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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

عدسة روناهي

بنغاري  معرض  شهد  قامشلوـ  روناهي/ 
مميز  حضور  للكتاب  األول  الدوي 
ومشاركة غنية بـ ٧٠ عنواناً في الجناح 
المخصص لهم، ووصفها المتخصص في 
الشؤون الكردية السيد عبد الفتاح فرصة 
وثقافتهم  الكرد  لمعرفة  للجميع  تتاح 

وفكرهم.

معرض  شهده  مميز  كردي  حضور 
تم  والذي  للكتاب،  األول  الدولي  بنغازي 
الجاري،  األول  تشرين   ١٥ يوم  افتتاحه 
ذاته،  الشهر  من   ٢٥ يوم  حتى  ليستمر 
وشارك فيه ١٥٨ دار نشر من ليبيا ودول 
واألردن  وسوريا  مصر  منها  عربية 

والكويت واإلمارات ولبنان.
خالل  من  الكردي  الحضور  وجاء   
والدراسات  للنشر  نفرتيتي  دار  مشاركة 

مصرية  نشر  دار  أول  وهي  والترجمة، 
الكتاب  نشر  في  متخصصة  وعربية 
واألدباء  والباحثين  للمفكرين  الكردي 

الكرد.
كبيرة  بمجموعة  نفرتيتي  دار  شارك 
الكردية  القضية  الكتب عن  ومتنوعة من 
عالوةً  واجتماعياً،  وسياسياً  تاريخياً 
الكرد،  والكتّاب  المفكرين  مؤلفات  على 
لألدباء  والقصصية  الروائية  واألعمال 
أجزاء  مختلف  من  الكرد  والمبدعين 
أوروبا،  في  المقيمين  والكرد  كردستان 
ويبلغ عدد إصدارات الدار المعروضة في 

جناحها في المعرض حوالي ٧٠ عنواناً.

الكتاب جرس تواصل

ويقول السيد عبد الفتاح الكاتب المتخصص 
في الشؤون الكردية، ومدير دار نفرتيتي 
المعرض  هذا  في  المشاركة  قرار  إن 

مدينة  تستضيفه  والذي  للكتاب  الدولي 
انقطاع  بعد  األول  وهو  الليبية  بنغازي 
سنوات طويلة، جاء من الحرص على أن 
المفكرين  وكتب  الكردي  الكتاب  يتواجد 
مناسبات  هكذا  مثل  في  الكرد  واألدباء 
ليتعرف  الفرصة  تتيح  ثقافية  وفعاليات 
القّراء والمثقفون العرب وغير الكرد على 
الثقافة والفكر واإلبداع الكردي، باعتباره 
خير معبّر عن الشعب الكردي وحضارته 
خدمة  في  الواضح  وإسهامه  وتاريخه 
الثقافة والحضارة اإلنسانية من خالل ما 
وفلسفة  فكر  من  الكردية  العقول  أنتجته 

واإلبداع األدبي والروائي والقصصي.
وأكد عبد الفتاح أن هذا األمر يحقق أحد 
تأسيس  تم  أجلها  من  التي  األهداف  أهم 
بالفكر  اآلخرين  لتعريف  نفرتيتي،  دار 
واإلبداع الكردي، ولدعم التواصل الثقافي 
والحضاري بين الشعب الكردي والشعب 
كأحد  والثقافة  الكتاب  العربي، من خالل 

أهم وسائل القوى الناعمة الناجحة.
وأوضح مدير دار نفرتيتي أن جناح الدار 
في المعرض شهد إقباالً ملحوظاً من رواد 
والمثقفين  الكتاب  من  سواء  المعرض، 
ليتعرفوا  العادي،  والجمهور  الشباب  أو 
الكردية.  والفكرية  الثقافية  الحركة  على 
حيث أنها المرة األولى التي يشهدون فيها 
للكتاب الكردي،  مشاركة كردية وتواجداً 
الشعب  على  للتعرف  فرصة  اعتبروه  ما 
وإسهامه  وحضارته  وتاريخه  الكردي 
الفكرية  الحركة  وعلى  واألدبي،  الفكري 

والثقافية واألدبية الكردية المعاصرة.
من  كثير  وبين  بينه  دارت  أنه  وأضاف 
دارت  وحوارات  نقاشات  الجناح  رواد 
العادلة  وقضيته  الكردي  الشعب  حول 
المشهد  عن  وكذلك  المشروعة،  وحقوقه 
الكردي،  واإلبداعي  والفكري  الثقافي 
الكردية  األسماء  على  خاللها  وتعرفوا 
البارزة فكرياً وأدبياً، وأكد المشاركون في 
هذه الحوارات على أهمية التحرك الكردي 
إقامة  خالل  من  العربية  الشعوب  نحو 
وأهمية  معها،  الثقافي  للتواصل  جسور 
هذه المشاركة وذلك التواجد في مثل هذه 
بتكرارها  مطالبين  الثقافية،  المناسبات 
نجاحها  على  وشددوا  فيها،  واالستمرار 
المغلوطة  الذهنية  الصورة  تغيير  في 
والمشوهة السائدة في المخيلة العربية عن 

الشعب الكردي وقضيته وحقوقه. 

عناوين وكتب غنّية عن 
الكُرد

ومن أبرز عناوين الكتب التي شارك بها 
الدولي  بنغازي  في معرض  نفرتيتي  دار 
والمفكر  القائد  مؤلفات  للكتاب،  األول 
)مانيفستو  أوجالن  هللا  عبد  الكردي 
خمسة  من  الديمقراطية(  الحضارة 
مجلدات، و)كيف نعيش( من ثالثة أجزاء، 
وكتاب األمة الديمقراطية، ومختارات من 

تحليالت أوجالن.  
األوسط  والشرق  األيديولوجيا  وكتابي 
الشمس  وطن  وموسوعة  جودي،  لرستم 
المرأة؟  علم  ولماذا  مان،  قره  هللا  لعبد 
خليل،  آللدار  آفا  وروج  يوسف.  لفوزة 
جانسيز  لساكينة  صراع  كلها  وحياتي 
الثقافة  وكتابي  علي،  بشرى  وترجمة 
ودراسة  المجاورة  والثقافات  الكردية 
عمر،  لحيدر  الكردي  الفلكلور  أدب  في 
لعبد  الكردية  الثقافة  في  األطفال  وأدب 
في  المعارك  وتاريخ  إبراهيم،  المجيد 
رسول،  لرستم  سوريا  وشرق  شمال 
التاريخ  عمق  في  الديانات  أم  واإليزيدية 
لحسن ظاظا، وجبل الكرد عبر العصور، 
فايد  لرجائي  والقضية  الزعيم  وأوجالن 
التي  والثورة  شعبان،  الدين  بهاء  وأحمد 
غدر بها أبناؤها لصالح بوزان، والقضية 
لسيهانوك  القاهرة  مؤتمر  في  الكردية 
في  العرقية  اإلبادة  وأيديولوجيا  ديبو، 
وثالثة  مراد،  لدلشاد  األوسط  الشرق 

وهي  علي  أرسالن  محمد  للباحث  كتب 
البحث عن الحقيقة الكردية، وأورفا خليلة 
مؤتمر  من  قرن  بعد  والقاهرة  الرحمن، 
العثماني،  والسبي  حرامي  األربعين 
الشرق  العمال وصراعات  وكتاب حزب 
آذار  وانتفاضة  لسميرة مرسي.   األوسط 

في الصحافة المصرية.
قهرمان  روايات  األدبية،  الكتب  ومن 
خليل،  لطه  الثلج  ولسع  مراد.  لروناك 
وخوف بال أسنان لحليم يوسف، وتمنيت 
الرصاص  المجيد خلف، وفي مهب  لعبد 
لجيفارا خشو، وهناك حيث كنا في انتظار 
لدلوفان  وهركول  حيدر،  لهيفا  الفجر 
عامودا. والمجموعات القصصية مازالوا 
اليباب  لثناء يوسف، ومواسم  الوعد  على 
الدين  لفخر  وكرمانجية  عنتر  لشمس 
إسماعيل، وحفنة من تراب شنكال لجوان 

زكي سلو، وسر البقاء لعامر فرسو.
أم  وتكامل  نحن  من  كتابي  على  عالوةً 
صحفي  ومغامرات  محيو،  لسعد  انتحار 
مراد  وليلى  داعش،  دولة  في  مصري 
ومعراج  الفتاح،  عبد  للسيد  وأسمهان 
ألحمد  السينما  وبحب  هاشم،  لطارق 
فرغلي رضوان، والمعركة من أجل جبل 
وحريتك  شميدينجر،  لتوماس  األكراد 

وحريتي لتوماس جيفري.
مجالت  الدار  جناح  في  وتعّرض  كما 
وشرموال  الديمقراطي  األوسط  الشرق 
وكردستان، والتي حظيت باهتمام خاص 

من الباحثين واألدباء الليبيين.

ظل العربة ليس ظلك

العربة،  ظل  في  الكلب  )يمشي  نيسين:  عزيز  يقول 
فيظن أن ظلها هو ظله(، هي مقولة ال تختلف من حيث 
النفس  علم  مباحث  إليه  توصلت  عما  ومغزاها  جوهرها 
والسايكولوجيا االجتماعية عن األمراض النفسية، التي قد 
التفكير  أنماط  في  وتؤثر  المجتمعات،  أو  األفراد  تعتري 
وتقولب تلك األنماط في المشهد االجتماعي العام بسهولة، 
أو  مثالً  بالموضة  المتعلقة  الذوقية  األنماط  تتقولب  مثلما 
المحالت  رفوف  على  المحفوظة  الكونسروة  بمعلبات 
الفاخرة، أو حتى مثل الذائقة السمعية التي كانت قبل عقدين 
أو ثالثة ال تسترخي من يوم عمل مجهد إال باالستماع إلى 
بطالة  يوم  بعد   – اليوم  تحتاج  فأصبحت ال  مثالً،  فيروز 
بالفن  المتهمات  من  إحداهن  خصر  برؤية  إال   - طويل 
أنه يتفاعل  والغناء، فيطلق العنان لثوران الغرائز معتقداً 

مع الفن.
لالفتراضي  بالنسبة  للشفقة  المثير  البؤس  مفارقات  من 
المتذاكي الذي يسير في ظل العالم االفتراضي، أنه يجهل 
أساساً بأن هذا العالم االفتراضي قد ألغى الظل عندما ألغى 
العربة، وبالتالي فإنه مكشوف في العراء، وكل ما يكتبه 
أن  هو  قرر  وهمية  لعربة  وهمي  ظل  هي  اإلدارة،  ضد 

يستظل بظلها.
مما ال شك فيه، هو أن هذه اإلدارة، بكل مكوناتها، بكل 
مغامرة  هي  مؤسساتها،  بكل  أشخاصها،  بكل  هيكليتها، 
أمام  وهي  المتالطم،  الخضم  هذا  في  وكبرى  عظيمة، 
الدراية،  الصبر،  من  الكثير  إلى  تحتاج  كبرى  تحديات 
والمكابرة،  التحمل  االتعاظ،  والرزانة،  والهدوء  الحكمة 
اإلمساك بجمرة النار لكي ال تنطفئ الجذوة، وهي وسط 
عليها  المحكم  الحصار  والتحديات،  المصاعب  هذه  كل 
هذا  ووسط  واجتماعياً،  واقتصادياً  وعسكرياً  سياسياً 
التحالفات  خارطة  في  اليومي  والتغير  اليومي  التحول 
والتوازنات الدولية واإلقليمية والمحلية ال يمكنها بأي حال 
من األحوال أن تبني ثابتاً على أرضية غير مستقرة – هكذا 
تقول الفيزياء – وعليه فمن الطبيعي أن أداء هذه اإلدارة، 
الكثير  سيعتريه  واجتماعياً  اقتصادياً،  عسكرياً،  سياسياً، 
االفتراضي  والمتذاكي  واألخطاء،  والخلل  اإلرباك،  من 
الذي يكتشف الخطأ وكأنه اكتشف انشطار الذرة يريد أن 
يقنعنا أنه ما كان ألحد أن يكتشف هذا الخطأ لوال صفحته 
الفيسبوكية العظيمة، وشهادته األكاديمية التي حصل عليها 
في أوقات فراغه وهو يتاجر على بسطته، التي فتحها له 
والده عندما استقطع رأسمالها من رزق إخوته، وأرسلها 

له إلى مهجره.
كثيراً،  تخطئ  تُخِطئ،  مفاصلها  بكل  اإلدارة  هذه  حقيقة 
في  انخرطوا  الذين  األشخاص  وكذلك  يومياً،  تُخطئ 
بعضهم  بشر،  هم  يخطؤون،  أيضاً  اإلدارة  هذه  مفاصل 
أقوياء، بعضهم ضعاف، بعضهم أحرق كل سفنه وراهن 
بكل حياته وعائلته على سفينة هذه اإلدارة، بعضهم ترك 
لنفسه ولعائلته هامشاً للمناورة وأبقى على بعض خياراته، 
فيها  بما  الحياة  يملك  وكأنه  التخمة  لدرجة  نزيه  بعضهم 
في طبيعة  غائرة  الحكم  أنظمة  ندوب  زالت  ما  وبعضهم 
تفكيره، فيضعف أمام إغراءات المال والسلطة، بالعموم، 
تحت  يعيش  من  حتى  أو  فيها،  ينخرط  ومن  اإلدارة  هذه 
ظلها، هنا في هذه البالد هم في حلم جميل، ورغبة جامحة 
بالمخاطر  المحفوفة  المغامرة  هذه  جميعاً  منهم  تستحق 

والتحديات واألخطاء.
الخطأ  تصحيح  من  جزء  ومكامنه،  الخطأ  إلى  اإلشارة 
سأصدق  وكنت  ذلك،  في  شك  ال  المسار،  وتصويب 
لو تلمست منهم  العربة  المستلقين في ظل  أولئك  وأحترم 
مثالً ولو لمرة واحدة اإلشارة إلى إيجابية واحدة فقط في 
صحيحة  تكون  المتوقفة  الساعة  حتى  أنه  ذلك  اإلدارة، 
مرتين على األقل في اليوم، لكن أن تترك كل شيء وأنت 
اإلدارة،  أخطاء هذه  لتتساقط كل  مستلٍق في ظل عربتك 
وتحاول أن تشوه كل ما يصدر عنها بحجة أنك أكاديمي، 
عندما  فصدقني  األكاذيب،   من  غيرها  أو  مستقل،  حر، 
تتحرك العربة ستدهسك ولكن لن تملك الطاقة حتى للنباح 
لكي تلفت أنظار سائق العربة ألنك ستكون قد استنفذت كل 

طاقتك للنباح.
نصيحتي - وكانت النصيحة بجمل - أعمل ما قد يُفيدك، 
ألن الذين أسسوا هذه اإلدارة منذ أكثر من أربعة عقود، 
لوحدهم، فكروا قالوا فعلوا،  لم يعوقهم أي صوت، دائماً 
تستهلك  أنك  األمر  في  ما  كل  كذلك  األمر  سيبقى  واآلن 
طاقتك التي ستلزمك ذات يوم فيما إذا قررت أن تنبح من 

أجل نفسك.
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كشفت الشهيدة بريتان خط الخيانة، الذي يّتبعه حزب الديمقراطي الكردستاني، ليستمر األخير 
بنهج الخيانة نفسه، حتى يومنا هذا، وذلك بالتواطؤ مع المحتل التركي، ومساعدته في اتباع 
سياسة إبادة الكرد عامة، سواء باستخدام األسلحة الكيماوية، أو باستهداف الوطنيين والقياديين، 

فيما يواجه ذلك الخط مقاومة عنيفة، اتخذت منهج بريتان ميراثًا لها.

بالعجز،  االستبدادية حين شعورها  الدكتاتورية  النظم  تلجأ  الحقوق؛  ونيل  والمساواة،  بالحرية  المطالبة  الشعوب  القضاء على حراك  أجل   من 
وبالفشل في تحقيق مخططاتها، إلى استخدام أبشع أنواع األسلحة فتكًا، التي حرمها المجتمع الدولي في الحروب، ورغم وجود ضوابط عدة، 
الحروب،  ُفِطم على عشق  لدى من  الشعوب، غير سارية  القوانين ومبادئ حقوق  أن  إال  والجرثومية،  الكيميائية  األسلحة  استخدام  تحد وتحرم 
والتنكيل باإلنسان، كطاغية القرن الحادي والعشرين سليل طغاة بني عثمان رجب طيب أردوغان، الذي ال يتوانى عن اتباع أي طريقة؛ لسحق الشعوب، 

والسيما الشعب الكردي، حتى لو كانت مخالفة لألعراف الدولية والقانونية، واألخالق اإلسالمية، التي يتبجح بها وراء المنابر ليل نهار...«11

لم تقتصر عمليات انتقال السكان أو نقلهم على 
ظروف األزمة السورّية، بل تسبقها كما لم تنحصر 
بطائفة أو دين أو عرق، وتعددت أشكالها ودوافعها، 
وشملت أحياناً أفرادًا حسب التوجِه السياسّي والحزبّي 
النزوح  تعد ظواهر  تتفق معها، وال  أخرى ال  ضد 
واللجوء والهجرة نابعة من إرادة السكان، في بلٍد 
الفوضى ويعيش صراعًا مسلحًا ألكثر من  تجتاحه 
عقد وتتعدد أزماته، إذ تّمت صناعة الظروِف التي 
تدفع الناس للخروج من مواطنهم، بحثاً عن جغرافية 
آمنة، فيما جرت أيضًا عمليات ترحيل وتهجير قسرّي 

في العديد من المناطق...«9
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سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /3١٠/ لعام ٢٠٢٢م

طالب التبليغ: يونس محمد علي كراف

المطلوب تبليغه: محمد علي صفر الحسن

الدعوى رقم أساس / ٢64 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /٢4١١/

رقم القرار /3٧6٠/   

طالب التبليغ: يوسف عبد اللطيف العبود              

المطلوب تبليغه: عبد العزيز حسون ابن  
حسن                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

نوع نيسان لون أبيض تحمل اللوحة رقم 
١٥44٢6واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

٢٠١٨/٨/٢6 جزء ال يتجزأ من القرار .

