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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

عين روناهي

بعدسة ـ عبد الرحمن محمد

يمتلك  من  ـ  عمر  فريدة  الشهباء/ 
المستحيل  يعرف  ال  اإلصرار 
واالستسالم، هذا قالته لنا الشابة فيان 
عثمان التي تُِصرُّ على تعلّم الرسم رغم 
في  الصعبة  وظروفها  إمكانياتها  قلة 

مخيمات التهجير.

ما يراه المرء ضمن مخيمات مهجري 
والصعوبات  اآلالم  كل  رغم  عفرين 
كلمات،  بضع  في  ذكره  عليه  يصعب 
إن بريق األمل واإلصرار يشع من كل 
االستسالم  يعرف  ال  شعب  إنَه  خيمة، 

طريقه إليه.
 في هذه المرة لفت انتباهنا الشابة فيان 
عفرين  مدينة  من  المهجرة  عثمان، 
في  سردم  مخيم  في  أهلها  مع  وتقطن 
الرسم  تهوى  حيث  الشهباء،  مقاطعة 

واألعمال اليدوية.
ضمن  عثمان،  لفيان  زيارتنا  خالل 
مع  فيها  تقطن  التي  الصغيرة  الخيمة 
الرسم  »أحب  فيان:  حدثتنا  أسرتها، 
عفرين  في  كنا  فحينما  الصغر،  منذ 
للجمال،  يوحي  حولنا  شيء  كل  كان 
الطبيعة والجبال، األشجار، كنت أرسم 
كنت  والعصافير  الزهور  البداية  في 
أرى في طبيعة مدينتي عشقاً وجماالً ال 

يوصف«.
وتابعت فيان: »حين تهّجرنا من عفرين 
االحتالل  جيش  قبل  من  احتاللها  إبّان 

هذه  ضمن  سكنّا  ومرتزقته،  التركي 
التي شهدت  المخيمات  تلك  المخيمات، 
حسرة  في  أمضيناها  التي  الليالي  على 
أنها هي  أظن  وديارنا،  لمدينتنا  وشوق 
المدينة /عفرين/ من  تلك  أيضاً عشقت 

كثرة حديثنا عنها«.

تتحدى العوائق

لم  للرسم  »حبي  فيان:  واستكملت 
يتوقف، في كل مرة كنت أشرد بها في 
خيالي في زاوية خيمتنا، يخطر في بالي 
شيء ما، فسرعان ماكنت أمسك ورقة 

وقلم ألرسم، كنت أخشى أن أنساها«.
والظروف  الصعوبات  أن  وأضافت 
كل  بتوفير  لها  تسمح  لم  المعيشية 
تطوير  بها  تريد  التي  المستلزمات 
يصعب  كان  للرسم،  وحبها  موهبتها 
عليها شراء أقالم التلوين التي تساعدها 
األشياء  عنها  بدالً  اختارت  الرسم،  في 
من  بعض  تستعمل  كأن  لديها  المتوفرة 
تزيين  في  واألرز  كالعدس  الحبوب 
أن  أحب  هذا  إلى  »إضافة  رسوماتها: 
أصنع أشياء ورقية ملونة وأشغال يدوية 

للزينة«.
وأكدت فيان أن من يريد شيئاً يفعله رغم 
فمن  القوية،  باإلرادة  الصعوبات  كل 
المستحيل  يعرف  ال  اإلصرار  يمتلك 
أن  »صحيح  وأشادت:  واالستسالم 

بشراء  لي  تسمح  ولم  صعبة  ظروفي 
أنني  إال  بالرسم  تساعدني  أدوات 

سأواصل«.
إنه  حديثها  ختام  في  فيان  قالت  فيما 
دعم  إلى  بحاجة  مثلها  الكثيرون  يوجد 
قدراتهم، فهي تطمح أن تصبح رسامة 

وستحقق حلمها يوماً ما ألن إصرارها 
أقوى وستتغلب على كل الظروف.

من  األلف  النزوح  مخيمات  في  يسكن 
رواية  منهم  ولكل  عفرين،  مهجري 
تحاكي  كتب  في  تسرد  ألن  كافية 
مقاومتهم وإصرارهم على العودة.       

غريباً  يعد  لم  ـ  قامشلو  روناهي/ 
سماع أخبار مثل شراء مواطن بوظة 
في  ينتظر  ال  حتى  كازية  لصاحب 
عديدة  ولساعات  الطويلة  الطوابير 
فقد  الحارقة،  الشمس  حرارة  تحت 
بات من المعتاد رؤية مشاهد تصعب 
المحروقات  محطات  أمام  تسميتها 
تتفاقم  التي  البنزين  أزمة  ظل  في 
قامشلو  ومدينة  سوريا  عموم  في 
تصريح  أي  غياب  مع  خاصةً، 
األسباب  توضح   المعنية  للجهات 
ولو  المواطنين  صدور  وتُشرح 
على  الرقابة  غياب  ويضيف  قليالً، 

المحطات في الطين بلة، حيث باتت 
المواطني  بين  بااليدي  للعراك  مكاناً 
بضعة  على  أوالً  يحصل  من  بهدف 
القائم  ليعاقبهم  البنزين،  من  لترات 
على التوزيع بإيقاف توزيعها، وبعد 
تدخالت ومناشدات وتنظيم الصفوف 
والوقوف على الدور والبدء بالتوزيع 
إلى  آخر  تجد ظهور طابور  مجدداً؛ 
جانب المصطفين، جلهم من »حاملي 
هذا  في  هدية  وأهضم  الهدايا« 
الفصل الحار بوظة لصاحب الكازية 
 25 بيدون  تعبئة  مقابل  »الموقر« 
بسعر  يباع  والذي  البنزين،  من  لتر 

1250 ل.س في المحطات مع عدم 
توفره، ويباع في السوق الحر بسعر 
حر مع كثرة توفره، وأكثر حظاً في 
األسعار  خفض  مع  الطي  حي  ذلك 
ل.س،   5000 بـ  لتر   2 كل   حيث 
ولكن ما يقلق البعض هو أن األجواء 
الحارة على أبواب ان تغادرنا وتفقد 
من  هناك  اآلن  ومنذ  قيمتها  البوظة 
أن  يمكن  الذي  البديل  عن  يبحث 
الموقر  الكازية  صاحب  يرضي 

مقابل عدم حرمانهم من البنزين. 
هل من جهة معنية قادرة على سماع 

صوتنا وصوت الواقفين في الطوابير 
امام  الطريق  وسد  المراقبة  وتفعيل 
لضمان  ذلك  في  نأمل  المحسوبيات، 

كرامة أهلنا الكرام.

»اإلنسانية واألمن« بتر لليد التركية

قافلة النور... ضبابّية التشكيل وشبهة األهداف

من جديد أعلن االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة عبر مكتبيه الرياضة األنثوية 
تخريج  بهدف  للسيدات،  تحكيم  دورة  إقامة  ُقرب موعد  القدم عن  وكرة 
حكمات للقيام بمهام التحكيم في بطوالت السيدات لكرة القدم في الموسم 
القادم 2022ـ  2023، ورغم أن الدورة كانت ضمن روزنامة الموسم السابق، 

لكنها لم تتم...«12

هل َسُتقام دورة التحكيم للسيدات 
في الموعد المحدد؟

أسعار  في  الكبير  التفاوت  من  استياءهم  قامشلو،  مدينة  مواطنو  أبدى 
التموين  إدارة  بين محل وآخر، كما طالبوا  الغذائية منها،  السلع، والسيما 
بضبط األسعار، فيما لفتت األخيرة على وجوب تعاون المواطن معهم لوضع 

حد لجشع التجار...«8

تفاوت في أسعار السلع الغذائية 
بقامشلو... وشعبة التموين توضح

يالحق شبح الموت السوريين من جديد؛ 
بات  الذي  الكوليرا  النتشار مرض  وذلك 
السورية،  الجغرافية  عموم  في  يمتد 
فيما أكدت الجهات المعنية إلى أن سبب 
الصالحة  مياه  تلوث  المرض  انتشار  في 
للشرب لدى غالبية األهالي، فيما يظهر أن 
السبب الرئيسي في ظهور المرض تعمد 

تركيا لقطع المياه عن المنطقة...«3

ضمن الخطة الموضوعة للقضاء على فكر داعش اإلرهابي، ولتجفيف منابع المرتزقة، المدعومين من الدولة التركية، وقد ثبت تورطها 
إنجازاتها في  الثانية،  واألمن في مرحلتها  اإلنسانية  تواصل حملة  الهول،  عثر عليها في مخيم  التي  الوثائق،  بناء على  ذلك،  في 

القضاء على هذا  الفكر المتطرف.

تسر  ال  اليوم،  العراق  في  األوضاع 
صديق وال عدو، حيث األزمات ال تنتهي، 
واالغتياالت مستمرة، في مناطق العراق 
كلها، وال نستثني إقليم كردستان منها، 
وتضيق أفق الحلول يوماً بعد يوم، ومن 
األسباب األساسية لهذه المعمعة في 
يفكر  الكل  حيث  السياسيون،  العراق 
والحزبية،  الفردية  الضيقة  بمصالحه 
تاركين الشعب العراقي لمصيره المجهول، 
وعرضًة لهجمات داعش اليومية، وتدخالت 
اآلخرين، دون التفكير بالحلول الوطنية 

لمشاكل العراق بشكل عام...«11

الكوليرا تطرق األبواب 
بتلّوث المياه، وبقطع 

تركيا لها

األزمة العراقية... 
أسباب تفاقمها، وآفاق 

الحلول 

الروماتيزم...«13

أكياس على 
المبايض...«13

أمهات الشهداء: خيانة الحزب 
الكردستاني خنجر  الديمقراطي 

في خاصرة الكرد

قافلة النور

من أجمل ما في التراث العربي هو أنهم تفننوا في الحكم واألمثال، 
ينضب،  ال  لألجيال  غنياً  ميراثاً  تركوا  أنهم  بحيث  وشعراً  نثراً 
أجيالهم  وأورثوا  وخبرتهم،  تجاربهم  كل  عصارة  فيه  أودعوا 
الزمان،  جار  إذا  فيما  وتعينهم  الدهر،  نوائب  في  تُعينهم  صرراً 
وتنير لهم اآلفاق إذا أظلمت الليالي، حقيقةً لقد حّول العرب لغتهم 
إلى ميراث من الحكمة والنصيحة ألحفادهم يتكؤون عليها حينما 

توهن األحداث عزمهم.
العرب منذ قرون، يحملون على  المحزن في هذا األمر، هو أن 
ظهورهم هذا اإلرث الغني، ال يكلفون أنفسهم عناء فتح هذه الصّرة 
لالنتهال منها والتبصر بها، تتناهشهم الذئاب مشرقاً ومغرباً، وهم 
التدثر باآلمال والتصبر باألماني، تسوسهم  ال حول وال قوة، إال 
وكأن  تفكيرهم،  وأنماط  حياتهم  تقولب  والرذيلة،  الفساد  أنظمة 

جبران كان يُشرحهم بمبضعه حين قال:
)ويل ألمة تحسب المستبد بطالً وترى الفاتح المذل رحيماً..

ويل ألمة ال ترفع صوتها إال في جنازة وال تفخر إال بالخرائب، 
وال تثور إال وعنقها بين السيف والنطع..

ويل ألمة سائسها ثعلب وفيلسوفها مشعوذ(
جوهره  طويل،  تركي  مسلسل  من  جديدة  حلقة  النور(،  )قافلة 
قطرة،  آخر  حتى  وامتصاصه  السوري  الدم  في  االستثمار 
واالستفادة من كل التفاصيل سواء لجهة استخدام الشباب كمرتزقة 
الشباب  هؤالء  ذوي  استخدام  لجهة  أو  الجديدة،  الثمانية  ألطماع 
الذين قضوا في المعارك الداخلية أو الخارجية كورقة ابتزاز للعالم 
تحت مسمى المهاجرين وأزمة المهاجرين، بعد أن انتهت صالحية 

هؤالء البائسين في لعبة الصراع الداخلي التركي.
المهاجرين  بأخوتنا  يصفهم  التركي  الرئيس  كان  يوم  ذات 
من  بالرغم  الداخل،  معارضة  لتهديد  غليظة  كعصا  ويستخدمهم 
أن  وبعد  االستثمار،  هذا  في  الدوالرات  مليارات  على  حصوله 
اكتنز هو وحاشيته من هذه التجارة القذرة، راح يستخدمهم كورقة 

تهديد وابتزاز ضد العالم هذه المرة.
األمان  للحياة،  أفضل  سبل  عن  البحث  أن  فيه،  شك  ال  مما 
واالستقرار، هو حق طبيعي ألي شخص في العالم، ومن الطبيعي 
أن يبحث الناس الذين يعانون الجور والظلم عن أكثر األماكن أمناً 
النور  بأنها  القافلة  الممكن أن توصف هذه  واستقراراً، وكان من 
أو السالم حقيقة فيما لو كانت فعالً وحقيقة تعبّر عن رغبة هؤالء 
الناس بالبحث عن األمن واألمان، لكن أن تتدثر بهذا العنوان في 
لعبة االبتزاز التركي فتلك هي الطامة الكبرى التي ما زال )الساسة 
الثعالب والفالسفة المشعوذين، والمستبدين بهذا الشعب( يحاولون 
تحملتهم  )تركيا  بأن  ويقنعوه  رحيماً(  المذل  )الفاتح  يصوروا  أن 

لعشر سنوات واآلن جاء الدور على أوروبا لتتحمل العبء(.
أهدافها  تخفي  تعد  لم  ومواالة(  )معارضة  تركيا  أن  الواقع،  في 
من تدّخلها بالشأن السوري، وصّرحت بلغة واضحة جلية أنه ال 
مشكلة لديها مع نظام الحكم في سوريا، وأنها غير معنية بالثورة 
السوريّة إال بقدر ما يجعلها قادرة على رسم شكل النظام السياسي 
الوحيدة  الغاية  بالذات ال سوريا، وأن  تركيا  الذي يالئم  السوري 
الكرد من الحصول على أي حق دستوري في سوريا،  هي منع 

فقط ال غير.
مع ذلك ما زال الكثير من السوريين البسطاء البائسين، متدثرين 
تتعاطف  ما  لحظة  في  تركيا،  ولعل  عسى  أن  والخيال،  بالحلم 
باشا  لجمال  الوريث  السياسي  فالنظام  لكن هيهات،  مع قضيتهم، 
يكون  أن  إال  يمكن  ال  وطلعت  أنور  بجرائم  والمفتخر  السفاح، 
إجرامياً عنصرياً محتقراً لكل الشعوب ومفضالً العنصر التركي 

بصفته أرقى وأشرف األعراق.
قالها دريد بن الصمة ذات قهر:

لقد أسمعت لو ناديت حياً        لكن ال حياة لمن تنادي
معبّرة مختصرها  الشعر قصة  من  بيت  في  المتمثل  المثل  ولهذا 
ذات  الحال  به  أبيه، وصل  لنصح  يمتثل  لم  الذي  العاق  االبن  أن 
يوم ألن ينتحر فكان في محاولة انتحاره قشة نجاته التي أودعها 
له والده في سقف بيته، فهل سنرى السوريون يثورون في وجه 
تركيا بصفتها نظام اإلجرام الذي أوصلهم إلى هذا الحضيض قبل 

أن يوضع عنقهم بين السيف النطع؟.

آخر الكالم 

مصطفى بالي

للهجرة  السوريين،  لالجئين  قافلة جماعية  لتشكيل  يدعو  النور،  قافلة  باسم  االجتماعي، هاشتاغ  التواصل  انتشر مؤخرًا على مواقع 
باتجاه أوروبا الغربية، وقد بلغ عدد المنضمين للحملة حتى اآلن 50 ألفًا، والعدد بازدياد، وال يمكن التحقق من صحة الرقم ومصدره،  
الدولية لمواكبتهم، كذلك وسائل اإلعالم  التواصل االجتماعي، ودعوا المنظمات  ولقد أنشأ المنضمون هاشتاغات على جميع مواقع 
العربية، لحشد الدعم الالزم بغية حشد أكبر عدد ممكن لالجئين، لكن السؤال يطرح نفسه من يقف وراء مثل هذه الحمالت وهل يمكن 

أن تنظم حمالت بشكل مستقل دون علم السلطات التركية...«9

كردستان،  حرية  حركة  شهداء  أمهات  طالبت 
ومقاتلوها، سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني  
تسليم جثامين أبنائهن، وكذلك إطالق سراح مقاتلي 
الكريال المحتجزين لدى سلطات الحزب المذكور، وأكدن 
أن سلطات الديمقراطي الكردستاني، ال تخدم سوى 

دولة االحتالل التركي؛ تنفيذًا لمشاريعها...«2 أنامل شابة عفرينية تتحدى المصاعب 
والمستحيل في مخيم سردم

بوظة لصاحب الكازية تجلب بيدون بنزين؟
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روناهي/ الدرباسية -طالبت أمهات شهداء حركة حرية كردستان، ومقاتلوها، سلطات 
الحزب الديمقراطي الكردستاني  تسليم جثامين أبنائهن، وكذلك إطالق سراح مقاتلي 
الديمقراطي  سلطات  أن  وأكدن  المذكور،  الحزب  سلطات  لدى  المحتجزين  الكريال 

الكردستاني، ال تخدم سوى دولة االحتالل التركي؛ تنفيذاً لمشاريعها.

أمهات الشهداء: خيانة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني خنجر في خاصرة الكرد

800 معلمة متأهبة للعام الدراسي الجديد في إقليم عفرين

نساء جل آغا: حملة اإلنسانية، واألمن تطهير للهول من الخونة والمرتزقة

الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  يستمر 
باشور  في  الحكم  مقاليد  على  يهيمن  والذي 
كردستان منذ عقود، بتعاونه مع دولة االحتالل 
في  التركي  المحتل  أجندات  وتنفيذ  التركي، 
تحقيق  لقاء  وذلك  كردستان،  باشور  أراضي 
الضيقة،  والعائلية  الشخصية  المكاسب  بعض 
باشور  الحائط مصلحة شعب  ضارباً عرض 

كردستان.
قبل  من  المتبعة  السياسات  لتلك  واستكماالً 
الحزب المذكور، فقد احتجزت سلطاته جثامين 
عدد من شهداء حركة حرية كردستان، والذين 
ارتقوا للشهادة أثناء دفاعهم عن أرضهم بصد 
دولة االحتالل التركي، عالوة على ذلك، فقد 
أسرت تلك السلطات عددا من مقاتلي الكريال، 
من خالل نصب عدد من الكمائن لهم، بالتعاون 

مع جيش االحتالل التركي.

تنفيذ مساعي املحتل

والمحتجزين  الشهداء  ذوي  مطالب  وحول 
التقت  الكردستاني،  الديمقراطي  لدى سلطات 
صحيفتنا مع والدة الشهيد محمد علي، سلطانة 
الديمقراطي  الحزب  »سياسات  فقالت:  فتاح 
تصاعدية،  وإنما  بجديدة،  ليست  الكردستاني 

أنيابه  عن  الحزب   يكشر  يوم،  بعد  فيوم 
تعودنا  فقد  الكردي،  للشعب  أكبر  بوضوح 
بتعاونه  المتمثلة  الديمقراطي  خيانة  على 
أن  إال  التركي،  االحتالل  دولة  مع  الوثيق 
احتجز  والذي  الحزب،  لذلك  األخير  الفصل 
فيه جثامين شهدائنا، يعبر عن مستوى متقدم 
من هذه السياسة، حيث بات الوضع يشير إلى 
إلشعال  يسعى  الكردستاني  الديمقراطي  أن 
نيران حرب داخلية بين الكرد أنفسهم، خدمة 

لمصالح دولة االحتالل التركي«.
الديمقراطي  التي يسعى  وأضافت: »الحرب، 

أرواح  ستحصد  إشعالها،  إلى  الكردستاني 
اآلالف من أبناء الشعب الكردي، أي أن هذا 
جبهتين  في  الكردي  لوضع  يسعى  الحزب 
وتنفيذ  الكرد،  أرواح  نتيجتهما  متقابلتين؛ 
-كردية  كردية  حرب  فأي  المحتل،  مساعي 
منها  واألخير  األول  المستفيد  سيكون  تندلع 
تلك  أتون  في  ألنها  التركي،  االحتالل  دولة 
التي  مخططها،  رسم  استكملت  قد  الحرب، 
تعمل على رسمه منذ قرون، وهو زرع الشقاق 
بين الكرد أنفسهم، ومع األسف، فإن استكمال 
رسم هذا المخطط، يتم على يد أطراف تتحدث 

اللغة الكردية«.
فتاح،  سلطانة  علي،  محمد  الشهيد  والدة 
الديمقراطي  سلطات  »نطالب  اختتمت: 
وتسليم  أبنائنا،  عن  األفراج  الكردستاني 
جثامين شهدائنا، ألن مثل هذه السياسات تعمق 
الشرخ بين الكرد، وهذه المرحلة تتطلب أكثر 
من  عقالنية  سياسات  مضى،  وقت  أي  من 

شأنها تقريب الكرد بعضهم من بعض«.

الخيانة تخدم العدو

ترفة خلف، والدة المقاتل أحمد حسن، تحدثت 
بثورة  التحقوا  عندما  أبناءنا  »إن  لصحيفتنا: 
الوقوف  وهو  واحد  لهدف  التحقوا  كردستان، 
أنهم  إال  التركي،  االحتالل  دولة  وجه  في 
هي  الديمقراطي  الحزب  بسلطات  فوجئوا 
صعّب  الذي  األمر  تركيا،  ال  تحاربهم  من 
ال  جهة  فمن  الوطني،  بواجبهم  القيام  عليهم 
كان  أياً  الخيانة،  سياسات  مع  التهاون  يمكن 
عليهم  يصعب  أخرى،  جهة  ومن  مصدرها، 
محاربة إخوانهم وأخواتهم من الكرد، والذين 
بني  يواجهوا  لكي  الصراع؛  بهم في هذا  ُزج 

الديمقراطي  سلطات  لرغبات  تنفيذاً  جلدتهم، 
بالمصالح  عضوياً  المرتبطة  الكردستاني، 

االحتاللية لدولة االحتالل التركي«.
وأضافت: »منذ فترة وابني مفقود، وهو مقاتل 
والسؤال،  البحث  بعد  الكريال،  صفوف  في 
الديمقراطي  سلطات  لدى  محتجز  أنه  تبين 
عنه  نعلم  لم  الحين  ذلك  ومنذ  الكردستاني، 
أم  الحياة  قيد  على  كان  إن  ندري  ال  شيئاً، 
يوماً  عنه  نبحث  أن  نتوقع  كنا  استشهد،  أنه 
فوجئنا  أننا  إال  التركي،  االحتالل  سجون  في 
معتقالت  في  عنه  للبحث  اضطرارنا  عندما 
يحتمل  عقل  فأي  الكردستاني،  الديمقراطي 
يدعون  من  يد  على  المقاتلين  اعتقال  يتم  أن 

انتماءهم للكرد؟«.
صوتها  ضمت  حسن،  احمد  المقاتل  والدة 
»كشف  واختتمت:  فتاح،  سلطانة  لصوت 
مصير أبنائنا واإلفراج عنهم هو مطلبنا الُملّح، 
سلطات  أن  كما  عنه،  التراجع  يمكننا  وال 
تحقيق  على  مرغمة  الكردستاني  الديمقراطي 
الخيانة،  بنهج  استمراره  ألن  هذا،  هدفنا 
نحو  كردستان  باشور  مستقبل  يقود  أنه  يعني 
دولة  مصالح  يحقق  الذي  األمر  المجهول، 

االحتالل التركي«.

باسم  الناطقة  أثنت  ـ  روناهي/الشهباء 
والتعليم  التربية  هيئة  في  المرأة  منسقية 
إلقليم عفرين، دور المرأة الفاعل في تطوير 
متأهبة  معلمة   800 أن  أكدت  كما  التعليم، 

للعام الدراسي الجديد.

مع انطالق ثورة روج آفا، ولدت معها العديد 
والتي  المرأة،  ثورة  أبرزها  الثورات،  من 
كافة،  المجاالت  تنخرط ضمن  أن  استطاعت 
ومنها  وطابعها،  بلونها  القيادية  تكون  وأن 

مجال التعليم.
وحول دور المرأة في المجال التعليمي، التقينا 
التربية  لهيئة  المرأة  منسقية  في  باإلدارية 

أثنت  خليل،  عروبة  عفرين  إلقليم  والتعليم، 
المرأة  جهود  على  حديثها  بداية  في  عروبة 
جهود  »للمرأة  التعليمي:  المجال  تطوير  في 
فسرعان  ذاتها،  تطوير  سبيل  في  ملحوظة 
كافة،  المجاالت  ضمن  المرأة  انخرطت  ما 
في  األساسي  العماد  تكون  أن  واستطاعت 
التطوير والبناء، ففي مجال التعليم أيضاً تأخذ 
تدريب،  في  األكبر  الدور  المرأة على عاتقها 

وتعليم األجيال، والمجتمع بأكمله«.

تطوير التعليم

المنطقة  تعانيها  التي  الصعوبات،  وحول 
أَضافت: »ظروف الحرب، التي عشناها كان 
لها تأثير كبير على الطلبة، إضافة إلى ظروف 
اليومي،  التركي  والقصف  القسري،  التهجير 
ذلك  كل  المنطقة،  على  المفروض  والحصار 
باإلَضافة  واألهالي،  الطلبة  معاناة  من  يزيد 
أمهات،  أغلبهن  كون  المعلمات؛  لظروف 
على  مجدداً  تغلبتا  والعزيمة  اإلصرار  لكن 

الظروف المحيطة بنا«.
المدارس  تأسيس  مرحلة  في  أن  وأكدت، 
بالواقع  النهوض  وإعادة  التهجير،  ظل  في 
كبير،  وجهد  دور  للمعلمات  كان  التعليمي، 
على  واإلصرار  التعليم  تطوير  إلى  إضافة 

التعلم، وتعليم األجيال باللغة األم.

