصل، ومن ابتلعته 
حتفه  القى  ومن  واليونان،  بلغاريا،  غابات 
على يد الجندرمة التركية، ومن لقي المصير 
المجهول، وهو في طريقه، فلم يُعلم، أين هو 

حتى اآلن؟
إعالمية  وهالة  خاصة،  حرب  في  نعيش 
واسعة، عن جمال بلدان المهجر، ليعلق السادة 
على األمر: »من لديه العديد من األوالد، يفكر 
هناك  أن  يعلموا  أن  دون  ليعيلوه،  بهجرتهم، 
بالد  طرقات  افترشوا  مهجر،  مليون   25

المهجر«. 
اليوم عن طريق شبكات  الهجرة  وتابع: »تتم 
والتي  واسعاً،  أصبح  والذي  التهريب، 
الذين  التهريب،  الخاصة في  أساليبها  تستخدم 
كسري  المحتلة  األراضي  طريق  يستخدمون 
كانيه، ومنهم من يتخلى عن الشبان بمنتصف 
الطريق، والبعض يأخذ األموال ويتبرأ منهم«.
واسع  بشكل  انتشروا  الذين  المهربين،  وعن 
سماسرة  الشرف،  »فاقدوا  السادة:  تحدث 
االحتالل الخفية، أرواح أوالدنا معلقة برقابهم، 
قتلوا أبناءنا على الحدود، وفي الغابات، ساقوا 
شبابنا إلى هدفهم، ومصيرهم المجهول، يجب 

أن يعاقبوا أشد العقاب«.
مصير  هو  للسادة  بالنسبة  يؤلم  ما  وأكثر 
والبلغارية،  اليونانية،  الغابات  في  الشباب 
وعبر عن ذلك: »يأخذون أموالهم ويتركونهم 
عراةً في الغابات، يقتاتون على الشجر؛ لينجوا 
مصارعين الموت، وسط عيون تتربص بهم، 
»ماذا  التساؤالت:  من  العديد  السادة  ليطرح 
الشعب  الطريقة؟  بهذه  لنعامل  للعالم  فعلنا 
األوكراني فتحت األبواب على مصرعيها في 
استقباله، لماذا الشعب السوري ال يلقي معاملة 
هذه  أليست  الشعوب،  مثل  بشراً  ألسنا  هكذا؟ 

أرواح تزهق؟«.

أثر الغربة يف ضياع االنتامء 
الوطني

للخارج،  ولده  ليهاجر  وأرضه،  منزله،  يبيع 
من أجل أن يؤمن له مستقبله، وهو قد تنازل 
بفاقدي  السادة  فوصفهم  بيديه،  مستقبله  عن 
أرضهم  عن  تخلوا  فهم  واالنتماء،  الجذور، 
من أجل ال شيء، مبيناً أنه بإمكانهم فتح أكبر 
يوضع  الذي  بالمال  سوريا،  في  المشاريع 
إال  المعيشي،  وضعهم  من  فيغيروا  للهجرة، 
المجهول  الطريق  أن يسيروا في  أنهم قرروا 

إلى الجنة المشؤومة.
ومن يصل عليه أن ينسلخ من جلده، وعاداته، 
السادة:  نوه  كما  بثقافتهم،  ليتطبع  وتقاليده؛ 
يستطيع  ال  التي  واللغة،  الثقافة  »يفرضون 
كأول  تعلمها،  دون  بحرية  التحرك  أحد 
لغتهم،  سينسون  األيام  ومع  لتغييرهم،  خطوة 
ليربوا  الغرب،  بطبع  ويتطبعون  وعاداتهم، 

أوالدهم على العادات الغربية«.
لألخذ  معرضون  األطفال  أن  السادة،  وأشار 
قادرة  غير  العائلة  كون  بحجة  ثانية،  أي  في 
مثاالً  معطياً  سليمة،  بطريقة  تنشئتهم  على 
على ذلك ما يحصل في السويد: »هم يربون 
أطفالنا على ما تهوى نفوسهم، لطمس عاداتنا 

وتقاليدنا العريقة«.
والثقافة،  اللغة  عن  »يتخلون  السادة:  وزاد 
ملتزمين  غربي،  مجتمع  لبناء  ويسعون 
ولم  بوطنهم؟  ذلك  يفعلوا  لم  لماذا  بقوانينه، 
يسعوا لتحسينه، ففي لحظة دخولهم إلى أرض 

الغربة، يضيع االنتماء لديهم«.

»نحن رجال عز يف وطن عز«

والسيما  سوريا،  في  الهجرة  موجة  عصفت 
في شمال وشرق سوريا، فهاجرت الفئة الشابة 
باآلالف، نحو الخارج، ناسين أنهم أوالد عز، 
البطولية،  المالمح  أروع  وأبناء وطن، سطر 
العالم  عن  ويدافعون  داعش،  مرتزقة  لكسر 
أرض  على  ولدنا  عز  أبناء  »نحن  وسوريا: 
عز وكرامة، وعلى شبابنا أن يتفاخروا أنه من 
ألف شهيد، و25  قدمنا 15  لقد  أبناء سوريا، 
وطننا،  عن  نتخلى  ال  ومفقود،  جريح  ألف 

ونكون عبيداً في دول الغرب«. 
شمال  مناطق  في  الشابة  الفئة  السادة  وناشد 
أبناءنا  »يا  كافةً:  وسوريا  سوريا  وشرق 
وأمهاتكم  بانتظاركم،  بلدكم  األعزاء، 
وال  أوروبا،  في  ليس  كرامتكم  بانتظاركم، 
استراليا، وال كندا، كرامتكم في تراب وطنك 
مكرماً،  معززاً  فيها  عشت  التي  سوريا،  في 
أوروبا، عمل ال  في  يعمل  السوري  فالطبيب 

يتناسب مع ما تعلمه في سوريا«. 
واسترسل قائالً: »عليكم أن تعلموا، أن أسالفنا 
هم من قدموا الحضارة، واللغة للبشرية، فنحن 
مهد الحضارات، لكن هناك أهدافاً استعمارية، 
هجرة،  كفا  لتدميرنا،  سنين  منذ  لنا  وضعت 

غابات الغرب ممتلئة بجثثكم«.
سوريا  في  السادة  عشيرة  ممثل  وتساءل 
ختام  في  السادة«  »حسين  الشيخ  والعراق 
نطالب  ولماذا  األرض،  نحمي  »لمن  حديثه: 
الغابات،  في  نستنزف شبابنا  بالحرية؟ ونحن 
التخلي  الشباب  من  متمنياً  الهجرة،  وطرقات 
عن فكرة الهجرة: »ال تفكروا في بيوت الظالم 
في  النور  بيوت  في  كرامتكم  أوروبا،  في 
بالتراب  بل  بالمال،  ليست  والكرامة  سوريا، 
الذي تربينا، وعشنا فوقه، وأكلنا من خيراته«.

الشهباء/ فريدة عمر 

إراقة  من  يشبع  لم  التركي  االحتالل  أَن  يبدو 
والقوى  الدولي  المجتمع  وأَن  الشعوب،  دماء 
الضامنة، في المنطقة يكرمان أردوغان على 
على  أردوغان  يحفَز  ما  بصمتهم؛  جرائمه 
شعوب  بحق  الجرائم،  من  المزيد  ارتكاب 
المنطقة، فالجرائم التي حصلت مؤخراً كانت 

خير مثال على ذلك.
التركي  االحتالل  ألعمال  سلسلة  وفي 
اإلنسانية،  بحق  أخرى  جريمة  الالأخالقية، 
المليء  التركي  االحتالل  لتاريخ  يضاف 
باإلبادات، ويدَون في سجله األسود، مجزرة 
تل رفعت، التي حصلت في 24 من شهر آب 
المنصرم، وهي ليست المجزرة األولى، التي 

تحصل في تل رفعت.
التركي  المحتل  أتى  أين  من  المرء،  يتساءل 
بوجه  مسيراته  ليرفع  الجرأة؟  هذه  بكل 

صمت  تحت  حياتهم،  على  ويقضي  المدنيين 
أنفسها  التي سميَت  والمنظمات  دولي مطبق، 
الطفل،  حقوق  ومنظمات  إنسانية،  منظمات 
تحمي  بشيء،  واإلنسانية  للحق  تميت  وال 

أطفالها ومصالحها فقط.

أمل يكتف االحتالل إجراماً...

ليست المرة األولى، التي يقصف فيها مركز 
ويتسبب  بالمدنيين،  اآلهلة  رفعت  تل  مدينة 
الذين  األطفال،  فأصوات  فيها،  بمجازر 
وصراخ  األولى،  المجزرة  في  استشهدوا 
مازالت  أكبداهن،  فلذات  فقدان  في  األمهات 
األخير  هو  وها  المدينة،  شوارع  في  تتردد 
كان  الذي  العريس،  الشهيد  بريم«  »حمزة 
ليوم الزفاف، وغدرته  يزُف سيارته استعداداً 
بالدنا  في  الحب  فحتى قصص  العدو،  شظية 
ونعزف  الطبل،  نقرع  أصبحنا  تكتمل،  لن 

المزمار، ونرفع نعشنا على األكتاف، أصبح 
يكتِف  ألم  البيت،  أهل  من  زائراً  الموت 

االحتالل من هذه الجرائم.
كلمة  تضحكنا  أحيانا  اإلنسانية؟  ضمير  أين 
العالم،  من  الشيء،  هذا  نطلب  فممن  ضمير، 
الذي فقد ضميره، وبات واقفاً مكتوف األيدي، 
على  أم  ويحصيها،  المجازر  على  يتفرج 
حين  بالعمى  أصيب  الذي  الدولي  المجتمع 
يصبح الموضوع كرداً، فلو يحاسب أردوغان 
فمن  ذلك،  بتكرار  تجرأ  لما  أفعاله،  على 
فكلهم شركاء، وكلهم راضون عما  سيحاسبه 
يفعله، فهو يرتكب كل هذا أمام القوى الضامنة 
في المنطقة، »روسيا وأمريكا« الغارقتين في 
ليست  تحدث  التي  فالمجازر،  عميق،  سبات 
بعيدةً جداً عن نقاط تمركزهم، لكن ما الفائدة؟  
لكن ال محال ستشرق شمس الحرية، في ربيع 
وسنعود  الشعوب،  إرادة  وستنتصر  النصر، 

لبالدنا ونقرع طبول النصر والعودة.      

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة

رقم أساس/2162/

رقم القرار/2062/ 

طالب التبليغ: صالح سليمان الدرويش              

المطلوب تبليغه: عبدالخالق معيوف العلي                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية 
والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى 
نوع /كيا 2700/ لون أبيض تحمل اللوحة 
رقم /704208/ دير الزور واعتبار عقد 
البيع المؤرخ  بتاريخ 2016/7/6 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 دعوى 

في الدعوى رقم األساس/5099/ لعام 2022 
م

على السيد: صالح علي العبيد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/12م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: خلف عايد الجربوع، بطلب: تثبيت 
بيع  سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/5070/ لعام 2022 
م

على السيد: عبد محمود الخلف الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/13م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: محمد حسين المحمد، بطلب: تثبيت 
عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3959/ لعام 2022

طالب التبليغ: عبدالحميد كردية بن مروان                      

المطلوب تبليغه: علي رسول بن حميد                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3982/ لعام 2022

طالب التبليغ: عبدالرزاق عبيد بن محمد                      

المطلوب تبليغه: حجي علو الصالح                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3990/ لعام 2022

طالب التبليغ: عبدالفتاح الفهد بن أحمد                      

المطلوب تبليغه: خالد سليمان بن غازي                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/4327/ لعام 2022 
م

على السيد: عبدهللا العلي بن متعب الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/12م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: حمد أحمد العلي، بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4059/ لعام 2022

طالب التبليغ: عبدهللا عبود المدك                       

المطلوب تبليغه: علي أحمد العكلة                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3392/ لعام 2022

طالب التبليغ: عبود الحمود العبدهللا بن حسين                      

المطلوب تبليغه: تركي األحمد بن جدعان                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4950/ لعام 2022

طالب التبليغ: عدنان محمد الحسون                        

المطلوب تبليغه: فيصل محمد الموسى                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

طلب مبلغ مالي/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3932/ لعام 2022

طالب التبليغ: علي الخميس بن حسن                      

المطلوب تبليغه: محمد تامر بن نجيب                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4013/ لعام 2022

طالب التبليغ: علي جمال طورمش                      

المطلوب تبليغه: محمود عطية بن محمد                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/4219/ لعام 
2022م

على السيد: علي مصطفى العلي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/11م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أحمد اليحيى، بطلب: تثبيت عقد سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3393/ لعام 2022

طالب التبليغ: عمار الجاسم بن جاسم                      

المطلوب تبليغه: رفيق مهدي بن عبدالكريم                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3967/ لعام 2022

طالب التبليغ: عمر زيدان العبدالرحمن                      

المطلوب تبليغه: عبدالكريم عبدالسالم الحسن                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس/4695/ لعام 2022 
م

على السيد: عيسى الفهد إبراهيم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/12م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: شواخ الخلف، بطلب: تثبيت عقد 

بيع  سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3948/ لعام 2022

طالب التبليغ: فاروق األحمد بن زكي                      

المطلوب تبليغه: وليد العلوش بن عيدان                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/1745/ لعام 2022

طالب التبليغ: فاروق الحمو بن محمد                      

المطلوب تبليغه: عدنان عمران بن كامل                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية .

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4064/لعام 2022

طالب التبليغ: فراس شوقي المرعي                       

المطلوب تبليغه: محمد خضر الشريف                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3949/لعام 2022

طالب التبليغ: كامل شيخو األحمد بن عصري                      

المطلوب تبليغه: عشوي األحمد بن حمادي                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس/1973/ لعام 
2022م

على السيد: محمد الخليل بن أحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/12م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: عيسى جاسم األحمد، بطلب: تثبيت 
بيع  سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس/4357/ لعام 2022 
م

على السيد: محمد العبدهللا الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2022/9/12م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أحمد العبدهللا، بطلب: تثبيت عقد سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/2910/ لعام 2022 
م

على السيد: محمد الهطل بن حسين الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/12م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: مصطفى حاج نعيمه، بطلب: تثبيت 
عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/1630/ لعام 2022

طالب التبليغ: محمد بدر المحمود                      

المطلوب تبليغه: أحمد عويد بن عبدالقادر                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4016/لعام 2022

طالب التبليغ: محمد حسين العبد الجراح                      

المطلوب تبليغه: نوح علي شيخ حمو                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3997/ لعام 2022

طالب التبليغ: محمد خير خضر السفري                      

المطلوب تبليغه: إبراهيم شبلي بن مصطفى                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3961/ لعام 2022

طالب التبليغ: محمد عمر الحسن                      

المطلوب تبليغه: يوسف محمد العلي المحمد                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع  سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/3449/ لعام 2022 
م

على السيد: محمود العلي بن جاسم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/13م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عالء المصطفى المحمد، بطلب: تثبيت 

بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس/2156/ لعام 2022 
م

على السيد: مصطفى أحمد البكور الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/13م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: خلف العلي الخليل، بطلب: تثبيت 
بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

 رقم أساس/2686/

رقم القرار/2815/ 

طالب التبليغ: مصطفى خلف الحسن              

المطلوب تبليغه: تيسير فيصل طالب                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

نوع /هوند ريو/ لون أبيض تحمل اللوحة 
رقم /827068/ واعتبار عقد البيع المؤرخ  
بتاريخ 2021/1/1 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 

بالغ رقم/804/ لعام 2022

طالب التبليغ: مصطفى كراف بن أحمد                      

المطلوب تبليغه: أحمد عبجي بن محمد قاسم                  

الدعوى رقم أساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت شراء السيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/2898/

رقم القرار /2537/ 

طالب التبليغ: موسى العضيب بن علي              

المطلوب تبليغه: نوري العسيى بن عيسى                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية 
والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى 
نوع /جاك 1020/ لون أبيض تحمل اللوحة 
رقم /568143/ واعتبار عقد البيع المؤرخ  
بتاريخ 2017/1/1 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

في الدعوى رقم األساس/1997/ لعام 2022 
م

على السيد: موسى المحمد بن خليل الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: خليل اإلبراهيم الشالش، بطلب: نزع 

يد تعويض 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/4339/ لعام 
2022م

على السيد: ياسر محمد بن محمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/12م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: حسين السيفو بن محمد، بطلب: تثبيت 

عقد سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

 مذكرة إخطار

في الدعوى رقم أساس 2153 لعام 2022م 

المتكونة بين الجهة المدعية: ياسمين العبد 
بنت عيادة 

والجهة المدعى عليها: طارق السوادي ابن 
عبود                     

بدعوى: تثبيت زواج وإثبات نسب، تاريخ 
الجلسة 2022/9/12م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/3502/ لعام 
2022م

على السيد: يحيى العاصي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/12م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: خليل اإلبراهيم الخلف، بطلب: تثبيت 

عقد سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة                                             
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التغيير  لسياسة  استمراراً  األخبارـ  مركز 
المناطق  في  تنتهجها  التي  الديموغرافي 
المحتلة، رّحلت سلطات االحتالل التركي، 
السوريين  الالجئين  من  الخامسة  الدفعة 
عبر  السوري  الداخل  إلى  أراضيها  داخل 
للمشروع  تطبيقاً  وذلك  سبي،  كري  بوابة 
النظام  رأس  عنه  أعلن  الذي  االستيطاني 
الماضي،  أيار  في شهر  أردوغان  التركي 
الجئ  مليون  من  أكثر  ترحيل  والمتضمن 
سوري وتوطينهم في المناطق المحتلة من 
سبي،  كري  عفرين،  )جرابلس،  سوريا 

سري كانيه(.
التركي  االحتالل  سلطات  رّحلت  حيث 
الجئاً   1470 المنصرم  آب  شهر  خالل 
الحدودية  سبي  كري  بوابة  عبر  سورياً 
الشرقية  الغوطة   - وهم من مناطق )حلب 
- دير الزور- إدلب(، وأسكنتهم في منازل 
المهجرين في كل من مركز المدينة المحتلة 
وبلدات سلوك والتركمان التابعتين لمقاطعة 

كري سبي. 
في  وثّقت  قد  لألنباء  هاوار  وكالة  وكانت 
سورياً  الجئاً   4181 دخول  سابق  وقت 
إلى مقاطعة كري سبي المحتلة على أربع 

للذين  الكلي  العدد  بذلك  ليصبح  دفعات، 
رحلوا إلى المقاطعة المحتلة خالل الخمسة 

أشهر الماضية 5651 مستوطناً.
المحتلة  سبي  كري  من  مصدر  وحسب 
منازل  في  سكنوا  المستوطنين  هؤالء  فإن 
بانتظار  المحتلة،  المقاطعة  من  المهجرين 
يبنيها  التي  المستوطنات  من  االنتهاء 
وكويتية  قطرية  بأموال  التركي  االحتالل 
وجمعيات إخوانية، والتي يتم بناؤها في كل 
المقاطعة  العروس وأطراف  بلدة عين  من 
أراضي  على  الغربية  الجهة  من  المحتلة 
المهجرين، التي صادرها ما يسمى مجلس 
تل أبيض المحلي من أجل بناء المستوطنات 

عليها.

الداخلي  مركز األخبارـ كشفت قوى األمن 
الثانية  المرحلة  من  التاسع  اليوم  حصيلة 
مخيم  في  واألمن«  »اإلنسانية  لعملية 
القبض على أربعة عناصر  الهول، مؤكدةً 
مكاناً   33 وإزالة  داعش،  خاليا  من 
استخدمه المرتزقة للتدريب، والعثور على 
اإلفصاح  بعدم  مهددة  كانت  إيزيدية  امرأة 

عن هويتها الحقيقية.
لقوى  العام  اإلعالمي  المركز  وأصدر 
األمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، يوم 
السبت في الثاني من الشهر الجاري، بياناً 
كتابياً، كشف فيه حصيلة اليوم التاسع من 
المرحلة الثانية لعملية »اإلنسانية واألمن«، 
التي أطلقتها القوى في 25 آب المنصرم، 
بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات 
.)YPJ( والمرأة ،)YPG( حماية الشعب

جاء في البيان:
التفتيش  عملية  أثناء  قواتنا  »تمكنت 
إلقاء  من  التاسع  اليوم  خالل  والتمشيط 
القبض على أربعة عناصر لخاليا داعش، 
وإزالة 33 مكاناً يستخدمه مرتزقة داعش 
عثرت  فقد  لذلك  إضافةً  تدريب،  كأماكن 

عناصر  كان  إيزيدية،  امرأة  على  قواتنا 
ذلك  عن  اإلفصاح  بعدم  يهددونها  داعش 

والبقاء ضمن عوائل داعش في المخيم«.
تواصل  العملية  من  العاشر  اليوم  وفي 
الخاص  الخامس  القطاع  في  العمليات 
البداية  في  تم  حيث  السوريين،  بالنازحين 
مغادرة  بعدم  المخيم  في  القاطنين  تبليغ 
خيمهم ثم بدأت عمليات البحث، بعد ذلك تم 
جمع القاطنين بشكٍل آمن لتجديد سجاّلتهم، 
العملية  في  المشاركة  القوات  تحّركت  وقد 
بالتحديد  القطاع  بدقّة وحذٍر كبير ألّن هذا 

يشهد وقوع العديد من عمليات القتل فيها.
عن  والتفتيش  البحث  عمليات  وأسفرت 
من  عدٍد  ومصادرة  خندق  على  العثور 
الهواتف المحمولة الممنوعة داخل المخيم، 
كما ألقت قوى األمن القبض على عدٍد من 

المشتبهين فيهم.