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها /١٥/ يوم 
من تاريخ النشر في الجريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /١43٢/

رقم القرار /644/   

طالب التبليغ: منذر اإلبراهيم بن أحمد

المطلوب تبليغه: حكيك كللله خليل بن أحمد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

نوع /شانا لون أبيض تحمل اللوحة رقم 
4٢٨6٠٨واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

٢٠٢١/4/١٢ جزء ال يتجزأ من القرار.

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها /١٥/ يوم 
من تاريخ النشر في الجريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /3٥3/ لعام ٢٠٢٢م

طالب التبليغ: منار جبر األحمد

المطلوب تبليغه: عقيل عواد الجمعة

الدعوى رقم أساس / ٢64 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تفريق لعلة الغياب /

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى         

بالغ رقم /46٠/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: مصطفى الحمود بن أحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /4463/ المقامة 
عليك من قبل: وفاء اإلسماعيل بن أحمد

بطلب: طالق  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /٢3٢9/ لعام 
٢٠٢١م

على السيدة: مريم المحمد بنت مصطفى 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

الواقع في ٢٠٢٢/١٠/٢6م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: محمد المحمد بن 

مصطفى ورفقاه, بطلب: تصفية تركة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /٧٢٨/

رقم القرار /4٢٨٥/   

طالب التبليغ: مريم المحمد بنت علي

المطلوب تبليغه: ١- ميساء بنت غسان السيد 
رباح٢-سامر غسان السيد رباح3- بسام بن 
غسان السيد رباح4- محمد بن غسان السيد 
رباح ٥- سناء بنت غسان السيد رباح6- 

سوسن بنت غسان السيد رباح                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

١-إعالن صفية تركو المورث غسان السيد 
رباح بن محمد كاظم

٢-إعتبار قرار التصفية جزءاً ال يتجزأ من 
القرار

3-رد الطلبات األخرى

4-تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها /١٥/ يوم 
من تاريخ النشر في الجريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار        

بالغ رقم /4٧١/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: محمود األحمد بن عبد األحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /٢٥٧١/ المقامة 
عليك من قبل: حليمة العلي بنا حسين-فاطمة 
األحمد بنت عبد-أمينة األحمد بنت عبد-عدلة 

األحمد بنت عبد

بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /3١٠٧/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: محمد مهيوب بن أحمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/ من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /١69٥/ المقامة 
عليك من قبل: جمعة محمد بن عبد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

 مذكرة دعوى                           

بالغ رقم /3٨٥6/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: محمد علي بن صادق  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /٢4٢٥/ المقامة 
عليك من قبل: جمعة األحمد بن محمد علي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                         

بالغ رقم /3٨٨4/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: محمد عبدالهادي العيسى  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /٢46٧/ المقامة 
عليك من قبل: عبد الكريم شيخ جاسم

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى            

بالغ رقم /3946/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: محمد عبدالقادر بن محمود

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /٢346/ المقامة 
عليك من قبل: أحمد الخلف بن محمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار        

بالغ رقم /٥٥٠/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: محمد عارودة المحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /4٢46/ المقامة 
عليك من قبل: حسنة جمعة محمد حسن

بطلب: تثبيت طالق 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار             

بالغ رقم /33٢6/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: محمد صابر بن محمود

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /١٨٥٠/ المقامة 
عليك من قبل: إسماعيل محمد عبد الحنان

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                         

بالغ رقم /3٨٧9/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: محمد سليمان بن سليمان-إدارة 
مرور منبج  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /٢4٥9/ المقامة 
عليك من قبل: فيصل الجاسم بن عبدالوهاب

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /4336/ لعام ٢٠٢٢

طالب التبليغ: محمد بوزان الديبو

المطلوب تبليغه: محمد رامي عقيل                  

الدعوى رقم أساس / ٢64 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وان لم تحضر 

ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /٢4٧٢/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: محمد بدي بن عبدو  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /3٢١١/ المقامة 
عليك من قبل: علي ولو بن أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى         

بالغ رقم /4٠9/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: محمد العلي بن عبد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /449٢/ المقامة 
عليك من قبل: يسرى أحمد العلي

بطلب: تثبيت طالق  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /4٠١٥/

رقم القرار /4٠٨٥/   

طالب التبليغ: محمد اإلبراهيم العبد هللا

المطلوب تبليغه: غيصوب بكور بن سيفو                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

نوع آسيا لون أبيض تحمل اللوحة رقم 
٨٧٨١9٧واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

٢٠١٥/٥/١6 جزء ال يتجزأ من القرار .

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها /١٥/ يوم 
من تاريخ النشر في الجريدة ستجرى  بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /٢4٨6/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: محمد أبو بكر بن عمر  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /3٥4٥/ المقامة 
عليك من قبل: أحمد المحمود الخليل

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى      

بالغ رقم /٥٧٧/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: ماهر الحامد بن محمد خير

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /4٧36/ المقامة 
عليك من قبل: ربا الزهرة بنت محمد

بطلب: تثبيت طالق

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                           

بالغ رقم /3٨6١/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: مالك حسن الفارس  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /٢43١/ المقامة 
عليك من قبل: أحمد ديبو الجرد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                 

بالغ رقم /3٢64/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: كامل عترو بن عمر-محمود 
ويس بن علي

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /١٨٥٨/ المقامة 
عليك من قبل: عبدالرحمن السليمان

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /444٥/ لعام ٢٠٢٢ 

طالب التبليغ: فواز عبد العزيز البكار 
عبدالرحمن القدور بن إبراهيم

الدعوى رقم أساس / ٢64 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /4٢34/ لعام 
٢٠٢١ م

على السيد: فرحان حسن الخليف الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
٢٠٢٢/١٠/3٠م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: يوسف سيدو, بطلب: تثبيت بيع 

سيارة  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة إخطار                          

بالغ رقم /3٨6٢/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: فتحي حسن تمو  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /١٧4٥/ المقامة 
عليك من قبل: عالء عبدالقادر حسين

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى              

بالغ رقم /33٢١/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: فاروق والي بن عبدو

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /١934/ المقامة 
عليك من قبل: حسن سالم بن صالح

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار                           

بالغ رقم /3١3٥/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: عيسى تركماني بن محمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /6٧3/ المقامة عليك 
من قبل: حسين عبداللطيف بن حسن

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /3٠9/ لعام ٢٠٢٢

طالب التبليغ: عناد شيخ الشيخ

المطلوب تبليغه: علي محمد حنون                  

الدعوى رقم أساس / ٢64 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /3١٧/ لعام ٢٠٢٢

طالب التبليغ: عمار حاجي العلي

المطلوب تبليغه: طارق محمد أنور درويش

الدعوى رقم أساس / ٢64 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار          

بالغ رقم /4٢٥/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: عماد محمد علي بن طراد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /43٢3/ المقامة 
عليك من قبل: ماهر الحمدي بن عثمان

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /444٠/ لعام ٢٠٢٢

طالب التبليغ: علي عويس الشيخ أحمد

المطلوب تبليغه: حسن موسى المحمد                  

الدعوى رقم أساس / ٢64 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /6٠١/ لعام ٢٠٢١ 
م

على السيد: علي حسن الحبيب الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

٢٠٢٢/١٠/3٠م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: عبد هللا الحمود, 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 مذكرة دعوى                         

بالغ رقم /3٨66/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: علي الشيخ بن تركي  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /٢443/ المقامة 
عليك من قبل: حميد شيخي بن شيخ محمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /4446/ لعام ٢٠٢٢

طالب التبليغ: عكيد يونس أوسي

المطلوب تبليغه: تامر العبد بن فهد                  

الدعوى رقم أساس / ٢64 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /4439/ لعام ٢٠٢٢م

طالب التبليغ: عزالدين راجي بن عقيل

المطلوب تبليغه: صالح العثمان بن أحمد                  

الدعوى رقم أساس / ٢64 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار          

بالغ رقم /4٢4/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: عبدو حسن الشواخ

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /4٠٠9/ المقامة 
عليك من قبل: فيصل إسماعيل حسين

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

أن  والشهباء،  لعفرين  ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة  أكدت  ـ  عمر  فريدة  الشهباء/ 
الشهيدة بيريتان رمز للمرأة المقاومة، وعمليتها كانت رًدا لخط الخيانة واالستسالم، 

فيما دعت النساء السير على خطاها.

الشهيدة بيريتان... رمز للمرأة المقاومة وعمليتها 
رسالة في وجه الخونة

سّطر قلم المرأة الحّر َتِبَعات االحتالل 
في معرض هركول السادس

نفذت الشهيدة كلناز قره تاش، )االسم الحركي 
 ،١99٢ األول  تشرين   ٢٥ في  بيريتان( 
الخونة  المقاومة ضد  في حرب  فدائية  عملية 
األخيرة،  الرصاصة  حتى  وقاتلت  والعمالء، 
في  أسيرة  تقع  ولئال  ذخيرتها  نفدت  أن  وبعد 
على  من  بنفسها  ألقت  والخونة  العمالء  أيدي 
قمة جبل في منطقة خاكورك بباشور )جنوب 
على  حاسماً  رداً  بذلك  وأظهرت  كردستان(، 

نهج العمالة والخيانة.
عضوة  صحيفتنا،  التقت  السياق  هذا  وفي 
نجاح  والشهباء  لعفرين  ستار  مؤتمر  منسقية 
حسين، استهلت نجاح بداية باستذكار الشهيدة 
الشهيدة  إجالل،  بكل  »نستذكر  بيريتان: 
نستذكر  كما  المقاومة،  المرأة  رمز  بيريتان 
طريق  أنرن  اللواتي  المناضالت،  الشهيدات 

الحرية لإلنسانية أجمع ولنا النساء خاصة«.

نضال ومقاومة ال مثيل لهام

وتابعت نجاح: »للشهيدة بيريتان، تاريخ نضال 
لكل  الحرية  لطريق  ومنارة  عريق،  ثوري 
النساء، وقدوة للنساء المتطلعات نحو الحرية، 
فحاربت وقاومت الذهنيات، التي تقف في وجه 

حاربت  إرادتها،  وتستصغر  المرأة،  نضال 
وأبت  األخير،  والرمق  األخيرة  الطلقة  حتى 
لألعداء،  وتستسلم  االستسالم  خط  تختار  أن 
فرمت بنفسها من قمة الجبال، لتفوح المقاومة 
في كل أجزاء كردستان، ولتنبت معها اآلالف 
من المقاومات الالتي انتهجن من خطها طريقا 

لهن«.
وأشارت نجاح إلى مقاومة المرأة خالل القرن 
من  العديد  هناك  أن  حيث  والعشرين،  الواحد 
النساء الطليعيات، الالتي أصبحن رموزا في 
وفيدان،  ساكينة  كالشهيدة  المقاومة،  طريق 
فمقاومة  وساريا،  وروكن  وزيالن،  وبيريتان 
المرأة على مدار التاريخ، استطاعت أَن تبث 
صاحبة  لتكون  األعداء،  نفوس  في  الرعب 

إرادة وقيادية في قضيتها وقضية وطنها.
وطابعها  لونها،  أضافت  »المرأة  واستكملت: 

الخاص للقرن الواحد والعشرين، ليكون قرناً 
استمدت  والتي  المرأة،  بانتصارات  حافالً 
أنفنا  التي  التاريخية،  المقاومة  من  جذورها 
المرأة  تسطر  الحرية  جبال  ففي  ذكرها، 
تتعالى صوت  الساحات  المالحم، وفي  أعظم 
المستبدة،  األنظمة  وانتفاضاتهن ضد  النساء، 

والفاشية«.

إفشال لسياسة العدو

ينتجه  الذي  الخيانة،  خط  إلى  نجاح  هت  ونوَّ
يومنا  حتى  الكردستاني  الديمقراطي  حزب 
ينتهج،  الكردستاني  الديمقراطي  هذا: »حزب 
ومنذ تاريخه خط الخيانة لمصالحه الشخصية، 
على حساب مصالح الشعب الكردي والقضية 
الفدائية  بيريتان  الشهيدة  عملية  لكن  الكردية، 
هذه  ليفشل  وواضحا  ثوريا،  موقفا  كان 

المخططات«.
وقالت نجاح: »قيل عن الشهيدة بيريتان، أنها 
كانت تزيل الخوف من قلوب رفاقها ورفيقاتها، 
وتزرع فيهم روح المقاومة والنضال، لتصبح 
السريع  تأقلمها  بسبب  النساء  به  تقتدي  مثالً 
مع أصعب الظروف، وإرادتها القوية التي ال 

تعرف المستحيل، فبعد انضمامها بفترة وجيزة 
أصبحت قائدة مجموعة، وأشرفت على تدريب 
لها  فكان  والمقاتالت،  المقاتلين  من  مجموعة 
مساهمة كبيرة في تجييش المرأة، وكانت من 
بفكر  النضال  استطعن  الالتي  النساء  أوائل 
حرية المرأة ضد العقلية السلطوية والعبودية، 
في  لتساهم  الشأن  هذا  في  بصمة  لها  فكانت 
ضد  الحر  الفكر  أساس  على  المرأة  توعية 

السلطوية«.

السير  حديثها،  ختام  في  نجاح حسين  وأَكدت 
نتعرض  »اليوم  بيريتان:  الشهيدة  خطا  على 
نحن  تحديدا  اإلبادة،  حرب  وأساليب  ألشكال 
محو  إلى  الذكورية  األنظمة  فتحاول  النساء 
وجودنا وهويتنا، وتهاجم وبشكل وحشي النساء 
لذلك  المجتمع،  إرادة  واستهداف  الطليعيات 
على جميع النساء السير على خطا الشهيدات، 
ألجل  والنضال  واالستسالم،  الخيانة  ورفض 

إفشال مخططات العدو وتحقيق الحرية«.

التهجير،  آالم   – يوسف  دعاء  قامشلو/ 
من  خلفاه  وما  ومرتزقته،  االحتالل  ومآسي 
دمار وبؤس، ومن شقاٍء وغربة، كانت عبقاً 
مميَّزاٍت،  وأديبات، وشاعرات  كاتبات،  لحبر 
إلى  واالحتالل،  القهر  واقع  أقالُمهنَّ  خطَّت 
التي  السامية،  الرومانسية  المعاني  جانب 
، التي زيّنت رفوف معرض  ت بها كتبهنَّ عجَّ

هركول، في دورته السادسة للكتاب.

أنظار  تلفت  الكتب،  بمئات  مزدانة  واجهات 
بنسخته  للكتاب  هركول  لمعرض  الوافدين 
قامشلو،  مدينة  احتضنته  الذي  السادسة، 
العناوين  بآالف  المكتظة  متاهاته  وتروي 

فضول المتعطشين للقراءة.
بين  النشر  دور  في  تتألق  للمرأة،  كتباً  فنجد 
ثنايا المعرض، ترضي شغف الزوار بعناوين 
وروايات،  »قصص،  المجاالت  مختلف  من 
وشعر« تتنوع بين السياسة والثقافة، والتاريخ 
بين  المرأة  قلم  فيها  ويجمع  لألطفال،  وكتب 

المنطلق  هذا  ومن  والقوة،  والشغف  النضال 
من  المعرض  في  ريادياً  دوراً  المرأة  أدت 

خالل مشاركتها المميزة. 

