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أمل محمد بعدسة: 

»بتطور  شعار  تحت  ـ  عمر  فريدة  الشهباء/ 
لمعركة  هلموا  والفكرية،  الثقافية  الثورة 
الثوريّة  الشبيبة  حركة  تتأهب  الحرية«، 
بموسمه  أمارا  لمهرجان  والشهباء،  لعفرين 

الثالث.
تستعد حركة الشبيبة الثورية لعفرين والشهباء، 
»بتطوير  شعار  تحت  الثالث  أمارا  لمهرجان 
لمعركة  هلموا  والفكرية،  الثقافية  الثورة 
من   27 في  فعالياته  بدء  والمقرر  الحرية«، 

الشهر القادم.

الهدف من املهرجان

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول المهرجان، 
التحضيرية  اللجنة  بعضو  صحيفتنا  التقت 
حديثه  ويس  استهل  ويس،  محمد  للمهرجان 

تحديداً  فعاليات  هكذا  إقامة  من  الهدف  حول 
بمبادرة الفئة الشابة بحيث قال: »إنتاج الفكر 
والمعرفة من خالل الواقع الشبابي والمجتمع 
األفكار  من خالل  ذلك  ويتجسد  له،  الحاضن 
فلكلورية  رقصة  أو  أغنية،  على  وتطبيقها 
وكذلك المسرح، وذلك من خالل القدرة على 
التعامل الجيد والناجح من الجمهور، وتحريكه 
هو  الجمهور  أن  المطلق  إيماننا  من  بالعمل 

الواقع الحقيقي لكل القيم والمثل«.
والثقافات  الخبرات  »نقل  ويس:  وتابع 
الحقيقة  من  انطالقاً  وتبادلها،  الشعوب  بين 
المنطقة،  شعوب  لدى  التكوين  في  التاريخية 
اإلبداع  مدى  يعكس  الثقافي  التطور  فمؤشر 
إدراك  إَن  الشعوب،  تتبناه  الذي  والتنظيم 

على  ومتنوعة  مختلفة  ثقافات  عدة  وجود 
بشكٍل  الشباب  إمكانية  يعزز  كبير  مستوى 
عظيم من خالل رفقهم للتجهيز الشخصي تجاه 
المجتمع  بين  وهناك عالقة  األساسية،  الفكرة 

وشخصية الفرد الذي تعيش ضمنه«. 

فعاليات املهرجان

سيتضمنها  التي  الفعاليات  إلى  ويس  وأشار 
موسمه  خالل  أمارا  »مهرجان  المهرجان: 
الثالث، سيتضمن عدة فعاليات ثقافية كالشعر 
فلكلوري،  رقص  والكردي،  العربي  والغناء 
عدة  مشاركة  إلى  باإلضافة  أدبية،  مسابقات 
مناطق  من  الشهباء  خارج  من  مجموعات 
سيكون  والذي  والجزيرة،  ومنبج  الرقة 
موازييك ثقافي غني، بتنوع الثقافات العرب، 
سيكون  فيما  والتركمان،  الشركس  الكرد، 
ضمن  خاصة  وفعاليات  طابع  أيضاً  للمرأة 

برنامج المهرجان«.
أهم  من  الشبيبة  »كون  ويس:  وأضاف 
فئة  وأكثر  المجتمعات  في  الموجودة  الفئات 
مستهدفة من قبل الرأسمالية، وكون الرياضة 
الثقافة  إحياء  استمرارية  أجل  من  جداً  مهمة 
الديمقراطية  األمة  بثقافة  والرياضة، وربطها 
روح  وخلق  مكوناتها،  بكافة  الشعوب  وأخّوة 
فقد  وبهذا  الرياضيين،  بين  رياضي  ومناخ 
المهرجان  برنامج  ضمن  كامل  يوم  ُخصص 
لفعاليات الرياضية، والذي سيتضمن فعاليات 

كالكاراتيه، الجري، كرة قدم والطائرة، ألعاب 
شعبية«.

فيما سلط الضوء: »يعد اختيار اسم أمارا، إلى 
القرية التي أنجبت أعظم شخصية في التاريخ، 
القائد عبد هللا أوجالن والذي قدّم أعظم مشروع 

ديمقراطي للشعوب«.   

أهمية دور الشباب يف هذه 
املرحلة

دور  إلى  ويس  محمد  نّوه  حديثه  ختام  وفي 
الشباب في المرحلة الراهنة، وكيفية التصدي 
»أي  ضدهم:  المحاكة  الخاصة  الحرب  آللة 
مستواهم  من  ويرفع  الشباب  يحتضن  مجتمع 
وحالة  الحرب،  مرحلة  مع  يتواكب  لما 
عموماً،  السوري  للمجتمع  الجيوسياسية 
الشباب  أمام  لزاماً  ويبقى  األوسطية  والشرق 
حرب  ومبادئ  مقاييس  وفق  التنظيم  توسيع 
الشعب الثورية واألمة الديمقراطية، بمشروع 
سياسة  على  الضوء  نُلقي  أن  نستطيع  أمارا 
اإلبادة للمكونات وآلية الحرب الخاصة وكيفية 

التصدي لها«.
والجدير ذكره بأن مهرجان أمارا األول كان 
في  الثاني  وأمارا   2020-  10  - بتاريخ 16 
24 -11-2021 فيما سيكون أمارا الثالث في 
فعالياته  استمرار  والمقرر   2022-  11-27

لمدة أربعة أيام على التوالي.  

تركيا  بمحاسبة  مطالبـــة شعبيـــــــة واسعة 
الستخدامها األسلحة المحرمة دوليًا

بين المالبس واألقمشة والقصاصات المتناثرة، تجلس في خيمتها الصغيرة 
في مخيم واشوكاني في ريف الحسكة، خلف آلة خياطة يدوية، تنهمك 

في عملها، منجزة ثوبًا إلحدى جاراتها في المخيم...«
المياومة  العمال  شكاوي  يقابل 
العمل،  فرص  بتوفير  ومطالبهم 
لجهات  ا قبل  من  توضيحات 
واجباتها  األخيرة  لتؤدي  المعنية، 
وتقوم بالمسؤولية الواقعة على 
فرصة  يجد  ال  من  تجاه  عاتقهم 

عمل بنفسه...«3

على  تبدأ  أن  المفترض  من  كان 
األقل بطوالت دوري فئتي األشبال 
لم  اآلن  حتى  ولكن  والناشئين، 
أي دوري وال  إقامة  تظهر مالمح 
يبدو  ما  وعلى  يحزنون،  هم  من 
واالتحاد  والرياضة  الشباب  هيئة 
يسندون  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
الُمعّشبة  المالعب  ظهرهما على 
اإلقليم؟،  في  بكثرة  المنتشرة 
ولذلك ال يأكلون هم فصل الشتاء 

الذي بات على األبواب...«12

قامشلو  في  المواطن  يحصل  ال 
على مستحقاته المخصصة له من 
قبل اإلدارة الذاتية من مادة الغاز، 
مطرقة  بين  ما  المعاناة  فيعيش 
البديل  سندان  وبين  المحتكرين 
من  السريع  الحل  منتظرًا  الخطر، 
توضح  التي  المعنية  الجهات  قبل 

األسباب دون حلول تذكر...«8

امرأة زرعت فرحًا بعيون الصغار 
والفقراء في المخيمات

المياومة  العمال 
يتخوفون من 

مجيء الشتاء دون 
للحلول إدراكهم 

الموسم الكروي 
سُيقام في 
كوكب زحل؟

مآالت تغيير الخارطة 
العسكرية في عفرين بعد 

غزوة النصرة

سري كانيه وكري 
سبي... ثالث 

سنوات من االحتالل 
بالجملة وجرائم 

الغاز مفقود 
والمسؤلون 

يوضحون األسباب 
دون حلول تذكر

في التاسع من تشرين األول/ أكتوبر 2019، شّنت جيش االحتالل 
تطلق على نفسها  بالتعاون مع مرتزقة فصائل سورّية  التركي 
مسّمى “الجيش الوطني السوري”، هجومًا واسعًا برّيًا وجوّيًا على 
منطقتي سري كانيه، كري سبي/ تل أبيض، وأطلقت على هجومها 
اسم عملية »نبع السالم« والتي انتهت باحتالل المدينتين السوريتين، 
المنطقتين  أهالي  اآلالف من  لعشرات  نزوح قسرّي  وأسفرت عن 

وتسببت بكارثة بشرّية ودمار كبير في البنية التحتّية...«9 
النصرة(،  )جبهة  مرتزقة  ليلة وضحاها، سيطر  بين 
أو ما يعرف بهيئة تحرير الشام، والمصنفة تنظيمًا 
إرهابياً من قبل المجتمع الدولي على مدينة عفرين، 
بعد طردها فصيلي الجبهة الشامية، وجيش اإلسالم، 
يسمى  ما  تحت  المنضوي  الثالث  الفيلق  ومرتزقة 
)الجيش الوطني السوري( المرتبط بتركيا، والمدعوم 
الخارطة  لحدود  وتغيير  دراماتيكية  أحداث  منها، 
ما  جرى؛  ما  حيال  تركي   قابله صمت  العسكرية، 
يوحي، أن ما حصل مرتبط إلى حد ما بالتغيرات، التي 
طرأت على السياسة التركية، والسيما فيما يتعلق 
بيد  باتت  التي  فعفرين،  دمشق،  نحو  باستدارتها 
سلطة جديدة، ستفرز واقعا قد يغير ترتيب المنطقة، 

وإدارتها سياسيا وعسكريا...«11

 1997 نيسان   29 يوم  يكن  لم 
اتفاقية  لدخول  التاريخي  اليوم 
التنفيذ  حيز  الكيماوية  األسلحة 
الزالت  تركيا  ألن  تاريخًا حقيقيا؛ 
الكيمائية،  األسلحة  تستخدم 
والمحظور استخدامها دوليا، بحق 
المناضلين والثوريين، واستخدام 
أصبح جريمة ضد  األسلحة  هذه 
اإلنسانية، حيث يفلت مستخدموها 
الشعوب  متخذة  العقاب؛  من 
رفضا  والتنديد  التظاهر  الحرة 
لتلك الجريمة ومطالبة المجتمع 
الدولي بتطبيق القرارات الدولية 

بشكل فعلي.

مهرجان أمارا الثالث.. 
استعدادات الشبيبة لتبادل الثقافات

الصفراء  الذرة  أْن علّق مزارعو  بعد 
الذاتية  اإلدارة  إصدار  بحتمية  آمالهم 
لقرار من قِبلها، يُحدد سعر شراء عادل 
تفاجأ  للذرة الصفراء، وآلية تسويقها، 
الذاتية  اإلدارة  بإصدار  المزارعون 
التجار  أعطى  الذي   )٣( رقم  للقرار 
محصول  بتسويق  التامة  الصالحية 
عملية  وتسهيل  الصفراء،  الذرة 
تصديرها وتسويقها... والذي من شأنه 

تحت  المزارعين  محصول  يجعل  أن 
رقابهم  على  ُمسلّط  وسيف  رحمتهم، 
من  محصولهم  وسرقة  البتزازهم 
بأبخِس  شراءها  بسعر  والتحكم  الذرة 

األثمان.
اإلمكانية«  وجود  »لعدم  عبارة  فهل 
المزارع  قِبل  من  الطريقة  بهذه  تُفهم 
الكادح أم هي حرفياً »يُترك الُمزارع 

لمواجهة مصيره المحتوم...؟!

لعدم وجود إمكانية... 
ُيتَرك المزارع لمواجهة 

المحتوم... مصيره 
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من  واحداً  جزءاً  يصيب  ال  السرطان  مرض 
جسده  جميع  في  اإلنسان  ينهك  فهو  الجسد، 
تحدياٍت  السرطان  مريض  فيواجه  ويضعفه، 
مضنية في رحلة عالجه، وتظهر أكثر أنواع 
»سرطان  ومحلياً  عالمياً  شيوعاً  السرطان 
الثدي« المعروف، أنه يبدأ موضعياً، ويصبح 
اللمفاوية  العقد  إلى  تدريجياً  ينتشر  وباء 

اإلبطية؛ فيحتل كامل الحسد. 
عليه  يطلق  كما  أو  الوردي،  الشهري  وفي 
مخاطر  من  التوعية  شهر  الوردي،  أكتوبر 
أعمال  على  الضوء  نسلط  الثدي،  سرطان 
المركز التخصصي، للكشف المبكر لسرطان 
النساء، وحثهّن  الثدي في قامشلو، في توعية 

على ضرورة الفحص الدوري.
حيث أن هذا المركز يقدم خدماته مجاناً، وفي 
بمعرفة  المنطقة  أهالي  توعية  في  يساهم  ذلك 
مبكراً  عنه  الكشف  وضرورة  المرض،  هذا 
)نساًء ورجاالً(  إقبالهم  يزيد من  الذي  األمر، 

للقيام بالفحوصات الالزمة.
وفي أكتوبر الوردي، قامت صحيفتنا بتسليط 
مع  لقاء  لنا  فكان  المرض،  هذا  على  الضوء 
مديرة مستوصف الهالل األحمر الكردي في 
قامشلو، ومركز الماموغرافي، للكشف المبكر 
بلمحة  حديثها  بدأت  والتي  علي«،  »شيرين 
أكثر  فقالت: »هو  الثدي  عن مرض سرطان 
بين النساء، ومن أخطرها،  األمراض شيوعاً 
فقط،  بالمائة  واحد  بنسبة  الرجال  ويصيب 
الموجودة  واألنسجة  الخاليا،  يصيب  حيث 
في  تكون  كتلة  لتتشكل  الثدي،  خاليا  ضمن 

بعض األحيان خبيثة«.

زيادة ثقافة النساء باملرض

أعوام،  ثالثة  منذ  المركز  افتتاح  بداية  في 
من  جداً  قليلة  نسب  باستقبال  عمله  باشر 
النساء، أما اليوم فقد ازداد إقبال النساء لزيارة 
بينته شيرين  ما  بشكل ملحوظ، وهذا  المركز 
»استقبل  عليها:  أطلعتنا  التي  باإلحصائيات، 
 4028 اليوم  حتى  افتتاحه  منذ  المركز 
مريضة، وضمن هذه الحاالت كانت 91 حالة 

مصابة بالمرض، بينها رجل واحد«.
كانت  »لقد  شيرين:  قالت  الحالة  هذه  وعن 
الحالة لرجل كبير بالعمر، وفي مرحلة متقدمة 
بالمرض،  معرفته  عدم  بسبب  المرض؛  من 
لذلك خطورته أكبر بالنسبة للرجال كونهم ال 
فنسبة  متأخر،  وقت  في  إال  باألمر،  يعرفون 
لتكون  وتقترب  جداً  قليلة  الذكور  إصابة 
افتتاح  فمنذ  اإلناث،  مع  مقارنةً  معدومة 
المركز، لم يستقبل إال عدداً قليالً من الذكور«.
»ال  شيرين:  تحدثت  المرض  أسباب  وعن 
أكثر أسباب  يوجد سبب معين، والوراثة هي 
الكشوفات  خالل  فمن  شيوعاً،  به  اإلصابة 
ظهرت 91 حالة مصابة بالمرض، كان منها 

84 حاالت وراثية«.
تزور  التي  النساء،  أعداد  أن  شيرين  زادت 
من  النساء  إلينا  »تأتي  تزايد:  في  المركز 
الصحي  التثقيف  محاضرات  بعد  المناطق 
النساء  من  فالكثير  بها،  نقوم  التي  للتوعية، 
وصعوبة  المرض،  خطورة  تدرك  أصبحت 

العالج بعد غزوه للجسد«.
 

أهمية التوعية للكشف املبكر

الكشف المبكر عن سرطان الثدي الخبيث، هو 
السالح الوحيد لمواجهته، والنجاح في عالجه، 
ومن هنا تكمن أهمية حمالت التوعية بسرطان 
الكثير من نساء  المجتمع، وقد تجد  الثدي في 
أو  المرض  تمييز  تستطيع  ال  المنطقة،  في 
شمال  نساء  بعض  فتعاني  أعراضه،  ماهية 
وشرق سوريا نقصاً في معرفة هذه األمراض، 
فالجهل نصف الداء، والمعرفة نصف الدواء.

وأخبرتنا شيرين عن الحمالت، التي يقوم بها 
المركز، وازديادها في الشهر الوردي بقولها: 
»مركزنا يقدم الدعم المعنوي والنفسي بجانب 
في  توعية  ندوات  فنقدم  الصحية،  الخدمات 
زيادة  بهدف  أخرى،  مراكز  وفي  مركزنا، 
خاصة،  والنساء  كافة،  المجتمع  لدى  الوعي 
محاضرات  يلقون  صحيون  مثقفون  فلدينا 
منه،  الوقاية  وطرق  المرض،  أسباب  عن 
وأعراض اإلصابة به، فعند معرفتك للمرض 

تستطيع أن تواجهه ». 
قام  المركز  أن  إلى  شيرين  ونوهت 
السبت  يوم  من  متتالية  أيام  ألربعة  بحملة 
الثالثاء  لغاية   2022/10/15 لـ  المرافق 
2022/10/18، حيث زادت ساعات العمل، 
من  المرضى  المركز  يستقبل  العادية  فاأليام 
في  ولكن  ظهراً،  الثانية  حتى  صباحاً  الثامنة 
العمل حتى الساسة مساًء،  أيام الحملة استمر 
وعن الهدف من هذه الحملة قالت شيرين: »لقد 
كون  الموظفات،  استهداف  خاللها  من  أردنا 
بالقدوم  لهّن  دوامهن صباحياً، وهذا ال يسمح 
مجال  لهّن  كان  الحملة  خالل  ومن  للكشف، 

للقدوم واالطمئنان«.
الكشف  عن  بروشورات  »وزعنا  وتابعت: 
المبكر، وكثفنا ساعات التوعية، التي يقوم بها 
فريق التثقيف الصحي، والدعم النفسي ضمن 

المركز، وخارجه«. 
المبكر،  الكشف  أهمية  شيرين  لنا  وبينت 
فالتمكن من اكتشاف أعراض مرض سرطان 
األضرار  من  قدر  بأقل  عالجه  يَُمكن  الثدي، 
عنه،  الكشف  تأخر  عند  تحدث  التي  السلبية، 
احتاجت  لو  وحتى  الثدي،  كامل  كاستئصال 
المريضة الستئصال أو عمل جراحي، يكون 

للكتلة الخبيثة فقط.
األحمر  الهالل  مستوصف  مديرة  واختتمت 
الماموغرافي  ومركز  قامشلو،  في  الكردي 
»على  حديثها:  علي  شيرين  المبكر  للكشف 
للكشف  الدوري  بالفحص  القيام  كافة،  النساء 
المبكر عن سرطان الثدي، للحد منه، ومعالجته 
قبل أن تتأزم الحالة الصحية، وأبواب المركز 
مفتوحة أمامهّن، وموجودة من أجل صحتهّن، 

والعناية بهّن متى ما تطلبت الحاجة«.

الوقاية خري عالج

ببعض  التقينا  المركز  في  تواجدنا  وخالل 
على  لالطمئنان  جئن  اللواتي  المواطنات، 
علي  محمد  فوازة  المواطنة  فحدثتنا  أنفسهّن، 
محمد، عن مجيئها للمركز قائلةً: »لقد أردت 
فالكثير يهمل صحته،  االطمئنان على نفسي، 
كون  المرض؛  من  لخوفها  المرأة  سيما  وال 

الكثيرات مازلَن يعدنّه مرضاً مميتاً«.
أجراء  النساء  على  يجب  فوازة،  وزادت 
هذا  خطورة  يعيَن  أن  الدوري،  الفحص 
ليس  مبكراً  المرض  واكتشاف  المرض، 
لمصلحتها وحدها فقط، بل يصب في مصلحة 

أسرتها أيضاً.
النساء  جميع  حديثها  ختام  في  فوازة  ودعت 
سن  بعد  شهر،  كل  الذاتي  بالفحص  للقيام 
دوري  بفحص  األربعين،  سّن  وفوق  البلوغ، 

كل سنة، أو كل سنتين على األقل.
وبدورها، تحدثت المواطنة سمية أحمد محمد: 
»التمكن من اكتشاف أعراض مرض سرطان 
األضرار  من  قدر  بأقل  عالجه  يَُمكن  الثدي، 
عنه  الكشف  تأخر  عند  تحدث  التي  السلبية، 
احتاجت  لو  وحتى  الثدي،  كامل  كاستئصال 
يكون  جراحي  عمل  أو  الستئصال  المريضة 

للكتلة الخبيثة فقط«.
المنطلق  هذا  »من  حديثها:  سمية  اختتمت 
أردت أن أتأكد من عدم إصابتي بالمرض رغم 
عدم وجود أي أعراض لدي، فالوقاية خير من 

قنطار عالج«.
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بيريتان.. 
اإلرادة 
الصلبة 
في وجه 
الخيانة

ال شيء ميكنه مقاومة اإلرادة اإلنسانية... 
للتضحية  استعداد  على  ميتلكها  فمن 
أهدافه،  إلى  الوصول  أجل  من  بوجوده 
وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطاً  كان  ما  إذا  سيما 
قد  فإنه  أجله،  من  يناضل  الذي  بالهدف 
حتقيقه  سبيل  في  املستحيل  يفعل 
والوصول إليه مهما كانت الظروف صعبة 
في  المسناه  ما  هذا  ضئيلة،  واإلمكانات 
الكردية  والقيادية  املقاتلة  شخصية 
باملقاومة  صيتها  ذاع  التي  هيفي  بيريتان 
اخليانة  نهج  ضد  أبدتها  التي  التاريخية 
الذي فرض عليها االستسالم، ذلك من خالل 
وقوفها في وجه من حاول النيل من إرادتها 
التي ال تعرف االستسالم  املرأة احلرة  وإرادة 
والنضال  املقاومة  نهج  من  تتخذ  بل  أبداً، 
كولناز  احلياة.    في  لها  وأساساً  مبدأً 
هيفي،  بيريتان  باسم  واملعروفة  كاراتاش، 
أبت أن تستسلم للدولة الفاشية التركية 
املناضلة  للمرأة  مثاالً  وأصبحت  وأعوانها، 
حيث  اإلنسانية،  أعداء  وجه  في  واملقاومة 
سّطرت مبقاومتها التاريخية نهجاً جديداً 
أجل  من  بالذات  والتضحية  للمقاومة 
بيريتان  انضمت  هدفها.     إلى  الوصول 
الرغم  على  كردستان،  حركة  صفوف  إلى 
طريقها  تعترض  كانت  التي  العراقيل  من 
من قبل النظام التركي، ومتكنت بإصرارها 
في  احلرية  مبسيرة  االلتحاق  من  وإرادتها 
لها  كان  بيريتان  الشهيدة  كردستان.   
وجود مؤثر في العديد من ساحات النضال 
عام  في  شاركت  إنها  حيث  اخملتلفة، 
منطقة  شهدتها  التي  املعارك  في   1992
خاكوركي في جبال كردستان، التي اندلعت 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  هجوم  أثر 
على  الفاشية  التركية  الدولة  من  بدعم 
املنطقة املمتدة من خاكوركي إلى منطقة 
تقود  كامرأة  مهماً  دوراً  ولعبت  حفتانني، 
وقاتلت  الساخنة،  اجلبهات  في  املعركة 
حتى  اجلروح،  من  بالعديد  إصابتها  رغم 
أثناء  وفي  جعبتها،  في  طلقة  آخر 
احلزب  بيشمركة  طلبت  املعارك،  تلك 
الشهيدة  من  الكردستاني  الدميقراطي 
أنها  إال  السالح،  وترك  االستسالم  بيريتان 
الوطن  مع  لوعدها  حفظاً  ذلك  رفضت 
رمي  بعدها  لتقرر  سلكته،  الذي  والنهج 
نفسها من على قمة اجلبل الذي حوصرت 
العمال  »عاش حزب  تردد شعار  وهي  فيه، 
أثار    . أوجالن  القائد  وعاش  الكردستاني 
موقف الشهيدة بيريتان دهشة مسلحي 
وهم  الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب 
بعد  كبير.  بخوف  جسدها  من  يقتربون 
رؤية هذا املشهد، وأصابهم االشمئزاز من 
ألخوتهم  قتالهم  إلى  أدت  التي  الفتنة 
املقاتلة  مثل  بطلة  وفقدان  وشقيقاتهم 
املقاتلة،  تلك  بيريتان  بيريتان.    الكردية 
لنا  رسمت  نضالها  مسيرة  خالل  من 
وجلميع النساء من حولنا خطاً قومياً يضيء 
كتابات  في  جاء  كما  الدرب،  مسيرة  لنا 
عن  حتدث  عندما  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 
الرفيقة بيريتان وقال: »اخلط الذي رسمته 
لنا،  بالنسبة  بيريتان مهم جداً  الشهيدة 
لقد  لنا،  كخط  حياتها  نصّور  أن  علينا 
عبارةً  كانت  لقد  منها.  رسالة  وصلتني 
عميقة.  فكرية  بلغة  كتبت  رسالة  عن 
بحد  وهذا  للرجعية،  االستسالم  رفضت 
اجلرف  من  لنفسها  رميها  نهج،  ذاته 
خط  ميثل  إمنا  بخيانة،  ليس  الصخري 
بالنسبة  وصية  أصبحت  بيريتان  احلرية. 
الفتاة؟  أن ننسى هذه  لنا، فهل نستطيع 
لنا،  بالنسبة  مناشدة  هي  الرسالة  هذه 
هي بالنسبة لنا »جان دارك«، وسنتخذها 
هي  عمليتها  كرامتنا.  فهي  لنا،  أساساً 
نتخذ  أن  وعلينا  للكرامة.  عشق  عملية 
لنا، وأنا أمثل عضواً في  من حياتها نهجاً 
النهج  هذا  على  وسنستمر  النهج.  هذا 

حتى نضمن سالماً مؤكداً«.

مرآة المرآة

هيفيدار خالد

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /4965/ لعام 2022م

طالب التبليغ: إبراهيم أحمد رسالن
المطلوب تبليغه: مصطفى الشيخو بن حسين                  

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

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2٣17م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم الفريج 

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

عليك  حاتم األحمد بن عمر, بطلب/بجرم 
تثبيت بيع, الواقع 2022/11/21م الساعة 
/10/ فعليك أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/  

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
.................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2287م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم عبدهللا 

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

عليك إسماعيل خلف بن حمد, بطلب/ بجرم 
تثبيت بيع, الواقع 2022/11/14م الساعة 
/10/ فعليك أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/  

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
....................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2277م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد إبراهيم 

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

عليك  حسين العياش, بطلب/ بجرم تثبيت 
بيع وفراغة, الواقع 2022/11/14م الساعة 
/10/ فعليك أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/ 

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
.......................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2056/
رقم القرار /٣917/

طالب التبليغ: أحمد الحمد العلي بن جمعة              
المطلوب تبليغه: لطيفة عميره بنت كامل                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

موضوع الدعوى نوع /مازدا/بيك آب لون 
سمني وأحمر تحمل اللوحة رقم /461819/ 

إدلب واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2021/9/٣ جزء ال يتجزأ من القرار .