اختطاف أربعة مواطنين واستمرار بناء 
المستوطنات في عفرين المحتلة 

خالل آب المنصرم ترحيل 1470 الجئًا 
إلى كري سبي المحتلة

حصيلة اليومين التاســــع والعاشر مــن عملية 
اإلنسانية واألمن

االحتالل  مرتزقة  اختطف  األخبارـ  مركز 
ذوي  من  أحدهم  مواطنين  أربعة  التركي 
متفرقة  مناطق  من  الخاصة  االحتياجات 
في عفرين المحتلة ضمن سلسلة عمليات 

االختطاف التي تطال أهالي المنطقة.
راجو  ناحية  من  خاص  مصدر  أفاد  حيث 
لجيش  التابعين  الشام«  »فيلق  مرتزقة  بأن 
المواطن  اختطفوا  التركي،  االحتالل 
ذوي  من  عاماً(،   40( هيرو  عمر  مسعود 
االحتياجات الخاصة من أهالي قرية قره بابا 

التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة.
ناحية  قالت مصادر من  في سياق متصل، 
تسمى  ما  إن  المحتلة،  عفرين  في  شيراوا 
على  حكمت  التركي  االحتالل  محكمة 
العام،  ونصف  عام  مدة  بالسجن  مواطن 
بذريعة أداء خدمة الدفاع الذاتي قبل احتالل 
 26( بريمو  عبدو  إبراهيم  وهو  المقاطعة، 
لناحية  التابعة  إيسكا  قرية  أهالي  عاماً( من 
شيراوا، كما اختطف مرتزقة »هيئة تحرير 
الشام« )جبهة النصرة سابقاً( المواطن أحمد 
في  كباشين  قرية  أهالي  من  عبدو  أحمد 

الناحية ذاتها.
إن  جندريسه  ناحية  من  مصادر  وقالت 
لجيش  التابعة  المدنية«  »الشرطة  مرتزقة 
عادل  المواطن  اختطفوا  التركي  االحتالل 
ناحية  أهالي  من  عاماً(   34( كنجو  محمد 

جندريسه على الطريق الواصل بين ناحيتي 
جندريسه وشيه، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
التركي  االحتالل  دولة  وتواصل  هذا 
سياسة  لها،  الموالية  اإلخوانية  والمنظمات 
عفرين  مقاطعة  في  الديمغرافي  التغيير 
»وفاء  مؤسسة  افتتحت  إذ  المحتلة، 
جندريسة  ناحية  في  مستوطنة  المحسنين« 
ونقلت دفعة من المستوطنين إليها، وتتحضر 

لنقل دفعة ثانية قبيل فصل الشتاء.
في إطار تغييرها ديمغرافية مقاطعة عفرين 
اإلخوانية  المنظمات  تواصل  المحتلة، 
بأمر  »خيرية«،  مسميات  تحت  والعاملة 
بناء  التركي،  االحتالل  دولة  من  مباشر 
وافتتاحها  المحتلة  عفرين  في  المستوطنات 

ونقل المستوطنين إليها.
المحسنين  »وفاء  مؤسسة  وافتتحت 
وحدة   34 من  مؤلفة  مستوطنة  الخيرية« 
لمقاطعة  التابعة  ناحية جندريسه  في  سكنية 
مستوطنين،  إليها  ونقلت  المحتلة،  عفرين 
األهالي  ونقل  تجهيز  »تم  المؤسسة  وقالت 

من الخيم لتلك الوحدات السكنية«.
بناء  »مشروع  من  أولى  مرحلة  ذلك  ويعد 
المؤسسة  بدأت  بينما  السكنية«،  الوحدات 
المرحلة الثانية منه قبل عدة أسابيع، وتشمل 
المستوطنين  نقل  سيتم  سكنية،  وحدة   80
نشرت  ما  بحسب  الشتاء،  فصل  قبل  إليها 

المؤسسة. 
التركي  االحتالل  دولة  وتواصل  هذا 
إنشاء  لها  الموالية  اإلخوانية  والجمعيات 
المحتلة،  عفرين  مقاطعة  في  المستوطنات 
األصلية  المقاطعة  هوية  لطمس  في مسعى 
وضمها  السوريّة  األراضي  عن  لسلخها 

لألراضي التركية.
مليون  »إعادة  لمشروع  ترسيخاً  ذلك  يأتي 
الجئ« الذي أعلن عنه رئيس دولة االحتالل 
المنصرم،  أيار  في  أردوغان  التركي 
وتوطينهم في غير مناطقهم، وبالتحديد في 
دولة  وتنشئها  أنشأتها  التي  المستوطنات 

االحتالل بدعم من المنظمات اإلخوانية.
وكان أردوغان قد كشف في الثالث من أيار 
تحضير  مصّورة،  كلمة  عبر  المنصرم، 
»العودة  مسمى  تحت  لمشروع  تركيا 
الطوعية« لمليون الجئ سوري إلى بالدهم 
وذلك بدعم من المنظمات التركية والدولية.

االحتالل  داخلية  وزير  أن  إلى  ويشار 
التركي سليمان صويلو قال قبل شهرين في 
للتعريف  أنقرة،  العاصمة  اجتماع عقده في 
في  استيطانية  وحدة  ألف   100 بمشروع 
الوحدات  هذه  عدد  أن  إلى  مشيراً  سوريا، 
وصلت إلى نحو 60 ألف منزل، في 259 
نقطة، وإن عدد األسر التي تم توطينها فيها 

وصلت إلى 51 ألف، و427 أسرة.

إقليم  في  والتعليم  التربية  هيئة  وزعت  ـ  الشهباء  روناهي/ 
عفرين شهادات المرحلة الثانوية على 219 طالب/ـة، وكّرمتهم 

بتقديم هدايا رمزية تقديراً لجهودهم ودعمًا لمعنوياتهم.

هيئة التربية والتعليم ُتكرِّم طالب الثانوية في إقليم عفرين

عفرين  إلقليم  والتعليم  التربية  هيئة  وزعت 
الشهادات على طالب المرحلة الثانوية، حيث 
كرمت 219 طالب/ة تتضمن شهادات العلمي 
على  العربي  والشعب  واألحرار  واألدبي 

مستوى األقليم.
تحدث خالل االحتفالية الرئيس المشترك لهيئة 
في  وبارك  األحمد،  صبحي  والتعليم  التربية 
»إَن  وقال:  الناجحين،  الطالب  حديثه  بداية 
هذا النجاح أتى بجهود كبيرة للطالب والكادر 
التدريسي، في ظل هذه الظروف الصعبة التي 
لالحتالل  يومي  قصٍف  من  المنطقة  بها  تمر 

التركي، إال أنهم يحاولون متابعة الدراسة«.
الوقت  في  األم  باللغة  »التعلم  األحمد:  وتابع 
الوقت  في  وضرورية،  هامة  خطوة  الراهن 
الذي يحاول العدو إبادة ثقافتنا وهويتنا ولغتنا، 

فنحن في أمس الحاجة لجيل واعٍ مثقف لبناء 
مكتسبات  وحماية  سليم،  ديمقراطي  مجتمع 

ثورتنا«.
مجلس  في  اإلدارية  تحدثت  آخر  جانب  ومن 
عوائل الشهداء خديجة أحمد بقولها: »إن هذه 
الذين قدّموا  المكتسبات تحققت بدماء الشهداء 
التضحيات في سبيل أن نعيش نحن بكرامة«. 
وأهمية  الطلبة عن مدى سرورهم،  عبّر  فيما 
التعلم باللغة األم، مؤكدين على إصرارهم رغم 
المرحلة  خالل  واجهتهم  التي  الصعوبات  كل 
الدراسية، واختتمت االحتفالية بشعارات تؤكد 

على المقاومة وعقد حلقات الدبكة.
للمرحلة  مدارس   7 توجد  ذكره  والجدير 
على  موزعين  الشهباء  مقاطعة  في  الثانوية 

القرى والنواحي. 

الضخامات اللثوية أسبابها وعالجها

انقطاع الدورة الشهرية

د:محمد فواز المحمد

يعاني العديد من األشخاص من ضخامة اللثة 
دون أن يدركوا ذلك حيث أنه ليس بالضرورة 
أن تترافق الضخامة اللثوية مع أعراض ألميّة.

أسباب ضخامة اللثة

تعد األسباب كثيرة ومتنوعة وذلك حسب:
1ـ العوامل المسببة:

ـ التهابية: حادة مؤلمة أو مزمنة غير مؤلمة.
ـ ال محرضة بالدواء والمواد الكيماوية.

ـ المرافقة ألمراض جهازية.
للجسم:  الفزيولوجية  بالحالة  المشروطة  ـ 
مرض   ،C فيتامين  عوز  البلوغ،  كالحمل، 

ابيضاض الدم.
ـ ضخامة ورمية: حميدة أو خبيثة.

ـ ضخامة كاذبة.
2ـ حسب موضع الضخامة وانتشارها:

ـ الموضعة: محدودة باللثة المحيطة بسن واحد 
أو مجموعة أسنان

ـ معممة: تشمل لثة جميع الفم.

ـ حفافية: تشمل اللثة الحفافية.
ـ حليمية: تشمل الحليمات بين السنية.

والحليمات  اللثوية  الحواف  تشمل  منتشرة:  ـ 
اللثوية.

ـ المميزة: تكون الضخامة الطئة أو معنقة، لها 
شكل الورم.

الوقاية من ضخامة اللثة

المسببات  أشيع  من  االلتهابية  األسباب  تعد 
خاصاً  اعتناًء  يستدعي  مما  اللثة  اللتهاب 
االلتهاب  محرضات  من  األسنان  ووقاية 
وأهمها اللويحة السنية مما يدفعن لمحاولة تقليل 
العوامل التي تشجع على تراكم اللويحة وثباتها 
باإلضافة  الضعيفة،  الفموية  العناية  تشمل 
أو  التشريحية  العيوب  عن  الناتج  للتخريش 

الترميمات الخاطئة أو األجهزة التقويمية.
العناية  على  أساسي  بشكٍل  يعتمد  وهذا 
عالج  ضرورة  إلى  باإلضافة  الشخصية 
أوالً  والموضعية  العامة  الصحية  المشاكل 

بأول ومن أهمها:
ـ التنفس الفموي: 

يعد التنفس الفموي من األسباب الشائعة التي 
يغفلها الكثير من األشخاص الذين يعانون من 

الضخامة اللثوية ومن مخاطر التنفس الفموي 
أنه يتسبب بجفاف الفم من اللعاب الذي يعمل 
الحفرة  عن  األول  الدفاع  وخط  كمرطب 
اللعاب  جفاف  يسبب  مما  ومحتوياتها  الفموية 

بحصول ضخامة لثوية.
مشاكل الضخامة اللثوية: 

بحسب درجة الضخامة اللثوية التي يعاني منها 
تتفاوت  قد  اللثوية  الضخامة  فإن  شخص  كل 
من مجرد مشاكل تجميلية تؤثر على المظهر 
الحياة  على  تؤثر  أن  إلى  االبتسامة  وجمالية 
اليومية للشخص ومقدرته على مضغ األطعمة 
القاسية وجودة تنظيف األسنان العادي مروراً 
بنزيف اللثة عند أي محاولة تفريش أو مضغ 

أطعمة قاسية كالتفاح وهو المثال األشيع.
أثرت  إن  اللثوية  الضخامة  أن  إلى  باإلضافة 
في  يدخل  المريض  فإن  التنظيف  جودة  على 
الطعام  بقايا  بانحشار  تتمثل  مفرغة  حلقة 
للثة  الحرة  الحافة  تحت  السنية  اللويحة  أو 
أشبه  أمراً  العيادة  خارج  تنظيفها  يجعل  مما 
إلى  بالذات  المناطق  هذه  وتتحول  بالمستحيل 
وتضخمها  اللثة  التهاب  يزيد  جرثومي  مرتع 
مما يؤثر بالتالي على اللثة ويزيد في ضخامتها.

عالج الضخامات اللثوية

الناكسة  األمراض  أكثر  اللثوية من  الضخامة 
في الفم والسبب األساسي لذلك هو عدم إزالة 
العامل المسبب الرئيسي الذي أوصل اللثة إلى 

هذه الحالة.
حيث يجب على المعالج تشخيص السبب بدقة 
الصحية  المعلومات  لجمع  الوقت  كامل  وأخذ 
فموية  وعالجات  عامة  أمراض  من  كاملةً 
عدمه  من  فموي  تنفس  وجود  وتجري  سابقة 
اإلصابة  ظهور  تاريخ  عن  المريض  وسؤال 
الفموية  وعنايته  ألسنانه  تفريشه  وطريقة 

اليومية التي ينتهجها.
يبدأ  وتحييده  السبب  على  التعرف  بمجرد 
قطع  بعملية  يكون  ما  غالباً  والذي  العالج 

للنسج اللثوية المتضخمة والبدء بخطة واضحة 
لضمان عدم النكس.

العملية تبدأ بطمأنة المريض قبل البدء بالتخدير 
ونطلب منه المضمضة بمضامض مطهرة للفم 
وهنا يعد الكلورهيكسيدين خياراً ممتازاً، نبدأ 
الطبيعي  اللثة  وتموضع  األسنان  شكل  بتخيل 
بالليزر  القطع  كان  سواًء  القطع  عملية  وتبدأ 

الديود أو عبر مشرط جراحي.
قد نلجأ في بعض الحاالت إلى الخياطة اللثوية 
النسج  كانت  لو  التثبيت  بغية  لدينا  تبقى  لما 

المقطوعة كبيرة االمتداد والحجم.
في حالة القطع بالليزر يكون النزف أقل بسبب 
كّي الليزر للشعيرات الدموية الموجودة باللثة 

لذلك يفضله الكثير من األخصائيون.

د: غزالة شويش

يوجد العديد من التسميات لسن انقطاع الدورة 
وسن  الطمث،  انقطاع  سن  ومنها:  الشهرية، 
وسن  اليأس،  وسن  الضهي،  وسن  األمان، 

اليأس.
ولغوية  طبية  خلفيات  األسماء  هذه  من  لكل 
المستعمل  االسم  كان  حين  ففي  واجتماعية، 
التذمر  بعض  ظهر  فقد  اليأس  سن  هو  قديًما 
لما يحمله من داللة سلبية تجاه مرحلة طبيعية 
من الدورة الحياتية للمرأة، تم استحداث أسماء 
منها سن األمان أي أمان من إمكانية الحمل، 
وقد اعتمدت المؤسسات المهنية اسم سن اليأس 

أو سن الضهي.
عملية  هي  والخصوبة  الطمث  انقطاع 
بيولوجية طبيعية وليست مرًضا، واألعراض 
أن  يمكن  الطمث  النقطاع  والنفسية  الجسدية 
تسبب خلاًل في النوم، وازدياد الشعور بالتعب 

ونفاذ الطاقة، والشعور بالحزن والفقدان.
إن التغيرات الهرمونية الحاصلة هي المسبب 
لألعراض الجسدية التي تظهر بسبب انقطاع 
الخاطئة  للمعتقدات  خالفًا  الشهرية،  الدورة 
بأن التغييرات الحاصلة بسبب انقطاع الدورة 
التغييرات  عن  جزئي  بشكل  ناتجة  الشهرية 

النفسية.

معتقدات خاطئة حول انقطاع 
الدورة الشهرية

تشمل المعتقدات الخاطئة ما يأتي:
ـ انقطاع الطمث ال يعني اقتراب نهاية الحياة 

فنصف الحياة ال يزال أمامك.
األنوثة  يدمر  ال  الشهرية  الدورة  انقطاع  ـ 
والحياة الجنسية، في الواقع نجد أن العديد من 
النساء ترى في انقطاع الطمث فرصة للتحرر 

من قلق الحمل والدورة الشهرية.
عندما  ولكن  مرًضا،  ليس  الطمث  انقطاع  ـ 
التوجه  المفضل  فمن  شديدة  األعراض  تكون 
كثيرة  أنواع  هناك  العالج،  وتلقي  لالستشارة 
الحياة  نمط  مالئمة  من  ابتداًء  العالجات  من 

وحتى العالجات الهرمونية.

أعراض انقطاع الدورة الشهرية

من المتعارف عليه بأن سن الياس يأتي بعد عام 
من الحيض األخير، ولكن عالمات وأعراض 
سن اليأس غالبًا ما تظهر قبل مرور عام من 

الحيض األخير، وتشمل اآلتي:
ـ عدم انتظام في الدورة الشهرية.

ـ انخفاض بالخصوبة.
ـ جفاف المهبل.
ـ هبات حرارية.

ـ أرق.
ـ تقلب في المزاج.

ـ زيادة في الوزن بمنطقة البطن.
ـ زيادة تساقط الشعر.

ـ انكماش الثدي.

أسباب وعوامل خطر انقطاع 
الدورة الشهرية

عندما  اليأس  سن  يبدأ  الطبيعي  الوضع  في 
تبدأ المبايض بإنتاج كميات أقل من هرمونات 
تنظم  التي  والبروجسترون  اإلستروجين 
إنتاج  يتم  المرحلة  هذه  في  الشهرية،  الدورة 
عدد أقل من البويضات الصالحة، ويكون من 
اإلباضة،  تحدث  متى  تحديد  أيًضا  الصعب 
في مستوى  والمفاجئ  الحاد  االرتفاع  أن  كما 
الذي  اإلباضة  بعد  البروجسترون  هرمون 

يهيئ الجسم للحمل يصبح أقل.
الحياة،  في  طبيعيًا  مساًرا  اليأس  سن  يُعد 
العمليات  من  كنوع  اإلجراءات  بعض  ولكن 
الجراحية مثاًل أو عالجات معينة أو مشكالت 
اليأس  سن  من  تعجل  أن  يمكن  معينة  طبية 

وانقطاع الطمث، وتشمل هذه الحاالت:

1-استئصال الرحم:

دون  الرحم  استئصال  عند  عام  بشكل 
الدورة الشهرية، بالرغم  المبيضان ال تتوقف 
المبيضين  أن  إال  يظهر،  ال  الحيض  أن  من 
يستمران في إخراج بويضات وإنتاج هرموني 

اإلستروجين والبروجسترون.
ولكن عند استئصال الرحم والمبيضان تتوقف 
ما  مرحلة  هنالك  تكون  وال  الشهرية،  الدورة 
قبل انقطاع الطمث حيث ينقطع الحيض بشكٍل 
حرارية  هبات  تظهر  األغلب  وعلى  فوري 
أخرى  أعراض  أيًضا  وتظهر  المريضة  لدى 

لسن اليأس.

3-العالج الكيميائي واإلشعاعي:

قد  السرطان  مرضى  لدى  هذه  العالج  طرق 
بعض  وظهور  الحيض  انقطاع  إلى  تؤدي 
فترة  لمدة  حرارية  هبات  مثل  األعراض 
العالج أو حتى 3 - 6 أشهر بعد انتهاء العالج.
نتيجة  األحيان هو  الحيض في بعض  انقطاع 
وتوقف  العمل،  عن  للمبيضان  مبكر  توقف 
هو  األربعين  سن  قبل  العمل  عن  المبيضان 
نتيجة أسباب جينية أو أمراض المناعة الذاتية، 

ولكن أحيانًا قد ال يُعرف السبب.

مضاعفات انقطاع الدورة 
الشهرية

تشمل المضاعفات ما يأتي:
1- األمراض القلبية:

اإلستروجين  مستوى هرمون  ينخفض  عندما 
القلبية  باألمراض  اإلصابة  خطر  يزداد 
الرجال  لدى  القلبية  واألمراض  الوعائية، 

والنساء هي المسبب األول للموت.
ومع ذلك يمكن تقليل خطر اإلصابة باألمراض 
القلبية بشكٍل ملحوظ، والخطوات التي تساعد 
عن  اإلقالع  تشمل:  الخطورة  تقليل  على 
التدخين، وخفض ضغط الدم العالي، وممارسة 
التمارين الرياضية بشكٍل مستمر، واتباع نظام 
بالحبوب  وغني  المشبع  الدهن  قليل  غذائي 

والفواكه والخضار

2- هشاشة العظام:

انقطاع  تلي  التي  األولى  السنوات  خالل 
الحيض يحتمل حدوث هبوط في كثافة العظام، 
األمر الذي يزيد من خطورة اإلصابة بهشاشة 
إلى  يؤدي  العظام  هشاشة  ومرض  العظام، 
ترقق العظام وارتفاع خطورة حصول كسور 
انقطاع  بعد  ما  فترة  وفي  النساء،  لدى  فيها 
في  بكسور  اإلصابة  خطر  هنالك  الطمث 

الحوض والرسغ والعمود الفقري.
الحفاظ  الفترة  هذه  في  الضروري  من  لذلك 
على مستوى الكالسيوم وفيتامين د، ومن المهم 

أيًضا ممارسة الرياضة بشكٍل مستمر، إذ إن 
الجهد  بذل  تشمل  والتي  الجسم  تقوية  تمارين 
للحفاظ  خاص  بشكٍل  مفيدة  والجري  والمشي 

على عظام قوية.

3- سلس البول:

ذلك ألن المهبل والرحم يفقدان من مرونتهما، 
قد تحدث حاجة متكررة ومفاجئة للتبول يرافقه 
أو  السعال،  أثناء  البول  أو سلس  البول  سلس 

الضحك أو رفع شيء.

4- السمنة:

الكثير من النساء تزداد سمنة لديهن في فترة 
على  الحفاظ  أجل  من  وأحيانًا  اليأس،  سن 
الوزن العادي يجب تقليل السعرات الحرارية 

وزيادة التمارين الرياضية.

تشخيص انقطاع الدورة الشهرية

عالمات وأعراض سن اليأس هي المؤشرات 
التي تبشر المرأة ببدء عملية انقطاع الطمث، 
في حال أصبحت الدورة الشهرية غير منتظمة 
استشارة  يجب  حرارية  هبات  ظهرت  أو 
الطبيب، وفي بعض الحاالت األفضل إجراء 

بعض الفحوصات الطبية اآلتية:
استثارة  هرمون  نسبة  لمعرفة  دم  فحص  ـ 
هورمون  مستوى  وفحص  المبيض، 
مستوى  يرتفع  اليأس  سن  ففي  األستروجين، 
مستوى  وينخفض  المبيض  استثارة  هرمون 

هرمون اإلستراديول.
استثارة  هرمون  مستوى  لمعرفة  دم  فحص  ـ 
انخفاض في عمل  الدرقية، ألن حدوث  الغدة 

أعراًضا  يُسبب  أن  شأنه  من  الدرقية  الغدة 
مماثلة ألعراض سن اليأس.