»أساور« ديوان لشاعرة بزمن 
داعش

صحيفتنا  التقت  المعرض  ردهات  وبين 
»روناهي« امرأة تتجول في زوايا المعرض، 
تقرأ العناوين بشغف، فتنتقي منها بعض الكتب 
ذات عناوين جذبت الشاعرة، التي في داخلها، 
إلى  الرقة  من  الطريق  مشقة  تحملت  حيث 
أبدت  هكذا  واألدب،  للكتابة،  لشغفها  قامشلو، 
بمعرض  سعادتها  حمزاوي  جالء  الشاعرة 

هركول بدورته السادسة.
جذابة،  أدبية  تعابير  بقلمها  وتقص  تسطر 
بأسلوبها  شعرها  خالل  األحداث  وتسرد 
األدبية  الساحة  على  نفسها  فارضة  الخاص، 

من خالل ما يبدع قلمها، مستمتعةً بما تكتبه، 
ما  فتفرغ  كتاباتها،  صفحات  على  وتدونه 
حروف  شكل  على  كلماتها  وتلقي  بجعبتها، 
وعبرات فتتجمع الكلمات مشكلة قصيدة. ومن 
هذا المنطلق بينت لنا جالء حمزاوي معاناتها 
قبل مرتزقة  الرقة من  مدينة  احتالل  في ظل 
الشعر: »ما شاهدته عيناي  داعش من خالل 
قلمي  فيسير  يحتمل،  يكن  لم  الفترة،  تلك  في 
بجانب لساني متعثراً بالمصاعب، والتحديات 
في  واجهتها  التي  الصعاب  كل  على  متغلباً 

كتابتي للشعر«.
لوصف  سباقاً  قلمي  كان  »لقد  وزادت جالء: 
في  المرأة  منها  عانت  التي  والمعاناة،  الواقع 
فالمرأة  للرقة،  داعش  مرتزقة  احتالل  ظل 
قُتلت، واُغتصبت، وقُمعت لتصبح سلعاً مباحة 
لجميع مرتزقة داعش، فكان على قلم األديب 
التحرك، ويدون األحداث ليرويها وتبقى خالدة 

في األذهان«.
وعن الديوان الشعري بعنوان »أساور« الذي 
قالت:  الكتاب  في معرض  فيه جالء  شاركت 
»تمت كتابته من ٢٠٠٨ حتى٢٠١١ لكنه لم يَر 
النور إال عام ٢٠٢٢، بسبب سيطرة مرتزقة 
الذي عانت  والقمع،  الرقة  مدينة  داعش على 
الفنانين  الوقت، ومالحقة  ذلك  في  المرأة  منه 
والكتاب واألدباء كونهم يمثلون اإللحاد وحكم 

عليهم بالقصاص«.

الكتابة أداة تعبري

طريق  عن  أساور  كتاب  طباعة  تمت  قد 
في  توقيعه  وتم  قامشلو،  في  شلير  النشر  دار 
مدينة الرقة، وأبدت جالء سعادتها بهذا العدد 
المعرض:  في  المشاركة  النساء  من  الكبير 
كنت  المعرض،  أروقة  بين  تجولي  »خالل 
أرى أسماء كاتبات كثيرة زينت أغلفة الكتب، 
وأن  عدة،  وبلغات  األدب  من  كثيرة  بأنواع 

فإنها تدل أن  دلت هذه المشاركة على شيء، 
المرأة أعلنت خروجها اليوم من أسوار القمع 

بجدارة«.
»هو  الشعري:  ديوانها  عن  جالء  وتحدثت 
كتاب يتحدث على لسان الرجل والمرأة، وقد 
الحب،  عن  وقصائد  العتاب،  من  نوعاً  حوى 
في  المرأة  تعيشها  التي  والمساحة  والحرية 
ظل حكومة دمشق، والقصائد، التي كتبت في 
داعش  مرتزقة  ظل  في  كانت  الديوان  نهاية 
وسيطرتها على الرقة ومعاناتها من اإلرهاب 
هذه  في  والقصاص  واالغتصاب  والتعنيف، 

الفترة«. 
أشارت جالء إلى أن الكاتبة تكتب بجوارحها، 
أو  الكتابة  طريق  عن  بداخلها  عما  فتعبر 
تجاه  الرقة  في  حدث  ما  وخاصةً  الرسم، 
المرأة  منه  عانت  الذي  واالستبداد،  المرأة 
أيام الدكتاتورية، وتطرقت إلى ديوانها القادم: 
حرية  عن  يتحدث  القادم  الديوان  »سيكون 
المرأة ونضالها الذي سطرته بالقوة واأللم«. 

تمنت الشاعرة جالء حمزاوي في ختام حديثها 
على  واالنتشار  االستمرار  المعرض  لهذا 

مستوى سوريا وجميع أنحاء العالم. 

كتب تحمل يف ثناياه معاناة 
االحتالل

والرئيسة  والشاعرة  الكاتبة  تتذكر  وبغصة 
الجزيرة  بإقليم  المثقفين  التحاد  المشتركة 
في  كانيه  سري  مدينتها  سينو«،  »أناهيتا 
كتاباتها، فرغم التهجير، الذي عصف بروحها 
قلمها عن  يتوقف  لم  التركي،  جراء االحتالل 
وصف واقع المهجرين ومعاناتهم قبل التهجير 

وبعده.

تعبر بين طيات كلماتها عن ألم دفين في نفسها، 
اخترقت  بكلمات  للعنان  لتطلقه  أناهيتا  حملته 
المعرض  في  مشاركتها  وعن  القارئ،  فؤاد 
قالت أناهيتا: »هذا المعرض له وقع كبير في 
داخلي، فهنا أرى نتاج قرون، كلمات حفرت 
فيها المعاني كلها، كتاب متعددون، ودور نشر 
كثيرة، عرضت أعمالها في معرض هركول 

للكتاب«.
باللغة  كتب  بأربعة  أناهيد  شاركت  وقد 
العربية، وقد بينت أن الكتب األربع تحمل بين 
من هجرة  سنوات  دامت عشر  ثورة  أوراقها 
شهداء  قصص  وفرح،  معاناة  وانتصارات 
ُزفوا إلى تراب الوطن، فأصبحوا جذوراً تثبتنا 

على النصر، هكذا وصفت أناهيدا كتبها.  
الزيزفون«  ذمة  »على  األخير  كتابها  وعن 
واصفة  أناهيد  قالت  دمشق  في  سينشر  الذي 
مدينتي  من  عنوانه  استوحيت  »لقد  الكتاب: 
ومحور  الزيزفون،  يكثر  ففيها  كانيه،  سري 
همشوا  مهجرين  عن  ترَو  لم  قصص  الكتاب 
األنقاض،  في  دُفنوا  أناس  وعن  الحياة،  في 

وعانوا المعاناة مضاعفة«.
»إن  بالقول:  حديثها  سينو  أناهيتا  واختتمت 
ملحوظ  بشكل  الكتب  يبتعد عن  الجديد  الجيل 
وشاشات  باإلنترنيت  الهوس  أصابه  فقط 
هذا  خالل  من  أننا  إال  والحاسوب،  الهاتف 
أمل  وكلي  للكتب،  الروح  نعيد  المعرض 
لحياة  يسعى  منفتح  جيل  ألنه  المستقبل  بجيل 
أفضل، ونحن بدورنا كمثقفين نسعى ألن نضع 

األساس لهم رغم الصعوبات كلها«.
ويذكر أنه تم افتتاح معرض الشهيد هركول في 
دورته السادسة في ٢٢ تشرين األول الجاري 
ليستمر حتى تاريخ ٢9 الشهر ذاته بمشاركة 
٥١ دور نشر، و١3 ألف عنوان، ١3٠ ألف 

كتاب وتحت شعار »الكتب ثروة العالم«.

جالء حمزاوي أناهيتا سينو
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 مذكرة دعوى      

بالغ رقم /٥69/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: عبدالصمد شيخ أحمد الجاسم بن 
محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /4٢٠9/ المقامة 
عليك من قبل: حليمة الجاسم بنت حامد

بطلب: تفريق 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /4644/ لعام ٢٠٢٢

طالب التبليغ: عبدالرزاق بكار بن دحام

المطلوب تبليغه: سمعان إسماعيل جاسم                  

الدعوى رقم أساس / ٢64 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم من اليوم 
التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /4٨٧/ لعام ٢٠٢٢ تبليغ اعتزال 
وكالة

طالب التبليغ: عبدالرحمن القدور بن إبراهيم

الدعوى رقم أساس / ٢64 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي 

إن الموكل إليه عبدالرحمن القدور بن 
إبراهيم بالوكالة العامة رقم/6١٨/قد اعتزل 

الوكالة المذكور بناًء على طلبه بتاريخ 
٢٠٢٢/9/٢9م وقد تم توثيق ذلك أصوالً في 
هيئة التنفيذ في منبج برقم/٢٠٢/سجل العزل

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم من اليوم 
التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                   

بالغ رقم /3٢٥4/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: عبد هوش بن إبراهيم

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /١٥3٠/ المقامة 
عليك من قبل: مصطفى الحمزة بن رشيد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                           

بالغ رقم /3٨6٠/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: عبد المهيمن عبدالهادي الحمود  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /٢4٢9/ المقامة 
عليك من قبل: هزاع محمد العليوي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /4٠39/ لعام ٢٠٢١ 
م

على السيد: عبد هللا  الذياب بن غشام الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
٢٠٢٢/١٠/٢٧م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: حمدة الذياب ابنة غشام, بطلب: 

تصفية تركة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /٢3١9/ لعام 
٢٠٢١م

على السيد: عبد الكريم جنيد الويح الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
٢٠٢٢/١٠/٢6م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: عبود األحمد بن عيسى, بطلب: 

إدخال

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /٢3٢9/ لعام ٢٠٢١ 
م

على السيد: عبد العزيز المحمد بن مصطفى 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

الواقع في ٢٠٢٢/١٠/٢6م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد المحمد بن مصطفى 

ورفقاه, بطلب: تصفية تركة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 مذكرة دعوى                           

بالغ رقم /3٨٥9/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: عبد الخلف بن أحمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /٢4٢٧/ المقامة 
عليك من قبل: أحمد حميدي العيسى

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /٢4٨٧/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: شحيدة عبده بن عبدالقادر  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /3٥4٧/ المقامة 
عليك من قبل: فواز الحسين بن أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

مذكرة إخطار        

بالغ رقم /٥63/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: شاهر أحمد الموسى

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /4٠٢١/ المقامة 
عليك من قبل: أماني محمد خير الجراح

بطلب: تفريق وحقوق 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                     

بالغ رقم /3٢٢١/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: سمير وزير بن محمد سليم

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /١٨٢٨/ المقامة 
عليك من قبل: أمينة المحمد بنت حنفي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /4٠39/ لعام 
٢٠٢١م

على السيدة: زهرة الذياب ابنة غشام الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
٢٠٢٢/١٠/٢٧م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيدة: حمدة الذياب ابنة غشام, بطلب: 

تصفية تركة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 مذكرة إخطار               

بالغ رقم /3٢٧٢/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: رمضان حسين الخدلي

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /69٠/ المقامة عليك 
من قبل: أحمد جميل الحاج بن عبدهللا

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار             

بالغ رقم /33٢٨/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: خيرو توامي بن أحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /٧٨4/ المقامة عليك 
من قبل: حسن البرهو بن خميس

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى            

بالغ رقم /4١٠٢/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: خريستو نقوال حموي

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /٢٧6١/ المقامة 
عليك من قبل: أمين حسن الشنيوي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى         

بالغ رقم /4٥٠/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: خالد غازي البكار

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /4٥63/ المقامة 
عليك من قبل: خولة محلي البكار

بطلب: تثبيت زواج  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /636٠/ لعام ٢٠٢١ 
م

على السيد: حنيف محمد إبراهيم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
٢٠٢٢/١٠/3٠م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: أحمد محمد حسن, بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /4433/ لعام ٢٠٢٢

طالب التبليغ: حمود عبد اإلبراهيم

المطلوب تبليغه: خالد الشهاب بن أحمد                  

الدعوى رقم أساس / ٢64 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم من اليوم 
التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /٢٧٢٢/

رقم القرار /4١٧٠/   

طالب التبليغ: حمدان عايد العبد العلي              

المطلوب تبليغه: جالل أحمد الجاسم                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

نوع جاك لون أبيض تحمل اللوحة رقم 
3٥3٠١4واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

٢٠٢٠/٧/٧ جزء ال يتجزأ من القرار .

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

3تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها /١٥/ يوم 
من تاريخ النشر في الجريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                         

بالغ رقم /3٨64/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: حسن سرديني بن محمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /٢43٧/ المقامة 
عليك من قبل: عبدالعزيز الهبال بن جمال

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /46٢٧/ لعام ٢٠٢٢

طالب التبليغ: حسن حمادي بن حامد

المطلوب تبليغه: ابتسام الهزاع الحمود                  

الدعوى رقم أساس / ٢64 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي /

تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم من اليوم 
التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                     

بالغ رقم /3٢٥٠/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: حسن الهاشم بن رسول

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /١٨٥6/ المقامة 
عليك من قبل: أحمد األحمد بن محمود

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /١٥9٢/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: جميل منصور بن صالح  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /١99٥/ المقامة 
عليك من قبل: عيسى المحمد الحاج علي بن 

رضوان

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرةإخطار                       

بالغ رقم /44٢٨/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: آية الشيخو بنت عبدالسالم- فايز 
الشيخو بن عبدالسالم-فارس الشيخو بن 

عبدالسالم  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /٢6١٥/ المقامة 
عليك من قبل: مريم الحسن بنت محمد

بطلب: مبلغ مالي  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /3٢٢١/ لعام ٢٠٢١ 
م

على السيد: إسماعيل الخلف بن صالح 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

الواقع في ٢٠٢٢/١٠/3٠م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: علي الحسين, بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 مذكرة إخطار                            

بالغ رقم /١64٧/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: أحمد مصطفى قاضي  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /١٥6١/ المقامة 
عليك من قبل: أحمد أحمد بن محمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى              

بالغ رقم /3٢٨٥/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: أحمد فيضو بن محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /١9٠٠/ المقامة 
عليك من قبل: عبداللطيف اإلبراهيم بن 

عبدالنافع

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                         

بالغ رقم /3٨6٧/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: أحمد ريحانة بن عبدالرحمن  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /٢٢4١/ المقامة 
عليك من قبل: رائد فتيان بن عبدالجليل

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                 

بالغ رقم /3٢63/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: أحمد الكنصر بن محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /١٨٧٢/ المقامة 
عليك من قبل: بادين علي عالوي بن عالوي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /٢٥44/ لعام ٢٠٢١ 
م

على السيد: أحمد الشربجي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

٢٠٢٢/١٠/3٠م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: مروان الجدوع, بطلب: إخالء المأجور 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة إخطار             

بالغ رقم /3349/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: أحمد الزغر بن محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /3١٠٢/ المقامة عليك 
من قبل: حسين علي الحسون

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى      

بالغ رقم /3٠٢/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: أحمد اإلبراهيم بن حسن

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /433٢/ المقامة عليك 
من قبل: عيسى الشحادة بن محمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                         

بالغ رقم /3٨٨٢/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: إبراهيم علي الراشد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/ من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /٢463/ المقامة عليك 
من قبل: عبدالرحيم محمد المواس بطلب: 

تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /39٠٧/ لعام ٢٠٢١ 
م

على السيد: إبراهيم الخضر الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

٢٠٢٢/١٠/3٠م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: مسلط حسين, بطلب: تثبيت بيع سيارة  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /344٢/

رقم القرار /٢٧٨6/   

طالب التبليغ: إبراهيم أحمد الرمضان              

المطلوب تبليغه: محمد فاروق الدوري                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

١-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية 
والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى 
نوع شاحنة/ كيا/ لون أبيض تحمل اللوحة رقم 
٧3٥١٥4 واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

٢٠١6/٧/٢ جزء ال يتجزأ من القرار .

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها /١٥/ يوم 
من تاريخ النشر في الجريدة ستجرى  بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /3١١٢/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: صالح الدين خرج حميدي-محمد 
منزل المذري  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/١/من يوم 

االثنين٢٠٢٢/١٠/3١م

للنظر بالدعوى األساس /١٧٠١/ المقامة عليك 
من قبل: بسام األحمد بن عبدالسالم

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار                       

بالغ رقم /3١34/ لعام ٢٠٢٢م

على السيد: محمد وليد نجار بن أحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة/٢/من يوم 

الخميس٢٠٢٢/١٠/٢٧م

للنظر بالدعوى األساس /١466/ المقامة عليك 
من قبل: محمود محمد بن عدنان

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

روناهي/ الدرباسية- يستمر المحتل التركي ممارسة الحرب 
الخاصة، ضد فئات مجتمع شمال وشرق سوريا، والسيما 
االنجرار  بعدم  تحذيرات  الشبيبة  تصدر  فيما  الشبيبة، 
ألالعيب المحتل، ومواجهته، وإفشال المخططات التي   

يسعى إليها.