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

٣-تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

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

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /4564/ لعام 2022م

طالب التبليغ: أحمد الوأوي بن نواف
المطلوب تبليغه: مرعي التمو الكرح بن 

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

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

..................................
 مذكرة: إخطار

في الدعوى رقم أساس 2427 لعام 2022م 
المتكونة بين الجهة المدعية: أحمد رجب 

الخشمان 
والجهة المدعى عليها: مريم العسكر                     

بدعوى: تخمين  تاريخ الجلسة 
2022/11/1م  

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

 مذكرة دعوى                        
بالغ رقم /952/ لعام 2022

على السيد: أحمد عجوز بن علي   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 
في2022/10/27م

للنظر بالدعوى األساس /1214/ المقامة 
عليك من قبل: علي العمقي بن جمعة 

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /6240/ لعام 

2022م
على السيد: أحمد نايف الحسين الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/10/26م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: دالل الغريب, بطلب: 

تفريق ونسب زواج وتثبيت نسب 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /4555/ لعام 2022م
طالب التبليغ: أحمد هويدي الخليف

المطلوب تبليغه: عبد الفتاح عبد هللا بركات                  
الدعوى رقم أساس / 264 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي: /

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2٣09م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أدهم حسين 

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

عليك كيلو محمد علي, بطلب/ بجرم تثبيت 
بيع وفراغة, الواقع 2022/11/14م الساعة 
/10/ فعليك أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/ 

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
 ......................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /22205/ لعام 

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

2022/10/24م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: خالد حميدي وإخوانه, بطلب: 

ترداد وحيازة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /٣9٣6/ لعام 2022م
على السيدة: آمال ديوان بنت محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 

في2022/10/27م
للنظر بالدعوى األساس /٣288/ المقامة 

عليك من قبل: جاسم حنظل بن خليل
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1980م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أو رسيا بنت 
محمد-نايف-مسعود- بيكس -فرهاد-وداء-

ليلى    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  خليل جميل غريب, بطلب/ بجرم 

تثبيت بيع وفراغة, الواقع 2022/10/٣1م 
الساعة /10/ فعليك أن تحضر في الوقت 

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
.......................................

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1976م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: ايسلم خليل 
بن مسلم    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك إسماعيل علي, بطلب/ بجرم تثبيت 

بيع وفراغة, الواقع 2022/10/٣0م الساعة 
/10/ فعليك أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك  أو  ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ 
ستجرى بحقك المعاملة القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /2606/ لعام 
2022م

على السيد: جاسم الخلف بن إسماعيل 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

الواقع في 2022/10/24م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: مظفر المحمد 
المحمود, بطلب: فسخ عقد بيع وتعويض

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 
سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /4٣98/ لعام 2022م
طالب التبليغ: جمعة إبراهيم شيخ موسى                       

المطلوب تبليغه: حمود حامد األحمد                  
الدعوى رقم أساس / 264 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /٣944/ لعام 2022م
على السيد: جوان محمد سليمان

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 

في2022/10/27م
للنظر بالدعوى األساس /2418/ المقامة 
عليك من قبل: عالء الدين الحسن الجرف

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

بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /48٣2/ لعام 2022
طالب التبليغ: حسن عبد كليل

المطلوب تبليغه: محمود علي قرقن 
الدعوى رقم أساس / 264 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /5096/ لعام 
2022م

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

2022/10/26م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: عالء األسعد, بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1849م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسين سالم 

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

عليك  محمد الحوران بن أحمد, بطلب/بجرم 
تثبيت بيع, الواقع 2022/11/٣1م الساعة 
/10/ فعليك أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/ 

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
 ....................................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1442/
رقم القرار /1910/

طالب التبليغ: حميد األحمد بن أحمد              
المطلوب تبليغه: إبراهيم الحسين بن أحمد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

موضوع الدعوى نوع /هونداي/لون أبيض  
تحمل اللوحة رقم /750917/ واعتبار عقد 
البيع المؤرخ  بتاريخ 2020/12/12 جزء 

ال يتجزأ من القرار .
2-إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ 

مضمون القرار بعد انبرامه. 
٣-تضمين المدعى عليه الرسوم 

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

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /4888/ لعام 2022
طالب التبليغ: حميد عقيل العبو

المطلوب تبليغه: محمد العلي                  
الدعوى رقم أساس / 264 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/229٣م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حنات بن جاسم    

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

عليك مندوح علي جاسم, بطلب/بجرم تثبيت 
بيع وفراغة, الواقع 2022/11/14م الساعة 
/10/ فعليك أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/ وإال 
ستجرى بحقك المعاملة القانونية.

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

بالغ رقم /4415/ لعام 2022
طالب التبليغ: خالد صالح البرهو                       

المطلوب تبليغه: ياسين العيسى بن إبراهيم                  
الدعوى رقم أساس / 264 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /٣941/ لعام 2022
على السيد: خزام خليل بن رفعت

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 

في2022/10/27م
للنظر بالدعوى األساس /2412/ المقامة 

عليك من قبل: فواز العلي بن هالل 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1795/
رقم القرار /1588/

طالب التبليغ: خليل دعبول               
المطلوب تبليغه: خالد صبري                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

موضوع الدعوى نوع /بيك آب تويوتا/
لون أبيض  تحمل اللوحة رقم /655969/ 

واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2019/5/1 جزء ال يتجزأ من القرار .

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

٣-تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

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

اإلجراءات القانونية.
.....................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2220م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: رشيد العايد 

بن عايد    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  أحمد عبدالكريم سنجى, بطلب/

بجرم تسجيل سيارة, الواقع 2022/11/7م 
الساعة /10/ فعليك ان تحضر في الوقت 

المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو  ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/  وإال 
ستجرى بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/22٣8م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: رشيد شيخ 

بوزان بن إسماعيل    

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

عليك  محمد رحيل العياش, بطلب/ بجرم 
تثبيت بيع وفراغة, 

الواقع 2022/11/7م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين إذا لم تحضر 
بنفسك أو ترسل وكيالً عنك  إلى النيابة /

هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ ستجرى بحقك 
المعاملة القانونية.

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

بالغ رقم /4960/ لعام 2022
طالب التبليغ: زعيم أحمد الحسين

المطلوب تبليغه: عمر محمد حباش                  
الدعوى رقم أساس / 264 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /4968/ لعام 2022
طالب التبليغ: زكريا عبد اللطيف األحمد

المطلوب تبليغه: نور الدين أحمد العبيد                  
الدعوى رقم أساس / 264 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم إلى  بعد 
تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.
.....................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1960م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: زوزان بركل 
جنيد-عمشة بركل جنيد-صباح بركل جنيد-
علي بركل جنيد-علي بركل جنيد-حسن 

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

عليك إبراهيم درويش, بطلب/بجرم تثبيت 
البيع, الواقع 2022/10/٣1م الساعة /10/ 

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

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ 
ستجرى بحقك المعاملة القانونية.

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

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /144٣/
رقم القرار /4266/

طالب التبليغ: شعبان الخلف بن علي               
المطلوب تبليغه: مصطفى يوسف العبود                     

موضوع الدعوى: إخالء مأجور لعلة عدم 
الدفع   

خالصة القرار:
1-إلزام المدعى عليه مصطفى يوسف 
العبود بإخالء المحل موضوع الدعوى 

وإعادته إلى المدعى شعبان الخلف بن علي 
والموصوف في تقرير الخبرة المساحية 

وتسليمه من الشواغل والشاغلين واعتباره 
تقرير الخبرة جزأ ال يتجزأ من القرار.
2-إلزام المدعى عليه مصطفى يوسف 

العبود بدفع األجرة السنوية المترتبة عليه 
منذ عام /2018/ م حتى عام/2021/ 

للمدعى شعبان علي الخلف.
٣-رد باقي طلبات الجهة المدعية لعدم 

الثبوت
4-تضمين المدعى عليه الرسوم 

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

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

 مذكرة دعوى                      
بالغ رقم /٣180/ لعام 2022

على السيد: صالح أحمد العلي     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 
في2022/10/27م

للنظر بالدعوى األساس /2800/ المقامة 
عليك من قبل: نصر الدين حاج خلف

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

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1994م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: صالح البرهو
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  نوري محمد محي الدين , بطلب/ 

بجرم تثبيت البيع, 
الواقع 2022/10/٣1م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين إذا لم تحضر 

بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /
هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ ستجرى بحقك 

المعاملة القانونية.
 ............................

مذكرة إخطار                   
بالغ رقم /٣92٣/ لعام 2022

على السيد: عبد الحي محمود بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 
في2022/10/27م

للنظر بالدعوى األساس /7٣4/ المقامة 
عليك من قبل: موسى المواس بن موسى

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

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

 مذكرة إخطار                       
بالغ رقم /٣084/ لعام 2022

على السيد: عبد الرحمن خليل بن محمد    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج – ديوان غرفة2 الواقع 
في2022/10/27م

للنظر بالدعوى األساس /1٣86/ المقامة 
عليك من قبل: عبد الباسط حاج عساف

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

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /4559/ لعام 2022

طالب التبليغ: عبد الرحمن محمد الجاسم
المطلوب تبليغه: وليد داهو المحمد علي                  

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

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /4550/ لعام 2022
طالب التبليغ: عبد العزيز شحادة بن عبد 

العزيز                       
المطلوب تبليغه: سيف العبد هللا بن عبد هللا                  

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

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /456٣/ لعام 2022
طالب التبليغ: عبد هللا الشمو بن علي

المطلوب تبليغه: أحمد الشيخو بن عيسى                  
الدعوى رقم أساس / 264 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /٣924/ لعام 2022
على السيد: عبد الناصر خلوف بن أحمد     

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة2 الواقع 

في2022/10/27م
للنظر بالدعوى األساس /2٣94/ المقامة 
عليك من قبل :عبد القادر حسين بن طارق

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

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /4558/ لعام 2022

طالب التبليغ: عبد الوهاب الجاسم بن 
إبراهيم

المطلوب تبليغه: عبد الجواد إبراهيم بن 
محمد                  

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

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /5٣59/ لعام 
2022 م

على السيد: عبد الوهاب العبادي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/10/26م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: والء محمد عليوي, 

بطلب: تفريق 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

روناهي/ قامشلو – شهر تشرين األول/ أكتوبر المعروف عالميًا، أنه »الشهر الوردي« الذي تنشط فيه التوعية لدى عموم النساء، 
في ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفي هذا اإلطار يكثف المركز التخصصي للكشف المبكر عن سرطان الثدي المجاني 

في مدينة قامشلو جهوده خالل شهر أكتوبر الوردي؛ لمساعدة النساء في معرفة المرض، واكتشافه مبكراً.

مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي يكّثف 
جهوده في الشهر الوردي

امرأة زرعت فرحًا بعيون الصغار والفقراء في المخيمات
المالبس  بين   - يوسف  دعاء  قامشلو/ 
تجلس  المتناثرة،  والقصاصات  واألقمشة 
في خيمتها الصغيرة في مخيم واشوكاني في 
ريف الحسكة، خلف آلة خياطة يدوية، تنهمك 
في  جاراتها  إلحدى  ثوباً  منجزة  عملها،  في 

المخيم.
أصابع  تحرك  عمرها،  من  العشرين  في  فتاة 
تكن  لم  الخياطة،  ماكينة  مع  متناغمة  يديها 
تعمل بهذه المهنة قبل التهجير القسري، لكنها 
اضطرت لمسح الغبار عما تعلمته من والدتها، 
البسمة  رسم  بهدف  به؛  العمل  وباشرت 
بعض  وجني  المخيمات،  أطفال  وجوه  على 
التي  المعيشية  أسرتها  أحوال  لتحسين  المال 
وتقطع  التهجير،  ويالت  ظل  في  تدهورت، 

عمل زوجها كعامل مياومة.
التقت  واشوكاني  لمخيم  زيارتنا  وخالل 
خضر  »هدى  مع  »روناهي«  صحيفتنا 
البداية عن وصولها  التي تحدثت في  فنوش« 
للمخيم واختالف الوضع عليها: »خرجنا من 
وعائلته  زوجي  كون  القصف،  أنقاض  تحت 
رغم  وبيتهم  أرضهم  عن  الرحيل  رفضوا 
كل  عانوه  الذي  والرعب،  األطفال  صرخات 
ليلة، ولكننا في نهاية المطاف خرجنا مرغمين 
في  قريتنا  طال  الذي  العنيف،  القصف  بعد 
سري كانيه، ودخول مرتزقة االحتالل التركي 
أرواحنا  بقت  ولكن  أجسادنا،  خرجت  إليها، 

داخل جدران منازلنا تنتظر عودتنا«.
الفرج  ننتظر  المخيم  »دخلنا  هدى:  وزادت 
خيمة  على  حصلنا  حتى  األمرين،  عانينا  فقد 

حياة  توفير  في  المعاناة  ازدادت  وقد  تؤوينا، 
الحياة،  من  شيئاً  يدركون  ال  لصغار  أفضل 

فحرموا أبسط حقوقهم«.

رسم االبتسامة عىل وجوه 
األطفال

فنوش  خضر  هدى  تجلس  خيمتها  داخل  في 
ألحد  ثوباً  بحرفية  تخيط  ماكينتها،  خلف 
إلى  يديها  بين  القماش  أمتار  فتتحول  جاراتها 
حبها  عن  تتحدث  هي  بينما  القطع،  أجمل 
للحياكة: »لقد كنت أراقب طريقة والدتي في 
فكيف  الماكينة،  على  ودرزها  للثياب،  طيّها 
فستان خالل  إلى  القماشية  القطع  هذه  تتحول 

مرورها عبر إبرة الحياكة«.
وتابعت هدى: »لقد كانت تصنع لنا الكثير من 
إال  الكثير،  يدها  على  تعلمت  وقد  المالبس، 
ماكينة،  أملك  ال  كوني  أبداً  به  أعمل  لم  أنني 

ووقت لذلك بسبب طفلتي الصغيرتين«.
وعن السبب، الذي دفع هدى للعودة للخياطة، 
باهض  فستان  إلى  صغيرتيها  نظرات  كانت 
بالحسكة  أقاربها  ألحد  زيارتها  خالل  الثمن 
بعد تهجيرها من قرية المناجير، فقررت مسح 
الغبار عما تعلمته لتحيك لهما فساتين مشابها: 
ثوبي  فحولت  لشرائه،  المال  أملك  أكن  »لم 
لفستانين صغيرين لهما، وقد حكته علي يدي، 

فأنا وقتها لم أملك ماكينة خياطة«.

عيون  في  هدى  شاهدتها  التي  النظرة  تلك 
جيرانها،  أطفال  عيون  في  رأتها  طفلتيها، 
فحالهم لم يختلف عن حال أطفال هدى كثيراً 
وزادت: »قررت أن أرسم السعادة على وجه 
شبيه  بفستان  المطالبة  الباكية  جارتي  طفلة 

بفستان صغيرتي، فحكت واحداً لها«.
ولم تنَس هدى الفرحة، التي شعرت بها وهي 
دون  األطفال  وجوه  على  االبتسامة  ترسم 
مقابل مادي: »من هنا عدت للخياطة، فلم أخذ 
األجر على ثياب األطفال فسعادتهم بما أصنع 
كانت تكفيني، فالمالبس التي تعطى في المخيم 
جميعها متشابه، وال تلبي نظرة الطفل للجمال 

وخاصةً الفتيات«.
ماكينة  أشهر  أربعة  منذ  هدى  استلمت  وقد 
بها فهي ستقصر  للحياكة، وكانت سعيدة جداً 
عليها ساعات العمل، لتعد شيء متقن الصنع.

»كّل يشء قابل إلعادة التدوير«

بمبالغ  للنساء  الثياب  تخيط  أنها  هدى  وبينت 
صغيرة، ولكن أكثر العمل، الذي تحصل عليه 
هو إصالح المالبس القديمة، حيث تقبل الكثير 
القديمة  المالبس  تدوير  على  المهجرات  من 
بسبب الغالء، وتأمين مالبس أوالدهن بأسعار 
تدوير  في  للعمل  هدى  دفع  ما  وهذا  قليلة، 
المالبس  تقصير  عملها  ويشمل  المالبس، 
وإصالح  الفضفاضة،  وتضييق  الطويلة، 
القديمة، التي التزال تحافظ على بعض الرمق، 

في  رائج  »عمل  وهو  السحابات،  وتركيب 
المخيمات«، كما وصفته لنا: »أنا ال أتقاضى 
أجراً على ثياب األطفال، فوالدة الطفل تحضر 
لطفلها  صنعه  تريد  الذي  الثوب،  أو  القماش 
بعض  للمهجرات  أصلح  ولكني  أخيطه،  وأنا 
البالة بسعر  التي يقمن بشرائها من  المالبس، 

زهيد«.
التي  القصاصات،  عن  هدى  سؤال  عند 
للمهجرات،  تخيطها  حينما  الثياب،  من  تُقص 
والمالبس البالية أو الممزقة التي كانت تجمعها 
مبتسمة:  قالت  ماكينتها  قرب  كيس  داخل 
قابل  شيء  فكل  شيء،  كل  يصلح  »الخياط 
القطع  هذه  ومن  التدوير،  إعادة  أو  لإلصالح 

أقوم بصنع ثياب ألطفال المخيمات«.
تقول هدى أنها تعمل على شراء مالبس البالة 
بعد  لقطع جديدة  بتحويلها  لتقوم  بسعر زهيد، 
مقبولة  بأسعار  ومقاساتها،  موديالتها  تغيير 
ومناسبة، في ظل موجة غالء أسعار األلبسة 
المعيشية  والظروف  المحلية  األسواق  في 

القاسية التي تعصف بهم.
تساعدها  الخياطة  أن  حديثها،  هدى  اختتمت 
تسعى  المقابل  وفي  أطفالها،  قوت  تأمين  في 
لمساعدة األمهات في رسم البسمة على وجوه 
فما  كوضعهن  »وضعي  الصغار:  األطفال 
وهي  الخارج،  في  صغيرتي  تقف  أن  أجمل 
زوجي  عمل  رغم  الجديد،  بفستانها  مزهوة 
العبء على غيري،  بزيادة  أرغب  القليل، ال 
ذنب  وال  ذاتها،  الظروف  نعيش  فجميعنا 

ألطفالنا«.
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 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2868/
رقم القرار /2٣74/

طالب التبليغ: عبد الستار الخابور بن خلف              
المطلوب تبليغه: ذيب المحيميد بن مسعود                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

نوع /بيك آب/لون طحيني  تحمل اللوحة 
رقم /741184/ واعتبار عقد البيع المؤرخ  

بتاريخ 2019/12/1 جزء ال يتجزأ من 
القرار .

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

٣-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها /15/يوم 
من تاريخ النشر في الجريدة ستجرى بحقك 

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1812م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبدالعزيز محمد 
بردي    

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

كنيدة عباس, بطلب/ بجرم تفريق, 
الواقع 2022/10/26م الساعة /10/ فعليك 

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

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ 
ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
....................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2200م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبدالكريم 

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

عليك  محمود خليل, بطلب/ بجرم تثبيت بيع 
وفراغة, 

الواقع 2022/11/14م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين إذا لم تحضر 

بنفسك أو ترسل وكيالً عنك  إلى النيابة /هيئة 
العدالة الغرفة /الثانية/ ستجرى بحقك المعاملة 

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /4970/ لعام 2022

طالب التبليغ: مصطفى محمد بن كنش
المطلوب تبليغه: عبد الرحمن كامل شيخو                  

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

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2٣01م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عزام المحمود 

الغشاك بن أحمد
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  
جوان ملحمي بن عبدالعزيز, بطلب/ بجرم 

تثبيت بيع, 
الواقع 2022/11/21م الساعة /10/ فعليك 
إن تحضر في الوقت المعين إذا لم تحضر 
بنفسك أو  ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /

هيئة العدالة الغرفة /األولى/ ستجرى بحقك 
المعاملة القانونية.

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

بالغ رقم /52٣/ لعام 2022
على السيد: عصري الحمادة بن ربيع  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 
في2022/10/27م

للنظر بالدعوى األساس /2٣8/ المقامة عليك 
من قبل: عبد العيسى بن محمود

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

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

مذكرة دعوى                        
بالغ رقم /2504/ لعام 2022

على السيد: عطية العفش بن حسين    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 
في2022/10/27م

للنظر بالدعوى األساس /2900/ المقامة 
عليك من قبل: عبد الحكيم حسن إبراهيم

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/2291م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: علي محمد بن 
رمضان    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
زكريا محمد بن رمضان, بطلب/ بجرم توزيع 

تركه, الواقع 2022/11/6م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين

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

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

مذكرة دعوى                        
بالغ رقم /٣164/ لعام 2022

على السيد: عمار  إلى وسف البكاري  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 
في2022/10/27م

للنظر بالدعوى األساس /1810/ المقامة 
عليك من قبل: حسين العبد هللا بن شيخ

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /5095/ لعام 2022 

م
على السيد: عوض خلف الحضور إلى 

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

2022/10/26م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: علي الخلف, 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 2022/1972م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فاضل حاجي 

بوزان بن خليل
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  
فتحي عثمان شكري, بطلب/ بجرم تثبيت 

البيع, الواقع 2022/10/٣1م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /4997/ لعام 2022

طالب التبليغ: فايز العلي بن موسى
المطلوب تبليغه: وليد البيور بن محمد                  

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

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /2522/ لعام 2022
على السيد: فريد العمر األحمد بن عبد الخالد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 

في2022/10/27م
للنظر بالدعوى األساس /٣٣88/ المقامة 

عليك من قبل: أحمد المحمود الخليل
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /4٣82/ لعام 2022
طالب التبليغ: فؤاد المحمد بن محمد                       

المطلوب تبليغه: مصطفى المصطفى بن 
إسماعيل                  

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

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2129م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: لؤي خالد مسلم    

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

أميرة كنجو, بطلب/بجرم التفريق, الواقع 
2022/10/26م الساعة /10/ فعليك أن 

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

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /45٣9/ لعام 2022

طالب التبليغ: ليلى محمود قوجه                       
المطلوب تبليغه: حمود حسين الشريدة                  

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

التفريق بين ليلى قوجه والمدعى عليه حمود 
الشريدة لعلة عدم االتفاق /

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 
تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /4518/ لعام 2022

طالب التبليغ: ماجد الخليفة الجنيد بنت محمود                       
المطلوب تبليغه: حسن عرب  أو غلو بن 

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

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2240م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مازن  إلى اسين 

بن إبراهيم    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
صالح حنيف العزر, بطلب/بجرم تثبيت بيع, 
الواقع 2022/11/7م الساعة /10/ فعليك أن 

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

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /1909/ لعام 

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

الواقع في 2022/10/26م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمود الضبعان إبراهيم, 

بطلب: فسخ عقد مزارعة 
 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 /1567/
رقم القرار /1180/

طالب التبليغ: محمد الموسى بن حميد              
المطلوب تبليغه: أحمد العبو بن رحيم                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

رقم /464517/ واعتبار عقد البيع المؤرخ  
بتاريخ 2021/1/٣ جزء ال يتجزأ من القرار 

.
2-إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ 

مضمون القرار بعد انبرامه. 
٣-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها /15/ يوم 
من تاريخ النشر في الجريدة ستجرى بحقك 

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/2222م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد النفاخ 
البكور بن فؤاد

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  
ذياب جاسم بوزان , بطلب/بجرم تثبيت البيع, 
الواقع 2022/10/٣1م الساعة /10/ فعليك 

ان تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ ستجرى 

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1820م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد أيمن بن 
عمر    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  
محمد كالل عبود العلي , بطلب/ بجرم تثبيت 
البيع, الواقع 2022/11/7م الساعة /10/ 

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

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /4545/ لعام 2022

طالب التبليغ: محمد خير رمضان درده                       
المطلوب تبليغه: عبدو رشيد الورد                  

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

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /٣9٣8/ لعام 2022
على السيد: محمد ديب الخلف بن أحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج – ديوان غرفة2 الواقع 
في2022/10/27م

للنظر بالدعوى األساس /2408/ المقامة 
عليك من قبل: بسام السعيد بن محمد

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
......................
 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /496٣/ لعام 2022
طالب التبليغ: محمد شيخ بكار بن يحيى

المطلوب تبليغه: إبراهيم محمد بن حسين                  
الدعوى رقم أساس / 264 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.
...........................

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /4551/ لعام 2022

طالب التبليغ: محمد شيخ بكار                       
المطلوب تبليغه: محمود عيسى بن مصطفى                  

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

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.
..........................

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/187٣م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد طبو بن 
شحود - ياسر حسن بن عبدالرزاق    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
أحمد مصطفى, بطلب/بجرم تثبيت بيع, 

الواقع 2022/10/٣1م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
...............................

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /٣٣42/ لعام 2022

طالب التبليغ: محمد عبد المصطفى                       
المطلوب تبليغه: خليل الحميدي بن حمادة                  

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

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /٣928/ لعام 2022
على السيد: محمد عيسى العيسى

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 

في2022/10/27م
للنظر بالدعوى األساس /2402/ المقامة 

عليك من قبل: ياسر حمادي جمعة
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2٣07م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد ياسين 

الحمود    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
رمضان إبراهيم علي, بطلب/بجرم تثبيت بيع, 
الواقع 2022/11/7م الساعة /10/ فعليك أن 

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

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /497٣/ لعام 2022م

طالب التبليغ: محمود مصطفى الحسن
المطلوب تبليغه: أسعد العبود الكرز بن محمد                  

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

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1616م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمود نوح بني

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

خلف الصالح بن محمد, بطلب/بجرم تثبيت 
البيع, الواقع 2022/10/٣1م الساعة /10/ 

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

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

 مذكرة إخطار                            
بالغ رقم /1780/ لعام 2022

على السيد: مصطفى الجموع بن علي  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 
في2022/10/27م

للنظر بالدعوى األساس /1012/ المقامة 
عليك من قبل: إسماعيل الحميدي بن خالد

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

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

 مذكرة دعوى للمستأنف
مذكرة دعوى للمستأنف صادرة عن هيئة 

التمييز في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/462م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى بني 
عيسى-فاطمة بني عيسى-حليمة بني عيسى-

شريفة بني عيسى
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي استأنفتها 
على  محمد بني عيسى, بطلب توزيع تركة 

الواقع 2022/10/24م الساعة /11/ فتدعوك 
هيئة االستئناف في كوباني  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
لبيان دفاعك سوف تجرى المعاملة القانونية 

بحقك حسب األصول.
.........................