مرصون عىل املتابعة رغم 
العوائق

التربية  لهيئة  سعي  »في  عروبة:  واستكملت 
أكبر،  بشكل  المرأة  دور  تطوير  في  والتعليم 
كثفنا خالل العطل الصيفية الدورات التدريبية 
المعلمات،  من  جيد  عدد  بانضمام  المغلقة 
خاص  أيضاً  صيفي  معهد  فتح  إلى  إضافة 
ما  به  التحقت  وقد  وبالمعلمات،  بالمعلمين، 
تعزيز  جانب  إلى  معلمة،  تسعين  من  يقرب 

دور المرأة في المجال اإلداري أيضاً«.
 800 »إن  حديثها:  ختام  في  عروبة  وأكدت 
والذي  الجديد،  الدراسي  للعام  متأهبة  معلمة 
سيكون عاماً مختلفاً، ومتميزاً بجهود وبإصرار 

الطلبة والكادر التدريسي«.
والجدير ذكره أن هيئة التربية والتعليم إلقليم 
عفرين، تباشر الدوام الرسمي للعام الجديد في 
18 الشهر الجاري، بانضمام حوالي 15 ألف 

طالبا وطالبة إلى الركب التعليمي.

جل آغا/ أمل محمد- أكدت نساء جل آغا التابعة 
ومساندتهن  دعمنَّ  على  قامشلو،  لمقاطعة 
خطوة  ويعّدنّها  واألمن«  »اإلنسانية  لحملة 
مهمة للقضاء على اإلرهاب، وتطهير المخيم 

من الخونة، ومن المرتزقة.
التي  واألمن«  »االنسانية  حملة  ضمن 
الديمقراطية  سوريا  قوات  من  بدعم  جاءت 
هذه  تمكنت  الحسكة،  شرقي  الهول  مخيم  في 
ايجابية رغم خطورة  نتائج  الحملة من حصد 
للعنف،  مصدراً  أصبح  والذي  المخيم،  هذا 
ولجرائم القتل باإلضافة إلى أنه ال يزال يرث 
تحريضية،  أفكاراً  وينشر  الداعشي،  المفهوم 
توقيف  من  األطفال،  فئة  لدى  وخصوصاً 
تعرضنَّ  معتقالت  تحرير  وإلى  للمشتبهين، 
كانت  خيمة،   55 من  أكثر  وإزالة  للتعذيب 
جاءت  لألطفال،  الداعشية  األفكار  تنقل 
الداخلي  األمن  لقوى  واألمن  اإلنسانية  حملة 
الديمقراطية ووحدات  قوات سوريا  بمشاركة 
التي  اإلرهاب  لبؤرة  تطهيراً  المرأة،  حماية 

تنام بحذر في المخيم المذكور.
وفي هذا الصدد رصدت صحيفتنا آراء بعض 
النسوة في ناحية جل آغا بهذه الحملة، واللواتي 

بينَّ من خالل حديثهنَّ  أهمية هذه الحملة في 
من  جذوره  وانتشال  اإلرهاب،  على  القضاء 
المنطقة، حدثتنا ميادة محمد بقولها: »تعد هذه 
الحملة أولى خطوات القضاء على اإلرهاب، 
نراقب عن كثب النتائج الجوهرية لهذه الحملة، 
األشخاص،  أخطر  يحتضن  الهول  مخيم 
اإلرهابي  بالفكر  يحتفظون  يزالون  ال  الذين 
الداعشي، ويعملون على نقل أفكاره ألطفالهم، 
ففكرة إزالة الخيم، التي كانت تقوم على التعليم 
أهم  من  تُعد  اإلرهابية،  لألفكار  والتحريض 
إنجازات هذه الحملة، ألن بناء الفرد في أولى 
مراحل عمره على فكر معين، ال يمكن الحد 

من سلوكياته السلبية في المستقبل، وعلى هذا 
على  تعمل  التي  هذه،  حملتنا  وبشدة  ندعم، 
جديد  انتشار  من  المنطقة  وحماية  حمايتنا، 

لإلرهاب«.

تجنيد النساء جرمية ضد قدسية 
املرأة

الحرب  في  النساء  وتجنيد  إشراك،  وعن 
الخاصة، من قبل المحتل التركي الذي يحارب 
النساء  يجر  جهة  من  منها،  كثيرة  بأساليب 
وفق مصالحها  للعمل  الخاصة  الحرب  وعبر 
كمان ظهرت في اعترافات شبكة االستخبارات 
يقوم  تانية  جهة  ومن  المحتل  لصالح  العاملة 
في  الداعشي  الفكر  بإنعاش  التركي  المحتل 
مخيم الهول فتكون المرأة هي المستهدفة كونها 
من  الجديد  والنسل  األجيال  تربي  التي  هي 
داعش، وبخصوص هذا قالت ميادة: »المرأة 
كعميالت  وتجنيدها  المخلوقات،  أسمى  من 
ال  جرم  الوطن،  لخيانة  الخاصة  الحرب  في 

يمكن وصفه بكلمة، المرأة هي مصدر للسالم، 
الخاصة،  لحربهم  سلعة  استعمالها  وليس 
أمر  إرهابية  أهداف  تحقيق  بغية  فتجنيدها 
مرفوض تماماً، كما شهدنا خالل هذه الحملة 
تجنيد المحتل التركي لنساء عدة شاركنَّ لنقل 
المرأة  المحتل،  هذا  لصالح  عديدة  معلومات 
للحروب  رافضة  للسالم،  منهالً  كانت  لطاما 
علينا نحن النساء رفض الخضوع والمشاركة 
الوطن  مصالح  ووضع  الجرائم،  هذه  في 

وأمانه فوق كل مصلحة شخصية«.

حملة بنتائج جوهرية

الوقع  إلى  أشارت  فارس  نجودة  جهتها  ومن 
قوى  بدأتها  التي  األمن،  لحملة  اإليجابي 
نفوس  على  الهول  مخيم  في  الداخلي  األمن 
وال  »كان  بقولها:  المنطقة  في  المواطنين 
للجميع،  للخوف  مصدراً  الهول  مخيم  يزال 
لزرع  ومنبعاً  عديدة،  يحتضن جنسيات  كونه 
قاطنيه  من  الكثير  أن  عدا  اإلرهابية،  األفكار 
تحت  والعمل  أنفسهم،  بيع  عن  يتوارون  ال 

لتثلج  التركي، جاءت هذه الحملة  وطأة العدو 
الخونة،  على  القضاء  في  بعملها  الصدور 

واإلرهاب«.
خاليا  على  »القضاء  حديثها:  نجودة  وتابعت 
داعش، من أهم أهداف الحملة، تصاعد العنف 
في المخيم، ليس من عبث بل هو دليل قاطع 
فخطورة  فيه،  المنتشر  اإلرهابي  الفكر  على 
هذا المخيم، ليست بجديدة، وتكمن هذه الحملة 
في أهميتها وواجبها نحو القضاء على مصدر 

اإلرهاب وتجفيفه«.

مذكرة دعوى
بالغ رقم /60/ لعام  2022م

على السيد: عبد الهادي بشير العلي بن 
خلف  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 الواقع في 

2022/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /3972/ المقامة 
عليك من قبل: محمد عيد سعيد إبراهيم بن 

زكي
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /2510/ لعام 
2022 م

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

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: حسين جاسم الخلف  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 /3232/ لعام 
2022 م

على السيد: عبدالرحمن أحمد عبدهللا 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

الواقع في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: صالح الجاجان, 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 /4330/ لعام 
2022 م

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

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: خالد صالح السمعو , 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 /2965/ لعام 
2022م

على السيد: عبدهللا عقيل اإلبراهيم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: جمعة نوري العجيل , 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                       
بالغ رقم /26/ لعام 2022 م

على السيد: عبدو حسن الشواخ  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /4009/ المقامة 
عليك من قبل: فيصل إسماعيل حسين

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

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

...................
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /4781/ لعام 
2022 م

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

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: يوسف العابو , بطلب: تثبيت بيع 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /2457/ لعام 2022م
على السيد: علي األحمد باسود  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 

2022/9/26م
للنظر بالدعوى األساس /3375/ المقامة 
عليك من قبل: عبد الحميد المحمد بن عثمان

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

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

..................
مذكرةإخطار                   

بالغ رقم /3144/ لعام 2022م
على السيد: علي سينو بن أمين  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 

2022/9/26م
للنظر بالدعوى األساس /1751/ المقامة 

عليك من قبل: محمد عمر جبان
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /4512/ لعام 
2022 م

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

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: أسعد الحاج محمد شيخ حسين , 

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة دعوى                  
بالغ رقم /3205/ لعام 2022م

على السيد: علي عثمان السعيدي  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /1793/ المقامة 
عليك من قبل: محمد وليد ناصر حميدي

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

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

...................
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /4857/ لعام 
2022 م

على السيد: غسان الفارس العبدهللا الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: إبراهيم حمود 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 /5/ لعام  2022م

طالب التبليغ: فاطمة عبد الرحمن عبد 
الرحمن                      

المطلوب تبليغه: علي ديبو قبيع                  
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 /2463/ لعام 
2022 م

على السيد: فائز اليوسف حاج خلف 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

الواقع في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمود الحمود السيد, 

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم اساس الدعوى 2022/1850م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فرخوزاد  

نعسان    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  عنتر صبحي بيرم, بطلب/بجرم 

تثبيت البيع , 
الواقع 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 .
....................................................

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

بالغ رقم /2493/ لعام 2022 م
على السيد: فواز األحمد بن خلف  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 

2022/9/26م
للنظر بالدعوى األساس /2603/ المقامة 

عليك من قبل: يوسف خليل بن عبدو
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /1789/ لعام 
2022 م

على السيد: فوزي األحمد بن علي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: عيسى عوض الخلوف, 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1909م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فياض كابي 

بن حسين    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها 
عليك  محمد شيخو بن أحمد , بطلب/بجرم 

تثبيت البيع, 
الواقع 2022/10/3م الساعة /10/ فعليك 

أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى/ 

ستجري بحقك المعاملة القانونية. 
 .....................................................

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1874م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فيدانه بوزان 
نعسان –كوجان بوزان نعسان

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها 
عليك  سارية محمد نعسان , بطلب/بجرم 

فراغة  سيارة , 
الواقع 2022/9/26م 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 2022/1941م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد أحمد 
بن عبدو

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: علي المسلم خليل, بطلب/بجرم: 

تثبيت بيع, 
الواقع 2022/9/26م الساعة /10/ فعليك 

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

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى 
ستجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

..مذكرة دعوى                    
بالغ رقم /3172/ لعام 2022

على السيد: محمد الجاسم بن محمود  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /1783/ المقامة 
عليك من قبل: إبراهيم بكار بن حسين

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

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

..................
مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /4395/ لعام 
2022م

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

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: نجم محمد الصالح, بطلب: تثبيت 

عقد سيارة 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة إخطار                   
بالغ رقم /2496/ لعام 2022

على السيد: محمد المحمد بن محمود  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /1767/ المقامة 
عليك من قبل: بوزان محمد بن محمود

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

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

..................
سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /20/ لعام 2022م
طالب التبليغ: محمد أمين محمد الخلف                      

المطلوب تبليغه: محمود خلف العليوي                  
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.

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

إخطار تنفيذ صادر عن هيئة التنفيذ لديوان 
العدالة االجتماعية في كوباني

رقم الملف /198/
طالب التنفيذ: محمد خان مسي

المطلوب التنفيذ عليه: شيرزاد والي بركل
وضع موضع التنفيذ القرار رقم /390/
الصادر عن ديوان العدالة في كوباني 

والتضمن من حيث النتيجة:
إلزامك بدفع مبلغ /1900/ألف وتسعمائة 

دوالر أمريكي
وبناًء على طلب طالب التنفيذ له فإننا نكلفكم 
بتنفيذ مضمون القرار المذكور أعاله خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تبليغك 
هذا اإلخطار وإال سوف تجري في حقك 

اإلجراءات التنفيذي...
.....................................................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /4365/ لعام 

2022 م
على السيد: محمد خير رمضان الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: أحمد جمعة الكراف, 

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة دعوى                 
بالغ رقم /3762/ لعام 2022 م

على السيد: محمد ديب أبو جميل بن حج 
علي  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 

2022/9/26م
للنظر بالدعوى األساس /2315/ المقامة 
عليك من قبل: يحيى الحج حسين بن عيسى

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

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

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

بالغ رقم /3189/ لعام 2022م
على السيد: محمد عبد الوهاب كاتبي بن 

عبد العزيز  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /1479/ المقامة 
عليك من قبل: إبراهيم أحمد العقيل

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

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

.................
 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /6/ لعام 2022م
طالب التبليغ: محمد عيسى العبد هللا                      

المطلوب تبليغه: فياض علوش علي                  
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 2022/1854م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد محمد 
عبدالقادر    

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

عليك علي محمد مرعي, بطلب/بجرم تثبيت 
البيع, 

الواقع 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.
.....................................................

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1887م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد 

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

عليك شيخ بوزان شيخ صالح, بطلب/بجرم 
تثبيت البيع, 

الواقع 2022/10/3م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجري بحقك المعاملة القانونية .
.....................................................

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /19/ لعام 2022

طالب التبليغ: محمود جاسم الطه                      
المطلوب تبليغه: هاني بشير صالح                  

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 /3495/ لعام 
2022 م

على السيد: محمود علي باش الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: حجي اإلبراهيم , بطلب: تثبيت 

بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1921م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مدرس مواس 
بن عبدالرحمن    

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

عليك إدريس علي, بطلب/بجرم تثبيت بيع, 
الواقع 2022/9/26م الساعة /10/ فعليك 

أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيال عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/ 

ستجري بحقك المعاملة القانونية.
.....................................................

...................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /2525/ لعام 
2022 م

على السيد: مصطفى مغالج بن أحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

الواقع في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: سطيم السطيم, بطلب: 

تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /15/ لعام 2022

على السيد: نبيل أحمد كشكوك  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 من يوم 
الخميس2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس /3867/ المقامة 
عليك من قبل: عالوي علي المحمد

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

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

...................
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /3481/ لعام 
2022م

على السيد: نوري أحمد اإلبراهيم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: عيسى علي الحمد, 

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 /2676/ لعام 
2022 م

على السيد: هاني حسين الديك الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: صدام األحمد محمود بن عبد, 

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 /4332/ لعام 

2022م
على السيد: ياسر أحمد الناشف الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: عبدالرحمن بن علي, 

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة إخطار                  
بالغ رقم /3810/ لعام 2022م

على السيد: يحيى العذاب بن عليوي  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /1525/ المقامة 
عليك من قبل: أحمد محمد األحمد

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

بحقك اإلجراءات القانونية.

ترفة خلفسلطانة فتاح

نجودة فارسميادة محمد
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مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3420/ لعام 

2022م
على السيد: إبراهيم أحمد العبدهللا الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: محمد األحمد, 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 /3261/ لعام 
2022م

على السيد: إبراهيم مرزوق بن عبدالرحمن 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

الواقع في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: حسن السلوم, بطلب: 

تثبيت عقد سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

في الدعوى رقم األساس /2963/ لعام 
2022م

على السيد: إبراهيم مصطفى العساف 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

الواقع في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: صبحي عيسى الشيخ, 

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة إخطار                   
بالغ رقم /3200/ لعام 2022م

على السيد: أحمد الجاسم الحويجي بن خلف  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /281/ المقامة 
عليك من قبل: حميد الجاسم بن جاسم

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

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

.....
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /81/ لعام 2022م
على السيد: أحمد العلي الناصر الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: مريم العلي الناصر , 

بطلب: تصفية تركة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /4462/ لعام 

2022م
على السيد: أحمد محمد زيدان الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: محمد عثمان زيدان , 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 /4416/ لعام 

2022م
على السيد: أحمد محمد عمر الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: أحمد محمد حاج علي, بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة دعوى                         
بالغ رقم /138/ لعام  2022م

على السيد: أحمد محو بن نعسان  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /4119/ المقامة 
عليك من قبل: فردون السليمان بن محمد

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

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

.....
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /3287/ لعام 
2022 م

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

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: أحمد فتوح الحسين, 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 /2986/ لعام 

2022 م
على السيد: أكرم محي حمود الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: صالح الدندل بن محمد, بطلب: 

تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى                         
بالغ رقم /21/ لعام  2022م

على السيد: بوزان الحسين بن تمام الخليل  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /917/ المقامة 
عليك من قبل: علي الخلف الحاج بن محمد

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

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

.....

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2722/ لعام 

2022م
على السيد: جالل أحمد الجاسم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: حمدان عايد العبد العلي, 
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 /4375/ لعام 
2022م

على السيدة: حجة فريدة بنت عبدهللا 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

الواقع في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: سالم علي, بطلب: تثبيت 

عقد سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة إخطار                            
بالغ رقم /29/ لعام  2022م

على السيد: حسن العمي بن أحمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /912/ المقامة 
عليك من قبل: حسن الشمالي الطياس بن 

صبحي
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

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

.....
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /4508/ لعام 
2022 م

على السيد: حسن خليل سوكو الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: ياسر موسى أبو عمر, 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 /4801/ لعام 

2022 م
على السيد: حسين الجدعان الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: محمد العلي, بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1862م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسين حمدو 
الخليل    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها 
عليك  حذيفة العزو, بطلب/بجرم فراغة 

سيارة , 
الواقع 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.
.................................................

.....
مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /3557/ لعام 
2022 م

على السيد: حسين عبدي بن حميد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: حسين عمر الخضر, 

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 /893/
رقم القرار /642/ 

طالب التبليغ: حسين محسن العيسى              
المطلوب تبليغه: أحمد عويد العشبان                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /هونداي/ لون أبيض 
تحمل اللوحة رقم /659692/ واعتبار عقد 
البيع المؤرخ  بتاريخ 2020/4/23 جزء ال 

يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت بالرقة   -2

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

والمصاريف.
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها /15/ يوم 
من تاريخ النشر في الجريدة ستجري بحقك 

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1919م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسين محمد 
النزال    

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

عليك  إسماعيل هشلوم, بطلب/بجرم تثبيت 
البيع , 

الواقع 2022/9/26م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجري بحقك المعاملة القانونية .
.................................................

.....
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /2299/ لعام 
2022 م

على السيد: حسين معطي بن رسول 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً الواقع في 2022/9/14م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: محمد الحسين بن 

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة إخطار                  
بالغ رقم /3814/ لعام 2022

على السيد: حنيفي بركل بن مسلم  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /1597/ المقامة 
عليك من قبل: حسن عادل حج إسماعيل

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

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

مذكرة دعوى                    
بالغ رقم /3142/ لعام  2022م

على السيد: خالد االبراهيم بن محمود  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /1749/ المقامة 
عليك من قبل: عبد الباسط السمعو بن 

رمضان
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /4411/ لعام 
2022 م

على السيد: خالد علي الدندل الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: سالم الكساب , 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 /4855/ لعام 
2022م

على السيد: خليل إسماعيل عيسى الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: إسماعيل الحسين, بطلب: 
تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار                   
بالغ رقم /3197/ لعام 2022م

على السيد: خليل حسين الحميد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /1441/ المقامة 
عليك من قبل: فيصل السالمة بن حمود

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

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /333/
رقم القرار /3312/ 

طالب التبليغ: درويش العيسى بن خلف              
المطلوب تبليغه: بندر الدالي بن حماد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1

الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /كيا/ لون أبيض 

ذهبي تحمل اللوحة رقم /735280/
إدلب واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2019/9/29 جزء ال يتجزأ من القرار .

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها/15/ يوم 
من تاريخ النشر في الجريدة ستجري بحقك 

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

.....
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /4143/ لعام 
2022 م

على السيد: راغب صبحي حبابة الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: رابعة  , بطلب: تفريق 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

 ...................................................
ديوان العدالة في قامشلو

الرقم: 731
التاريخ:  2022/9/11م

مذكرة دعوى عن طريق الصحف
طالب التبليغ: رضوان جميل محمد               

الجهة المدعى عليها : ورثة فواز خليل 
يوسف وهم ) مصطفى فواز خليل –كوران 
فواز خليل –جيان فواز خليل –نذير فواز 
خليل – وصفي فواز خليل – يوسف فواز 

خليل  
الدعوى: انعدام قرار 

نظراً لجهالة عنوانك تقرر هيئة التمييز 
تبليغكم عن طريق الصحف لحضور جلسة 

المحاكمة يوم األحد المصادف بتاريخ 
2022/9/18م في الدعوى رقم أساس 

/1116/ لعام 2022م  المنظورة أمام هيئة 
التمييز في قامشلو وإن لم تحضر أو ترسل 
وكيالً ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
...................................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /4509/ لعام 

2022 م
على السيد: رعد نواف العبدهللا الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: فهد غريب الحسين, 

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /3812/ لعام 2022 م
على السيد: سليم الخذلي بن حسين  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 

2022/9/26م
للنظر بالدعوى األساس /869/ المقامة 
عليك من قبل: عبد الحنان العلي الحمدان

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

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1860م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: شحادة الصالح 
بن عيسى    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  محمد حمد هشلوم, بطلب/بجرم 

تثبيت البيع , 
الواقع 2022/9/26م 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
في الدعوى رقم األساس /4851/ لعام 

2022 م
على السيد: شركة المختار التجارية 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

الواقع في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: حسين العجو , بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

هيئة التنفيذ في الرقة
تبليغ المنفذ عليه: صادق إبراهيم بن خلف
وذلك بالملف التنفيذي رقم/2022/636م 

وفق القرار الصادر عن هيئة ديوان العدالة 
في الرقة رقم/2365/

على أن يتم حضور المنفذ عليه بعد صدور 
اإلخطار التنفيذي بخمسة أيام

وإن لم تحضر سوف يتم السير باإلجراءات 
التنفيذية بحقه.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /4501/ لعام 

2022 م
على السيد: صبحي إسماعيل تمو الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 

في 2022/9/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: علي أمام الحمود, بطلب: 

تثبيت بيع سيارة 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /3183/ لعام 2022م
على السيد: صبحي الجفان بن محمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /1787/ المقامة 
عليك من قبل: عبد الباسط  الجفان بن محمد

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

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

مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /59/ لعام 2022 م

على السيد: عامر مدراتي بن رياض  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/19م

للنظر بالدعوى األساس /4029/ المقامة 
عليك من قبل: خالد العلي بن جاسم

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

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

 مذكرة إخطار                   
بالغ رقم /3182/ لعام 2022م

على السيد: عبد الباسط مال محمد بن محمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 
2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /677/ المقامة 
عليك من قبل: محمد الحاج محمد بن يحيى

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

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

مذكرة إخطار
بالغ رقم /51/ لعام 2022

على السيد: عبد الكافي هالل شيخ جاسم – 
عبد حج خلف بن عيسى  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 الواقع في 

2022/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /3352/ المقامة 

عليك من قبل: محمد ذياب بن موسى
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /22/ لعام 2022
على السيد: عبد المنعم عبيد بن عبد الرحيم  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 الواقع في 

2022/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /3880/ المقامة 
عليك من قبل: خالد شيخ محمد بن إبراهيم

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

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

3 14 جمتمــــعمنوعـــات

الشدادي/حسام الدخيل- يالحق شبح الموت السوريين من جديد؛ وذلك النتشار مرض الكوليرا الذي بات يمتد في 
عموم الجغرافية السورية، فيما أكدت الجهات المعنية إلى أن سبب في انتشار المرض تلوث مياه الصالحة للشرب 

لدى غالبية األهالي، فيما يظهر أن السبب الرئيسي في ظهور المرض تعمد تركيا لقطع المياه عن المنطقة.

الكوليرا تطرق األبواب بتلّوث المياه، وبقطع 
تركيا لها

لجنة التربية والتعليم في الطبقة تنهي استعدادها للعام 
الدراسي الجديد

أعلنت هيئة الصحة في اإلدارة الذاتية لمناطق 
من  العاشر  السبت  يوم  سوريا  شرق  شمال 
شهر أيلول الجاري، عن وفاة ثالثة أشخاص 
منشور  عبر  أكدت  والتي  الكوليرا،  بمرض 
إن  الفيسبوك  في  الرسمية  صفحتها  على 
المرض يتفشى بسرعة في ريفي الرقة، ودير 

الزور المحاذية لنهر الفرات.
ناشدت هيئة الصحة المنظمات الدولية، وعلى 
رأسها منظمة الصحة العالمية ضرورة التدخل 
الفوري؛ إليقاف نزيف األرواح، وخصوصاً 

في سرعة انتشار المرض.
كما تم توثيق 24 إصابة بمرض الكوليرا في 
الغربي  الزور  ودير  الشرقي،  الرقة  ريفي 

المحاذي لنهر الفرات.
ويعود السبب الرئيسي النتشار وباء الكوليرا 
المياه  فقدان  إلى  األراضي  داخل  جديد  من 
الصالحة للشرب، لدى غالبية األهالي؛ بسبب 
مياه  قطع  إلى  التركي  االحتالل  دولة  تعمد 
نهر  مياه  من  الشرب، وخفض حصة سوريا 
إلى  االنخفاض  فيها  وصل  والتي  الفرات، 
المحليين؛  السكان  حسب  قياسية،  مستويات 
ما يجعل تركيا تتحمل المسؤولية الكاملة على 

عودة ظهور الوباء.
كما ساهمت الحرب بشكل كبير بتشكيل البيئة 
التحتية،  البنية  تدمير  بعد  للمرض،  المناسبة 
عدد  وتضرر  الصحي،  الصرف  وشبكات 
مدار  على  المياه،  تنقية  محطات  من  كبير 
ذلك  كل  إلى  ليضاف  فائتة،  عاماً  عشر  أحد 
الذي  المياه،  بقطع  التركي  االحتالل  جريمة 
بذلك  ليكون  ملوثة،  مياه  لشرب  األهالي  دفع 
وتفشي  النتشار  األساسية  القاعدة  تشكلت  قد 

الوباء من جديد.
وأكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال 

وشرق سوريا، الدكتور )جوان مصطفى( في 
أكثر  إن  هاوار،  أنباء  وكالة  مع  لقاء صحفي 
الحاالت، التي تم رصدها سجلت في ريف دير 

الزور الغربي. 
تسجيلها  تم  التي  اإلصابات،  »إن  مضيفاً: 
شرب  عن  ناتجة  األولية  الدراسات  وحسب 

مياه ملوثة«.
تحت  الحالي  الوضع  إن  مصطفى،  أكد  كما 
التدابير  اتخذت  وقد  الصحة،  هيئة  سيطرة 
مع  بالتعاون  وذلك  الخصوص،  بهذا  الالزمة 

لجنة الصحة في دير الزور.
عن  الخبر  تلفزيون  نقل  أخرى،  جهة  ومن 
التي  حلب  مدينة  في  يسمها  لم  طبية  مصادر 
تديرها حكومة دمشق، إن بعض المستشفيات 
شديدة،  إسهال  حاالت  استقبلت  المدينة  في 
في  وجفاف  الدم،  ضغط  في  هبوط  يرافقها 
علق  الذي  األمر،  األخرى،  الحاالت  بعض 
عليها مدير صحة حلب الدكتور )زياد الحاج 
تم  التي  المصابة،  »الحاالت  بالقول:  طه( 
التي  »إسهاالت صيفية«  إال  هي  ما  رصدها 
بسبب  األوقات؛  هذه  مثل  في  تحدث  ما  عادة 

موجات الحرارة.
وفي السياق ذاته، حذرت عدة جهات صحية 
في المناطق، التي تديرها المعارضة السورية 
قبل أيام من انتشار مرض الكوليرا في مدينة 
اإلعالن  دون  سوريا  شمالي  وحلب،  إدلب، 

عن تسجيل أي إصابة.
لتعود بعد ذلك وزارة الصحة التابعة لحكومة 
في  بالكوليرا  إصابات  وجود  تؤكد  دمشق، 
بلغ عددها حوالي  حلب شمال سوريا، والتي 

15 إصابة بحسب بيان وزارة الصحة.
والكوليرا هو مرض وبائي معٍد يصيب الجهاز 

يليه  شديد  بإسهال  أعراضها  وتبدأ  الهضمي، 
فقدان  نتيجة  الدم  في ضغط  وانخفاض  قيء، 
الجسم لسوائله؛ ما يؤدي إلى الوفاة في بعض 
األحيان، إذا لم يتلَق المريض العالج المناسب 

سريعاً.
التاسع  القرن  في  األولى  للمرة  الوباء  وظهر 
عبر  االنتقال  على  جرثومته  وتعتمد  عشر، 

المياه الملوثة من شخص إلى آخر.