الحرب الخاصة... إحدى أنواع حروب العصر

الطبقة ...محاضرة توعوية عن مخاطر المخدرات وأضرارها على المجتمع

تُشن  التي  الحروب،  التاريخ، مرت  مر  على 
بمراحل ومحطات عديدة، كما كان لكل مرحلة 
أساليبها وطرق شنها، فالحروب التقليدية كما 
األسلحة  استخدام  تُشن عن طريق  معلوم  هو 
الحروب،  فتطّورت  المعروفة،  التقليدية 
باستعمال أساليب جديدة، يتم ابتكارها مع كل 

تقدم علمي يحصل.
أحد أنواع الحروب التي تشن اليوم، والتي ال 

يكون سالحها واضحاً هو: الحرب الخاصة.
الحرب  النفسية،  الحرب  الخاصة،  )الحرب 
الدماغ،  غسيل  اإلعالمية،  الحرب  الناعمة، 
الحرب بدون دماء(، مصطلحات تدور حول 
العمليات،  وأسلوب  لشكل،  الجوهرية  الفكرة 
التي تستهدف النفس البشرية، والتي تفرضها 
معيناً  أسلوباً  أدواتها  تمتلك  والتي  القوى، 
وتوجهاتها  مصالحها  تخدم  التصرفات،  من 

اإليديولوجية والسياسية والتجارية.
إن الحرب الخاصة، ألحقت بالشعوب أخطار 
اللغات  التي صهرت  والتشتت، وهي  التفرقة 
كائناً  اإلنسان  جعلت  التي  وهي  والثقافات، 
وانجازات  ونشاط  لكدح،  مبعثراً  مستهلكاً 
المجتمع، بدالً من أن يكون فرداً فعاالً ضامناً 

لسيرورة المجتمع. 

واإلرهابية،  اإلعالمية،  وسائلها  خالل  من 
)الجنس- ثالوث  من  اتخذت  التي  والدعائية، 
الرياضة-الفن( وسيلة لسلب المجتمع وإفراغه 

من معنى وجوده.
دولة  التجأت  سوريا،  وشرق  شمال  وفي 
االحتالل التركي إلى صنوف عدة من صنوف 
الحرب، في حربها ضد شعوب المنطقة، وأحد 
التي  الخاصة،  الحرب  كانت  الصنوف  هذه 
العمرية،  الفئات  تستهدف من خاللها مختلف 
وال سيما الفئة الشابة، لكون عقل الشباب يعدّ 

مادة خام، يسهل توجيهها والتحكم بها.
دولة  تشنها  التي  الخاصة،  الحرب  وحول 
االحتالل التركي ضد شبابنا، التقت صحيفتنا 
قالت  حيث  الدرباسية،  شبيبة  مع  )روناهي( 
منذ  آفا  روج  ثورة  »اندلعت  حسن:  ريحان 
تشن  الحين  ذلك  ومنذ  عاماً،   ١١ من  أكثر 
ضد  وحشية  هجمات  التركي  االحتالل  دولة 
شعوبها، مستخدمة في ذلك مرتزقتها، وأعتى 

أنواع أسلحتها، من طائرات ودبابات... إلخ.
 وقد أدت بعض تلك الهجمات إلى احتالل تركيا 
اآلونة  وفي  السورية،  األراضي  من  جزءاً 
إلى  التركي  االحتالل  دولة  لجأت  األخيرة، 
الحرب الخاصة في حربها ضد شعوب شمال 

وشرق سوريا، المتمثلة بزرع جواسيسها بين 
المجتمع، وبث الرعب بين األهالي لدفعهم إلى 

الهجرة، وبالتالي إفراغ المنطقة من شعبها«.
وأضافت: »تعتمد دولة االحتالل التركي على 
أساليب عدة في الحرب الخاصة، فإلى جانب 
من  التركي  االحتالل  دولة  تقوم  ذكرته،  ما 
خالل عمالئها بترويج المخدرات في المنطقة 
الشباب  قدرة  شل  بهدف  وذلك  الشباب،  بين 
التصدي  عن  عجزهم  وبالتالي  التفكير،  على 
ولكن  التركي،  االحتالل  دولة  لمخططات 
إلى  وصلت  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 
التركي،  االحتالل  دولة  تحيكه  لما  تام  وعي 
لذلك باتت هذه الشعوب وال سيما الشباب تقف 

في وجه هذه الحرب التي تشن ضدهم«.
أن  »علينا  بالقول:  اختتمت  حسن  ريحان 
تشن  التي  الخاصة،  الحرب  ألشكال  نتصدى 
ضدنا، فهي تستهدف بالدرجة األولى وجودنا 
على أرضنا، وهذا يتطلب منا درجة عالية من 
التنظيم والتدريب، لذلك يجب على الجميع تلقي 

التصدي لمثل هذه  دورات تدريبية عن كيفية 
القائد  الحرب، وخير مرجع في ذلك هو فكر 
ومجلداته،  كتبه  خالل  من  أوجالن  هللا  عبد 
حيث يحذر القائد دائماً من االنجرار وراء هذه 
الحرب، وكذلك يشرح القائد سبل التصدي لها 

والوقوف في وجهها«.

الشبيبة متمسكة بأرضها

)محمد  الشاب  لصحيفتنا  تحدث  جانبه  من 
التركي  النظام  »يعلم  قال:  حيث  األحمد( 
األساسية  الركيزة  هي  الشبيبة  أن  الفاشي، 
التركي  فإن دولة االحتالل  لذلك  للمجتمعات، 
النيل  لن تدخر شيئا، إال وتستخدمه في سبيل 
بذلك  وهي  سوريا،  وشرق  شمال  شبيبة  من 
تستخدم أساليب الحرب الخاصة، ومع األسف 
على  تؤثر  أن  األمر  بداية  في  استطاعت  فقد 
نتيجة حمالت  أن  إال  الشباب،  من  هائل  عدد 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  أطلقتها  التي  التوعية، 

أن  الشبيبة،  استطاعت  فقد  سوريا،  وشرق 
تقف  وأخذت  المخططات،  هذه  حقيقة  تُدرك 

في وجهها وتعمل على صدها«.
التركي  االحتالل  دولة  هدف  »إن  وتابع: 
واألمان  األمن  ضرب  هو  الحرب،  هذه  من 
وشرق  شمال  مناطق  بهما  اتسمت  اللذين 
سوريا، بفضل ثورة شعوبها ودماء شهدائها، 
تخشى  التركي،  االحتالل  دولة  فإن  وكذلك 
وشرق  شمال  على  حلت  التي  الديمقراطية، 
الديمقراطية،  الذاتية  إلدارة  ظل  في  سوريا 
فهي تخشى انتقال الديمقراطية هذه إلى الداخل 
التركي، فهذا يهدد عرش النظام الفاشي القائم 

على الدكتاتورية، وقمع الحريات«.
تنجر  لن  الشبيبة  قائالً:  أنهى  األحمد  محمد 
وراء ما يصبو إليه النظام التركي، وعلى هذا 
نتركها  نغادر أرضنا، ولن  لن  فإننا  األساس، 
لقمة سائغة لألعداء، بل إننا سندافع عنها حتى 

الرمق األخير.

في  المدنية  اإلدارة  في  المرأة  منسقية  عقدت 
الصحة،  لجنة  مع  وبالتنسيق  الطبقة،  منطقة 
المخدرات،  مخاطر  عن  توعوية  محاضرة 
وعلى  خاصة،  الشابة  الفئة  على  وأضرارها 

المجتمع بشكل عام.
اإلدارة  عن  وممثالت  ممثلون  وحضرها 
ومؤسساتها  الطبقة،  في  الديمقراطية  المدنية 
العسكرية  والمجالس  لها،  التابعة  المدنية 
ولجان  ومكاتب  الشابة،  والمرأة  والشبيبة، 
بالمشفى  التدريب  قاعة  في  وذلك  المرأة، 

الوطني في الطبقة.
عبد  النفسي  الدكتور  المحاضرة  ألقى  وقد 
الصمد الجاسم: »عانت المجتمعات في العالم 
أجمع من مشكلة المخدرات، لما لها من آثار 
مدمرة على الفرد والمجتمع في مجاالت عدة 
أصبحت  وقد  واقتصادية،  واجتماعية  نفسية، 
كالقـيادات  المجتمع  في  المهتمـين  تؤرق 
هذه  مثل  مع  مباشر  تماس  لها  التي  األمنية، 
الخطـيرة، وكذلك علماء االجتماع،  الجريـمة 
وعلماء النفس ورجـال الدين، وذلك من أجـل 

احـتوائها ومحاصرتها والحد من مخاطرها.
االتجار  قضية  أن  الجاسم: »الريب  وأضاف 
بالمخدرات، والمؤثرات العقلية، أحد الملفات 
األمنية، التي ال يخلو منها أي مؤتمر أو ندوة، 
المشاكل  إحدى  باعتبارها  دولي  ملتقى  أو 
األخيرين  العقدين  في  أصبحت  التي  الدولية، 
تقلق السلم واألمن العالميين، وتستخدم كحرب 

خاصة ضمن فئات المجتمع«.

إلى  المؤدية  »األسباب  إلى  الجاسم  وتطرق 
التعاطي، ومنها ما يعود إلى، الفرد، األسرة، 
وتأثيرها  المخدرات  أنواع  وإلى  المجتمع، 
واالجتماعي  واالقتصادي  والجسدي،  النفسي 

والسياسي على الفئة الشابة«.
تعاطي  من  الوقاية  أساليب  الجاسم  وذكر 
»أصبح  مضيفاً:  العالج  وطرق  المخدرات، 
على  المؤثرة  المخدرات  مواد  على  االعتماد 
ازداد  بل  المختلفة،  المجتمعات  أبناء  عقول 
خطرها إلى درجة استخدامها سالحاً خفياً في 
خاص  بشكل  مستهدفاً  الدول  بين  الحروب، 
قوة وطنية  من  تحويلهم  أجل  من  الشباب  فئة 
فاعلة، ومنتجة إلى قوة مدمرة تشل حركة ذلك 

المجتمع، وتبدد ثرواته«.
مادة  تسببها  التي  »اآلفات  إلى  الجاسم  ولفت 
الخطيرة  للجرائم  سبب  وهي  المخدرات، 
واالجتماعية،  والنفسية  الصحية  واآلفات 

من  وتنخره  المجتمع،  مقومات  تقوض  التي 
الداخل وتهدد حياة الشباب، حتى أصبحت آفة 

اجتماعية ال بد من محاربتها«.
األهالي:  الجاسم  طالب  حديثه  ختام  وفي 
على  والتعرف  أبنائهم،  إلى  »باإلنصات 
أي  بدون  واهتماماً  وقتاً  ومنحهم  مشاكلهم، 
الذين  فاألبناء  عليهم،  واإلطراء  تشتيت 

تعاطيهم  احتمال  يقل  الحنان  مشاعر  يتلقون 
المخدرات، بمقدار خمس مرات عن غيرهم، 
ووضع قواعد واضحة، وكونوا هادئين عندما 
يخالف أبناؤكم هذه القواعد، ويتعين أن تكون 
مبالغة،  بدون  ومعقولة  واضحة  ذلك  عواقب 
تعاطي  احتمال  يقل  األبناء،  يفعله  ما  معرفة 
الوالدان  يكون  عندما   %٢٠ بنسبة  المراهقين 

على معرفة بأماكن وجودهم ».
وضعت  المرأة  منسقية  أن  بالذكر  والجدير 
وهو  التوعوية،  الحملة  لهذه  خاصاً  برنامجاً 
تحديد يوم من كل أسبوع لعقد ندوات للوصول 
هذه  من  للحد  المجتمع  في  شريحة  أكبر  الى 
هاوار  أنباء  وكالة  أكدته  كما  الخطيرة،  اآلفة 

في الخبر.

محمد األحمد ريحان حسن
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مركز األخبارـ كشف محمد العضيب )ضابطة 
الثقافة  للجنة  السياحة  مديرية  في  سياحية 
والفن في اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنبج( 
مشروع  عن  الرسمي  الذاتية  اإلدارة  لموقع 
نجم  قلعة  بمحاذاة  استثماري  سياحي  منتجع 
شرق مدينة منبج, ويتم العمل عليه من قبل 
مع  بالتعاون  منبج,  في  والفن  الثقافة  لجنة 

مديريتي السياحة واآلثار.

قال العضيب أنَّ إنشاء المشروع سيكون على 
مرحلتين »األولى بدأت بمسح الشاطئ هندسيّاً 
واختيار الموقع واإلطاللة األفضل, مع مراعاة 
الدوري  المياه  منسوب  وانخفاض  ارتفاع 
والسنوي, والمرحلة الثانية ستبدأ بإنشاء مطعم 
مؤلَّف من طابق واحد بمساحة تقديرية حوالي 

3٠٠ م²«.
المرحلة  إنجاز  »وسينتهي  العضيب:  وتابع 
ليتم  العام,  هذا  نهاية  المشروع  من  األولى 
بإضافة  وذلك  القادم,  العام  في  استكمالها 
رملي  شاطئ  وإنشاء  المطعم  ولوازم  معدّات 

ومدينة ألعاب ومسبح أطفال«.

على  سيكون  المشروع  »إنَّ  العضيب  ونّوه 
شكل  يأخذ  ومرتفع,  بارز  صخري  جرٍف 
جهات,  ثالث  من  بالمياه  ُمحاطة  جزيرة 
يحمل شكل خماسي ويحيطه  المبنى  وتصميم 
جميع  من  الفرات  نهر  على  يطل  تّراس 

الجهات«.
العضيب:  قال  اختياره  تّم  الذي  الموقع  وعن 
في  موجودة  السياحي  العمل  مقومات  »كل 
وتاريخي  أثري  موقع  كونه  المشروع,  موقع 

وبجانب شاطئ مائي«.
االستثمار  تشجيع  باب  من  العمل  هذا  ويأتي   

وللتشجيع على السياحة وجذب المستثمرين.

)مدير  العلي  إسماعيل  صّرح  األخبارـ  مركز 
الشباب  لجنة  في  الشبابية  األنشطة  مكتب 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في  والرياضة 
خّرج   2٠22 عام  خالل  المكتب  أنَّ  للرقة( 
شملت  التي  دوراته  من  شابـ/ة   194
إنكليزية,  لغة  الحاسوب,  األوليّة,  اإلسعافات 
الشمسية,  الطاقة  تركيب  موبايل,  صيانة 

خياطة للمرأة, حالقة للرجل.

وأوضح العلي  للموقع الرسمي لإلدارة الذاتية 
حاليّاً  والتسجيل  بدوراته,  يستمر  »المكتب 
األوليّة  واإلسعافات  الحاسوب  دورات  على 
عن طريق تقديم استمارة للمكتب تحمل جميع 
المعلومات الشخصية، ويتم قبول جميع اللذين 

تتراوح أعمارهم بين  ١٨ عام 3٥ عام«.
ه العلي »يعمل المكتب على تنمية قدرات  ونوَّ
الشباب وتوعيتهم من خالل الدورات وحمالت 

البرشورات, حيُث أطلق المكتب سابقاً حملة ال 
للهجرة وحملة توعية عن المخدرات«.

أّما عن الهدف من هذه الدورات التدريبية قال 
مدير مكتب األنشطة الشبابية في لجنة الشباب 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في  والرياضة 
للرقة: »الهدف هو دمج الفئات الشابة في سوق 
المهن؛  هذه  على  التدريب  خالل  من  العمل 

إلنشاء المشارع الصغيرة«.

للرجال والنساء... 
مؤتمر ستار يستعد الفتتاح أول أكاديمية 

تدريب مشتركة في الحسكة

مرتزقة تركيا يسرقون مخصصات 
أهالي كري سبي من الخبز ويبيعونها

 بأضعاف مضاعفة

العمل على إنشاء منتجع 
سياحي بمحاذاة قلعة نجم

مكتب األنشطة الشبابية يخرج 
19٤ شابـ/ـة باختصاصات متعددة

مركز األخبارـ يوشك مؤتمر ستار على افتتاح 
أول أكاديمية مشتركة للتدريب الفكري للرجال 
والنساء سيفتتحها في الحسكة، وذلك بهدف 
التعريف بالنظام الكومينالي والعيش المشترك 

وتطوير الوعي االجتماعي وتصقيله.

عضوة منسقية مؤتمر ستار، ريما محمود في 
مقاطعة الحسكة أشارت في حديثها لوكالة هاوار 
إلى تجهيز افتتاح األكاديمية »منذ شهرين نقوم 
بتجهيز أول أكاديمية فكرية في الحسكة، والتي 
جاهدين  نسعى  إذ  والنساء،  الرجال  ستضم 
لضمان  الالزمة  والمواد  النواقص  الستكمال 

راحة المنضمين إلى التدريبات«.
وعن أهداف مؤتمر ستار من افتتاح األكاديمية 
أهمية  عن  ريما  تحدثت  الراهن،  الوقت  في 
وتعريفهن  المكونات،  كافة  من  النساء  تدريب 
بعيداً  المشترك  والتعايش  الكومينالي  بالنظام 

التي  النمطية  والصورة  والملكية  السلطة  عن 
الوعي  ولتطوير  كذلك  المرأة،  عليها  اعتادت 
ومشاريع  خطط  ووضع  وصقله  االجتماعي 

مستقبلية.
ستعتمد  التي  التدريبية  األسس  إلى  منوهةً 
وتوجيهات  فكرية،  »دروس  األكاديمية  عليها 
وكيفية  المرأة،  عن  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
المجتمعات،  ضمن  الحرة  المرأة  تعايش 
وتوضيح وشرح مفهوم حرب الشعب الثورية، 

والتعريف بعلم المرأة )الجنولوجيا(«.
ولفتت إلى أهمية هكذا تدريب تضم الجنسين: 
بين  المساواة  وحق  التشاركية  مفهوم  »لنشر 
المرأة والرجل في المجتمع، وللعمل معاً لبناء 

مجتمع أخالقي سياسي«.
عضوة منسقية مؤتمر ستار، طالبت النساء من 
جميع المكونات بضرورة االلتحاق بأكاديميات 
الثورة  تطوير  أجل  من  الفكري،  التدريب 
»على  سياسي  أخالقي  مجتمع  ولبناء  الذهنية 
النساء والرجال من كافة المكونات التوجه إلى 
األكاديمية التي ستُفتتح من أجلهم، انطالقاً من 
النساء اللواتي ال يعملن وصوالً إلى عضوات 

المؤسسات«.
ريما  نوهت  األكاديمية،  باسم  يتعلق  وفيما 
بعد،  لألكاديمية  اسماً  نختار  »لم  إلى  محمود 
دافعت  لمناضلة  اسماً  سيكون  بالتأكيد  لكن 

وكافحت من أجل تحقيق الحرية لشعبها«.