 مذكرة دعوى               
بالغ رقم /٣945/ لعام 2022

على السيد: مصطفى خليل بن رفعت
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 
في2022/10/27م

للنظر بالدعوى األساس /2420/ المقامة 
عليك من قبل: محمد األحمد بن خليل

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
 ..............................
مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1977م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى 

عبدالقادر عبد القادر
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  
محمود خليل عبدالقادر , بطلب/بجرم تثبيت 
البيع, الواقع 2022/10/٣1م الساعة /10/ 

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

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /4970/ لعام 2022

طالب التبليغ: مصطفى محمد بن كنش
المطلوب تبليغه: عبد الرحمن كامل شيخو                  

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

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/2269م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى محمود    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
زيادة محمود, بطلب/بجرم تثبيت بيع, الواقع 

2022/11/14م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

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

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

 مذكرة دعوى                        
بالغ رقم /٣912/ لعام 2022م

على السيد: معتز كناني بن عدنان  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 
في2022/10/27م

للنظر بالدعوى األساس /2٣76/ المقامة 
عليك من قبل: بشار الشيخ جاسم بن حسين

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

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /44٣6/ لعام 2022

طالب التبليغ: ممدوح الظاهر بن خالد                       
المطلوب تبليغه: أحمد خالد الحسن                  

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

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /٣596/ لعام 
2022م

على السيد: مهند محمد رمضان الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/10/24م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: ياسر الحمود بن عبد الفتاح, بطلب: 
تثبيت بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1927/ لعام 

2022م
على السيد: ميس الريم إحالة عن نفسه أو 
إضافة لتركة موروثة أو بالوصاية عن 

أوالدها القّصر إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الثالثاء الواقع في 2022/10/25م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد 

اللطيف الموسى بطلب: إنهاء عقد شراكة       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /4602/ لعام 2022

طالب التبليغ: نوري أحمد اإلبراهيم
المطلوب تبليغه: عبد هللا مستو بن صالح                  

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

تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم بعد 

تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.  

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

بالغ رقم /٣9٣4/ لعام 2022م
على السيد: هيام أحمد السرماني     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 
في2022/10/27م

للنظر بالدعوى األساس /2404/ المقامة 
عليك من قبل: محمد المحمد بن مضحي

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

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

مذكرة دعوى                      
بالغ رقم /٣920/ لعام 2022

على السيد: ياسر حمادي المحمد     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج –ديوان غرفة2 الواقع 
في2022/10/27م

للنظر بالدعوى األساس /2٣88/ المقامة 
عليك من قبل: فؤاد هالل العبدو الشيخو

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

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

 

قامشلو/ علي خضيرـ  يقابل شكاوي العمال المياومة ومطالبهم بتوفير فرص العمل، توضيحات من قبل الجهات المعنية، لتؤدي األخيرة واجباتها 
وتقوم بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم تجاه من ال يجد فرصة عمل بنفسه.

العمال المياومة يتخوفون من مجيء الشتاء دون 
للحلول إدراكهم 

ظاهرة التسول في المجتمع السوري

قلة  من  قامشلو  في  المياومة  العمال  يشتكي 
ظل  في  خاصة  األجور  وقلة  العمال،  فرص 
والتي  ككل  سوريا  في  االقتصادي  التدهور 
أثرت أيضاً على مناطق شمال وشرق سوريا 
أمام  السورية  الليرة  انخفاض  نتيجة  أيضاً، 
مجيء  تخوفهم  ويزداد  األمريكي،  الدوالر 

فصل الشتاء والتي تندر فيها فرص العمل.

الحلول التي تساعد يف تقليل 
نسبة البطالة

هناك العديد من الطرق ووسائل توفير فرص 
إقليم  في  والمؤسسات  الهيئات  عبر  العمل، 
أو  الكادحين،  العمال  اتحاد  كهيئة  الجزيرة، 
عبر  أو  والعمل،  االجتماعية  الشؤون  هيئة 
تكون  ال  قد  الحر،  العمل  عبر  أو  االنترنت، 
الحكومية،  الشركات  في  كالوظائف  مثالية 
البطالة  نسبة  بتقليل  تقوم  لكنها  والخاصة 
الحقيقية من جهة، ومن جهة أخرى تمكننا من 
بشكل  الشباب  وخبرات  طاقات  من  االستفادة 
نفوس  في  إيجابي  أثر  ولها  ه،  وموجَّ بسيط 
في  الحكومات  دور  هو  فما  الشباب،  أولئك 
الشباب  وتوجيه  البطالة،  معداّلت  من  التّقليل 

إلى العمل الحر، والعمل عبر االنترنت؟

رأي املواطن للمشكلة

صحيفتنا  التقت  الموضوع  بصدد  ونحن 
الذين  المياومة،  عمال  من  العديد  )روناهي( 
يكونون متواجدين في أماكن معينة، وبالشباب 
حيث  العامة،  واألماكن  السوق  في  والمارة 
وانتشار  العمل،  فرص  توفير  قلة  من  شكوا 
البطالة بشكل كبير، وأوضحوا أن لهذه المشكلة 

مستقبل  وعلى  منطقتنا،  على  كبيراً  تأثيراً 
شبابنا، حيث أوضح لنا المواطن »محمد عزو 
الحسن، »أخرج من منزلي إلى مكان تواجدي 
هنا )السوق( منذ الساعة السابعة صباحاً حتى 
األيام  وأغلب  يومي،  بشكل  مساًء  السادسة 
ال يتوفر لدي عمل، وإن توفر، فإنه ال يكفي 

لقوت يومي«.
 وأفاد »الحسن« بأنه تتراوح األجور اليومية 

بين عشرة إلى 15 ألف ليرة سورية فقط.
وأضاف:« بهذا األجر الزهيد ال أستطيع تأمين 
االحتياجات كافة، لعائلتي من مأكل ومشرب 

وملبس.
انخفاض  هو  المشكلة  هذه  »أّن سبب  مشيراً: 

الليرة السورية أمام الدوالر األمريكي.

املطالبة بتوفري فرص العمل

المحسن  »عبد  المواطن  التقينا  ذاته  وبالصدد 
الصباح  في  نأتي  قائالً:«  فصرح  خيري« 
عما  نبحث  لكي  بعيدة؛  مناطق  ومن  الباكر، 
يسد قوتنا اليومي، إن ُوِجدَ، حيث تبلغ يومياتنا 
إن توفر العمل/ ما يقرب من 12 ألف ليرة، 
تبلغ  لعائلة  مصروفاً  تكفي  ال  بدورها  والتي 

ثمانية أشخاص«.
في  بالنظر  إدارتنا  نطالب  خيري:«  وطالب 
وضعنا، وقلة حيلتنا سواًء بتوفير فرص العمل 
الشؤون االجتماعية والعمل،  لهيئة  أو بضمنا 
حيث أننا ذهبنا ثالث مرات إلى هيئة الشؤون 
االجتماعية والعمل، للتسجيل بها، ولم أر منهم 

رداً أو إجابة«.
لجنة  بوجود  دراية  على  ليسوا  العمال  بعض 
بدورها  والتي  الجزيرة،  إقليم  في  الكادحين 
تتسمع شكاويهم وتوفر لهم فرص عمل حسب 
قدرات العمل وإمكاناتهم، وتعمل على ضمان 

حقوقهم 

هيئة الشؤون االجتامعية 
والعمل توضح

التقت صحيفتنا »روناهي« نائب هيئة الشؤون 
االجتماعية والعمل )جميل ضاهر( وبيّن قائالً: 
طريق  عن  لدينا  الموجودة  القوائم  »حسب 
بالنواحي  والعمل  االجتماعية  الشؤون  لجان 
تقدر  الجزيرة،  إقليم  مستوى  على  والبلدات 
نسبة المسجلين ما يقرب من 20 ألف مسجل 
أن  أردنا  إذا  النسبة  فهذه  التوظيف،  طالباً 
نقارنها بنسبة عدد السكان في إقليم الجزيرة، 

تعدّ نسبة ضعيفة جداً«.
منا  يتطلب  عندما  »ضاهر«:  وضح  كما 
نقوم  مديرية  أو  مؤسسة  أي  في  وظائف 
المسجلين،  األشخاص  هؤالء  مع  باالتصال 
هذه  تقدر  قليلون،  معهم  نتواصل  الذين  ولكن 
النسبة تقريبياً من بين عشرة أشخاص نستطيع 
من  فمنهم  منهم  ثالثة  أو  اثنين  مع  التواصل 
يكون خطه مغلقاً، ومنهم من قد هاجر، ومنهم 
من ال يريد التوظيف؛ بسبب ضعف الراتب«.

الحلول التي قدمتها الهيئة

حالياً  »يوجد  )ضاهر(:  أوضح  المنوال  بهذا 
سوريا  وشرق  شمال  مستوى  على  مشروع 
بالتنسيق مع الهيئات والمقاطعات والمجالس، 
يتم فيها عقد اجتماعات دورية مع األهالي، تتم 
كل  تخدم  التي  المشاريع،  عن  مناقشتهم  فيها 
منطقة على حدة، وأخذ اآلراء بالترشيح لهذه 
المشاريع من خاللها يتم أخذ الرأي باألغلبية 
مثالً بناء معمل أو شركة خدمية، أو مشروع 

زراعي«.
يكون  سوف  المشروع  هذا  »إن  وأضاف 
خطوة جيدة للقضاء على البطالة، وتقليلها في 

إقليم الجزيرة«.

لجنة الكادحني أيضاً لها رأي

رئيس  بنائب  مراسلنا  التقى  الصدد  وبهذا 
)عبد  قامشلو  مقاطعة  في  الكادحين  لجنة 
أوضح  والذي  الكريم(  عبد  إبراهيم  الكريم 
بدوره قائالً: »فيما يتعلق بعمال المياومة من 
المفروض مراجعة لجنة الكادحين، والتسجيل 
بأجور  لهم  عمل  فرص  توفير  أجل  من  فيها 
شركة  أي  مثل  ليس  حقوقهم،  وضمان  جيدة 
أغلب  أن  حيث  خاص،  مشروع  أو  خاصة 
العمال يشتكون من ضعف األجور، وخاصةً 
من ضياع أغلب حقوقهم بسبب عدم تسجيلهم 

لدى لجنة الكادحين«.
هؤالء  بتبليغ  قمنا  الكريم(:  )عبد  وأردف 
في  بتسجيلهم  المرات  من  العديد  في  العمال 
من  نقابية  هوية  منحهم  ليتم  الكادحين،  لجنة 
أجل ضمان حقوقهم وتحقيق شكاويهم في حال 
تم استغاللهم، أو أكل حقوقهم من قبل مالكي 

العمل«.

مع  عمل  بعقد  قمنا   « الكريم(:  )عبد  وأشار 
أنه  العقد  الزراعي، مضمون  التطوير  شركة 
كل عامل أو عاملة يتم منحه 2000 ل.س لكل 
ساعة عمل مع منحهم ساعة استراحة، وبأن 

العمل متوفر بشكل يومي«.
معمل  في  مرات  عدة  معنا  »حصل  وبيّن: 
لألعالف، تم التعاقد معه لدى شركة التطوير 
الزراعي، عندما يكون هناك ساعات إضافية 
ونحتاج لعمال نذهب إلى أماكن تواجد عمال 
ليست  أجوراً،  منحهم  ويتم  وجلبهم  المياومة، 

كأجور العمال المنتسبين لنا بفارق كبير«.
لدينا فرص عمل  واختتم عبد الكريم: »يوجد 
المياومة  عمال  على  وما  ومتوفرة،  كبيرة 
سوى التسجيل في هيئة الكادحين لتوفير العمل 
فيجب  أيضاً،  حقوقهم  أجل ضمان  ومن  لهم، 
عليهم السعي من أجل أنفسهم وعدم إلقاء اللوم 

فقط على الهيئات أو شؤون العمل«.

علوان العباس

من  اجتماعية  آفات  السورية  الحرب  خلقت 
والدعارة،  والمخدرات  والتسول  الفقر  بينها 

فكيف زادت هذه الحرب حدة هذه الظواهر؟

آفات  خلقت  الهمجية،  السورية  الحرب 
مظاهر  سوى  السابق  في  تكن  لم  اجتماعيه 
يرفضها السوريون، ويرون فيها اعتداء على 
تسميته  يمكن  ما  ثمة  اليوم  ولكن  حرماتهم، 

الحرب  فعلت  فلقد  واخالقياً،  اجتماعياً  تهتكاَ 
فعلتها وانتشر الفقر، الذي نجم عنه آفات أخرى 

كالتسول وتعاطي الممنوعات والدعارة.

دمشق... التسول الفج

في  األرصفة  يفترشون  الجنسين  من  عجائز 
العاصمة،  في  الرئيسية  واألسواق  الشوارع، 
المقاهي وبين طاوالتها،  أمام مداخل  وأطفال 
الحافالت  تجمع  مراكز  في  كذلك  وينتشرون 

أن  إيالماً  األكثر  وأما  المواطنين،  تقل  التي 
تجتمع أم وأطفالها على الرصيف.

في  المتسولين  أعداد  عن  رسمية  أرقام  ال 
في  المحليين  المسؤولين  وبعض  العاصمة، 
تشير  بينما  مئات  بضع  عن  يتحدث  دمشق، 
تقارير صحفية إلى أن األرقام تصل إلى آالف 

أضحوا سكان العالم السفلي للمدينة

التسول املسترت

هللا،  مال  من  يسألونك  ال  لكنهم  متسولون 
كل  في  تنتشر  كبيرة  يمثلون شريحة  وهؤالء 
سوق  في  بكثرة  يتوزعون  المدينة،  أسواق 
األرصفة  ويفترشون  والصالحية،  الحميدية 
أو  الصغيرة،  الورقية  المحارم  علب  مع 
يضعون مقياس وزن صغير، أو يبيعون قطع 

البسكويت الرخيصة.

استثامر يف التسول

لهذه  يأبهون  ال  دمشق  حكومة  مسؤولو 
بتشغيل  يقوم  من  بوجود  ويرون  الظاهرة، 
المتسول،  يجمعه  ما  وأن  المتسولين،  هؤالء 
يعادل راتب موظف شهري وفق تصريحات 
أحد مسؤولي دمشق، وأنهم ألقوا القبض على 

ثالثة مشغلين كبار.

هؤالء،  بعض  ضحايا  كانوا  المهّجرون 
ال  الذين  األطفال،  في  االستثمار  وخصوصاً 
بعد  العاصمة  إلى  وصلوا  أو  لهم،  عائالت 
هؤالء  وأغلب  ذويهم،  ومقتل  أحيائهم  تدمير 
يبيتون في الحدائق، وهؤالء ال يتحدثون ألحد، 
بضواحي  فقيرة  أحياء  في  يقيمون  وبعضهم 

المدينة.

مخدرات داعمة

التسول ليس وحده من يجعل المجتمع السوري 
أخرى  آفات  ظهرت  وقد  خطرة،  حالة  في 
الباحثين  يؤرق  ما  وهذا  وداعمة،  عنه  ناتجة 
واألهالي، الذين باتوا يخشون على أطفالهم في 

المدارس والتجمعات األخرى.
)شم الشعلة( وهي مادة الصقة ومشبَعة بغاز 
المشردين  األطفال  بين  منتشرة  وهي  طيّار، 
أخصائيين  حسب  وتؤدي  المدارس،  وطالب 
إلى اإلدمان الذي يبدأ باالنتعاش والرغبة في 
تدّمر  أنها  كما  معاناة شديدة  المزيد وسط  شم 
الجهاز العصبي، وتحدث التهابات خطيرة في 
الجلد وصداعاً مزمناً وطلب كمية كبيرة، ما قد 

يؤدي إلى الوفاة الفورية.
بهؤالء  الحدائق  تحفل  بالتحديد  دمشق  في 
بالستيكية  أكياساً  يحملون  الذين  األطفال، 
كل  تفلح  ولم  المادة،  هذه  منها  يستنشقون 
إلى  إضافة  وهذا  انتشارها،  من  للحد  الجهود 

تعاطي الحبوب المخدرة، والتدخين والتحرش 
في المدارس الحكومية والخاصة.

أزمة بال حلول... ولكن

تبدو األزمة حاليا من دون حل في ظل العجز، 
وتالشي الحلول السياسية للحرب في سوريا، 
األمن  تحقيق  فهي  منها  الخروج  سبل  أما 
االقتصادية،  األوضاع  وتحسين  واألمان، 
وهي غير ممكنه حالياً، وكذلك البد من العمل 
االجتماعي  األهالي  وعي  مستوى  رفع  على 

واألخالقي 
السوري،  القتصاد  أن  الى  الدراسات  وتشير 
ملياراً،  تتجاوز ٣80  فادحة  لخسائر  تعرض 
تعرضوا  شخص  مليون   2.5 »نحو  وأن 
 ،2018 عام  حتى   2015 عام  منذ  للحصار 
نحو  خضع  إذ   2017 في  ذروتها  ووصلت 
واحد،  وقت  في  للحصار  شخص  ألف   970
وغيرها،  وحلب  الزور  ودير  الغوطة  في 
وتضمن الحصار الحرمان من الحصول على 

الغذاء والمساعدات اإلنسانية«.
المجتمع  يتشظى  أن  بالضرورة  يعني  هذا 
ذلك  عن  وتنتج  وأخالقياً،  اجتماعياً  السوري 
كل هذه اآلفات الخطيرة، التي تحتاج إلى وقت 

طويل للتخلص منها. 



 النسخة الورقية العدد:   1113   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1439  النسخة الورقية العدد:   1113   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1439 

السنة الحادية عشرة - العدد 1113
األحد  23 تشرين األول 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1113
األحد  23 تشرين األول 2022 صحــــة 413أخبـــــار حملية

دائرة العالقات الخارجية ُتسّلم 38 طفاًل لروسيا االتحادية

المئات في كوباني يحتفلون بتخّرج 32 
طالبًا وطالبة من جامعة كوباني 

لخدمة أكثر من 200 منزل.. اإلدارة 
المحلية للفرات ُتنهي مشروع 
للصرف الصحي جنوب كوباني

مركز األخبارـ سلّمت اإلدارة الذاتية لشمال 
يتامى  وطفلة  طفاًل   38 سوريا  وشرق 
الحكومة  إلى  داعش،  مرتزقة  أُسر  من 
رسمية  عودة  وثيقة  بموجب  الروسيّة، 
الجانب  عليها  وقّع  بروتوكولية  وعقود 
اإلدارة  مع  قامشلو  مدينة  في  الروسي 

الذاتية.
زيارة  األطفال خالل  تسليم  عملية  وجاءت 
رسمية لوفد روسي برئاسة مفوضة الرئيس 
بيلوفا  لفوفا  ماريا  الطفل،  لحقوق  الروسي 
لمدينة قامشلو، ولقائها بمسؤولين في اإلدارة 
الخارجية  العالقات  دائرة  في مركز  الذاتية 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في 

الخميس 20 تشرين األول الجاري.

قِبل  من  األطفال  تسليم  بروتوكول  وحضر 
في  اإلدارية  الهيئة  عضو  الذاتية،  اإلدارة 

دائرة العالقات الخارجية خالد إبراهيم.
وعملية التسليم جاءت عقب اجتماع ُعِقد بين 
الطرفين، ومؤتمر صحفي بخصوص عملية 
التسليم والذي حضرته وسائل إعالم محلية 

ودولية.
وخالل المؤتمر الصحفي، تطرقت مفوضة 
الرئيس الروسي لحقوق الطفل، ماريا لفوفا 
بيلوفا إلى »دور اإلدارة الذاتية في محاربة 

اإلرهاب، وملف أسر مرتزقة داعش«.
الذاتية  »اإلدارة  الوفد  رئيسة  وشكرت 
لها؛  االتحادية  روسيا  امتنان  عن  وأعربت 

للدعم والتعاون الذي تقدّمه إلنجاز مثل هذه 
إن:  موكدةً  اإلنسانية«.  والعمليات  المهام 
اإلنسانية  بواجباتها  ملتزمة  ستبقى  »بالدها 

تجاه رعاياها«.
في  اإلدارية  الهيئة  عضو  أكد  جانبه  من 
إبراهيم،  خالد  الخارجية،  العالقات  دائرة 
في  داعش  مرتزقة  مواجهة  ضرورة  على 
الدولي  المجتمع  تحّمل  وضرورة  المنطقة، 
السياسي  الدعم  بتقديم  وذلك  مسؤولياته، 
لمناطق  واألمني  واإلغاثي  واالقتصادي 

اإلدارة الذاتية وإعادة رعاياه.
الوفد  اصطحب  الصحفي  المؤتمر  وعقب 
برفقتهم،   ٣8 الـ  األطفال  الزائر  الروسي 

وغادروا مركز دائرة العالقات الخارجية.

حفل  كوباني  جامعة  نظمت  األخبارـ  مركز 
تخّرج لـ32 طالباً وطالبة من مقاطعة كوباني 
حيّت  كلمات  وسط  الجامعة،  من  تخّرجوا 

مقاومة الكريال في جبال كردستان.

في  الخميس2022/10/20؛  يوم  الحفل  أُقيم 
حضور  وسط  والفن  للثقافة  خدو  باقي  مركز 

كبير لألهالي. 
للمجلس  المشترك  الرئيس  الحفل  حضر  كما 
الذي  الفرات، محمد شاهين  إقليم  التنفيذي في 
ألقى كلمةً قال فيها: »أننا نعيش اليوم لحظاٍت 
والطلبة  التربوية  مؤسساتنا  على  تاريخية، 
على  الحصول  أن  جيداً  يعوا  أن  المتخرجين 
الشهادة ال يعني أن نعمل بها لمصالحنا المادية، 
بل نعمل لبناء مجتمعٍ أخالقي ذو قيّم ومبادئ 

سامية يحارب من أجل تاريخه وثقافته«.
لجامعة  المشترك  الرئيس  أشار  جانبه  من 
من  الطلبة  تخّرج  أن  مسلم،  شرفان  كوباني، 
الجامعات في ظل األوضاع العصيبة التي تمر 
بها المنطقة هو الرد األنسب على الجهات التي 
وكذلك  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  تحارب 
شمال  في  التعليم  تحارب  التي  الجهات  على 

وشرق سوريا.

مضيفاً: »أنهم يسعون إلبادتنا؛ 
كردستان  جبال  في  هم  فها 
األحرار  الكريال  مقاتلو 
الكيماوية  األسلحة  يجابهون 
التركية  الدولة  تستخدمها  التي 
الكردي،  الشعب  إرادة  ضد 
بالعمل  بهؤالء،  نفكر  أن  يجب 
الدين  نرد  أننا  سنعلن  الجاد 

لهؤالء«.
الرئاسة  نائبة  ألقت  كما 
آفا،  روج  لجامعة  المشتركة 
شيندا داوود، كلمة؛ أكدت فيها: 
»لقد حققنا هذا الحلم من خالل 

الطلبة  وتخريج  والجامعات  المدارس  افتتاح 
تضحيات  إلى  ذلك  فضل  يعود  األم،  باللغة 
وإصرار  وإرادة  تموز   19 وثورة  الشهداء 
مدارسنا  في  النضال  بهذا  سنستمر  شعبنا، 

وجامعاتنا ونحقق مستقبالً زاهراً ألبنائنا«.
العام  للقائد  التخّرج ُعرضت كلمة  خالل حفل 
لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، على 
شاشة كبيرة، حيا فيها عبدي الطلبة المتخرجين 
وشرق  شمال  في  الثالث  الجامعات  وكوادر 
سوريا مضيفاً: »إننا سعداء جداً بهذا التخرج، 
نتائج  على  وتحصلون  أحالمنا،  تحققون  إنكم 

ظروف  في  الدراسة  على  وإصراركم  تعبكم 
صعبة خالل 10 أعوام من الحرب، وتؤكدون 
على أن التضحيات الكبيرة أتت بنتائج إيجابية، 
محورياً  دوراً  ستلعبون  بأنكم  يقين  على  إننا 

ومهماً في المرحلة القادمة من تاريخ شعبنا«.
دالي  أحمد  الشعبي  الفنان  عزف  ذلك  وعقب 
عدداً من المقاطع الموسيقية، كما وقدمت فرقة 
فرقة  جانب  إلى  فنية،  عروض  للغناء  فجين 
آرارات التي قدمت بدورها عدداً من العروض 
الغنائية في ختام الحفل، كما نشرته وكالة أنباء 

هاوار.

مركز األخبارـ أنهت هيئة اإلدارة المحلية في 
مشروع  للفرات  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
كار«  »خبات  حي  في  الصحي  الصرف  مّد 

جنوب مدينة كوباني.

كشف م. زياد حاجي )ُمشرف على المشروع( 
لإلدارة  الرسمي  للموقع  المشروع  تفاصيل 

 ٣ من  ألكثر  يمتد  »المشروع  قائالً:  الذاتية 
به،  العمل  بدء  من  شهرين  خالل  أُنِجَز  كم، 
بقطر 40 و 50 و 80  قساطل  استخدام  وتم 
إلى  باإلضافة  الموقع،  يتطلّب  ما  حسب  سم 
التجزئة 85 نقطة )ريغار( للصرف الصحي، 
في العام الجاري، ويخدم أكثر من 200 منزل 

ضمن الحي«.

دراسة إيطالية تعثر على بقايا لمـــــادة البالستيــــــك 
األمهــــات حليـــــب  في 

متحّور »أكس بي بي« الجديد لكوفيد 19 
هو األقوى في التغلب على جهاز المناعة

أعراض سرطان الثدي عند المرضع قد ال يسهل التعّرف عليها

آثار  العثور على  إيطاليون من  تمكن باحثون 
يُرضعنه  الذي  األمهات  حليب  في  للبالستيك 
األطعمة  تجنّب  إلى  داعينهن  لألطفال، 
ومعجون  البشرة  وكريمات  والمشروبات 

األسنان الموضوعة في عبواٍت بالستيكية.
في  حليبهن  من  عينات  امرأة،   ٣4 وقدمت 
وضعهن  من  أسبوع  بعد  روما،  العاصمة 
لمواليدهن، ليكتشف الباحثون وجود بقايا لمادة 

البالستيك ب 75 في المئة من العيّنات.
ويطلق على هذه المادة اسم »اللدائن الدقيقة«، 

المواد  من  صغيرة  شظايا  عن  عبارة  وهي 
ويقل  اإلنسان،  يصنعها  التي  البالستيكية 
طولها عن 5 ملليمترات، ويأتي معظمها من 
الزجاجات  مثل  واحدة  لمرة  تستخدم  منتجات 

البالستيكية.
بقايا  وجود  اكتشفت  سابقة  دراسات  وكانت 
والدم،  والدماغ  الرئتين  في  بالستيكية  مواد 
المرة  هذه  لكن  وأموات،  أحياء  أجساد  في 
المواد  هذه  اكتشاف  فيها  يجري  التي  األولى 

في الحليب البشري.
ومع ذلك، قال الباحثون إن هناك حاجةً ملّحة 
المجال،  هذا  في  األبحاث  من  المزيد  إلجراء 
لكنهم شددوا على أن الرضاعة الطبيعية تظل 

إلى حٍد بعيد أفضل وسيلة لتغذية األطفال.