عالج انقطاع الدورة الشهرية

أي  إلى  يحتاج  ال  ذاته  بحد  الطمث  انقطاع 
التخفيف  على  العالجات  تعتمد  طبي،  عالج 
من األعراض المرافقة والوقاية من األمراض 
المزمنة التي قد تحدث مع التقدم في السن، أو 

في التخفيف منها.
تشمل عالجات سن اليأس:

العالج  مثل:  بالهرمونات،  العالج  ـ 
فعالية  األكثر  العالج  ويُعد  باألستروجين، 

للتخفيف من الهبات الحرارية.
ـ جرعات قليلة من العقاقير المضادة لالكتئاب.
ـ غابانتين، يستعمل باألساس كمضاد للتشنجات 
وأثبت فعاليته في عالج بعض حاالت الهبات 

الحرارية.
ـ البايفوسفونات، للوقاية من هشاشة العظام.

مستقبالت  مثل:  للهرمونات،  معدلة  أدوية  ـ 
هرمون األستروجين.

جفاف  لتخفيف  ذلك  المهبلي،  األستروجين  ـ 
األستروجين  هرمون  استخدام  يمكن  المهبل 

موضعيًا على شكل أقراص مهبلية أو مرهم.

الوقاية من انقطاع الدورة 
الشهرية

ال يمكن الوقاية من انقطاع الطمث، فهي حالة 
طبيعية تحدث في الجسم في عمر معين.



 النسخة الورقية العدد:   1404   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1100  النسخة الورقية العدد:   1404   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1100 

السنة الحادية عشرة - العدد 1404
األحد  4 أيلول 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1404
األحد  4 أيلول 2022 أخبـــــار عامليةرياضــــة 125

قامشلو/ جوان محمد ـ لم يَُعد غريبًا أن تلعب الفرق ضمن النوادي الرياضية بإقليم 
لمختلف  والتنشيطية  الرسمية  البطوالت  غياب  ظل  في  البعض،  بعضها  مع  الجزيرة 
األلعاب، وأصبحت كرة السلة األنثوية باإلقليم في طي النسيان، مما أوجب أن تلعب 
ناشئات وسيدات نادي األسايش مباريات ودية بين بعضها، وهذا األمر بات يتكرر مع 

غياب االستحقاقات منذ عامين!.

أسعد نفسك بنفسك؟ 
ناشئات وسيدات األسايش لكرة السلة نموذجًا

اختتام الموسم الرياضي بحفل تكريم بمدينة قامشلو

النوادي  لكل  الشاغل  الشغل  القدم  كرة  لعبة 
وحتى  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي  ولالتحاد 
اآلن في ظل تعاقب الكثير من رؤساء االتحاد 
الرياضي ومكتب األلعاب األنثوية والجماعية 
لم نشهد خطط حقيقية للنهوض بواقع رياضات 
في  القدم  كرة  وحتى  القدم،  كرة  لغير  المرأة 
تتلقى  وال  مهمشة  كانت  الفترات  من  فترة 
الموسم 2021 ـ 2022  أيضاً  الدعم، وحالياً 

ينتهي بدون دوري السيدات والكأس!.
تنشيط  على  واظبت  النوادي  من  قليلة  قلة 

األلعاب األخرى، وفي لعبة كرة السلة األنثوية 
على  حافظ  الذي  الوحيد  هو  األسايش  نادي 
فريق  وشّكل  مدرسة  وافتتح  اللعبة  مكانة 
المتواجد  السيدات  لفريق  باإلضافة  للناشئات 
 ،2018 عام  منذ  الرسمية  البطوالت  في 
البطولة  في  العام  بنفس  اللقب  واللواتي حققن 
الثانية  البطولة  لقب  وحققن  لألندية،  األولى 
األسايش  سيدات  وتصدرت   ،2019 عام 
 ،2021/2020 موسم  في  الذهاب  مرحلة 
تقام مرحلة اإلياب بسبب حل فريق  لم  ولكن 
بالبطولة  كانت  وباألساس  برخدان  سيدات 
وبرخدان  األسايش  نوادي  ثالثة  بمشاركة 
الفريق أيضاً هو اآلخر قبل  الذي حل  ودجلة 
عام تقريباً، بسبب غياب البطوالت واالهتمام 

باللعبة وخاصةً في الجانب األنثوي.

االستمرار بحد ذاته إنجاز

حالياً في مدينة قامشلو نادي األسايش الوحيد 
الرياضي  االتحاد  من  المرخصة  األندية  من 

بإقليم الجزيرة يحافظ على االهتمام بلعب كرة 
السلة األنثوية برغم غياب البطوالت الرسمية 

والتنشيطية منذ عامين.
من  مجموعة  على  الحفاظ  السهل  من  وليس 
أيّة لعبة كانت، في ظل  الفتيات لسنوات، في 
انفراج  بوادر  أو  الرسمية  البطوالت  غياب 

تلّوح في األفق.
لعبة  وبين  بينهن  األسايش  وسيدات  ناشئات 
ال  ولكن  تنتهي،  ال  عشق  قصة  السلة  كرة 

بطوالت فإلى متى؟.
وبات الفريقين واللذان هم لنفس النادي يلعبان 
ودية  مباريات  فترة  كل  البعض  بعضهم  مع 
ومؤخراً أقيمت مباراة ودية مجدداً بينهما، على 
أمل أن تلتفت األندية ومعها االتحاد الرياضي 
كرة  غير  األخرى  األلعاب  بواقع  للنهوض 
تهتم  النوادي  قليلة من  قلة  ذكرنا  القدم، وكما 

باأللعاب الفردية والجماعية األخرى.

تحدي الصعوبات

فقط،  اإلدارة  وبإمكانات  زفتية  أرضية  على 
والسيدات  للناشئات  األسايش  نادي  يواظب 
قامشلو  مدينة  في  السلة  لكرة  التدريبات  على 
عامين  منذ  الرسمية  البطوالت  غياب  مع 
تقريباً، مع عدم وجود أي أمل في إقامة بطولة 
ناهيك  اآلن،  الجزيرة حتى  إقليم  في  للسيدات 
النادي فقط، بحيث كان هناك  عن وجود هذا 
في السابق نادي دجلة الذي دعم وشجع على 
من  الحقيقي  الدعم  غياب  لعل  ولكن  اللعب، 
تسبب  البطوالت  وغياب  الرياضي  االتحاد 
في تراجع اللعبة بشكٍل عام، وحالياً بالفعل ال 
تفكير جدي ألي ناٍد بتشكيل فريق لكرة السلة 
وال  رسمية  بطوالت  وال  مهمشة  هي  طالما 

تنشيطية تقام بخصوصها.
هو  واحدة  لمرة  العام  في  الدوريات  إقامة  إن 
أمر غير كاٍف لتطوير أي لعبة كانت، وكانت 
بخصوص   ،2021 2020ـ  لموسم  الخطة 
لألعوام  مغايرة  تكون  أن  السلة  كرة  لعبة 
بطوالت  عدة  ستشهد  بحيث  وقتها،  السابقة 

ستكون  والرجال  السيدات  دوري  غير  منها 
الجنسين،  لكال  السلة  كرة  كأس  مسابقة  هناك 
باإلضافة لبطولة 3×3، للرجال، ولكن كل ما 

ذكر لم يُنفذ؟.

تراجع اللعبة

ومازالت التدريبات ال تتوقف من قبل ناشئات 
إال  السنة  مدار  على  األسايش  نادي  وسيدات 
االمتحانات  لظروف  أو  استثنائي  لظرف 
التي  الكثيرة  المصاعب  ورغم  الدراسية، 
تواجه النادي ومنها معاناة مع اإلصابات على 
تلك األرضية التي تتكون من الزفت، حيث ال 
صالة رياضية ذات أرضية مناسبة في مدينة 
المدارس  ساحات  في  تمارس  بل  قامشلو، 
وملعب نادي دجلة كان مقبوالً نوعاً ما ولكن 
والدعم  البطوالت  غياب  ظل  في  النادي  هذا 
انتهى  وقد  تراجع  السلة  كرة  للعبة  الحقيقي 
إيقاف  طلب  النادي  ألن  له،  بالنسبة  األمر 
نشاطه بالكامل لمدة عام إلى االتحاد الرياضي 

بإقليم الجزيرة.
اإلداريون واإلداريات والمدربون للعبة السلة 
لفريق  الفتيات  يحفزون  األسايش  نادي  في 
السلة وبمنحهن جرعات أمل بأنه قد تكون هذه 
سوف  متى  إلى  ولكن  بطوالت،  هناك  السنة 
الودية  والمباريات  المران  روتين  يستمر 
ولعله  يدري؟  أحد  ال  البعض؟  بعضهن  بين 
إنجاز كبير بحد ذاته الحفاظ على الفرق ولفئة 
قِبل  الناشئات والسيدات وبإمكانيات ذاتية من 

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

شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو في فصل 
الصيف مع تواجد أهالي الالعبات والالعبين، 
بالفعل لوحة وال أروع، ولكن لم  حيث كانت 
نشهد أية زيارة حقيقية من قبل القائمين على 
رياضة إقليم الجزيرة لهذه المدرسة، وال تقديم 
حتى دعم معنوي في ظل توجه أغلب األندية 
األلعاب  حساب  على  القدم  كرة  لعبة  لتنشيط 
الرياضي  االتحاد  فقدان  ظل  وفي  األخرى، 
ألية رؤية حقيقية لتنشيط واالرتقاء بواقع كرة 

السلة.
وللتذكير لم نشهد أي دعم يُذكر إال مع انطالق 
في  لألندية  والرجال  للسيدات  دوري  أول 
إقليم الجزيرة عام 2018، ففي ذلك العام قدّم 
الدعم تتوقف  يبدو أن قضية  دعم جيد، ولكن 
لهيئة  المشتركة  الرئاسة  اهتمامات  حسب  
الشباب والرياضة واالتحاد الرياضي في إقليم 
الجزيرة، فمع تغييرهم قد تفقد الدعم للكثير من 

األلعاب.

ال دعم وال اهتامم

سيدات ورجال األسايش حتى اآلن ومنذ أول 
هزيمة  أية  وبدون  باللقب  يحتفظون  بطولة 
طوال كل المنافسات لدوري 2018 و2019، 
ومرحلة الذهاب من دوري 2020 ـ 2021، 

وحتى اآلن لم نجد أي تكريم حقيقي لهم.
األكبر  الجزء  يتحّمل  الرياضي  االتحاد  إن 
من المسؤولية في ضعف اللعبة؛ ألن االتحاد 
األندية  ولذلك  سنوياً،  واحدة  بطولة  فقط  يُقيّم 

غير ُمجبرة لتدريب فريق على مدار سنة من 
أجل عدة مباريات، ويتطلب هنا أن يتم تكثيف 
األمر  وهذا  اللعبة،  لهذه  الرياضية  النشاطات 
بكل األحوال سيفيد االرتقاء بواقعها، وستحفز 
والدعم  المستلزمات  وتقديم  لتفعليها  النوادي 
الالزم، وبهذا الصدد حتى االتحاد فتح مراكز 
خطوة  وكانت  العمرية  للفئات  الماضي  العام 

إيجابية ولكنها لم تُدعم بالشكل المطلوب.
السلة منذ  لعبة كرة  الحدث األجمل في  ولعل 
سنوات وإلى اآلن هو استمرار نادي األسايش 
والذي  والمران،  بالتدريب  ملل  أو  كلل  بدون 
تكلل في عام 2020، بمدرسة للفئات العمرية 
أكثر  أمضت  ذكرنا، حيث  كما  الجنسين  لكال 
فريقي  لجانب  ومتدرب،  متدربة  مئة  من 
اللواتي أصبحن  والشبالت  والسيدات  الرجال 
ناشئات حالياً، وشّكل ذلك لوحة جميلة ورائعة 
وصفها أغلب الرياضيين بأنها تستحق االهتمام 
والشكر، وكانت بجهود المدربين: ثائر وشمال 
المدرسة  وتلك  وآخرين،  وكولشين  ومحمد 
كانت تزين ملعب السلة ضمن استاد الشهداء 
عن  المعنية  الجهات  تغافل  وسط  بقامشلو، 
التدريبات  ذلك  ورغم  اآلن،  حتى  اللعبة  هذه 
أن  ونجد  األيام  من  يوم  نستيقظ  وقد  مستمرة 
االتحاد قد استفاق من نومه الثبات بخصوص 
لعبة كرة السلة وخاصةً األنثوية وقرر دعمها 
والعمل على دعم الفرق التي ستشكلها األندية 
لكرة السلة لكال الجنسين، وكل ما نذكره يبقى 
أي  غياب  ظل  في  المنال  صعب  حلم  مجرد 
خطة حقيقية تخص لعبة كرة السلة بشكٍل عام 

واألنثوية بشكٍل خاص.

الشباب  هيئة  قامت  ـ  قامشلو   / روناهي 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  مع  والرياضة 
للمنتخبات  ودروع  جوائز  بتقديم  الجزيرة 
واألندية واللجان الفنية والحكام ووسائل إعالم 
ومعلقين رياضيين في حفل تكريم أقيم بمجمع 

الكالسكيو بمدينة قامشلو.
ولم يكتمل الموسم الرياضي في إقليم الجزيرة 
العاشر  بتاريخ  نهايته  عن  اإلعالن  تم  والذي 
 ،2022/7/21 وبتاريخ  المنصرم،  آب  من 
كان قد أعلن االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة 
عن إيقاف النشاطات الرياضية الرسمية كافةً 
شمال  في  الطوارئ  حالة  إعالن  مع  تماشياً 
العاشر من  وبتاريخ  وشرق سوريا، ومؤخراً 
القدم  كرة  بطوالت  إنهاء  تم  ذكرنا  كما  آب 
للدرجة  والشباب  األولى  للدرجة  للرجال 
األولى ومسابقة الكأس، وذلك بسبب الظروف 
حالة  مع  وتماشياً  وقتها،  المنطقة  في  األمنية 
الطوارئ الُمعلنة من قبل إدارة شمال وشرق 

سوريا.
بإقليم  الرياضي  االتحاد  قرر  أثرها  وعلى 
الجزيرة بعد االجتماع مع األندية إنهاء الموسم 

الرياضي وتتويج نادي األسايش بلقب دوري 
الرجال للدرجة األولى وكان متبقي على نهايته 
بلقب  األسايش  نادي  وتتويج  جوالت  ثالث 
دوري الشباب للدرجة األولى وكان قد مضى 

منه فقط ثالث جوالت من مرحلة اإلياب.
على  والثانية  األولى  الدرجتين  إلغاء  تم  كما 
نوعه  من  الثاني  هو  تصنيفي  دوري  يقام  أن 
 2022 القادم  الموسم  في  الجزيرة  إقليم  في 
الطوارئ  حالة  رفع  تم  حال  في   ،2023 ـ 

بحسب االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة.
وبعد إعداد تقارير عبر صحيفتنا روناهي عن 
اإلنجازات  أصحاب  الرياضيين  تكريم  أهمية 
قبل موتهم ورحيلهم، وبعد نيل ناشئات الهالل 
في  األولى  الثالث  المراكز  والجهاد  وعامودا 
األصوات  تعالت  للناشئات  السوري  الدوري 
بضرورة تكريم الرياضيين، وبهذا الصدد أقيم 
قبل  الجوائز ودروع من  حفل تكريم وتوزيع 
الرياضي  واالتحاد  والرياضة  الشباب  هيئة 
بإقليم الجزيرة في مجمع الكالسيكو الرياضي 

بمدينة قامشلو.
وسياسية  رياضية  شخصيات  الحفل  وحضر 

باإلضافة إلى المكرمين من المنتخبات واألندية 
واللجان الفنية والتحكيمية ووسائل اإلعالم.

لأللعاب  الفنية  اللجان  الجوائز  وشملت 
الفردية واللجنة الفنية لكرة القدم وسيتم تكريم 
حّكام  تكريم  وتم  الحقاً،  الطائرة  الكرة  لجنة 
دوري  وبطل  القدم،  كرة  لعبة  في  البطوالت 
والشباب  سردم  نادي  للرجال  األولى  الدرجة 
للدرجة األولى نادي األسايش، وأفضل العب 
المحمد  مالك  القدم  لكرة  الرجال  دوري  في 
وهداف دوري رجال لكرة القدم مظلوم سعيد 
لدوري  حارس  وأفضل  األسايش،  نادي  من 
حارس  كورو  نبيل  األولى  للدرجة  الرجال 
نادي سردم، وأفضل إداري مثالي أحمد سيد 

طاهر إداري رجال نادي ديرك بكرة القدم.
للموسم  المدربين  أفضل  إلى  باإلضافة 

2021ـ2022:
ـ أفضل مدرب في دوري كرة القدم لألشبال 

الكابتن مروان رسول من نادي األسايش.
ـ أفضل مدرب في دوري كرة القدم للناشئين 

الكابتن أبراهيم أوسو من نادي األسايش.
للشباب  القدم  كرة  في دوري  أفضل مدرب  ـ 

نادي  السيخ من  أحمد  الكابتن  األولى  للدرجة 
األسايش.

ـ أفضل مدرب في دوري كرة القدم  للرجال 
الكابتن شيخموس أوسي من نادي سردم.

التي  الجزيرة  إقليم  في  المنتخبات  وكرمت 
حصلت على األلقاب والمراكز األولى بمبالغ 
القوى  ألعاب  منتخب  وهي:  ودروع  مالية 
الجزيرة  إقليم  منتخب  ـ  والرجال  للسيدات 
الجزيرة  إقليم  منتخب  ـ  القدم  بكرة  للرجال 
للشطرنج ـ منتخب إقليم الجزيرة لكرة الطاولة 
الجزيرة  إقليم  منتخب  ـ  والرجال  للسيدات 
للناشئين ـ منتخب إقليم الجزيرة للقوة البدنية. 

المعلقين  من  مجموعة  تكريم  إلى  باإلضافة 
الرياضيين وصفحات رياضية ووسائل إعالم 
في  لجهودها  روناهي  صحيفتنا  بينها  ومن 
الجزيرة  إقليم  في  الرياضية  األحداث  تغطية 

وشمال شرق سوريا ككل.
تربه  براتي  الكروية:  المدارس  وكرمت  كما 
سبيه ـ ديرك للذكور، إلى جانب تكريم ناشئات 
األول  بالمركز  فزن  اللواتي  الهالل  أندية 
بالدوري السوري للناشئات مؤخراً وصاحبات 
وصاحبات  عامودا  ناشئات  الثاني  المركز 

المركز الثالث ناشئات الجهاد.
من  األولى  للدرجة  صعدت  التي  واألندية 
الثانية قبل قرار إلغاء العمل بالدرجتين األولى 
والثانية في الموسم القادم أيضاً كرمت، ولعب 
وصعد  كافة،  األندية  قبل  من  تصنيفي  موسم 
من الدرجة الثانية للرجال ناديا جودي وجوانن 
باز والشباب للدرجة الثانية ناديا واشوكاني و 

آشتي.
وبالمقابل ظهرت أصوات كثيرة انتقدت عدم 
األجسام  وبناء  الطائرة  الكرة  أبطال  تكريم 

ولعبة كرة السلة وألعاب أخرى.

إيران  من  رد  ثاني  تسبب  األخبارـ  مركز 
االتفاق  بشأن  األوروبية  المقترحات  على 
األطراف  لدى  أمل«  »خيبة  في  النووي 
بأنه  األميركية،  اإلدارة  الغربية، ووصفته 
و»خطوة  اإلطالق«،  على  مشجع  »غير 
إلى الوراء«، في مؤشر على بقاء العقبات 

أمام إحياء االتفاق المبرم في 2015.
»بناء«  رد  إرسال  عن  إيران  وأعلنت    
المتعلقة  األميركية  المقترحات  على 
بصياغة النص النهائي، الذي أعده المنسق 

األوروبي للمحادثات.   
وقال وزير الخارجية اإليراني، حسين أمير 
العُماني  نظيره  مع  اتصال  في  عبداللهيان 
بدر البوسعيدي، إن   »عملية الرد اإليراني 
النتائج  أخذت تسريع، وتسهيل استخالص 
وكالة  ذكرت  وبدورها  االعتبار«،  بعين 

»أعلن صراحة،  الرد  أن  إيرانية  حكومية 
وزاري  اجتماع  لعقد  مستعدة  إيران  أن 
إلعالن االتفاق النهائي األسبوع المقبل، إذا 

ما تمت تلبية مطالبها.    
في  األميركية  الخارجية  قالت  بدورها،   
بيان: »نحن ندرس الرد، وسنرد من خالل 
االتحاد األوروبي، لكن لألسف ليس بنّاًء«، 
ولم توضح بالمثل ما يتضمنه االقتراح.   

أميركي  مسؤول  قال  نفسه،  السياق  وفي 
رد  »ندرس  »بوليتيكو«:  لموقع  رفيع 
ليس  أنه  هي  القول،  خالصة  لكن  إيران، 
نتراجع  أننا  يبدو  اإلطالق...  على  مشجعاً 
إلى الوراء، وأتت هذه التطورات في وقت 
من  الكونغرس  في  عضواً   50 فيه  وّجه 
رسالة  والجمهوري  الديمقراطي  الحزبين 
إلى الرئيس جو بايدن، تعبر عن مخاوفهم 

في شأن جوانب المفاوضات.        
اإليرانية،  البحرية  قالت  األثناء،  هذه  في 
إنها احتجزت قاربين مسيّرين أميركيين في 
البحرية  السالمة  »عّرضا  األحمر،  البحر 
اإليرانية،  الرواية  نقيض  للخطر«، وعلى 
»رويترز«،  لوكالة  أميركي  مسؤول  قال 
إن سفينة حربية إيرانية احتجزت قاربين، 
احتجاز  ونفت  عليهما،  غطاء  ووضعت 
أن  قبل  المتحدة  الواليات  أي شيء يخص 

تعيدهما الجمعة.