الطبقة/عمرالفارس-أنهتلجنةالتربية والتعليم 
للعام  السنوية  تجهيزاتها  الطبقة  مدينة  في 
وتوزيع  مدارس،  عدة  تأهيل  في  الجديد 
ومقاعد  ألواح،  من  المدرسية  االحتياجات 
اللباس المدرسي الموحد بعد  صفية، وطرح 
إقرار ذلك هذا العام في اجتماع لهيئة التربية 

والتعليم بالرقة.

 استعداداً للعام الدراسي الجديد بشكل سنوي، 
ومجمعاتها  والتعليم  التربية  لجان  تمارس 
التعليمي  بالواقع  للنهوض  مهامها؛  التربوية 
من خالل المشاريع، والخطط السنوية التربوية 

المقررة من قبل هيئة التربية والتعليم. 
وللحديث عن آخر أعمال لجنة التربية والتعليم 
في مدينة الطبقة، التقت صحيفتنا »روناهي« 
والتعليم  التربية  لجنة  في  المشترك  الرئيس 
حديثهُ:  افتتح  الذي  الحمود«  »محمد  بالطبقة 
 2023-  2022 الجديد  العام  اقتراب  »مع 
والمجمعات  والتعليم  التربية  لجنة  تقوم 
التربوية الثالثة، التابعة لها في كل من منطقة 
بأعمالها  والجرنية  والمنصورة  الطبقة، 
الصيفية  التحضيرات  منها  المعتادة،  السنوية 
الجدد، وفَق  والمتحدثين  المعلمين  تأهيل  عبر 
والتعليم  التربية  هيئة  تضعها  التي  األسس 
والطرق  التعليمية،  باألساليب  للنهوض 

دارية واألنظمة الداخلية للمدارس«. اإلإِ
 

تأهيل املدارس

لوضع  المبذولة  الجهود  إلى  الحمود  ولفت 
في  الدائرة  بالحرب  تأثرت  التي  المدارس 

عدة  تعرضت  أن  »بعد  بالخدمة:  المنطقة 
الحرب،  فترات  في  الجزئي  للتدمير  مدارس 
وبشكل  عملنا  المناطق،  لها  تعرضت  التي 
الطبقة  في  مدارس  عدة  تأهيل  على  دوري 
المنصورة،  البارودة في  وريفها منها مدرسة 
ومدرسة اإلسكندرية في الطبقة، وعدة مدارس 
ومدرسة  المويلح  مدرسة  منها  الجرنية،  في 
الكلي  العدد  ليصل  األزور،  بنت  خولة 
الطبقة،  في  مدرسة   237 المؤهلة  للمدارس 
لمشروع  إضافة  والجرنية،  والمنصورة، 
خاص في تأهيل الغرف الصفية، والحمامات 
مدرستي  مثل  المدارس  بعض  إلى  التابعة 

قرطبة والقادسية«. 

تأمني املستلزمات املدرسية
 

التربية  لجنة  في  المشترك  الرئيس  وأوضح 
والتعليم  التربية  لجنة  أن  بالطبقة،  والتعليم 
المستلزمات  من  جديدة  دفعة  بتوزيع  قامت 
المدرسية، شملت األلواح المدرسية »الفيبر« 
الصفية  التعليم  وتقنيات  الصفية،  والمقاعد 
النقص  وسد  ومواد ضرورية،  من مجسمات 
إضافة  المدارس،  في  الرياضية  األدوات  في 

المدرسية  والكتب  والمراوح  المدافئ  لتسليم 
لجميع المراحل الدراسية. 

توحيد اللباس املدريس

هذا  أُنجزت  التي  الجديدة،  الخطوات  وكأحد 
لجنة  في  المشترك  الرئيس  أفاد  لهذا  العام 
»من  الحمود:  محمد  بالطبقة  والتعليم  التربية 

التربوية  الهيئة  اجتماع  مخرجات  ضمن 
التابعة لها في شمال وشرق سوريا،  واللجان 
وبدء  المدرسي  اللباس  توحيد  قرار  أُصدَر 
عدة  بتوقيع  قمنا  حيث  العام،  لهذا  بتطبيقهُ 
مقاوالت شرائية مع بعض التجار لضبط عدم 
ونوعيتهُ  المدرسي  اللباس  سعر  في  التالعب 
طرحهُ  وسيتم  لهُ،  التجاري  االحتكار  ومنع 
في األسواق خالل أيام قبل بدء العام الدراسي 

الجديد«. 

 ميراث
 المرأة في
األديان

اختلفت أحكام امليراث في األديان 

في  آخر  الى  دين  من  السماوية، 

امليراث،  من  حقها  املرأة  إعطاء 

حرمت  اليهودية  الديانة  أن  حيث 

امليراث،  من  كامل  بشكل  املرأة 

قبل  ألبيها  ملكاً  تعّد  فهي 

ذلك،  بعد  لزوجها  وملكاً  زواجها، 

وحينما يتوفى األب أو الزوج، ليس 

لها من احلق أي شيء.

الذكور  لألبناء  يعطى  امليراث   
مال  كامل  يرث  ولزوج  فقط، 

يتوفى  وحني  وفاتها،  عند  زوجته 

هو  هكذا  شيئاً  منه  ترث  ال  هو، 

اليهودية،  الديانة  في  حكمها 

لم  فهي  املسيحية،  الديانة  أما 

ميراث  موضوع  في  شيئاً  تفصل 

كما  املسيحية  الديانة  ألن  املرأة؛ 

يعّدها رجال الدين املسيحي، هي 

والتسامح،  احملبة،  ألخالق  نشر 

واإلنسانية، وليست لوضع حقوق 

ألحد  املسيح  قال  كما  مادية 

األبناء الذي جاء يسأله من يكون 

أبيه؟ فقال له املسيح: أنا لم آِت، 

في  أما  بينكم،  املال  أقسم  لكي 

له  امليراث  فإن  اإلسالمي،  الدين 

الكرمي،  القران  في  واضحة  آيات 

وخاصة في سورة النساء، تفصل 

ذكوراً  الوراثة  وحصص  أسهم 

إلى  قرابتهم  بنسبه  وذلك  وإناثاً 

الدين  في  ترث  واملرأة  املتوفي، 

اإلسالمي بصفتها أماً، أو ابنة، أو 

زوجة، أو أختاً أو عمة أو....ألخ

املرأة  يحرم  لم  اإلسالم  إن  حيث 

يكون  دائماً  وليس  امليراث،  من 

فإذا  الرجل،  من  أقل  املرأة  نصيب 

زوجة،  وترك  مات  رجالً  إن  قلنا 

ترث  األم  هنا  مثالً،  أوالد  وعشرة 

ثمن،  لها  ألن  ثمانية،  من  واحدة 

بينما يرث أوالدها الذكور أقل من 

أن  يجب  لذلك  بالعشرة،  واحد 

نعلم إن للذكر مثل حظ االنثيني، 

باألخوة  يتعلق  فيما  فقط  يأتي 

منه  مطلوب  األخ  ألن  واألخوات؛ 

أن ينفق على أخته الغير متزوجة، 

وال  مجبرة،  فليست  األخت  أما 

على  تنفق  أن  عليها شرعاً  يجب 

أخيها.

فالديانةاإلسالمية، وضعت قوانني 

امليراث والوصايا بحكمه، وجعلها 

أن تقام، ويعاقب  حدوداً هلل يجب 

في الدنيا واآلخرة من يقوم بسلب 

أو  أخته  أو  ابنته،  أو  أمه،  حق 

غيرهم.

الوراثية، وهي  فاملرأة لها حصتها 

وإمنا  والقانون،  بالشرع  مصانة 

منع  من  الرجال  بعض  به  يقوم 

ظلماً،  يعّد  امليراث  من  أخواتهن 

وأكلوا أموالهم باحلرام ملا ال يرضى 

نص  يخالف  ومبا  ورسوله،  اهلل 

هذا  في  املفصلة  القرآنية  اآليات 

املوضوع.

الدين والحياة

حممد القادري
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الروماتيزم

أكياس على المبايض

د. الزكين حسن

مفاصل  يصيب  التهاب  عن  عبارة  الروماتيزم:   
الذاتية  المناعة  بأنه أحد أمراض  الجسم، ويصنف 
مفاصل  خاص  بشكٍل  الروماتيزم  ويصيب  أيًضا، 

األصابع، اليدين، الركب، القدمين. 

أعراض الروماتيزم

هناك بعض أعراض الروماتيزم الشائعة والمبكرة، 
والتي تتمثل فيما يلي:

واألولى  الشائعة  األعراض  من  هو  التعب:   -1
يالزم  والذي  الروماتيزم،  بمرض  لإلصابة 

المصاب في جميع مراحل اإلصابة أيًضا.
التهاب  جراء  الجسم  فعل  ردة  تكون  قد  التعب 
المفاصل، قلة النوم وحتى األدوية المتناولة، األمر 
الذي من شأنه أن يؤثر بشكٍل سلبي على الصحة 

النفسية للمريض وحتى الجنسية.
ببعض  اإلصابة  هذه  عن  الناتج  التعب  يترافق  قد 

األعراض المختلفة مثل فقدان الشهية والوزن.
2- ألم في المفاصل: من أهم األعراض التي تميز 

اإلصابة بالروماتيزم هي ألم المفاصل.
نتيجة  وذلك  تورمها،  عند  المفاصل  ألم  يزداد 

انتفاخها وزيادة مستوى السوائل في المنطقة.
وتهيج  المفاصل  تمدد  األمر  هذا  يسبب  بدوره 
الكبسوالت التي تحيط بها، علًما أن هذه الكبسوالت 
على  تعمل  والتي  عصبية،  نهايات  على  تحتوي 

إرسال إشارات األلم إلى الدماغ.
اإلصابة  فإن  ذكرنا  كما  المفاصل:  تورم   -3
وبالتالي  المفاصل،  تورم  مع  تترافق  بالروماتيزم 
زيادة األلم المذكور والمشروح في النقطة السابقة.

عملية  من  ويجعل  يعيق  أن  شأنه  من  التورم  هذا 
المفاصل  حركة  من  يعيق  كما  صعبًا،  أمًرا  النوم 

المصابة.
الروماتيزم  أعراض  من  المفاصل:  احمرار   -4

المبكرة هو احمرار المفاصل المصابة.
هذا االحمرار في الجلد المحيط بالمفاصل المصابة، 
في  الدموية  الشعيرات  وتمدد  توسع  نتيجة  يظهر 

المنطقة.
المفاصل  كانت  حال  في  المفاصل:  سخونة   -5
المصابة تعاني من السخونة وارتفاع الحرارة، فهذا 

دليل أن المرض نشط.
عندما يبدأ المرض باالستجابة للعالج، يختفي هذا 

العرض رويدًا رويدًا.
أعراض  أكثر  من  وهو  المفاصل:  صالبة   -6
واضًحا  األمر  هذا  ويظهر  شيوًعا،  الروماتيزم 
باألخص خالل ساعات الصباح مقارنةً بفترة اليوم.
المناسب  للعالج  الخضوع  مع  المشكلة  هذه  تقل 

لحالتك الصحية.

أعراض الروماتيزم الشائعة األخرى

الروماتيزم  أعراض  من  أخرى  مجموعة  هناك 
الشائعة، والتي تشمل:

ـ فقدان قدرة المفاصل على الحركة المطلوبة.
ـ عدم القدرة على المشي باستقامة في حال إصابة 

مفاصل القدمين.
ـ تشويه في شكل المفاصل المصابة.

ـ رفع خطر اإلصابة بفقر الدم.
ـ ارتفاع درجة حرارة الجسم.

اإلصابة  خطر  وارتفاع  الصحية  الحالة  تراجع  ـ 
باالكتئاب.

د. غزالة شويش

أكياس على المبيض: مرض يصيب المبيضان 
في  صغيرين  عضوين  عن  عبارة  وهما 
يقوم  الرحم،  جانبي  على  يقعان  األنثى  جسم 
بإنتاج ُهرمونات من بينها هرمون  المبيضان 
اإلستروجين الذي يُسبب ظهور الحيض، كما 
جدًا  صغيرة  بويضة  بإطالق  المبيضان  يقوم 

كل شهر.
تتجه البويضة إلى قناتي فالوب حيث احتمال 
أن يتم إخصابها هناك وعمليه إطالق البويضة 

هذه تسمى اإلباضة.
تتكون  كما  المبيضين  في  األورام  تتكون  قد 
غير  األورام  الجسم،  في  أخرى  أعضاء  في 
األورام  أما  حميدة  أوراًما  تعد  السرطانية 

السرطانية تسمى أوراًما خبيثة.
هنالك ثالثة أنواع من األورام في المبيضين:

ـ أورام نسيج الظهارة وهي الطبقة الخارجية 
من األغشية المخاطية.

ـ أورام خلية جنسية.
ـ أورام النسيج الضاّم.

أعراض أكياس عىل املبايض

أية  المبيض  الكيسة في  الغالب، ال تسبب  في 
أعراض وفي العديد من الحاالت يتم اكتشاف 
الكيسة في المبيض فقط خالل فحص روتيني 
في  ولكن  النسائي،  الطب  اختصاصي  لدى 
المبيض،  الكيسة في  فيها  تلتف  التي  الحاالت 
تنزف، أو تتمزق فقد تؤدي إلى حدوث مشاكل.
المهم  من  اآلتية  األعراض  أحد  ظهور  عند 
قد  نفسها  األعراض  هذه  وذلك ألن  الفحص، 
تدل على وجود أورام في المبيضين كليهما أو 
أحدهما فثمة حاالت كثيرة ينتشر فيها السرطان 

في المبيضين قبل أن يتم الكشف عنه.
تشمل أعراض تكيس المبايض ما يأتي:

ـ ألم أو انتفاخ في البطن.

ـ صعوبات في التبول أو التبول مرات عديدة 
وفي أحيان متقاربة.

ـ ألم خافت في أسفل الظهر.
ـ أوجاع في فترة الحيض.

ـ نزيف حاد.
ـ ارتفاع الوزن.
ـ غثيان أو قيء.

ـ فـَقـْد الشهية.
ـ الشعور باالمتالء بعد تناول وجبة صغيرة.

أسباب وعوامل خطر أكياس 
عىل املبايض

ال يعرف األطباء بشكٍل مؤكد المسبب الحقيقي 
لمرض سرطان المبيضين، لكنهم وجدوا عددًا 

من عوامل الخطر من بينها:
ـ العمر وخصوًصا بين النساء في سن اليأس.

ـ التدخين.
ـ السمنة الزائدة.

عن. ـ نساء لم يلدَن أو لم يـُرضإِ
ـ أدوية لمعالجة العقم ومشاكل الخصوبة مثل: 

كلوميد.
ـ عالجات ُهرمونية.

اإلصابة  من  شخصي  أو  عائلي  تاريخ  ـ 
أو في  الثديين،  المبيضين، في  بالسرطان في 

القولون.

مضاعفات أكياس عىل املبايض

األكياس  تتسبب  أن  يمكن  المبيض:  التواء 
التي تتضخم في تحرك المبيض مما يزيد من 
فرصة التواء المبيض المؤلم، يمكن أن تشمل 
الحوض  آلالم  المفاجئ  الظهور  األعراض 
يؤدي  أن  يمكن  والقيء،  والغثيان  الشديدة 
إيقاف  أو  انخفاض  إلى  أيًضا  المبيض  التواء 

تدفق الدم إلى المبايض.
تمزق: يمكن أن يسبب الكيس الذي يتمزق ألًما 
شديدًا ونزيفًا داخليًا فكلما زاد حجم الكيس زاد 
خطر التمزق، كما أن النشاط القوي الذي يؤثر 
على الحوض مثل الجماع المهبلي يزيد أيًضا 

من المخاطر.

تشخيص أكياس عىل املبايض

أو  النسائية  األمراض  اختصاصي  يستطيع 
العائلة تحسس كتلة عند إجراء فحص  طبيب 
األورام  معظم  الحوض،  منطقة  في  روتيني 
في الرحم تكون أوراًما حميدة لكن بعًضا منها 
قد يكون سرطانيًا، لذلك من المهم جدًا فحص 
أية كيسة موجودة في الرحم ويكتسب الفحص 
اليأس  سن  في  للنساء  بالنسبة  خاصة  أهمية 
المبيضين  نظًرا ألن خطر اإلصابة بسرطان 

يكون أكبر في هذه السن.
الفحوصات التي يتم إجراؤها الكتشاف كيسة 

أو ورم سرطاني في المبيضين تشمل:
ـ فحص التصوير بالموجات فوق الصوتية.

ـ التصوير المقطعي المحوسب.

ـ التصوير بالرنين المغناطيسي.
ـ التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني.

ـ فحص دم لقياس مستوى الهرمونات.
ـ فحص تنظير البطن.

التشخيص  تأكيد  فيها  يتم  التي  الحاالت  في 
الطبيب  يستخدم  المبيضين،  سرطان  بوجود 
نتائج الفحوصات لتحديد ما إذا كان السرطان 

قد انتشر إلى خارج المبيضين أم ال.
إلى  فعاًل  انتشر  قد  السرطان  كان  إذا 
نتائج  على  الطبيب  يعتمد  المبيضين  خارج 
السرطان،  انتشار  مدى  لتحديد  الفحوصات 
مرحلة  تحديد  تسمى  التشخيصية  العملية  هذه 
المرض حيث يساعد هذا التحديد األطباء على 
اختيار العالجات والطرق العالجية المناسبة.

عالج أكياس عىل املبايض

في  الكيسة  تختفي  المبيض:  أكياس  عالج 
عالج  ألي  حاجة  ودون  تلقائيًا  غالبًا  الرحم 
بأعراض  يشعرن  ال  اللواتي  للنساء  وبالنسبة 
سن  تحت  كّن  ما  إذا  وخصوًصا  مزعجة 
بالتريث  عام  بشكٍل  الطبيب  يوصي  اليأس، 

والحذر دون معالجة الكيسة.
لكنه يواظب على معاينة المريضة مرة واحدة 
من  التأكد  بهدف  أشهر  ثالثة  ولمدة  كل شهر 
الكيسة  وضع  في  تغيرات  أية  حصول  عدم 
التي في الرحم، في حاالت كيسة الرحم التي ال 
تختفي تلقائيًا تكبر أو تسبب األلم يمكن اللجوء 
من  طريقتان  هنالك  الجراحية،  المعالجة  إلى 

المعالجة الجراحية وهي تشمل:
ـ الجراحة التنظيرية بواسطة المنظار.

ـ فتح البطن.
باإلضافة إلى المعالجة الجراحية يمكن اعتماد 

طريقتين للمعالجة:
ـ المعالجة الكيماوية.

ـ المعالجة اإلشعاعية.
يمكن اعتماد إحدى الطرق العالجية المذكورة 
والمعالجة  الكيماوية  المعالجة  الجراحة، 
من  أو  للعالج  وحيدة  كطريقة  اإلشعاعية 
معًا،  عالجية  طرق  عدة  بين  الدمج  الممكن 
هنالك احتمال لمعاودة ظهور أورام سرطانية 
في الرحم في هذه الحالة هنالك حاجة إلجراء 
عملية جراحية إضافية مقرونة أحيانًا بمعالجة 

كيميائية، أو إشعاعية.

حماية  وحدات  حررت  ـ  األخبار  مركز 
حملة  خالل  ثانية  إيزيدية  امرأة  المرأة 
مخيم  في  المتواصلة  واألمن«  »اإلنسانية 

الهول في مقاطعة الحسكة.
»اإلنسانية  حملة  تتابع  مصادر  وقالت 
إن  العشرين،  يومها  دخلت  التي  واألمن« 
وحدات حماية المرأة حررت امرأة إيزيدية 

ثانية في مخيم الهول.
ويذكر أنه في وقت سابق حررت وحدات 
عملية  خالل  إيزيدية  امرأة  المرأة  حماية 

خاصة ضمن حملة »اإلنسانية واألمن«.
الداخلي لشمال وشرق  وكانت قوى األمن 
سوريا قد أطلقت المرحلة الثانية من حملة 
»اإلنسانية واألمن« في 25 من آب الفائت 
الديمقراطية  سوريا  قوات  من  بمساندة 
حماية  ووحدات  الشعب  حماية  ووحدات 

المرأة.

البحث  عمليات  وأثناء  أخرى  جهة  ومن 
المرحلة  خالل  الهول  مخيم  في  والتمشيط 
لحملة »اإلنسانية واألمن«، عثرت  الثانية 
تتضمن  دفاتر  على  الداخلي  األمن  قوى 
رسائل المرتزقة إلى ذويهم باللغة التركية، 
تركيا،  إلى  القريبة  العودة  فيها  يؤكدون 
لدولة  الوثيقة  العالقة  دليل آخر على  وهذا 

االحتالل التركية مع داعش.

رديفة  قوات  تعرضت  ـ  األخبار  مركز 
من  مسلح  لهجوم  دمشق،  حكومة  لقوات 
قإِبل مرتزقة “داعش” اإلرهابي في ريف 

محافظة حمص وسط سوريا.
لحكومة  موالية  إعالمية  صفحات  وقالت 
الرديفة  القوات  من  عنصراً  أن  دمشق، 
تعرض  إثر  آخرين  ثالثة  وأُصيب  قُتإِل، 
من  لهجوم  يستقلونها  كانوا  إطعام  سيارة 
قبل مرتزقة “داعش” قرب بلدة الكدير في 

أقصى ريف حمص الشرقي.

تتبع لقوات  العناصر  ولفتت الصفحات أن 
لجيش  التابعة  الوطني”  “الدفاع  تسمى  ما 
مناطق  في  تنتشر  والتي  دمشق،  حكومة 

متفرقة من سوريا.
دمشق  حكومة  قوات  بأن  ذكره  والجدير 
روسيا  من  والمدعومة  التابعة  والقوات 
مسلحة،  لهجمات  متكرر  بشكٍل  وإيران 
في  يومي  شبه  بشكٍل  تحصل  وتفجيرات 

مناطق متفرقة من سوريا.

في مقاطعة الحسكة محلج القطن 
يستلم 200 طن

هجمات االحتالل التركي تحرم 3596 طالب/ـة 
التعليم من 

تحرير امرأة إيزيدية والعثور 
على رسائل باللغة التركّية

داعش ُتهاجم قوات رديفة لحكومة 
دمشق بريف حمص

تطوير  شركة  بدأت  ـ  األخبار  مركز 
الذاتية  لإلدارة  التابعة  الزراعي  المجتمع 
القطن  مادة  باستالم  الحسكة،  مقاطعة  في 
الذاتية  اإلدارة  تحديد  بعد  المزارعين،  من 
تسعيرة شراء القطن في الرابع من أيلول 
غرام  للكيلو  ل.س   4300 بـ  الجاري 

الواحد.

»محلج  مركز  الذاتية  اإلدارة  وخصصت 
وحيد  كمركز  الحسكة  مدينة  في  القطن« 
المزارعين  من  القطن  الستالم  ورئيس 
السبعة  ومركز  الحسكة،  مقاطعة  ضمن 
الشمالي كمركز  الزور  كيلو في ريف دير 
لمزارعي دير الزور، ومركز الرقة الستالم 

القطن من مزارعي منطقة الفرات.
وهناك آلية استالم تُسّهل على المزارع تسليم 
معوقات،  أي  يواجه  أن  دون  محصوله، 
من  منشأ  شهادة  على  الحصول  في  متمثلة 
منطقته،  في  الزراعي  اإلرشاد  مراكز 
باإلضافة إلى صورة عن بطاقته الشخصية، 

كما أوضحه اإلداري في مركز محلج قطن 
الحسكة محمود محمد لوكالة أنباء هاوار.