متحور  أن  الفيروسات،  في  علماء  كشف 
»أكس بي بي« لفيروس كورونا )كوفيد 19( 
هو األكثر تفشياً ونشراً للعدوى حتى اآلن من 
إلى  انتقل فعالً  أي متحور فرعي سابق، وقد 
أكثر من 17 دولة في العالم، بما فيها أستراليا 

وسنغافورة والدنمارك واليابان.

املتحور الجديد لـ«كوفيد 19«

ونبّه العلماء إلى أن المتحور الجديد لـ »كوفيد 
19« الذي يتفشى بسرعة كبيرة في سنغافورة، 
على  اآلن  حتى  قدرة  نظرائه  أكثر  يكون  قد 
تجاوز أنظمة المناعة البشرية واإلفالت منها، 
كما أنه ال يتأثر بمجموعة واسعة من العالجات 

واللقاحات المعمول بها في الوقت الراهن.
وزارة  أكدت  فقد  »اندبندنت«،  لموقع  ووفقاً 

في  أصدرته  بيان  في  سنغافورة،  في  الصحة 
النوع  هذا  أن  الجاري،  األول  تشرين   15
األولى  للمرة  رصده  تم  الفيروس  من  الجديد 
في الهند في شهر آب الماضي، وقد اكتشفت 
في  به  اإلصابة  حاالت  أولى  كونغ  هونغ 

األسبوع األول من هذا الشهر.

متحور »أكس يب يب« األكرث 
مراوغة للمناعة

اإلخباري  بيست«  ديلي  »ذا  موقع  ونقل 
في  الخبير  أدالجا  أميش  عن  األميركي، 
هوبكنز  جونز  »مركز  في  العامة  الصحة 
أن  المحتمل  من  إنه  قوله،  الصحي«  لألمن 
يكون متحور »أكس بي بي« )البديل( األكثر 
مشكالت  يطرح  وأن  للمناعة،  مراوغة 
األجسام  على  القائمة  الراهنة  للعالجات 

الوقاية  واستراتيجية  النسيلة،  وحيدة  المضادة 
من عدوى »كوفيد 19«.

فأكثر  أكثر  بي«  بي  »أكس  متحور  ويطغى 
على دول آسيا، في حين أن متحور »بي كيو 
1.1« الذي أشير إليه باعتباره نسيبه، هو الذي 
يتفشى في أوروبا وبعض الواليات األميركية.
الدكتور  عن  العلمية  »فورتشن  مجلة  ونقلت 
في  الجزيئي  الطب  أستاذ  توبول  إريك 
ومدير  ومؤسس  سكريب«،  »أبحاث  مركز 
ترانسليشونال  ريسيرش  »سكريبس  معهد 
أوقات  هناك  كانت  إنه  قوله،  إنستيتيوت« 
انتشرت فيها سالالت مختلفة من »كوفيد 19« 
كمتحور  تماماً  العالم،  من  مختلفة  أنحاء  في 
في  و«بيتا«  الجنوبية،  أميركا  في  »غاما« 

جنوب أفريقيا«.

متحورات قادرة عىل التهرّب من 
الجهاز املناعي

لكنه أوضح، أن األمر مختلف اآلن، ألننا أمام 
متحورات ذات قدرة قصوى على التهرب من 
العالم، ومن  بلد من  المناعي، في أي  الجهاز 
طور  في  منها  عدد  هناك  يكون  أن  المحتمل 

التفشي ونشر العدوى في الوقت نفسه.
إلى  العالميين  الخبراء  من  عدد  نبه  ومؤخراً 
أن مجموعة من المتحورات الفرعية الجديدة 
في  تتسبب  أن  يمكن  »كوفيد 19«،  لفيروس 
أنحاء  مختلف  في  العدوى  من  جديدة  موجة 
شهر  نهاية  بحلول  الشمالية  وأميركا  أوروبا 

تشرين الثاني الُمقبِل.

مختلف  في  النساء  الثدي  سرطان  يصيب 
أثناء  له األم  األعمار، كما يُمكن أن تتعرض 
تقلل  الطبيعية  الرضاعة  أّن  علماً  الرضاعة. 
من خطر اإلصابة بسرطان الثدي، لكن ذلك ال 
ينفي خطر اإلصابة رغم ندرة حدوثه، ووفقاً 
لمصدر المعهد الوطني للسرطان، يشير بعض 
األبحاث إلى أن خطر اإلصابة بسرطان الثدي 
التالية  السنوات  في  بشكل مؤقت  أعلى  يكون 
للحمل والوالدة، وقد يكون هذا الخطر المتزايد 
نتيجة للتغييرات الهرمونية أثناء الحمل، ولكن 
بشكٍل عام تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر 
النساء  عند  خاصةً  الثدي،  بسرطان  اإلصابة 
تقلل  بينما  الطمث،  انقطاع  قبل  ما  فترة  في 
دورات  عدد  من  والرضاعة  الحمل  أشهر 
المرأة في حياتها، وهو  التي تمرُّ بها  الطمث 
التي  للهرمونات  تعّرضها  تقليل  عنه  ينتج  ما 
يمكن أن تزيد من خطر اإلصابة ببعض أنواع 

السرطان.

عوامل تُعيق تشخيص رسطان 
الثدي لدى املرضع

على  الصعب  من  تجعل  عوامل  عدة  هناك 
تشخيص  على  الحصول  المرضعات  النساء 

لسرطان الثدي، حيث:

مشاكل  الطبيعية  الرضاعة  تسبب  أن  يمكن 
قد  الثدي؛  سرطان  ألعراض  جداً  مشابهة 
المرأة  إصابة  اختبار  في  األطباء  يفكر  ال 
الرضاعة  أثناء  كتلة  وجدت  إذا  بالسرطان 
محتملة  أخرى  أسباباً  هناك  ألن  الطبيعية، 

لظهور هذه الكتلة؛
من المرجح أن يعطي تصوير الثدي باألشعة 
السينية والموجات فوق الصوتية للثدي نتيجة 
أثناء  حاسمة  غير  نتيجة  أو  كاذبة  إيجابية 

الرضاعة.

ما الذي ميكن أن يسبب كتلة يف 
الثدي أثناء الرضاعة الطبيعية؟

المسدودة  والقنوات  الدموية  األوعية  احتقان 
يمكن أن تؤدي إلى ظهور كتلة في الثدي أثناء 

الرضاعة
 هناك العديد من الحاالت غير سرطان الثدي 
أثناء  الثدي  في  كتلة  تسبب  أن  يمكن  التي 

الرضاعة الطبيعية، أبرزها ما يلي:
األولى  األسابيع  الدموية: في  األوعية  احتقان 
الشائع أن يمتلئ  الطبيعية، من  من الرضاعة 
يجعلهما  مما  مفرط،  بشكٍل  بالحليب  الثديان 
ويعدُّ  االحتقان،  يسمى  ما  وهذا  متكتلين، 
من  المبكرة  المراحل  خالل  شائعاً  االحتقان 
يحدث  أن  يمكن  ولكنه  الطبيعية،  الرضاعة 
للثدي،  كامل  غير  إفراغ  هناك  يكون  عندما 
ويجب أن تختفي أعراض االحتقان مع إفراغ 
الثديين، كما قد تهدأ الحالة أيضاً بمرور الوقت 
الطفل  طلب  مع  المرأة  جسد  يتكيف  حيث 

للحليب.
خاليا  تنتج  الثدي:  في  المسدودة  القنوات 
في  ينتقل  أن  قبل  الحليب  الثدي  في  خاصة 

كان  إذا  لذلك  الحلمتين،  إلى  صغيرة  قنوات 
الحليب  كان  أو  جداً  نادراً  الحليب  تصريف 
كثيفاً، قد يؤدي ذلك إلى انسداد القنوات، كما 
في  الحليب  احتباس  إلى  ذلك  يؤدي  أن  يمكن 
إلى تكوين تورم  قد يؤدي  الثدي، مما  أنسجة 
تساعد  أن  يمكن  الحاالت،  معظم  وفي  مؤلم، 
الثدي  وتدليك  المتكررة  الطبيعية  الرضاعة 

والكمادات الدافئة في عالج القناة المسدودة.
التهاب الضرع: يحدث التهاب الضرع عندما 
يُحبس الحليب في الثدي، ويعد التهاباً أو إصابة 
بالثدي، ومن المرجح أن يحدث بعد االحتقان 
أو انسداد القنوات، فإذا علق الحليب في الثدي، 
في  وتبدأ  الحليب  بروتينات  تتراكم  أن  يمكن 
النهاية بالتسرب إلى األنسجة المحيطة، ويمكن 

أن يسبب التهاب الضرع األعراض التالية:
الثدي؛  على  احمرار  الثدي؛  في  كتلة  ظهور 

الُحمى؛ الشعور بتوعك؛ االرتجاف.
بالتهاب  المصابة  المرأة  تستمر  أن  ويجب 
الطبيعية، ألنها تساعد  الرضاعة  الضرع في 
المحاصر من األنسجة،  الحليب  في تصريف 

وهي أفضل طريقة لتخفيف األعراض.
الُخّراج: يعتبر الخّراج من المضاعفات النادرة 
المعالج،  غير  الضرع  اللتهاب  والخطيرة 
وهي إحدى الطرق التي يتعامل بها الجسم مع 
أنحاء  جميع  في  االنتشار  من  لمنعها  العدوى 

الجسم، ويحتوي مركز الخراج على جيب من 
ال  الخراج،  تشكل  وبمجرد  والبكتيريا،  القيح 
يمكن لألنسجة المصابة في المركز الهروب، 
عاجلة،  طبية  رعاية  إلى  الخّراج  يحتاج  كما 
والمضادات  التصريف  العالج  وسيشمل 
قد  أنه  تعتقد  امرأة  أي  على  يجب  الحيوية. 
يكون لديها خّراج أن تتحدث إلى الطبيب في 

أقرب وقت ممكن.

متى يجب أن تذهب املُرضع 
إىل الطبيب يف حالة ظهور كتلة 

الثدي؟

ظهور كتلة غير متحركة في الثدي واستمرارها 
في النمو من أبرز أعراض سرطان الثدي عند 

المرضع.
في معظم الحاالت، ال تكون أورام الثدي عند 
مدعاة  وليست  سرطانية  المرضعات  النساء 
مراجعة  المرأة  على  يجب  ذلك،  ومع  للقلق، 
الحظت  إذا  بالثدي  كتلة  وجود  بشأن  طبيبها 
األعراض التالية: عدم تحرك الكتلة؛ استمرار 
على  الضغط  حالة  في  النمو؛  في  الثدي  كتلة 
الثدي؛  أنها ال تتحرك داخل  الكتلة ومالحظة 

تحول جلد الثدي إلى ما يشبه قشر البرتقال.

قامشلو/ علي خضير ـ رداً على ما تفلعه تركيا في مناطق الدفاع المشروع، خرج أهالي 
مدينة قامشلو منددين باستخدام تركيا لألسلحة الكيميائية ضد الكريال، مطالبين بمحاكمة 

تركيا على جرائمها ووحشيتها.

مظاهرة جماهيرية »ال تكونوا شركاء بقتلنا 
واحتالل أرضنا«

األشهر  منذ  التركي  االحتالل  دولة  تستخدم 
الثالثة األخيرة جميع أنواع الغازات واألسلحة 
صمت  وسط  عالمياً،  المحظورة  الكيميائية 
األسلحة  حظر  لجنة  ومنها  الدولية  المنظمات 
الكيميائية، حيث تم استخدام السالح الكيميائي 
ضحيته  راح  شهرين  غضوِن  في  مرة   778
هذا  وحيال  الكريال،  قوات  من  شهيداً   17
الصمت المبرم خرج أهالي مدينة قامشلو يوم 
من  انطلقت  بمسيرة   2022/10/20 الخميس 
نحو  متجهةً  الكورنيش،  بحي  الفالحين  دوار 
الدولي،  قامشلو  مطار  في  الروسية  القاعدة 
الكيميائية  األسلحة  باستخدام  فيها  ينددون 
وبالهجمات التركيّة ضد شعوب شمال وشرق 

سوريا وقصف الُمسيّرات التركيّة للمواطنين.

صمتكم يقتلنا

هذا وخرج األهالي بكّلِ عزيمة حاملين الفتات 
وخضوع  سكوت  وعن  غضبهم،  عن  تُعبّر 

المجتمع والمنظمات الدولية التي الزالت ترى 
االحتالل  يمارسها  التي  االنتهاكات  أعينها  بأّمِ 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  ضد   التركي 
للصمت،  »ال  عليها:  كتب  الكريال،  ومقاتلي 
قتلنا واحتالل أرضنا«،  تكونوا شركاء في  ال 
واكتظت المدينة بأصوات الهتافات التي عبّرت 
العدوان  ممارسات  من  استيائهم  عن  أيضاً 
المحرمة  األسلحة  باستخدام  الفاشي  التركي 
في  الكريال  مقاتلي  ضد  »الكيماوي«  دولياً 

مناطق الدفاع المشروع.
القاعدة  من  بالقرب  المتظاهرون  وتوقف 
ألقى  حيث  قامشلو،  مطار  في  الروسية 
المكون  باسم  الديمقراطي  االتحاد  في  العضو 
»جئنا  فيها:  قال  كلمة  السادة  حسين  العربي 
يقتلنا،  صمتكم  إن  للعالم  لنقول  هنا  إلى  اليوم 
الحر  الجيش  من  اإلرهابية  وعصاباتها  تركيا 
وجبهة النصرة وداعش وأحرار الشام، هؤالء 
في منطقتنا في شمال  اإلرهابيين عاثوا فساداً 
األسلحة  كل  تستخدم  وتركيا  سوريا،  وشرق 
الكريال في  علينا وعلى رفاقنا  المحرمة دولياً 

منطقة الزاب، هؤالء الرفاق الذين آمنو بعدالة 
للقصف  دوري  بشكٍل  يتعرضون  قضيتهم 
أحد  وال  التركي،  المحتل  قبل  من  واالعتداء 
يهتز من دول العالم بسبب وجود مصالح لهم 
قام  االحتالل  هذا  أن  حيث  االحتالل،  هذا  مع 

بتدمير منطقتنا ويريد اغتصاب أرضنا«.

املجتمع الدويل يف سبات

الدفاع  منطقة  تهاجم  »تركيا  السادة:  وأضاف 
المشروع في شمال وشرق سوريا دائماً، بسبب 
منذ 17  الملّي  اتفاقهم  منذ  فيها  مطامع  وجود 
شباط، والذي من بنوده احتالل جزء من سوريا 
شنكال،  إلى  وطاءتها  وصلت  وقد  والعراق، 
عن  انتهاك  شر  فيها  أهالينا  انتهاك  تم  التي 

طريق مرتزقة تركيا )داعش(«.
يفعله  ما  »هذا  بقوله:  كلمته  »السادة«  واختتم 
أطلقوا  وشعبنا،  أرضنا  بحق  التركي  المحتل 
مسيراتهم بتآمر دولي لكي تقصف وتقتل شبابنا 

للشعب  أصدقاء  كانوا  الروس  مدننا،  وتدّمر 
لم  لماذا  عاماً،  وخمسين  خمٌس  منذ  السوري 
شعبنا  تستهدف  التي  الهجمات  هذه  يوقفوا 
وأهلنا ويقتلوا شبابنا ورفاقنا، وكل استهدافات 
أجمع  العالم  من  مرأى  على  التركي  العدوان 

فلماذا هذا الصمت وإلى متى؟ ».
وشرق  شمال  في  الحرة  الشعوب  أن  ويذكر 
في  وكذلك  األربعة  كردستان  وأجزاء  سوريا 

استخدام  وتنتفض ضد  تتظاهر  العالمي  الدول 
الكريال  قوات  ضد  الكيماوية  األسلحة  تركيا 
الشعبي سجل شهداء  الدفاع  مركز  بعد كشف 
الكيماوية  باألسلحة  استشهدوا  الذين  الكريال 
تركيا  بمحاسبة  ويطالبون  دولية،  المحرومة 
مستنكرين  اإلنسانية،  ضد  جرائمها  على 
اإلنسانية  والمنظمات  الدولي  المجتمع  صمت 

والحقوقية حيال االنتهاكات والجرائم.
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قامشلو / جوان محمد ـ كان من المفترض أن تبدأ على األقل بطوالت دوري فئتي األشبال والناشئين، ولكن حتى اآلن لم تظهر مالمح إقامة 
أي دوري وال من هم يحزنون، وعلى ما يبدو هيئة الشباب والرياضة واالتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة يسندون ظهرهما على المالعب الُمعّشبة 

المنتشرة بكثرة في اإلقليم؟، ولذلك ال يأكلون هم فصل الشتاء الذي بات على األبواب.

الموسم الكروي سُيقام في كوكب زحل؟

إلى االتحاد الرياضي هل نتعظ من وفاة مدّرب حراس 
الشام؟ معضمية 

منظمة  مكتب  موظفو  اتهم  األخبارـ   مركز 
المكتب  مديرة  سوريا،  في  العالمية  الصحة 
أموال  من  الدوالرات  ماليين  إدارة  بسوء 
في  مسؤولين  إلى  الهدايا  وتقديم  المنظمة، 
في  كورونا  تفشي  خالل  دمشق،  حكومة 
البالد، بحسب تحقيق نشرته أسوشيتد برس.

ومواد  وثيقة ورسائل  من 100  أكثر  وتظهر 
برس  األسوشيتد  عليها  سرية حصلت  أخرى 
أخبروا  العالمية  الصحة  منظمة  مسؤولي  أن 
سوريا،  في  المنظمة  ممثلة  أن  المحققين 
الدكتورة أكجمال مختوموفا، ارتكبت مخالفات 
لتوقيع  موظفيها  على  وضغطت  جسيمة، 
حكومة  في  بارزين  سياسيين  مع  اتفاقات 
دمشق وأساءت إنفاق أموال المنظمة والجهات 

المانحة.
طبيبة  وهي  مختوموفا،  أكجمال  ورفضت 
األسئلة  على  الرد  تركمانستان،  من  ومواطنة 
المتعلقة باالدعاءات، »نظراً لكونها موظفة في 
منظمة الصحة العالمية«، ووصفت االتهامات 

بأنها »تشهيرية«.
من  المنظمة  تلقتها  التي  الشكاوى  وكانت 

عشرات الموظفين سبباً في فتح واحد من أكبر 
التحقيقات الداخلية لمنظمة الصحة العالمية منذ 
سنوات، والتي شارك فيها في بعض األحيان 

أكثر من 20 محققاً.
أن  بيان  في  العالمية  الصحة  منظمة  وأكدت 
بأنها  ووصفتها  جارية،  تزال  ال  التحقيقات 
على  التعليق  رافضة  ومعقدة«،  »طويلة 
بقضايا  متذرعةً  أكجمال مختوموفا،  مخالفات 

السرية وحماية الموظفين.
تقارير  إن  العالمية  الصحة  منظمة  وقالت 
عامة«،  وثائق  العادة  في  تكون  »ال  التحقيق 

لكن »البيانات المجمعة« ستتاح للجمهور.

مركز األخبارـ اتفقت كل من السعودية والصين 
على التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية 

وإنشاء مركز إقليمي لمصانع بكين.

في  التعاون  على  والصين  السعودية  اتفقت 
مجال »االستخدامات السلمية للطاقة النووية« 
في  الصينية  للمصانع  إقليمي  مركز  وإنشاء 
الجغرافي،  موقعها  من  لالستفادة  المملكة 
وفق ما نقلته وكالة األنباء السعودية الرسمية 
)واس( من االتصال المرئي الذي جمع وزير 
بن  العزيز  عبد  األمير  السعودي،  الطاقة 
سلمان، ومسؤول الطاقة الوطنية في الصين، 

جانغ جيان هوا.
إطار  في  »التعاون  على  الجانبان  واتفق 
اتفاقية التعاون الثنائي في مجال االستخدامات 
السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين الصينية 

والسعودية«.
وشددا على أهمية »التعاون في مجال الكهرباء 
مجال  في  التعاون  وكذلك  المتجددة،  والطاقة 
األبحاث  طريق  عن  النظيف  الهيدروجين 

والتطوير«، وفقاً لـ »واس«.

في  المشتركة  االستثمارات  الجانبان  وناقش 
مجمعات  وفي  والطريق«  »الحزام  مشروع 
و«تعزيز  المتكاملة  والبتركيماويات  التكرير 
التعاون في سالسل إمدادات قطاع الطاقة عن 
الصينية  للمصانع  إقليمي  إنشاء مركز  طريق 
بين ثالث  المميز  المملكة  لالستفادة من موقع 

قارات«، وفقاً لواس.
»الشريك  السعودية  أن  على  الجانبان  وأكد 
البترول  إلمدادات  موثوقية  األكثر  والمصدّر 

الخام للصين«، وفقاً للوكالة.

إيران... طالب الجامعات والمعاهد يواصلون 
احتجاجاتهم رغم االعتقاالت

االتحاد األوروبي يفرض عقوبات على شرطة 
األخالق اإليرانية

ملفات فساد ُتالحق مديرة 
»الصحة العالمية« في سوريا

 السعودية والصين تبحثان إنشاء 
مركز إقليمي للمصانع الصينية 

المملكة في 

على  اإليرانيون  الطالب  أّكد  األخبارـ  مركز 
حضور  عن  واالمتناع  إضراباتهم  استمرار 
الفصول الدراسية، وذلك رداً على تصريحات 
رؤساء بعض الجامعات اإليرانية ومحاولتهم 
الطالبية  واالحتجاجات  اإلضرابات  إظهار 

بأنها محدودة.

“سورة”  جامعة  طالب  من  مجموعة  وكتبت 
التصريحات  على  رداً  بيان  في  بطهران 
“هذه  ساعي:  حسين  محمد  لرئيسها  األخيرة 

االحتجاجات لن تكون كما كانت من قبل”.
بالدم  الدم  غسلتم  “لقد  البيان:  هذا  ويتابع 
على  إصراًرا  أكثر  أصبحنا  ولكنا  لسنوات 
أحبائنا  أرواح  بشأن  العدالة  بتحقيق  مطالبتنا 
الذين فقدناهم. أنتم تتحدثون عن تقديم مطالبنا 
ولكنكم لستم مستعدين حتى لالستماع إلى هذه 
رسوًما  تلقيكم  من  الرغم  وعلى  المطالب، 
حضورية،  دروس  إلجراء  ضخمة  دراسية 
وتتحدثون  افتراضيًا،  الدروس  تعقدون  فإنكم 
ولكن  بالنظام،  اإلخالل  دون  االحتجاج  عن 
قواتكم هي التي تخلُّ باألمن بإطالق الرصاص 
المحبين  العُّزل  األشخاص  رؤوس  على 

للحرية”.

وأضاف »ال شيء طبيعي ولن يصبح طبيعياً، 
ونحن مجموعة من طالب جامعة سورة نعلن 
الطالب  بطرد  الجامعة  تهديدات  رغم  أنه 
وعزل األساتذة وخسارة المصاريف الدراسية، 
السادس  األسبوع  في  اإلضراب  نواصل  فإننا 

ولن نحضر أي فصل دراسي«.
قال رئيس جامعة سورة في  وفي وقت سابق 
إن  الثالثة،  الرسمية  اإليرانية  القناة  مع  مقابلة 

الوضع في هذه الجامعة “طبيعي”.

طهران،  في  بهشتي  جامعة  رئيس  قال  كما 
األدنى  الحد  إن  قيداري،  نصيري  هللا  سعد 
نحيل  »قد  وأضاف:  معتقلين،  الطالب  من 
الطالب المخطئين إلى المستشارين أو األطباء 
 20000 سالمة  نعّرض  لن  ألننا  النفسيين، 

طالب للخطر بسبب هذا الحد األدنى«.
في غضون ذلك، ال تزال األنباء الواردة تشير 

إلى استمرار اعتقال الطالب المحتجين. 

دول  خارجية  وزراء  أصدر  األخبارـ  مركز 
االتحاد األوروبي قراراً بفرض عقوبات على 
مسؤوالً  و11  اإليرانية  األخالق«  »شرطة 

شاركوا في قمع االحتجاجات اإليرانية.

في  المنشورة  العقوبات  قائمة  في  وتواجدت 
النشرة الرسمية لالتحاد األوروبي، أسماء 11 
تكنولوجيا  رئيس  فيهم  بمن  إيرانياً،  مسؤوالً 
»شرطة  و  زاربور،  عيسى  االتصاالت 
هؤالء  بشأن  سيصدر  حيث  األخالق«، 
التأشيرات  قانون  والمؤسسات،  األشخاص 
وسيتم مصادرة منازلهم الموجودة في االتحاد 

األوروبي.
األوروبي  االتحاد  خارجية  وزراء  واجتمع 
في لوكسمبورغ ووافقوا على قرار العقوبات، 
مؤخراً  القرار  هذا  على  الموافقة  تمت  حيث 
في  األوروبي  االتحاد  سفراء  كبار  قبل  من 

بروكسل.
األخالق«  »شرطة  رئيس  إدراج  تم  كما 
اإليرانية، »محمد رستمي جشماه غاشي«، في 

هذه القائمة.
أيلول  شهر  نهاية  في  األوروبي  االتحاد  ورد 
إيران  في  المتظاهرين  على  الضغط  على 
غير  وهو  لهذا،  ذريعة  توجد  »ال  بالقول: 

مقبول«.
وتتواصل االحتجاجات بعد أن قامت »شرطة 
أميني  جينا  وقتل  بتعذيب  اإليرانية  األخالق« 
ارتدائها  عدم  بسبب  ربيعاً،   22 الـ  ذات 

الحجاب.
وقالت وزيرة خارجية ألمانيا، »أنالينا بربوك«، 
في البيان الذي أدلته في لوكسمبورغ: »عندما 
بحريق  المتعلقة  الرهيبة  المشاهد  هذه  ترون 
النساء  من  السالم  ُمحبي  أن  يتبين  السجن، 
والرجال والشباب والطالب يُضربّن بوحشية، 

الوضع وال نسمح  الطرف عن هذا  لن نغض 
بذلك ».

كما صّرحت وزيرة خارجية السويد، آن ليند، 
»األشخاص  يستهدف  العقوبات  قانون  أن 
المسؤولين عن الضغط على األنشطة السلمية، 

وال سيما عمليات القتل العديدة ضد النساء«.
والمملكة  المتحدة  الواليات  أصدرت  كما 
بسبب  إيران  ضد  قرارات  وكندا  المتحدة 

انتهاكات الحقوق منذ فترة قصيرة.

مركز األخبارـ  احتج الكردستانيون في ساحة شلوبالتز في مدينة شتوتغارت األلمانية، 
على هجمات دولة االحتالل التركي باألسلحة الكيماوية ضد قوات الكريال.