لألمم  العام  األمين  عيّن  ـ  األخبار  مركز 
رئيسة  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة 
أوتونباييفا،  روزا  السابقة  قرغيزستان 
مبعوثة جديدة لألمم المتحدة إلى أفغانستان، 
لبلدها  مؤقتة  رئيسة  أوتونباييفا  وأصبحت 
دموية  انتفاضة  بعد   ،2010 نيسان  في 
على  باكييف  بك  كرمان  الرئيس  أجبرت 

اختيار المنفى. 
وسلمت السلطة في العام التالي بعد تنظيم 
سابقة  عضوة  وروزا  جديدة،  انتخابات 
شغلت  سابقة  ووزيرة  بالدها  برلمان  في 
األمم  لبعثة  الخاص  الممثل  نائب  منصب 
حالياً  وهي  جورجيا،  في  السابقة  المتحدة 
الرفيع  المتحدة  األمم  مجلس  عضوة 
وهي  النزاعات،  ومنع  للوساطة  المستوى 
تخلف في منصبها الجديد امرأة أخرى هي 

بعثة  ستقود  حيث  ليونز،  ديبورا  الكندية 
األمم المتحدة في أفغانستان، التي تراجعت 
كبير  بشكل  والفتيات  النساء،  حقوق  فيها 

منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل عام.

قلة المياه خطر داهم يهدد اليمنيين 

 معلومات متضاربة حول حجم الخسائر في الحرب األوكرانية

إيران ترد، والغرب يصاب 
بخيبة أمل 

رئيسة قرغيزستان السابقة مبعوثة لألمم 
بأفغانستان المتحدة 

مركز األخبارـ قّدر البرنامج اإلنمائي لألمم 
المتحدة، أن  85 في المائة من القضايا في 
المحاكم االبتدائية في اليمن بأنها مرتبطة 
والمياه،  األراضي  ملكية  على  بالنزاع 
واحد  بأنه  اليمن،  الدولي  البنك  ويصنف 
التي تعاني من ندرة  العالم،  من أكثر دول 
مليون   18 نحو  أن  إلى  مشيراً  المياه، 
شخص يعانون بسبب الصراع من إمكانية 
للشرب  الصالحة  المياه  إلى  الوصول 

والصرف الصحي.
أن  حديث،  تقرير  في  الدولي  البنك  ورّجح 
يكون توفير مياه الشرب من أكبر المشاكل 
السنوات  في  اليمنيون  سيواجهها  التي 
المقبلة، وذكر أنه يعمل حالياً مع شركائه مع 
المجتمعات المحلية لبناء أنظمة لتجميع مياه 
والوصول  العمل  فرص  وتوفير  األمطار، 
قرى  تفتقر  حيث  اآلمنة،  الشرب  مياه  إلى 
ريفية، ال حصر لها في جميع أنحاء البالد 

إلى الخدمات األساسية.
الشرب  مياه  على  »الحصول  أن  إلى  ونبّه 
بالنسبة  األكبر«  التحدي  هو  المأمونة، 
للكثيرين في هذه المجتمعات الضعيفة، في 
عمالً  الشرب  مياه  على  الحصول  يعد  بلٍد 

الماء  جلب  مسؤولية  وتقع  يومياً،  روتينياً 
على عاتق النساء واألطفال دائماً تقريباً.

البرنامج  تأكيد مكتب  التقييم ترافق مع  هذا 
التقييمات  بأن  المتحدة،  لألمم  اإلنمائي 
كمية  أن  عن  كشفت  السابقة  الهيدرولوجية 
الثمانينات  خالل  اليمن،  في  المتاحة  المياه 
مكعب  متر  مليار   2.4  -  2.1 نحو  كانت 
الطلب  بلغ  األخيرة  اآلونة  وفي  السنة،  في 
التقديري على المياه 3.4 مليار متر مكعب 
الطلب  أن  على  بوضوح  يدل  ما  سنوياً؛ 

المتزايد يفوق العرض.
يعتمدون  اليمن  سكان  أن  البرنامج،  وذكر 

يتم  حيث  الجوفية،  المياه  على  كبير  بشكل 
الحصول على نحو 70 في المائة من المياه 
معظم  استخدام  يتم  ذلك  ومع  منها،  العذبة 
هذه المياه الجوفية لإلنتاج الزراعي، وتوقع 
المياه  استخراج  مستويات  استمرت  إذا  أنه 
يتم  »أن  نفسها  الحالية  بالوتيرة  الجوفية 
استنفاد احتياطيات البالد في غضون عقدين 
سيؤدي  ما  وهذا  أخرى«،  عقود  ثالثة  إلى 
إلى عدم قدرة اليمن على إطعام نفسه على 

المدى الطويل.
»يؤدي  أن  من  اإلنمائي  البرنامج  وحذّر 
توترات  إلى  الكافية  المياه  توافر  نقص 
والمجتمعات  القبائل  بين  محلية  ونزاعات 
الهجرة  وإلى  المياه«،  إلى  الوصول  حول 
تفاقم  إلى  سيؤدي  كما  المياه،  عن  الناجمة 
وتصاعد  الحالي  الغذائي  األمن  انعدام 

الوضع اإلنساني. 
 ،2011 عام  من  واعتباراً  إنه  وقال، 
تراوحت نسبة القضايا في المحاكم االبتدائية 
على  بالنزاعات  تتعلق  التي  اليمنية، 
المائة  في  و85  بين 50  والمياه  األراضي 
من جميع القضايا، حيث قُتل 25 شخصاً في 
عام 2019 بسبب الصراع المتعلق بالمياه.

وكذلك  كييف،  ادعت  ـ  األخبار  مركز 
انتصارات  حققتا  قواتهما  أن  موسكو، 
الجبهة  على  بعضهما  ضد  عسكرية 
إنها  األوكرانية،  القوات  وقالت  الجنوبية، 
بالقرب  ذخيرة،  مستودعات  خمسة  دمرت 
ومستودعاً  المحتلة،  خيرسون  مدينة  من 
تسيطر  مدينة  وهي  ميليتوبول،  في  آخر 

عليها روسيا أيضاً. 
سيرغي  الروسي،  الدفاع  وزير  أعلن  فيما 
شنته  الذي  المضاد  الهجوم  أن  شويغو، 
حد  إلى  فشل  البالد  جنوب  على  أوكرانيا 
للجيش  الجنوبية  القيادة  وأعلنت  كبير، 
موقع  على  صفحتها  عبر  األوكراني، 
قريباً  الروسية  للقوات  قصفها  »فيسبوك«، 

من مدينة خيرسون. 
من  القليل  األوكراني  الجيش  ويصدر 
الذي  المضاد،  الهجوم  تقدُّم  بشأن  األنباء 
منطقة  في  األسبوع،  مطلع  كييف،  أطلقته 
بشأن  المعلومات  عن  بعيداً  خيرسون، 
تم  إنه  الجيش،  وقال  المدفعي،  القصف 
ين للعبارات يستخدمهما الروس  قصف ممرَّ
مهمان  ممران  وهما  األنهار،  أحد  لعبور 

الغرب  إلى  الروسية  القوات  إمداد  إلعادة 
من نهر دنيبرو الذي تقع عليه خيرسون. 

فيودوروف،  إيفان  ميليتوبول  عمدة  وقال 
إن  »تليغرام«،  تطبيق  على  قناته  عبر 
الذخيرة  مستودع  استهدفت  التي  الضربة 
بالقرب من منطقة زابوريجيا، أسفرت عن 

سلسلة من االنفجارات بالقرب من المطار.
قناة  عبر  الروسي،  الدفاع  وزير  وقال 
»تواصل  »تليغرام«:  تطبيق  على  الوزارة 
القوات األوكرانية محاولة شن هجمات بين 
ميكواليف وكريفي ريه، وكذلك في مناطق 

أخرى، والعدو يتكبد خسائر جسيمة«.

مركز األخبار ـ قال صالح الدين دميرتاش، إن حزب الحركة القومية يتحكم بتركيا، ويحرك القضاء؛ 
لتنفيذ أجندته المتطرفة، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان »مجرد رئيس ال حول له وال قوة«.

دميرتاش: بهشلي يقرر، وأردوغان منفذ

جاء ذلك خالل الجلسة السادسة عشرة بقضية 
متهماَ،   108 ضمنها  يحاكم  التي  كوباني، 
الشعوب  لحزب  السابقان  الرئيسان  بينهم  من 
الديمقراطي الكردي، صالح الدين دميرتاش، 

وفيغان يوكسكداغ.
وخالل الجلسة قال دميرتاش، إنه ال توجد أي 
يجب  وإنه  القضية،  ملف  ضمن  تدينه  وثيقة 
لهيئة  السابق  الرئيس  أن  بما  المحاكمة  إعادة 
يخضع  القضية،  في  تنظر  التي  المحكمة، 
الذي  »بهيتار شوالك  قائال:  أيضا،  للمحاكمة 
للمحاكمة  يخضع  هذه  االدعاء  مذكرة  قبل 
يمكن  وال  خطيرة،  اتهامات  على  استنادا 
مواصلة هذه المحاكمة بدون إعادة النظر في 

كل مراحل المحاكمة التي ترأسها شوالك«.
لمذكرة  شوالك  قبول  أن  دميرتاش،  وأضاف 

حزب  رئيس  ألوامر  تنفيذا  جاء  االدعاء، 
الحركة  أن  »نعلم  وقال:  القومية،  الحركة 
القومية تهدد مدعي العموم، الذين ال ينصاعون 
لتعليماته، بهشالي هو شريك أساسي في إدارة 
الحركة  منفذ،  مجرد  وأردوغان  البلد  هذا 
القومية أطلق دعوات علنية لفتح ملف قضية 

كوباني، وحل حزب الشعوب الديمقراطي«.
الحركة  حزب  رئيس  أطلقها  دعوة  وعقب 
لحل   2021 آذار  في  بهجلي  دولت  القومية 
االدعاء  تحرك  الديمقراطي،  الشعوب  حزب 
العام لفتح دعوى قضائية ضد الحزب الكردي، 
التي  كوباني”  “أحداث  قضية  فتح  تم  وكذلك 

وقعت في عام 2014.
»هاتان  بالقول:  حديثه  دميرتاش  وواصل 
السلطة  لبقاء  بالنسبة  مصيريتان  القضيتان 

الحالية، سيذكر التاريخ هيئة المحكمة برئاسة 
القضاء  تاريخ  في  عار  كوصمة  شوالك 
التركي، إذا لم ترغبوا في أن تصبحوا شركاء 
لرئيس محكمة، سيذكر كأحد متهمي االنقالب 
السياسي الحديث، فستعيدون النظر في مذكرة 
االدعاء، وترفعون الجلسات لحين إزالة البنود 

محط الشكوك منها«.
يشار إلى أن الحزب، الذي يقوده دولت بهشلي 
المتعصب للقومية التركية، ال يخفي نبذه جميع 
الكردية  خاصة  تركيا  في  األخرى  القوميات 
الحقوق  حتى  منحهم  ويرفض  واألرمنية، 
ويستغل  ذلك،  لتحقيق  جاهداً  ويعمل  الثقافية، 
“بهشلي” وجوده في التحالف الحاكم؛ لفرض 
وجهة نظره معتمداً على حاجة رئيس حزب 
يقدمه  الذي  للدعم،  أردوغان  والتنمية  العدالة 
ناخبوا الحزب القومي له للفوز في االنتخابات.



 النسخة الورقية العدد:   1404   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1100  النسخة الورقية العدد:   1404   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1100 

السنة الحادية عشرة - العدد 1404
األحد  4 أيلول 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1404
األحد  4 أيلول 2022 قــراءة وتعليــقســــياســـة 611

روناهي/ الدرباسية -أرجع المحامي خالد إبراهيم، سبب العزلة المشددة المفروضة 
على القائد عبد اهلل أوجالن، إلى غاية دولة االحتالل التركي في تمرير مخططاتها 
االستعمارية، والتوسعية في المنطقة، وأكد أن فكر وفلسفة القائد عبد اهلل أوجالن، 

فيهما خالص شعوب الشرق األوسط عامة. 

خالد إبراهيم: سنستمر بالمظاهرات واالحتجاجات حتى 
تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد اهلل أوجالن

ناشطون يشيدون بعملية اإلنسانية واألمن في مخيم 
الهول ويدعون المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

ملف داعش الغائب دوليًا في مواجهة خطر بنسل جديد
بيريفان خليل

على  جغرافياً  بإنهائه  داعش  خطر  ينتِه  لم 
أراضي شمال وشرق سوريا، بعد حملة تحرير 
الباغوز23  آذار 2019 بسواعد قوات سوريا 
الديمقراطية، فالمرتزقة المعتقلون في سجون 
عوائل  وكذلك  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
باإلضافة  الهول،  مخيم  في  القاطنون  داعش 
المنطقة، هو استمرار  النائمة في  الخاليا  إلى 
للخطر الداعشي، فعلى العالم، أن يستعد لنسل 
جديد لداعش، الذي يغفل المجتمع الدولي عن 

إنهائه.

الصورة البدائية لداعش

داعش،  ظهور  تاريخ  إلى  بذاكرتنا  عدنا  إن 
ذاك  في  خطره  وإلى  وكيف؟  ظهر؟  وأين 
الدولية  والمسؤولية  الحاضر  والوقت  الوقت، 
من  صوراً  سنواجه  فإننا  الخطر،  هذا  تجاه 
والتي خيمت على مناطق  الدموية، والسواد، 
ترى  كنت  عندما  والعراق،  سوريا  في  عدة 
األعالم السوداء القاتمة، والسيوف، والخناجر، 
ورجاالً ذوي لحى طويلة، وكأنهم سكارى، ال 
أين يتجهون؟ فكل همهم هو أن  إلى  يدركون 
يهدروا الدماء دون تفريق بين كبار في السن، 
ولعل  والرجال،  النساء  وبين  األطفال،  وبين 
المس  ممن  المجتمع  فئات  أكثر  هن  النسوة 
سيطرة  ظل  في  والمغتصب  المعنف،  الواقع 

داعش على المنطقة.

أو  الفردي،  بالقتل  كانت  داعش  بدايات 
عندما  شنكال،  في  حصل  كما  الجماعي، 
 ،2014 آب  من  الثالث  في  عليها  سيطرت 
وعوملت  واغتصبت،  النساء،  سبيت  حيث 
للعناصر  وتشترى  تباع،  الجواري،  مثل 
رجالها  بحق  اإلبادة  مورست  كما  المرتزقة، 
ارتكب  ذاته  والجرم  العام،  القتل  خالل  من 
سيطرت  التي  المناطق،  في  السوريين  بحق 

عليها مرتزقة داعش.

التحرك الدويل مع والدة داعش

خلق  اإلجرامية|،  الصور  تلك  كل  بالتأكيد 
تخوفاً لدى أهالي المنطقة من مرتزقة داعش، 
وأصبح كل شخص يرسم في مخيلته صورة 
الوحشي،  وأسلوبهم  ضخامتهم  للمرتزقة، 
طرق تعذيبهم لكل شخص يقف ضدهم، وكأن 
خطرهم،  من  والحد  إيقافهم  بإمكانها  قوة  ال 
على  لتظهر  دولياً  توسع  الخطر  أن  حتى 
الساحة تصريحات تشير إلى خطر المرتزقة، 
علماً  منهم،  للتخلص  خطة  وضع  وضرورة 
أن المنتسبين لصفوف المرتزقة كانت تضمهم 
الدول  جنسيات عربية وأجنبية، بمعنى جميع 
واقتالع  الخطر،  ذلك  بصد  معنيين  كانوا 

جذوره.
أجبرها  الخارجية  الدول  تلقته  الذي  الضغط 
أيلول  على تشكيل تحالف يضم 85 دولة في 
بمواجهة مرتزقة  يلتزم أعضاؤه  عام 2014 
داعش على مختلف الجبهات، وتفكيك شبكاته، 

إلى  باإلضافة  العالمية  طموحاته  ومجابهة 
في  التحالف  ينفذها  التي  العسكرية  الحملة 
الهزيمة  وإلحاق  وإضعافه  والعراق،  سوريا 
التحتية  البنى  وبتدمير  المطاف،  نهاية  في  به 
المالية لتنظيم داعش، ومنع تدفق  االقتصادية 
ودعم  الحدود،  عبر  األجانب  اإلرهابيين 
االستقرار واستعادة الخدمات األساسية العامة 
ومجابهة  داعش  من  المحررة  المناطق  في 

الدعاية اإلعالمية للمرتزقة.
داعش  مواجهة  في  الدولية  النبرة  جاءت 
البنود  إنها ضمنت  خاصة  بداياتها،  في  قوية 
ضمن  داعش  على  القضاء  في  المساهمة 
النبرة  هذه  وبقيت  ومسؤولياتها،  التزاماتها 
األقوال  سياق  ضمن  ولكن  القوي،  بمستواها 
كان  الكالمي  فالموقف  فقط   والتصريحات 
هذا،  يومنا  داعش،  وحتى  لدى ظهور  نفسه 
وأبسط مثال على ذلك هو ما جاء في تحذير 
وكيل األمين العام لألمم المتحدة لمكتب مكافحة 
اإلرهاب فالديمير فورنكوف في عام 2014 
بالتأكيد على أن مرتزقة داعش ال يزال يشكل  
تهديداً، باعتباره تنظيما عالميا بقيادة مركزية، 
على الرغم من تحوله إلى منظمة سرية حتى 

في سوريا والعراق.
معرفة  وعلى  لديهم  مؤكدة  الثبوتيات  وكانت 
في  جاء  كما  المرتزقة،  صفوف  بتنظيم  تامة 
حديثه وقتها، بأن ثقل مرتزقة داعش يتمركز 
ما  إمرته  تحت  ومازال  العراق وسوريا،  في 
بما  مرتزق،  ألف  و18  ألفا   14 بين  يتراوح 
اإلرهابيين  المرتزقة  من   3000 ذلك  في 
متخفية،  لشبكة  تحوله  في  يستمر  األجانب، 

نفسها  وتنظم  المحلي،  المستوى  على  تشتغل 
على مستوى المحافظات، بهدف زعزعة أي 

نوع من االستقرار على األرض.
ضمن هذه العبارات يؤكد األمن العام على أن 
داعش،  أجانب ضمن صفوف  مرتزقة  هناك 
المجتمع  يستدعي  عامالً  كان  ذاته  بحد  وهذا 
بالقيام  اإلسراع  التحالف  دول  أو  الدولي، 
بمسؤولياتهم تجاه الفوضى العارمة والخطر، 
الذي شكله أنباء من منطقهم بعد انضمامهم إلى 

صفوف المرتزقة.
كما أشار وقتذاك إلى أنه رغم الطبيعة المتخفية 
قياداته  أن  إال  محليا  داعش  مرتزقة  لعمل 
المركزية، ما زالت تحتفظ بالقدرة على التأثير 
النطاق،  عالمية  هجمات  »شن  في  وبالرغبة 
في  رئيسيا  دورا  تلعب  زالت  ما  فهي  ولذلك 

دعم أهداف المجموعة«.
من  والكشوفات  االعترافات  تلك  على  وزاد 
قادرا  مازال  داعش  أن  إلى  فورونكوف  قبل 
الوصول  عبر  عملياته،  تمويل  مواصلة  على 
أعمال  في  االستثمار  ومن  مالية،  الحتياطات 
بين 50 مليونا  تتراوح ما  تجارية مشروعة، 

و300 مليون يورو.

ربط حل األزمة السورية بإنهاء 
داعش

على  السنوات  بمرور  نفسه  الموقف  استمر 
األفعال  تالمس  ال  فاألقوال  داعش،  ظهور 
حتى بات حل األزمة السورية مرتبط بوجود 
داعش في المنطقة كما ادعى المجتمعون في 
الجولة رقم 17 من مفاوضات آستانا، لتسوية 
أن  هو  االستهزاء  زاد  وما  السورية،  األزمة 
مقترحاً  طرحت  وتركيا(  وإيران  )روسيا 
المتطرفين، وكأن  للتعاون في مواجهة خطر 
تدعمها  التي  داعش  وليدتها  من  بريئة  تركيا 

حتى الوقت الحاضر.
المتحدة  األمم  مع  متفقة  كانت  أيضاً  وروسيا 
بخصوص خطر داعش باألقوال دون األفعال 
الروسي  الرئيس  مبعوث  اعتبر  حيث  أيضاً، 
الفرنتييف،  ألكسندر  سوريا  إلى  الخاص 
في  فقط  ليس  اإلرهابية  الجماعات  نشاط  أن 
جميع  إلى  عملياً  امتد  بل  السوري،  الشمال 
أنحاء البالد، ولفت إلى جهود القوات الجوية 

في  الشام  وأحرار  داعش،  ضد  الروسية 
المدينة، واتفاقه مع الدول الضامنة لمحادثات 
أستانا بتعزيز مكافحة التطرف، واإلرهاب في 

سوريا.
وفيما يخص وجود داعش في سوريا ودوره 
من  الكثير  أكد  السورية،  األزمة  إطالة  في 
الباحثين والمحللين ومنهم مدير المركز العربي 
في  إسماعيل  السياسية محمد صادق  للدراسة 
أواخر كانون األول 2021 بأن وجود داعش 
عطل الكثير من المفاوضات في سوريا بشكل 
كأي  »التنظيم  خاصة  بشكل  وإدلب  عام، 
جماعة إرهابية ال تريد أي نوع من االستقرار 
السياسي الذي يؤدي إلى استقرار أمني يشكل 
ورقة  داعش  بأن  موضحاً  عليها«،  خطورة 
تهديد  وتمثل  السورية  األزمة  تسوية  تعرقل 

مباشر لألمن القومي السوري«.