ريف  من  محلي  مصدر  أفاد  األخبارـ  مركز 
الخبز  بأن ربطة  المحتلة  مقاطعة كري سبي 
مع  المعلن،  سعرها  أضعاف  بثالثة  تباع 
االحتالل  مرتزقة  قِبل  من  المادة  استغالل 

التركي.

في  شهدت  سلوك  ناحية  فإن  المصدر  حسب 
وجه  في  شعبياً  وغضباً  توتراً  األخيرة  الفترة 
التركي، بسبب قيامهم  مرتزقة دولة االحتالل 

بسرقة مخصصات األهالي من مادة الخبز.
استيالء  عبر  تتم  السرقة  عملية  أن  وبيّن 
المرتزقة على مخصصات األهالي بعد خبزها 
 3 يقارب  بما  بيعها  ليتم  األفران،  قبل  من 

أضعاف سعرها الُمعلن.
المرتزقة  إن  هاوار  لوكالة  المصدر  وأضاف 
الخبز  لبيع ما سرقوه من  يستخدمون األطفال 
 ١٥ بـ  لألهالي  ببيعها  وذلك  األرصفة،  على 
يعادل  ما  )أي  الواحدة  للربطة  تركيّة  ليرة 
٥٠٠٠ ليرة سوريّة(، في حين أن األفران تبيع 
يعادل ١٨٠٠  )ما  تركيّة  ليرات   6 بـ  الربطة 

ليرة سوريّة(.
وتشهد المناطق المحتلة من قبل دولة االحتالل 
التركي ومرتزقتها أوضاعاً معيشية واقتصادية 
واستغاللهم  المرتزقة  هيمنة  ظل  في  صعبة 
في  للمواطنين  الالزمة  األساسية  للمواد 

مجاالت الزراعة والتجارة وغيرها.

ظل  في  كبيراً  تراجعاً  الزراعة  قطاع  وشهد 
عدم قدرة المزارعين على تأمين المحروقات 
المخصصة  الديزل  لتشغيل محركات  الالزمة 
لذلك بعد وصول سعر البرميل الواحد لـ 6٠٠ 
ألف ليرة سوريّة، رافقه تدهور أوضاع مربي 

الماشية وركود اقتصادي في األسواق.

علماء يدرسون الجزيئات األساسية في مسعى لعالج 
أنواع السرطان المميتة

طريقة المشي قد ُتنبئ باحتمالية موت 
الشخص خالل السنوات الخمس التالية

مواد غذائية ال تصلح للتجميد

يعمل الباحثون لألبحاث النووية، على دراسة 
الجسيمات األولية سعياً إلى حل ألغاز الكون، 
نطاق عالج  توسيع  أيضاً  تتيح  جهودهم  لكن 
اآلن  حتى  تعتبر  التي  السرطان  أنواع  بعض 

مميتة.
جزيئات  أصغر  هي  األولية«  و«الجسيمات 
ليست  ألنها  أولية  وتسمى  المادة،  تركيب  في 
على  والمثال  أصغر،  جزيئات  من  مكونة 

الجسيمات األولية هو اإللكترون.
الجسيمات  مسرعات  الباحثون  ويستخدم 
العالج  نطاق  لتوسيع  طرق  إليجاد  العمالقة 
اإلشعاعي للسرطان، وبالتالي معالجة األورام 
التي يصعب الوصول إليها والتي يؤدي العجز 

عن بلوغها إلى وفاة حتمية للمرضى.

محاربة الخاليا الرسطانية بشكٍل 
أكرث فعالية

إن البحث يهدف إلى إنشاء حزم عالية الطاقة 
نهاية  في  تساعد  أن  يمكن  اإللكترونات  من 
المطاف في محاربة الخاليا السرطانية بشكٍل 

أكثر فعالية.
والهدف يكمن في تطوير »تكنولوجيا لتسريع 
لعالج  الالزمة  الطاقات  ذات  اإللكترونات 
مليون   ١٠٠ على  تزيد  التي  العميقة  األورام 

إلكترون فولت«.

هذه  استخدام  حول  الفكرة  وتتمحور   
معالجة  الطاقة مع طريقة  اإللكترونات عالية 

جديدة واعدة تسمى »فالش«.

أرضار جانبية

تقوم هذه الطريقة على توصيل جرعة اإلشعاع 
في بضع مئات من األلف من الثانية، بدالً من 
بضع دقائق كما الحال حالياً، وقد ثبت أن هذا 
الورم  على  نفسه  المدمر  التأثير  له  األسلوب 

بكثير  أقل  ضرراً  يسبب  لكنه  المستهدف، 
لألنسجة السليمة المحيطة.

كما إن العالج اإلشعاعي التقليدي »يتسبب في 
أضرار جانبية«. 

أن تأثير العالج القصير والمكثف بتقنية فالش 
يتمثل في »تقليل الخطر على األنسجة السليمة 
مع إتالف الخاليا السرطانية بشكٍل مناسب«.

املرسعات الخطية الطبية

على  مرة  ألول  فالش  تقنية  واستخدمت 
إلى  استناداً   ،٢٠١٨ عام  في  المرضى 
المسرعات الخطية الطبية المتاحة حالياً والتي 
من  الطاقة  منخفضة  إلكترونية  حزماً  توفر 

حوالي 6 إلى ١٠ ماليين إلكترون فولت.
ال  المنخفضة،  الطاقة  هذه  مثل  في  ذلك،  مع 
فإن  وبالتالي  بعمق،  تخترق  أن  للحزم  يمكن 
هذا العالج الفعال للغاية لم يستخدم حتى اآلن 
سرطانات  مثل  السطحية،  األورام  في  إال 

الجلد.
النووية  لألبحاث  الفيزيائيين  العلماء  لكن 
يتعاونون حالياً لتطوير آلة قادرة على إرسال 
 ٢٠٠ إلى   ١٠٠ من  اإللكترونات  من  شعاع 
ميغا إلكترون فولت، ما من شأنه القضاء على 

األورام التي يصعب الوصول إليها.

تغيري املعادلة

العميقة  السرطانية  األورام  تعتبر  ما  غالباً 
العالج  أو  بالجراحة  عالجها  يمكن  ال  التي 
حكم  بمثابة  التقليدي  اإلشعاعي  أو  الكيميائي 

مبرم باإلعدام للمرضى.
في  عالجها  يمكننا  »ال  التي  السرطانات  إن 
الوقت الحالي ستكون األهداف« التي سيجري 
التركيز عليها، أما بالنسبة لهذه السرطانات » 

تمثل ثلث الحاالت، وقد يغير ذلك المعادلة«.
فالش  طريقة  تتيح  أن  في  الباحثون  ويأمل 

بتأثيرها األقل ضرراً على األنسجة المحيطة، 
مهاجمة األورام الموجودة في الدماغ أو قرب 

األعضاء الحيوية األخرى.
ويتمثل أحد التحديات في جعل المسرع القوي 
في  باستخدامه  للسماح  يكفي  بما  مضغوطاً 

المستشفى.

النموذج األويل

النووية،  لألبحاث  األوروبي  المجلس  وفي 
الذي  »كلير«  لمسرع  كبيرة  قاعة  خصصت 
يتطلب ٢٠ متراً لدفع اإللكترونات إلى مستوى 
لتكييف  إضافية  متراً  المطلوب، و٢٠  الطاقة 

الحزمة وقياسها وتسليمها.
والمسرع مزود بالقدرة الالزمة »للتسريع في 
األولي  النموذج  وسيهدف  أصغر«،  مساحة 
الذي يتم تصميمه بالتعاون مع مركز فود إلى 

إنجاز المهمة باستخدام آلة بطول ١٠ أمتار.
من  ويقلل  التكاليف  »يخفض  الحل  هذا  فإن 
تثبيته  ويمكن  وتنوعها،  الطاقة  استهالك 
إلى  الحاجة  دون  من  المستشفى  في  بسهولة 

بناء مبنى كامل«.
األولي  النموذج  صنع  يبدأ  أن  المتوقع  ومن 
التجارب  تبدأ  أن  ويمكن   ،٢٠٢3 شباط  في 
السريرية على المرضى في عام ٢٠٢٥، »إذا 

سارت األمور على ما يرام«.

توصلت دراسة حديثة إلى أن المعطيات التي 
من  دقائق   6 من  الشخص  عن  جمعها  يمكن 
الوفاة لدى  لتقدير مخاطر  المشي كانت كافية 

الشخص خالل السنوات الخمس المقبلة.
وقدرت الدراسات التي تم إجراؤها سابقاً بهذا 
مستوى  باستخدام  الوفاة  مخاطر  الخصوص 
قياسها  تم  والتي  اليومي،  البدني  النشاط 
لالرتداء  القابلة  الحركة  مستشعرات  بواسطة 
ومع  البدنية،  اللياقة  ساعات  مثل  أجهزة  في 
الذكية  للساعات  المتزايدة  الشعبية  ذلك ورغم 
وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، فإنها بشكٍل عام ال 

يرتديها الجميع.

هواتف ذكية ميكنها جمع 
بيانات

إن معظم الناس يمتلكون هواتف ذكية يمكنها 
جمع بيانات، ولكن حساب مخاطر الوفيات من 
صعب،  أمر  يجمعونها  التي  األنشطة  بيانات 
ألن الناس ال يميلون إلى حمل هواتفهم طوال 

اليوم.
الحركة  حساس  بيانات  الباحثون  أجرى  كما 
خالل  من  المشاركين   ١٠ لحوالي  والموت 
خوارزمية  طور  الذي  اآللي،  التعلم  نموذج 
باستخدام  سنوات   ٥ لمدة  الوفاة  خطر  قدرت 

التسارع خالل المشي لمدة 6 دقائق.

منط ميش يرتبط بأمراض القلب 
والرئة

بالنسبة للعديد من األمراض، وتحديداً أمراض 
للغاية حيث  الرئة، هناك نمط مميز  أو  القلب 
يسرعون  ثم  النفس  انقطاع  الناس عند  يتباطأ 

مرة أخرى بجرعات قصيرة«.
التنبؤ  من  الخوارزمية  عبر  العلماء  وتمكن 
الخمسة  السنوات  خالل  الوفاة  باحتمالية 

الالحقة.
مستشعرات  الدراسة  هذه  استخدمت  بينما 
فإن  المعصم،  في  ارتداؤها  يتم  التي  الحركة 
الهواتف الذكية قادرةً أيضاً على قياس التسارع 

أثناء المشي لمسافات قصيرة.
فإذا كان األشخاص يحملون هواتف، فيمكنك 
ال  وهذا شيء  يومي  أو  أسبوعي  تنبؤ  إجراء 

يمكنك الحصول عليه بأي طريقة أخرى«.
ألفاً   ١6 شملت  حيث  سابقة،  لدراسة  ووفقاً 
المشاركين  لدى  زاد  فقد  شخصاً،  و4١4 
خطر  منخفضة  مشي  سرعة  لديهم  الذين 
الموت الناجم عن مرض قلبي وعائي بمقدار 
ساروا  الذين  بالمشاركين  مقارنةً  أضعاف   3

بشكٍل أسرع.

رسعة امليش

أظهرت الدراسات إن سرعة المشي أظهرت 
فوائد تتجاوز عدد الخطوات التي تم تحقيقها.

إن الرسالة من الدراسة هي أنه من أجل الفوائد 
يهدفوا  أن  للناس  يمكن  ال  الوقائية،  الصحية 
اليوم  في  خطوة  آالف   ١٠ إلى  مثالي  بشكٍل 
المشي  إلى  أيضاً  يهدفوا  أن  يجب  بل  فقط، 

بشكٍل أسرع.

ويستخدمه  بسهولة  الخطوات  عدد  يُفهم 
مستويات  لتتبع  واسع  نطاق  على  الجمهور 
تتبع  المتزايدة ألجهزة  الشعبية  بفضل  النشاط 
اللياقة البدنية والتطبيقات، ولكن نادراً ما يفكر 

الناس في وتيرة خطواتهم«.
ووجدت دراسة أن كل ألفي خطوة يومياً تقلل 
من خطر الوفاة المبكرة بشكٍل تدريجي بنسبة 
حتى  ينطبق  وهذا  و١١%،   %٨ بين  تتراوح 
على ما يقرب من ١٠ آالف خطوة في اليوم، 
ألمراض  بالنسبة  مشابه  انخفاض  ولوحظ 

القلب واألوعية الدموية وخطر السرطان.
ارتبط عدد أكبر من الخطوات يومياً بانخفاض 

خطر اإلصابة بالخرف لجميع األسباب.

فوائد المشي
ـ الشعور بالسعادة.

ـ تحسين القدرات اإلبداعية.
ـ زيادة التمثيل الغذائي.

ـ زيادة احتمال طول العمر.
ـ تحسين النوم.

ـ الحفاظ على الهدوء واالسترخاء.
ـ تحسين صحة الدماغ.

ـ تقوية العظام.
ـ قضاء وقت ممتع.

ـ المساعدة على فقدان الوزن.

أخصائية  موخينا،  ماريات  الدكتورة  أعلنت 
الغذائية  المواد  بعض  أن  الروسية،  التغذية 
تدمر  التجميد  عملية  ألن  للتجميد،  تصلح  ال 

الفيتامينات التي تحتويها.
وتشير الخبيرة في حديث لراديو »سبوتنيك«، 
الثمار  مختلف  يجمدون  الكثيرين  أن  إلى 
لفصل  الموسمية  والخضروات  والفواكه 
جميع  على  الحفاظ  يمكن  ال  ولكن  الشتاء. 
ألن  سلبية.  حرارة  درجة  في  الغذائية  المواد 
تفقد  التجمد  بعد  فمثال  يتغير.  بعضها  تركيب 
ومضادات  الفيتامينات  الورقية  الخضروات 

األكسدة فيها.
وتقول، »ال ينصح بتجميد الخضروات الورقية 

الكلوروفيل  تدمير  يسبب  ألنه  واألعشاب، 
ولن  األكسدة  ومضادات  الفيتامينات  وفقدان 

يبقى فيها سوى األلياف الغذائية«.
وتضيف، تؤثر عملية التجميد سلبا في القيمة 
الغذائية للخضروات المحتوية على نسبة عالية 

من الماء.
الخضروات  بتجميد  ينصح  »ال  وتقول، 
والطماطم  الخيار  مثل  الماء  على  المحتوية 
إذابة  بعد  السم  مثل  تصبح  ألنها  والكوسا، 

الجليد، وتفقد متانتها ومرونتها«.
الغنية  المواد  أن  إلى  األخصائية،  وتشير 
بعد  خصائصها  تتغير  أن  يمكن  بالبروتينات 

التجميد أيضا.
التجميد  عملية  خالل  »تتقطع  وتقول: 
البروتين  ويفسد  البروتينية،  الروابط 
بتجميد  ينصح  ال  كما   .)Denaturation(
التجميد  بعد  ألنها  المخمرة،  األلبان  منتجات 

تفقد عمليا معظم خصائصها المفيدة«.
األحماض  نشاط  من  البرودة  تقلل  لها،  ووفقا 
الدهنية المتعددة غير المشبعة في اللوز والفول 
السوداني والبندق. أي أن هذه المسكرات تفقد 

جودتها بعد تجميدها.
والموز  األجبان  بتجميد  ينصح  ال  وتضيف، 

أيضا.

روناهي/ الشهباءـ  طالبت منسقية مكتب األحزاب السياسية إلقليم عفرين حكومة دمشق 
بعدم االنجرار لمؤامرات حكومة أنقرة، بل مطالبتها بالخروج من جميع األراضي السورّية، 

وفتح قنوات الحوار مع جميع السوريين للوصول لحلول سياسية ُتنهي الصراع الدائر.