من  القطن  محصول  استالم  عملية  وتتم 
المزارعين بعد االطالع على وزن الكمية، 
في  الخبراء  قبل  من  العيّنات  وفحص 
مركز االستالم، إذ يختلف السعر باختالف 

»الجودة والرطوبة والنظافة«.
الزراعي  المجتمع  تطوير  شركة  وترفض 
الرطوبة  نسبة  تتجاوز  الذي  القطن  استالم 

فيه الـ 23 بالمئة، بينما تتساهل في استالم 
األقطان التي تصل فيها نسبة الرطوبة بين 
نسبة  تخصم  فيما  بالمئة،   23 والـ   10 الـ 
مئوية من السعر بشكٍل تقديري، إذا زادت 

نسبة األوساخ عن الـ 10 في المئة.
افتتاح  منذ  المركز  استلمها  التي  فالكمية 
أبوابه وصلت حتى اآلن 200 طن، وتصل 
مدينة  في  القطن  لمحلج  االستيعابية  الطاقة 

الحسكة إلى 150 ألف طن.

مركز األخبارـ خلّفت هجمات دولة االحتالل 
في  كبيرة  أضراراً  ومرتزقتها  التركي 
القطاع التربوي بمناطق خطوط التماس في 
ناحيتي )زركان وتل تمر(، وذلك من خالل 
حرمان آالف الطلبة من التعليم بسبب تدمير 
مدراسهم نتيجة القصف العشوائي، وتحويل 

عدد منها إلى مقاٍر عسكرية.
الجديد  الدراسي  العام  بداية  ومع 
التربية  هيئة  تحديد  وبعد   ،2023/2022
والتعليم في شمال وشرق سوريا، موعد بدء 
في  الثالث  الدراسية  للمراحل  الطلبة  دوام 
المدارس  إدارة  أنهت  الجاري،  أيلول   18
تجهيزاتها  الحسكة،  مقاطعة  في  العامة 
مناطق  في  الجديد  الدراسي  العام  الستقبال 

خطوط التماس.
وبحسب اإلدارة العامة للمدارس في مقاطعة 
الحسكة، ومن ضمن استعداداتها خصصت 
عدد من المنازل كخطة بديلة عن المدارس 
في ناحيتي زركان وتل تمر، ليُكمل الطلبة 

تعليمهم.
حول ذلك قالت اإلدارية في اإلدارة العامة 
الحسكة زهرة علي،  مقاطعة  في  للمدارس 

في  المدارس  وترميم  صيانة  عملية  »إن 
االحتالل  قبل  من  تستهدف  التي  المناطق 
التركي تم تأجيلها نتيجة التصعيد العسكري 

المستمر لالحتالل التركي«.
الطلبة  أعداد  فإن  اإلدارة  إلحصائية  ووفقاً 
ناحية  في  يبلغ  الثالث،  الدراسية  للمراحل 
تل تمر، 4526 طالب/ـة من أصل 7000 
طالب/ـة، وفي ناحية زركان 2878 طالب/
ـة من أصل 4000 طالب/ـة، قبل االحتالل 
تشرين  في  كانيه  سري  لمنطقة  التركي 

األول عام 2019.
ويبلغ العدد الكلي للمدارس في ناحية تل تمر 
في  مفعلة  مدرسة  منها 85  مدرسة،   126
الوقت الحالي، و26 مدرسة محتلة من قبل 
االحتالل التركي ومرتزقته، ومنها مدمرة، 

وفيما تحولت 15 مدرسة إلى مراكز إيواء 
مهّجري منطقة سري كانيه.

اإلجمالي  العدد  يبلغ  زركان  ناحية  وفي 
مدرسة  منها40  مدرسة،   81 للمدارس، 
مدرسة  و35  الحالي،  الوقت  في  ُمفعلة، 
تحتلها تركيا ومرتزقتها ومنها تم استهدافها، 
إيواء  مراكز  إلى  مدارس   6 تحولت  فيما 

المهجرين.
ولفتت زهرة علي، إلى أن المدارس المتبقية، 
مازالت مستهدفة بين الحين واآلخر، نتيجة 
منوهةً  التركي  لالحتالل  المستمر  التصعيد 
»هجمات االحتالل التركي ومرتزقته على 
ناحيتي زركان وتل تمر، أدت إلى حرمان 
العملية  استكمال  من  طالب/ـة   3596
على  السلبي  تأثيره  مع  بالتزامن  التعليمية، 

الطلبة«.
إلى  حديثها،  نهاية  في  علي  زهرة  وأكدت 
للطلبة،  الترفيهية  الحصص  إلغاء  تم  أن« 
لهم، وتعويضهم  التعليمية  الدروس  لتكثيف 
على  الهجمات  أثناء  الغياب  أيام  عن 

المنطقة«.

مركز األخبار ـ تواصل دولة االحتالل التركي خفض منسوب مياه نهر الفرات على الرغم من وجود اتفاقية بين سوريا ودولة االحتالل التركي 
والتي تنص على إطالق الجانب التركي 500م3 بالثانية على األقل يتقاسمها العراق وسوريا، إال أنها تطلق أقل من 200م3 بالثانية، في 
انتهاك صارخ لالتفاقية الموّقعة عام 1987، دون أن تكترث بالكوارث التي ستنجم عن نقص مياه النهر من انتشار األمراض واألوبئة في سوريا.

لمياه  التركي  االحتالل  دولة  حبس  نتيجة 
الفرات، خرجت مضختا الجرافات والغرين في 
الطبقة عن الخدمة، حيث تغذي مضخة الغرين 
أكثر من 10 قرى في الطرف الجنوبي لمدينة 
الطبقة، وتغذي مضخة الجرافات أحياء الطبقة.

وبهذا الصدد قال الرئيس المشترك لوحدة مياه 
»النقص  هاوار:  لوكالة  الشيخ  حمود  الطبقة، 
بخروج  تسبب  النهر  مياه  منسوب  في  المتزايد 
مضختي الجرافات والغرين عن الخدمة، وتبلغ 
وريفها  الطبقة  في  الشرب  مياه  مضخات  عدد 
16مضخة تغذي مركز المدينة والقرى التابعة 

لها.
وأوضح »سيتم تشغيل مضخة احتياطية عوضاً 
 %25 تغذي  والتي  السد  مضخات  من  عنهما 

في  نقص  وقوع  لتالفي  الطبقة،  سكان  من 
استمرت  وإن  وريفها،  الطبقة  في  الشرب  مياه 
منسوب  خفض  في  التركي  االحتالل  دولة 
في  بيئية  كارثة  إلى  ذلك  الفرات، سيؤدي  نهر 
المنطقة خاصة وسوريا عامة، كما سيؤدي إلى 
المنطقة  تغذي  التي  المتبقية  المضخات  خروج 
كمضخة البوعاصي وعايد وجعبر خالل الفترة 

المقبلة عن الخدمة«.
وطالب حمود الشيخ، في ختام حديثه »المجتمع 
الدولي، ومنظمات حقوق اإلنسان بالضغط على 
وإجبارها على إطالق  التركي،  االحتالل  دولة 
الكوارث  لتجنب  عليها،  المتفق  المياه  كميات 
مياه  نقص  استمرار  عن  ستنجم  التي  البيئية 

الفرات«.

مضختان لمياه الشرب تخرجان عن الخدمة في الطبقة
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مركز األخبار-استهدفت غارة جوية إثيوبيا 
عاصمة  الجاري،  أيلول  الثالثاء13  يوم 
المتحدث  إثيوبيا، وقال  تيغراي في شمال 
جيتاشيو  تيغراي«،  تحرير  »جبهة  باسم 
إن  »تويتر«:  في  حسابه  على  رضا، 
»الطائرات المسيرة آلبي أحمد استهدفت 
حرم أدي هاكي في جامعة ميكيلي«، والتي 

تقع في ميكيلي عاصمة تيغراي.

آخر  متحدث  جيبريهيوت،  كينديا  وأوضح 
باسم الجبهة، أن جامعة ميكيلي »قصفت« 
ما أدى إلى إصابات وأضرار مادية، الفتا 
شكلت  بعدما  تأتي  الضربة  »هذه  أن  إلى 
وأعلنت  تفاوض،  فريق  تيغراي  حكومة 
أنها على استعداد إلجراء محادثات سالم«، 

حسب وكالة فرانس بريس.
في حين أشار كيبروم جبريسيالسي، رئيس 
مشفى في منطقة تيغراي، إلى أن »ميكيلي 
وقت  في  مسيرة«  بطائرة  بهجوم  أصيبت 
الشهر   13 الثالثاء  يوم  صباح  من  مبكر 
وصل  »جريحاً  أن  موضحاً  الجاري، 
العدد  بعد  يعرف  ولم  أيدر،  مستشفى  إلى 
اإلجمالي للضحايا«، فيما لم تعلق الحكومة 

اإلثيوبية على هذه المعلومات.
ويأتي ذلك بعد يومين على إعالن »جبهة 
في  للمشاركة  استعدادها  تيغراي«  تحرير 
محادثات سالم على أثر وساطة من االتحاد 
الوزراء  رئيس  حكومة  مع  اإلفريقي 
اإلثيوبي، أبي أحمد، لوقف حرب مستمرة 

منذ تشرين الثاني 2020.

إسرائيل: إيران تستخدم منشآت سورية 
إلنتاج أسلحة، وصواريخ

القتال بين أذربيجان وأرمينيا ينتهي باتفاق

 ضربة جوية 
إثيوبية تستهدف عاصمة 

تيغراي إقليم  جانتس  بيني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  قال 
إن إيران تعمل على تأسيس عملية لتصنيع 
واليمن،  لبنان  في  واألسلحة  الصواريخ، 
منشآت  عشر  من  أكثر  استخدمت  وإنها 
عسكرية في سوريا إلنتاج صواريخ وأسلحة 
لحسابها،  تعمل  جماعات  لتسليح  متطورة؛ 
هجمات  سنوات  عدة  منذ  إسرائيل  وتشن 
على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران 

في سوريا.
وفي حديثه، أمام مؤتمر في نيويورك، قدم 
جانتس خريطة لما قال: إنها مواقع عسكرية 
وهي  العلمية،  والبحوث  الدراسات  لمركز 
تشارك في تصنيع  وكالة حكومية سورية، 

الصواريخ واألسلحة إليران.
وأضاف جانتس »إذا لم يتوقف هذا التوجه، 
ففي غضون عقد من الزمن، ستكون هناك 
أنحاء  جميع  في  متقدمة  إيرانية  صناعات 

المنطقة؛ إلنتاج األسلحة ونشر الرعب«.
مركز  إيران  »حولت  حديثه:  تابع  جانتس 
)السوري(  العلمية  والبحوث  الدراسات 
وأسلحة  صواريخ،  إلنتاج  منشآت  إلى 
مقدمة  ودقيقة،  المدى  وبعيدة  متوسطة، 
لحزب هللا ووكالء إيران، وبعبارة أخرى، 
صار المركز جبهة إيرانية أخرى ومصنعا 

لألسلحة االستراتيجية المتقدمة«.
في  ومخابراتية  دبلوماسية  مصادر  وقالت 
المنطقة لرويترز: »إن الضربات المنسوبة 
األخيرة  اآلونة  في  ازدادت  إسرائيل  إلى 
استخدام  لتعطيل  السورية؛  المطارات  على 
الجوية،  اإلمداد  لخطوط  المتزايد  طهران 
سوريا  في  حلفائها  إلى  األسلحة  وإيصال 

ولبنان، ومنهم جماعة حزب هللا اللبنانية.
بشكل  اإلسرائيلية  الضربات  واستهدفت 

غرب  في  منطقة  وهي  مصياف،  متكرر 
بها  إن  جانتس:  عنها  قال  حماة،  محافظة 
تهدد  األرض  تحت  األسلحة  إلنتاج  منشأة 

إسرائيل والمنطقة.
حديث  على  سوريا  أو  إيران  تعلق  ولم 
أحجمت  أن  سبق  لكن  اآلن،  حتى  جانتس 
دمشق عن التعليق على مثل هذه االتهامات، 
إنتاجية  بينما نفت طهران تأسيسها لقدرات 

لألسلحة في مناطق بالشرق األوسط.

مركز األخبار- توصلت أذربيجان وأرمينيا 
اتفاق  إلى   2022-9-13 الثالثاء  يوم 
في  اندلعت  التي  االشتباكات،  ينهي 
الساعات األخيرة، حسب ما أوردته وكالة 
بعودة  االشتباكات  وهددت  »رويترز«، 

شبح الحرب بين الدولتين.
في  الدفاع  وزيري  أن  أضافت،  األنباء 
اتخاذ خطوات؛  على  اتفقا  وروسيا  أرمينيا 
األرمينية  الحدود  على  الوضع  لتثبيت 

األذربيجانية.
قالت في  قد  الدفاع األرمنية  وكانت وزارة 
الخامسة  الدقيقة  في  الثالثاء  »فجر  بيان: 
أذربيجان  شنت  غ(  ت   20:05 )اإلثنين 
من  نارية  وبأسلحة  بالمدفعية،  مكثفا  قصفا 
أرمينية  عسكرية  مواقع  على  الثقيل  العيار 

في بلدات غوريس، وسوتك، وجيرموك«.

االشتباكات اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان، 
لم  أذريين،  عسكريين  مقتل  عن  أسفرت 
خالل  أذربيجان  واستخدمت  عددهم،  يحدد 

الهجوم طائرات بدون طيار.
باشينيان،  نيكول  األرمني،  الوزراء  رئيس 
وبعد ساعات على بدء االشتباكات، أجرى 
فالديمير  الروسي،  بالرئيس  هاتفيا  اتصاال 
تفاصيل عن األعمال  باشينيان  بوتن، وقدم 
بها  قامت  التي  واالستفزازية«،  »العدائية 
األرمينية،  األراضي  ضد  األذرية  القوات 
مشيراً إلى أن القصف األذري كان بالمدفعية 

واألسلحة الثقيلة.
بالمقابل، اتهمت وزارة الدفاع األذربيجانية 
تخريبية  »أعمال  بشن  األرمينية  القوات 
داشكسان  مقاطعات  قرب  النطاق«  واسعة 
وكلباجار والشين الحدودية، مشيرة إلى أن 
مواقع جيشها »تعرضت للقصف، وال سيما 

أن  باشينيان  نيكول  وعدّ  الهاون«،  بقذائف 
أهمية  مؤكدا  مقبولة،  غير  باكو  تصرفات 
وجود استجابة مناسبة من المجتمع الدولي.

إشعال  بإعادة  هذه  العنف  أعمال  وتهدد 
باغ،  قره  ناغورني  منطقة  في  النزاع 
الّرغم من وجود قوات روسية مكلّفة  على 
باإلشراف على وقف إطالق النار الساري 
بين أرمينيا وأذربيجان، منذ انتهت الحرب 

الثانية بينهما.

هاكان  التركية،  الفاشية  الدولة  استخبارات  رئيس  أجرى 
فيدان، يوم السبت الماضي، زيارة إلى العاصمة العراقية، 
األعمال،  تصريف  حكومة  رئيس  خاللها  التقى  بغداد، 
من  وعدداً  الحلبوسي،  محمد  النواب  مجلس  ورئيس 
المسؤولين العراقيين، قبل أن يخص رئيس ائتالف السيادة، 

خميس الخنجر، بزيارة لم يتم الكشف عن فحواها.

محلل سياسي عراقي: تركيا تسعى لتشكيل إقليم 
سني في العراق

الوحيلي،  رياض  العراقي،  السياسي  المحلل 
وفي تعليق على الزيارة قال: إن زيارة رئيس 
استخبارات الدولة الفاشية التركية إلى بغداد، 
العراق، يضمن  في  كيان سني  تهدف إلنشاء 

مصالحها.
الخنجر  فرحان  خميس  عن  والمعروف   
عراقي،  أعمال  رجل  إنه  العيساوي، 
الصعيدين  على  كبيرة  بقوة  يتمتع  ومليونير 
في  للعدالة  مطلوب  وهو  واإلقليمي،  العراقي 
العراق، وفي الواليات المتحدة األمريكية في 
اإلرهاب  مكافحة  قانون  وفق  عديدة،  قضايا 
مسلحة،  جماعات  تدريب  منها  العراقي، 
وقتل متظاهرين، وانتهاكات لحقوق االنسان، 

وصدرت بحقه أحكام بمصادرة أمواله.
مع ذلك يترأس الخنجر تحالف السيادة، الذي 
 ،2022 سنة  الثاني  كانون   25 يوم  تشكل 
ويتكون من تحالف »تقدم« الذي يرأسه محمد 
كان  الذي  »عزم«  تحالف  ومن  الحلبوسي، 

يرأسه خميس الخنجر.
دولة  رئيس  مع  الخنجر  التقى  أن  وسبق 
االحتالل التركي، رجب طيب أردوغان وهو 
في  التركية  المصالح  عن  المدافعين  أشد  من 
العراق، ويطمح إلنشاء إقليم سني، وأن يكون 

هو ممثالً لسنة العراق.
الوحيلي،  رياض  العراقي،  السياسي  المحلل 
الزيارة،  هذه  عن  هاوار،  لوكالة  تحدث 
األعراف  على  تجاوز  فيها  »الزيارة  قائالً: 
ويلتقي  للمخابرات،  مدير  ألنه  الدبلوماسية، 
وهذه  سياسية،  كتل  عن  ممثلة  بشخصيات 
هذه  تبعية  يمثل  به  لقاؤها  الشخصيات 

الشخصيات بشكل واضح للمحور التركي«.
بعد  نوعها  من  األولى  الزيارة  هذه  وتعد 
التي ارتكبتها تركيا خالل القصف  المجزرة، 
على منطقة سياحية في دهوك، باإلضافة إلى 
أنها تتزامن مع قصف مستمر تنفذه تركيا على 

األراضي العراقية.

وعقب زيارة رئيس االستخبارات التركية، قام 
رئيس ائتالف السيادة، وشريكه رئيس مجلس 
حيث  هولير،  إلى  األحد  يوم  بزيارة  النواب 
الديمقراطي  الحزب  رئيس  بحليفهما  اجتمعا 

الكردستاني، مسعود بارزاني.
الوحيلي، أكد أن »هاكان يريد أن يكون المسار 
بيده؛  العراق  في  السني  للمكون  السياسي 

األخرى  األطراف  على  الضغط  يريد  لذلك 
المشاركة بالعملية السياسية، من أجل المكاسب 
التركية في العراق، خاصة أنه سوف تجري 
المقبلة،  الحكومة  تشكيل  أجل  من  الحوارات 

ورسم الرؤى السياسية للمرحلة المقبلة«.
الحالية،  السياسية  »األزمة  الوحيلي  وأضاف 
االنتخابات  نتائج  بسبب  السياسي  واالنسداد 

الخارجية  اإلرادات  وتدخل  للجدل،  المثيرة 
تنازل  في  يكمن  الحل  العراقي،  بالوضع 
نقطة  إلى  للوصول  السياسية  جميع األطراف 
التقاء يمكن خاللها بالنهوض بالواقع الحالي، 
وإكمال كافة االستحقاقات الدستورية، وإقرار 

الموازنة االتحادية«.

روناهي / قامشلو ـ من جديد أعلن االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة عبر مكتبيه الرياضة األنثوية وكرة القدم عن ُقرب 
موعد إقامة دورة تحكيم للسيدات، بهدف تخريج حكمات للقيام بمهام التحكيم في بطوالت السيدات لكرة القدم 

في الموسم القادم 2022 ـ 2023، ورغم أن الدورة كانت ضمن روزنامة الموسم السابق، لكنها لم تتم.

هل َسُتقام دورة التحكيم للسيدات في الموعد المحدد؟

موجة انتقادات ألسماء الكادر الفني واإلداري لمنتخب شابات سوريا

االتحاد السوري يقرر هبوط نادي الجزيرة للدرجة األدنى

عبر  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  وأعلن 
القدم  كرة  ومكتب  األنثوية  الرياضة  مكتب 
عن نتيه بإقامة دورة تحكيم خاصة بالسيدات 
والهدف منها تخريج حكمات ومنحهن شهادات 
البطوالت  في  التحكيم  بمهمة  للقيام  تخّولهن 

الكروية في الموسم القادم 2022 ـ 2023.
الرياضي  االتحاد  وبحسب  المزمع  ومن 
على  ستكون  الدورة  بأن  الجزيرة  بإقليم 
القادمين  والسبت  الجمعة  وهما  يومين  مدار 
االتحاد  مقر  في  وذلك   ،2022/9/17/16

الرياضي بمدينة قامشلو.
الموسم  روزنامة  ضمن  كانت  الدورة  هذه 
الرياضي السابق 2021ـ  2022، ولكن بدون 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  قبل  من  توضيح  أي 
الدورة  هذه  ستواجه  فهل  تُقام؟،  لم  الجزيرة 
وستكون  بالفعل  ستقام  أما  المصير؟  نفس 

ناجحة بكل المقاييس؟.
وذكرنا في تقرير سابق عن أسباب عدم قيام 
وقتها،  بالسيدات  الخاصة  التحكيمية  الدورة 
القرارات  من  فالكثير  عادياً  بات  األمر  وبأن 
الرياضي  االتحاد  صفحة  على  واإلعالنات 
تُنفّذ؟، وطبعاً  تتبخر وال  بوقتها ولكنها  تظهر 
األكبر  المسؤولية  الرياضي  االتحاد  يتحمل 
للخطوة  والدقيقة  الكاملة  الدراسة  عدم  بسبب 
التي يُراد القيام بها، ومنها خطوة إقامة دورة 
القدم  كرة  حكمات  وتخريج  لتأهيل  تحكيمية 

للسيدات.

إعالن من املوسم املايض!

نشره  الذي  كامالً  بمنشوره  االتحاد  ونذّكر 
الشكل  على  وكان   ،2022/5/17 بتاريخ 

التالي:
االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة يعلن عن 
وتخريج حكمات  لتأهيل  تحكيمية  دورة  إقامة 

كرة قدم للسيدات.
تجهيزات  بكامل  الرياضي  االتحاد  يتكفل   –

المتدربات من ألبسة ومعدات تحكيمية.
الدروس  تشمل  لدورة  يخضعن  المتدربات   –

النظرية والعملية في قانون كرة القدم.
– بعد االختبارات العملية والنظرية للمتدربات 
الناجحات  الحكمات  َسيُمنحن  التحكيم  على 
باإلضافة  قيمة،  ذات  ومعنوية  مالية  جوائز 

لشهادات التحكيم المعتمدة من االتحاد.
في  الناجحات  الحكمات  تكليف  سيتم   –
في  مباشرةً  الحالي  الجزيرة  إقليم  دوري 
موسم  والسيدات(  والشباب  الرجال  )دوري 

2022/2021 وللدرجتين األولى والثانية.
– الدورة ستبدأ اعتباراً من 2022/7/1.

األنثوية  األلعاب  مكتب  لدى  التسجيل  يبدأ   –
في االتحاد الرياضي بمقره في قامشلو اعتباراً 
من تاريخ اإلعالن ولغاية أول يوم من انطالق 

الدورة.

هذا اإلعالن والمحتوى الذي فيه لم يُنفذ مثله 
لالتحاد  األخرى  اإلعالنات  من  الكثير  مثل 
الرياضي!، مثل افتتاح مركز لتدريب الريشة 

الطائرة والتايكواندو في مدينة قامشلو.
توضيح  الرياضي  االتحاد  من  يتطلب  وكان 
عبر منشور أسباب عدم قيام الدورة؟، ولماذا 
تتكرر القضية نفسها؟ باإلعالن عن اجتماع أو 
دورة أو فتح مركز تدريبي ما، دون رؤية تنفيذ 
توضيح  هناك  يكون  أن  ودون  منها،  خطوها 
الجزيرة  إقليم  في  الرياضي  االتحاد  قبل  من 
عن  الفيسبوك  على  الرسمية  صفحته  عبر 

أسباب عدم قيامها بالخطوات المعلنة عنها!

خطوة صحيحة يف حال حصلت

وبعد اإلنجازات على صعيد كرة القدم األنثوية 
في إقليم الجزيرة من قبل أندية إقليم الجزيرة 
القدم  لكرة  األنثوية  الفرق  بتنشيط  قامت  التي 
رسمياً عام 2016، والتي بدأت أول بطوالتها 
ومن  المغطاة  المالعب  في   ،2017 عام 
موسم  في  الكبيرة  المالعب  على  االنتقال  ثم 
2020 ـ 2021، وتحقيق العبات من اإلقليم 
باسم عامودا والخابور لقبي الدوري السوري 
متتالين 2019  لموسمين  للسيدات  القدم  لكرة 
ألقاب  غير  هذا   ،2021 2020ـ  ـ   2020 ـ 
باسم  سوريا  مستوى  على  الناشئات  دورات 

الهالل  أندية  استطاعت  ومؤخراً  الخابور، 
الثالث  المراكز  تحقيق  وعامودا  والجهاد 
األولى في دوري الناشئات السوري 2022، 
صحيفتنا  نشرت  اإلنجازات  لهذه  ودعماً 
تأسيس  ضرورة  عن  تقارير  عدة  روناهي 
قاعدة تحكيمية مؤلفة من شابات للقيام بالتحكيم 
ببطولة الناشئات والسيدات لكرة القدم في إقليم 
الحكام  عن  االستغناء  على  والعمل  الجزيرة، 

الرجال شيئاً فشيئاً.
وكان االتحاد الرياضي بتاريخ 2019/4/12، 
قد أقام أول دورة تحكيمية خاصة بسيدات كرة 
وقتها  وشاركت  الجزيرة،  إقليم  ألندية  القدم 
االتحاد  مقر  في  وذلك  متدربة،  أكثر من 20 
من  كالً  إشراف  وتحت  بقامشلو،  الرياضي 

الحكام مروان عثمان وعبد العزيز حسن.