احتجاجات على الهجمات باألسلحة الكيماوية
 في شتوتغارت

وقفة  وأصدقاؤهم  الكردستانيون  نّظم 
التي  الكيماوية  الهجمات  على  احتجاجية 
شنتها دولة االحتالل التركي، على مناطق 
الدفاع المشروع ميديا، في منطقة شلوبالتز 
رفع  حيث  األلمانية،  شتوتغارت  بمدينة 
لالحتالل  »ال  عليها  ُكتِب  الفتةً  النشطاء 
التركي لجنوب كردستان«، وصور لمقاتلي 
الذين   ،)HPG( الشعبي  الدفاع  قوات 

استشهدوا في الهجوم باألسلحة الكيماوية. 
األسلحة  استخدام  ضد  النشطاء  وارتدى 
وُرفِعت  وأقنعة،  بيضاء  مالبس  الكيماوية 
الشعارات المناهضة لالحتالل التركي دون 
التي  الدوليّة  الحرب  جرائم  كذلك  انقطاع، 
ُطلب  كما  التركي،  االحتالل  دولة  ترتكبها 
في  والتحقيق  المجزرة  بوقف  البيان  في 
استخدام األسلحة الكيماوية، حيث قام بعض 

خالل  وهاجموهم  النشطاء  بإهانة  الفاشيين 
االحتجاج، ورد الكردستانيون على ذلك. 

عن  نيابةً  به  أدلى  الذي  البيان  في  وجاء 
المجتمع الديمقراطي الكردي، أّن الفعاليات 
المقيمين  الكردستانيون  داعياً  ستستمر، 
في  للمشاركة  ومحيطها  شتوتغارت  في 

الفعاليات.

لو اتفقنا الموسم الكروي السابق أي 2021 ـ 
2022، لم يكتمل على صعيد الدرجة األولى 
لفئتي الشباب والرجال بسبب حالة الطوارئ، 
المناطق  كافة  في  النشاطات  استمرار  برغم 
األخرى حتى منبج التي كانت المدينة المهددة 
التركي،  قائمة دولة االحتالل  كرقم واحد في 
البلدي وحققت حلم  فقد قامت بتعشيب ملعبها 
إقليم  في  أما  القدم،  لكرة  والعبيها  جماهيرها 
ميزانية  توجد  ال  المعلومات  بحسب  الجزيرة 
باإلضافة  الجديد!  الكروي  الموسم  لبدء 
لتعشيب ملعب ديرك ال أحد يعلم ماذا حلَّ به؟.
الرياضي  االتحاد  صوت  نصبح  هل  وهنا 
الجزيرة  إقليم  في  والرياضة  الشباب  وهيئة 
في  والرياضة  الشباب  هيئة  ألجلهم  ونناشد 
المادية  السيولة  بتقديم  سوريا  وشرق  شمال 
للبدء بالنشاطات الرياضية في إقليم الجزيرة؟ 
أصحاب  أو  التجار  من  ونستدين  نذهب  أو 
المصارف أو محالت الحلويات للقيام برعاية 
األخرى  لأللعاب  وحتى  الكروية  البطوالت 
في المنطقة، مثلما حصل في بعض البطوالت 

بالموسم الرياضي السابق؟.
الجميع يُدِرك بأن هناك ملعب الشهيد هيثم كجو 
أرضيته  على  يقام  والذي  قامشلو  مدينة  في 
كافة سوف  والمناسبات  والحفالت  النشاطات 
تحت  المتواجدة  الطبقات  قريباً  عليه  تظهر 

إلى  باإلضافة  فيه،  والمنهك  المتعب  العشب 
شهداء  ملعب  هناك  آنفاً  ذكرناه  الذي  الملعب 
قصص  عاش  والذي  آذار  من  عشر  الثاني 
حزينة ألعوام كثيرة بخصوص الصيانة، هذا 
المرات،  من  العديد  في  األول  يدعم  الملعب 
هل  الشتاء  فصل  قدوم  مع  التساؤل؛  وهنا 
بدأت  لو  نفعاً؟ هذا  الترابية  المالعب  ستُجدي 

بطوالت كرة القدم من األساس؟.
فإن لم يكن هناك نية لدى الجهات المعنية لبدء 
إلقامة  كافية  ميزانية  توجد  ال  بحكم  الموسم 
البطوالت لهذا الموسم الجديد 2022ـ  202٣، 
واالعتراف  بالخروج  عيب  ال  ذلك،  وطالما 
بدء  على  قدرتهم  بعدم  وللجماهير  لألندية 
الموسم الرياضي الجديد، لكي تأخذ األندية في 
الحسبان قضية التعاقدات والتي بدأت منذ فترة 

وصرفت الماليين بهذا الخصوص.
إلرجاع  تهدف  الميزانية  أن  اتفقنا  لو  طبعاً 
سابق  إلى  قامشلو  بمدينة  الرياضية  الصالة 
بسبب عاصفة  سقفها  التي سقط  وهي  عهدها 
هذا  يومنا  وإلى   ،201٣ عام  في  ثلجية 
بعض  رغم  بعد،  مؤهلة  غير  الصالة  كانت 
ويبدو  تكتمل،  لم  ولكنها  سابقاً  المحاوالت 
الصالة  سقف  لبناء  عازم  الرياضي  االتحاد 
وإعادة الروح لها وهي خطوة مباركة، ولكن 
هل بالفعل هي السبب لعدم انطالق البطوالت 

حتى  البطوالت  وباقي  القدم  لكرة  الرياضية 
في  ومالعب  صاالت  تُشيّد  ولماذا  اآلن؟ 
ال  وبطوالتها  ونشاطاتها  األخرى  المناطق 
تتوقف؟ برسم كل جهة معنية؟ بحيث الرياضة 
في مناطقنا باتت مرتبطة بالعديد من الجهات 

وليس جهة واحدة فقط.

كوكب زحل يُرِحب بكم؟

القدم  كرة  بطوالت  إقامة  نشهد  لم  حال  وفي 
 ،202٣ ـ   2022 للموسم  البطوالت  وباقي 
زحل  لكوكب  باألندية  نتوجه  قد  يدري؟  فمن 
كرة  ومباريات  بطوالت  يحتضن  حتى 

البطوالت  وباقي  الجزيرة  إقليم  ألندية  القدم 
الميزانية  فهناك  علمنا  وبحسب  األخرى، 
تأمين  وتستطيع  ُمعشبة  ومالعبها  متواجدة 
الضير  بسدها، وما  تتأخر  الحكام، وال  أجور 
بمساعدة من كواكب أخرى لكوكب األرض؟ 
األخّوة  تظهر  الشدة  وساعة  أخوة  فالكواكب 

الحقيقية على أرض الواقع.

ننتظر  أن  يجوز  ال  ـ  قامشلو   / روناهي 
الحلول؟،  ونجد  نتحرك  حتى  الواقعة  وقوع 
فبعد حادثة وفاة مدرب حراس معضمية الشام 
»خالد الشيخ« في مباراة من الدوري السوري 
للدرجة األولى التابع لحكومة دمشق، يُتطلب 
مرافقة الكوادر الطبية وسيارة اإلسعاف لكافة 
النشاطات الرياضية في إقليم الجزيرة الرسمية 
والمدرسية، وذلك حتى ال نشهد أيّة مأساة في 

رياضتنا أيضاً.

روايات مختلفة لحادثة الوفاة

وفي 17 من شهر تشرين أول الجاري توفي 
مدرب حراس معضمية الشام »خالد الشيخ« 
فقد  الوفاء،  حادثة  حول  الروايات  واختلفت 
حكومة  من  المقربة  “الوطن”  جريدة  ذكرت 
أواخر  عليه  مغشيًا  سقط  المدرب  أن  دمشق 
الشوط األول بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء 
تشير  كانت  النتيجة  أن  رغم  جرمانا،  لفريق 
حينها إلى تقدم المعضمية بثالثة أهداف دون 

مقابل.
على  المعضمية  احتياط  دكة  واعترضت 
ومنهم  قاسية،  أنها  معتبرين  الجزاء،  ضربة 
بيديه  “شّوح”  بعدما  سقط  الذي  خالد  الكابتن 

معترًضا.
الشام،  معضمية  نادي  رئيس  نفى  بالمقابل، 
أرضية  في  إشكالية  أي  داؤود، وجود  زكريا 
الملعب أدت إلى وفاة الشيخ، مضيفًا أن الوفاة 
وهو  القلبية،  العضلة  الحتشاء  نتيجة  طبيعية 
الحالة،  عاين  الذي  الطبيب  تشخيص  كان  ما 

وفق داؤود.
 ”Sham Fm Sports“ إذاعة  قالت  كما 
المدرب  أن  دمشق  من حكومة  أيضاً  المقربة 
الثالث  الهدف  المعضمية  تسجيل  بعد  الشيخ 
قلبية  نوبة  أصابته  الغامرة”  “فرحته  بسبب 
أودت بحياته، حتى ال يُثار أي إشكال، حسب 

تعبيرها.

تعّرض  فقد  سوريا  سناك  بحسب  بينما 
فريقه  لقاء  خالل  قلبية  ألزمة  الشيخ”  “خالد 
و”جرمانا” ضمن دوري الدرجة األولى لكرة 
“وديع  الحكم  احتساب  من  غضبه  إثر  القدم 
الشوط  في  “لجرمانا”  جزاء  ركلة  الحسن” 
حتى  استُكملت  المباراة  أن  والالفت  األول 

نهايتها رغم ما حصل.

جدل واسع يف الوسط الريايض

شبكات  على  كبيراً  جدالً  الوفاة  حالة  وخلّفت 
وجود  عدم  وانتقدت  االجتماعي،  التواصل 
سيارة إسعاف في الملعب، والتي كانت جزءاً 
من السبب في وفاة الشيخ بحسب ما عقّب به 

رّواد التواصل االجتماعي على الحادثة.
قالت  دمشق  لحكومة  التابعة  الصحة  وزارة 
أنها لم تتبلغ من الجهات المعنية )أي التنفيذية 
للملعب  إسعاف  إرسال سيارة  بطلب  والفنية( 
خاصة  بسيارة  “الشيخ”  نقل  حيث  المذكور 
مجهزة  إسعاف  سيارة  بغياب  للمستشفى 

بكوادر مختصة.
وبعد االنتقادات الواسعة قرر المكتب التنفيذي 
لحكومة دمشق  التابع  العام  الرياضي  لالتحاد 
حل اللجنة التنفيذية لالتحاد في “ريف دمشق” 
األول  تشرين  في 19  الكروية  الفنية  واللجنة 

الجاري.
ويأتي الحل نظراً لكون مسؤولية غياب سيارة 
شهد  والذي  “عرطوز”  ملعب  عن  اإلسعاف 
اللتين  اللجنتين  تقع على عاتق  “الشيخ”  وفاة 
“البعث  نقلت شبكة  فيما  الحل،  قرار  شملهما 
أن هناك توجه  تسّمها  لم  ميديا” عن مصادر 
رياضة  على  لإلشراف  مؤقتة  لجنة  لتشكيل 

ريف دمشق برئاسة “عبدو فرح”.
بينما ذكر االتحاد العربي السوري لكرة القدم 
طاقم  استدعاء  تم  بأنه  دمشق  لحكومة  التابع 
الشام وجرمانا ضمن  مباراة معضمية  تحكيم 
وذلك  األولى،  الدرجة  أندية  دوري  منافسات 
لالطالع على ما جرى حيث أعلم حكم اللقاء 
عن  المعضمية  فريق  العبي  أحد  عن طريق 
استدعى  ما  الحراس  لمدرب  إغماء  حالة 
إليقاف المباراة في الدقيقة ٣6 و تم استئناف 

اللعب بعد نقل المصاب إلى المشفى.
حضور  عدم  أكد  جهته  من  المباراة  مراقب 
سيارة اإلسعاف قبل بداية المباراة فقام بتجهيز 
سيارة أخرى بديلة في حال حدوث أي طارئ، 
مدرب  فيها  أُسعف  التي  السيارة  نفس  وهي 

الحراس إلى المشفى.
فيما أكد رئيس نادي المعضمية أن خبر وفاة 
الثاني  الشوط  بداية  بعد  جاء  الحراس  مدرب 

بأكثر من 10 دقائق. 
»العربي«  االتحاد  أشار  سبق  ما  على  وبناًء 
السوري لكرة القدم: »تم إيقاف مراقب المباراة 
آخر،  إشعار  حتى  المراقبة  عن  عواد(  )وليد 
لعدم التقيّد بالتعليمات الصادرة عن اتحاد كرة 
مباراة  أي  بدء  عدم  على  تنص  والتي  القدم، 

بدون وجود سيارة إسعاف. 
لمعالجة  العام  الرياضي  االتحاد  مخاطبة 
التقصير الحاصل من اللجنة التنفيذية في ريف 
دمشق والتي يقع على عاقتها المسؤولية لعدم 

مخاطبة مديرية الصحة. 
ولكافة  مباراة  أي  إقامة  عدم  على  التأكيد 
الدرجات والفئات إال بوجود سيارة اإلسعاف 

وعناصر حفظ النظام وفي حال عدم وجودهم 
يمنح الفريق المستضيف 15 دقيقة وفي حال 
قانونياً  المستضيف  الفريق  يخسر  التقيد  عدم 

٣ ــ 0. 
نقل  على  للموافقة  التنفيذي  المكتب  مخاطبة 
الجالء  ملعب  إلى  المعضمية  فريق  مباريات 
التي تستوجب  الكبيرة  الجماهير  أعداد  بسبب 

وجود مدرجات.

حياة الالعبني والرياضيني يف 
خطر؟

المعنيين  السادة  نذّكر  ذُكر  ما  كل  ِخضم  في 
الهيئات  كل  وحتى  الجزيرة  إقليم  برياضة 
في  والرياضية  الشبابية  واالتحادات  واللجان 
شمال وشرق سوريا، االتعاظ مما حصل في 
سابقة  تقارير  في  وذكرنا  السوري،  الدوري 
وكادر طبي  إسعاف  سيارة  أهمية وجود  عن 
مختص في البطوالت الرسمية وبطوالت كرة 
والتي  المدرسية  البطوالت  في  وحتى  القدم، 

ألعاب  بطولة  في  لالعبة  إغماء  حالة  شهدت 
قامشلو  مدينة  في  مؤخراً  أقيمت  التي  القوى 
على مضمار شهداء الثاني عشر من آذار، ولم 
تكون هناك ال سيارة إسعاف وال كادر طبي 

مختص؟.
والكاراتيه  التايكواندو  بطوالت  أن  كما 
الجزيرة،  إقليم  في  القتالية  بوكسينغ  والكيك 
فهي  القدم،  كرة  مباريات  إلى  باإلضافة 
أو  إسعاف  سيارة  أي  وجود  بدون  دائماً  تقام 
إال في حال كانت هناك  كادر طبي مختص، 
أو  األسايش  أو  أندية سردم  قبل  من  مشاركة 
لديها مختص طبي  األندية  قنديل، بحيث هذه 
يرافق فرق النادي في المباريات والبطوالت، 
االتحاد  قبل  ولكن ككادر مختص ومكلفة من 
شيء  أي  يوجد  ال  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
حاالت  ننتظر  أن  يجوز  وال  القبيل،  هذا  من 
مأساوية حتى نقوم بتدارك الموضع والقضية، 
فاألفضل عدم قيام أي مباراة أو بطولة رسمية 
مختص،  طبي  كادر  و  إسعاف  سيارة  بدون 
الالعبين  بحياة  نخاطر  أننا  يعني  ذلك  وغير 

والرياضيين في إقليم الجزيرة.
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تواصل تركيا سياساتها التصفوية، وأعمالها اإلجرامية ضد شعوب المنطقة، وعلى وجه الخصوص الشعب الكردي، وألن حركة التحرر الكردستانية 
باتت المدافع األول عن الوجود الكردي، والسد المنيع في وجه مخططاتها الرامية إلى إبادة الكرد، فإن حكومة العدالة والتنمية في شخص 
رئيسها الدموي أردوغان لم تعد تدخر جهدا في اتخاذ كافة األساليب قمعية ووحشية، ومنها اللجوء إلى األسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا، 

واليوم تتوالى أصوات اإلدانة والشجب ألعمالها االجرامية.

االحتالل التركي يواصل استخدام األسلحة المحظورة 
ودائرة اإلدانات تتسع

مآالت تغيير الخارطة العسكرية في عفرين بعد 
غزوة النصرة

اإلصرار واإلبداع سيحددان النتائج في إيران 

غاندي اسكندر

)جبهة  مرتزقة  سيطر  وضحاها،  ليلة  بين 
الشام،  تحرير  بهيئة  يعرف  ما  أو  النصرة(، 
المجتمع  قبل  من  إرهابياً  تنظيماً  والمصنفة 
الدولي على مدينة عفرين، بعد طردها فصيلي 
ومرتزقة  اإلسالم،  وجيش  الشامية،  الجبهة 
الفيلق الثالث المنضوي تحت ما يسمى )الجيش 
الوطني السوري( المرتبط بتركيا، والمدعوم 
لحدود  وتغيير  دراماتيكية  أحداث  منها، 
الخارطة العسكرية، قابله صمت تركي  حيال 
ما جرى؛ ما يوحي، أن ما حصل مرتبط إلى 
السياسة  على  التي طرأت  بالتغيرات،  ما  حد 
نحو  باستدارتها  يتعلق  فيما  والسيما  التركية، 
دمشق، فعفرين، التي باتت بيد سلطة جديدة، 
ستفرز واقعا قد يغير ترتيب المنطقة، وإدارتها 

سياسيا وعسكريا.

دخول مرتزقة النرصة عىل الخط

اإلعالمي  الناشط  اغتيال  استمرار  أثر  على 
في  وزوجته  غنوم(  أبو  اللطيف  عبد  )محمد 
مدينة الباب المحتلة، بتاريخ السابع من تشرين 
تابعة  عناصر  تورط  وثبوت  الجاري،  األول 
لمرتزقة فرقة )الحمزة( بعملية اغتياله؛ نتيجة 
لذلك شهدت مدينة الباب سيطرة لفصيل فيلق 

الشام على مقرات فرقة )الحمزة(، من أبرزها 
مدينة  في  الزراعة  ومدرسة  الحربية،  الكلية 
وقصف  بهجوم،  الحمزة  فرقة  لترد  )الباب(، 
طال أجزاء من المدينة، لكن نطاق المواجهات 
توسع مع دخول )جبهة النصرة( هيئة تحرير 
الشام اإلرهابية، التي يتزعمها محمد الجوالني 
في المعمعة الدائرة هناك، حيث توجهت أرتال 
ضخمة من مناطق سيطرتها في إدلب، وريف 
المحتلة،  عفرين  أرياف  باتجاه  الغربي  حلب 
بهف مساندة فرقة الحمزة، التي ينتمي غالبية 
مسلحيها للقومية التركمانية، وهي إحدى أبرز 
الجماعات الموالية لتركيا، والتي تقوم بتجنيد 
للقتال  التركية  االستخبارات  لصالح  مقاتلين 
مع  النصرة  أرتال  فاشتبكت  سوريا،  خارج 
دير  معبر)  عند  الثالث  للفيلق  مساندة  فصائل 
بلوط(، وامتدت فيما بعد إلى قرية )الباسوطة( 
الدبابات،  االشتباكات  في  استخدمت  حيث 
الهاون، وسيطرت  الثقيلة، وقذائف  واألسلحة 
البلدات والقرى، جنوبي  الهيئة على عدد من 
التيار  قطع  إلى  االشتباكات  وأدت  عفرين، 
جنديرس،  منطقة  عن  بالكامل  الكهربائي 
وقع  وعلى  الطرفين،  من  العشرات  ومقتل 
النصرة، بشكل  االقتتال سيطر مرتزقة جبهة 
بتاريخ 10/1٣ بعد  كامل على مدينة عفرين 
الشامية،  والجبهة  الثالث،  الفيلق  انسحاب 
نقاطها على تخوم  إلى بعض  وجيش اإلسالم 

بلدة كفر جنة، ومدينة إعزاز.

ترتيب لألدوات واألوراق

النصرة(  )جبهة  دخول  أن  شك  أدنى  دون 
والمصنفة  القاعدة،  لتنظيم  السوري  الذراع 
عفرين  إلى  العالمي  اإلرهاب  لوائح  على 
المحتلة، تحت مرأى ومسمع القوات التركية، 
التي لم تحرك ساكنا لوقف االقتتال أو التدخل 

القتالي  التطور  هذا  يجعل  االشتباك؛  لفض 
ألنقرة دوراً فيما يجري، إن لم تكن هي نفسها 
من أعطت األوامر بالهجوم، فالجوالني االبن 
البار لتركيا ال يتجرأ على التقدم قيد أنملة في 
أي منطقة دون إذن وإشارة من االستخبارات 
يستخدم  الذي  التركي،  السوط  فهو  التركية، 
التمرد  في  تفكر  التي  الفصائل،  لتأديب 
وسياسته،  التركي  السرب  خارج  والتغريد 
فتسعى تركيا من خالل سيطرة النصرة على 
موقفها  تعزيز  إلى  المناطق  وباقي  عفرين، 
فصيل  فوجود  دمشق،  مع حكومة  التفاوضي 
البناء  يمكن  واحدة  وقيادة  راية  تحت  واحد 
عليه في مراحل الحقة؛ لخلق تشكيل عسكري 
موحد يمكن تسويقه على أنه ممثل عن الفصائل 
وفق  المأمول  أخرى  ناحية  من  المعارضة، 
من  التركية  االستخبارات  دائرة  مخططات 
سيطرة جبهة النصرة على المناطق الخاضعة 

لها، تشكيل طوق أمني إرهابي، أو حزام أسود 
على  الحاجة  وقت  بنانها  وطوع  لها،  ميال 
الديمقراطية  التماس مع قوات سوريا  خطوط 
في جبهات تل رفعت، ومنبج والباب، وريف 
بعض  تربية  إلى  ترمي  كما  الغربي،  كوباني 
مع  ارتباطات  لها  التي  العسكرية،  الفصائل 
وجيش  الشامية،  كالجبهة  الخليج  دول  بعض 
رافضتين  كانتا  أنهما  يُقال:  التي  اإلسالم، 

المصالح  لصالح  للقتال،  المرتزقة   لتجنيد 
)ليبيا، وناكورني كارباخ  التركية في جبهات 
في  أيضا  دور  لها  كان  والتي  أذربيجان(  في 
للمقترح  رفضا  خرجت  التي  المظاهرات، 
التركي، الذي طالب المعارضة بالتصالح مع 
حكومة دمشق، وفي السياق ذاته، تريد تركيا 
إرسال رسائل إلى الواليات المتحدة األمريكية 
التي تقف حجر عثرة أمام التحركات التركية 
الواليات  أن  والسيما  السوري،  الملف  في 
الطوارئ  حالة  مددت  األمريكية  المتحدة 
القرار،  تضمن  حيث  سوريا،  حول  الوطنية 
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  عليه  وقع  الذي 
ربطا بين مكافحة مرتزقة داعش، بالتعاون مع 
قوات سوريا الديمقراطية، والتهديدات التركية 
بشن هجوم على مناطق اإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا األمر، الذي رفضته تركيا.

شيار كوجكري

يد  على  أميني  جينا  الكردية  المرأة  بقتل 
في  االنتفاضة  بدأت  اإليرانية،  السلطات 
إلى  انتشرت  ومنها  كردستان،  روجهالت 
األوسع  تعتبر  االنتفاضة،  وهذه  إيران، 
بحكم  أطاحت  التي  انتفاضات  منذ  واألكبر 
منذ  المستمرة  فاالنتفاضة  إيران.  في  الشاه 
السلطات  18 يوما في 156 مدينة، واجهتها 
بالقمع، وراح ضحيتها 240 قتيال وأكثر من 
السلطوي  نظام  أركان  هزت  جريح،   1000

والمذهبي في إيران.
جينا  ينادي«  البلوشي  الشعب  فهناك 

الكردستانية في قلب بلوشستان«
واالذريون يرفعون شعار« أذربيجان منتفضة 

مع كردستان«
اختنا  اميني  الفارسي بشعار » جينا  والشعب 

جميعا« ينتفض
صداه  يسمع  الحرة«  الحياة  المرأة  وشعار« 
البالد،  والساحات  الشوارع  جميع  في  ويرفع 
الشعوب  وأخوة  المرأة  بحرية  مطالبة 
رغم  االنتفاضة  هذه  وتستمر  والديمقراطية، 
الذي  النهج  وهذا  اإليراني،  القمعي  النظام 
يتبعه النظام السلطوي المذهبي اإليراني، هو 
في  للشعوب  االحتجاجات  فقط ضد هذه  ليس 
ويفتعل  يشارك  أيضا  النظام  هذا  بل  إيران، 
الحروب في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 
ويدعم  شؤونها  في  ويتدخل  وأفغانستان، 
ويمول الحروب فيها. ولكنه بالرغم من اتباع 
انتفاضة  إيقاف  يستطع  لم  هذا،  القمع  لنهج 

المرأة والشعوب في إيران.
اشتعلت  انتفاضة  شعلة  أن  شك  أدنى  بدون 
أوقدت  الشعلة  وتلك  أميني،  جينا  بقتل 
انتفاضة المجتمع والمرأة التي تنادي بحقوقها 
من  لكن  البالد.  في  والديمقراطية  المشروعة 

جهة أخرى، هناك دعم عالمي لهذه االنتفاضة 
بعد  يوما  الدعم  هذا  ويزداد  المرأة،  بريادة 
اليوم، وهذا ما يؤكد بان مطالب حرية المرأة 
هي ليست محدودة في إيران، إنما هي مطالب 
عالمية، وهذا ما تبينه انتفاضة المرأة في أيران 

ودعم ومساندة المرأة في عالم لها.
إذا، االنتفاضة التي رفعت شعار »المرأة حياة 
الحرة« بريادة المرأة، هي ليست فقط لشجب 
هي  بل  فقط،  الحالي  اإليراني  النظام  وضد 
مقاومة المرأة من اجل الحرية و الديمقراطية 
السلطوي  النظام  ولشجب  األجمع  العالم  في 
المهيمنين  القومية  الدولة  ونظام  الذكوري 
هي  االنتفاضة  هذه  فإن  ذلك  على  العالم،  في 
موجة من الموجات غير متقطعة لثورة المرأة 
المطالبة بحقوقها وحريتها في العالم، كما أنها 
ليست ضد النظام القمعي والسلطوي في إيران 
فحسب، بل هي خطوة كبيرة للحركات والقوى 

التي تمثل الحضارة الديمقراطية في العالم.
تنتهجه  الذي  القمعي  النهج  أن  الواضح  من 
والتي  االنتفاضة،  هذه  ضد  اإليرانية  الدولة 
بما  وتتهمهم  المسؤولية  والمرأة  الكرد  تحمل 
استهدافها  في  واستمرارها  الحال،  إليه  آل 
الكرد،  استهداف  أهدافها  مقدمة  وفي  وقمعها 
المرأة  انكار  حقيقة  النظام،  هذا  حقيقة  يبرز 
الكردي  الشعب  ومنه  الشعوب  وانكار حقوق 

في روجهالت.
أن القضية الكردية هي قضية أساسية ورئيسة 
في الشرق األوسط، كما أن قضية المرأة هي 
يستطيع  أحد  وال  العالم،  في  أساسية  قضية 
هذه  حقيقة  إخفاء  يحاول  والذي  انكارهما، 
القمع  خالل  من  حل  دون  وإبقاءها  القضايا 

الدولة  الموت، ويجب على  يختار طرق  فهو 
اإليرانية فهم ذلك، فاتباعها لنهج والذهنية التي 
ونتائجها  خطأ  سيكون  التركية  الدولة  تتبعها 

فادحة.
المرأة  حقوق  تنكر  اإليرانية  الدولة  الزالت 
الشعوب  حقوق  تنكر  انها  وكما  وحقيقتها 
تنكر  اإليرانية  الدولة  وألن  المشروعة، 
الحقوق  أيضا  وتنكر  وحقوقها،  المرأة  حقيقة 
المشروعة للشعوب وتقمعهما بنهجها ونظامها 
السلطوي القمعي الذكوري وتحاول اخضاعهم 
األنظمة  تلك  جميع  ومثل  الشمولي،  لنظلمها 
الفاشية الناكرة للحقوق المشروعة، تعّرف هذه 
العالمية  للقوى  االعيب  انها  على  االنتفاضة 

ضدها، وخلفها مؤامرة عالمية.
وقتل  القمع  استمرار  من  الرغم  على 
بينهم،  الجرحى  االف  ووقوع  المتظاهرين 
تستمر انتفاضة ومظاهرات المطالبة بحقوقها، 

في جميع المدن ومناطق في البالد، هذا ما يفند 
ادعاء الدولة بانها المؤامرة، ال أحد من القوى 
والذي  كهذا،  تأثير  خلق  يستطيع  الخارجية 
اإليراني  النظام  بأن  انكاره  يستطيع  أحد  ال 
فهي  مؤامرة،  أنها  على  لالنتفاضة  بتسميته 
كما جميع األنظمة، بهذه ادعاءات يحمي نفسه 

وأركان نظامه.
إما  عليه  مشروعيته،  فقد  اإليراني  النظام  إن 
أن يتعاطى مع هذه المطالب بخطوات إيجابية 
المطالب  ويحقق  الحوار  نهج  ويتبع  والحل، 
المشروعة للمرأة والشعوب، ووقف أوجاعها، 
أو ستكون نهايته في مزبلة التاريخ هل ستكون 

عقلية النظام اإليراني مستعدة ومتقبلة لذلك؟
وإصرار  المقدسة،  االنتفاضة  هذه  دعم  يجب 
المطالبة  في  إيران  في  والشعوب  المرأة 
بالحرية والديمقراطية، هي التي ستبين مآالت 

هذه االنتفاضة.