ُمنسقّية مكتب األحزاب السياسية إلقليم عفرين تدعو 
حكومة دمشق بعدم االنجرار وراء مؤامرات المحتل التركي

إقليم  في  السياسية  األحزاب  منسقية  وألقت 
في  الدائرة  األحداث  حول  بياناً  عفرين، 
يوم  تحديداً،  عفرين  وفي  المحتلة  المناطق 
وذلك  الجاري  األول  تشرين   ٢3 االثنين 
األحزاب  عن  ممثلين  من  العشرات  بمشاركة 
السياسية في إقليم عفرين، في حديقة األحداث 

في مقاطعة الشهباء.
على  يخفى  يعد  لم  بأنه  المنسقية  وأوضحت 
التدّخل  في  التركي  االحتالل  دولة  تورط  أحد 
الجماعات  دعم  خالل  من  السورية،  بشؤون 
المتطرفة ومرتزقة داعش وهيئة تحرير الشام/ 
والمجموعات  اإلرهابيتين،  النصرة/  جبهة 
الوطني/،  الجيش   / مسمى  تحت  الراديكالية 
األعوام  خالل  دولية  بتقارير  موثق  وذلك 
الماضية في األزمة السورية والتي ترمي من 
وراء ذلك تنفيذ أطماعها وتوسيع نفوذها على 

حساب شعوب المنطقة وخاصةً الكرد.

وبعض  دمشق  حكومة  صمت  بأن  وأفادت 
األطراف العربية والدولية حيال تلك التدّخالت 
وبشكٍل سلبي، ساهم في معاناة شعوب المنطقة 
يستحال  لمرحلة  الدولة  أوصلت سوريا  والتي 
التي  البطولية  فالمقاومة  بمصيرها،  التكهن 
بكل  سوريا  وشرق  شمال  في  شعبنا  يبديها 
شعوبه، وتصديه لجميع المخططات ودفع ثمن 
وقاوم  والجرحى،  الشهداء  من  اآلالف  ذلك 
ببسالة أدت إلى القضاء على اإلرهاب وأفشلت 

جميع المخططات وكشفت زيفها.
األخيرة  تركيا  مساعي  بأن  المنسقية  وأكدت   
تأتي في تعويم جبهة النصرة المصنفة إرهابياً 
الشمال  في  مناطق  على  السيطرة  خالل  من 
انشغال  وسط  عفرين  ضمنها  ومن  السوري 
دولي في الحرب األوكرانية لتعود تركيا مرةً 
للسلطة  المتعطش  دمشق  حكومة  جرَّ  أخرى، 
الرسمية،  التصريحات  خالل  من  محاولة 

حساب  وعلى  الحكومة  مع   تقارب  بإحداث 
أرواح مئات اآلالف والجرحى وذلك من خالل 
في  األخيرة  توافقاتهم  في  عليه  االتفاق  تم  ما 
الشرعية  قرارات  على  استدارة  وهو  أستانة 
الدولية وقرارها األممي ٢٢٥4 وتفعيل مسار 
الذي ال طائل منه، وطي صفحة  المصالحات 
اإلدارة  مشروع  وإفشال  السورية  المعارضة 
مربعها  إلى  السوريّة  األزمة  وإعادة  الذاتية 
في  الدولية  القوى  انشغال  مستغالً  األول 
أزمات العالم وعدم االهتمام باألزمة السوريّة 
تُنهي  مشتركة  لصيغة  والوصول  يجب،  كما 

الصراع في المنطقة.
ختام  في  السياسية  األحزاب  منسقية  وطالبت 
بيانها حكومة دمشق  لعدم االنجرار لمؤامرات 
مصالحها  عن  تبحث  والتي  التركية  الحكومة 
وفرض أجندتها عنوةً، والخروج من األراضي 
مع  المباشر  الحوار  قنوات  وفتح  السورية 

جميع السوريين للوصول لحلول سياسية تنهي 
الصراع الدائر، وكما طالبت المجتمع الدولي، 
التركي  القرار  المؤثرة على  الدول  السعي مع 
شؤون  في  التدّخل  بوقف  حكومتها  بمطالبة 
الدولي على  دول الجوار والعمل مع المجتمع 

إيجاد حلول سياسية  تنهي الصراع في سوريا، 
ديارهم  إلى  المهجرين  جميع  عودة  وتأمين 
طريق  خارطة  برسم  والبدء  دوليّة  بضمانة 

إلعادة بناء سوريا موحدة.             
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قامشلو / جوان محمد ـ في رياضة إقليم الجزيرة هناك من يحاول الحصول على المناصب واأللقاب بأي ثمن كان!، ونفس األمر في الحصول على 
المناصب ضمن إدارات األندية التي تتبع لحكومة دمشق، حتى لو كان ذلك على حساب أرزاق وأرواح اآلخرين!، وبطرق ملتوية وغير أخالقية!.

غياب التنافس الشريف على األلقاب والمناصب 
في الرياضة!

سردم يكرر اإلنجاز على حساب األسايش ويتّوج بلقب بطولة الكرة الطائرة

70 شخصية من حول العالم تدعو فضح تركيا الستخدامها األسلحة الكيماوية

رابطة نوروز تحيي الذكرى الـ 38 
لرحيل الشاعر جكرخوين في بيروت

لبنان وسوريا يبحثان الحدود البحرية بعد 
اتفاق بيروت مع إسرائيل

أنحاء  األخبارـ دعت ٧٠ شخصية من  مركز 
مختلفة من العالم خالل بيان إلى فضح هجمات 
وطالبت  ووقفها،  الكيماوية  التركية  الدولة 
وسائل اإلعالم العربية والعالمية الخروج عن 
الديمقراطية  القوى  جميع  دعت  كما  صمتها، 
ودعم  الكردي،  الشعب  مع  مقاومة  التضامن 

مطالبه.
دولة  ردع  إيقاف  ضرورة  على  البيان  وشدد 
التخاذ  ماسة  حاجة  »هناك  التركي  االحتالل 
إجراءات فورية ضد الدولة التركية لمنعها من 
والجرائم  الحرب  جرائم  من  المزيد  ارتكاب 
ضد اإلنسانية بحق الكرد وشعوب المنطقة، إن 
تركيا تستخدم األسلحة الكيماوية وتشعل النار 
في الغابات وتضطهد الشعب الكردي وشعوب 
والواليات  األوروبي  لالتحاد  يمكن  ال  تركيا، 
الكيميائية  األسلحة  حظر  ومنظمة  المتحدة 
الدولية وهيئة األمم المتحدة التستر على جرائم 

تركيا والوقوف مكتوفي األيدي جّراء ذلك«.
ودعت الشخصيات »ندعو المؤسسات الدولية، 
والحكومات والمجتمع الدولي، وجامعة الدول 
والسياسيين  واألكاديميين،  والمثقفين،  العربية 
تركيا  جرائم  إدانة  إلى  العرب  والديمقراطيين 
رفع  وكذلك  الكيماوية،  األسلحة  واستخدامها 
التركية  الحكومة  مسؤولي  لمحاكمة  دعاوى 
ضد  والجرائم  الحرب  جرائم  على  والدولة 
عقوبات  وفرض  يرتكبونها،  التي  اإلنسانية 
كيماوية  أسلحة  الستخدامها  تركيا  على 

محظورة دولياً« 
الدولية  والصحافة  اإلعالم  وسائل  ودعت 
والبدء  صمتها  عن  الخروج  إلى  والعربية 
الكيماوية،  لألسلحة  تركيا  استخدام  بفضح 
والعربي  الدولي  العام  الرأي  أيضاً  ودعت 
وجميع القوى الديمقراطية »إلظهار التضامن 
مع المقاومة الكردية ودعم مطلب الكرد بوقف 
األسلحة  واستخدام  تركيا  لهجمات  فوري 

الكيماوية«.

الموقعون على البيان:
١ -السفير شريف شاهين – السفير المصري 

األسبق في العراق
كاتبة   – الحفناوي  علي  محمد  كريمة   –٢

وصيدالنية - مصر
3 – أحمد حسن عبد النبي – إعالمي - مصر

 - إعالمية   – خليل  حسن  خليل  سندس   –  4
مصر

وناشط  كاتب   – الرياني  الرحمن  عبد   –  ٥
سياسي - اليمن

فلسطيني  تشكيلي  سيدو-فنان  أبو  ياسر   –  6
وعضو في حركة التحرير الوطني الفلسطينية 

)حركة فتح(.
٧ - نهاد القاضي - ناشط حقوقي - هولندا

٨ – د. أيمن الرقب – ناشط سياسي فلسطيني
للمؤتمر  العام  ألفرد رياشي – األمين  9 – د. 

الدائم للفيدرالية – لبنان
١٠ – د. أحمد رجب – أستاذ قانون دولي في 

جامعة االسكندرية – مصر
١١ – رداد القالب – كاتب وصحفي – األردن
أكاديمي  باحث   - صبري  ثابت  على   -  ١٢

وكاتب – مصر
القاهرة  مركز  رئيس   – فايد  رجائي   –  ١3

للدراسات الكردية – مصر
١4 – محمد حسن البنا – رئيس تحرير جريدة 

األخبار سابقاً – مصر
١٥ – اللواء الدكتور سامح أبو هشيمة – محلل 

سياسي استراتيجي – مصر
أستاذ  الدكتور رؤوف حامد –  ١6 – األستاذ 

علوم أدوية ومحلل سياسي – مصر
الصحفيين  نقابة  وكيل   – عامر  أيمن   –  ١٧
للشؤون العربية واألفريقية في نقابة الصحفيين 

المصريين
أستاذ   – شقرا  جمال  الدكتور  األستاذ   –  ١٨

التاريخ الحديث في جامعة عين شمس – مصر
١9 – عاطف صقر – كاتب وصحفي – مصر
٢٠ – صالح أبو العال – كبير مذيعي اإلذاعة 

المصرية سابقاً
باحثة وكاتبة  الدكتورة فرناز عطية –   – ٢١

– مصر
 – وصحفي  كاتب   – الخير  أبو  علي   –  ٢٢

مصر
في  وباحثة  أبو ستيت – صحفية  ٢3 – والء 

العلوم السياسية – مصر
٢4 – رشا منير – صحفية – مصر

كاتب   – الشميري  سيف  الستار  عبد   –  ٢٥
وصحفي – اليمن

٢6 – أبو بكر أبو صائغ – كاتب وصحفي – 
أريتريا

٢٧ – حسام محجوب – صحفي وإعالمي – 
مصر

٢٨ – وليد الرمالي – كاتب وصحفي – مصر
الحركة  رئيس   – محمد  الباقي  عبد   –  ٢9

الشعبية من أجل تشاد
3٠ – رامي زهدي – سياسي وخبير اقتصادي 

– مصر
3١ – العميد جميل المعمري – خبير أمني – 

اليمن
 – وصحفي  كاتب   – الفتاح  عبد  سيد   –  3٢

مصر
33 – علي محمد شوشان – كاتب – مصر

34 – د. سيد شرقاوي – اخصائي اجتماعي 
وخبير تربية وتعليم – مصر

نسوية  ناشطة   – قيقة  عافية  بن  3٥ – سلوى 
– تونس

36 – د. كمال حامد مغيث – دكتور تربوي 
– مصر

3٧ – اللواء هشام طوسون – مصر
3٨ – عزة عبد الحليم جابر – كاتبة – مصر

39 – عبد السالم الجريس – إعالمي – مصر
4٠ – محمد اإللفي – صحفي في البوابة نيوز 

– مصر
العربي  الحزب   – ماضي  هاني   –  4١

الديمقراطي الناصري – مصر
الحزب  ممثل   - إسماعيل  عاطف   -  4٢

الشيوعي السوداني في القاهرة
 – وإعالمي  صحفي   – حاتم  محمود   –  43

مصر
سابق  برلماني   – موسكوفيان  هامو   –  44

وناشط سياسي – لبنان
4٥ – إبراهيم مراد – رئيس االتحاد السرياني 

العالمي – لبنان
سياسي  ناشط   – خاشادوريان  فابيو   –  46

أرمني
االتحاد  رئيس   – لملومجيان  أدرجيان   –  4٧

الثقافي األرمني – األرجنتين
الحزب  رئيس   – كرابيتيان  لوسي   –  4٨

األرمني الشيوعي اإلسباني
49 – فاهغان شاقليان – رئيس المركز الثقافي 

األرمني في جورجيا
٥٠ – آراغدز آخويان – برلماني سابق وناشط 

سياسي
سياسي  ناشط   – بودانو  آليخاندرو   –  ٥١

ورئيس االتحاد الثقافي في األرجنتين

فيقه – صحفي وناشط سياسي  ٥٢ – محمود 
– لبنان

٥3 – دونا جعلوك – محامية – لبنان
٥4 – سعاد عبد الرحمن – مسؤولة العالقات 

الخارجية لجمعية المرأة الفلسطينية – لبنان
االئتالف  مسؤولة   – سوسان  ناهد   –  ٥٥

التربوي في لبنان
اللبناني  السفير   – فياض  نيكوالس   –  ٥6

السابق في إثيوبيا
٥٧ – صفية ظاظا – محامية وناشطة سياسية 

– لبنان
٥٨ – دالل البستاني – كاتبة – لبنان

٥9 – سماهر دياب – ناشطة نسوية – لبنان
وناشطة  إعالمية   – الدين  بدر  نعمت   –  6٠

سياسية – لبنان
6١ – دالل سعد – كاتبة وروائية – لبنان

6٢ – على نزها – مخرج سينمائي – لبنان
وردة  جمعية  رئيسة   – الدبس  ماري   –  63

بطرس للعمل النسوي
جريدة  تحرير  رئيس   - مغربي  عبده   -  64

البالغ – مصر
6٥ – أحمد بهاء الدين شعبان – األمين العام 

للحزب االشتراكي المصري
المكتب  66 – د. محمد حسن خليل – عضو 

السياسي للحزب االشتراكي المصري
6٧ - زهرة شطا – إعالمية – مصر

الشباب  إذاعة  رئيس   - زيد  أبو  عالء   -  6٨
والرياضة في القاهرة

األولى  القناة  رئيس   - حسن  وليد   -  69
بالتلفزيون المصري

قناة  في  مذيع   - النبي  عبد  - محمد حسن   ٧٠
النايل دراما في التلفزيون المصري

مركز األخبارـ أحيت رابطة نوروز الثقافية االجتماعية 
في بيروت، الذكرى الثامنة والثالثين لرحيل الشاعر 
العشرات  حضرها  أمسيٍة  بعقد  جكرخوين،  الكردي 

من أبناء الجالية الكردية في لبنان.
شهداء  أرواح  على  صمت  بدقيقة  األمسية  وبدأت 
نوروز  رابطة  رئيس  تطرق  بعدها  ومن  الحرية، 
الذاتية  السيرة  إلى  الثقافية االجتماعية، جمال حسن، 
الشعرية  ثورته  وإلى  جكرخوين،  الخالد  للشاعر 
األدبية، وذكر أهم كتبه وأشعاره، كما نوه إلى أهمية 
للشعب  خصوصاً  جكرخوين  وشعر  عموماً  الشعر 

الكردي واألدب المعاصر.
ثم ألقى مسؤول لجنة الثقافة والفن في الرابطة، خليل 
خالد، مقتطفات من شعر الشاعر جكرخوين، تال ذلك 
روجي”  “والتي  الرابطة  فرقة  قدمته  فني  عرض 
تضّمن أغاني من كلمات الشاعر الكبير جكر خوين.

فيها  وتم  احتجاجية،  وقفة  الحضور  وقف  ذلك  بعد 
قراءة بيان، ألقاه أدهم باسم الجالية الكردية في لبنان، 
للعدوان التركي الفاشي على باشور،  وذلك استنكاراً 

الكيميائية  األسلحة  باستخدامها  وتنديداً  ورفضاً 
المحّرمة دولياً في هجماتها الوحشية تلك على قوات 
الكريال وعلى أبناء وبنات الشعب الكردي في باشور.
خطورة  »مدى  إلى  البيان  خالل  أدهم  وتطرق 
تفريغ  من  الكردي  الشعب  على  الكيميائية  األسلحة 
وإلى  موطنه،  من  للشعب  وتهجير  والمدن،  للقرى 
المظلومية التي يتعرض لها مقاتلو الكريال منذ شهور 
عديدة جراء األسلحة الكيميائية، التي تستخدمها الدولة 
وسط  حربها ضدهم،  في  والعدوانية  الفاشية  التركية 

صمت المنظمات الدولية المعنية حتى اللحظة«.