دورة  من  العديد  في  فتيات  أيضاً  وشاركت 
لم  ولكن  الجنسين،  لكال  كانت  التي  التحكيم 
للقيام  الواقع  أرض  على  حضورهن  يُترجم 
بمهام التحكيم في المباريات الودية على األقل.
المباريات  في  للتحكيم  الفتيات  تجهيز  إن 
الخطوات  من  العديد  يتطلب  والبطوالت 
دولي،  حكم  بإشراف  دورة  ومنها  الجدية 
مكثفة  مباريات  أو  تنشيطية  دورة  تُقام  بعدها 
وتكون  نتائجها  تحسب  وال  للسيدات  ودية 
في  شاركن  اللواتي  المتدربات  من  الحكمات 
الدورة، ألنه من األخطاء الفادحة زج الفتيات 
بطولة  في  أولية  كتجربة  التحكيم  مجال  في 
رسمية وخاصةً في ظل التنافس على األلقاب 
بين األندية التي تشارك في الدوري إن كانت 

للسيدات أو للرجال والشباب.

السلبية  النتائج  رغم  ـ  قامشلو   / روناهي 
لمنتخب سوريا لسيدات كرة القدم في بطولة 
في  مؤخراً  اختُتمت  التي  آسيا  غرب  اتحاد 
األردن، عاد االتحاد »العربي« السوري لكرة 
نفس  ووضع  دمشق  لحكومة  التابع  القدم 

الكادر الفني واإلداري للشابات أيضاً!.

في  للسيدات  السوري  المنتخب  يحقق  ولم 
القدم  كرة  لسيدات  آسيا  غرب  اتحاد  بطولة 
والتي اختتمت في األردن في الرابع من شهر 
المنتخب  واحتل  المطلوب،  الجاري  أيلول 
السوري، المركز الثالث بنقطة واحدة، بفارق 
ج  وتّوإِ الترتيب،  رابع  فلسطين  عن  األهداف 

األردن باللقب.
وكانت نتائج المنتخب السوري للسيدات مخيبة 
لآلمال في بطولة اتحاد غرب آسيا التي أقيمت 
خسرت  االفتتاح  مباراة  ففي  األردن،  في 
برباعية  األردن  سيدات  من  سوريا  سيدات 
نظيفة، بينما حققن التعادل في المباراة الثانية 
وكانت  لهدف،  بهدف  فلسطين،  سيدات  مع 
مباراة لبنان هي الختامية في البطولة للمنتخب 
السوري، والتي خسرها بخمسة أهداف مقابل 

هدفين.
ورغم هذه النتائج السلبية اختير نفس الجهازين 
أيضاً  الشابات  منتخب  لقيادة  واإلداري  الفني 

وفق األسماء التالي:

المدير الفني سليم جبالوي، ومساعدة المدرب 
وبسمة  غازي  وإيفا  القطريب  مها  من:  كالً 
العلي، ومدربة حراس المرمى فداء درويش، 

والمعالجة بيان مقدح.
المنتخب  مشرفة  اإلداري:  الجهاز  ضم  بينما 
جمعة،  فريال  واإلدارية  معمر،  نانسي 
ومسؤولة  النجم،  سوار  اإلعالمية  والمنسقة 

التجهيزات رهام عبد الرحمن.
وعلى الفور ظهرت االنتقادات كما ظهر مسبقاً 
واإلداري  الفني  الكادر  هذا  اختيار  تم  عندما 
مناطق  من  وخاصةً  السيدات،  منتخب  لقيادة 
إقليم الجزيرة، بحيث طالبوا بأن يكون ضمن 
وإداريين  مدربين  واإلداري،  الفني  الكادر 
وإداريات من أندية الهالل وعامودا والجهاد، 
صعيد  على  األلقاب  حققوا  النوادي  هذه  ألن 
السنوات  طوال  والناشئات  السيدات  بطوالت 

الماضية.
في  دوري  أول  لقب  حققَن  عامودا  سيدات 
لموسم  المكشوفة  المالعب  على  سوريا 
2019 ـ 2020، بينما حققت سيدات الخابور 
لقبي  وحققن   ،2021 ـ   2020 الموسم  لقب 
 ،2021 ـ   2020 عامي  الناشئات  دوري 
في  األول  المركز  الهالل  ناشئات  وحققت 
بطولة الناشئات في سوريا هذا العام، وحققت 
ناشئات عامودا المركز الثاني والجهاد المركز 
الثالث، وهذا األمر يدل على أحقية المدربين 
المنتخب  في  المهام  قيادات  لتولي  واإلداريين 

السوري للسيدات والشابات والناشئات.
بالتعامل  والتمييز  العنصرية  بسبب  ولكن 
التابعة  الرياضية  المعنية  الجهات  قبل  من 
التابعة  والكوادر  األندية  مع  دمشق  لحكومة 
مقراتها من مدن  تتخذ  والتي  وإدارياً  فنياً  لها 
إقليم الجزيرة نشهد غياب الخامات الرياضية 
عن قائمة المنتخبات السورية األنثوية، ولوال 
والجهاد  والهالل  عامودا  العبات  فرض 
القدم  لكرة  السورية  البطوالت  في  أنفسهن 
السوريّة  المنتخبات  لقائمة  استدعائهن  تم  لما 
أندية  الالعبات ينشطن في  أن  األنثوية، علماً 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  قبل  من  مرخصة 
الجزيرة وهي أندية: األسايش وبيمان وجودي 
وأندية  وقنديل  وبيمان  وفدنك  عامودا  وأهلي 

أخرى.
شبكات  على  واسعة  انتقادات  وظهرت 
نفس  اختيار  لتكرار  االجتماعي  التواصل 
لقائمة  واإلداري  الفني  للجهازين  األسماء 
القائمة  على  المعقبين  ضمن  ومن  الشابات، 
الفنية واإلدارية لمنتخب شابات سوريا المدرب 

مدينة  من  سركيسيان  بيرج  الكابتن  اآلسيوي 
تدريب  في  مهام  آخر  له  كان  والذي  قامشلو 
األندية السورية مع الجهاد وفي بطوالت إقليم 
الجزيرة مع نادي ديرك، وذكر الكابتن بيرج 
بأنه من المجحف بحق مناطقنا عدم ضم أسماء 
مدربين لقائمة الكادر الفني للمنتخب السوري 
الكرة  في  األلقاب  أغلب  كانت  وقد  للشابات، 
نصيب  من  الماضية  السنوات  األنثوية طوال 

األندية في مناطقنا.
الكادر  اختيار  في  ظهرت  االنتقادات  ونفس 
الفني واإلداري للسيدات قبل حوالي الشهرين 
اتحاد  بطولة  في  السوري  المنتخب  لتمثيل 

غرب آسيا التي أقيمت في األردن.
مدينة  من  األحمد  مصطفى  المدرب  وانتقد 
واإلداري  الفني  الجهازين  قائمة  قامشلو 
للسيدات بسبب غياب أسماء من مناطق إقليم 

الجزيرة عن القائمة.
العباته  مع  األحمد  مصطفى  الكابتن  وحقق 
بنادي الجهاد المركز الثالث في بطولة الناشئات 
وكانت المشاركة األولى للنادي بهكذا بطولة، 
والكابتن مصطفى األحمد معروف بخبرته في 
تدريب الفرق األنثوية ودّرب سيدات الخابور 
في الدوري السوري وسيدات بيمان في آخر 

دوري في إقليم الجزيرة.
قائمة  كانت  فقد  الالعبات  صعيد  وعلى 
المنتخب السوري للسيدات تضم أسماء ثماني 

في  ولكن  الجزيرة،  إقليم  أندية  من  العبات 
النهاية تم االستقرار على أسماء ثالث العبات 
وهلز  محمد  وآهين  آية  الشقيقتان  وهن:  فقط 
من  يتخذ  والذي  الهالل  نادي  العبات  حاجي 

مدينة قامشلو مقراً له.
فقد  واإلداري  الفني  الجهازين  شاكلة  وعلى 
السوري  للمنتخب  الالعبات  قائمة  تعرضت 
لعدم  أيضاً  واسعة  النتقادات  وقتها  للسيدات 
ضمها العبات تعتبرن نجمات في سماء الكرة 
نادي  العبة  حاجي  منال  ومنهن  السوريّة 
سمر  الفريق  في  وزميلتها  للسيدات  عامودا 
شيخ بكر، والعبات أخريات في أندية سوريا 

أخرى.
للشابات  السوري  المنتخب  قائمة  تضم  بينما 
أسماء 12 العبة من أندية إقليم الجزيرة وهن:
سيانت  عثمان،  الفا  محمد،  آهين  محمد،  آية 
جلنار  حاجي،  دريا  رسول،  سيدرا  عمر، 
إسماعيل،  دلناي  رسول،  سيدرا  المصطفى، 

دالف حسين، خديجة إبراهيم، همرين علي.
في  داخلي  لمعسكر  استدعيت  القائمة  وهذه 
غرب  بطولة  في  للمشاركة  استعداداً  دمشق 
آسيا للشابات، والتي ستقام ما بين 15 وحتى 

25 تشرين أول المقبل.
في  معسكره  للشابات  السوري  المنتخب  وبدأ 
11 من شهر أيلول الجاري ليستمر غاية 13 

من شهر تشرين األول المقبل.

»العربي«  االتحاد  قرر  ـ  قامشو   / روناهي 
السوري لكرة القدم هبوط نادي الجزيرة من 
الدوري »الممتاز« إلى الدرجة األولى لتغيبه 
الجولة  في  الدمشقي  الوحدة  مع  لقائه  عن 
بكرة  للرجال  السوري  الدوري  من  األولى 

القدم.

المعنية  الجهات  ناشد  قد  الجزيرة  نادي  وكان 
حد  ووضع  بالتدّخل  دمشق  لحكومة  التابعة 
لمعاناة النادي المالية والسماح له باللعب على 
أرضه، ولكن كل النداءات لم تفيد، وفي النهاية 
القدم  لكرة  السوري  »العربي«  االتحاد  قرر 

هبوط النادي للدرجة األدنى أي األولى.
لكرة  السوري  »العربي«  االتحاد  واستبعد 
الماضي،  االثنين  دمشق  لحكومة  التابع  القدم 
وقرر  الممتاز،  الدوري  من  الجزيرة  نادي 
عقب  األولى،  الدرجة  أندية  لمصاف  هبوطه 
تخلّفه عن حضور مباراته األولى من الدوري 
السوري أمام نادي الوحدة والتي كانت مقررة 

يوم األحد المنصرم.
االتحاد  في  االنضباط،  لجنة  وقّررت 

نادي  هبوط  القدم،  لكرة  السوري  »العربي« 
الجزيرة، من الدوري »الممتاز« إلى الدرجة 
األولى للرجال، وخسارته قانونياً أمام الوحدة، 

وقالت: إن القرار قابل لالستئناف.
اتحاد  في  وحسب الئحة األخالق واالنضباط 
إلى المادة )27-1(: )إذا  كرة القدم، واستناداً 
دوري  بطولة  في  تغيّب  أو  النادي  انسحب 
من  النادي  يُستبعد  الممتاز،  أي  المحترفين 
المسابقة وتشطب كل نتائجه في البطولة، إذا 
كانت غير مؤثرة على الترتيب النهائي ويُكتفى 

بخسارته بقية المباريات 3/0(.
ليرة  ماليين  عشرة  بمبلغ  النادي  ويُغرم 
إيرادات  حجب  إلى  باإلضافة  سوريّة، 
المشاركة المتبقية له عن مشاركته في البطولة 

التي انسحب منها كإجراٍء تأديبّي، ولكن نظراً 
إعفاء  اللجنة  قّررت  االستثنائية،  للظروف 
واالكتفاء  المالية،  الغرامة  من  الجزيرة  نادي 

فقط بقرار استبعاده من الدوري الممتاز.
الدوري  سيُتابع  الجزيرة،  هبوط  ومع 
عشر  بأحد  الموسم  هذا  مشواره  »الممتاز« 
فريقاً، وسيهبط فريق واحد إلى دوري الدرجة 
الجزيرة  باعتبار  الموسم،  نهاية  في  األولى 

الهابط األول هذا الموسم.
نبهان  الجزيرة،  نادي  لرئيس  تصريح  وفي 
من  المقربة  إم«،  إف  »شام  إلذاعة  العبد، 
إن:  قال  بيوم  المباراة  قبل  دمشق  حكومة 
»مشاركة النادي في بطولة الدوري ما زالت 
مالية،  ألسباٍب  اللحظة؛  هذه  حتى  ُمعلّقة 

التي  الحسكة،  بمدينة  خاصة  أخرى  وأسباٍب 
يُمثّلها الفريق”.

وحضر فريق الوحدة وطاقم الحكام والمراقبين 
يوم األحد الماضي، وانتظر الجميع أكثر من 
ربع ساعة كما حدد القانون ولم يحضر نادي 
إلغاء  الشحف  شادي  الحكم  فأعلن  الجزيرة، 

المباراة.
وبذلك حقق نادي الوحدة أول ثالث نقاط له في 
الدوري السوري، بعد فوزه بنتيجة 3 أهداف 
خوض  دون  من  القانون،  وفق  مقابل  دون 

مباراته مع الجزيرة.
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أهالي  شدد  ـ  إسماعيل  / حسام  عيسى  عين 
مقاطعة كري سبي، على أن المقاومة والنضال 
هما الطريق الوحيد إلحباط مخططات االحتالل 
التركي، واستعادة األراضي والمدن السورية 
الدولي  المجتمع  المحتلة، مستهجنين صمت 
والضامن الروسي حيال االنتهاكات المستمرة 

على مناطقهم.

ويواصل المحتل التركي، والمرتزقة التابعون 
وأجزاء  سبي،  كري  مقاطعة  احتالل  منذ  له 
واسعة من أريافها عقب عدوانه، الذي شنه في 
وانتهاكاته   ،2019 األول  تشرين  من  التاسع 
من قصف، واستهداف البنية التحتية وممتلكات 
على  زراعية  وحقول  منازل،  من  المدنيين 
عين  ناحية  بريف  التماس،  خطوط  طول 

عيسى وريف مقاطعة كري سبي.
ويجري ذلك كله تحت أنظار الضامن الروسي، 
على  انتشرت  التي  دمشق،  حكومة  وقوات 
التركي عقب  العدو  التماس مع  طول خطوط 
اتفاقية سوتشي ) 22/ تشرين األول 2019( 
المدنيين،  وحماية  النار  إطالق  وقف  لضمان 
فيما تصدت قوات سوريا الديمقراطية، وقوات 
التي  الهجمات،  العسكري  أبيض  تل  مجلس 
ومقاطعة  عيسى،  عين  ناحية  لها  تتعرض 
الدفاع  إطار  في  مستمر  بشكل  سبي،  كري 
المحتل  ورائها  من  يهدف  والتي  المشروع، 

بتوسيع رقعة احتالله دون تحريك ساكن من 
قبل الضامن الروسي، وقوات حكومة دمشق، 
مقاومة  سبي  كري  مقاطعة  أهالي  يساند  فيما 
القوات المدافعة عنها، كونها الطرف الوحيد، 

الذي يتصدى لهذه الهجمات.

الوقوف خلف قوات سوريا 
الدميقراطية

ويرى أهالي مقاطعة كري سبي، أن المقاومة 
سوريا  قوات  خلف  والوقوف  والنضال، 
إلحباط  الوحيد  السبيل  هما  الديمقراطية، 
مخططات المحتل التركي، واستعادة األراضي 
المغتصبة، وحول ذلك تحدث المواطن إبراهيم 
التركي  »المحتل  فقال:  لصحيفتنا  اإلبراهيم 

شهدت  التي  المنصرمة،  السنوات  وخالل 
اندالع األزمة السورية منذ العام 2011، لعب 
دوراً سلبياً على األرض السورية، من خالل 
توجهاتها،  بمختلف  الجماعات اإلرهابية  دعم 
من أجل استمرار الفوضى، وضمان مصالحه 
وتطبيق مخططاته الى أن سنحت له الفرصة، 
الحتالل  األخضر  الضوء  على  وحصل 
سبي،  وكري  كانيه،  سري  ثم  ومن  عفرين 
السورية  األراضي  من  أجزاء  احتالل  وقبلها 

بتواطؤ وموافقة دولية فاضحة«. 
وتابع االبراهيم: »هذه التصرفات والممارسات 
أثبتت نوايا المحتل التركي، واستمرار انتهاجه 
السورية،  شعوبنا  بحق  العدوانية  السياسة 
حل  ال  لذلك  أراضينا،  احتالل  على  والعمل 
والنضال،  المقاومة  بطريق  التمسك  سوى 
ومواجهة هذه الممارسات بشكل مشروع من 

خالل التعامل بالمثل، والتضحية حتى الرمق 
األخير إلحباط تلك النوايا«.

املقاومة طريق النرص

من جهتها استهجنت المواطنة »رحيمة رمو« 
قصف  من  يحدث  ما  تجاه  الدولي  الموقف 
وعمليات عدوانية من قبل المحتل التركي على 
األراضي السورية، واستمرار سقوط الشهداء 
والجرحى من المدنيين في مقاطعة كري سبي، 

وعلى طول خطوط التماس«.
األبطال  بأبنائنا  »نثق  رأيها:  وأوضحت 
المدافعين عنا، وعن أرضنا من قوات سوريا 
التركي  المحتل  هجمات  لصد  الديمقراطية، 
من  مزيد  يرمي الحتالل  الذي  أراضينا  على 
هما  والنضال  المقاومة  أن  ونرى  األرض، 
وتحرير  أهدافنا،  تحقيق  نحو  الوحيد  الطريق 
العودة  وضمان  المحتلة،  ومناطقنا  شعوبنا، 
التركي  المحتل  طرد  بعد  ديارنا  الى  اآلمنة 

ومرتزقته منها«.  

رحيمة رمو ابراهيم االبراهيم

قامشلو / دعاء يوسف - بين الناطق اإلعالمي لوحدات حماية الشعب »سيامند علي« أن حملة اإلنسانية واألمن، جاءت للقضاء على حالة الفوضى 
في مخيم الهول، والبحث عن خاليا داعش المتوارية عن األنظار، التي تحاول ضرب األمن وخلق الكثير من المشاكل، وأشار إلى أن دولة االحتالل 

التركي، لها اليد في كل ما يحدث، واألدلة كشفت تورطها بشكل مباشر في إحياء داعش. 

سيامند علي: األدلة كشفت تورط تركيا المباشر في 
إحياء »داعش«

أهالي كري سبي: المقاومة والنضال السبيالن الستعادة األرض المغتصبة

ال يخفى على أحد مدى خطورة مخيم الهول، 
هذا  ضمن  لداعش  النائمة  الخاليا  وتحركات 
عائلة  56ألف  من  أكثر  يحوي  الذي  المخيم، 
داعشية، وقد ازدادت تحركات الخاليا النائمة 
التهديدات  بعد  وخاصة  األخيرة،  اآلونة  في 

والهجمات التركية التي تطال المنطقة.
المرحلة  انطلقت  داعش،  خطورة  من  وللحد 
من  واألمن«  »اإلنسانة  حملة  من  الثانية 
قوات  مع  بالتعاون  الداخلي  األمن  قوى  قبل 
الشعب  حماية  ووحدات  الديمقراطية،  سوريا 
الهول  مخيم  ضمن  المرأة،  حماية  ووحدات 
في 2022/8/25 لتستمر في عمليات التفتيش 
والتمشيط للخيم بدقة، بحثاً عن خاليا مرتزقة 
داعش المتوارية عن األنظار، والمتخفية بين 

قاطني المخيم.

الهدف تجفيف منابع اإلرهاب

الناطق  صحيفتنا  التقت  المزيد،  ولمعرفة 
سيامند  الشعب،  حماية  لوحدات  اإلعالمي 
تحركات  عن  بداية  تحدث  الذي  علي، 
المرتزقة: »انشغال قوات سوريا الديمقراطية، 
حماية  ووحدات  الداخلي،  األمن  وقوات 
تتعرض  التي  المناطق،  عن  بالدفاع  الشعب 
لتحرك  مناسبة  وأجواء  ثغرة  خلق  للهجمات، 
الدعم  إلى  باإلضافة  جديد،  من  داعش  خاليا 
في  التركي،  للمحتل  واالستخباراتي  المادي 

محاولة منه تنظيم صفوفه من جديد«.
لمرتزقة  اإلرهابي  الهجوم  علي  واستذكر 
هجوم  »بعد  غويران:  سجن  على  داعش 
استطالعاتنا  وحسب  السجن،  على  المرتزقة 
التي  والوثائق،  واالعترافات  وتحقيقاتنا 
لشبكات  كان  إليها،  الوصول  استطعنا 
كبير  دور  وعمالئها  التركية  االستخبارات 
إلمداد مرتزقة داعش في القيام بهذه العملية، 
الديمقراطية  سوريا  قوات  تضحيات  ولوال 
وقوى األمن الداخلي، وشعوب شمال وشرق 
كان  والتي  أهدافهم،  المرتزقة  لحقق  سوريا، 
وفتح  الهول،  مخيم  إلى  الوصول  أهمها  من 
والعراق،  وسوريا،  تركيا،  عبر  ممرات 

إلعادة  ورقة  المخيم  في  القاطنين  واستخدام 
تنظيم صفوفهم«.

وكشف علي عن الهدف من قيامهم بهذه حملة: 
» هذه الظروف كلها، التي مرت فيها المنطقة، 
استدعت اإلعالن عن حملة اإلنسانية واألمن 
في مرحلتها الثانية، والهدف من هذه المرحلة 
المخيم،  داخل  اإلرهاب  منابع  تجفيف  هو 
وأيضا للحد من تلك الجرائم، التي يرتكبونها 
بحق  الجرائم  عدد  وصل  لقد  القاطنين،  بحق 
ساكني المخيم في أقل من سنة إلى 34عملية 
قتل، فسقط جراء تلك العمليات أكثر من 44 

شخصاً، وأغلبهم قتل بطرق وحشية«. 

دالئل التورط الرتيك بدعم 
داعش

وعن نتائج الحملة في مرحلتها الثانية، تحدث 
علي: »تم العثور على أسلحة، ومواد متفجرة، 
تعد  والتي  تدريب،  وأماكن  وخنادق  وأنفاق، 
األطفال،  عقول  بغسل  تقوم  ألنها  األخطر؛ 
المتطرفة  الداعشية  الذهنية  على  وتربيتهم 
المبنية على القتل واإلرهاب، هذه النتائج تدل، 

أن المخيم كان على وشك االنفجار«.
هذه  في  األساسية  والخطط  األولويات  وعن 
من  على  القبض  »هدفنا  علي:  نوه  العملية 
حيث  شبكاتهم،  وعلى  الخاليا،  هذه  يديرون 
العشرات  القبض على  إلقاء  قواتنا  استطاعت 
منتسبين،  من  الخفية  الشبكية  التنظيمات  من 
منظمة  شبكات  في  يعملون  وموالين  وقاده 
تأكيد  وبكل  وخارجه،  المخيم  داخل  تعمل 

دعم  لوال  التحرك  تستطيع  ال  الشبكات،  هذه 
مباشرة،  تعليمات  عبر  كان  سواء  خارجي، 
باألسلحة وغيرها من مستلزمات  إمدادهم  أو 

القتل«.
األولية،  االعترافات   وأوضح علي: »حسب 
هؤالء  بعض  أن  تبين  التحقيقات،  بعض  في 
منهم  الموجودة  الخاليا  وبعض  األشخاص، 
يسمى  ما  وعناصر  قادة  من  األوامر  يتلقون 
المحتلة،  المناطق  في  الوطني(  )الجيش 
وعفرين،  سبي،  وكري  كانيه،  سري  مثل 
لصالح  تعمل  شبكات  ضمن  وجرابلس، 
مرتزقة داعش، وهناك معلومات تؤكد وجود 
قادة من مرتزقة داعش اإلرهابي في المناطق 
المحتلة، التي تعد مركزاً إلدارة عملياتهم في 

المنطقة«.
اليوم  »في  الحملة:  هذه  علي، ضرورة  وبين 
من  وحدة  انطلقت  الحملة،  من  عشر  الرابع 
قواتنا؛ إللقاء القبض على إحدى الخاليا، لكن 
وحداتنا؛  ضد  األسلحة  استخدمت  الخلية  تلك 
ما أجبر الوحدة على تطويق المكان، وقتل أحد 
شهيدان  ارتقى  وقد  المرتزقة،  من  العناصر 
القوات  من  الديمقراطية  سوريا  قوات  من 
مازال  المرتزقة  أن  يبين  وهذا  الخاصة، 
أمن  لتهديد  والتحرك  الهجوم،  بمقدورهم 

وسالم المدنيين«.

قضية دولية بحاجة لحل

وشرق  شمال  في  قواتنا  »إن  علي:  وأردف 
سوريا، تسعى جاهدة للحد من خطورة داعش 
دولية،  قضية  هي  القضية  ولكن  ومرتزقته، 
تمدد  إيقاف  نستطيع  جذرية،  لحلول  وبحاجة 
وانتشار الخاليا والمرتزقة إلى حد ما، ولكن 
دولية  محاكم  وإنشاء  جذرية،  حلول  بدون 
اإلرهاب،  منابع  وتجفيف  تأهيلية،  ومراكز 
شمال  مناطق  واستقرار  أمن  على  والحفاظ 
العالم  على  داعش  خطر  ينتهي  لن  سوريا، 

أيضاً«. 
االحتالل  انتهاكات  بوقف  علي  وطالب 
قوى  تستطيع  حتى  المنطقة،  على  التركي 
الديمقراطية  سوريا  وقوات  الداخلي،  األمن 
مرتزقة  مواجهة  في  إمكاناتها  على  الحفاظ 
القوة  »لقواتنا  مضيفاً  وغيرها،  داعش 
الفضلى للتصدي لخاليا داعش والقضاء على 
تطرفهم، ونشر االستقرار واألمان في مناطق 
بشكل  والعالم  بخاصة،  سوريا  وشرق  شمال 
على  يعد خطراً  داعش ال  إرهاب  عام، كون 
الشعوب  يستهدف  بل  معين،  شعب  أو  جهة، 

والحكومات كلها على وجه البسيطة.
الفكر  على  للقضاء  المبذولة  الجهود  وعن 
المتطرف ضمن المخيم قال علي: »إن قواتنا 

وجه،  أكمل  على  بواجباتها  تقوم  العسكرية 
وهي تقوم بمسؤولياتها الكاملة في الدفاع عن 
في  أو  سوريا،  وشرق  شمال  وقرى  بلدات 
وعلى  اإلرهاب  بمكافحة  تقوم  حيث  الداخل 
أخالقي  واجب  وهذا  داعش،  مرتزقة  رأسه 
وعسكري نحمله على أكتافنا، وجميع الخطط 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  بها  تقوم  التي 
المدنيين  عن  الدفاع  أساس  على  مبنية  خطط 
وحمايتهم، وكل ما يتعلق بأمن واستقرار هذا 
بالدرجة  وأخالقي  إنساني  واجب  هو  البلد 

األولى، فيما يتعلق بنا«.