القوى الفاعلة ملواجهة داعش

رغم كل التأكيدات واالعترافات والتصريحات 
داعش،  على خطورة  والمحلية  منها  الدولية، 
ودورها في خلق الفوضى وتعزيز االستقرار 
والتطرف في المنطقة، إلى أن الجهة الوحيدة 
في سوريا، التي ناضلت من أجل إنهاء داعش 
الحامية  العسكرية  الذاتية والقوى  هي اإلدارة 
لشمال وشرق سوريا، والمتمثلة بقوات سوريا 
وحدات  المرأة  حماية  ووحدات  الديمقراطية، 
األمنية،  قواها  إلى  باإلضافة  الشعب  حماية 
حيث كانت مسؤوليتها األولية هي الحفاظ على 
أمن المنطقة وحماية سكانها من خطر داعش 

وغيرها من المجموعات المرتزقة.
القوات  تلك  أبدت  الجغرافي  الصعيد  فعلى 
في  داعش  مرتزقة  لمواجهة  باسلة  مقاومة 
بقاع عدة، بشمال وشرق سوريا مثل كوباني، 
تحرر  حيث  الزور  دير  كان  وآخرها  الرقة، 

غطرسة  من  السوري  والشرق  الشمال 
بأن  يعني  ال  هذا  ولكن  جغرافياً،  المرتزقة 
الخطر زال، حيث بقيت خاليا داعش مختبئة 
لتمارس  فجأة؛  تظهر  بسرية  عملها  تمارس 
المنطقة،  أهالي  بحق  وحشية  األساليب  أبشع 
الغويران  والهجوم على سجن الصناعة بحي 
كان مثاالً حياً على أن مرتزقة داعش يعيدون 
ذلك  في  ويساعدها  جديد،  من  أنفسهم  إحياء 
يحصل  ما  ذلك  من  واألخطر  تركيا،  راعيها 
يحتضن  الذي  المخيم  هذا  الهول؛  مخيم  في 
داعش،  عوائل  من  اآلالف  عشرات  بداخله 
األمن  قوى  عنها  كشفت  التي  فاإلحصائية 
إعالنها  لدى  سوريا  وشرق  لشمال  الداخلي 
الخامس  في  واألمن  اإلنسانية،  عملية  عن 
على  دليل  خير  المنصرم  آب  من  والعشرين 
من خالل  المخيم  في  تنظيمه  يعيد  داعش  أن 
المتطرف  الفكر  وزرع  نسلها  من  اإلكثار 
بلغ  حيث  ذاته،  المخيم  دورات ضمن  بتنظيم 
عدد الجرائم التي حصلت في الخيم منذ مطلع 
العام الحالي 43 جريمة قتل، و44 شخصاً من 
قاطني المخيم من ضمنهم )14 امرأة وطفالن( 
أكثر  تتوضح  فالصورة  المخيم،  في  أعدموا 
وهو أن كل من يعارض الفكر الداعشي ضمن 
بوجود  الدالئل  طبعاً  يعدم،  أو  يقتل  المخيم 
محاكم ضمن المخيم عثرت عليها قوى األمن 
مستمرة  الزالت  التي  عمليتهم،  في  الداخلي 
هناك خيم  كانت  الحاضر، حيث  الوقت  حتى 
بمثابة محاكم يقاضي فيها عوائل المرتزقة في 
وفكرهم،  قراراتهم  يعارض  من  كل  المخيم 
فإيجاد 119 خيمة تستخدم لهذا الغرض فقط 
توضح  إشارة  في  المخيم  نصف  تمشيط  لدى 

خطورة داعش على أرض الواقع.

والدة نسل جديد من داعش

ودراسته،  كثب،  عن  إليه  النظر  يجب  ما 
واالنتباه إليه، ليس على الصعب المحلي فقط، 
مدى  هو  والعالمي  الدولي،  الصعيد  على  بل 
خطورة داعش، فنحن أمام مواجهة نسل جديد 
فنساء  الهول،  مخيم  في  هو  كما  داعش،  من 
وتربيتهم  جديد  نسل  والدة  خالل  من  داعش 
على الفكر الداعشي، يؤكدون للعالم أجمع أن 
داعش، لم ينته بعد، وأن النسل الجديد سيكون 
أكثر قوة من النسل الذي سبقه، ألنه تغذى على 

فكره منذ والدته.
الذاتية،  اإلدارة  من  كل  تبذلها  التي  والجهود 
وقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك قوى األمن 
كافية  ليست  ولكنها  مباركة  جهود  الداخلي، 
إنسانية،  بكارثة  ينذر  للحد من خطر عالمي، 
العالمية ألخذ رعاياه  للدول  المناشدات  فرغم 
الهول،  مخيم  في  القاطنين  داعش  عوائل  من 
مرتزقة  لمحاسبة  دولية  محكمة  إقامة  وكذلك 
سوريا  قوات  سجون  في  الموجودين  داعش 
الديمقراطية، إلى أن اآلذان صامتة، واألعين 
عمياء لما يحصل وما سيحصل في المستقبل.

ال يزال القائد عبد هللا أوجالن يعاني من عزلة 
التركي، هذه  مشددة، تفرضها دولة االحتالل 
الشعب  إرادة  كسر  إلى  تهدف  التي  العزلة 
حيث  آبو،  القائد  من  يستمدها  التي  الكردي، 
حاد  تخبط  من  التركي  االحتالل  دولة  تعاني 
الضغط  إلى  إضافة  السياسي،  مطبخها  داخل 
السياسات  بسبب  وذلك  الداخلي،  الجماهيري 
الخاطئة، التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية 

منذ تبوئه السلطة في تركيا.
على  أساساً  القائمة  السياسات  لهذه  واستكماالً 
الفاشية، والتعصب القومي، فقد حاربت، وال 
تزال تحارب دولة االحتالل التركية، كل جهة 
الخبيثة  مخططاتها  وجه  في  للوقوف  تسعى 
الشعب  كان  وقد  عامة،  للمنطقة  المرسومة 
الكردي في طليعة من وقف في وجه العنجهية 
هذا  محاربة  إلى  باألخيرة  دفع  ما  التركية؛ 

الشعب، بكل ما لديها من جبروت وطغيان.
صوت  الكرد،  صوت  إلسكات  منها  سعياً 
الحرية، والديمقراطية، تفرض دولة االحتالل 
عزلة مشددة على القائد عبد هللا أوجالن، قائد 
الكردي، وذلك من خالل تجريده من  الشعب 
سياسياً،  معتقالً  له  تضمن  التي  كافة  حقوقه 
وهذا ما يتناقض مع العهود، والمواثيق الدولية.

اإلجراءات بحق القائد قمعية 
ومدروسة

القانونية  الناحية  المسألة من  وللبحث في هذه 
بمختلف جوانبها، التقت صحيفتنا مع المحامي 
االعتقال:  طبيعة  شرح  حيث  إبراهيم،  خالد 
الكردي  الشعب  قائد  له  يتعرض  ما  »إن 
عبدهللا أوجالن، هو محط استنكار لدى جميع 
أو  السياسية،  أو  الحقوقية،  سواء  األطراف 
الشعبية؛ لذلك فإن هناك الكثير من المحاوالت 
تهدف  التي  والحمالت،  المظاهرات  عبر 
عبدهللا  لقائد  الجسدية  والحرية  العزلة،  لرفع 
العزلة  هذه  أن  جميعاً،  نعلم  ونحن  أوجالن، 
إجراءات  هي  القمعية،  اإلجراءات  وهذه 
إن  حيث  صدفة،  محض  تأِت  ولم  مدروسة، 
أن  اليقين،  علم  تعلم  التركية  االحتالل  دولة 
سلباً  ينعكس  والقائد  الشعب  بين  تواصل  أي 
على مخططاتها االستعمارية، التي تخطط لها 

للسيطرة على المنطقة؛ لذلك نرى سعي دولة 
لتواصل  قطعاً  كلها  بالسبل  التركية  االحتالل 
عائلة  منع  خالل  من  وذلك  شعبه،  مع  القائد 
القائد، ومحاميه من االلتقاء به؛ كي ال يزودهم 
القائد بتعليمات جديدة لنقلها للشعب الكردي«.

وحتى  القائد،  اعتقال  »منذ  إبراهيم:  وأضاف 
تتخذ  التي  كلها،  اإلجراءات  اللحظة،  هذه 
هي  التركية،  االحتالل  دولة  قبل  من  بحقه 
الدولية،  والمواثيق  للعهود،  منافية  إجراءات 
وحتى القوانين النافذة في الدولة التركية، حيث 
مدني  سياسي  معتقل  تقديم  يتم  األولى  للمرة 
على  محاسبته  ويتم   عسكرية،  محكمة  إلى 
واجبنا  فإن  لذلك  العسكرية،  المحكمة  أساس 
دائماً  نكون  أن  يملي علينا  قائدنا،  تجاه  ككرد 
للمطالبة بحرية  الميادين؛  الساحات، وفي  في 
القائد آبو الجسدية، ويجب أال نتراجع عن هذا 
القائد  منه  يعاني  ما  تحقيقه، ألن  الهدف حتى 
القائد  فقد ضحى  كشعب  أجلنا  من  هو  اليوم، 
بحريته من أجل أن يؤمن لنا مستقبال مشرقاً«.

تحرير القائد أوجالن مهمتنا 
جميعاً

وتابع إبراهيم: »إن مهمة تحرير القائد أوجالن 
من المعتقل، ال تقع على عاتق الكرد وحدهم، 
لكن  األول،  الشأن  أصحاب  أنهم  من  بالرغم 
معنيون  جميعهم،  األوسط  الشرق  شعوب 

الذي  الفكر،  ألن  القائد؛  تحرير  على  بالعمل 
جذرية  حلوالً  يتضمن  أوجالن،  القائد  يحمله 
منهج  إنه  أي  كافة،  األوسط  الشرق  لمشاكل 
متكامل قادر على اإلجابة على األسئلة كلها، 
شعوب  فإن  لذلك  علينا؛  الحياة  تطرحها  التي 
شمال  شعوب  وخاصة  كلها  األوسط  الشرق 
تخليص  على  جاهدة  تعمل  سوريا،  وشرق 
القائد عبدهللا أوجالن، ورفع التجريد وإطالق 
سراحه، من ذلك المعتقل؛ لكي يستطيع البدء 
ببناء شرق أوسط جديد، ال هيمنة، وال إقصاء، 
يمارس  كان  ذلك  فكل  كان،  تهميش ألي  وال 

بحق هذه الشعوب، منذ عقود طويلة«.
واستدرك إبراهيم: »بناء على كل ما سبق، فإن 
الصراع اليوم قائم على مشروعين، المشروع 
الديمقراطية،  األمة  مشروع  هو  األول: 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  وبناه  أسسه  الذي 
النهب،  مشروع  هو  الثاني:  المشروع  أما 
يمارس  الذي  واالحتالل،  والدمار،  والسلب، 

أجمع  للعالم  وثبت  عقود،  منذ  المنطقة  على 
هذا  صاحبة  هي  التركي،  االحتالل  دولة  أن 
المشروع، ومهندسته؛ لذلك فإن وحدة شعوب 
وجه  في  للوقوف  ضرورية  باتت  المنطقة، 

دولة االحتالل التركي«.
»نحن  حديثه:  إبراهيم  خالد  المحامي  واختتم 
نتهم المجتمع الدولي، بأنه الشريك في كل ما 
يحدث بحق القائد عبدهللا أوجالن، ألن صمت 
المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الدولية، 
يمكن  أوجالن، ال  القائد  له  يتعرض  ما  حيال 
تفسيره سوى أنه موافقة تسمح لدولة االحتالل 
وإفشال  الكردي،  الشعب  محاربة  التركي 
أسسه  وضع  الذي  الديمقراطي،  مشروعهم 
نشاطاتنا،  أن  كما  أوجالن،  عبدهللا  المفكر 
تتوقف  ولن  ستستمر،  االحتجاجية،  ووقفاتنا 
للقائد  الجسدية  الحرية  إلى  الوصول  حتى 

أوجالن«. 

ـ أشاد ناشطون من  الشدادي/ حسام الدخيل 
بالجهود،  الحسكة،  جنوب  الشدادي  مدينة 
وقوات  الداخلي،  األمن  قوى  بها  تقوم  التي 
شرق  الهول  مخيم  في  الديمقراطية  سوريا 
لمرتزقة  عائالت  يحوي  والذي  الحسكة، 
بضرورة  الدولي  المجتمع  وطالبوا  داعش، 
المرتزقة  رعايا  وإجالء  مسؤولياته،  تحمل 
إلى دولهم؛ لتخفيف العبء على مناطق شمال 

وشرق سوريا.

»األسايش«  الداخلي  األمن  قوى  أطلقت 
عملية  الديمقراطية  قوات سوريا  من  بمساندة 
شرق  الهول،  مخيم  في  واألمن  اإلنسانية 
العالم،  في  مخيم  أخطر  يعد  والذي  الحسكة، 
داخل  اإلرهابية  العمليات  تزايد  بعد  وذلك 
كل  بحق  داعش  مرتزقة  ينفذها  التي  المخيم، 

من يخالف أفكارهم المتطرفة.

قنبلة موقوتة يزداد خطرها

فاضل  السياسي  الناشط  تحدث  ذلك  حول 
قوى  به  قامت  ما  »إن  لصحيفتنا:  الحسين 
عملية  إطالقها  بعد  و«قسد«  الداخلي،  االمن 
خطوة  الهول  مخيم  داخل  واألمن  اإلنسانية 
داخل  داعش  مرتزقة  يد  لبتر  وذلك  إيجابية؛ 
حيث  اإلرهابي،  نشاطهم  وتقويض  المخيم 
يعدّ المخيم غرفة عمليات لهم؛ لشن عملياتهم 

اإلرهابية داخل المنطقة«.
قنبلة  الهول  مخيم  »يعدّ  الحسين:  وأضاف 
أسر  من  اآلالف  ضمه  بسبب  موقوتة؛ 
يوم  بعد  يوماً  القنبلة  وهذه  داعش،  مرتزقة 
من  تُستغل  أصبحت  حيث  خطورتها،  تزاد 
قبل الدول االستعمارية، وعلى رأسها الفاشية 

التنظيمات  لدعم  التي ال تدخر جهداً  التركية، 
أجل  في شمال وشرق سوريا، من  المتطرفة 
نشر الفوضى، وتقويض األمن واالستقرار«.

مناطق  له  تتعرض  ما  »إن  الحسين:  ولفت 
مستمرة،  تهديدات  من  سوريا  وشرق  شمال 
التركي  واالحتالل  التركي  الميت  قبل  من 
بشكل يومي، هذا األمر أفسح المجال للخاليا؛ 
ضمن  للظهور  لها  المجال  وأعطى  للتحرك، 
ترتيب  وإعادة  خالياها،  وتشكيل  المخيم، 
الضروري،  من  كان  لذلك  جديد،  من  أنفسها 
أن تطلق قوى األمن الداخلي، وقوات سوريا 
الديمقراطية عملية أمنية داخل المخيم، إليقاف 
نشاط هذه الخاليا، ومنعها من القيام بأي عملية 
المخيم أو خارجه، وخصوصاً  إرهابية داخل 
بعدما الحظنا ازدياد أعداد الجرائم، التي تقوم 

بها مرتزقة داعش داخل مخيم الهول«.. 
وكانت قد نفذت خاليا مرتزقة داعش منذ بداية 
مطلع العام الجاري 43 عملية إرهابية داخل 
المخيم، راح ضحيتها 44 شخصاً، بينهم 14 
محاولة   14 إلى  باإلضافة  وطفالن،  أمرأه، 
قتل، و13 محاولة خطف، وحرق 23 خيمة، 
آخر  بحسب  المخيم،  من  فرار  محاولة  و31 
إحصائية إلدارة المخيم وقوى األمن الداخلي.

المجتمع  حديثه،  نهاية  في  الحسين  وناشد 

من  الدول  رعايا  سحب  بضرورة  الدولي 
وشرق  شمال  مناطق  ومن  المخيم،  داخل 
سوريا، ألنهم يشكلون عبأ على المنطقة، أمنياً 
في  محاكم خاصة  وتقديمهم على  واقتصادياً، 

بلدانهم لينالوا جزاءهم العادل.

رضورة التعاون مع الجهات 
األمنية

ومن جهته أكد الناشد اإلعالمي باسم الشويخ: 
األمن  حملة  إلطالق  بالغة  أهمية  هناك   «
الخطر  بعد  الهول،  مخيم  داخل  واإلنسانية 
داخل  المرتزقة  خاليا  تشكله  الذي  المتزايد، 
الضرورة  من  كان  لذلك  وخارجه،  المخيم 

إطالق هذه العملية«.
وتابع الشويخ: »يجب مالحقة خاليا المرتزقة 
وذلك  خارجه،  أو  المخيم  داخل  كان  سواء 
التركية  التهديدات  من  االستفادة  من  لمنعها 
وبناء  تشكيل  المنطقة؛ إلعادة  المستمرة على 

نفسها من جديد«.
مع  التعاون  بضرورة  األهالي  الشويخ  ودعا 
نشاطات  أي  عن  واإلبالغ  األمنية،  القوى 
جماع  لكبح  وذلك  المنطقة؛  داخل  مشبوهة 

المرتزقة، وشل حركتهم بشكل كامل.
»المجتمع  فقال:  حديثه  الشويخ  باسم  واختتم 
التي  كلها،  الجرائم  مسؤولية  يتحمل  الدولي 
ترتكبها خاليا المرتزقة داخل المخيم، أو حتى 
الذي  الصناعة،  سجن  على  األخير  الهجوم 
كان يحوي أعداداً كبيرة من المرتزقة، وهناك 

ضرورة لتسليم الدول لرعاياها من المرتزقة، 
وعوائلهم ومحاكمتهم على أرضهم«.

 45 بعد  على  الواقع  الهول  مخيم  ويضم 
بينهم  شخصاً،   55194 الحسكة،  شرق  كم 
و7897  و28438عراقياً،  18859سوريا، 

أجنبياً، كلهم نساء وأطفال.  

باسم الشويخفاضل الحسين
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من ذكريات التنقيب األثري

اكتشاف مستوطنات بشرية تعود للعصر الحجري 
في منطقة الفاو السعودية 

محمد عزو

المهن، التي يمارسها اإلنسان متعددة، وال شك 
أن لكل مهنة من تلك المهن المتعددة معاناتها 
الباهرة،  نجاحاتها  لها  بالمقابل  ومتاعبها، 
من  قريبة  تظل  مهن  وهناك  وإخفاقاتها، 
بها وفق حبه لها، ودرجة  اإلنسان، ومتمسكاً 
التنقيب األثري ال تختلف  إبداعه فيها، فمهنة 
المهنة  لهذه  لكن  العامة،  القاعدة  هذه  عن 
وطبيعة  األثري،  المنقب  فمتاعب  آخر،  نغم 
المفاجآت،  علية  يغلب  آخر  نوع  من  متاعبها 

واألحداث البعيدة عن التوقع. 
ال أريد هنا الكالم عن أن نتائج اكتشافات هذه 
لكتابة  الرئيس  المصدر  كانت  التي  المهنة، 
األحداث  عن  الحديث  أريد  إنما  التاريخ، 
طاقم  مع  تحدث  التي  والمحزنة،  المفرحة، 
التنقيب أثناء أعمال الحفر وخارجها... ويَحُط 
يقع  الذي  ذياب«  إلى تل »محمد  الترحال  بنا 
شرقي قامشلو بحدود/45كم/ وعن بلدة »تربة 
سبيه« /13 كيلو مترا/جنوباً، يعود تاريخ هذا 

التل إلى فترات متعاقبة. 
بدأت  الماضي،  القرن  ثمانينيات  بداية  ومنذ 
في تل »محمد ذياب« بعثة أثرية فرنسية من 
برئاسة  »فرنسا«،  في  »السوربون«  جامعة 
أستاذ  دوران«  مارية  »جان  البروفيسور 
»السوربون«،  جامعة  في  الشرقية  اللغات 
»كورين  اآلنسة  قبل  من  ميداني  وإشراف 
للدراسات  الفرنسي  المعهد  مديرة  كاستل« 
التنقيب  أعمال  أن  إذ  »دمشق«،  في  العربية 
للفترة  تعود  سويات  وجود  أظهرت،  األثري 
الوسيط،  البرونز  لعصر  وأخرى  »البارثية« 
العصر  من  سويات  على  المنقبون  عثر  كما 
الثالث  السالالت  فجر  وعصر  »اآلكادي« 

المتوضعة في قمة التل الرئيس.
المشاركة  الحصول على  لقد كان لي شرف   
عن  ثالثة  لمواسم  التنقيب  أعمال  في 

1993/كممثل  -1992 -1991 م/ األعوا
ومشارك في أعمال التنقيب من قبل المديرية 

العامة لآلثار والمتاحف في »دمشق«. 
البعثة  أعضاء  عدد  كان  موسم/1992م/  في 
خليطاً من عدة جامعات أوروبية من مختلف 
االختصاصات الخاصة بالبعثة األثرية، يتألف 
جسم التل من عدة هضاب متموجة، بدءاً من 
الشرق حتى »األكربول« في الغرب، في ذلك 
الموسم تركز التنقيب االثري في قمة الهضبة 
من  األخيرة  قبل  ما  الهضبة  وهي  الثالثة، 
التل  مع  األربعة،  الهضاب  من  الشرق  جهة 
الرئيس )األكربول(، كان العمل الميداني يبدأ 
في الساعة الخامسة فجراً، وينتهي في الساعة 
إفطار  فترة  وجود  مع  الظهر  بعد  الواحدة 
الضحى مدتها ساعة واحدة، ذات يوم من أيام 
الحفر األثري المنهجي الرائع في نتائجه حدث 

اآلتي:
أعمال  من  االنتهاء  من  واحد  أسبوع  قبل   

العمل  من  انتهينا  اليوم  ذلك  في  التنقيب، 
أعضاء  جميع  وذهاب  الواحدة،  الساعة  في 
البعثة إلى المقر الواقع في الجهة الغربية من 
األكربول مباشرةً، باستثناء »كورين كاستل« 
مختص  بريطاني  ورجل  العزو«  »محمد   ،
بعلم الفخاريات، الذي كان يحرر آنية فخارية، 
وهنا  البعثة،  بيت  في  وكنا  ساعة،  نصف 
في غرفة  أحداً  نجد  لم  أننا  إذ  المفاجئة  كانت 
الطعام، وال في غرف المبيت، لكن كنا نسمع 
»حمزة«  بيت  مصدرها  وصياحاً  أصواتاً، 
ولجنا  الحال،  في  البعثة،  وبيت  التل  حارس 
وبيت  الحارس،  بيت  يفصل  الذي  المدخل، 
البعثة، وكل الذي رأيناه تجمع أعضاء البعثة 
يقوم  الغداء حتى  تناول  رافضين  في طرف، 
»الباشق«  طائر  بإطالق  »حمزة«  الحارس 
حمزة«  سمعنا«   « المنزلي،  الدجاج  صائد 
يقول بصوته الجهوري: العجب من أصدقائنا 
وال  مؤٍذ،  طير  على  »يزعلون«  األوربيين 

يقتلون  الذين  فلسطين،  أطفال  على  يزعلون 
من  الرد  جاء  الصهاينة،  برصاص  يومياً 
عضوة البعثة اإلنكليزية اسمها /Clear/ وهذا 
 /Clearley / .اللفظ يعني في العربية واضح
اسمي »وضحة«،  أنا  تقول  كانت  كلير  لذلك 
قياسها،  على  التي  بعربيتها  تقول  وسمعتها: 
مع  نقف  »أوروبا«  في  نحن  »حمزة«  ولك 
مع  لسنا  ونحن  كلها،  المضطهدة  الشعوب 
تسمح  لماذا  أسألك،  وأنا  حكوماتنا،  مواقف 
الغزال  الحباري، وحيوان  لنفسك بصيد طير 
صيد  من  الباشق  لطير  تسمح  وال  لتأكلهما، 
صفقت  وطعامه،  رزقه  هي  التي  الطيور، 
وقام  الجميع،  وصفق  كورين،  وصفقت  أنا، 
من  واعتذر  الباشق«  طير  »بإطالق  حمزة 
في  الغداء  وجبة  بتناول  سوية  وقمنا  الجميع، 
بيت البعثة، وسرت الحكاية في أغلب القرى 

المجاورة.