إن  لبناني  مسؤول  قال  األخبارـ  مركز 
حكومة  ورئيس  عون  ميشال  الرئيس 
السبت  يوم  بحثا  األسد  بشار  دمشق 
بين  المشتركة  البحرية  الحدود  ترسيم 
وفد  بها  يقوم  زيارة  قبل  بلديهما، وذلك 
لبناني مكلف بالتفاوض بشأن األمر إلى 

دمشق خالل األيام المقبلة.
وثار نزاع على الحدود البحرية المشتركة 
الماضي بعد أن منحت  العام  البلدين  بين 
روسية  طاقة  لشركة  ترخيصا  سوريا 
منطقة،  في  بحري  تنقيب  عمليات  لبدء 
عدة  وحدثت  له،  تابعة  إنها  لبنان:  يقول 
اكتشافات للغاز في شرق البحر المتوسط.
ترسيم  إن  سابق:  وقت  في  عون  وقال 
اتفق  أن  بعد  التالي  سيكون  الحدود  هذه 
مع  الجنوبية  البحرية  حدوده  على  لبنان 
محادثات  بعد  القديم،  العدو  إسرائيل، 

على  أمريكية  بوساطة  مباشرة  غير 
اللبناني  المسؤول  وقال  سنوات،  مدى 
السبت: »إن  يوم  بعد محادثات  لرويترز 
على  حريص  لبنان  أن  األسد  أبلغ  عون 
بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود 
أن  المسؤول،  وذكر  الشمالية«،  البحرية 
عون كلف بعد ذلك إلياس بو صعب، نائب 
رئيس مجلس النواب، الذي تفاوض نيابة 
المباشرة  غير  المحادثات  في  لبنان  عن 
برئاسة  إسرائيل،  مع  الحدود  بخصوص 
وفد يذهب إلى دمشق خالل األيام المقبلة 

لبدء المناقشات.
سيضم  الوفد  أن  المسؤول،  وأضاف 
إلى  اللبنانيين  والنقل  الخارجية  وزيري 
عباس  العام  لألمن  العام  المدير  جانب 

إبراهيم.
أن  السورية،  إم  إف  شام  إذاعة  وذكرت 

تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد، وأن األسد 
عبر  مباشرة  محادثات  إجراء  اقترح 

وزارتي خارجية البلدين.
ومن الجدير بالذكر أن رئاسة عون للبنان، 
واقتصادية  سياسية  أزمة  يشهد  الذي 
األول،  تشرين   3١ في  تنتهي  عميقة، 
وأخفق مجلس النواب خالل ثالث جلسات 

في انتخاب خلف لعون.

ولالنتقام  كاراتاش(،  )كلناز  بيريتان  استشهاد  بذكرى  الترحيب  إطار  في  األخبارـ  مركز 
الكيماوي، تم مقتل 28 جنديًا من  الهجوم  الذين استشهدوا في  الكريال،  لمقاتلي 

جنود االحتالل، وتدمير سبع خيم عسكرية وموقع في العملية.

انتقامًا للشهداء قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 
28 جنديًا تركيًّا

ونشر المركز اإلعالمي لقوات الدفاع الشعبي 
)HPG( معلومات حول هذه العمليات جاء في 

مضمونها:
الفرق  بقيادة  نوعية  عمليات  قواتنا  »نفذت 
 YJA( المتحركة لوحدات المرأة الحرة -ستار

للترحيب  العملية  هذه  نُفِّذت  حيث   ،)STAR
الرفيقة  الخالدة،  قائدتنا  استشهاد  بذكرى 
رمز  تمثل  التي  كاراتاش(،  )كلناز  بيريتان 
جيش المرأة، وانتقاماً لرفاقنا الذين استشهدوا 
باألسلحة الكيماوية، وتم مقتل ٢٨ من المحتلين، 
وإصابة ١١ آخرين، إضافة الى استهداف سبع 

قواتنا،  عمليات  نتيجة  عسكري  وموقع  خيم، 
مناطق  التركي  االحتالل  جيش  وقصف  كما 
الحربية،  بالطائرات  مرات  ثالث  المقاومة، 
وعشرات المرات بمدافع الهاوتزر والدبابات، 

والهاون، واألسلحة الثقيلة«.

أحداً  به  نقصد  ال  التقرير  في  نسرده  ما 
بالتحديد، فالمعضلة باتت مستفحلة بشكٍل كبير 
يخلو  وال  الجزيرة،  إقليم  في  الرياضيين  بين 

األمر من تواجد الشرفاء. 
وال ننسى بأنه هناك من يعمل بصمت ويبتعد 
عن كل المهاترات التي تعصف برياضة إقليم 
الجزيرة، وهناك من يصب الزيت على النار 
الرياضة  هذه  من  للنيل  ونهار  ليالً  ويسعى 
كافة،  الرياضيين  بين  الفتنة  زرع  ومحاولة 
واأللقاب  للمناصب  للوصول  يهدفون  كما 
التقرير  بكتابة  حتى  ولو  كانت  طريقة  بأّي 
كان  إن  دمشق  لحكومة  التابع  لألمن  ورفعها 
في الحسكة أو قامشلو، ال وبل تصل البعض 

منها إلى دمشق مباشرةً؟.
الجزيرة  إقليم  رياضة  بأن  يعلم  الكل  بات 
الشخصية  والخالفات  المشاكل  بها  تعصف 
منضمين  منهم  أشخاص  بسبب  تأتي  وُجلها 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  من  مرخصة  ألندية 
الجزيرة التابع لإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
سوريا، ومنهم منضمين لألندية المرخصة من 
القدم  لكرة  السوري  الرياضي  العام  االتحاد 

التابع لحكومة دمشق.

طرق ملتوية؟

التقرير على قضية الوصول  سنركز في هذا 
واالتحاد  الرياضية  األندية  في  للمناصب 
لإلدارة  التابع  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
إلى  باإلضافة  سوريا،  وشرق  بشمال  الذاتية 
أن  كما  الجزيرة،  إقليم  في  البطوالت  ألقاب 
ضمن  عضواً  يصبح  من  على  صراع  هناك 
والتي  دمشق  لحكومة  التابعة  األندية  إدارات 
بإقليم  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في  مقراتها  تقع 
الجزيرة، وكيف ينعكس ذلك سلباً على رياضة 

إقليم الجزيرة بشكٍل عام.
قضية  من  ونبدأ  معمم،  غير  الكالم  أن  نكرر 
الوصول لأللقاب والنقطة األساسية هي قضية 
ولكن  معهم،  للتعاقد  مميزين  العبين  كسب 

كيف وبأي طريقة تكون؟.
إن قضية إعجابك بالعب وطلبه لناديك يكمن 
في التواصل مع إدارة ناديه، والتفاوض معهم 
بالتراضي  الالعب  )كشف(  على  للحصول 
إقليم  في  لدينا  ولكن  وناديه،  وعائلته  معه 
أخرى،  طرق  يسلك  من  هناك  الجزيرة 
والهدايا  بالمال  الالعب  بإغراء  بقيامهم  وهي 
وهذه الطريقة غير أخالقية وال تقع في خانة 
النفور  األمر  هذا  ويخلق  المؤسساتي،  العمل 
بعض  وتصل  الناديين،  بين  واالنزعاج 
الرد  اآلخر  النادي  إدارة  قبل  من  األحيان 
إقليم  رياضة  تتجه  وهكذا  الطريقة،  بنفس 
استمرت  لو  حال  في  المجهول  نحو  الجزيرة 
هذه األفعال، وسط عدم قدرة االتحاد الرياضي 
يُتطلب، واالتحاد  الجزيرة ضبطها كما  بإقليم 
إصدار  على  قادر  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
إغراء  تثبيت محاول  تم  في حال  ينص  قرار 
أن  وشرعية  قانونية  غير  بطرق  العب 
هذا  ومن  ومعاقبته  النادي  ذلك  محاسبة  يتم 
مما هي  أفضل  األمور  تكون  المنطلق سوف 

عليها اآلن.
المناصب  نيل  محاولة  وهي  األهم  القضية 
الجزيرة  إقليم  أندية  إدارات  في  والمهام 
المرخصة من االتحاد الرياضي التابع لإلدارة 
الذاتية أو االتحاد الرياضي العام التابع لحكومة 
بالتنافس  ليس  يحصل  األمر  وهذا  دمشق، 
الشريف وال بطرق مؤسساتية، على العكس، 
تشويه  عبر  يأتي  المناصب  على  فالحصول 
سمعة اإلداريين المتواجدين والنيل منهم بغية 

الحصول على مكانهم.

طرق غري أخالقية!

وبنفس الوقت الصراع محتدم بين الكثير من 
ذات  وخاصةً  النوادي  تدريب  على  المدربين 
وال  الجزيرة،  إقليم  في  الكبيرة  المالية  القدرة 
يحاول المدرب الحصول على تدريب النوادي 
أو  عليها  حاصل  هو  التي  الشهادات  عبر 
أبشع  يتبع  بل  سابقاً،  حققها  التي  اإلنجازات 
باألشخاص  تقارير  رفع  عبر  وهي  الطرق 
لألمن التابع لحكومة دمشق على أنهم يعملون 
الذاتية  لإلدارة  التابع  الرياضي  االتحاد  مع 
وطبعاً مع تلفيق التهم للشخص بأشكال مختلفة 
قادراً  غير  بذلك  ويكون  لهم،  مطلوباً  ليصبح 
للذهاب إلى خارج مناطق اإلدارة الذاتية ألي 
النوادي  العمل مع  سبب كان، وحتى بغرض 
التي تتبع لحكومة دمشق ويشارك في بطوالتها 

أندية مثل الجزيرة والجهاد.
على  للحصول  الرشاوي  دفع  غير  هذا 
العضوية في إدارات النوادي التابعة لحكومة 
الجزيرة  إقليم  في  مقراتها  تقع  والتي  دمشق 
مبلغ  عامين  قبل  لدفع شخص  وصلت  بحيث 
3٠٠ ألف ل.س كرشوة لمسؤولين من حكومة 
الجهاد؟  نادي  إدارة  في  لتعيينه  فقط  دمشق 

والذي يقع مقره في مدينة قامشلو والذي ينشط 
التابع  األولى  للدرجة  السوري  الدوري  في 

لحكومة دمشق.

يتطلب إبعاد الفاسدين

فتحت  الجزيرة  إقليم  في  الذاتية  اإلدارة 
الطريق أمام النوادي التي تلعب في بطوالت 
حكومة دمشق حتى ال تقف عائقاً أمام عملهم 
األمراض  ولكن  الرياضية،  ومشاركتهم 
المستفحلة في الرياضة التابعة لحكومة دمشق 
منذ عقود مازالت تلقي بظاللها على رياضتنا 
بدون شك حتى اآلن، بسبب عمل الكثير منهم 

ضمن نوادي اإلقليم وفي االتحاد الرياضي في 
إقليم الجزيرة التابع لإلدارة الذاتية.

وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  أن  ونكرر 
الذين  للرياضيين  الطريق  فتحت  سوريا 
رياضية  ولجان  أندية  ضمن  يعملون  مازالوا 
تابعة لحكومة دمشق بهدف عدم خلط السياسة 
خبرتهم  من  االستفادة  ومنها  بالرياضة 
والتدريب  البطوالت  في  السابقة  وتجاربهم 
علينا  ولكن  الرياضية،  الحركة  إيقاف  وعدم 
الخير  يريدون  جميعهم  ليس  بأنه  ندرك  أن 
لرياضة اإلدارة الذاتية، لذلك أصبح من المهم 
رياضة  عن  هؤالء  إبعاد  على  العمل  اآلن 
اإلدارة الذاتية ألنهم بقدر ما يدمرون في هذه 

الرياضة ال يبنون فيها.

على  التنافس  انتقل  ـ  قامشلو  روناهي/ 
إقليم  من  واألسايش  ناديي سردم  بين  األلقاب 
الجزيرة إلى على مستوى البطوالت في شمال 
وشرق سوريا، وذلك بعد تأهل رجال الناديين 
إلى المباراة النهائية لبطولة الكرة الطائرة في 
أُقيمت  والتي  لألندية،  سوريا  وشرق  شمال 
مسعود  الشهيد  صالة  في  منافساتها  كامل 

إبراهيم الرياضية بمدينة كوباني.
بتنافسهما  واألسايش  سردم  ناديي  ويُعرف 
على األلقاب في إقليم الجزيرة في لعبة الكرة 
الناديين في  التنافس بين  الطائرة، وسبق ذلك 
العمرية،  الفئات  ولمختلف  القدم  كرة  لعبة 
وانتقل التنافس بينهما إلى بطولة شمال وشرق 
بنسختها  الرجال  الطائرة ألندية  للكرة  سوريا 
الثانية، حيث يحمل لقب النسخة األولى نادي 
نادي  على  الفوز  بعد  حصده  والذي  سردم 
أشواط  ثالثة  بواقع  الرقة  من  الداخلي  األمن 

مقابل شوط واحد.

طريق الوصول إىل النهايئ

إقليم  من  واألسايش  سردم  ناديي  ووصل 
تصدرهما  بعد  النهائية  المباراة  إلى  الجزيرة 
لمجموعتهم في الدور األول، وفوزهم بمباراة 

دور النصف النهائي من البطولة.
المجموعة األولى  نادي األسايش لعب ضمن 
البطولة  في  له  االفتتاحية  المباراة  في  وفاز 
على نادي األمن الداخلي من الرقة بواقع ثالثة 
أشواط مقابل شوطين، من ثم تغلب على نادي 
فاز  كما  رد،  دون  أشواط  ثالثة  بواقع  الطبقة 

بواقع ثالثة أشواط دون رد على نادي نسرين 
للمجموعة  كبطل  بذلك  وتأهل  كوباني،  من 
هذا  في  ولعب  النهائي  نصف  للدور  األولى 
الدور مع نادي األمن الداخلي من الرقة وفاز 
عليه بواقع ثالثة أشواط دون رد وتأهل بذلك 

إلى المباراة النهائية.
المجموعة  ضمن  لعب  بدوره  سردم  نادي 
الثانية، وفي مباراته االفتتاحية فاز على نادي 
ثالثة  بواقع  عليه  وفاز  كوباني  من  برخدان 
منبج  نادي  على  تغلب  كما  رد،  دون  أشواط 
المباراة  وفي  رد،  دون  أشواط  ثالثة  بواقع 
الختامية من الدور األول فاز على قوى األمن 
أشواط  ثالثة  بواقع  الزور  دير  من  الداخلي 
دور  إلى  بذلك  وتأهل  واحد،  شوط  مقابل 
قوى  نادي  مع  فيه  وتقابل  النهائي  النصف 
األمن الداخلي من الرقة وفاز عليه بواقع ثالثة 
أشواط دون رد، وليضرب موعداً في مباراة 
الممثل اآلخر إلقليم  نادي األسايش  نارية مع 

الجزيرة في البطولة.
تحديد  مباراة  أقيمت  النهائية  المباراة  قبل 
المركز الثالث في البطولة وحقق هذا المركز 
رجال نادي قوى األمن الداخلي من دير الزور 
بعد الفوز على رجال نادي قوى األمن الداخلي 

من الرقة بواقع ثالثة أشواط دون رد.
المباراة النهائية التي جرت بتاريخ ٢١ تشرين 
األول الجاري، وكما ذكرنا جمعت بين رجال 
بجدارة  المتأهلين  واألسايش  سردم  ناديا 
أمتع  وجميالً  نارياً  أداًء  وقدما  النهائي،  لهذا 
ابراهيم  مسعود  الشهيد  في صالة  الحاضرين 
الرياضية بمدينة كوباني، وانتهت بفوز سردم 
بواقع ثالثة أشواط مقابل شوط واحد، وليتّوج 

البطولة  من  الثانية  بالنسخة  باللقب  سردم 
وليحافظ على لقبه ألنه كان حمل لقب النسخة 
األولى أيضاً في العام الماضي، بعد تغلبه على 
نادي قوى األمن الداخلي من الرقة بواقع ثالثة 

أشواط مقابل شوط واحد وقتها.
ويُعد هذا الفوز إنجازاً كبيراً لنادي سردم حيث 
حقق اللقب بنسخته األولى والثانية، كما حقق 
الموسم ٢٠٢١  كافة في  الطائرة  الكرة  ألقاب 
ـ ٢٠٢٢، )لقب دوري الكرة الطائرة للرجال 
للدرجة  الشباب  دوري  ولقب  األولى  للدرجة 

األولى وكأس إقليم الجزيرة للكرة الطائرة(.
نتائج األشواط في المباراة النهائية كانت على 

الشكل التالي: 
ـ الشوط األول: ٢4 × ٢6 )األسايش(.

ـ الشوط الثاني: ٢٥ ×٢١ )سردم(.
ـ الشوط الثالث: ٢٥ × ١٨ )سردم(.
ـ الشوط الرابع: ٢6 / ٢4 )سردم(.

مراسيم التتويج

جماعية  تذكارية  جوائز  وزعت  الختام  وفي 
للكرة  سوريا  وشرق  شمال  لبطولة  وفردية 

الطائرة لألندية. 
الشباب  هيئة  من  تذكاري  درع  قدّم  فقد 
للرئاسة  سوريا  وشرق  لشمال  والرياضة 
الفرات  بإقليم  التنفيذي  للمجلس  المشتركة 

لجهوده في نجاح البطولة. 
والرياضة  الشباب  هيئة  من  تذكاري  ودرع 

لشمال وشرق سوريا للرئاسة المشتركة لهيئة 
قامت  كما  الفرات،  بإقليم  والرياضية  الشباب 
باإلضافة  البطولة،  بتكريم جميع حكام  الهيئة 

إلى الجوائز التالية: 
إقليم  من  سردم  نادي  األول  المركز  كأس  ـ 

الجزيرة.
ـ كأس الوصيف المركز الثاني نادي األسايش 

من إقليم الجزيرة. 
ـ كأس المركز الثالث نادي قوى األمن الداخلي 

من دير الزور.
الجوائز الفردية: 

نادي  أوسي  دليل  شابة:  موهبة  أفضل  ـ 
األسايش من إقليم الجزيرة.

نادي  السهو  مهدي  للكرة:  ضارب  أفضل  ـ 
األسايش من إقليم الجزيرة.

ـ أفضل ليبرو: عطاهللا المحمد نادي األسايش 
من إقليم الجزيرة.