الحملة أرست األمان يف املخيم

ذكر  داعش  مرتزقة  إنهاء  طرق  وعن 
دولي  تكاتف  هناك  يكون  أن  »يجب  علي: 
مسألة  حل  وإن  داعش،  جذور  على  للقضاء 
على  وليس  محاور،  عدة  على  يتركز  داعش 
األمني  الحصار  ففتح  فقط،  األمني  المحور 
الخارجية  السياسة  أبواب  واالقتصادي، وفتح 
األخرى،  البلدان  مع  الدولية  والعالقات 
جميعها  وغيرها،  السوري-السوري  والحوار 
معوقات، يجب أن تحل أوالً لتساهم في الحلول 
في  ستساهم  األمور  وهذه  لسوريا،  النهائية 
داعش  على  للقضاء  النهائية  الحلول  وضع 

فكرياً، وعسكرياً، وأمنياً«.
وشدد علي، على أن حملة اإلنسانية واألمن قد 
أوقفت الكثير من تلك االنتهاكات بحق قاطني 
المخيم، وخلقت نوعاً من األمان لديهم، فهناك 
القتل،  من  نجت  التي  العوائل  من  العشرات 
وأساليب التعذيب، وتدمير البنية التحتية للفكر 
مراكز  تدمير  خالل  من  للمرتزقة  المتطرف 
وتم  التي وجدت  والسجون،  الفكرية  التدريب 
نجحت  الحملة  إن  القول،  »بإمكاننا  إزالتها 
من  الكثيرين  عن  الخطر  درء  في  بامتياز 

ساكني المخيم«.
حماية  لوحدات  اإلعالمي  الناطق  واختتم 
الشعب سيامند علي حديثه: »سنستمر في هذه 
الحملة حتى تحقيق األهداف والنقاط المرسومة 

لها ضمن الخطة التنظيمية لهذه الحملة«.

األزمة العراقية... أسباب تفاقمها، وآفاق الحلول 
رفيق إبراهيم

األوضاع في العراق اليوم، ال تسر صديق وال 
واالغتياالت  تنتهي،  ال  األزمات  حيث  عدو، 
مستمرة، في مناطق العراق كلها، وال نستثني 
إقليم كردستان منها، وتضيق أفق الحلول يوماً 
بعد يوم، ومن األسباب األساسية لهذه المعمعة 
يفكر  الكل  حيث  السياسيون،  العراق  في 
تاركين  والحزبية،  الفردية  الضيقة  بمصالحه 
الشعب العراقي لمصيره المجهول، وعرضةً 
اليومية، وتدخالت اآلخرين،  لهجمات داعش 
دون التفكير بالحلول الوطنية لمشاكل العراق 

بشكل عام.

تركيا تستغل املشاكل لتحقيق 
مآربها

القواعد  وهو  األهمية،  غاية  في  أمر  هناك 
األراضي  على  بكثرة  المنتشرة  التركية 
وأيضاً  المشكلة،  أساس  تعد  التي  العراقية، 
من  العديد  على  المستمرة  التركية  الهجمات 
الحكومة  بمطالب  تأبه  ال  وتركيا  المناطق، 
العراقية الخجولة في انتهاك سيادة العراق، بل 
تستغل المشاكل بين الفرقاء العراقيين؛ لتحقق 
مآربها في التدخل واحتالل أجزاء من العراق، 
تضرب  التي  الرئيسية،  األسباب  من  وهذه 
األمن واالستقرار في العراق بشكل عام، وفي 
والتنظيمات،  الميليشيات،  من  الكثير  العراق 
الكثير من  بالدولة، وتعمل في  التي ال ترتبط 
دولة  لمصلحة  العراقية  الدولة  ضد  األحيان 

أخرى.
»الهجوم  مقولتنا  تؤكد  كثيرة  أمثلة  وهناك 
على السفارة األمريكية في المنطقة الخضراء 
ببغداد غير مرة، وأيضاً على مطار أربيل في 
إقليم كردستان، وغيرها الكثير من الهجمات، 
التي تضع النار على البارود، وتجعل التوصل 

ألي حل مستحيالً.

الدول اإلقليمية سبب يف األزمة

لقد كانت هناك محاوالت كثيرة، لنزع سالح 
العراقية،  والحكومة  السلطة،  عن  الخارجين 
نتيجة  الذريع،  بالفشل  باءت  جميعها  ولكن 
الدور الكبير لهم، واستغالل سلطاتهم الواسعة، 
التي تخولهم في القيام بأي شيء دون محاسبة 
تذكر، وهذا ما أدخل العراق في دوامة يصعب 

التخلص منها.
الواضح،  من  اليوم  العراق  في  يحدث  وما 
وإسرائيل،  وتركيا  كإيران،  دوالً  هناك  بأن 
وغيرها لها دور مهم فيما آلت إليه األوضاع 
من  الكثير  إلى  باإلضافة  العراق،  في 
والرشوة  السلطة  واحتكار  الفساد،  قضايا 
هؤالء،  على  القبض  تم  وإن  والمحسوبيات، 

فإن محاكماتهم تمر مرور الكرام، وكما يقول 
المثل )يخرجون كالشعرة من العجين(، وهذه 
إحدى المسببات الهامة للظروف، التي يمر بها 
العراق، فإن أرادت الواليات المتحدة أن توجد 
بين الفرقاء فإنه يحصل، على الرغم  انفراجاً 
الحالة  على  لإلبقاء  اإليرانية  المحاوالت  من 
تدخلت  ما  إذا  ألنه  اآلن،  هي  كما  العراقية 
واشنطن على الخط، سيختفي الدور اإليراني 

رويداً رويداً، وهذا ما ال تحبذه إيران. 

رصاع إقليم كردستان زاد التوتر

تحاول  المعادلة،  من  اآلخر  الطرف  وفي 
الواليات المتحدة توحيد قوات البيشمركة بين 
الحزب  كردستان،  إقليم  في  الصراع  طرفي 
الوطني  واالتحاد  الكردستاني،  الديمقراطي 
هناك  الواقع  أرض  على  ولكن  الكردستاني، 
صعوبة كبيرة في تحقيق ذلك، حسبما صرح 
به دبلوماسي أمريكي، ووحدة قوات البيشمركة 
من  البيشمركة  شؤون  وزارة  قيادة  تحت 
الركائز األساسية لعملية اإلصالح في العراق 
ضد  الدولي  التحالف  قدم  حيث  عام،  بشكل 
داعش،  لهزيمة  لها  الدعم  أنواع  شتى  داعش 
للسليمانية  أربيل  سيتنازل  هل  السؤال،  ولكن 
في توحيد البيشمركة، أو هل سيحدث العكس؟ 
غير  حالة  اليوم  العراق  في  يجري  ما  إن 
نتيجة  حلول،  دون  تستمر  أن  يمكن  طبيعية، 
والتي  السلطة،  أحزاب  تتبعها  التي  السياسة 
تقود العملية السياسية في العراق، فالكل يفكر 
بمصلحة حزبه، أو تياره وعلى حساب مصلحة 
الشعب العراقي، الذي عانى ويعاني كثيراً من 
سياسة األمر الواقع، حيث يدخل العراق شهره 
السياسي، وهذا ما يحدث  الجمود  العاشر من 
االنتخابات  بعد  العراق،  تاريخ  ألول مرة في 

البرلمانية التي جرت في العام 2021.
بما  العراق  في  السياسيون  يأبه  ال  ذلك  ومع   
يحدث في المنطقة الخضراء، كلما دق الكوز 
هناك  بأن  عام،  بشكل  نالحظه  وما  بالجرة، 
في  حكومة  وجود  عدم  بأن  عاماً،  شعوراً 
واإلصالحات  الخدمات  تأخر  يعني  العراق، 
غياب  وبالتالي  العراقي،  للشعب  ستقدم  التي 
إلى  واألمن  االستقرار،  تحقيق  في  األمل 
التخبط  في  مثاالً  العراق  وسيبقى  الالنهاية، 

السياسي في المنطق عامة.

الرتاكامت السابقة ساهمت 
بتدهور األوضاع

وعلى ما يبدو أن الديمقراطية الجزئية الحالية 
المطلوب،  بالغرض  تفي  ال  العراق،  في 
في  الكبيرة  االنقسامات  ظل  في  وبخاصة 
وتزداد  الهوة  تكبر  وبالنتيجة  العراقي،  البيت 
إن  السياسي  والفراغ  عمقاً،  الخالقات 

والخسارة  التخبط  إلى  حتماً  سيؤدي  استمر 
إضافياً  وباالً  تكون  قد  التي  والمظاهرات، 
على الحكومة الهشة، التي تقود العراق اآلن، 
وهذا ما يؤثر على المجاالت والمكاسب كلها، 
التي تحققت في العراق، ومن ذلك يتضح إن 
الحكومة،  تشكيل  ينتظرون  كانوا  العراقيين 
السابقة،  الحكومات  تراكمات  من  للتخلص 
متاهات  العراق  في دخول  السبب  كانت  التي 
يدفعون  العراقيون  واآلن  الحالية،  األوضاع 
األثمان الباهظة، من جهدهم وتعبهم وكدهم في 
العيش بكرامة، ولكن هيهات أن يدرك  سبيل 
العراق،  قد أغرق  السفينة  بأن ربان  الساسة، 
ومن الصعوبة بمكان اآلن العودة، فيما لم يكن 
هناك ثورة حقيقية شعبية تقتلع جذور الفساد، 

والمحسوبيات إلى غير رجعة.
في االنتخابات البرلمانية األخيرة، التي جرت 
في العراق صوت 41 بالمائة فقط من مجموع 
وهذه  االنتخاب،  لهم  يحق  الذين  أصوات 
وحدها ضربة كبيرة للديمقراطية، وحتى الذين 
انتخبوا ندم الكثير منهم بعد ذلك، وتحدثوا بأنها 
التيار  فوز  من  الرغم  وعلى  مخاطرة،  كانت 
يحصل على  لم  لكنه  مقعداً،  بـ 73  الصدري 
الغالبية التي تخوله لتشكيل الحكومة، وبخاصة 
إنه يبحث عن شركاء حقيقيين كي يتم التوافق 
العراق  تقود  لحكومة  والوصول  بينهم، 
يتوصل  لم  البحث  عملية  وأثناء  جديد،  من 
اآلخرين،  مع  توافق  أي  إلى  الصدري  التيار 
الذي  السياسي،  والفراغ  المأزق  من  للخروج 
الساحة  وبقاء  آخر،  إثر  يوماً  المسائل  يعقد 
العراقية بهذا الشكل يزيد الصراع بين الفرقاء 
السياسيين العراقيين، ويؤدي إلى تشنج، وحالة 
من عدم االستقرار في الشارع العراقي، ومن 

ضمنها باشور كردستان.

التحالف مع الدميقراطي باء 
بالفشل

الصدريون  حاول  أيام  بعدة  االنتخابات  وبعد 
التحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
تلك  لكن  التقدم،  حزب  إلى  باإلضافة 
المجابهة  نتيجة  بالفشل؛  باءت  المحاوالت 
ترتبط  التي  األحزاب،  مختلف  من  الكبيرة 

بإيران أيديولوجيا ودينيناً.
إلى قرار مقتدى الصدر سحب نوابه  ما أدى 
االستقالة  كانت  حيث  العراقي،  البرلمان  من 
الصدر،  ألوامر  تنفيذاً  حزيران  في  جماعية 
واستغل هذه الفرصة اإلطار التنسيقي الموالي 
رئيساً  السوداني  شياع  محمد  ليرشح  إليران، 
بين  الغضب  من  موجة  أحدث  ما  للوزراء، 
ترشيحه  رافضةً  الصدري،  التيار  أنصار 
الكراسي  لعبة  لتستمر  وتفصيالً،  جملةً 
العراق،  في  الشيعي  الصراع  طرفي  بين 
الغالبية  يمثلون  إنهم  يقولون،  فالصدريون 
الشيعية، والمدعومون من إيران يدعون بأنهم 
من يمثلون الشيعة، وحتى الشيعة في العراق 
هذه  قبل  من  المتبعة  السياسة  ضمن  تخبطوا 

األطراف. 

اعتزال الصدر السياسة زلزل 
العراق

وفي أواخر آب الماضي، أعلن مقتدى الصدر 
الخبر  لينزل  نهائي،  بشكل  السياسة  اعتزاله 
كالصاعقة على مسامع اتباعه، فقاموا باقتحام 
الخضراء  المنطقة  في  الجمهوري  القصر 
ببغداد، ولم ينتهإِ إال بتدخل الصدر باالنسحاب، 
القتلى  من  عدد  االقتحام  ضحية  راح  وقد 
والجرحى، وأدى إلى اضطرابات تستمر حتى 
اليوم، ما أكد بأن الطريق إلى تهدئة األوضاع 
المسار  تعطل  قد  التي  بالمخاطر،  مليئة  باتت 

السياسي السلمي في العراق.
 الوضع في العراق سيستمر ضبابياً وخطيراً، 
طالما هناك من يحاول صب الزيت على النار، 
كلها،  العراقية  باألزمة  المتداخلة  واألطراف 
يتدخلون  لها،  موالية  عسكرية  أجنحة  لديها 
في كل شاردة وواردة، يتم استخدامهم إن لزم 
تزال  ال  االغتياالت  عمليات  وحتى  األمر، 
هؤالء،  من  السالح  نزع  يتم  لم  وإن  قائمة، 
فستمضي األوضاع في العراق من سيئ إلى 
أسوأ، وما جرى في المنطقة الخضراء ببغداد 

من أحداث دموية تؤكد ما نقول.

 

العراقية،  الساحة  على  األبرز  الدور  إليران 
للغاية،  سيئة  وإيران  الصدر  بين  والعالقة 
وإيران حاولت كثيراً إصالحها، ولكنها فشلت 
التكهن  يمكننا  ال  ذلك  ضوء  وفي  مرة،  غير 
بأنه سيكون هناك تغييراً في مأالت األوضاع 
المريبة في العراق، لكن ما يبعث األمل لدى 
اآلونة  في  االقتصادي  االنتعاش  العراقيين 
األخيرة، حيث كان الرتفاع أسعار النفط دور 

كبير في تحسن القطاعات كافة.

عىل الشارع العراقي التحرك 
واالنتفاض

تستبق  أال  علينا  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
األحداث، ألن الصدمات الكثيرة في العراق، 
حلها يتطلب الكثير من الوقت والجهد والشعور 
بالمسؤولية الوطنية، وفي الحقيقة العراق بات 
يقودون  المسلمات؛ ألن من  فيه من  الصراع 
كي  غرقها،  في  يساهمون  العراقية  السفينة 
ينجو هم من الغرق، ولو توافق شيعة العراق، 
والرفاهية،  واالستقرار  باألمن  العراق  لنعم 
نظراً لغناه بالنفط، والثروات الباطنية الكثيرة، 
مصلحة  في  الشيعية  األطراف  فكرت  ولو 
المواطن العراقي بعيداً عن المذهبية والتبعية 
على  العراق  في  األمور  لكانت  وذاك،  لهذا 

أحسن ما يرام. 
أراد  ما  إذا  القول:  يمكننا  الخالصة  وفي 
العراقيون تغيير النمطية في القيادات السياسية 
والمطالبة  الشارع،  إلى  النزول  عليهم  لديهم 
التبعية ألي دولة من دول الجوار،  بعدم  أوالً 
لتحقيق  ضغط  ورقة  استخدامهم  يتم  حيث 

المزيد من المكاسب.
من  التركي  االحتالل  جيش  إخراج  وثانياً   
كلها،  القواعد  وإخالء  كافة،  العراق  أراضي 
األبرياء،  أرواح  إزهاق  في  تتسبب  التي 
استهداف  وإيقاف  العراقية،  السيادة  وتنتهك 
األراضي العراقية من قبل الطائرات المسيرة.
بكيفية  التفكير  العراقيين  القادة  على  ثالثاً، 
الشعب  خدمة  ووضع  المشاكل  من  التخلص 
المحسوبيات  ونبذ  أولوياتها،  من  العراقي 

ومحاربة الرشوة والفساد.
أما رابعاً، التخلص من السالح غير الشرعي، 
وأمان  بأمن  تعبث  التي  الميليشيات  وحل 

العراق. 
القادمة تحمل  العراقية  خامساً، على الحكومة 
المسؤولية الكاملة في الدفاع عن أرض العراق 

وسيادتها، ضد أي تدخل أو هجوم.
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مجازفة السرد القصصي في الشعر

»استنفار فني« يواجه الحرب: جسر »كور و ديت« في خرم آباد
42 معرضًا على شرف بيكاسو

أحمد ديبو

والكتابات  بالنصوص  العربي  التراث  يمتلئ 
القص  نرى  إذ  بالنثري،  الشعري  تمزج  التي 
البنى  ضمن  بالشعر  يمتزجان  والخطاب 
البالغية والبيانية لنصوص قديمة مثل » كليلة 
و دمنة » وحكايات نظمت شعراً في سبيل قيم 

أخالقية معينة.
القديمة  التراث  نصوص  في  القص  يوجد  ال 
وبداياته  الشعر  أصل  في  يظهر  بل  فحسب، 
األساطير  في  وخصوصاً  األولى،  الفطرية 
وهذا  القديمة،  الشعرية  األناشيد  من  وغيرها 
بين  مطلقة  قطيعة  أي  وجود  عدم  على  يحيل 
الشعري والنثري، فقد كان هناك دائماً مجال 
ويتواطأ  وطيدة  صداقة  عالقات  ينسجا  أن 

أحدهما مع اآلخر.
في الشعر العمودي كان صعباً إدخال النثري 
عليه، أو هو لم يكن يسمح بذلك، بسبب نظام 
وغير  الشطرين  واستخدام  الدقيق  العروض 
ذلك من القوانين، إال في حاالت نادرة وعابرة 

وقليلة.
في  والنثر  القص  أدخلوا  التفعيلة  شعراء 
خطابهم الشعري، لكن بتردّد وبنسب متفاوتة، 
من دون أن يشّكل ذلك خطاً عاماً وعريضاً في 

تاريخية شعر التفعيلة. 
إلى هذا  بالنسبة  الذي حصل  االنقالب األكبر 
إال  النثرية،  القصيدة  شعراء  عبر  جاء  األمر 
شعراء  نتاجات  في  إال  عربياً  يتبلور  لم  أنه 
تأت  لم  األسلوبية  النقلة  هذه  السبعينات.  جيل 
بل  دراماتيكية،  حركة  في  الخاطر،  عفو 
للشعرية  الداخلي  التطور  نتائج  كإحدى  تبدّت 
إلغاء  نظريات  ولشيوع  جهة،  من  العربية، 
الحدود بين األجناس األدبية وتأثيرات الشعر 
األنكلوسكسوني واألمريكي من جهة أخرى، 
الداخلية  الخصائص  خلخلة  إلى  أدى  مما 

المعهودة للشعر.
وقد ذهب الشعراء المصاروة الشباب بعيداً في 
ذلك، وهذا ال يعني أنهم وحدهم من انتبه إلى 

أثر السرد والقص في الشعر، بل كانوا أكثر 
من عمد إلى الذهاب بعيداً في قذف السرد في 

الشعر.
على  تنطوي  التجربة  هذه  كانت  إذا 
التي  اللفظية  السيولة  فإن  كبيرة؛  مجازفة 
الترهل  مع  تتناقض  نصوصهم  في  نجدها 
على  التركيز  أن  فرغم  والتقريرية،  اللفظي 
والمكان  الزمان  وإبراز  والحدث  الحوار 
والشخصيات، واالستفادة من تقنيات المسرح 
السخرية،  استخدام  مع  تترافق  والسينما 
بين  وااللتفاف  اللغوي،  والدوران  والطرافة، 
في  السمات كثيراً  لقد ساهمت هذه  الضمائر. 

بلورة النثري في القصيدة.
في  ساهمت  السردية  االستعانات  أن  نجد  لذا 
من  ومنعها  القصيدة  داخل  الحركية  تعميق 
الوقوع في التبلّد، بتحولها بهرجة صورية ال 
أكثر. إن التقنيات المستمدة من أجناس إبداعية 
وفنية غير الشعر، لم تحّول القصيدة أقصوصة 
أو حكاية، بل ظلّت تنطوي تحت الفتة الشعر 

رغم تواطؤها مع هذه األجناس.
في قصائد الشعراء المصاروة الشباب، وبعض 
نجد  اآلخرين،  العرب  الشعراء  من  مجايليهم 
حضوراً قوياً للذات التي تقف وجها لوجه أمام 
تضخيم  يغيب  لذا  وأشيائه.  وعناصره  العالم، 

الذات وانتفاخها وينعدم.
فاألنوات الثالث، أنا الشاعر والعالم والقصيدة، 
تنصهر جميعاً في بوتقة واحدة داخل التجربة، 
ينقذ  ما  الدائم  األسلوبي  االستقرار  ولعل عدم 
في  الوقوع  من   – دائما   - النثرية  القصيدة 

النمطية، والوقوف أمام الجدار المسدود.

النثرية  القصيدة  هذه  أورد  ذلك  على  وكمثال 
للشاعر توفيق الجبالي:

»كابوس«
أتمتم وال أفهم

أصارع  وال أتقدّم
يغمرني البرد

وتأخذني الرغبة في الفرار
كابوٌس سخيف...

حلمُت بك 
في إحدى القرون الغابرة 

من هذا العصر...
رأيتك قابعاً داخل قدر كبيرة

مكمم الفم، 
مكبّل اليدين والرجلين
يتجمهر حولك أقوام 

غريبو الهيئة 
بطونهم مثقلة

أجفانهم مترهلة
أخراص في أنوفهم وآذانهم...

وهم يدقون األرض 
ببعض العصي 

ويطلقون أصواتاً غريبة 
يسيل لها لعابهم 

وكأنهم يتهيأون لقربان أو وليمة...
أفقت مذعوراً في هذا العالم 

وفي فمي صرخة لم تطلق
 واحتجاج لم يتم...

تلفُت حولي...
وإذا بي أنا اآلخر 

قابع في قدر...
يتجمهر حولي أقوام 

غريبو الهيئة...
فهل هذا فأل حسن؟؟.

في   »Kur û Dêt ديت  و  »كور  يقع جسر 
مدينة بلدختر التابعة لمحافظة خرم آباد بإقليم 

لورستان الصغری ـ روجهالت كردستان.
تم بناء جسر »كور و ديت« بأمر من األمير 
إمراء  ثاني  حسنويه«  بن  »بدر  الكردي 
 1015  - م   959 الكردية  الحسنوية  الدولة 
يارسانية  كردية  ساللة  هم  والحسنويين   ، م 
أخفوا  الكردية،  »لك«  لقبيلة  تابعة  )كاكائية( 
من  خوفاً  التَش٘يع  غطاء  تحت  يارسانيتهم 
ـ  م   959 األعوام  بين  وأسسوا  البويهيين 

1015 م ،
الدولة الحسنوية التي كانت تضم مدن كردية 
 ، كرمانشاه   ، )دينور  مثل:  عديدة  تاريخية 

همدان ، خانقين ، طوز ـ خورماتو ، داقوق ، 
كركوك(، ومازالت آثارهم باقية في هذه المدن 
 »Kur û Dêt تعني اسم جسر »كور و ديت ،

باللغة الكردية »جسر الفتی والفتاة«.
وحتى  القدم  منذ  »بلدختر«  مدينة  كانت 
تحمل  الميالدي  العشرين  القرن  منتصف 
الكردي »كور و ديت« كما تؤكد ذلك  االسم 
المصادر التاريخية القديمة مثل كتاب »مجمل 
اإليرانية  السلطات  قامت  ثم   ، التواريخ« 
مؤخراً بتغيير االسم الكردي للمدينة إلى االسم 
بالفارسية  تعني  والتي  »بلدختر«  الفارسي 

»جسر الفتاة«.
كانت مدينة »بلدختر« منطقة استيطان شتوي 

لعشيرة »حسنوند« الكردية )وهم أحفاد األمير 
الكردية(  الحسنوية  الدولة  مؤسس  حسنويه 
العشائر  من  مجموعة  تتخذ  اآلن  وحتى 
الكردية من هذه المنطقة مكانا مناسبا لهجرتها 

الموسمية. 
وهي  »حسنوند«  عشيرة  أبناء  غالبية  لكن 
توجهوا   ،»Lek »لك  قبيلة  فروع  إحدى 
مؤخراً نحو مدينة »الشتر« المجاورة )ضمن 
اعتدال  بسبب  وسكنوها  آباد(  خرم  محافظة 
من  المسنين  الرجال  ومازال  المدينة،  مناخ 
قبيلة »لك« الكردية يستخدمون اسم » کور و 

ديت » لمدينة »بلدختر«.
وكاالت

مختلف  في  معرضاً   42 يقام 
الـ50  الذكرى  في  العالم  أنحاء 
تمتد  بيكاسو،  بابلو  الفنان  لوفاة 
مدريد  في  »برادو«  متحف  من 
فرنسا،  في  »بومبيدو«  مركز  إلى 
مروراً بمتحف »متروبوليتان« في 
نيويورك، وهو ما رأت فيه مدريد 
مسبوق«  غير  »استنفاراً  وباريس 
الفن  وجوه  »أشهر  شرف  على 

الحديث«.