أعلنت هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية، 
دوليين  وخبراء  سعودي،  علمي  فريق  نجاح 
في الكشف عن المزيد من أسرار موقع الفاو 
على  الواقع  كندة(  مملكة  )عاصمة  األثري، 
أطراف الربع الخالي، على بعد 100 كيلومتر 

إلى الجنوب من وادي الدواسر.
شعائر  لمزاولة  منطقة  هو  الجديد،  والكشف 
الواجهة  في  الفاو  منطقة  لسكان  العبادة، 
المعروفة  طويق  جبال  ألطراف  الصخرية، 
باسم “خشم قرية” إلى الشرق من موقع الفاو 
من  بُني  معبد  بقايا  على  ُعثر  حيث  األثري، 
مائدة  بقايا  على  الموقع  في  وُعثر  الحجارة، 
من  العديد  على  عثر  كما  القرابين،  لتقديم 
النقوش التعبدية المنتشرة في المكان، ويضيف 
عن  المعلومات  من  المزيد  االكتشاف  هذا 

التنظيمات الدينية لمدينة الفاو األثرية.
مستوطنات  بقايا  أيضا  الفريق  واكتشف 
قبل  الحديث  الحجري  للعصر  تعود  بشرية، 
من  أكثر  وصنّف  ووثّق،  سنة،  آالف  ثمانية 
2807 مقابر منتشرة في الموقع، ُصنفت إلى 

ست مجموعات، تمثّل فترات زمنية مختلفة.
تعبدي  نقش  عن  الكشف  النتائج؛  أهم  ومن 
من  “لحق”  جبل  معبد  في  كهل،  لإلله  مقدم 
عائلة  من  الالت”  “وهب  اسمه  شخص  قِبل 
أيضا  أنه  في  النقش  أهمية  وتكمن  “ملحة”، 
مدينة  من  وعائلة  شخص،  اسم  عليه  ذكر 
مدينة  إله  كهل  “لإلله  مقدم  وأنه  الجرهاء، 

الفاو” في معبد جبل لحق.
الفاو،  مدينة  بين  للعالقة  النقش  هذا  ويشير 
تكون  أن  المتوقع  من  التي  الجرهاء،  ومدينة 
طرق  على  الفاو  مدينة  موقع  بحكم  تجارية 

وجود  على  أيضا  يدل  كما  القديمة،  التجارة 
تسامح ديني بين سكان المدينتين، أو أن بعض 
يعبدون  أيضا  كانوا  الجرهاء،  مدينة  سكان 

اإلله كهل، إله قرية الفاو.
وكان فريق سعودي من هيئة التراث بالتعاون 
مع فريق من خبراء دوليين، قد أجرى مسحاً 
تقنيات  إليه  ما وصلت  أحدث  باستخدام  أثرياً 
المسح األثري، التي شملت المسح بالتصوير 
والمسح  الجودة،  عالي  الجوي  الفوتوغرافي 
باستخدام  طيار  دون  من  الطائرات  بواسطة 
الطبوغرافي،  والمسح  أرضية،  تحكم  نقاط 
المدى  وتحديد  الضوء،  باكتشاف  والمسح 

)االستشعار عن بعد( لفحص سطح األرض.
المخترق  الرادار  استخدام  الفحص  شمل  كما 
والمسح  بالليزر،  والمسح  األرضي، 
المسح  أعمال  إلى  إضافة  الجيوفيزيائي، 
اآلثار،  خبراء  بواسطة  المكثف  األرضي 
في  موزعة  اختبارية  أثرية  مجسات  وعمل 

الموقع.
الكتابات  -عبر  الجرهاء  مدينة  وعرفت 
وهي  االقتصادية،  وقوتها  القديمة-بثرائها 
مدينة ال يُعلم بشكل قاطع موقعها حتى اآلن؛ 
إال أن العديد من العلماء، يرجحون أن يكون 

موقع ثاج األثري موقعاً لها.
ويضيف هذا االكتشاف المزيد من المعلومات 
الفاو  مدينة  لمعابد  الجغرافي  التوزيع  عن 
أساسات  على  العثور  إلى  باإلضافة  األثرية، 
أربع مباٍن ضخمة، مزود بعضها بأبراج في 
وتشير  طويق،  جبال  حافة  بمحاذاة  أركانها 
عمارة، وتقسيمات المباني الداخلية وساحاتها 
المكشوفة بين المباني الداخلية إلى استخدامها 

كاستراحات للقوافل التجارية.
نظام ري

الذي  الري،  نظام  االكتشافات  هذه  وأظهرت 
التي  الخزانات األرضية،  يحتوي على مئات 
السيول  مياه  لتخزين  الفاو  إنسان  حفرها 
التي  المناطق،  بجوار  الوادي،  مجرى  في 
كيف  يفسر  هذا  ولعل  للزراعة،  استخدمت 
الظروف  على  التغلب  الفاو  إنسان  استطاع 
المناخية الجافة، وقليلة األمطار في واحدة من 

أشد البيئات الصحراوية قساوة في العالم.
ونتج عن األعمال المسحية المركزة، وصور 
من  عدد  عن  الكشف  بعد؛  عن  االستشعار 
كانت  أنها  يعتقد  التي  الزراعية،  المساحات 
من  عدد  لزراعة  استخدمت  زراعية،  حقوال 
تأمين حياة سكان  في  تسهم  التي  المحاصيل، 
الكشف عن مجموعة من  إلى جانب  المدينة، 
الرسومات، والكتابات الصخرية، التي نحتت 

على الواجهة الصخرية لحافة جبل طويق.
من  العديد  الصخرية  الرسومات  وتروي 
والقتال،  والترحال  للصيد  اليومية،  المشاهد 
وهي قصة رجل اسمه “َمذكر بن منعم” حاول 
أن يجعل من الجبل مكاناً لينشر فيه قصته عبر 

النحت على الصخور.
الفاو،  موقع  في  الميدانية  األعمال  أن  يذكر 
كانت قد بدأت بجهود جامعة الملك سعود في 
اآلثار  عالم  بقيادة  الماضي  القرن  سبعينيات 
األنصاري،  الرحمن  عبد  الدكتور  السعودي 
عاما/، كشف   40/ من  استمرت ألكثر  حيث 
خاللها عن العديد من الجوانب الثقافية للموقع، 
السوق،  منطقة  السكنية،  المنطقة  أبرزها 
سبعة  في  النتائج  ونشرت  والمقابر،  المعابد، 
األعمال  هذه  نتائج  على  تحتوي  مجلدات 

األثرية.
وكاالت

دجوار أحمد آغا 

أصبح لإلعالم بشكل عام والرقمي على وجه 
تشكيل  في  وبارزاً  رئيسياً  دوراً  الخصوص، 
المعرفة والوعي لدى المواطنين وخاصةً في 
تحقق  أن  اآلن  حتى  تستطع  لم  التي  البلدان 
بها  الخاصة  ثقافتها  تكوين  الذاتية  إدارتها 
وحمايتها والتي تزداد فيها نسبة األمية وعدم 
اإلعالم  دور  فإن  وبالتالي  بالقراءة،  االهتمام 

أضحى مفصلياً في تكوين العقل المجتمعي. 
في الحقيقة إن اإلعالم وعملية تشكيل الوعي 
فهو  بريئاً  ليس  وسائله  خالل  من  المجتمعي 
القوى  جانب  من  مرسومة  خطة  وفق  يسير 
وله  به  تتحكم  التي  واالقتصادية  السياسية 
سياسة نشر معينة يتم اتباعها فهي تتم بشكلين:
اإلعالم  تُدير  التي  القوى  فيه  تكون  األول:  ـ 
تشكيل  إلى  تهدف  حرة  ديمقراطية  قوى 
بقضايا  وموضوعي  حقيقي  جماهيري  وعي 
ومشكالت المجتمع من خالل تصوير وإبراز 
األحداث واألمور التي تجري مثلما هي على 
أو  تهميش  دونما  أبعادها  بكل  الواقع  أرض 
نقصان أي شيء منها مهما كان صغيراً وهذا 
لم  إن  المعاصر  في عالمنا  األمر صعب جداً 

نقل نادر الوجود والحدوث. 
الوقائع  بتزييف  يتمثل  الثاني:  الشكل  أما  ـ 
والقضايا  المشاكل  زيادة  يتم  بحيث  والحقائق 
واألزمات االجتماعية من أجل تمرير أجندات 
اإلعالم  بوسائل  والمتحكمة  المسيطرة  القوى 
تتم  ما  وغالباً  الشخصية،  مصالحها  وفق 
جميع  إلى  تدخل  كونها  بسهولة  العملية  هذه 
عوائق  وجود  ودون  استئذان  دونما  البيوت 
هو  االجتماعي  العلم  إن  ذلك.  من  تمنعها 
قضايا  في  الجماهيرية  المشاركة  عن  عبارة 
وعي  إنضاج  في  واإلسهام  االجتماعي  النقد 
اإلعالم  وسائل  هنا  تكتفي  ال  حيث  الجماهير 
بدور  القيام  إلى  تتعداه  بل  فقط  تنويري  بدور 
تشكيل  أجل  من  الجماهير  وتهيئة  تحريضي 
ومدى  حقوقها  بطبيعة  ومعرفتها  وعيها 

مطالبتها  وكيفية  له  تتعرض  الذي  االستغالل 
بهذه الحقوق. 

التواصل  مواقع  وبخاصٍة  المعاصر  اإلعالم 
كل  من  جزءاً  أصبحت  التي  االجتماعي 
اعتبار  إلى  بالبعض  األمر  بل وصل  ال  بيت 
صفحاتها ومواقعها عبارة عن جزء من حياتها 
وشخصيتها لما لها من أهمية في التعريف بها 
)الفيسبوك،  بأن  نرى  وهكذا  إليها،  والتعرف 
تيك  تلغرام،  آب،  واتس  انستغرام،  تويتر، 
توك، يوتيوب(، وغيرها من وسائل التواصل 
في  فشيئاً  شيئاً  تتغلغل  أصبحت  االجتماعي 
سهولة،  بكل  أعماقنا  إلى  وتصل  مجتمعاتنا 
ومن خالل هذه الوسائل تسعى القوى المهيمنة 
على  تعمل  العالمي  اإلعالم  على  والمسيطرة 
تزييف وعي الجماهير وتسطيحه عبر عمليات 
بقصص  وإشغالها  وتجزئة  وتفتيت  تهميش 
بعيدة عن الواقع وجعلها تعيش في أوهام بعيداً 
عن دورها الرئيسي في التعرف على قضاياها 
بل  ومعالجتها  مواجهتها  وكيفية  المصيرية 
على العكس من ذلك تدفعها إلى الهروب من 

مشاكلها والعيش بعيداً عن الواقع في الخيال.
المواقع  هذه  تشجيع  كيفية  رؤية  مثالً  يمكننا 
يتم  بحيث  الوطن  وترك  الهجرة  مسألة  على 
وكأنها  األوروبية  البلدان  تصوير  خاللها  من 
الجنة بذاتها مما يدفع بالشبان والشابات وحتى 
العوائل إلى خوض مغامرات التهريب والتي 
أم  فقدان سواء غرقاً  يتخللها حاالت  ما  غالباً 
األعضاء  تجار  أم  الطرق  قطاع  عصابات 
في  ذلك  كل  الحوادث.  من  وغيرها  البشرية 
سبيل الوصول إلى أوروبا واعتبار أنها بداية 
حياة جديدة علماً أن الحياة في أوروبا تناسب 
من تأقلم معها ويتصرف وفق منطلق الليبرالية 
مجتمع  اسمه  شيء  هناك  يوجد  وال  الفردية 
يعد  لم  ما  ومتى  للفرد  هو  شيء  كل  بل  حي 
قادراً على العطاء؟، يتم وضعه في مأوى أو 
مصح للعجزة ليقضي بقية عمره كما أنه في 
المجتمع األوروبي ال يوجد شيء اسمه أسرة 
يسير  شيء  كل  إنما  متينة،  عائلية  روابط  أو 

وفق المصالح الفردية والحياة الشخصية. 
لذلك نرى بأن اإلعالم يتناول مثل هذه القضايا 
فيه  المتحكمة  القوى  يناسب  بشكل  المصيرية 
بعيداً عن تشكيل وعي مجتمعي ملتزم بواقعه 
وأرضه ومستعد للدفاع عنها وبنائها واالهتمام 
ينتبه لخطورة هذه  بها. ال بد لإلنسان من أن 
ويمكنها  حدين  ذو  تعتبر سالح  التي  الوسائل 
ينتبه  لم  إن  المجتمع  تدمير  في  تساهم  أن 
نشر  في  خطورتها  مدى  إلى  يستخدمها  من 
كل  الحقائق،  وتشويه  التهم  وتلفيق  األكاذيب 
الحر  المجتمعي  الوعي  خنق  أجل  من  ذلك 
عن  وبعيداً  مشوه  بشكل  خلقه  أو  المهد  في 
حقيقته التي يجب أن تكون عبارة عن التعرف 
على مشاكله والتقرب إليها من منطلق الواقع 
والوسائل  بالسبل  حلها  على  والعمل  المعاش 

الممكنة والمتوفرة. 

اإلعالم المعاصر والعقل المجتمعي

ما معنى الميثاق الملي؟
مامد سردار

النظام الفاشي في تركيا اآلن وجميع الحكومات 
المتعاقبة حتى اليوم، حتى ولو إن اختلفوا في 
العديد من القضايا، فإن أساليب هذه الحكومات 
تبقى هي نفسها، ونتيجة لذلك تم حل وصهر 

العديد من القوميات في الداخل التركي. 
كانت جغرافيا األناضول وكردستان الشمالية 
بمثابة فسيفساء من الشعوب في التاريخ القديم 

حتى إقامة الجمهورية التركيّة.
والمثقفين  الشباب  من  مجموعة  قام  حيث 
الفاشيين تحت اسم جمعية »االتحاد والترقي« 
بحق  والتهميش  اإلنكار  سياسة  بتطوير 
هذه  وبنت  تركيا،  في  األخرى  الشعوب 
المجموعة الفاشية دولة االحتالل التركية، من 
بقايا اإلمبراطورية العثمانية وفق أيديولوجيتها 

وأحالمها.
الجمهورية  إنشاء  حول  المناقشات  بداية  في 
جزء  كان  الحالية،  الخريطة  حسب  التركية، 
حدود  داخل  أيًضا  والعراق  سوريا  من  كبير 
المجموعة  واتخذت  البائدة،  العثمانية  الدولة 
الفاشية من »االتحاد والترقي« هذه الخريطة 
الجديدة  الدولة  حدود  بأن  وقررت  كأساس 
هذه  إلى  تستند  أن  يجب  إنشاؤها  سيتم  التي 
اسم  القرار  هذا  على  وأطلقوا  الخريطة، 
خطوة  تراجعوا  ذلك  بعد  الملي‹‹،  »الميثاق 
إلى الوراء في مناقشات معاهدة لوزان وسلموا 
المناطق المعروفة اآلن باسم سوريا والعراق 

إلى إنكلترا وفرنسا.
كمال  بقيادة  التركية  االحتالل  دولة  وافقت 
عن  للتراجع  واحد  شرط  على  أتاتورك، 

على  القضاء  وهو  الملي‹‹،  »الميثاق 
لتستبدلها  والمتنوعة،  الجميلة  الفسيفساء 
أجل  من  لآلخرين،  واإلنكار  الصهر  بسياسة 
واحد‹‹  وعلم  واحدة  ودولة  واحدة  أمة  بناء 
وجميع  تركيا،  في  األخرى  الشعوب  لمعاداة 
هذه  اعتبرت  لوزان  معاهدة  في  األطراف 
الطرف  وغضت  شرعية  الجماعية  اإلبادة 
عنها نتيجة لمصالحها، ومنذ ذلك الحين وحتى 
اآلن نجحوا في هذه السياسة حتى قيام حركة 

التحرر الكردستانية.
أدركت  عاًما،  منذ 50  والحرب  النضال  بعد 
دولة االحتالل التركية أن الكرد قاموا بمقاومة 
تاريخية ضد سياسة اإلنكار والقتل والتدمير، 
وأثبتت نفسها أنه ال يمكن ألحد أن ينكر حقوق 
الكرد والسعب إلبادتهم، وإدراًكا لهذه الحقيقة، 
وضعت دولة االحتالل التركية اتفاقية لوزان 
المناقشات  جميع  لتعيد  األعمال،  جدول  على 

حول سوريا والعراق إلى »الميثاق الملي‹‹.
لقد  أجمع،  للعالم  تقول  االحتالل  دولة  أن  أي 
الملي،  الميثاق  المسماة  المنطقة  عن  تخليت 
لم أستطع  الكرد، ومع ذلك  إبادة  للسعي على 
بإبادة  سنستمر  ولكننا  الكرد،  على  القضاء 
على  وسنعتمد  الممكنة،  الوسائل  بشتى  الكرد 
نصبو  ما  لتحقيق  جديدة  من  الملي  الميثاق 
األمنية  المخاوف  من  سنتخذ  وبالطبع  إليه، 
مناطق جديدة إلقامة  واحتالل  للسيطرة  حجة 

المنطقة اآلمنة. 
االحتالل  دولة  بأن  يعلم  العالمي  العام  الرأي 
األتراك  للكرد،  األوحد  العدو  هي  التركية 
يحاولون استهداف الكرد أينما كانوا، باالعتماد 
على الحجج الواهية التي تتحجج بها بأن هناك 

المناطق  على  للهجوم  أمنها،  على  مخاوف 
»المنطقة  عبارة  تستخدم  أنها  كما  الكردية، 

اآلمنة ›‹ الحتالل مدن وأراضي جديدة.
التناقض الكبير هو أن المحتل التركي يتحدث 
الملي،  الميثاق  تطبيق  في  حقه  عن  يوم  كل 
إننا نعمل على وحدة  نقاش  يقول في كل  كما 
سياسته  وبحسب  والعراق،  سوريا  أراضي 
الرأي  خداع  يريد  األخالقية،  وغير  الكاذبة 

العام أوالً ثم خداع نفسه كضامن للمنطقة.
بنيت الدولة التركية المحتلة على أساس اإلبادة 
طويلة  قرون  منذ  الشعوب،  وإبادة  الجماعية 

وحتى اليوم، وتستمر على نفس النهج في إبادة 
الشعوب، وهذا أمر مفهوم وإلى حٍد ما طبيعي، 
يعتبرون  الكاشو  وقوات  العالمي  الرأي  لكن 
يتحدثون  ال  فلماذا  للمنطقة،  ضامنين  أنفسهم 
عن هذا الصراع ويقومون بمسؤولياتهم تجاه 

الحفاظ على االستقرار واألمان؟
الحقيقة،  رؤية  لعدم  أسباب  هناك  وبالتأكيد 
السبب األول أن هناك احتمالية أن يكون الرأي 
العام وقواته ضامنين لألتراك، فهم ال يعرفون 
الثاني هو  االحتمال  الملي‹‹،  »الميثاق  معنى 
يعرف  المنطقة  مستقبل  يناقش  من  كل  أن 

لم  لكنهم  المحتلة،  التركية  الدولة  ويقبل خطة 
يتحدثوا عن الهدف لشعوب المنطقة.