الكريال »درع الساعني لالنعتاق 
والكرامة«

عيسى،  محمد  السوري،  والسياسي  الكاتب 
االحتالل  هجمات  أن  هاوار  أبناء  لوكالة  أكد 
التركي باألسلحة الكيماوية على قوات الكريال 
إثر  اليأس  وحالة  بالفشل،  التيقن  بعد  جاءت 
الخسائر الكبيرة، التي تتعرض لها، كما طالب 
شعوب المنطقة بمؤازرة نضال الكريال؛ ألنها 
درع  وتعد  وعالمياً  إنسانياً  مشروعاً  »تحمل 
الساعية لالنعتاق والحرية، والعدالة  الشعوب 

والكرامة«.
 ،)NPG( الشعبي  الدفاع  قيادة مركز  وكانت 
الجاري،  األول  قد نشرت في 18من تشرين 

الكريال؛  قوات  من  ومقاتلة  مقاتالً   17 أن 
دولة  شنّتها  التي  الهجمات،  خالل  استشهدوا 
الكيماويّة، مشيرة  باألسلحة  التركي  االحتالل 
الصمت  بسبب  الكيماويّة  الهجمات  تزايد  إلى 

والدعم الدولّي لهذه الهجمات.
الكاتب السوري، محمد عيسى قال: »ال يختلف 
يعمد الستخدام  أحداً  أن  العالم،  هذا  في  اثنان 
أسلحة دمار شامل إذا لم يكن قد تيقن من فشل 
الكبيرة  خسائره  أن  بدّ  فال  التقليدية،  الوسائل 
من  حالة  إلى  أوصلته  قد  الكريال،  قوات  مع 
اليأس دفعته إلى استخدام الكيماوي كي يستعيد 

هيبة جيشه«.
للفوز  المسعور  أردوغان  سعي  وعن 
أن  »أظن  عيسى:  يقول  القادمة،  باالنتخابات 
الكيماوي  السالح  فيه  استخدم  الذي  التوقيت 
أردوغان،  لحزب  المسعورة  بالحاجة  يرتبط 
إلى  الحاكم  وتحالفه  والتنمية،  العدالة  حزب 
قوات  مع  المعركة  في  ما  اختراق  تحقيق 
في  شعبيته  لرفع  يوظفه  أن  يستطيع  الكريال 
القادمة،  والرئاسية  البرلمانية،  االنتخابات 
الهزيمة  وكابوس  األبواب  على  باتت  والتي 

فيها صار مخيماً«.

الكريال.. قوات تعكس حلامً 
لشعب وتحمل مرشوعاً إنسانياً 

وعاملياً

وحول جدوى هذه الهجمات، قال عيسى: »لن 
الكريال  لقوات  هزيمة  تحقيق  تركيا  تستطيع 
هي  الكريال  قوات  ألن  االستخدام،  هذا  عبر 
قوات شعبية، وليست جيشاً نظامياً، هي رأس 
حركة  تنهزم،  لم  شعبية  نضال  لحركة  حربة 
تعكس  أو  لشعب  طموحات  تمثل  نضالية 
تحمل  أنها  إلى  أضف  بأكمله،  لشعب  حلماً 
ألنها  عالمياً،  ومستساغاً  إنسانياً  مشروعاً 
تتقن لغة العصر، وتنشد مجتمعاً حراً وعادالً 
الخصم  بينما  ريادياً،  دوراً  المرأة  فيه  وتلعب 
العدو التركي، ال يقدم لشعبه والمحيط والعالم 
وغير  البالية،  الماضي  وأمراض  أوهام  غير 
في  يسوق  أو  يحتضن  وال  السيرة،  محمودة 

خطابه غير اإلرهاب واإلرهابيين«.
والسياسي  الكاتب  طالب  حديثه  ختام  وفي   

المنطقة  شعوب  عيسى،  محمد  السوري، 
»قوات  قائالً:  الكريال،  قوات  مع  بالتضامن 
الكريال هي درع الشعوب الساعية لالنعتاق، 
العدل  بوطن  الحالمين،  ظهير  أنها  أرى 
كذلك  وألنها  والمساواة،  والحق  والكرامة 
فالمطلوب من شعوب المنطقة التضامن معها، 
ومؤازرة نضالها وقطع الطريق على التركي 

المتخلف والمتأزم«.
عيسى:  محمد  قال  الدولية،  المواقف  وحول 
»أنا ال أرى إال صمتاً يرقى إلى درجة كبيرة، 
العالم  هذا  في  الدائرة  الصراعات  تكون  وقد 
أو  أخرى،  أولويات  إلى  األضواء  قد خطفت 
األوجالنية،  الفلسفة  يطال  غريباً  تعتيماً  أن 
ألنها  لها؛  خصوم  العالم  هذا  في  النظم  وكل 

صحيحة«.
الموثقة،  تقاريرها  وضمن  أخرى  ناحية  من 
والتي تفضح سياسة المحتل التركي الوحشية، 
أشارت قوات الدفاع الشعبي أن جيش االحتالل 
مرة   16 الكيمياوية  األسلحة  استخدم  التركي 
تشرين   19 يوم  في  نفذها  التي  هجماته،  في 
الجاري، وأعلن مقتل ثالثة من جنوده  األول 

خالل عمليات مضادة.

الدفاع  لقوات  اإلعالمي  المركز  ونشر 
هجمات  بخصوص  الرأي  إلى  بياناً  الشعبي، 
الدفاع  مناطق  على  التركي  االحتالل  جيش 

المشروع.
وجاء في البيان: إن “جيش االحتالل التركي 
ينتهك القوانين الدولية، وينكر ذلك بطريقة غير 
أخالقية باستخدامه القنابل، واألسلحة الكيماوية 
ولقد  كردستان،  حرية  كريال  المحظورة ضد 
الحرب،  مجرمي  نظام  أن  على  التأكيد  تم 
حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية 
الفاشي والمتواطئين معه، وبغض النظر عن 
مدى إنكارهم لذلك، على أنهم ارتكبوا جرائم 
حرب وسيُحاسبون بالتأكيد، حيث هاجم جيش 
االحتالل التركي في 19 تشرين األول األنفاق 
الحربية 16 مرة بالقنابل المحظورة واألسلحة 

الكيماوية.
إلى جانب استخدام األسلحة الكيماوية والقنابل 
بالطائرات  مرة   15 قصفوا  المحظورة، 
الحربية، و56 مرة بالطائرات والمروحيات، 
من  وبالرغم  بالمدفعية،  المرات  وعشرات 
بأنه  وادعائه،  العالمي،  العام  للرأي  خداعه 
ال يستخدم أسلحة كيمياوية وقنابل محظورة، 
بإرادة  كردستان  حرية  كريال  مقاتلو  يقاوم 
فيه  يستمر  وقت  في  قوي،  وإيمان  كبيرة 
ضد  المحظورة  والقنابل  الكيماوي  القصف 
لعمليات  ونتيجة  الكريال،  ومواقع  األنفاق 
الوقت  وفي  محتلين،  جنود  ثالث  قتل  قواتنا، 
مراقبة  كاميرات  نظامي  تدمير  تم  ذاته، 

وطائرة مسيرة«.
للعمليات  البيان معلومات مفصلة  كما تضمن 
عن  بالمعلومات  كامال  وتفصيال  المضادة، 
العمليات والهجمات في مواقع ونقاط مختلفة« 
المحلية  الفعل  ردود  وفي  ذاته،  اإلطار  في 

التركي  المحتل  الستخدام  المنددة  والعالمية 
القانوني  الخبير  قال  المحطورة،  لألسلحة 
الدولة  هجمات  إن  التميمي،  علي  العراقي 
التركية استهانة بالقانون الدولي وميثاق األمم 
وفق  جماعية  إبادة  جرائم  يعدّ  وهذا  المتحدة، 
اتفاقية منع االبادة الجماعية لسنة 1948 من 

المادة التاسعة.
الخبير القانوني، علي التميمي، تحدث لوكالة 
القانون  Rojnews. موضحاً: »تركيا تخرق 
الدولي بضرب العراق بشكل مستمر وآخرها 

باألسلحة الكيميائية”.
للعراق  التركي  “القصف  التميمي:  وقال 
األمم  ميثاق  من   )٣-2-1( المواد  يخالف 

احترام  الدول  كل  أوجب على  الذي  المتحدة، 
سيادة الدول األخرى”.

تحتج  أن  لتركيا  يمكن  التميمي: “ال  وأضاف 
باالتفاقية مع النظام السابق، ألن هذه االتفاقية 
لم تجدد بعد 200٣ ولم تودع نسخة منها في 
الميثاق،  من   102 المادة  وفق  المتحدة  األمم 
إلى  يفتقد  اتفاق  وإنما  اتفاقية،  ليست  وهي 

الموافقات القانونية وانتهى منذ 200٣”.
إقامة  العراق  “إمكانية  عن  التميمي  وكشف 
الشكوى على تركيا وفق الميثاق األممي، وال 
يمكن لتركيا أن تحتج بالمادة 51 من الميثاق 
التي تتيح حق الدفاع الشرعي، ولكن بشروط 

أولها إعالم مجلس األمن الدولي”.
ولفت القانوني، إلى أن “تكرار هذه الضربات 
األمم  وميثاق  الدولي  بالقانون  استهانه  هو 
وفق  جماعية  إبادة  جرائم  يعدّ  وهذا  المتحدة، 
اتفاقية منع االبادة الجماعية لسنة 1948 المادة 
التاسعة منها، حيث يمكن للعراق بموجبها أن 

يلجأ إلى محكمة العدل الدولية أيضا”.
مع  حديثه  التميمي  علي  القانوني  وختم 
Rojnews: “يمكن للعراق الطلب من أمريكا 
المادة 27 من  تركيا وفق  لمواجهة  المساعدة 
ويمكن  كما   ،2008 لسنة  الثنائية  االتفاقية 
العربية  الدول  جامعة  تدخل  طلب  للعراق 

ومنظمة المؤتمر اإلسالمي”.
النبي  عبد  المغربي  والصحفي  الكاتب  أما 
الشراط، فرأى من جانبه أن استخدام االحتالل 
الكيمياوي ضد قوات الكريال  التركي للسالح 
على  دليل  هو  والحقوق  بالعدل  تطالب  التي 
ذلك  على  الدولي  الصمت  معتبراً  عجزه، 
موافقة على استخدام األسلحة المحرمة دولياً، 
مخططها  في  ماضية  تركيا  أن  إلى  وأشار 

االستعماري الذي يستهدف جميع المنطقة.

الكريال قوات تطالب بالعدل 
والحقوق

الكاتب الصحفي المغربي، عبد النبي الشراط 
الكيمياوي  للسالح  تركيا  استخدام  وحول 
قال: »استخدام السالح الكيماوي ضد منظمة 
تطالب بالعدل والحقوق دليل على عجز الدولة 

المستخدمة لهذا السالح«.
الحاالت  »في  هاوار  أنباء  لوكالة  وأوضح  
الكيماوية  األسلحة  استخدام  أن  نعدّ  كلها، 
لكن  مقبول  غير  عمل  هو  دولياً،  المحرمة 
السؤال األهم هو: لماذا صمتت، وتصمت دول 
ضد  التركية  الدولة  انتهاكات  على  المعمورة 

منظمة تطالب بحقوقها المشروعة واالعتراف 
بها كقومية لها لغتها الخاصة وثقافتها الخاصة، 
وحتى معتقداتها الخاصة، علماً أننا نسمع يومياً 
استنكارات واسعة في مختلف دول العالم وفي 
بكثير  أقل  لممارسات  العظمى  الدول  مقدمتها 

مما تقوم به تركيا تجاه فئة من المجتمع«.
وأضاف: »بالتالي، فإن الدولة التركية ال يمكن 
لها أن تقوم باستخدام سالح معين دون موافقة 
الدول العظمى، وفي جميع الحاالت يجب على 
المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، أن تعبر 
وذلك  الممارسات  هذه  لمثل  استنكارها  عن 

أضعف اإليمان«.

تركيا ماضية بأطامعها والصمت 
الدويل يساعدها

االحتالل  دولة  دفعت  التي  األسباب،  وحول 
الشراط:  قال  السالح،  هذا  الستخدام  التركي 
»إن استخدام السالح الكيماوي قد يكون سببه 
تقليدية  أسلحة  استخدام  عبر  بالعجز  الشعور 
أخرى، أما الدوافع فهي واضحة؛ القضاء على 
ما تبقى من أبناء الشعب الكردي الذي يطالب 

بحقوقه المشروعة«.

وأطماع  مخططات  عن  الشراط  وتحدث 
قائالً:  المنطقة،  عموم  في  التركي  االحتالل 
على  سيطرتها  بسط  إلى  تسعى  »تركيا 
أن أطماعها  المنطقة ككل، والدليل على ذلك 
تشمل سوريا وبعض الدول المجاورة وما دام 
األطماع  هذه  حيال  صامتاً  الدولي  المجتمع 
فإن تركيا ماضية في مخططها االستعماري، 
بإحياء  وتحلم  ذلك  من  أكثر  إلى  تطمح  وهي 
اإلمبراطورية العثمانية ولكن ذلك بعيد جداً«.

على  »يجب  بالقول:  حديثه  الشراط،  واختتم 
تركيا أن تسعى للسالم الداخلي وال يتم ذلك إال 
الذين  للكرد،  المشروعة  بالحقوق  باالعتراف 
أثبتوا دائماً أنهم ال يطلبون أكثر من حقوقهم«.

محمد عيسى

علي التميمي

عبد النبي الشراط



 النسخة الورقية العدد:   1113   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1439  النسخة الورقية العدد:   1113   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1439 

السنة الحادية عشرة - العدد 1113
األحد  23 تشرين األول 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1113
األحد  23 تشرين األول 2022

أحمد ديبو

الساحة  على  يجري  لما  ُمتأنية  قراءة  كل 
العالمية اليوم، وبؤرتها المتأججة في أوكرانيا، 
بيت  والمفزع  الخطير  التطابق  عن  تكشف 
واختالف  المصالح  في  تطابق  المتناحرين: 
المباشر  العنف  يحمل  حيث  تسمياتها،  في 
لكل  األوكراني،  كالشعب  كبير  شعب  ضد 
أن  يمكن  العديدة:  تسمياتهم  المتخاصمين 
يكون دفاعاً عن النفس، أو نضاالً أو صموداً 
مشّرفين، أو بغياً، وتجبراً بحسب الجهة التي 

تسميه.
المصطنع،  الواقع  السطحية،  الشعاريّة، 
وتزوير المسميات على كافة الصعد، هي ملمح 
ال أخالقي بارز من »ثقافة العنف« حيث يغدو 
الفعل  هو  الشر،  جلد  وتجميل  العنف،  تمجيد 
الحياة،  وعسكرة  العدوان،  لتبرير  الهوليودي 
وتسلك »ثقافة العنف« في مآالتها الكبرى، إلى 
امتهان الفرد باسم رفعة الجماعة، وتالياً سحق 
أي،  األيديولوجيا،  باسم  معاً  والجماعة  الفرد 
مصادرة العقل الفردي والجماعي لصالح عقل 
وكونسرسيوماتها  التجارية،  الغرف  مصالح 
مظاهر  بعض  هي  المضطربة،  األخطبوطية 
»ثقافة العنف« في الجانب السلوكي والعقلي. 
والتلّون،  واليأس،  والوشاية،  الخوف،  أما 
المفرطة،  واألنانية  باآلخر،  الثقة  وفقدان 
عند  االفتراسي  والميل  للقوى،  والخضوع 
النفسية  العوارض  أبرز  من  فهي  األقوى، 
لـ«ثقافة العنف« التي هيمنت على العالم، منذ 
تشّكل اإلمبراطوريات وصوالً إلى يومنا هذا.

للوهلة األولى، من  يبدو  قد  بالمواجهة  العنف 

العنف«  »ثقافة  أن  هذا،  التأثير  سعة  خالل 
اليوم على عقل  لها قدرات كليّة، فهي تهيمن 
أو  بذلك  الشعوب  قبلت  سواًء  ووعيها  الدول 
مثل  شعوبها  بأعناق  تمسك  فالدول  نبذوها، 
هنا  االعتراف  من  بد  وال  منه،  فكاك  ال  قدر 
بأن »ثقافة العنف« تملك حقاً بعض أوجه هذا 
العالية  التأثير القوي. إنها باتت تملك المقدرة 
الذاتية  قواها  كلية  بسبب  بالعالم  التحكم  على 
وشموليتها وتأثيرها وفاعليتها، وهي تملك هذه 
مواجهيها،  ضعف  بسبب  والفاعلية  المقدرة 
وبسبب فقدان األفق عند القوى المناهضة لها.

تعيش  العنف  مقاومة  ثقافة  أن  نجد  ولهذا 
القهري، فهي من  والتعقيد  االلتباس  حالة من 
في  مغايرة  بديلة  ثقافة  إنتاج  تُِصرُّ على  جهة 
ويحقق  السلطوية،  العنف  لثقافة  مضمونها 
قطاع واسع من مريديها من الكتّاب والفنانين 
قابلة  غير  فنية  فردية  إنجازات  خاصةً 
من  تتمكن  لم  عينه  الوقت  في  لكنها  لإلنكار، 

محددة  المعالم،  واضحة  ثقافية  تيارات  خلق 
األطر واالتجاهات في مواجهة العنف الثقافي 
الشرقي  المعسكرين  في  للحكومات  الرسمي 
والغربي على حٍد سواء، كما أنها لم تكن في 
نجاة من تأثير عوارض ثقافة العنف المرضية، 
عديدة،  عوامل  إلى  يعود  االلتباس  هذا  ومرد 
هذه  مصالح  بين  الكبيرة  التناقضات  أبرزها: 
موارد  على  القبض  على  سعيها  في  الدول 

العالم وخصوصاً الثالث منه.
وإزاء ذلك فإن المصالح تتغلب على المبادئ 
مثل  الدول  هذه  عليها  نشأت  التي  والقيم 
الواليات المتحدة األمريكية، والدول الغربية، 
في  اشتراكية  قيم  تبنت  دوالً  آخر  مقلب  وفي 
قيامتها كالصين، واالتحاد السوفييتي ووريثته 
رحيماً  يكن  لم  الجميع  روسيا.  الحصرية 
المغلوبة  النامية  الدول  اقتصادات  نهب  تجاه 
السلوكية،  العوارض  فإن  ولذلك  أمرها  على 
وحش  فعل  جّراء  الناشئة  والعقلية  والنفسية، 

المصالح تظهر في األزمات الدولية الكبرى.
على  المغلوبة  الشعوب  هي  دائماً  والضحية 
أمرها، إذ تكون في شرك لعبة األمم، كحالنا 
وجنونها  وحشيتها  تتجلّى  واآلن  سوريا،  في 
على المسرح األوكراني. هذا الجنون المتأتي 
إذ أن  العالم،  المتربعة على عرش  الدول  من 
األنانية المفرطة، وغير القابلة للتنازل تتجلى 
بشكٍل ال يكترث فيه لحرق الشعب األوكراني، 
أو ربما من يعرف قد يؤدي الى حرق العالم. 
العالم  تسود  التي  واألنانية  المعايير  متاهة  إن 
اليوم قد تدفع البعض إلى حمى الجنون كحالة 
رأسهم  وعلى  الغرب  زعماء  ومعه  بوتين، 
الرئيس األمريكي، وهؤالء قد يصلون بالعالم 
إلى حافة المحظور النووي، فيما لو استمروا 
خيار شمشمون  إلى  بوتين  الدفع إليصال  في 

»علّي وعلى أعدائي«.
لعل أقرب شبيه لبوتين بين زعماء العالم كان 
فكلنا  بوش،  دبليو  األسبق  األمريكي  الرئيس 
»فاتسالف  التشيكي  للرئيس  قاله  ما  يذكر 
هافل«، إبّان غزوه للعراق وأفغانستان معاً بعد 
نيويورك: »أعرف  التجارة في  تفجير برجي 
بقر  كراعي  يرونني  أوروبا  في  البعض  أن 
من تكساس أحمل على جانبيَّ مسدسين، لكن 
رجال  زمرة  مع  العمل  أفّضل  أنني  الحقيقة 

مسلحين«.
روسيّة،  بنسخة  ولكن  له  امتداداً  بوتين  يبدو 
فاألمر خطير وال يدعو للتفاؤل مادام الجميع 
يزدادون  بل  الشجرة،  عن  النزول  يريد  ال 
كفرصة  األوكرانية  النار  تسعير  في  إيغاالً 
سانحة لكسر عظم بوتين وإرجاعه إلى حجمه 
يتجاوز  ال  اقتصادها  لدولة  كزعيم  الطبيعي 
األربعة تريليونات ونصف، وهي بعد كوريا 

تسبقها  التي  االقتصادية  القوة  في  الجنوبية 
بمئتي مليار دوالر. أمريكا هي الرابح الوحيد 
من تسعير هذه الحرب، كي يتذّكر بوتين ومن 
العظمى  القوة  بأنها  والعالم،  الصين  ورائه 
الوحيدة في العالم وبال منازع. هنا يكمن لولب 

جهنم الذي قد يدخل إليه الجميع مقهقهين.
أمام هذا المشهد الُمفزع، البد من القول: هل 
كان آباء الحضارة مخدوعين باإلنسان، آمنوا 
به وبمستقبله جاهلين حقيقته، فصنعوا الروائع 
والمنجزات الفنيّة والعلمية واألدبية محمولين 
كانوا  هل  أعمالهم  بعد  عاشوا  لو  بأوهامهم؟ 
سيموتون من خيبة أملهم بالبشرية التي عملوا 
تُسفّه  البشرية  بهذه  فإذا  الخارقات،  ألجلها 
من  فتنتقل  الهدم،  بمواصلة  الخلق  عبقرية 
حرٍب إلى حرٍب، ومن انتحار إلى انتحار، ال 
وتجتّر  نفسها  على  تدور  بل  تتقدّم  وال  تتعظ 
هل  لكن  جديدة  بأزياء  إياها  كاسيةٌ  شرورها 

كان آباء الحضارة حقّاً جهالًء ومخدوعين؟

نسرين شيخو

الُكرد من رضيعهم لشبانهم لعجائزهم يذوقون 
يريدون  أكثر من  يجهلونها،  في وقٍت  الموت 
حرة،  لعيشها  ويسعون  ويعشقونها  الحياة 
جو  عقب  يأتي  كما  لكن  مبكراً،  يودعونها 
عاصف يوٌم مشرق، ويلي السنين العجاف يوٌم 

ممطر، ومثلما تشرق الشمس كل صباح لتعلن 
صميم  من  سينهض  جديد،  ويوٍم  بداية  عن 

اليأس والمعاناة جيل جباٌر عنيد.
كل كردي في وطني مشروع مقاومة أو شهيد. 