أشهر وجوه الفن

إيسيتا  ميغيل  اإلسباني  الثقافة  وزير  وقال 
الـ12  اإلثنين  يوم  إطالقه،  للصحافيين خالل 
بمتحف  بيكاسو«  »سنة  أنشطة  أيلول،  من 
مؤسسة   38« إن  مدريد  في  صوفيا«  »رينا 
مهمة في أوروبا والواليات المتحدة« تشارك 
في هذا الحدث الذي أعدت له فرنسا وإسبانيا 

على مدى 18 شهراً.
أما نظيرته الفرنسية ريما عبدالملك فأوضحت 
أن هذه المعارض تتيح إظهار »كل جوانب« 
الفنان اإلسباني الذي ولد عام 1881 في ملقة 
)جنوب إسبانيا( وتوفي عام 1973 في موجان 
)جنوب شرقي فرنسا(، وتعقد بالتوازي معها 
سلسلة من »المؤتمرات« و«المناظرات« عن 

الرسام وأعماله.
أيلول  من  الـ23  في  االحتفاالت  وتستهل 
وتجريد  بيكاسو  »بابلو  عن  بمعرض  الحالي 
النحت من الطابع المادي« يقام في »مؤسسة 
مابفريه« بمدريد، ويختتم البرنامج في نيسان 
»باريس  عن  استعادي  بمعرض   2024
متحف  في  يقام   »)1925-1905( الحداثيين 

»بوتي باليه« في العاصمة الفرنسية.
المتحدة  والواليات  وفرنسا  إسبانيا  في  وتقام 
وكذلك في ألمانيا وسويسرا ورومانيا وبلجيكا 
اإلسباني  للرسام  التكريمية  األنشطة  معظم 
»أشهر  بأنه  الفرنسية  الوزيرة  وصفته  الذي 

وجوه الفن الحديث«.
ومن المؤسسات المشاركة في األنشطة متحف 
ومتحف  )نيويورك(  للفنون  »متروبوليتان« 
في  ومتحف »غوغنهايم«  )مدريد(  »برادو« 
ومتحفا  )باريس(  »بومبيدو«  ومركز  بلباو 

»بيكاسو« في برشلونة وباريس.
»غيرنيكا«  لوحة  أمام  إيسيتا  ميغيل  وأشار 
من  وهي   ،1937 عام  بيكاسو  رسمها  التي 
الهدف من  أن  إلى  العالم،  في  األعمال  أشهر 
كان«  »كما  بالفنان  التعريف  بيكاسو«  »سنة 

وإبراز »تراثه الفني« و«ديمومة أعماله«.
اللوحة  هذه  أن  الفرنسية  الوزيرة  واعتبرت 
التي خلدت مجزرة بلدة غيرنيكا التي قصفها 
الطيران النازي في أبريل 1937 أثناء الحرب 
هي  فرانكو،  للجنرال  دعماً  اإلسبانية  األهلية 
وقت  في  السالم«  أجل  من  »إعالن  بمثابة 
في  أوروبا«،  أبواب  على  الحرب  »تستعر 

إشارة إلى النزاع في أوكرانيا.

الالعدالة والالتنمية والمنطقة الالآمنة

الفاشية التركية؛ تاريخ من اإلبادات

الموقف الحازم لقوات سوريا الديمقراطية، أجبر أردوغان على المساومة مع سوريا

نوري سعيد

سوريا  شرق  شمال  في  المواطنون  استقبل 
أشقاءهم   2011 الشعبي  الحراك  بدء  منذ 
بكّلإِ  األخرى  المحافظات  من  النازحين 
الجزراوي،  المجتمع  في  وامتزجوا  ترحيب، 

ولم يشعروا يوماً أنهم غرباء.
خالل  من  تحقيقه  أردوغان  يريد  ما  لكن 
هجومه على المنطقة توطين أكثر من مليون 
على  آمنة  منطقة  إقامة  بحجة  سوري  الجئ 
كما  بمعنى  سوريا  مع  الجنوبية  حدوده  طول 
يريد  ألنه  باطل(  بها  يراد  حق  )كلمة  يقال 
قسراً  األصليين  سكانها  من  المنطقة  إخالء 
هؤالء  وإحالل  ممتلكاتهم  على  واالستيالء 

المهاجرين مكانهم. 
المهجرين  أشقائنا  إعادة  لسنا ضد  نقول  وهنا 

الالعدالة  من  ولكن  سوريا  إلى  تركيا  في 
والالتنمية إحداث تغيير ديموغرافي من خالل 
يعاقب  تعد جريمة  آمنة وهذه  إقامة منطقة ال 
استُخدمت  إذا  خاصةً  الدولي  القانون  عليها 
بل  فقط  هذا  ليس  التنفيذ،  في  العسكرية  القوة 
وهنا  ذلك،  في  يساهم  من  كل  أيضاً  يعاقب 
نشهد  لم  صراحةً  ألننا  والكويت  قطر  نقصد 
السورية  المناطق  في  أمان  أو  استقرار  أي 

الخاضعة لالحتالل التركي.
المنطقة  وتتريك  األوضاع  تأجيج  تريد  تركيا 
وضرب السلم األهلي فيها ليتسنى لها تطبيق 
إلى ضم  يهدف  والذي   1920 الملي  الميثاق 
أجزاء من سوريا والعراق لتركيا إلعادة أمجاد 
إمبراطورية آل أرطغرل وعثمان، وطبعاً يعد 
هذا اعتداء على سيادة دولتين عربيتين وعلى 
الجامعة العربية أن تقوم بواجبها ألن إبراهيم 
التركية صّرح:  الرئاسة  باسم  المتحدث  قالن؛ 

عن  الدفاع  في  للضغوطات  تعرضنا  »إننا 
مصالحنا سابقاً ولن نعير أي اهتمام اآلن أيضاً 
هذا  يعد  وطبعاً  كانت«.  جهة  أي  ومن  لذلك 
تحدياً للمجتمع الدولي ألن أردوغان لم يحصل 
حتى اآلن على الضوء األخضر لتنفيذ هجومه 

ألننا ال نعيش في ظل قانون الغابة.
الناتو  حلف  في  عضوة  تركيا  كانت  وإذا 
أراضي  استباحة  حقها  من  أن  يعني  ال  هذا 
الذاتية  اإلدارة  أن  بحجة  لها  المجاورة  الدول 
القومي  أمنها  على  خطراً  تشكل  الديمقراطية 
سوري  طرف  أي  يقم  لم  الذي  الوقت  في 
باالعتداء على تركيا وكل حروبنا معها كانت 

دفاعية.
بأننا سنقف صفاً  نحن السوريون عندما نعلن 
واحداً في وجه أي هجوم تركي ال نهدد تركيا 
وهو حق مشروع ألن تركيا ال تراعي القوانين 
والمواثيق الدولية وتحولت إلى دولة مارقة عن 

طريق االصطياد في المياه العكرة واستغالل 
وإذا  مآربها  لتنفيذ  الكبرى  الدول  تناقضات 
كانت تركيا قد حكمت المنطقة 400 سنة من 

1516- 1916 فإننا بكل صراحة نرفض أن 
كلفنا ذلك من  تحكمنا 400 سنة أخرى مهما 

ثمن وتضحيات.

مامد سردار

الدولة التركية المحتلة بُنيت على أساس إبادة 
ال  حيث  الكردي  الشعب  وبخاصٍة  الشعوب، 
يوجد في قواميسها األخّوة والجيرة وأي شيء 
يتعلق باإلنسانية، حتى وصلت وتخطت عتبة 
وبحسب  مقاسها،  على  تفّصلها  وهي  الفاشية 
بعض السياسيين حتى الفاشية تتبرأ من تركيا 
الفاشي  الفكر  تتبع  التي  الدول  ألن  وقادتها، 
يرون أنفسهم بأنهم األصح بين الشعوب حسب 
الذي ينظر إلى جميع  الفاشي، والفكر  فكرهم 

الشعوب وكأنهم خدم لديهم.
وعبر التاريخ فإن الذي بنى الفكر األيديولوجي 
الفاشي ينظر إلى الشعوب األخرى بدونية ومع 

شعب  على  ضغطت  دول  هناك  ليست  ذلك 
األيديولوجية  وبحسب  قوميتهم،  لتغيير  ما 
الفاشية فأن أي شعب ال ينتمي لهم ال يقبلونه، 
ويقولون: »نحن شعب مبارك وعلى الشعوب 

األخرى القيام بخدمتنا«.
اتخذت  التي  الدول  من  هي  التركية  والدولة 
أقصى درجات الفاشية ومارستها عملياً، فمنذ 
أنواع  شتى  الكرد  بحق  يمارسون  عام  مئة 
تكونوا  أن  »عليكم  ويقولون:  واإلنكار  الظلم 
أتراكاً«، وما يحز بالنفس أنه من حظنا ككرد 
أصبحنا جواراً لألتراك الذين ينتهكون حقوقنا 
لنا  كان  لو  العالم  وفي  أعدائنا،  ألدّ  ليصبحوا 
أية عداوة مع دولة ما، لكان هناك بكل تأكيد 
قلتها  وكما  التركية  الدولة  ولكن  بيننا  حلول 
وال  اإلنسانية  حقوق  أدنى  لديها  ليست  سابقاً 

تمت بأية صلة بها، واألتراك ليس لديهم رؤية 
علمية إليجاد الحلول والسير نحو السالم.

إليجاد  يسعون  العالمية  القوى  جميع  اليوم 
الجاد  والحوار  النقاش  عبر  لمشاكلهم  الحلول 
يحبذون  ال  والجميع  الدبلوماسية،  بالطرق 
الحلول العسكرية، ويحاولون التوصل للحلول 
بالطرق السلمية والحوار البناء، ولكن الفاشية 
التركية ال تفقه سوى سياسة الدمار والخراب 
إلى  وصلوا  عندما  عام  ألف  فقبل  والقتل، 
األناضول وباكور كردستان نهبوا وسلبوا كل 
والذهنية  ذاتها  السياسة  يَتبإِعون  واآلن  شيء، 

نفسها في كل مكان يصلونه.
عبر  تشبعت  الفاشية  التركية  الدولة  ثقافة 
األساس  وهي  والدمار،  القتل  بثقافة  التاريخ 
حقها  من  »إن  تقول:  هذا  يومنا  وفي  لديها 
أرضهم،  وتحتل  اآلخرين  شؤون  في  التدّخل 
ومن حقها صهر القوميات األخرى ومحاربة 
ثقافتها ولغتها وتغيير ديمغرافية المناطق التي 
تحتلها، وتعمل ما تشاء حسب مصالحها ليس 
إال«. وفي تاريخ دولة االحتالل التركي هناك 
هناك  أبادتها،  التي  الشعوب  من  العشرات 
أمثلة حيّة على ذلك )الالذ والشركس والروم 
والكلدان  والسريان  واآلشوريين  واألرمن 
وغيرهم( وهذه الشعوب التي ذكرناها لم يعد 
لهم أية وجود إال االسم فقط، حيث تم إبادتهم 

جميعاً.
للبقاء  المقاومة  التي استطاعت  ومن الشعوب 
حركة  أن  وبخاصٍة  الكردي  الشعب  كان 
التحرر الكردستانية كانت لها القيادة والريادة 
بقيادة  الكردي  الشعب  واستطاع  ذلك،  في 

من  التخلص  في  الكردستاني  العمال  حزب 
الشعب  بقاء  على  الحفاظ  أجل  ومن  اإلبادة، 
الكردي استطاع خالل الخمسين عاماً الماضية 

من عمره النضال لتحقيق ذلك.
الهائلة  التكنولوجية  الثورة  من  الرغم  وعلى 
تستطع  لم  العالم  إليها  وصل  التي  والمدنية 
الذهنية  من  التغيير  المحتلة  التركية  الدولة 
ومحو  اإلنكار  وسياسة  لديها،  الشوفينية 
حقوق شعبنا حتى اآلن، والمثال األقرب لذلك 
القنوات  على  أردوغان  الفاشي  خرج  عندما 
قال:  العالم  ومسمع  مرأى  وأمام  التلفزيونية 
“ال يمكن أن يعيش الكرد في الشمال السوري 
توطين  علينا  لذلك  ثقافتهم  يناسب  ال  ألنها 

العرب فيه ألن العيش فيها يناسب العرب”.
وتابع أردوغان بأنه “على العالم أجمع أن يعلم 
وشرق  شمال  على  للهجوم  حاجة  هناك  بأن 

سوريا، وهناك خطر على حدودنا الشمالية”، 
الفاشية  وحكومته  أردوغان  به  يتبجح  ما  هذا 

وكل ما يقولونه ال أساس له من الصحة.
للفاشية  األساسي  الهدف  هو  ما  نعلم  نحن 
يحدث  ما  كل  يرى  أيضاً  والعالم  التركية، 
وبات يعلم ماذا يخطط له أردوغان؟، ألنه لم 
يعد هناك ما يخفيه، وبعد كل ما قاله أردوغان، 
هل هناك مجال للشك بكذب أردوغان ودولته 
الفاشية، وهل بإمكان العالم أن يسمع أردوغان 

والمواليين له من جديد؟
لشعوب  تأكد  والنفاق،  الكذب  هذا  كل  وبعد 
يعد  لم  وحكومته  أردوغان  بأن  المنطقة 
بعقولهم،  واللعب  عليهم  التأثير  باستطاعتهما 
وبعد معرفة الحقيقة الواضحة، أن من يصدّق 
له  شريكاً  سيكون  كذب  من  يقال  ما  ويسمع 

وعلى الجميع معرفة ذلك.

کاوە نادر قادر

آفا  )روج  لـ  التركية  التهديدات  واختفت 
كردستان( عبر منصات ووسائل إعالم تركية 
أيار  منذ  كرروا،  أن  بعد  الماضية  األيام  في 
جديد  هجوم  بشن  مراراً  تهديداتهم  الماضي، 
على بعض مناطق غرب الفرات، ويبدو أنها 
العالقات مع نظام األسد  تراهن على تحسين 
»قسد«  الديمقراطية  سوريا  قوات  لضرب 
إذ  الذاتية،  اإلدارة  مشروع  إلفشال  ومحاولة 
المخابرات  رئيس  بأن  إخبارية  تقارير  أفادت 
)علي  والسوري  فيدان(  )حقان  التركية 
مملوك( عقدا اجتماعاً سرياً، األربعاء، السابع 
من الشهر الجاري، برعاية روسيّة دون ذكر 
العالقات  تطبيع  بخصوص  االجتماع،  مكان 

بين البلدين، أنقرة ودمشق.
طيب  رجب  أكد  الماضي،  آب  شهر  وفي 
تركيّة  خطط  عن  التركي  الرئيس  أردوغان 
»ال  قال:  عندما  دمشق  مع  العالقات  لتطبيع 
في  األسد  بشار  نظام  إلسقاط  تركيا  تسعى 
سوريا«. على الرغم من تخفيف حدة تهديداتها 

لروج آفا، فإن تركيا غير قابلة للتصديق:

ـ دولة عدوانية غير جديرة بالثقة، بنت نفسها 
مجاورة،  أخرى  ودول  األمم  حساب  على 

وخاصةً حقوق شعبنا الكردستاني.
ـ تقوم فلسفة الدولة التركية على القضاء على 
يعني  الكرد  ووجود  بقائهم،  أجل  من  الكرد 

اضمحاللهم كدولة في الشرق األوسط.
الكيانات  فإن  التركية،  الدولة  لفلسفة  وفقاً 
في  الكردية  القومية  المكاسب  أو  الكردية 
ألمنهم  تهديداً  تشكل  كردستان  من  جزء  أي 
حكومة  أصبحت  أن  بعد  خاصةً  القومي، 
الديمقراطية  الذاتية  واإلدارة  كردستان  إقليم 
في المنطقة،  واقعياً  في غرب كردستان أمراً 
تقديم  وتحاول  توازنها  التركية  الدولة  فقدت 
الكيانين  لفشل  األخرى  للدول  التنازالت  كل 
آڤا  روج  الذاتية/  اإلدارة  وخاصةً  الكرديين 
من خالل التسويات العسكرية والسياسية، لكن 

يمكن القول:
ـ التوازنات العسكرية- السياسية للقوى العظمى 
تسمح  لن  المنطقة،  في  عسكرياً  الموجودة 
ليس  الكرد،  العمل ضد  من  تريده  بما  لتركيا 
من أجل الحقوق المشروعة للكرد، بل تتقاطع 
واستراتيجياتهم  مصالحهم  مع  التهديدات  تلك 

في المنطقة.
التحررية  الوطنية  الحركة  أصبحت  ـ 
ال يمكن  قوياً  لها ذراعاً عسكرياً  الكردستانية 
تجاهله أو تجاوزه في المعادالت العسكرية في 

الشرق األوسط.
لذلك كان الخوف من الكرد في هذه المرحلة 
مستعصياً على الحل وكان من الصعب التغلب 
إلى  يؤدي  وبقاؤهم  وسياسياً  عسكرياً  عليهم 
المستويات  على  والتطور  التقدم  من  مزيد 
الداخلية واإلقليمية والدولية، ال سيما التوازنات 
العسكرية الدولية القائمة حالياً في المنطقة، ال 
سوريا  في  التركي  التوسعي  للمشروع  تسمح 
على  تمر  أن  الجديد(  )العثماني  والعراق 
المساومات  إلى  تركيا  تلجأ  لذلك  كردستان، 
والتنازالت السياسية عبر التوازنات اإلقليمية 
السياسي  التقدم  من  الكرد  منع  أجل  من 

والتطور. 
»إذا  إنه  يقول  شائع  شعبي  كردي  مثل  هناك 
يعالج  أن  فعليه  طبيباً  )األصلع(  األقرع  كان 
األفضل  ومن  اآلخرين«،  رأس  وليس  رأسه 
تنخرط  أن  تتعامل مع مشاكلها، ال  أن  لتركيا 

أكثر في مشاكل الدول المجاورة. 
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قامشلو / رشا علي -أبدى مواطنو مدينة قامشلو، استياءهم من التفاوت الكبير في أسعار السلع، والسيما الغذائية منها، بين محل وآخر، كما 
طالبوا إدارة التموين بضبط األسعار، فيما لفتت األخيرة على وجوب تعاون المواطن معهم لوضع حد لجشع التجار.

تفاوت في أسعار السلع الغذائية بقامشلو... 
وشعبة التموين توضح

لجنة المحروقات تواصل توزيع مازوت 
التدفئة لضمان االنتهاء منه قبل الشتاء

وشرق  شمال  مناطق  في  األسواق  تأثرت 
السورية  الليرة  قيمة  انخفاض  بشدة  سوريا، 
الدوالر األمريكي، وبات األمر ذريعة  مقابل 
المواد  الحتكار  محل  صاحب  أو  تاجر،  لكل 
تأمين  على  سلباً  أثر  ما  أسعارها؛  وزيادة 
للمواطنين، وخلق موجة  المعيشية  المتطلبات 
استياء من الدور الرقابي، التي تقوم بها إدارة 

التموين في قامشلو.

»استغالل جهل املشرتي«

على  الضوء  صحيفتنا  سلّطت  الصدد  وبهذا 
أسعار  اختالف  حول  المواطنين  بعض  آراء 
السلع بين المحالت التجارية، فحدثنا المواطن 
الفترة  »أحمد سليمان« وأشار في حديثه، أن 
أسعار  في  كبيراً  ارتفاعاً  شهدت  األخيرة 
الدوالر األمريكي  ارتفاع سعر  السلع، بسبب 
مقابل الليرة السورية، وأن تفاوت األسعار بين 
استياء  موجة  خلق  السلع  واحتكار  المحالت، 

لدى المواطنين، وأثقلت كاهلهم.
السلع  أسعار  تفاوت  »إن  سليمان:  وأضاف 
اعتيادياً،  أمراً  بات  المحالت  بين  الغذائية 
والسبب الرئيسي يعود لعدم وجود آلية لتحديد 
من  للتموين،  الرقابي  والضعف  األسعار، 
وتشديد  المشكلة،  لهذه  حل  إيجاد  الضروري 

الرقابة التموينية، وتغريم المخالفين«.
وتابع المواطن سليمان قائالً: »يبدو أن بعض 
باألسعار،  المشتري  جهل  تستغل  المحالت 
محل  كل  أن  نجد  لذلك  السعر؛  بزيادة  فتقوم 
له سعر مختلف عن المحالت األخرى، حتى 

يومي،  بشكل  نستهلكها  التي  الغذائية  المواد 
والتي نشتريها من المحالت تختلف أسعارها 
من محل آلخر مجاور له، وأبسط مثال على 
ذلك أن سعر أربعة لترات من الزيت النباتي 
في بعض المحالت 30 ألفاً، بينما يبلغ سعرها 

في المحالت األخرى 34 ألفا«.
واختتم المواطن »أحمد سليمان« حديثه متمنياً 
تشديد الرقابة التموينية، لمنع احتكار السلع من 
بين  السلع  أسعار  وتوحيد  التجار،  بعض  قبل 

المحالت كلها.

رضورة دعم الصناعات املحلية

المواطنة »صافية علي« وهي من سكان  أما 
أثناء  الحظت  بأنها  أكدت  قامشلو،  مدينة 
اختالفاً  بقامشلو  المركزي  السوق  في  تجولها 
كبيراً في أسعار المواد الغذائية بين المحالت، 
والفروقات  لألسعار  رؤيتك  »عند  وبينت: 
تجردوا  باعة  هناك  بأن  تتأكد  المحالت،  بين 

مثاالً  أصبحوا  ألنهم  اإلنساني،  الضمير  من 
للجشع، ويبيعون المواد بأسعار خيالية، وهناك 
يستطيعون  وال  سيئة  المادية  حالتهم  عوائل 
تأمين قوتهم اليومي، حتى مسألة الربح، يجب 
استغالل  وعدم  األصول،  ضمن  تكون  أن 

المواطنين«.
وأكملت صافية حديثها: »نعلم أن هناك اختالفاً 
استقرار سعر  في األسعار؛ بسبب عدم  دائماً 
تتفاوت  حيث  السورية؛  الليرة  أمام  الدوالر 
لذلك  آلخٍر؛  محل  من  المواد  بعض  أسعار 
األسعار  متابعة  المعنية  الجهات  على  يجب 
لعدم التالعب بها، كما يجب دعم الصناعات 

المحلية«. 
التجار،  جميع  التزام  إلى ضرورة  لفتت  فيما 
الكبيرة  التجارية  المحالت  وأصحاب 
والصغيرة، باألسعار التي يتم تحديدها بموجب 
مكتب تحديد األسعار التابعة للتموين، من أجل 
توحيد األسعار، ومنع التالعب بها، ألن لهيب 

األسعار أصبحت تكوي جيوب المواطنين.

جوالت ميدانية ليل نهار

وبهذا الخصوص، ولمعرفة مدى التزام شعبة 
وتوحيدها  األسعار،  تحديد  بمراقبة  التموين 
في  اإلداري  مع  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 
شعبة التموين بقامشلو »سليمان عدنان« حيث 
الرقابية  الفرق  أن  إلى  حديثه  بداية  في  أشار 
كافة،  قامشلو  مقاطعة  مناطق  في  المنتشرة 
وبشكل  ونهاراً  ليالً  تفتيشية  بجوالت  تقوم 
والمعامل،  التجارية،  المنشآت  على  دوري 

واألسواق.

وبين على ذلك بقوله: »لمراقبة أسعار السلع 
تقوم  المنتجات،  وفرة  ومدى  الضرورية، 
الفرق الرقابية بجوالت دورية على المحالت 
والمنشآت واألسواق، حيث يستخدم فيها نظام 
إلكتروني، وينشر األسعار على صفحة إدارة 
نسخة  توزع  كما  بوك،  الفيس  على  التموين 
التجارية،  المحالت  جميع  على  األسعار  من 
التموينية  المواد  جميع  أسعار  مراقبة  ويتم 
والضرورية والتي تستهلك بشكل يومي، ومن 
يخالف األسعار، التي تم تحديدها يغرم بشكل 

فوري«.

»160 مخالفة يف الشهر الواحد«

وعن توقيت الجوالت للفرق التموينية، وعدد 
»عدد  عدنان:  وضح  الميدانيين  أعضائها 
عضواً،  عشر  تسعة  الميدانية  الفرق  أعضاء 
الهال  سوق  في  المسائية  الجولة  تبدأ  حيث 
السادسة  إلى  مساًء  عشرة  الثانية  الساعة  من 
صباحاً، أما جوالت األفران تكون من الثانية 
التاسعة  الساعة  إلى  وتستمر  مساًء،  عشرة 
المواد،  أسعار  مراقبة  ألجل  وذلك  صباحاً، 
يحددها  التي  باألسعار  التجار  التزام  ومدى 

مكتب تحديد األسعار التابعة إلدارة العامة«.
هذه  أن  عدنان،  أكد  األفران  جوالت  وعن 
عمل  سير  بسبب  يومية  تكون  ال  الجوالت 
بأنهم  وبين  يومياً،  تعمل  ال  حيث  األفران 
يراقبون التوقيت وجودة الخبز، والكمية وآلية 
في  مستمرة  التموينية  الفرق  وبأن  التوزيع، 
مناطق  على  الفرق  هذه  تتوزع  عملها، حيث 
قامشلو كافة، وهم موزعون بشكل نظامي بين 
والمصانع،  والمعامل،  والحارات،  النواحي، 

والمنشآت التجارية.
وبخصوص عدد المخالفات في الشهر الواحد، 
الشهر  في  المخالفات  عدد  أن  عدنان،  كشف 
الواحد تبلغ قرابة 160 مخالفة، وهي متنوعة 
وعدم  المحددة،  بالتسعيرة  االلتزام  عدم  بين 
تعليق الفتة األسعار، وزيادة التسعيرة، وعدم 
إبراز الفواتير، كما أشار إلى مخالفة األفران 
يتقيد  ال  عندما  الفرن  صاحب  مخالفة  فتتم 
بالتوقيت، وعندما تكون جودة الخبز رديئة، أو 
نقص في كمية ووزن الخبز، وأيضاً تتم مخالفة 
أصحاب المحالت التجارية، إذا تم ضبط مواد 
منتهية الصالحية، حيث يتم مصادرة وإتالف 
المواد، ومخالفة صاحب المحل حسب قانون 

المخالفات.
تواجههم  التي  والمعاناة،  الصعوبات  وحول 
من  الكثير  يواجهون  بأنهم  عدنان،  أردف 
في  التموين  شعبة  »نحن  وزاد:  الصعوبات 
المشاكل،  من  الكثير  نواجه  قامشلو،  مقاطعة 
ومنها عدم التزام أصحاب المحالت، بقوانين 
تقديم  وعدم  لها،  تقبلهم  وعدم  التموين، 
المواطنين للشكاوى عند وجودهم اختالف في 

األسعار بين المحالت التجارية«.