عرض  األخير،  المتحدة  األمم  اجتماع  في 
أردوغان للجمهور خريطة الجزء الشمالي من 
رسمها  تم  والتي  الحدود،  طول  على  سوريا 
ومع  سيحتلها،  بأنه  إشارة  في  آمنة  كمنطقة 
انعدام  تجاهه،  جاد  موقف  هناك  يكن  لم  ذلك 
الموقف الجدي تجاه أردوغان يؤكد االحتمال 
الواجب  من  فصاعدًا،  اآلن  من  لذلك  الثاني، 
المخططات  لتلك  االستعداد جيداً  علينا جميعاً 

التي تستهدف بقائنا والعمل على إفشالها. 

 فيروز
رشك...

 رسائل المطر
 والحب إلى

 أرض اليباب
والحرب

 « وغيمة  رسائل  »عشر  العنوان  عتبة  من 
عتبة نصية لها دالالتها، ننطلق نحو احملتوى، 
مشرعة  وبوابة  أساس،  مدخل  فالعنوان 
للمحتوى، ويأتي إلثبات تلك احلالة من الغياب 
رسائل  حيث  واخلصب،  القاحل  واحلضور، 
مفتوحة ألحد ما، وحقول البّد أن يزورها الغيم، 
وأن حتلق على بيادرها العصافير، إنها نصوص 
الشاعرة املسافرة في مكانها، الشاعرة، التي 
الطفولة،  شحوب  تلتقط  بيتها  شرفة  من 
في  وتغوص  الليل،  تساهر  النساء،  وأوجاع 
ندوب الذاكرة، تبحث عن إشراقات، وعن كحل 

تداوي به أجفان الفقد، واالنتظار. 

رمبا كانت نصوص الشاعرة فيروز رشك قصائد 
ساعي  يحملها  لم  رسائل  الغائب،  للمطر 
الغيمة  بريد، رسائل لم تصل بعد، كما تلك 
الكثير من  نراها، نغني لها نتأمل منها  التي 

البلل، والهبوب واملطر. 

الشاعرة مترعة باليأس، لكنها حتتفظ بقليل 
إذ وصلت،  الرسائل،  أن  تعلم  األمل، فهي  من 
والقرى  األرض،  وتفيض  مطر،  سيهطل 
والسهول، والبيادر ستعلو، وستبلل تراب قبور 
بعيدة، قبور عطشى، هدها اليباس واالنتظار. 

أهات،  تسكنها  ذاتي،  بوح  اجملموعة  قصائد 
وأوجاع، حتملها لغة شاعرية  وأتراح،  وخيبات، 
أنيقة البوح، مترعة باحلنني، طافحة بالعشق.

ميكن هنا، أن يتبادر للذهن، أنها نصوص نثرية، 
وكيف يسمح نقدها، أن تعنونها بالقصيدة، 

أو القصائد، وبالتالي الشعر؟ 

النص،  ومسكن  بناء،  وهي  شكل،  القصيدة 
ولوج هذا  والقوة على  القدرة  وأي نص ميتلك 
ونصفه  بالشعر،  ننعته  حينها  املسكن، 

بالقصيدة. 

وكتابة  ووالدة،  انبعاث  عن  تعبر  رسائلها  في 
هو  للوالدة  مشابه،  شيء  عموماً  القصيدة 
لتولد  الشاعرة  خوالج  في  يتحرك  سلوك 
لّلغة  جديدة  حياة  عن  تعبر  التي  القصيدة، 
تكون سريعة من  الوالدة، أحياناً  والفن، وهذه 
بطيئة عسيرة،  تكون  وأحياناً  اللحظة،  وحي 
فالقصائد  بوالدتها،  وتنتشي  تكابدها،  والتي 

حتتاج إلى وقت للتفكير، والكتابة. 

أعتقد أن وقتاً طويالً قد استهلكته الشاعرة، 
رحماً،  متتلك  فاحلياة  الوالدة،  هذه  كانت  حتى 
وأسرة،  وأماً...  وأباً  ومشيمة،  سرياً  وحبالً 
وذكريات، فالشعر عند فيروز نسيج وشواطئ 
الذاكرة  من  بركن  حتتمي  حني  الذكريات،  من 
ذكريات  من  مزيجاً  النص  فيولد  املتعبة؛ 
طفولة بعيدة وأخرى قريبة... وحدها الذاكرة 
حتنو كقهوة الصباح، تعيد البدايات، وانصراف 

إلى اليومي، واحلياتي املعاش. 

املاضي  تذكّر  إلى  انصراف  االنصراف هو  وهذا 
نصف  هي  الذكريات  وأن  خاصة،  باألساس، 
روايته  في  كونديرا  ميالن  يقول  كما  احلياة، 
حياة  نصف  نعيش  »نحن  الكائن(  )خفة 

فقط، أما النصف اآلخر فذاكرة«. 

ذلك  شعرها  في  الشاعرة  لدى  ولّد  ما  وهو 
الشجن املصحوب بالقلق، وباحلزن. 

فقد  بالقلق،  شعورها  من  الرغم  وعلى 
الفني،  إحساسها  عن  تعبر  أن  على  حرصت 
فني  واقتناص  املعنى،  بساطة  باستعمالها 
التعبير  املراد  الشعري  وللمشهد  للصورة، 

عنه. 

الذاتي،  حزنها  عن  تعبيرها  خالل  من  فهي 
في  باإلنسان  تطلع  مواضيع  إلى  تتطرق 

قريتها، أو مدينتها، أو الوطن كامال. 

تاركة العنان النفعاالتها وأحاسيسها. 

الكتاب  نصوص  إن  القول:  ميكننا  وختاماً: 
اجملازية،  وصورها  البوحية،  بلغتها  متيزت 
الرصينة،  اللغة  بني  جاءت  التي  ومفرداتها، 
واللغة اليومية في تناغم جلي وواضح، التي 
املعماري  البناء  معالم  توضحت  خاللها  من 
من  حتمل  مبا  الشعري،  بنائها  في  املتميز 
اليومي  صبغة اجتماعية مؤثرة، تنقل احلدث 
تركّبت  شعري،  نص  حالة  إلى  الشارع  في 
إزاء  أننا  فنشعر  احلالة؛  ذاتية  وتعانق  صوره 
تكون  أن  لها  كان  شاعرة،  ترويها  يوميات، 

روائية أيضا...

غيمة  ذات  حملتها  كما  الشعر...  هو  هكذا 
عبر رسائل... رمبا وصلت منذ قليل...

قراءات في اآلدب والفن

آراس برياني
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على وقع التصعيد العسكرّي... 
مساٌر تصالحّي لتعديِل اتفاقية أضنة

محمد جعابي 

من  بجملٍة  التركيّة  السوريّة  العالقاُت  مّرِت 
التطوراِت واألحداِث المهمِة منذ نهاية االحتالِل 
العثمانّي، وخالل حقبة االنتداب الفرنسّي على 
سوريا، وما بعد االستقالل الوطنّي وصوالً إلى 
عام 1963 ووصول حزب البعث إلى الحكم 
ومن بعدها عهد حافظ األسد وابنه بشار األسد.
مع نهاية االحتالل العثمانّي جرى اقتطاع العديد 
الحدودّي  الشريط  على  الواقعة  المناطق  من 
وخالل  لتركيا،  وضّمها  وتركيا  سوريا  بين 
اإلسكندريون  لواء  ضمَّ  تم  الفرنسّي  االنتداب 
وفرنسا  تركيا  بين  عام 19939باتفاٍق  لتركيا 
تنازلت  ثم  آنذاك،  المنتدبة على سوريا  الدولة 
سوريا عن المطالبة وظل توصيف إسكندرون 
باسم »اللواء السليب« حتى تم التنازل عنه بعد 
التركيّة  األطماع  لكن  تركيا،  مع  أضنة  اتفاق 
بعد  تتوقف  لم  السورّي  الشأن  في  وتدخالتها 
األزمة  اندالع  بعد  وبخاصٍة  االتفاق،  توقيع 

السوريّة عام 2011.

الظروف التي أدت لتوقيع 
اتفاقية أضنة

لحزب  المسلُح  الكفاح  بدأ  الثمانينات  بدايِة  مع 
الشعب  بحرية  للمطالبة  الكردستانّي  العمال 
الكردّي والمطالبة باستعادةِ حقوقه المشروعة 
والمسلوبة، في تلك الفترة اتخذت دمشق موقفاً 
للحزب  التسهيالِت  بعض  وقدّمت  إيجابيّاً 

بممارسِة نشاطه في سوريا، كما سّهلت إقامة 
معسكرات للتدريب في منطقة البقاع اللبنانّي، 
مع تصعيِد أنقرة للحرِب ضد الحزب، وحشدت 
في  التركيِّة  السوريِّة  الحدوِد  على  قواتها 
سليمان  التركي  الرئيس  وهدد   ،1998 عام 
ديميريل باجتياحِ األراضي السوريّة، للضغِط 
للحزب،  دعمها  إليقاف  ودفعها  دمشق  على 
وتبنت  لها،  أوجالن  هللا  عبد  القائد  وتسليم 
وزار  قادتها مصر،  مبادرة،  العربيّة  الجامعة 
أنقرة  مبارك  حسني  محمد  المصرّي  الرئيس 
في 1998/10/6، في مسعى الحتواِء األزمِة 
وكان مبارك رئيساً للقمة العربيّة حينها، وزار 
الرياض ودمشق قبل توجهه إلى أنقرة، وكذلك 
كمال  حينها  خارجيتها  وزير  طهران  أوفدت 
خرازي، وكانت نتيجة تلك الجهود توقف أنقرة 
الحزب  خروج  مقابل  لسوريا،  تهديداتها  عن 

وقائده عبد هللا أوجالن من سوريا.
في الحقيقة لم يكن اتفاق أضنة متوازناً، بل كان 
بالمجمِل لصالحِ تركيا، وانطوى على خضوعٍ 
ضمن  وتخليها  التركيّة  لإلمالءات  سورّي 
أراٍض،  بأّي  بالمطالبة  حقّها  عن  االتفاقية 
أطلقت  الذي  إسكندرون  لواء  بذلك  ويُقصد 
وتضمنت  »هاتاي«،  والية  اسم  أنقرة  عليه 
االتفاقية بعض البنود السريّة، وحاولت حكومة 
دمشق التعتيم عليها وعدم نشر بنودها للعلن، 
كما لم تُعرض على مجلِس الشعب بحكم أنّها 
اتفاقية ثنائية بين دولتين، ويجب عرضها على 
مجلس الشعب للمصادقِة عليها، وكان الوضع 
السياسّي في سوريا يكتنفه شيٌء من الضباِب 
الرئيس  نجل  وفاة  بعد  بالمستقبل،  يتصل  فيما 
السورّي باسل األسد في حادث 1994/1/24، 
وبذلك كانت الحاجة ماّسة لفترة هدوٍء إلعادةِ 
ترتيِب تفاصيل داخليّة، وتجنّب أّي مشاكل مع 

الجواِر، وبخاصٍة مع أزمٍة اقتصاديٍّة عارمة، 
االستثماريّة  الشركات  من  العديِد  وإعالِن 
في  تناقضاٍت  إلى  إضافة  إفالسها،  الكبيرة 

الخاصرةِ اللبنانيّة. 

خالل األزمة السوريّة

رياح  موجة  وصلت   ،2011 آذار   15 في 
سوريا،  إلى  العربّي«  »الربيع  يسّمى  فيما 
وتدحرجت األحداُث بسرعٍة، وقعت مواجهات 
وكانت  المظاهرات،  مع  بالتزامن  مسلحة 
مساِر  في  المؤثرين  الالعبين  أبرز  من  تركيا 
لها  مكاسب  تحقيق  بهدِف  وذلك  األحداِث، 
من  فكانت  المسلمين،  اإلخوان  من  ولحلفائها 
أبرز الداعمين لهم، وبادرت تركيا إلى تسليحِ 
الحراك،  عسكرة  باتجاه  لتدفع  المعارضِة، 
الضباط  لواء  تباعاً  أراضيها  على  وليتشكل 
كما  الحر«،  »الجيش  بعدها  ومن  األحرار 
أنقرة  اتبعت  النصرة«،  »جبهة  الحقاً  دعمت 
أبوابها  وتركت  المفتوحة  الحدود  سياسة 
وسّهلت  السوريين،  الالجئين  لعبور  مشرعةً 
وماليّاً  سياسيّاً  ابتزازها  بهدِف  أوروبا،  باتجاه 
وشراء المواقف السياسيّة لصالحها، كما سّهلت 
إلى  حدودها  عبر  الجهاديين  المرتزقة  دخوَل 
»داعش«  صفوف  إلى  انضّموا  الذين  سوريا 

و«جبهة النصرة«.
السوريّة  األزمة  استغالل  تركيا  حاولت 
وضعف حكومة دمشق بهدف تحقيق أطماعها 
المباشر  تدّخلها  عبر  السوريّة،  األراضي  في 
أنّها  على  المسلحة  الفصائل  بدعم  والعلنّي 
تابعة  سوريّة  مناطق  وإنشاِء  »معارضة«، 
ضد  عدوانيّة  عسكريّة  هجمات  وشنّت  لها، 
مناطق شمال وشرق سوريا، مستهدفة بدرجة 
أساسيّة مشروع اإلدارة الذاتيّة وقوات سوريا 
جرابلس  التوالي  على  واحتلت  الديمقراطية 
العين  رأس  كانيه/  وسري  وعفرين  والباب 
البلدات  من  والعديد  أبيض،  تل  سبي/  وكري 
التغيير  سياسة  فيها  ومارست  والقرى، 
األساسية  هويتها  تغيير  بهدف  الديمغرافي 

وضمها لتركيا.

ملاذا املطالبة بتعديل االتفاقية 
اآلن؟

كثر مؤخراَ الحديث عن الحاجة لتعديِل اتفاقية 
أنقرة وكذلك موسكو، وإضافة  قبل  أضنة من 
البند  تعديل  وبخاصٍة  إليها  المواد  بعض 
المتعلق بصالحية الجيش التركّي بالتوغل في 
كيلومترات،   5 عمِق  إلى  السورية  األراضي 
كيلو   30 تعديلها  المطلوب  المسافة  لتكوَن 
تعديِل  مقترحِ  عبر  روسيا  وتهدُف  متراً، 
االتفاقية، نزع فتيل األزمة بين حليفيها دمشق 
األوراسّي، وهي  المشروعٍ  إطاِر  في  وأنقرة، 
التشبيَك  تتضمُن  كبيرة،  جيواستراتيجيّة  خطة 
البرّي، تنطوي على إضفاء مزيٍد من الشرعيِّة 
المباشِر  التفاوض  عبر  دمشق،  حكومِة  على 
العسكرّي  التدخل  شرعنة  وكذلك  تركيا،  مع 
عنه،  االحتالل  توصيف  وإسقاط  التركّي، 
سابقة  اتفاقيٍة  مقتضياِت  مع  ينسجم  أنّه  على 
الدعم  لتخفيِف  مقدمة  وسيكون  الطرفين،  بين 
أنقرة  وتستغل  السوريِّة،  للمعارضِة  التركّي 
وضع األزمة السياسيّة واالقتصاديّة والتوقيت 
االنتخابّي في تركيا لتدفعها باتجاِه التصالحِ مع 

دمشق.
موسكو  لمطلب  االستجابة  عبر  أنقرة  وتتطلع 
التوصل مع دمشق إلى صيغة سياسيّة تضمن 
الذاتية  تحقيق هدفها بمحاربة مشروع اإلدارة 
في شمال وشرق سوريا وإنهائها بالتنسيق مع 
حكومة دمشق، وفي الوقت نفسه التخفيف من 
التحالف  لها  يتعرض  التي  الداخليّة  الضغوط 
الحاكم وبخاصٍة من جانب المعارضة التركيّز 

السوريين  الالجئين  وجود  بإنهاء  تطالب  التي 
على األراضي التركيّة وإعادتهم إلى ما تسميه 
التغيير  عبرهم  لتستكمل  اآلمنة«  »المنطقة 
وبعبارة  الحدودّي،  الشريط  على  الديمغرافّي 
أخرى أن تحقق عبر مساعي السالم المزعومة 

ما لم تحققه عبر العمل العسكرّي. 
في  انخراطها  بعد  موسكو  تسعى  جانبها  من 
إلى   ،2022/2/24 في  أواكرانيا  في  الحرب 
بما  السوريّة،  األزمة  إلنهاء  صيغة  إيجاد 
يتناسب مع مساعيها في استقطاب أنقرة، إذ لم 
تعد سوريا وحدها الميدان الوحيد المضطرب، 
بعدما استعرت النار في حديقتها الخلفيّة، على 
خلفيّة مساعي كييف لالنضمام إلى حلف الناتو. 
العالقات  تطبيع  باتجاه  الدفع  هو  والمخرج 
المعارضِة  حساِب  على  السوريّة،  ــ  التركيّة 

السوريّة. 
اتفاِق  محتمٍل على  تعديٍل  أيَّ  إنَّ  الحقيقة،  في 
إبرامها  وبحال  تركيا،  لصالحِ  سيكون  أضنة 
ستمثل خضوعاً تاماً من جانب حكومة دمشق 
السلطِة،  في  البقاء  ضمان  بمقابل  لتركيا 
العدالة  لحزب  بالنسبِة  نفسها  هي  والحساسيّة 
مفصليّة  النتخابات  يحّضر  الذي  والتنمية 
مصيره  تحديد  شأنها  من   ،2023/6/18 في 
في  المساعي  تتعلُق  ال  وبالمطلق  السياسّي، 
السورّي ونصرته  الشعب  بحماية  االتجاه  هذا 
هدفها  جبهة  تشكيل  بل  معارضته،  دعم  أو 
األساسّي القضاء على مشروع اإلدارة الذاتيّة 
أمام  الطريق  وقطع  سوريا  وشرق  شمال  في 
أي تقارب بين حكومة دمشق واإلدارة الذاتيّة، 
سورّي  ــ  سورّي  حٍلّ  إلى  التوصل  ومنع 

لاْلزمِة السوريّة عبر الحوار الوطنّي.
تحاول تركيا حالياً مراكمة المزيد من المكاسب 
الروسي  التناقض  هوة  في  التالعب  عبر 
الواليات  توافق  أن  جهة  فمن  األمريكّي،  ــ 
تسميه  ما  إيجاد  على  األمريكيّة  المتحدة 
إال  وإنسانيّة،  أمنيّة  بذرائع  اآلمنة«  »المنطقة 
أّن واشنطن تنطلق من اعتبارات أخرى تتعلُق 
لتدوير  وتسعى  بالمنطقة،  اإليرانّي  بالوجود 
الكردّي  الحوار  رعاية  عبر  الخالِف  زوايا 
حوار  قناة  فتح  إلى  واالنتقال  الكردّي،  ــ 
فيها  وجودٌ  لدمشق  يكوُن  ال  الخصوم،  بين 
وبالمجمل  معها،  التطبيع  يتضمن  ال  وبالتالي 
الوصول إلى عمق 30 كيلو متراً، ومن جهٍة 
اتفاقية  بتعديِل  الروسّي  العرض  هناك  أخرى 
أضنة والذي يتطلُب رعاية الحوار بين دمشق 
وأنقرة، وسبق أّن كانت موسكو ملتقى لرئيس 
ورئيس  فيدان  هاكان  التركيّة  االستخبارات 
مكتب األمن الوطنّي السورّي علي مملوك في 
تواصل مساعيها  الثاني 2020، وهي  كانون 
تتضمن  صيغة  إلى  وصوالً  االتجاه،  في 
بسبب  الروسيّة  العقدة  حيث  إدلب،  استعادة 
واستعادة  الجنسياِت  متعدد  الجهادّي  الوجود 
من  ويُنتظر  الدوليّة،  الطرق  على  السيطرة 
أنقرة أن تقدم على خطوات مقابلة بالتخلي عن 
االنتخابّي  االمتحان  لتجتاز  المرتزقة  حلفائها 
يد  من  األساسيّة  الملفات  انتزاع  عبر  القادم. 
المعارضة التركيّة، التي ثبت أنّها تشكُل تهديداً 
االنتخابات  معطيات  وفق  الحاكم،  للحزِب 
والتي   ،2019/3/31 في  التركية  البلدية 
من  التركية  المدن  كبرى  أسفرت عن خروج 
سيطرة الحزب الحاكم، وفي مقدمها إسطنبول 

وأنقرة وإزمير ومرسين وإنطاليا. 
الالفُت جداً هو توقيُت دعوةَ أنقرة إلى التصالح 
مع دمشق وإقرار وزير الخارجية التكي مولود 
جاويش أوغلو في 2022/8/11 بلقائه وزير 
الخارجة حكومة دمشق فيصل مقداد في بلغراد 
المسؤولين  وتأكيد   ،2021 األول  تشرين  في 
استمرار  على  أردوغان  فيهم  بمن  األتراك 
التركّي،  دمشق   مع  االستخباراتّي  التنسيق 
إذ جاء هذا اإلقرار بعد تصعيد سياسّي تركي 
وتهديدات مكثفة بشن عملية عسكريّة جديدة، 
وجاء ذلك عندما أدركت أنقرة أن هنالك بوادر 
تقارب ومفاوضات بين اإلدارة الذاتيّة وحكومة 

دمشق، وبذلك أرادت عرقلة التقارِب المحتمِل 
وشرق  شمال  الديمقراطّي  المشروعِ  وضرَب 
إلى صفها من  سوريا، وجذب حكومة دمشق 
مغٍر  عرٌض  والمقابل  معها،  التطبيع  خالل 
من  السورية،  بالمعارضة  التضحية  يتضمن 
فشل  بعد  التصالحّي  المسار  جاء  أخرى  جهة 
بعمٍل  األخضر  الضوء  على  بالحصوِل  أنقرة 
األرض  على  الفاعلة  القوى  من  عسكرّي 
روسيا والواليات المتحدة األمريكيّة، وبعبارةٍ 
أخرى بعد قمة الناتو في مدريد وقمة طهران 
ضغوطاً  وإيران  روسيا  مارست  إذ  الثالثيّة، 
على تركيا باتجاه التطبيع مع دمشق، واقترحتا 
تعديل اتفاق أضنة عوضاً عن المنطقِة اآلمنة 
من  السورّي  الجانب  على  إقامتها  تنوي  التي 

الحدود.