تُثقل  المعاناة  تهدأ،  ال  أحزانها  بكل  قصصهم 
حماية  مهمة  عاتقهم  على  يحملون  كاهلهم، 
نفس  عزة  بكّلِ  الموت  نحو  وينطلقون  الحياة 
ليسوا  ألنهم  كريمة،  حياة  كسب  ألجل  فقط 
هم من يرضون بالحياة العادية المعدومة من 
الحرية، حتى وإن نجوا من الموت والحرب، 
فهم ال ينجون من حزن األيام الذي سيرافقهم 

في دربهم طوال حياتهم.
النطق  يمكن  شعوراً  الكردية  باتت  حتى 
الشعوب  أكثر  من  كونهم  بِه،  والتحدّث 
من  حياتهم  في  لالضطهاد  المعرضين 
إلى  آفا(  )روج  ِلـ  )باكور(  إلى  )روجهالت( 
)باشور(، فكل تعبير عن ألم ومعاناة أو سعادة 
وسرور وعن حلم وفن دون اللغة الكردية ثقيل 
تُنصف  أن  يمكن  الكردية  فقط  حقيقي.  وغير 
حتى  لهذا  حقه  وتعطيه  شعور  كل  معنى 

التنهيدة ُخِلقت بالكردية.
سالماً على من ينسجون لنا من خيوط الحياة 
في  األمل  يبعثون  ِلمن  والحرية،  السالم 
طريقنا سالماً عل ُحماة الحياة. الكريال الذين 

فضلوا الموت على الحياة، الذين لم يرضخوا 
بصالبتهم  الذين  الرجعية،  القمعية  لألنظمة 
هجمات  يصدون  والشامخة  العزيزة  ووقفتهم 

من  كل  التهام  همها  وحشاً  باتت  قذرة  دولة 
بالكتب  ويلوذ  العنف  ويعارض  الثقافة  يؤيد 
ويرفض األسلحة، حزب العمال الكردستاني، 

لكن القدر لم يترك لهم مجاالً آخر غير الكفاح 
المسلح لمحاربة الُطغاة وشديدي الظلم وأعداء 

اإلنسانية.
كما قلت دولة قذرة وسائلها قذرة تشن هجماتها 
الكريال  على  السامة  الكيماوية  بالغازات 
ال  لكنهم  الموت،  ويخنقهم  أنفاسهم  ِلتُضيّق 
يترددون عن لفظ المقاومة أثناء احتضارهم، 
المجرم  بعين  شوكة  استشهادهم  ليكون 
اإلرهابي ِلتتالشى أحالمهم بكسر إرادة شعب 
أراد الحياة، فال يُكسر للكريال جناح وال تهزهم 
على  أجمع  العالم  اجتمع  ولو  الخصوم،  كثرة 

محاربتهم بإيمانهم بالفوز سينتصرون حتماً.
سيواصلون مسيرتهم حتى لو سقط العالم دون 
ومقاومة،  وحماس  وعداً  هناك  ألن  توقف، 
اإليمان  فراغ  ليملؤوا  كردستان  بتحرير 
وهضابها  وسهولها  مروجها  برؤية  المنزوع 
التي تقبض العقل وتثير الدهشة لهول عظمتها 
نفع  ال  وألنه  والخالب،  الساحر  وجمالها 

للوجود إن كانت كردستان محتلة.
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موقع 
مدينة 

»خراب 
سيَّار«

في  األثرية  سيار«  »خراب  مدينة  تقع 
بالقرب  »الرقة«  شرق  شمال  أقصى 
الفاصلة  الشرقية  اإلدارية  احلدود  من 
بني »الرقة« و«احلسكة«، ويبعد املوقع 
عن تل »خويرة« مسافة/17/كم شرقاً، 
املبكرة،  العباسية  للفترة  املوقع  يعود 
في  احلفريات  بأعمال  التوسع  مت  وقد 
العثور  مت  العربية  الفترة  من  بيتني 
عليهما خالل عامي /2002/ و/2003/م، 
ومت العمل على صيانة الزخارف اجلصية 
املوجودة على واجهات الغرف الرئيسة، 
كما مت إنهاء األعمال املتعلقة بكشف 
الذي  )الهولوكوست(  ام  احلمَّ أقسام 
بعثة  ومتكنت  /2002/م،  عام  ظهر 
عن  يبعد  ال  الذي  األثري،  »اخلويرة«  تل 
»خراب سيَّار« سوى بضعة كيلومترات 
من حتديد موقع مقبرة املدينة الرئيسة. 

حسب تقرير البعثة املنقبة في املوقع، 
قبل  من  البحث  عملية  سير  وخالل 
أوبنهامي«  »ماكس  البارون  اآلثار  عالم 
في  »سوريا«  شرق  شمال  سهول  في 
عام/1913/م،  العشرين  القرن  بداية 
املواقع  من  الكثير  على  التعرف   َّ مت
كان  /1913/م،  سنة  ففي  القدمية، 
على  وتعرف  املنطقة،  إلى  وصل  قد 
سيَّار«،  بني  و«خراب  »اخلويرة«  موقع 
املوقعني  حول  مالحظاته  كتب  حيث 
البحث  من  يومني  وبعد  املذكورين، 
»خراب  املوجودة في  الزخارف  كتب عن 
»سامراء«  ملوقع  املشابهة  سيار« 
 /1958/ عامي  وبني  »العراق«،  في 
»مورتكات«  الزوجان  زار  و/1960/م، 
العاملني في تل »اخلويرة« موقع »خراب 
مزودة  جدران  على  عثرا  حيث  سيار«، 
السورية  )احلوليات  جصية.  بزخارف 
عندما  تاريخياً  1958م(..  عام  األثرية 
كانت  »الرقة«  إلى  »الرشيد«  انتقل 
احلاجة ماسة لبناء حصون ضد« الروم 
كانت  املراكز  هذه  إحدى  البيزنطيني«، 
 1980 عام*  وفي  سيَّار  بني  »خرائب 
من  وُطلب  املوقع،  بهذا  االهتمام  زاد 
مدير  ماينكة«  »ميخائيل  البروفيسور 
والذي  »برلني«،  في  اإلسالمي  املتحف 
موقع  في  الوقت  ذلك  في  يعمل  كان 
»الرقة«،  في  العباسية«  »القصور 
املوقع،  هذا  في  للعمل  خطة  لوضع 
البعثة  تقوم  أن  هي  الفكرة  وكانت 
والتي  »خويرة«،  موقع  في  العاملة 
بعملية  التل،  هذا  عن  كم   /17/ تبعد 
البحث، ولكن ذلك لم يتحقق حتى عام 
املديرية  بني  بالتعاون  وذلك  /1997/م، 
»غوتا«  العامة لآلثار واملتاحف ومعهد 
في دمشق، ثم جدد العقد عام /2000/م، 
مع جمعية »االستشراق األملاني«، على 
ومؤسسة  خاصة  تبرعات  من  ميوَّل  أن 
وقد  »فرانكفورت«.ٍ  في  »فاتست« 
شمال  في  املوقع  في  التنقيب  استمر 
يقع  البزنطي  العهد  من  أثري  تل  غرب 
للمدينة  الشرقية  اجلنوبية  الزاوية  في 
ضمن املوقع، حيث مت العثور على جامع 
مربع الشكل طوله بحدود/50/م، كما 
عن  الكشف  مت  حمام،  على  العثور  مت 
جزء معماري من »البراني«و«اجلواني« ، 
ومت الكشف بداخله عن بقايا رسومات 
للفترة  يعود  واحلمام  جدارية)فريسم(، 
اإلسالمية، وله تخطيط يشبه أنصاف 
»مقرنصات  مجتمعة  دوائر  أربع 
حوض  منه  يقع  الشرق  وإلى  فراغية« 
اجملاور،  املياه  تدفئة  لقسم  تابع  املياه، 
احلمام  أن  أثبتت  األثرية  الشروحات 
تاريخيتني  مرحلتني  على  أستخدم 
وبسبب  للصناعات.  وكمركز  كحمام 
الظروف األمنية لم ينته التنقيب فيه.

نافذة على التاريخ

حممد عزو

غـريٌب على ضفـاِف الجـزيرة

»لمن يهمه األمر« ... وسائل التواصل تسرق الحياة

مؤمنين برؤية كردستان حرة يومًا ما.. نسور الحرية صامدون

مفهوم االحتالل والتحرير بين ثقافة العنف وثقافة الخضوع

أردوغان وحتمية سقوطه في االنتخابات الُمقِبلة
حسين عبدالرحمن محمد

/  مركز الدفاع عن الحريات

الرئاسية  االنتخابات  تجري  أن  المقرر  من 
 18 في  الكبرى  الوطنية  الجمعية  وانتخابات 
فأردوغان   ،  202٣ عام  يونيو  حزيران/ 
 2018 عام  وفي   2014 عام  رئيس  أصبح 
الحكم في  أن حّول  بعد  مبكرة  بانتخابات  فاز 
العدالة  وتزعم حزب  رئاسي  حكم  إلى  تركيا 

والتنمية.  
االنتخابات  في  حزبه  فاز   2002 عام  منذ 
حظر  أن  بعد  السلطة  إلى  فيها  صعد  التي 
حزب الفضيلة بزعامة أربكان وتولى رئاسة 
الوزراء لمدة 11 عام وبعدها فاز باالنتخابات 

تشرين  وفي   2014 عام  آب  في  الرئاسية 
الثاني 2015 حقق نتائجاً ضمنت له البقاء في 

السلطة منفرداً.
الكرد  مع  الحوار  ببعض  وبدأ  الفقراء  استغل 
ما  نوعاً  االقتصادي  الوضع  أجل تحسين  من 
سرعان ما تحّول أردوغان إلى فرض سلطة 
الحاكم المستبد حيث بدأ باستثمار األحداث التي 
البرلماني  النظام  ألغى  حدثت في تركيا حيث 
والعمل على تأسيس نظامه الحاكم على مقاسه 
بداعي أنه األكثر مالءمة للدولة التركية وقام 
قّوى  أن  شأنه  من  كان   2017 عام  باستفتاء 
سلطته وسط معارضة أكثر من نصف الناخبين 
األتراك، إلى ذلك من أجل ضمان استمرارية 
حكمه قام بحجب دور المؤسسة العسكرية التي 
كانت في تحٍد من سلطته بإدانة ضباط بارزين 

وعددهم 17 شخص حاولوا اإلطاحة بحزب 
العدالة والتنمية وعرفت بقضية أرغينكيون.

والصحفيين  العسكريين  على  وحكم 
قادة  باستقالة  المطرقة  قضية  في  والعلمانيين 
 200 واعتقال  والجوية  البحرية  في  الجيش 
عسكري، وأخمد أردوغان جميع االحتجاجات 
شارك  التي  التركيّة  المدن  إلى  امتدت  التي 
وسائل  ضد  إجراءات  واتخذ  العلمانيون  فيها 
عديدة،  مناسبات  في  االجتماعي  التواصل 
لكن  بالعلمانية  التزامه  أردوغان  ادّعى  حيث 
وصل به الحال إلى إلغاء نظرية داروين في 

المناهج التعليمية.
كان هناك نوع من االستقرار االقتصادي الذي 
ساعده نوعاً ما في استمرارية حكمه لكن في 
أكثر من  التركية  الليرة  فقدت  األخيرة  اآلونة 

توالي  الدوالر. ورغم  أمام  قيمتها  من   % 90
استطالعات  شعبيته حسب  وتراجع  األزمات 
إلى  األحزاب  دعوة  أردوغان  رفض  الرأي 
إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وذلك خوفاً من 
تكرار الفشل الذي ُمنَي به حزبه في انتخابات 

البلدية عام 2019 .
المحلي  الناتج  وتدني  األسعار  ارتفاع  إن 
على  دليل  كله  هذا  لقيمتها،  الليرة  وفقدان 
حتى  وحزبه  أردوغان  من  اإلدارة  سوء 
التحتية وهذه  البنية  تباهى أردوغان بمشاريع 
المشاريع هي مكافأت للمقربين من أردوغان 
بعقود تُقدّر بمليارات الدوالرات حتى الموالين 
بها  تسبب  التي  المدمرة   اآلثار  له يالحظون 

حكمه على البالد. 
إن أردوغان لن يتعلم من الدروس السابقة في 

ويحاول  القمع  سيزيد  بل  القادمة  االنتخابات 
أمام  الفرصة  له  إن سنحت  باألرقام  التالعب 
المعارضة  أحزاب  لكن  المعارضة  األحزاب 
وجه  في  موحدة  وستقف  الدرس  تعلمت 
أردوغان من خالل اتحادها وتمسكها بالروح 
العلمانية والديمقراطية وستقود تركيا وسيرحل  
العثماني المستبد هو وحزبه من خالل صناديق 

االنتخابات القادمة.

عبد هللا رحيل

فتاة  تنام  األفق،  امتداد  على  بعيد  من  هناك 
ملء محاجرها، بين ربوع متعددة من فصول 
األرض؛  نسائم  تنسُّمها  والربيع،  الخريف 
المجد والكبرياء،  بين أحضان  فتتركها غافية 
في  الطويل  التاريخ  حكايا  عينيها  وتتعّشق 
الواسع،  الفضاء  ضفتّي  بين  الوجود،  سرر 
أنواع  النبيل  الطلق  محيّاها  علي  فترمي، 
العطر  مختلفة  واألزاهير  الورود  من  عديدة 

والّسحر، بين األودية، وبين السهول والوهاد، 
حينما  هي  هكذا  البرية،  العوسج  حقول  وفي 
جبينها  من  ويدني  ليال،  الفرات  يغازلها 
ويلفّها  والوئام،  الحّب  بدثار  ويدثّرها  الّسالم، 
بسور من الودّ، ومن الهوى، ويّسرح ضفائر 
القمر،  غياب  من  بسحرة  الليلكي  شعرها 
الجبال  فيمتطي ظهر أديمها الخصيب، تاركاً 
حتى  المنحنيات؛  في  يتمايل  كثعبان  العالية، 
تتالشى في عمق السهول، خلف حقول القمح 
كلها،  األرض  عشاق  من  الغيور،  األصفر 
منحنياته  في  خابوٌر  األبدي،  عشقها  ويساير 
فكأنّه طريق نور  ينبت الصفصاف والّشجر، 
مضيء في عتمة ليل شتوي، ويتدنّى في خفر 
إلى حضن محبوبته؛ فتغفو على أنغام رعاته 

أجيال كثيرة متعددة من الطيور والحجل، وقد 
حبّها،  وسادة  القدم،  منذ  عنده  اإلنسان  توّسد 
والّزمن،  التّاريخ  عبر  وديمومتها  ووجودها، 
فكم من عاشٍق، ظّل ثاوياً في مرابها، وكم من 

مظلوم احتمى بأغوار مقلتيها.
مائه،  مبتغى  نجو  حثيثا  الفرات  فيتركها   
ويرسل لها رسائل التّمازج والتّوافق اإلنسانّي 
دجلةُ الخير، قادما من أعالي زاغروس، ومن 
تفّجر  الذي  إلى محبوبته،  قا  األناضول، متشّوِ
فيثور  عديدة؛  عيونًا  لد  الصَّ الّصخُر  لمياهه 
الحّبِ  ثورة  في  لها  متعّشقًا  وجهها  قاصدا 
تعجبه أرٌض غيرها، وال تروي  واللقاء، فال 
عليه  أسدلت  لمياء،  شفاه  غير  حبّه  عطش 

عباءة المجد والكبرياء.
يتربّع  جنوبا،  البعيد  المدى  على  وهناك 
الملتقى  في  األفق،  بين  »سنجار«  شنكال 
ثقف األزمنة،  مسّنٍ  السماء واألرض، كشيخٍ 
قوانين  في  العدل  حكمة  وحاز  والتاريخ، 
جليلة،  مهابة  في  والخالئق، صامٌت  الطبيعة 
عشقه  قصة  حول  والنجوم،  البدور  يحادث 
من  مختلفة  فصول  في  الغنَّاء،  للجزيرة 
بين  هنا  المكوث  آثر  فهو  حياته،  مسرحية 
المؤنس  النبت  الحياة، وبين خصائل  أحضان 
نسيمها،  مغادرة  يهوى  ال  البريّة،  لوحوش 
الّطاهر  غيثها  ماء  بغير  االستحمام  رافضا 
النبيل، محدّثا األنام عبر الزمن، عن مالجئ 
ولجأ  أرضه،  ترك  مظلوم  من  فكم  محتميه، 
صخوره،  إلى  استند  األيام،  حالك  في  إليه 
األغنام  ورعى  حضاراٍت،  فبنى  آلفها؛  وقد 
والّطيور، والتّفت حول سفحه الشعوب، متآلفة 
محبّة، مبعدة االختالف والتنافر، وقد امتزجت 
تألُّه األرض مع اإلنسان، ومنشئة قوانين  في 

الحّبِ للتّاريخ.
وعلى آذان المساجد، وعلى ترانيم النواقيس، 
ي المخلوقات عباداتها  وفي بيعٍ، وصوامَع، تؤدِّ
وقبول،  ومحبّة  تآلُف  في  القدير،  للموجد 
وضمن خيمة السالم، وحّبِ اآلخر، فال معتد 
يبوح  بمنافق  وال  حاقد،  رافض  وال  غريٍب، 
للحّبِ،  ممتدة  رواية  هي  وبالتفرقة،  بالفتنة 
عبارات  هنا  تتبادل  وأاُّلٍف،  ألفة  في  والوئام 
التكريم، والترحيب في لغة الحّبِ الخالد، فال 

د سعادة اللقاء واأليّام، كسوسنة  ريح غريبة، تبدِّ
أعشاش  أغصانهما  بين  جمعتا  وصفصافة، 
الطيور، المختلفة، تتناغى بُكرةً وعشيًّا، تطلب 
الصباح نشيطة بين حقول القمح، وبين ضفتي 
األنهر العذبة النبيلة؛ لتعود مساء إلى فراخها، 
تلفُّها بدفء أحالمها؛ فتخلد في نوم عميق، ال 

قين. يكدر صفوه غبار المفّرِ
محاجرها،  ملء  تنام  فتاتي  بدء،  على  عودٌ 
وتسهر الخالئق، تعيد قصص مجدها في ِسفٍَر 
متعددة من الوقائع والحقائق، فتنتشر قصص 
اآلسر،  الطبيعة  سحر  بين  المجتمعي  التآلف 
ويعطونها  وصفها،  في  ويتوافقون  يختلفون، 
بمعتقداته  أفضلية األرض في حبِّها لإلنسان، 
وطبائعه وآرائه جميعًا، وفيما يُعشق ويُهوى، 
وإلى أّيِ جماعة ينتمي، فالكلُّ عامٌل بين حقول 
والغرام،  الهوى  سنابل  في  وممتزٌج  القمح، 
فيكتبون عنها قصص القبول التاريخّي، حتى 
صارت أمثولة الدّهر، ومهوى أفئدة كثير من 

البشر واأللسنة.
فجئت من بعيد األزمنة، ومن التاريخ السحيق 
الموغل في القدم، حامال قُلوعي، مسافرا بين 
صحراء األرض، ململًما صدى نفسي، علّني 

القناعة  ومن  الطهر،  من  أرض  عبير  أشم 
األديم،  بين  تاجٍ  كدرة  فتاة،  فرأيت  والقبول؛ 
سلّتها؛  حاملة  والحمائم،  الهداهد  تالعب 
العذبة،  المستدامة  األنهر  زهور  من  فتملؤها 
أسندت  الحياة،  مخلوقات  فيها  تكاثرت  وقد 
ظهري المتعب من البحث في أرض مطمئنة، 
أكمل فيها جلَّ أحالمي، ألقيت السالم والتحية، 
من  والحبور،  البسمات  ملؤها  بتحية  فردّت 
ال  الغريب  فتمتمْت:  أنِت؟  من  يا......  أنِت 
كينونتي،«  ألصل  مسبر  غير  حكايتي،  يعي 
األخاديد  ذات  الخيّرة،  الخضراء  الجزيرة  أنا 
القلب  وذات  النُّجِل،  األعين  وذات  الّساحرة، 
الكبير، الذي يسع مختلف الحكايا والمخلوقات، 
اقتاتت  التي  الساخنة،  السَّمراء  البّشرة  وذات 

من خير األرض الوفير.
ألقيت  تكون؟  من  وعرفت  جاوبتني،  فحين 
األرض،  ظهراني  بين  المتعب  جسدي 
وتوسْدُت قلوعي، وتنهدت بنفس عميق، هنا ما 
كنت أبحث، وأحلم، وما كانت أصقاع األرض 
لتُرويني،  األرض،  ينابيع  وال  لتُؤيني،  كلُّها، 

غير مائها العذب، وغير ترابها الطاهر. 

شهدت »ندوة الثقافة والعلوم«، في دبي مساء 
األربعاء انطالقة مهرجان دبي لمسرح الشباب 
الثالثة عشر، برعاية وتنظيم هيئة  في نسخته 
الثقافة والفنون في دبي »دبي للثقافة«، وسط 
حضور كبير يقدمه: محمد المر رئيس مجلس 
ود.  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  مكتبة  إدارة 
التنفيذي  المدير  خرباش،  بن  مبارك  سعيد 
للثقافة«،  »دبي  في  واآلداب  الفُنون  لقطاع 
الندوة،  إدارة  مجلس  رئيس  البدور،  وبالل 
وفاطمة الجالف، مديرة إدارة الفنون األدائية 
القاسم  وصالح  للثقافة«،  »دبي  في  باإلنابة 
المستشار في الهيئة، ود. حبيب غلوم، إضافة 

إلى شخصية المهرجان الفنانة سميرة أحمد.
أهمية  عن  المر  تحدث  المستهل،  وفي 
الذين  أنه كان ضمن،  إلى  المهرجان، مشيراً 
عملوا من أجل انطالقته األولى، وأوضح أنه 
بريطانيا حضر  لدولة  األخيرة  زيارته  خالل 
كان  وأنه  المسرحية،  العروض  من  عدداً 
يتوقع، بعد مرور عامين على جائحة كورونا، 
أال يكون هنالك جمهور كبير، غير أن القاعات 
كانت ممتلئة، فالمسرح متأصل في الحياة في 

بريطانيا.
اإلماراتية  المسرحية  الساحة  أن  المر  وذكر 
اليوم تشهد وجود كفاءات من حيث المخرجون 
والممثلون وبقية عناصر العرض المسرحي، 
من  األمام،  إلى  بهم  الدفع  أهمية  إلى  مشيراً 

أجل تطور الحركة المسرحية.

تشجيع املواهب

من جانبها ذكرت فاطمة الجالف، أن األعمال 
كلها سوف تعرض في قالب كوميدي بصورة 
الجمهور  من  المزيد  كسب  أجل  من  هادفة 
التي  األنواع  من  يُعدّ  أنه  مؤكدة  للمسرح، 
تتطلب مهارات خاصة، وليس بالسهولة التي 
يتصورها كثيرون، وهو األنجح واألقدر على 
الجمهور،  من  عدد  ألكبر  الرسالة  توصيل 
ستنجح  الكوميدية  النسخة  هذه  أن  واعتبرت 
في تأهيل جيل المستقبل لطرح أفكارهم بشكل 
مختلف على الخشبة، الفتة إلى أن هنالك ست 
تتنافس على 16 جائزة لجميع  فرق مشاركة 
عناصر المسرح، وأشارت إلى أن المهرجان 

سيستضيف عرضين لـ »ناشئة الشارقة«.
وانطلقت عروض المهرجان بمسرحية »لمن 
الشعبية  للفنون  كلباء  لجمعية  األمر«،  يهمه 
وإخراج  محمد صالح،  تأليف  من  والمسرح، 
شعبان سبيت، وتمثيل: سعيد مبارك، وعادل 
البلوشي،  وطالل  نبيل،  هللا  وعبد  سبيت، 

وراشد النقبي، ونبيل محمد.
والعرض هو عبارة عن لوحات اجتماعية في 
المواضيع،  من  عدداً  تتناول  كوميدي،  قالب 
ليسلط  اليومية،  حياتهم  في  البشر  تهم  التي 
سريعة  بومضات  القضايا  تلك  على  الضوء 
األسئلة،  إلثارة  كافية  ولكنها  متعمقة،  غير 
فدور الفن ليس وضع الحلول بل اإلشارة إلى 
منها  االقتراب  وبالتالي  المشكلة،  توجد  حيث 
مشاكل  تناولت  فالمسرحية  بها،  واإلحاطة 

الناس اليومية الناتجة عن هيمنة التقنية الحديثة 
باتت  التي  االجتماعي،  التواصل  ووسائل 
تهيمن على حياة البشر وتؤثر بصورة مباشرة 
انعكاساتها  لها  وبالتالي  واألسر،  األفراد  في 
التباعد  في  المتمثلة  الخطيرة  االجتماعية 
والتشظي، حيث ما عاد الناس يلتقون إال عبر 
وسائط مثل الهواتف، كما أن العديد من الناس 
وهمومهم  مشاكلهم  عن  يتحدثون  صاروا 
التواصل االجتماعي،  الشخصية عبر وسائط 
نهوض  ولعل  الخصوصية،  غابت  وبالتالي 
العرض على فكرة الومضات يشير إلى التأثر 
العمق  يغيب  حيث  المتسارع،  العصر  بروح 
وتصبح السرعة والعجلة هي سمته األساسية.

للعديد من القضايا  كما تصدى العرض أيضاً 
واإلنجاب،  الزواج  مثل  األخرى  االجتماعية 
هيمنة  وكذلك  والتباهي،  التفاخر  قيم  وسيادة 
خيارات  على  والتقاليد  العادات  سلطة 
الرغم  وعلى  المجتمع،  أفراد  وتوجهات 
الومضات  طريق  على  جاء  العرض  أن  من 
واالنتقاالت السريعة إال أن هنالك خيطاً ناظماً 
ينجب  أن  تمنى  الذي  سعيد  والد  قصة  وهو 
بالولد  هللا  ليرزقه  البنات،  من  عدد  بعد  ولداً 
مع  اآلخر  هو  قصته  تبدأ  والذي  »سعيد«، 
الحياة والكفاح فيها، لتصبح حكايته والمواقف 
واألشياء التي يتعرض لها سعيد في حياته هي 
المادة الرئيسية لقصة العرض، وربما ذلك ما 
جعل مؤلف النص يكتب في مطبق العرض: 
وحكايتنا  بداية،  حكاية  ولكل  حكاية  »الحياة 

هذه لها بداية لكن بال نهاية«.
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التضخم 
وانخفاض 

القوة 
الشرائية

مركبة  اقتصادية  ظاهرة  التضخم، 

متعددة األسباب واألبعاد، ذات خلفية 

املظاهر،  من  العديد  ولها  اجتماعية، 

واألشكال واآلثار: 

مقابل  ما  لسبب  الطلب،  ازدياد  1ـ 

السبب  كان  أيًّا  العرض،  انخفاض 

فترتفع األسعار، وفي ظل اآلزمة، التي 

متر بها سوريا، فقد حدثت هذه احلالة 

وانخفاض  الطلب،  انخفاض  نتيجة 

العرض  أن  إال  معاً،  آن  في  العرض 

انخفاض  من  أكبر  بنسبة  انخفض 

الطلب. 

سبب  ألي  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  2ـ 

كان:

فالسبب  السوري،  الوضع  وفي 

بدأ  اإلنتاج،  تكاليف  الزدياد  الرئيسي 

الوطنية،  العملة  قيمة  انخفاض  من 

وارتفاع أسعار املواد األولية، وتكاليف 

االرتفاعات  عدا  عليها،  احلصول 

الالحقة في األجور، وتكاليف الطاقة 

والشحن.

3ـ الزيادة في )الكتلة النقدية، سرعة 

حجم  مع  باملقارنة  النقود(  دوران 

)الكتلة السلعية( خالل فترة معينة، 
والواقع يشير إلى أن اخللل في املعادلة 

كان مضاعفاً ومزدوجاً، حيث تقلصت 

وازدادت  جهة،  من  السلعية  الكتلة 

اجلهة  من  النقدية  الكتلة  فيه 

األخرى. 