استقبال الشكاوى الرسمية

بقامشلو  التموين  شعبة  في  اإلداري  واختتم 
المواطنين  ودعا  حديثه،  عدنان«  »سليمان 
في  اختالف  إيجاد  عند  رسمية  شكوى  بتقديم 
األسعار بين المحالت، وشدد على ذلك: »عندما 
يجد المواطن اختالف األسعار بين المحالت، 
التموين،  لشعبة  يقدم شكوى رسمية  أن  يجب 
ولكن لألسف ال يتعاون معنا المواطنون، وال 
األسعار،  اختالف  بصدد  شكوى  أي  يقدمون 
فعندما يتعاون معنا المواطنون، نستطيع ضبط 
من  نوع  هناك  ولكن  أكبر،  بشكل  األسعار 
الشكاوى،  تقديم  في  المواطنين  لدى  الخوف 
بشكل  مستمرة  وجوالتنا  بعملنا،  نقوم  نحن 
يومي، واألسعار تحدد بشكل يومي، وأن قدم 
مواطن لنا شكوى رسمية بعدم التزام صاحب 
التموين، سيتم مخالفة صاحب  بتسعيرة  محل 

المحل«.

الشدادي/ حسام دخيل - تتابع لجنة المحروقات 
لجنة  مع  بالتعاون  الشدادي  في  »سادكوب« 
مادة  بتوزيع  الناحية،  مجلس  في  االقتصاد 
المازوت المخصصة للتدفئة، بمعدل 300 لتر 

لكل بطاقة، وبسعر خمسين ألفاً لكل بطاقة.

بدأت لجنة المحروقات عملية توزيع مخصصات 
منتصف  في  التدفئة  مازوت  مادة  من  السكان، 
التوزيع  عملية  إنهاء  أجل  من  السادس،  الشهر 
الذي  للتأخر  وتالفياً  الشتاء،  فصل  دخول  قبل 
أكثر  تحصل  لم  حيث  الماضي،  العام  حصل 
من خمسة آالف عائلة في جنوب الحسكة على 
في  التأخير  بسبب  المادة؛  من  مخصصاتها 

التوزيع.

آلية التوزيع

ناحية  مجلس  في  االقتصاد  لجنة  عضو  وقال 
توزيع  عمليات  على  والمشرف  الشدادي، 
لجنة  »إن  الفياض:  حسن  المحروقات، 
االقتصاد،  لجنة  مع  وبالتعاون  المحروقات، 

كانت قد باشرت في عملية توزيع مادة المازوت 
المخصص للتدفئة، منذ الشهر السادس، من أجل 
دخول  قبيل  األهالي  إلى  المادة  وصول  ضمان 

فصل الشتاء«.
عائلة   15000 من  أكثر  »حصلت  وأضاف: 
 32062 أصل  من  اللحظة  حتى  المادة،  على 
»مجلس  مجالس  ثالثة  على  موزعة  عائلة، 
ناحية الشدادي، مجلس عبدان، مجلس أبو فاس، 

ومجلس الدشيشة«.

الحصة املقررة 300 لرت للعائلة

ولفت الفياض، إلى أن العائلة تحصل على 300 

لتر من مادة المازوت توزع على دفعة واحدة، 
بسعر 50 ألف ليرة للقسيمة.

التي  العوائل،  تعطي  التوزيع  عملية  أن  ونوه 
البدء  المقرر  ومن  فقط،  عائلية  بطاقات  تملك 
بتجهيز ملحق للعوائل، التي لم يتسنَّ لها إصدار 
بطاقات عائلية، وذلك عبر إحضار بطاقة الحياة 
المشتركة، أو عبر بيان عائلي، لكي يتسنى لهم 

الحصول على مستحقاتهم من المادة.
وتوقع الفياض، إن لجنة المحروقات، بالتعاون 
الشدادي،  ناحية  مجلس  في  االقتصاد  لجنة  مع 
دخول  مع  التوزيع  عمليات  من  تنتهي  سوف 
شهر كانون األول وفق الخطة، التي تم إعدادها، 
يعادل  ما  أي  يومياً  واحد  كيل  توزيع  يتم  حيث 

180 برميالً، وحسب توفر المادة.
هذا  من  سابق  وقت  في  الذاتية  اإلدارة  وكانت 
مازوت  من  العائلة  حصة  خفضت  قد  العام، 
التدفئة من 400 لتر إلى 300 لتر فقط، في قرار 
القى استياء من األهالي، ألن الكمية غير كافية، 

وال تكفي لسد احتياجات فصل الشتاء كامالً.
الواحد  المازوت  برميل  سعر  وصل  قد  وكان 
السوق  في  ألفاً   250 إلى  لتراً   /220/ سعة 

السوداء.

سليمان عدنانصافية عليأحمد سليمان

قافلة النور... ضبابّية التشكيل وشبهة األهداف
محمد جعابي

التواصل  مواقع  على  مؤخراً  انتشر 
يدعو  النور،  قافلة  باسم  هاشتاغ  االجتماعي، 
السوريين،  لالجئين  جماعية  قافلة  لتشكيل 
عدد  بلغ  وقد  الغربية،  أوروبا  باتجاه  للهجرة 
ألفاً، والعدد  للحملة حتى اآلن 50  المنضمين 
الرقم  صحة  من  التحقق  يمكن  وال  بازدياد، 
هاشتاغات  المنضمون  أنشأ  ولقد  ومصدره،  
على جميع مواقع التواصل االجتماعي، ودعوا 
وسائل  كذلك  لمواكبتهم،  الدولية  المنظمات 
اإلعالم العربية، لحشد الدعم الالزم بغية حشد 
أكبر عدد ممكن لالجئين، لكن السؤال يطرح 
الحمالت وهل  يقف وراء مثل هذه  نفسه من 
يمكن أن تنظم حمالت بشكل مستقل دون علم 

السلطات التركية.

الالجئ... املهاجر... النازح

 الالجئ، هو اإلنسان الذي فرَّ من بلده، نتيجة 
العرقّي  والتمييز  كاالضطهادإِ  قاهرةٍ  ظروٍف 
نتيجةَ  فرَّ  أو  والفكرّي،  والدينّي  والسياسّي 
نتيجة  االستقرار،  وعدم  المسلحة  النزاعات 
بلده  إلى  عودته  وتشّكل  حياته،  على  خوفه 
مرةً أخرى خطراً على حياته، وغالباً ما يسلك 
الالجئون في طريقهم إلى بر األمان، المنشود، 

طرقاً غير شرعيّة محفوفة بالمخاطر.
هم  لالجئين،  جنيف  اتفاقية  حسب  الالجئون، 
أشخاص أُجبروا على ترك منازلهم، ووطنهم 
بسبب العرق، والدين والجنسية، أو المعتقدات 
اجتماعيّة،  مجموعة  أفراد  أو  السياسيّة، 
وهنالك عدة معاهدات دوليّة عّرفتإِ الالجئين 
منها  المضيفة  الدول  على  حقوقهم  وضمنت 
فيها  الخاص  1951والبروتوكول  معاهدة 
األساسية،  الحقوق  حددت  1967وقد  عام 
التي يجب أن تضمن لهم، وتعهد الدول بعدم 
تهديداً  تشكل  أماكن  إلى  إعادتهم  أو  طردهم 
على حياتهم ومصيرهم، ويقدر عدد الالجئين 

بحدو  الدولية  العفو  منظمة  حسب  العالم  في 
في  معظمهم  العالم،  في  الجئ  مليون   22.5
وال  الالجئين،  84%من  بنسبة  النامية  الدول 
العبء  ويقع  بهم،  الغنية  الدول  معظم  تتكفل 
ضغطاً  يشّكل  ما  النامية  الدول  على  األكبر 

إضافي على أوضاعها، واقتصاداتها الهشة.
المهاجر، هو الشخص الذي يترك بلده األصلّي 
وتحسين   ، للعملإِ طلباً  آخر  بلد  إلى  ويذهب 
شروط حياته، أو إكمال التعليم، فهو ال يفر من 
العودة  ويمكنه  حياته،  يهدد  خطر  نتيجة  بلده 

إليه متى يشاء.
الشخص  بأنّه  المهاجر،  المتحدة  األمم  تعّرف 
الذي عاش في بلٍد أجنبي ألكثر من عام، وال 
وبغّضإِ  قسراً،  أو  طوعاً  كان  إن  السبب  يهم 
غير  أو  نظاميّة،  المتبعة  الطريقة  إلى  النظر 
شرعيّة. وكيال يحدث الخلط بسبب سوء الفهم، 
لالجئين،  األساسيّة  الحقوق  ضياع  وبالتالي 
هي  لالجئين،  المتحدة  األمم  مفوضية  هنالك 
أوضاع  على  اإلشراف  مسألة  تتولى  التي 
الالجئين وضمان حقوقهم، وفي كّلإِ بلٍد توجد 
إدارة خاصة للمهاجرين، تشرف عليهم وتنّظم 
يحصل  استغالل  وهنالك  إقاماتهم،  شؤون 

التي  للمزايا  المهاجرين  من  البعض  قبل  من 
تقديم طلبات لجوء  تُقدم لالجئين، عن طريق 
على  ذلك  يؤثر  وبالتالي  المضيفة  البلدان  في 
المستحقين  لالجئين  الُمقدمة  الخدمات  ضعفإِ 

للدعم الالزم.
الحروب  نتيجة  بيته  يترك  الذي  هو  النازح، 
ال  ولكنه  آخر،  مكان  إلى  وينتقل  والكوارث، 
وقد  مجاور،  بلد  إلى  الوطنيّة  الحدود  يجتاز 
أو  اقتصاديّة  أسباب  النزوح  أسباب  تكون 
بيئيّة وغيرها، وتدفع بعض الحكومات شعبها 
ضمن  أخرى  أماكن  إلى  مناطقهم،  لمغادرة 
البلد، وقد ال تقوم دولهم بأّي إجراء تجاه تأمين 
في  النازحين  ويقدّر عدد  خدماتهم وحمايتهم، 
بنحو  المتحدة  األمم  تقديرات  بحسب  العالم، 
في  غالبيتهم  العالم،  حول  نازح  مليون   100
المتحدة،  األمم  عجزإِ  ظّلإِ  في  النامية،  الدول 
االحتياجات  تلبية  عن  المختلفة  وكاالتها  عبر 

لهذا العدد المخيف من النازحين في العالم. 

تنظيم هذه الحملة بهذا 
التوقيت

لعدةإِ  محللين  بحسب  الحملة،  هذه  تنظيم  جاء 
أسباب، منها ازدياد خطاب الكراهية من قبل 
السوريين،  الالجئين  ضد  التركيّة  المعارضة 
بأعمال  القيام  على  التركّي  الشارع  شّجع  ما 
موقفإِ  في  ووجد  الالجئين،  ضد  عدائيّة 
، شرعنةً لالعتداءات، واالنتهاكات  المعارضةإِ
بحق الالجئين، التي وصلت إلى حدّإِ ممارسة 
القتل بحقهم، والخطف، واالغتصاب، وهنالك 
الرسمي بحق  التركّي  النظام  تبدٌل في موقفإِ 
للمعارضة  مطالبته  ناحية  من  الالجئين، 
حكومة  من  موقفهم  حدةإِ  بتخفيفإِ  السورية، 
وتجاوز  معه،  مباشر  حواٍر  وإجراءإِ  دمشق، 
أكثر  مدى  على  والمواجهاتإِ  التناقضاتإِ  كّل 
كّلإِ  من  األبعد  يكن.  لم  شيئاً  وكأّن  عقٍد،  من 
مساراً  تتضمن  ال  التركيّة  الدعوة  أّن  ذلك 
للواقع  تثبيتاً  بل   ، األزمةإِ لحّلإِ  شامالً  حقيقيّاً 
بين  تسويٍة  وإيجادإِ  األزمة  مفرزات  ولكل 

توجهين سياسيين، وهو انعكاٌس مباشٌر لتوافٍق 
بين موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة لكل 
فصائل المعارضة وكذلك لكّل أشكال اإلرهابإِ 
وفوق كّل ذلك تحتل أراٍض سوريّة، وكّل ذلك 
ينطوي على اجتزاءإِ القضيةإِ السوريّةإِ وتجاهل 

مكونات وطنيٍّة. 
التركيّة  الدولة  بدء  مع  الحملة  تتزامن  كما 
السوريين  الالجئين  من  عدد  بإعادةإِ  فعليّاً 
مستمرة  منظمة  حملة  إطارإِ  في  سوريا،  إلى 
الحكومة  وتستغُل  األخيرة،  الفترة  في 
بتردّي  والمتعلقة  الحملةإِ  شعاراتإِ  التركيّة 
وموقفإِ  تركيا  في  السوريين  الالجئين  وضع 
استثمار  وتحاول  التركيّة ضدهم،  المعارضة 
المعركة  أي  لصالحه،  انتخابيّة  لغايات  ذلك 
االنتخابية القادمة والمحددة في 2023/6/18، 
مع  الحملة  تتزامن  أيضاً  التوقيت  إطار  وفي 
دعوة النظام التركّي، إلقامة منطقة آمنة، وقد 
أعلن الرئيس التركّي عن خطٍة إلعادةإِ مليون 
على  ووضعهم،  دفعاٍت  على  سورّي  الجئ 
المنطقة  في  التركيّة،  السورية  الحدود  طول 
اآلمنة المفترضة وإسكانهم فيها وزعم أّن ذلك 
سيكون طوعيّاً، وهذا يتعارض مع تقرير لجنة 

المتحدة الصادر  التابعة لألمم  الحقائق  تقصي 
في 24 أيلول2021 الذي قال إّن سوريا غير 
صالحة لعودةٍ آمنٍة كريمة لالجئين، والتي إن 
قامت بالفعل تعد سجناً كبيراً لهم حيث ال تتوفر 
فيها مقومات األمان والحياة، إال أّن خطة إعادة 
مساعي  سياقإِ  في  تأتي  السوريين  الالجئين 
في  الديمغرافّي  التغيير  مشروع  لتنفيذ  أنقرة 

مناطق شمال سوريا وتغيير هويتها.
من جهة أخرى، فالحملةُ تنسجُم مع سياسة أنقرة 
الالجئين،  بقضية  وتهديدها  أوروبا،  البتزاز 
حتى لم يكن ذلك هدف منظمي الحملة، لتظهر 
تدفق  أمام  سداً  شّكلت  كانت  أنها  على  أنقرة 
وليس  األوروبّي،  االتحاد  دول  إلى  الالجئين 
أمام تلك الدول من خيارات إال مساعدة أنقرة 
ودعٍم  سياسيّة  تنازالت  وتقديم  طلباتها  وتنفيذ 

مالّي لها مقابل تلك المساعدة.

النتائج املحتملة للحملة

حتى اآلن، ال يُعرف من هي الجهاُت المنّظمة 
للحملة بالتحديد، ولكن من المستحيلإِ أن تنّظُم 
التركّي  النظامإِ  علمإِ  بدون  حملة ضخمة  هكذا 
وخارج إرادته، كي يستخدمهم كعامٍل ضغط 
ولتحصيل  البتزازها،  أوروبا،  ضد  جديٍد 
سياسية،  مكاسب  وتحقيقإِ  ماليّة  مساعدات 
لجهة تأييد أوروبا لمشاريع أردوغان التوسعيّة 
العنصريّة في سوريا في الحد األدنى، بمقابل 
للمهاجرين،  الهائل  التدفق  هذا  من  حمايتهم 
الالجئين  أمام  حدودها  تركيا  ستفتح  بالتأكيد 
لهم،  للعودة  طريٍق  بدونإِ  واحٍد  باتجاٍه  ولكن 
بمرورهم  تركيا،  جارةُ  اليونان  تسمَح  ولن 
والتي تُعتبر خط الصدّ األول ألوروبا ضدهم، 
مهلكة  وقوع  احتمالإِ  على  تنفتح  والمسألة 
السوريين،  الالجئين  بحق  جديدةٍ  ومجزرة 
الذين لن يشّكلوا فيها إال أداة ضغٍط بيدإِ النظام 
المنظمات  من  الدعمإِ  طلُب  يفيدَ  ولن  التركّي، 
الدوليّة، فدورها لن يتعدى اإلشراَف والمراقبةإِ 

على المهلكةإِ التي سترتكب بحق الالجئين.
باتجاه  تركيا  من جهة  الهجرةإِ  خُط  يتوقف  لم 
وليس  السوريّة،  األزمة  اندالع  منذ  أوروبا، 
بتوجيه  المتوقعإِ تجهيز حملة ضخمٍة، إال  من 
، وجهاز مخابراتها،  من قبل الحكومةإِ التركيّةإِ
أداةَ  واستخدامها   ، األزمةإِ هذه  على  للتركيزإِ 
االزمة  اندالع  ومنذ  لصالحهم،  مهمة  ضغٍط 
السورية، تم تنظيم عدة حمالت سابقة لالجئين 
باتجاه أوروبا، ولم يحالفها الحظ في النجاحإِ، 
مثل حملة )عابرون ال أكثر( منتصف أيلول عام 
2015وكان هدفها الضغط باتجاه فتح الحدود 
 ، البريّة، إلنقاذإِ الالجئين من الغرق في البحرإِ
أوروبا، ولكن  باتجاه  العبور  أثناء محاوالتهم 
فشلت تلك الحملة، التي ُجوبهت بعنٍف مفرٍط 
الثانية،  والحملة  التركيّة،  الحكومة  قبل  من 

 ،2019 عام  نيسان  شهر  في  األمل(  )حملة 
كذلك دعت للتوجه باتجاه الحدود األوروبيّة، 
تحت شعار )الحق بالعيش بكرامة(، واستخدم 
بحق  المفرَط  العنف  اليونانّي،  األمن  وقتها 
المسيل  الغاز  واُستخدم   ، للحملةإِ المنضمين 
للدموع، والهراوات، وتم تجريدُ الالجئين من 
ثيابهم، من جهة أخرى أيضاً، مارست أجهزة 

األمن التركّي العنف ضدهم أيضاً. 

أوضاع الالجئني السوريني يف 
تركيا

يُقدّر عدد الالجئين السوريين في العالم بنحو 
6.6 مليون الجئ، أكثر من نصفهم موجودون 
يُطلق  أنّه ال  إلى  اإلشارة،  تركيا، وتجدر  في 
بل  الجئين،  صفة  تركيا  في  السوريين  على 
مؤقتة  حماية  بطاقة  معظمهم  يحمل  وافدين 
الهجرة  إدارة  تصريحات  وحسب  ملك(،  )كإِ
ماليين  بثالثة  السوريين  عدد  يُقدّر  التركيّة، 
يقيمون  الجئ،   69785 بينهم  ألف،  و627 
السوريون  الالجئون  ويتوزع  المخيمات،  في 
البقية في معظم الواليات التركيّة، في مقدمتها 
إسطنبول بعدد 511498 ثم تليها والية غازي 
عينتاب بعدد 452420 وتليها هاتاي بإجمالي 

436384 سورّي.
ازداد مؤخراً خطاب الكراهية بحّقإِ الالجئين 
المعارضة  قبل  من  واألفعال  السوريين، 
التركية، ما انعكس أثره على الشارع، والدعوة 
الممارسات  ومن  سوريا،  إلى  إرجاعهم  إلى 
)الكيملك(  المؤقت  الحماية  بطاقات  سحب 
من  السوريين  ومنع  السوريين،  بعض  من 
العمل، ومن قضاء إجازة العيد، ومن األمثلة 
المسنة  تعّرض  العنصريّة،  الممارسات  على 
ذوي  من  سنة(،   70( محمد  ليلى  السوريّة 
االحتياجات الخاصة للضرب من قبل مواطن 
بحّجة  عينتاب،  غازي  في  متعصب  تركّي 
ضجة  أحدث  ما  األطفال،  بخطف  تقوم  أنها 
زيادة  وتأتي  التواصل،  مواقع  على  كبيرة 
الممارسات العنصريّة في ظّلإِ صمت الجهات 
بجديٍة  معها  التعامل  وعدم  التركيّة،  الرسميّة 
الخبر  وتداولت  بها،  المتسببين  ومحاسبة 
وتم  العالميّة،  اإلعالم  وسائل  معظم  حينها 
بعنوان  السوريين،  الالجئين  عن  فيلم  تداول 
»الغزو الصامت« للصحفية التركيّة »هاندي 
وموجةَ  كبيرةً  ضجةً  وأحدث  كاراكاسو«، 
عنٍف ضد الالجئين السوريين، ويتحدث الفيلم 
إسطنبول،  مدينة  السوريين على  عن سيطرة 
وكيف تتحول تركيا عام 2041 إلى خراب، 
الدولة،  السوريين، على مرافق  بفعل سيطرة 
رئيس  منصب  السوريين  أحد  تولي  حد  إلى 

الدولة.
السوريين  بحق  القتل  جرائم  مؤخراً  وكثرت 
الجرائم  أبرز  من  وكان  عنصرية،  بدوافع 
الناَر  تركّي  رجل  إضراُم  السوريين،  بحق 
عنصرّي  بدافع  سوريين،  ثالثة  تضمُّ  بغرفٍة 
الالجئين،  ضد  مظاهرات  قيام  وكذلك 
وتعرض  سكنهم،  وأماكن  محالتهم  وإحراُق 
من  للعديد  تركيا  في  السورّي  الوجودإِ  ملف 
التركية،  والمعارضة  السلطة  بين  التجاذبات 
وسائل  ساهمت  وقد  عليهم،  أثّر  الذي  األمر 

اإلعالم التركيّة بتأجيج االحتقان الشعبّي بإلقاء 
واالجتماعيّة  االقتصادية  األزمات  في  اللوم 
الالجئين  تركيا، على  تعيشها  التي  والسياسيّة 
السوريين، من ارتفاع األسعار، وزيادة بدالت 
بين  البطالة  نسبة  وارتفاع  البيوت،  إيجار 
الالجئين  على أوضاع  أثر سلبيّاً  ما  األتراك، 
يتغير  وبدأ  األخيرة،  الفترة  في  تركيا،  في 
الالجئين  مسألة  من  التركيّة  الحكومة  موقُف 
بحمالت  والقيام  عليهم،  التضييق  ناحية  من 
من  الالجئين  ملف  لسحب  وذلك  لترحيلهم، 
ضد  تستخدمها  التي  التركيّة،  المعارضة  يد 
الحاكم، وتكييفها  لصالحها في  العدالة  حزب 

االنتخاباتإِ المقبلةإِ.

الالجئون السوريون أداة 
أردوغان لالحتالل واالبتزاز

مسألة  طفت  السورية،  األزمة  بداية  منذ 
ينفك  لم  السطح،  على  السوريين  الالجئين 
الستغالل  جهداً،  يدخر  ولم  لحظة،  أردوغان 
ابتزاز  وسيلة  استخدامها  لجهةإِ  المسألة  هذه 
للغرب، من خالل فتح الحدود لالجئين باتجاه 
بين  اتفاق  توقيع  تم  ففي عام 2016  أوروبا، 
تركيا واالتحاد األوروبّي في بروكسل، ينص 
على منح االتحاد لتركيا مبلغ قدره 6 مليارات 
لتوفير االحتياجات األساسيّة لالجئين  دوالر، 
السوريين في تركيا، مقابل وقف تركيا تدفق 
الحقيقة  في  ولكن  أوروبا،  باتجاه  الالجئين 
خدمة  في  األموال،  هذه  من  أي  تستخدم  لم 
من  أردوغان  ويحاول  السوريين،  الالجئين 
من  مزيٍد  على  الحصول  التهديد،  هذا  خالل 
المساعدات الماليّة من أوروبا، إلنقاذ اقتصاده 
في  له  أوروبا  تأييد  والحصول على  المنهار، 
مشاريعه التوسعيّة، وفي شن حمالته العدوانيّة 
سوريا،  شرق  وشمال  شمال  مناطق  على 
واحتالل مناطق جديدة داخل العمق السورّي، 
الالجئين  لتوطين  آمنة،  مناطق  إقامة  بحجة 
يفكر  التي  اآلمنة  والمنطقة  فيها،  السوريين 
بإنشائها، ليست لتوفير األمن لسوريين الفارين 
باألساس  موّجهة  هي  بل  والقهر،  الظلم  من 
في شمال وشرق  الديمقراطّي  المشروع  ضد 
سوريا، وباألخص ضد المكون الكردّي فيها، 
عبر تغيير هوية المنطقة ديمغرافيّاً، وسياسيّاً، 
الواقع،  أرض  على  فعالً  به  يقوم  ما  وهذا 
تل  احتلها، من كري سبي/  وفي عدة مناطق 
كانيه وغيرها  إلى  سري  إلى عفرين  أبيض 
من المناطق المحتلة، واتبع فيها سياسة تهجير 
المرتزقة،  األصليين، وإحالل عوائل  السكان 
وغوطة  سوريا  جنوب  من  والمستقدمين 
دمشق وبعض العوائل الفلسطينيّة، بتمويٍل من 
القطريّة،  الخليجيّة  الخيريّة  الجمعيات  بعض 

والكويتيّة ذاتإِ الخلفيّة اإلخوانيّة.
أصبحت  السوريّة  اللجوء  أزمة  أّن  ياُلحظ 
أثرها  وامتدَّ  التاريخ  في  لالجئين  أزمة  أكبر 
طرٍف  كلُّ  واستغلها  العالم،  دول  معظم  إلى 
لتحقيق مكاسبه الخاصة دون العمل جديّاً لحّلإِ 
أزمةإِ الالجئين، وما لم يكن هنالك حل سياسّي، 
عادٌل وشامٌل لألزمة السوريّة يأخذ باالعتبار 
أسبابها الجوهريّة لن تكون هنالك نهاية لمعاناة 

الالجئين السوريين. 