هل يحتاج تعديل اتفاقية أضنة 
ملباركِة املجتمع الدويّل؟

بالتأكيد إن أّي خطوةٍ تقوم بها تركيا أو غيرها 
من ناحية التقارب مع حكومة دمشق والتطبيع 
معها ال يحتمل أن تتم إال بمباركِة الدول الفاعلة 
دوليّاً في الملف السورّي، وفي الحقيقة هنالك 
رأي لدى العديد من القوى الفاعلة، بعدم جدوى 
البالد  مستقبل  لتقود  السوريّة  المعارضة  دعم 
الزمن  من  عقداً  تجاوزت  التي  لألزمِة  كحّلٍ 
بعدما ثبت فشلها وتبعيتها وارتزاقها وافتقارها 
البناُء  يمكُن  المعالم  واضح  سياسّي  لبرنامج 
إشراك  عبر  إال  سبيٌل  يبَق  لم  وبذلك  عليه، 
لحّلِ  معها  المباشر  والتفاوض  دمشق  حكومة 

األزمِة السوريِّة.
األزمة  من  األساسّي  الهدف  تحقق  بالمجمل 
السوريّة  الدولة  إضعاِف  ناحية  من  السوريّة 
وتفكيكها وإضعاف تأثيرها وتراجع دورها في 
الفلسطينية  القضية  وبخاصٍة  الدوليّة  القضايا 
السورّي  التهديدُ  وغاب  اللبنانّي،  والملف 
السياسيّة  بأزمتها  لبنان  فغرقت  إلسرائيل، 
الميدان  إلى  واُستدرج حزب هللا  واالقتصاديّة 
السورّي، وواصلت إسرائيل الضربات الجويّة 
الوجود  ضرِب  بذريعِة  سوريّة،  مواقع  على 
لضرب  بذلك  اإلطار  في  وتوسعت  اإليرانّي 
المطارات الدوليّة في دمشق وحلب، وانحصر 
في  اإلسرائيليّة  االعتداءات  على  دمشق  ردُّ 

إطاِر بياناِت التنديِد.
عمٍل  على  الدولّي  القرار  مراكز  موافقة  عدم 
عسكرّي تركّي جديد في شمال وشرق سوريا، 
وحماية  بالسالِم  تتعلق  دواعٍ  من  ينطلق  لم 
جديدةٍ،  نزوحٍ  أزمة  دون  والحيلولة  المدنيين 
قوات  أو  الذاتيّة  اإلدارة  مع  وال حتى تضامناً 

خدمة  للعالم  أسدت  التي  الديمقراطية  سوريا 
جليلة عبر إنهاِء الخالفة الجغرافية »لداعش«، 
إزاء  الدولّي  المجتمعِ  صمُت  هو  والدليُل 
العدوان المستمر لدولة االحتالل التركّي على 
المدفعّي  القصف  عبر  سوريا  شمال  مناطق 
والمسيرات التي تستهدف حتى السيارات على 

الطرقاِت.
وموسكو  واشنطن  من  كلٌّ  تحرص  عمليّاً 
بالمنطقِة،  التركّي  العامل  خسارة  عدم  على 
الموقع  يتيحها  التي  الكبيرة  بالمساحة  والسر 
الجيوسياسّي لتركيا، وهو ما يستغله أردوغان 
الدولّي،  التناقِض  هوةِ  في  التالعب  سياق  في 
إلى  وصل  سوريا  في  الميدانّي  الوضع  ولكن 
حدٍّ بات من غير المسموح معه تغيير خرائط 
تحت ضغٍط روسّي  واحدةٍ  بجهٍة  إال  الميداِن، 
في  الكبرى  القوى  استعداد  وعدم  مباشٍر، 
توصلت  بعدما  مباشرة،  مواجهة  في  الدخوِل 
السوريّة،  األزمة  إيقاع  لضبط  صيغٍة  إلى 
ألنقرة الستهداف  مفتوحاً  المجال  تُرك  وبذلك 

اإلدارة الذاتيّة عبر حرب االستنزاف.
عن  أنقرة  حكومة  حديث  فإّن  وبالنتيجة 
استقالليّة قرارها، وأنها ليست بانتظار موافقة 
من أّي طرف فينا يتعلق بشِن عملية عسكريّة 
جديدة في سورية ليس صحيحاً بالمطلِق، وهو 
من قبيل الدعاية، لتظهر أمام األتراك بمظهر 
القوةِ، وتترجم ذلك انتخابيّاً في مرحلة الحقة.  
 لن تجد حكومة أنقرة غضاضةً في السير في 
إطار المصالحة مع دمشق ما دام ذلك يصب 
التعقيِد  بالغة  ظروٍف  في  البقاء،  مصلحة  في 
ودمشق  واإلقليمّي،  الداخلّي  المستويين  على 
عودة  إلى  عديدة  مناسبات  في  طرحت  التي 
زوايا  لتدوير  تحتاج  السوريين،  الالجئين 
الخالف مع دوِل الجواِر ليكون مقدمة عودنها 
إلى الجامعة العربيّة، إال أّن مسار التطبيعِ لن 
يكون سهالً أبداً، وإن كان التوافُق األمنّي يبدو 
دونه  السياسّي  المسار  أن  إال  المنال،  قريَب 
عقبات كثيرة، وهو ما تعمُل موسكو وطهران 

على حلها.
على  يقوم  ودمشق  أنقرة  بين  االتفاَق  وألّن 
يأخذ  أن  دون  األولى  بالدرجة  أمنّي  أساٍس 
لذلك  السوريين ومعاناتهم،  تطلعاِت  باالعتبار 
بالنسبِة  والتشكيِك  البعض  الرفض  محلَّ  كان 
تطوراً  نشهدَ  أن  المتوقع  من  وليس  آلخرين، 
األفق  في  التصالحّي  المساِر  في  ملحوظاً 
أمرها  من  عجلٍة  في  أنقرة  أنَّ  رغم  القريِب 
إلى  يصَل  أن  المنتظِر  ومن  انتخابيّة،  لدواعٍ 
برينجك زعيم  دوغو  المقبلة  األيام  في  دمشق 
خارج  أردوغان  حليف  التركّي  الوطن  حزب 
الحكومة، ورائد التيار األوراسّي التركّي لدفع 

مسار التطبيع السياسّي.

محمد علي

 تخطيط
 الموارد
البشرية

إداري  تنظيم  بناء  عملية  فإن  وعليه 

جهود  بذل  تستلزم  للمشروع،  متماسك 

على  تعتمد  ببعض،  بعضها  متشابكة 

املرافق  أو  املنشأة،  أو  املؤسسة،  أعمال 

املرتبطة بها في شتى تدخالتها.

صورة  هو  العام،  باملعنى  التخطيط 

خالله  من  يتم  ما،  لوضع  مستقبلية 

إيجاد جملة من القرارات املثلى، لبناء منط 

حتقيقها  املطلوب  املستقبلية،  الصورة 

كنتيجة، وتخطيط املوارد البشرية وسيلة 

البشرية  املوارد  على  احلصول  لضمان 

اخلطة  بني  وثيقة  عالقة  وهناك  املطلوبة، 

االستراتيجية، وبني خطة املوارد البشرية، 

تتمثل في أن اخلطة االستراتيجية تعدها 

اإلدارة العليا، وإدارة املوارد البشرية.

لتخطيط املوارد البشرية مراحل:

املوارد  على  بالطلب  التنبؤ  مرحلة   _1

البشرية.

قوة  تلقي  اإلحصائي  التحليل  2_ مرحلة 

بظاللها  وفاعليته  ومتاسكه،  التنظيم، 

مثلى،  بطريقة  األعمال  إدارة  عملية  على 

كما أن قوة التنظيم اجملددة ال غنى عنها 

منظمة  أو  مؤسسة،  أو  منشأة،  لكل 

نشيطة تسعى للنجاح والريادة.

للمتغيرات في املاضي للتنبؤ باملستقبل.

3_ مرحلة حتليل املتاح من املوارد البشرية.

البرامج  وتطوير  تصميم  مرحلة   _4

البديلة. 

مشاكل تخطيط املوارد البشرية:

1_ غياب أو ضعف بأهمية التخطيط لدى 

الكثير من العاملني.

2_ قلة اإلمكانات الثقافية الالزمة إلجناح 

التخطيط نتيجة قلة اخلبراء.

الالزمة  الدقيقة  املعلومات  ندرة   _3

للعملية التخطيطية نوعاً، وكماً. 

4_ صعوبة حتديد معايير دقيقة ملهام ادارة 

املوارد البشرية في التخطيط.

5_ الفصل بني مسؤولية اخلطة وتنفيذها.

6_ قلة املوارد املالية الالزمة للتخطيط، أو 

ضعف التخصصات املالية.

األمثل  املساعد  هي  البشرية  فاملوارد 

لنجاح التخطيط.

البوصلة

د. هاجار رستم عبدالفتاح

كركي لكي/ غاندي إسكندر- تتجه األنظار منذ مدة نحو المدينة الصناعية في كركي لكي، وينتظر األهالي، وخاصة الصناعيون منهم، 
اإلعالن عن االنتهاء منها، ووضعها بالخدمة، وبهذا الصدد بين الرئيس المشترك لمكتب الصناعة في كركي لكي محمد علي »لقد 

أنجزنا مرحلة مهمة من مشروع المدينة الصناعية، الذي يعّد منارة اقتصادية ستساهم في االنعاش االقتصادي ألهالي المنطقة«. 

إنجاز خمسين بالمائة من مشروع المدينة الصناعية 
في كركي لكي

تركيا ترفع أسعار الطاقة خمسين بالمائة... والليرة في 
أدنى مستوياتها

تركيز غازات االحتباس الحراري، ومستويات البحار يصالن إلى معدالت غير مسبوقة

شهدت مدينة كركي لكي كغيرها من المدن في 
التاسع عشر  بعد ثورة  شمال وشرق سوريا، 
من تموز طفرة على صعيد التوسع العمراني، 
ولضيق المكان الُمشاد عليه محالت الصناعة، 
والذي يقع في وسط المدينة، وبسبب مناشدات 
والحرفيين  الصناعيين  من  العديد  ومطالبات 
متكاملة،  صناعية  مدينة  إنشاء  بضرورة 
والتوسع  االقتصادي  التطور  مع  تتماشى 
إنشاء  على  الموافقة  تمت  للمدينة،  الجغرافي 
مدينة صناعية قادرة على خدمة المواطنين في 

كل من مدينتي، كركي لكي، وجل آغا.

مرشوع حيوي متكامل

وبهذا الصدد أوضح الرئيس المشترك لمكتب 
بقوله:  علي  محمد  لكي،  كركي  في  الصناعة 
»العمل جار على قدم وساق الستكمال ما تبقى 
المدينة الصناعية الحيوي، الذي  من مشروع 
عمل  فرص  وسيوفر  المنطقة،  أبناء  سيخدم 
متكامالً  مشروعاً  كونه  العوائل؛  من  للعديد 
بناء  سيتم  حيث  كلها،  والمرافق  النواحي  من 

مطاعم، ومسجد إلى جانب المحالت«.
وكشف علي: »لقد تم االنتهاء من بناء خمس 

تتألف من 30 محال  كتل إسمنتية، وكل كتلة 
أمتار،  أربعة  وعرض  أمتار،  عشرة  بطول 
لتوفر  وفقاً  مراحل،  على  البناء  يتم  حيث 
البالغ  المشتركين  والتزام  المادية،  السيولة 
المترتبة،  األقساط  بدفع  292مشتركا  عددهم 

عليهم«.
بناء  أقر   2015 عام  منذ  بأنه  علي  وذكر 
قبل مؤسسات  من  الصناعية  المدينة  مشروع 
إحصاء  عملية  إجراء  وبعد  المدني،  المجتمع 
المشروع  دخل  الصناعية،  المهن  ألصحاب 
من  األول  القسط  استالم  بعد  التنفيذ  حيز 
الصناعيين والبالغ قدره 150 ألف ل س، ولكن 
بسبب عدم االتفاق على البقعة الجغرافية، التي 
ستشاد عليها المدينة، وتأخر بعض المشتركين 

التنفيذ مدة من  تأخر  القسط األول،  عن سداد 
الزمن، وفي عام 2018  تكفلت بلدية كركي 
بناء  تم  اآلن  وحتى  المشروع،  بإنجاز  لكي 
خمس كتل من أصل إحدى عشرة كتلة، أي تم 

إنجاز ما يقارب 50 % من المشروع.
»عندما  علي:  أفاد  األقساط   دفع  آلية  وعن   

للمناقصة،  المشروع  من  جزء  طرح  يتم 
نطالب  المنفذ  المتعهد  على  التوافق  ويتم 
اكتمال  وبعد  معين،  قسط  بسداد  المشتركين 
استالم األقساط، يبدأ العمل بالتنفيذ؛ لذلك فإن 
مدة انتهاء المشروع، والتسليم النهائي مرتبط 
بتعاون الصناعيين، وتوفر السيولة والمواد« 

زيادة  شأنه  من  جديد،  تركي  تحرك  في 
البالد،  في  التضخم  معدالت  ورفع  األسعار، 
الغاز  أسعار  رفع  التركية  الحكومة  قررت 

والكهرباء.
تحركت  الجديد  التركي  القرار  مع  وتزامنا 
تحوم  تزال  ال  حيث  لألسفل،  التركية  الليرة 
والتي  اإلطالق،  على  مستوياتها  أدنى  قرب 
بلغتها حينما قفز التضخم إلى مستويات %36 

في كانون األول الماضي.
من  العديد  تناقلته  الذي  الخبر،  تفاصيل  وفي 
المنصات، ووسائل االعالم التركية والمحلية، 
قالت هيئة تنظيم الطاقة EPDK التركية، إنها 
 ،%20 بنسبة  لألسر  الكهرباء  أسعار  رفعت 
المستخدمة في  وللخدمات بنسبة 30%، وتلك 

الصناعة بنسبة %50.
الكهرباء  أسعار  التركية  السلطات  ورفعت 
وحوالي  بنحو %20،  لألسر  الطبيعي  والغاز 
50% للصناعة الخميس اعتبارا من األول من 
الضغط  من  مزيداُ  يضع  ما  الجاري؛  أيلول 
نحو  بلغ  والذي  التضخم،  على  التصاعدي 

80% في تموز الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار المرافق 
مئوية،  نقطة   0.8 لألعلى  التضخم  دفع  إلى 
كما يؤدي ارتفاع األسعار الصناعية أيضا إلى 

يعكس  حيث  التضخم  في  مباشرة  غير  زيادة 
المنتجون التكاليف على المستهلكين.

للطاقة  مستورد  وهي  بوتاس،  شركة  وقالت 
الطبيعي  الغاز  سعر  رفعت  إنها  تركيا،  في 
 %47.6 وبنسبة   %20.4 بنسبة  المنزلي 
الصناعيين، وبنسبة %50.8  العمالء  لصغار 

لكبار المستخدمين الصناعيين.
سعر  زيادة  التركية  بوتاس  شركة  وقررت 
بنسبة  الكهرباء  إنتاج  في  المستخدم  الغاز 
49.5%، وفقًا لبيان الشركة، ورغم الزيادات 
األخيرة إال أن الشركة التركية أكدت في البيان 
من  أكثر  تدعم  تزال  ال  التركية  الحكومة  أن 

80% من أسعار الغاز الطبيعي لألسر.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 
أسعار  رفع  ارتفعت  كما  العام،  هذا   %174
والمتوسطة  الصغيرة  الصناعية  الغازات 
كبيرة  وأسعار صناعية   %277 بنسبة  الحجم 

بنسبة %379.
وتداولت الليرة في تعامالت يوم الخميس قرب 
مستويات 18.2413 ليرة دوالر بتراجع في 
مقابل  أعلى سعر  بينما سجلت  حدود %0.2، 

الدوالر في حدود 18.1845 ليرة دوالر.
تعامالت  خالل  التركية  الليرة  وانخفضت 
نزوال   ،%2.3 حدود  في  الماضي  آب  شهر 

من مستويات 17.8 ليرة دوالر إلى مستويات 
18.2 ليرة دوالر بنهاية تعامالت األربعاء.

العمال  لنقابات  التركي  االتحاد  وأعلن 
»Türk-İş« عن بيانات حدود الفقر، والجوع 
خالل شهر آب 2022، وجاءت البيانات على 

النحو التالي:
يقع حد الجوع ألسرة مكونة من أربعة أفراد، 
صحي،  غذائي  نظام  على  الحصول  تريد 
وكاٍف عند ستة آالف و889 ليرة تركية، على 
ليرة   1722 الواحد  الفرد  نصيب  يكون  أن 
تقريبًا، بزيادة 25% عن الحد األدنى لألجور.

أربعة  من  مكونة  ألسرة  الفقر  حد  عن  أما 
أشخاص فقد بلغ 22 ألفًا، و442 ليرة تركية، 
 5610 الواحد  الفرد  نصيب  يكون  أن  على 
ليرة تقريبًا، ما يعني ارتفاع بأكثر من %308 

عن الحد األدنى لألجور.
Türk-« وأعلن االتحاد التركي لنقابات العمال
İş« عن أن تكلفة المعيشة الشهرية للموظف 
الواحد بلغت ثمانية آالف، و999 ليرة تركية، 

بزيادة 64% عن الحد األدنى لألجور.
جامعة  في  واألكاديمي  هانكي  ستيف  وقال 
جونز هوبكنز في مقابلة حديثة مع بلومبرج، 
يقل  ال  تركيا  في  السنوي  التضخم  معدل  أن 

بحال من األحوال عن %132.
جونز  في  لحساباتنا  وفقًا  هانكي،  وقال 
أن  التركية،  الحكومة  مزاعم  فإن  هوبكنز، 
أساس  على  تركيا  في  النقدي  التضخم  معدل 
سنوي هو 79.6% بعيدة عن البيانات الحقيقة.
تأجيج  في  أردوغان  يستمر  أن  هانكي،  توقع 
من  لها  أساس  ال  التي  حربه،  مع  التضخم 
تركيا  أّن  الفائدة، موضًحا  أسعار  مع  الصحة 
تحتل المركز الثالث في تقرير التضخم عالمياً 

لهذا األسبوع.
أن  الرسمية،  التركية  البيانات  وأظهرت 
 %79.6 إلى  تسارع  قد  السنوي  التضخم 
يونيو  في   %78.6 من  الماضي،  يوليو  في 
الماضي، وشهدت إسطنبول نمواً في األسعار 

تجاوز 99% يوليو مقارنة بالعام الذي سبقه.
وكاالت

األميركية  الوطنية  اإلدارة  تقرير  ذكر 
للمحيطات والغالف الجوي، أن تركيز غازات 
على  البحار  ومستويات  الحراري  االحتباس 
غير  مستويات  إلى  وصلت  األرض،  سطح 
مسبوقة خالل عام 2021، األمر الذي يشير 
المناخية،  التغيُّرات  تأثير  ارتفاع  الستمرار 
للتقليل من هذه  المبذولة  الدولية  الجهود  رغم 

االنبعاثات.
الذي أوردته مجلة »ساينس  التقرير،  وكشف 
ريك  اإلدارة،  مسؤول  عن  نقالً  نيوز«، 
سبينراد، قوله: »إن البيانات الجديدة المتضمنة 
أدلة  نرى  زلنا  ال  أننا  على  تدل  التقرير  في 
المناخية  التغيُّرات  تأثير  علمية واضحة على 
على المستوى العالمي، وانه ال توجد مؤشرات 

لتقليل هذا التسارع«.
مستويات  في  االرتفاع  أن  التقرير،  وأوضح 

االحتباس  غازات  )أو  الدفيئة  الغازات 
في  جزء   414,7 بلغت  الجو  في  الحراري( 
المليون خالل عام 2021، بزيادة عن نسبتها 

التي بلغت 2,3 جزء في المليون خالل العام 
السابق له.

وقال التقرير، إن هذه المستويات تعدّ األعلى 
المليون  مدار  على  األقل  على   – نوعها  من 
المسجلة  القياسات  على  بناًء   – الماضية  سنة 

في علوم المناخ القديمة.
البحار، سجلت مستويات  وبالنسبة لمستويات 
للعام  ارتفاعاً  األرض  سطح  على  البحار 
قياسي  رقم  إلى  ليصل  التوالي،  على  العاشر 
 97 يعادل  ما  )أي  بوصة   3,8 بلغ  جديد 
في  المسجل  المتوسط  المعدل  فوق  مليمتراً( 
لمستوى  القياسات  بدأت  عندما   ،1993 عام 

البحار عن طريق األقمار االصطناعية.
من  كان  الماضي  العام  أن  التقرير،  وأضاف 

أكثر ستة أعوام ارتفاعاً في درجات الحرارة 
تعدّ  بينما  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  منذ 
على  نوعها  من  األعلى  الحرارة  مستويات 
بلغت  حين  في  الماضية،  أعوام  السبع  مدار 
تفوق  مستويات  اإلعصارية  العواصف 
المتوسط خالل العام الماضي، حيث شمل ذلك 
 400 مقتل  في  تسبب  الذي  »راي«  إعصار 
األول  كانون  شهر  في  الفيليبين  في  شخص 
الماضي، باإلضافة إلى إعصار »آيدا« الذي 
أقوى  ثاني  يُعدّ  والذي  الكاريبي،  دول  اجتاح 
إعصار  بعد  لويزيانا  والية  ضرب  إعصار 

»كاترينا«. 
وكاالت