والتضخم، ليس مجرد ارتفاع األسعار 

جزئياً، أو موسمياً، أو مؤقتاً، أو محدوداً، 

في  واخلدمات،  السلع،  أنواع  لبعض 

التضخم  أن  بل  ذلك،  أو  القطاع  هذا 

متسمة  تكون  ظاهرة،  أو  كحالة 

ومديد،  ومستمر،  شامل،  بارتفاع 

وتراكمي لألسعار.

كل  يرتبط  عديدة،  أنواع  وللتضخم 

االقتصادية  املتغيرات  بجملة  منها 

)التضخم  السائدة  االقتصادية  وغير 

يستتر  الذي  )الكامن(  أو  املكبوت(، 

وباألسعار  التموينية،  بالبطاقات 

ولطاملا  املدعومة،  للسلع  املنخفضة 

لهذا  تكون  ال  احلكومي،  الدعم  بقي 

اجتماعية  آثار  التضخم  من  النوع 

سلبية.

بني  ما  التضخم  حدة  وتتراوح 

بحدود  نسبته  تكون  الذي  )املرغوب(، 
املستمر  الزاحف(  )والتضخم   ،%2

التصاعد،  بطيء  املتدرج  املعتدل 

السريع،  اجلامح( املنفلت  و)التضخم 

في  الشيطاني  االنتشار  سرطاني 

تكاليف  بارتفاع  بدأت  أن  التي  دورته، 

اإلنتاج على سبيل املثال: 

بدوره  الذي  األسعار،  ارتفاع  إلى  تؤدي 

واإليجارات  األجور  زيادة  إلى  يؤدي 

والبدالت؛ ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف 

ارتفاع  ثم  ومن  جديد،  من  اإلنتاج 

دواليك  وهكذا  جديد،  من  األسعار 

لتبقى األمور في حلقة مفرغة.

أن  التأكد على  من  البّد  النهاية،  وفي 

املكافحة الناجعة للتضخم، ال تكون 

بالتوجه نحو مكافحة آثاره، ونتائجه، 

بل بالتركيز على إزالة أسبابه.

البوصلة

د. هاجار رستم عبدالفتاح

قامشلو/ دعاء يوسف ـ ال يحصل المواطن في قامشلو على مستحقاته المخصصة له من قبل اإلدارة الذاتية من 
السريع من قبل  الحل  الخطر، منتظراً  البديل  المحتكرين وبين سندان  بين مطرقة  المعاناة ما  الغاز، فيعيش  مادة 

الجهات المعنية التي توضح األسباب دون حلول تذكر.

الغاز مفقود والمسؤلون يوضحون األسباب 
دون حلول تذكر

مديرية التموين في منبج تكثف جوالتها المسائية في األسواق

نزيف مستمر للمياه... الفرد العراقي يستهلك 800 لتر يوميًا

سري كانيه وكري سبي... ثالث سنوات من االحتالل 
بالجملة وجرائم 

حسام الدخيل

في التاسع من تشرين األول/ أكتوبر 2019، 
مع  بالتعاون  التركي  االحتالل  جيش  شنّت 
نفسها  على  تطلق  سوريّة  فصائل  مرتزقة 
مسّمى “الجيش الوطني السوري”، هجوماً 
سري  منطقتي  على  وجويّاً  بريّاً  واسعاً 
وأطلقت  أبيض،  تل  سبي/  كري  كانيه، 
السالم«  »نبع  عملية  اسم  هجومها  على 
والتي انتهت باحتالل المدينتين السوريتين، 
وأسفرت عن نزوح قسرّي لعشرات اآلالف 
من أهالي المنطقتين وتسببت بكارثة بشريّة 

ودمار كبير في البنية التحتيّة. 

العدوان عىل رسي كانيه وكري 
سبي

مكثٍف  ومدفعّي  جوّي  بتمهيد  الهجوم  بدأ 
إعالن  مع  بالتزامن  المدينتين،  استهدف 
شمال  مناطق  من  انسحابه  االحتالل  جيش 
العشوائّي  القصف  وتسبب  سوريا،  وشرق 
بفرار ثلثي السكان، كما تسبب الهجوم البرّي 
الذي نفذه جيش االحتالل التركّي ومرتزقة 
بانتهاكات  الوطنّي«،  »الجيش  يسمى  ما 
ارتكابهم  جسيمة لحقوق اإلنسان من خالل 
هناك،  المدنيين  بحق  الجرائم  من  العديد 
وأبرزها  دوليّة،  منظمات  وثّقتها  والتي 
منظمة العفو الدوليّة ولجنة التحقيق الدوليّة 
االحتالل  قيام جيش  أثبتت  والتي  المستقلة، 
انتهاكات  لهم  المساندة  والمرتزقة  التركّي 
جسيمة بحق المدنيين باإلضافة إلى ارتكابهم 

جرائم حرب بحق المدنيين. 
ما  نفذتها مرتزقة  التي  الجرائم  أبرز  وكان 
تحت  المنضوية  الشرقية”،  “أحرار  يسّمى 
راية مرتزقة الجيش الوطنّي، جريمة اغتيال 
األمينة العام لحزب سوريا المستقبل هفرين 
آخرين  مدنيين  ثالثة  إلى  باإلضافة  خلف، 

كانوا برفقتها. 
“الفسفور  سالح  تركيا  استخدام  عن  فضالً 
أظهرته  ما  وهذا  دولياً،  الُمحّرم  األبيض” 
وثائق مرئية من صور ومقاطع فيديو على 
منظمات  وأّكدته  المصابين  من  أجساد عدد 

دوليّة مختصة. 
التركّي على كري سبي/  العدوان  أّن  يُذكر 
اتفاق سوتشي  وسري كانيه توقف بموجب 
 ،2019/10/2٣ في  التركّي  ــ  الروسّي 
الجانب  بين  قبله  اتفاق  على  والذي صادق 
األمريكّي والتركّي في 2019/10/17. إال 
أّن أنقرة لم تلتزم باتفاق وقف إطالق النار 

وواصلت القصِف على مدى السنوات الثالث 
الماضية، وهددت في مناسبات عديدة بشّنِ 
هجمات عسكريّة جديدةٍ. وهللت المعارضة 
السوريّة السياسية والعسكرية وحتى الدينيّة 
الموقف  أّن  إال  العدوان  بقرب  واستبشرت 
الروسّي حال دون تنفيذها الحتالل المزيد، 
ومازالت المعارضة السوريّة تترقب متغيراً 

سياسيّاً يُفضي إلى عدواٍن جديٍد.

كيف بدت بعد ثالثة أعوام

وبعد مرور ثالث سنوات ال يزال االحتالل 
التركّي يواصل سياسة التغيير الديمغرافّي، 
السكان  أراضي  على  االستيالء  عبر 
األصليين وأمالكهم في المنطقة التي كانت 
واألرمن  والشيشان  والعرب  الكرد  تضّم 

والسريان والعديد من الشعوب.
التركّي  االحتالل  دولة  رئيس  باشر  كما 
أردوغان، بتنفيذ سياسة التغيير الديمغرافّي 
السكان  تهجير  خالل  من  المنطقة  في 
فيها،  المرتزقة  عوائل  وإسكان  األصلين 
المستوطنات  من  مجموعة  ببناء  قام  كما 
التغيير  نتائج  لتثبيت  السورّي  الشمال  في 
التتريك  سياسة  عن  فضالً  الديمغرافّي. 
من  االحتالل  دولة  تنفذها  التي  الممنهجة 
وفرض  التداول  في  عملتها  فرض  خالل 
إلى  باإلضافة  المدارس  في  التركيّة  اللغة 
رفع العلم التركّي في المؤسسات والشوارع 
مدينة  في  تركية  لجامعات  فروع  وإحداث 
سبي  كري  ربط  عن  فضالً  سبي،  كري 

وسري كانيه بوالية شانلي أورفا التركيّة. 
كما تشهد منطقة ما يسمى بـ “نبع السالم”، 
االستقرار،  وعدم  األمني  الفلتان  من  حالة 
فصائل  بين  الداخليّة  االقتتاالت  نتيجة 
نتيجة  تتم  ما  غالباً  والتي  أنفسهم  المرتزقة 

الخالف على توزيع المسروقات. 
كما تشهد العديد من االنتهاكات بحق السكان 
االعتقاالت  تنفيذ  خالل  من  المحليين، 

المنازل  وسرقة  الفدية،  وطلب  والخطف 
واألراضي الزراعيّة والممتلكات الخاصة. 

الماضية  الفترة  في  االنتهاكات  وأبرز 
جريمة يندى لها جبين اإلنسانيّة والتي نفّذها 
في  الشمال”  “صقور  يسمى  مما  مرتزقة 
2022/9/14، باغتصاب وقتل طفل عراقّي 
الجئ عمره 8 سنوات يتيم األب، وجريمة 
قتل صائغ الذهب محمد نايف برهاوي في 
شارع  في   ،2022/5/٣0 النهار  وضح 
الخليف  حامد  حميد  الطفل  وقتل  الكنائس، 
بائع اآليس كريم بدٍم بارد في ٣/2022/7.

استيالء  عديدة  حقوقيّة  تقارير  أكدت  كما 
وتحويلها  المدنيين،  أمالك  على  االحتالل 

قرية  في  حصل  كما  عسكريّة،  قواعٍد  إلى 
الداوودية بريف سري كانيه، إذ حّول القرية 
تهجير سكانها  بعد  عسكريٍّة  لقاعدةٍ  بأكملها 

األصليين.
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  أفاد  كما 
جرفوا  اإلرهابيّة  »الحمزة«  مرتزقة  أّن 
وأراٍض  منازَل  تشمُل  واسعٍة  مساحاٍت 
واحدة  عائلة  ألبناء  ملكيتها  تعود  زراعيّة 
في قرية عين الحصاِن بريف  سري كانيه 

الجنوبي، بهدف تحويلها لمنطقٍة عسكريّة.

إحصائية لالنتهاكات يف منطقة 
»نبع السالم«

تُعنى  وهي  كانيه«،  سري  مهجري  لجنة 
المنطقة  وأحوال  المدينة  نازحي  بشأن 
رابطة  مع  بالتعاون  الفصائل،  سيطرة  بعد 
تحت  إحصائية،  نشرت  للضحايا،  »تآزر« 
عن  مشروع«،  حق  اآلمنة  »العودة  شعار 
من  سنوات   ٣ طيلة  المرتكبة  االنتهاكات 
السيطرة التركيّة والفصائل التابعة لالئتالف 
المدينة  على  أنقرة  في  المعارض  السوري 

الحدودية مع تركيا.  
احتالل  »منذ  اإلحصائيّة:  في  وجاء   
المنطقتين في تشرين األول/أكتوبر 2019، 
توثيق511  تم  أعوام،  ثالثة  مضي  وحتى 
حالة اعتقال، من بينها 68 امرأة و42 طفالً، 
و185 شخص على األقل تم إخفائهم قسراً، 
وهناك ٣25 حالة تعذيب، 5 أشخاص على 
التعذيب،  تحت  حياتهم  فقدوا  منهم  األقل 
تم نقلهم إلى تركيا من  وهناك 92 محتجزاً 
بينهم حكم على 48 منهم حتى اآلن بأحكام 
تتراوح بين 1٣ عاماً وحتى السجن المؤبد«.

وعن جرائم القتل كشفت اإلحصائية »مقتل 
 11 وهناك  نساء،   4 بينهم  شخصاً   56

شخص تم إعدامهم ميدانياً«.
وحول التهجير القسري أوضحت اإلحصائية 
أن »أكثر من 85% من سكان سري كانيه 
لم يعودوا إلى منازلهم عقب احتاللها، وأن 
سوريّة  مناطق  من  نازحة  عائلة   2500
المهجرين  منازل  في  توطينها  تم  أخرى 
وأطفال  نساء  من  عائلة   55 وأن  قسراً، 
نوا في منازل  مرتزقة داعش العراقيين، ُوّطِ

تم االستيالء عليها ضمن سري كانيه«.
االحتالل  جيش  أن  اإلحصائية  وبيّنت  كما 
ممتلكات  على  استولوا  ومرتزقته  التركّي 
المواطنين في منطقة سري كانيه ومقاطعة 

احتاللهما،  عقب  أبيض،  سبي/تل  كري 
من  أكثر  سكني،  منزل   5500 من  »أكثر 
1200 محل تجاري وصناعي، إفراغ 55 
قرية من سكانها األصليين، أكثر من مليون 
األراضي  من  هكتار(  ألف   100( دونم 

الزراعية«.
األمان  انعدام  إلى  اإلحصائية  وأشارت 
واالستقرار في سري كانيه وكري سبي/تل 
أبيض المحتلتين »شهدت منطقة نبع السالم 
ضحيتهما:  راح  األقل،  على  تفجيراً   72
بينهم نساء وأطفال، وأكثر من  145 مدنياً 
اقتتال/اشتباك  حالة  و46  جريح،   ٣00
داخلي بين فصائل »الجيش الوطني السوري 
قتل نتيجتها ٣ مواطنين على األقل، وُجرح 

أكثر من 25 آخرين«.
شمال  في  االنتهاكات  توثيق  مركز  وأفاد 
فقدوا  شخصاً   100 قرابة  أّن  سوريا، 
حياتهم جراء قصف جيش االحتالل التركي 
شمال  لمناطق  الوطني”  “الجيش  وفصائل 

سوريا منذ بداية العام الجاري.
قبل  من  “الخروقات”  المركز  وأحصى 
حيث  معارضة،  سورية  وفصائل  أنقرة 
منذ 2022.  أكثر من “٣79” خرقاً  بلغت 
 95 من  أكثر  بحياة  أودت  الخروقات  تلك 
بينهم 9 نساء و15 طفالً، وإصابة  شخصاً 

أكثر من 510 آخرين، وفقاً للمركز.
وتشهد المناطق التي تحتلها تركيا في شمال 
من  حالة  سوريا  وغرب  وشمال  سوريا 
االقتتاالت  عن  فضالً  عام  بشكٍل  الفوضى 
واالغتيال  التصفية  وجرائم  الداخلية 
إعالمي  ناشط  تصفية  آخرها  كان  والتي 
فرقة  في  قيادي  قبل  من  الحامل  وزوجته 
مرتزقة  راية  تحت  المنضوية  الحمزة 
هناك  األهالي  يخرج  كما  الوطني،  الجيش 
بسياسات دولة  تنديداً  بمظاهرات باستمرار 
مرتزقتها  يرتكبها  التي  والجرائم  االحتالل 

يوميّاً.

تشهد مدينة قامشلو بين الحين واآلخر، نوعاً 
جرة  على  فالحصول  الغاز،  مادة  فقدان  من 
غاز في فترة عدم توفرها، بات صعباً وقريباً 
من المستحيل، وباألخص إذا أردت الحصول 
عليها بسعرها الطبيعي من المراكز الرسمية 
فقدان  سبب  عن  األهالي  فيتساءل  المعتمدة، 
مادة الغاز ويطالبون اإلدارة الذاتية بالحد من 
التي  المشكلة  لهذه  حل  ووضع  الغاز  أزمة 
باتت تزيد من معاناة المواطنين وبشكل خاص 

اقتصادياً.

عدم توفري الغاز يخلق البديل 
الخطر

توفرها  وعدم  الغاز  مادة  فقدان  ظل  وفي 
بالشكل المطلوب في المنطقة، يبقى المواطن 
يشتري جرة  أن  أما  مر؛  أحالهما  حلين  أمام 
مادياً،  يكلفه  وهذا  السوداء  السوق  من  الغاز 
أن  أو  الواحدة،  الجرة  مستحقات  أضعاف 
تنذر  شأنها  من  والتي  بديلة  طرق  إلى  يلجأ 

بالخطورة.
حي  من  جواد«  حسن  هللا  »عبد  المواطن 
الزهور في قامشلو، مواطن ذو دخل محدود، 
الغاز،  أسطوانة  سعر  رفع  على  يعترض  لم 
ولكنه أبدى استياءه من عدم توفرها، وأردف: 
»منذ شهرين سجلت للحصول على أسطوانة، 
ونقوم بعملية التسجيل في مجلس الحي وعن 
نحصل  التي  الجرة  أنه  إال  تصلنا،  طريقه 
وبحال  يوماً،   20 لمدة  تكفي  بالكاد  عليها، 
استخدامنا بشكل فعلي ال تكفي لمدة 15 يوماً، 
توفرها  عدم  به،  المعترف  الوزن  دون  وهي 
مشكلة كبيرة بحد ذاتها، خاصةً أنه في فصل 

الشتاء تزيد حاجتنا للغاز المنزلي«.
وتطرق جواد إلى أنهم يستخدمون »البابور« 
»ال  عليهم:  خطره  رغم  الغاز،  لجرة  كداعم 
تتوفر أسطوانة الغاز دائماً، وأن وجدت علينا 
أن نرعاها ونحافظ عليها، حتى تصمد لنهاية 
أغلب  في  الكاز  بابور  نستخدم  لذلك  الشهر، 

األحيان«.
ووصف جواد البابور بالقنبلة الموقوتة، كونه 

على  وزاد  أطفالهم،  وعلى  عليهم  خطراً  يعد 
لوضع  الناس  من  الكثير  أحرق  »لقد  ذلك: 
لعدم  الكاز،  عن  عوضاً  داخله،  في  البانزين 
توفره أيضاً في الكازيات، ولكن ال يوجد حل 

بأيدينا«.
وأضاف جواد: »المشكلة األساسية، ال تكمن 
فقط في رفع سعر الغاز، لكن المواد األساسية 
أيضاً ارتفع سعرها، مع الهبوط الجديد لسعر 
ما  نعرف  ال  ونحن  مؤخراً،  الليرة  صرف 
سعره،  زيادة  أو  الغاز  كميات  نقص  أسباب 
وما إذا كان هناك نقص في التوريد من معمل 
اختالس  عمليات  أو  رميالن،  في  سادكوب 
عبر سيارات الغاز، وال نعلم أيضاً ما مبررات 

النقص، األمر كله فقط يضغط اقتصادياً علينا، 
ليس  الذين  المحدود،  الدخل  مواطني  وعلى 
السوق  من  الغاز  أسطوانة  شراء  بمقدورهم 

السوداء«.
لهذه  الذاتية حالً  وتمنى جواد أن تجد اإلدارة 
المشكلة، وتخفيف العبء على المواطن، فهو 
ما عاد بمقدوره تحمل هذه الضغوطات كلها: 
»نحن ال حول وال قوة لنا، للتصدي لما يجري 

علينا من ظروف«. 

جرة واحدة ال تكفي

كما والتقينا بالمواطنة »أسماء حسن«، والتي 
أوضحت أن زيادة سعر أسطوانة الغاز تزيد 
األعباء االقتصادية على األسرة. وقالت: »إن 
السعر الحالي يعد ضعفي السعر القديم، وفي 

الوقت  في  الصعب  من  متوفر،  غير  األصل 
نحصل  ونحن  الغاز،  أسطوانة  تأمين  الحالي 
كل شهرين على أسطوانة واحدة، كان سعرها 
األسعار،  غالء  ظل  في  لكن  مقبوالً،  السابق 
توفير  سهالً  يعد  لم  حالياً  الصعب  والوضع 

الغاز«.
ومع أنه تم تخصيص أسطوانة واحدة شهرياً 
لكل بطاقة، غير أنه ال يتم الحصول على تلك 
األسطوانة إال كل شهرين وأكثر، تؤكد أسماء: 
خالل  من  الغاز  مادة  على  نحصل  »نحن 
البطاقات، وقد خصصت لكل عائلة أسطوانة 
غاز واحدة لكل شهر، ولكنها ال تكفي العائلة، 
لذلك نضطر  كبيراً،  أفرادها  عدد  يكون  التي 

إلى شرائها بسعر مرتفع«.
بمعدل  تكفي  األسطوانة  »إن  أسماء:  وتابعت 
وسطي لنحو 20 يوماً مع ترشيد استخدامها، 
 ٣5 بسعر  لكن  تتوفر  السوداء  السوق  وفي 
نقوم بشراء  إلى 40 ألف ليرة سورية، أيضاً 
أسطوانات غاز فارغة بمبالغ كبيرة، وارتفاع 
سوء  من  يزيد  السوداء،  السوق  في  األسعار 
على  والحمل  العبء  فتزداد  األسر،  واقع 

كاهلنا«.
واختتمت أسماء حديثها: »نحن نطالب اإلدارة 
أيضاً  ونطالبها  المحروقات،  بتوفير  الذاتية 
ومحاسبتهم،  المحتكرين  على  رقابة  بفرض 

كمساعدة للعوائل الفقيرة«.

فجوة بني كمية اإلنتاج 
والطلب

ولتتوضح الصورة أكثر ونجد جواباً لتساؤالت 
المواطنين التقينا مع اإلداري بلجنة محروقات 
الغاز  قسم  عن  المسؤول  قامشلو  مقاطعة  في 
»قاسم خلف« حيث أشار في حديثه عن سبب 
تأخر الغاز، وعدم توفره في اآلونة األخيرة: 
مادة  نستلم  لم  األسبوعين،  يقارب  ما  »منذ 
الغاز من المعمل الرئيسي إلنتاج مادة بسبب 

وجود أزمة الطلب في المعمل«.
نوه  قامشلو  لمدينة  المخصصة  الكمية  وعن 
لقامشلو  أسطوانة  ألف   44 »خصص  خلف: 
ونواحيها، ولكن الكمية ال تصل كاملةً، حيث 
غاز، حسب  أسطوانة  ألف  بحدود ٣5  يصل 

إمكانات المعمل، لقد وزعنا 75 ألف بطاقة، 
وقلة الكمية التي تصل لدينا، تخلق فجوة كبيرة 
بين كمية اإلنتاج، والطلب المتزايد على مادة 

الغاز«.
تطرق خلف إلى كيفية توزيع مادة الغاز على 
المواطنين: »بسبب قلة الكمية، تصل للمواطن 
كل 40-45 يوم أسطوانة غاز واحدة، ونحن 
المواطن،  تكفي  ال  األسطوانة  هذه  أن  نعلم 
على  الجميع  ليحصل  بذلك  نقوم  ولكننا 

مستحقاته من الغاز«.
واختتم مدير قسم الغاز في قامشلو قاسم خلف 
مادة  تأمين  السبل  بكل  نحاول  »نحن  حديثه: 
الغاز للمواطنين، ونسعى جاهدين لالنتهاء من 

هذه األزمة«.

)الرئيس  العلي  عبدو  ح  صرَّ األخبارـ  مركز 
وحماية  التموين  لمديرية  المشترك 
المستهلك في لجنة االقتصاد باإلدارة المدنية 
الذاتية  اإلدارة  لموقع  لمنبج(  الديمقراطية 
الرسمي أنَّ »مديرية التموين تقوم بجوالتها 
لمراقبة  دوري؛  بشكل  اليومية  االعتيادية 

ومزودي  الصناعية،  المنشآت  المعامل، 
الجملة والمفّرق، األفران، ومحطات الوقود«.
الجوالت  هذه  من  الهدف  العلي  وأوضح   
لعام  أربعة  رقم  القانون  تطبيق  »لمراقبة 
2022 لحماية المستهلك، وإيجاد سوق تنافسية 
بالحسبان  آخذين  األسعار،  إعالن  خالل  من 

التنافسية  لمفهوم  تَخٍطّ  وأّي  األسعار،  ارتفاع 
يُعامل بحسب األنظمة والقوانين«.

 ونّوه العلي إلى أنَّ جوالت الضابطة التموينية 
الُمنتهية  المواد  على  األولى  بالدرجة  ترّكز 
بجميع  الضرر  تُلحق  ألنها  الصالحية؛ 

المستهلكين.

التموين  لمديرية  الُمشترك  الرئيس  واختتم   
وحماية المستهلك في لجنة االقتصاد باإلدارة 
مديرية  بأنَّ  حديثه  لمنبج  الديمقراطية  المدنية 
وخاّصة  جوالتها  بتكثيف  ستقوم  التموين 

المسائية.

مؤخراً،  بغداد  أمانة  حددت  األخبارـ  مركز 
وفيما  المياه،  لهدر  رئيسة  طرق  خمس 
أشارت إلى التشديد على ضرورة تعقيم المياه 
باألوزون، وجهت توصيات للمواطنين بشأن 

ترشيد االستهالك.

وقال المتحدث باسم األمانة، »محمد الربيعي« 
إن   ،Rojnews تابعته  رسمي  تصريح  في 
مع  اجتماعاً  مؤخراً  عقدت  بغداد  »أمانة 
مسؤولين في وزارة الموارد المائية بحضور 
لمتابعة  المائية،  الموارد  ووزير  بغداد  أمين 

العشوائي  للهدر  بغداد  وماء  البلديات  دوائر 
أربع  هناك  أن  مبيناً  ذلك«،  من  والحد  للمياه 
أحواض  وهي  المياه،  لهدر  رئيسة  طرق 
والمزارعون،  المواشي،  ومربو  األسماك، 
سحب  وعمليات  السيارات،  غسل  وكراجات 
السكنية  المناطق  في  عشوائية  بطريقة  المياه 

والتجارية.

عقوبات قانونية

توعدت  األمانة  »أن  الربيعي،  وأضاف 

بعقوبات قانونية مشددة تجاه تلك التجاوزات«، 
أحمر،  خط  هو  المياه،  هدر  »أن  إلى  مشيراً 
الجفاف،  بسبب  مائي،  بشّحٍ  يمر  العراق  ألن 
الذي حصل على نهري دجلة والفرات، وقلة 

األمطار«.
وتابع، »أن جميع هذه األمور تم بحثها بشكل 
أنه  موضحاً  األخير«،  االجتماع  خالل  دقيق 
تم التأكيد على تقنية ونوع المياه المستخدمة، 
الفالتر،  جميع  تبديل  مع  التعقيم  وطرق 
وليس  األوزون  بطريقة  المياه  لتقنية  ومتابعة 

فقط بالكلور والشب.

فقد  والرقابة،  الدراسات  بحسب  »أنه  وأكد، 
للفرد  اليومي  االستهالك  معدل  أن  أظهرت 
العراقي من المياه الصافي يصل إلى 800 لتر 
مكعب«، مشيراً إلى أن هذا الرقم غير طبيعي، 
الطبيعي، والوارد بدراسات  المعدل  حيث أن 
طريق  عن  عالمياً  والمتوقعة  بغداد،  أمانة 
هو  والواقعية،  والعالمية  اإلقليمية  الدراسات 
في  يومياً  المياه  من  الفرد  استهالك  معدل  أن 
الشرق األوسط وتحديداً في العراق 250 متراً 

مكعباً.
وشدد الربيعي، على ضرورة مراعاة استهالك 

أو نزيف المياه الصالح للشرب.

قاسم خلف اسماء حسنعبداهلل حسن جواد