ـ أفضل معد للكرة: شادي الراوي نادي سردم 
من إقليم الجزيرة.

ـ أفضل العب بالبطولة: مؤمن عباسية نادي 
سردم من إقليم الجزيرة.

 ١6 بتاريخ  بدأت  البطولة  أن  ذكره،  الجدير 
في  وانتهت  الجاري  األول  تشرين  شهر  من 
على  وقُسمت  أندية   9 بمشاركة  منه،    ٢١

مجموعتين وفق الشكل التالي:
الرقة  من  الداخلي  األمن  األولى:  المجموعة 
من  نسرين  ـ  الجزيرة  إقليم  من  األسايش  ـ 

كوباني ـ الطبقة.
الجزيرة  إقليم  من  سردم  الثانية:  المجموعة 
األمن  ـ  الرقة  شباب  ـ  كوباني  من  برخدان  ـ 

الداخلي من دير الزور ـ منبج.
ولم  تغيّب  بعد  فيما  الرقة  شباب  نادي  ولكن 
يحضر أي مباراة من البطولة لتبقى المنافسة 

بين ثمانية أندية فقط. 
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روناهي/ عين عيسى ـ يواصل جيش االحتالل التركي ومرتزقته استهداف القرى والمناطق اآلهلة بالسكان في المناطق الواقعة على طول خطوط 
التماس بريف عين عيسى، ومقاطعة تل أبيض/ كري سبي تحت مرأى ومسمع الضامن الروسي، وجيش حكومة دمشق.

قصف القرى اآلهلة بالسكان أداة المتداد التوطين

سياسي كردي يحمل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام 
تركيا األسلحة المحرمة دوليًا

األسلحة المحرمة دوليا أدوات الطغاة لوأد
 نضال الشعوب

غاندي إسكندر

 من أجل القضاء على حراك الشعوب المطالبة 
بالحرية والمساواة، ونيل الحقوق؛ تلجأ النظم 
الدكتاتورية االستبدادية حين شعورها بالعجز، 
استخدام  إلى  تحقيق مخططاتها،  في  وبالفشل 
حرمها  التي  فتكاً،  األسلحة  أنواع  أبشع 
وجود  ورغم  الحروب،  في  الدولي  المجتمع 
األسلحة  استخدام  وتحرم  تحد  عدة،  ضوابط 
القوانين  أن  إال  والجرثومية،  الكيميائية 
ومبادئ حقوق الشعوب، غير سارية لدى من 
فُِطم على عشق الحروب، والتنكيل باإلنسان، 
كطاغية القرن الحادي والعشرين سليل طغاة 
ال  الذي  أردوغان،  طيب  رجب  عثمان  بني 
يتوانى عن اتباع أي طريقة؛ لسحق الشعوب، 
كانت  لو  حتى  الكردي،  الشعب  والسيما 
مخالفة لألعراف الدولية والقانونية، واألخالق 
ليل  المنابر  وراء  بها  يتبجح  التي  اإلسالمية، 

نهار.

تاريخ استخدام األسلحة املحرمة

ضمن  من  سامة  غازات  ألمانيا  استخدمت 
األسلحة، التي استخدمتها في معركة )بوليمو( 
ضد اإلمبراطورية الروسية في كانون الثاني 
١9١٥، بعد ذلك بدأت األطراف المتصارعة 
المعارك،  في  الكيمياوية  األسلحة  استخدام 
وفي فيتنام استخدم الجيش األمريكي )العامل 
الديوكسين  غاز  عن  عبارة  وهو  البرتقالي(، 
من  الشجر(  ألوراق  ونازع  أعشاب  )مبيد 
على  العثور  لتسهيل  الغابات؛  حرق  أجل 
رّش  حيث  المختبئين،  الفيتناميين  الجنود 
الجيش األمريكي ثمانين مليون لتر من العامل 
بين  الفترة  في  فيتنام،  جنوب  فوق  البرتقالي، 
نتائج استخدام هذا  ١96٢، و١9٧١، وكانت 
أطفال  لدى  خلقية  تشوهات  الكيميائي  السالح 
وعند  المنطقة،  تسمم  إلى  إضافة  الضحايا، 
نهاية الحرب الفيتنامية، حاولت أمريكا تطهير 
الرئيسي  الجوية )المستودع  قاعدة )بين هوا( 
المادة خارج  تسربت  لكن  البرتقالي(،  للعامل 
القاعدة، وانتشرت في المياه الجوفية واألنهار 
البشر  لحقت  كوارث  إلى  أدى  الذي  األمر، 
غداة   ،١9٢٥ عام  وفي  والبيئة،  والحيوان 
تعرض الجيش اإلسباني لهزيمة أمام انتفاضة 
الريف  منطقة  في  الخطابي  الكريم  عبد 
المغربي، وكان شمال المغرب حينذاك محمية 
إسبانيا  »إن  الدراسات:  تقول  حيث  إسبانية، 
الخردل(  )غاز  كيميائية  أسلحة  استخدمت 
وفي  ألمانيا«  زودتها  أن  بعد  الريف،  ضد 
بقيادة  العراقي  الجيش  قام   ١9٨٨ آذار   ١9
صدام  الدكتاتور  عم  ابن  المجيد،  حسن  علي 
حسين، ضمن إطار ما عرف )بحملة األنفال( 

كردستان  باشور  في  )حلبجة(  مدينة  بقصف 
بغاز الخردل؛ ما أدى إلى استشهاد ٥٥٠٠من 
المدنيين،  المدينة، وإصابة اآلالف من  أهالي 
وتشير المصادر أن اآلالف من السكان ماتوا 
بعد  ما  سنوات  في  الكيمياوي  أعراض  من 
المجزرة، كما تعرض البعض إلى مضاعفات 
هجمة  أكبر  )حلبجة(  مجزرة  وتعد  صحية، 
كيماوية وجهت ضد سكان مدنيين حتى اليوم، 
اتهمت منظمة  السوداني  إقليم )دارفور(  وفي 
العفو الدولية في ٢٠١6 حكومة عمر البشير 
ضد  هجومها  في  كيمياوية  أسلحة  باستخدام 
بعض القبائل، في إطار حملة عسكرية ضد ما 

سمتهم حكومة البشير بالمتمردين.

عىل ُخطا صدام حسني

يتعرض الشعب الكردي منذ عشرات السنين 
يد  على  واالضطهاد  الظلم  أنواع  أبشع  إلى 
والتنكيل،  اإلبادة  سياسة  امتهنوا  مجرمين، 
بيكو،  اتفاقية سايكس  ومنذ  الهويات،  وطمس 
لم  أجزاء،  أربعة  إلى  كردستان  قسمت  التي 
والسيما  جيرانه،  من  الكردي  الشعب  يذق 
تركيا منذ نشأتها سوى المجازر تلو األخرى، 
ووصل بهم الحد في حربهم مع الشعب الكردي 
المحرمة  الكيميائية  األسلحة  استخدام  إلى 
خيباتهم  على  للتغطية  كلها،  العالم  دول  من 
المعارك،  وجبهات  ساحات  في  وانكساراتهم 
فالجيش التركي منذ عام  عندما ١9٨4 عندما 
المسلح  الكفاح  كردستان  حرية  أعلنت حركة 
الثوري،  المد  وقف  سبيل  في  استخدم  ضده، 
الشعبي  الدفاع  قوات  وإبادة  األذى،  والحاق 
دوليا  المحرمة  األسلحة  صنوف  )الكريال( 
كافة، وما يزال يستخدمه إلى يومنا هذا، ففي 
النكراء  المنصرمة، ورداً على هزائمه  السنة 
خالل  )الكريال(،  من  المقاومين  صالبة  أمام 
استخدم  أشهر،  ستة  استمرت  التي  المعارك، 
وشن  المحظورة  القنابل  التركي  الجيش 
في  مرة   36٧ الكيماوية  باألسلحة  هجمات 
ساحة سيان التابعة لـ كارى، وساحة زندورا بـ 
متينا، وساحة مام رشو بأفاشين، وساحات تلة 
سور، وعريس فارس، وتلة كارتال وورخليه، 
حيث استشهد 46 من رفاقنا في هذه الهجمات. 
)الكريال(  الشعبي  الدفاع  قوات  أعلنت  وقد 
الحرب،  خنادق  قصف  تم  »أنه  الشهر:  هذا 
بالقنابل  مرة   ٢46٧ لقواتنا  التابعة  واألنفاق 
الفوسفورية،  القنابل  ومنها  دوليا،  المحرمة 
والقنابل الحرارية، والقنابل النووية التكتيكية، 
مقاتلي  أحد  قدم  وقد  الكيميائية،  واألسلحة 
مقاومة  خاض  الذي  كفر(،  )باكر  الكريال 
من  مجموعة  مع  فيها،  هوادة  ال  أسطورية 
قبل  يوما،  وأربعين  سبعة  استمرت  رفاقه 
المنصرم  حزيران  من  الثاني  في  استشهاده 
أساليب  حول  اإلذاعة،  عبر  معلومات، 

الحرب الخبيثة الجديدة، التي استخدمها جيش 
االحتالل »، لقد استخدم المحتل التركي أسلحة 
كيميائية عدة مرات حتى اآلن، وتلتصق هذه 
الغازات باألنفاق، وتصبح نشطة مرة أخرى، 
عند نقلها حيث تلتصق بالشعر والمالبس، وقد 
وثقنا هذا الموقف«، وكشف المركز اإلعالمي 
لقيادة مركز الدفاع الشعبي، خالل بيان كتابي  
يوم الثالثاء المنصرم سجل سبعة عشر مقاتال 
خالل  استشهدوا  الكريال،  قوات  من  ومقاتلة 
التركي  االحتالل  دولة  شنتها  التي  الهجمات، 
الكيميائية،  واألسلحة  المحظورة،  بالقنابل 
فعلى خطا صدام، الذي ارتبط اسمه بالمجازر 
كل  يسير  الصيت،  السيئة  واألنفال  الكيمائية 
القانون  انتهاك  في  وبهجلي  أردوغان،  من 
الدولي، وارتكاب المجازر أمام أنظار العالم، 

الذي يكتفي بالمشاهدة.

اتفاقيات دولية رادعة مقرونة 
بضوء ٍ أخرض لرتكيا

األسلحة  استخدام  الدولي  القانون  حظر 
التي  )الهاي(،  اتفاقية  بموجب  الكيميائية 
أقرتها الدول عام ١٨99، وحسب االتفاقية » 
التي  المقذوفات،  استخدام  المحظور  من  فإنه 
حرب  اندلعت  حال  مسمومة  أسلحة  تحوي 
وفي  المعاهدة،  على  موقعتين  دولتين  بين 
عام ١9٢٢ ُوقعت معاهدة واشنطن البحرية، 
الكيميائية،  األسلحة  حظر  إلى  هدفت  التي 
على  التوقيع  تم   ١9٢٥ عام  حزيران  وفي 
الخانقة،  الغازات  استخدام  حظر  بروتوكول 
ونص  جنيف  بروتوكول  خالل  السامة  أو 
الغازات  استعمال   « أن  على  البروتوكول 

مواد  من  شابهها  ما  وكل  السامة،  أو  الخانقة 
عن  يدينه  أمر  الحرب  في  معدات  أو  سائلة، 
حق الرأي العام في العالم المتمدن »، وبعد ما 
يقارب من سبعين عاما من بروتوكول جنيف 
من  فكرة   ،١993 عام  ظهرت  المنقوص 
الكيميائية،  األسلحة  إقرار معاهدة حظر  أجل 

)اتفاقية حظر استحداث  أُقرت تحت اسم  وقد 
وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية(
وتخزين  إنتاج  حظر  على  االتفاقية،  وتنص 
واستخدام األسلحة الكيميائية، وتلزم المعاهدة 
الدول األطراف فيها، أن تتخذ التدابير الالزمة 
باألشخاص  يتعلق  فيما  الحظر،  هذا  إلنفاذ 
الدول  واتفقت  القضائية،  واليتها  إطار  في 
األطراف على إنشاء نظام تحقق خاص بمواد 
بغية ضمان  معينة، وبسالئفها  كيميائية سامة 
غير  ألغراض  إال  المواد  هذه  استخدام  عدم 
إجراء  بإمكانيتها  االتفاقية  وتتسم  محظورة، 
تتيح  إذ  التشكيك،  على  بناًء  مستعجل  تفتيش 
عدم  بشأن  تساورها شكوك  دولة طرف  ألي 
امتثال دولة طرف أخرى لالتفاقية، أن تطلب 
إلى  تفتيش  فريق  يوفد  أن  العام،  المدير  من 
انبثقت عن  الدولة المشكوك في امتثالها، وقد 
هذه المعاهدة هيئة منفذة لها باتت تعمل تحت 
اسم )منظمة حظر األسلحة الكيميائية(، وهي 
مستقلة ومقرها )الهاي( وقد وقعت ١93دولة 
على المعاهدة من بينها تركيا، لكن رغم توقيع 
ما سبق من معاهدات ضد األسلحة الكيميائية، 
هناك دول تخرق القوانين المتعلقة بهذا الشأن، 
وتتمادى في البطش والفتك، فعلى الرغم من 
التي  الملموسة،  والتقارير  المادية  األدلة  كل 
حرب  جرائم  الرتكابه  التركي  المحتل  تدين 
والمحرمة  الجرثومية  األسلحة  باستخدام 
حيث  الفراغية،  كقنابل)التيرموباريك(  دوليا 
للقنابل  تعرضوا  الذين  )الكريال(،  مقاتلو  أفاد 
»أنها  وورخليله(  سور  )كري  في  المذكورة 
هزة  بعدها  وتحدث  ضخما  انفجارا  تحدث 
الدولية  المنظمات  أن  إال  الزالزل«،  تشبه 
واألمم  الرأسمالية،  الحداثة  ودول  المعنية 

التي  الفظائع،  حيال  الصمت  تلتزم  المتحدة 
يرتكبها قادة الجيش التركي، بل البعض منها 
تزويد  في  وتستمر  األخضر،  الضوء  يمنحها 
في  وتشاركها  األسلحة  بتلك  التركي  الجيش 
حرب اإلبادة الممنهجة المستمرة منذ عشرات 
السنين، ومماال شك فيه أن التواطؤ الدولي مع 

تركيا مرده وجودها ضمن دول حلف الشمال 
تحتفظ  التي  الدول،  تلك  الناتو(  األطلسي) 
بترسانة من األسلحة على األراضي التركية، 
ومنها األسلحة النووية بينما تقيم األرض، وال 
روسيا،  أو  بالصين،  األمر  تعلق  إذا  تقعدها 
محاسبتهم  إلى  وتدعو  الشمالية،   كوريا  أو 

وحصارهم، وفرض أشد العقوبات عليهم.

إرادة ال تنكرس وقضية لن تندثر

ربما يظن المحتل التركي، الذي يمتلك ميراثا 
الالإنسانية  والممارسات  والطغيان،  القتل  من 
أنه  المنطقة،  وشعوب  الكردي،  الشعب  ضد 
باستخدامه سياسة األرض المحروقة، وأسلحة 
الفتك والدمار الشامل يمتلك القدرة على إلحاق 
إرادة  وسيكسرون  الكريال،  بقوات  الهزيمة 
النصر والحرية، التي باتت جزءا من ثقافتهم و 
فلسفتهم، وأسلوب حياتهم، فال عملية )المخلب 
أردوغان  بها  يتغنى  التي  المخلب(  قفل  وال 
قادرة  اإلرهابي،  حزبه  وقادة  الكيمياوي، 
وفرض  الكريال  رصاص  أزيز  إسكات  على 
يمتلك  المقاومة  ثقافة  يمتلك  فمن  االستسالم، 
الحتمي  االنتصار  وإمكانية  التضحية،  روح 
مهما بلغت شراسة المحتل وأسلحته التدميرية، 
فكرد اليوم الذين يستلهمون قواعد وأساسيات 
القائد  وأدبيات  رؤى  من  والظفر  المقاومة، 
عازمون  أوجالن،  هللا  عبد  األممي  والمفكر 
الهوية،  وصيانة  القضية،  على  الحفاظ  على 
الحياة  وبناء  الحرية،  نيل  على  وعازمون 

الديمقراطية. 

له  التابعة  والمرتزقة  التركي  المحتل  يستمر 
بقصف المناطق المأهولة بالسكان، واستهداف 
القذائف  طالت  حيث  المدنيين،  وبيوت  قرى 
في  مباشر  بشكل  المدنيين  منازل  المنهمرة 
التماس مع العدو  القرى الواقعة على خطوط 
ومقاطعة  عيسى،  عين  أرياف  في  التركي 
كري سبي )الهيشة-الفاطسة-كولتب-الخالدية-
المنازل  بتدمير عدد من  ما تسبب  قز علي(؛ 
لتدمير  باإلضافة  وكولتب،  الفاطسة  قرى  في 

مسجد قرية الفاطسة.

قذائف املحتل تستهدف 
ممتلكات املدنيني

المدنيين،  منازل  على  األضرار  تقتصر  ولم 
للتخريب؛  الخدمية  المرافق  تعرضت  حيث 
حيث  استهدافها،  التركي  المحتل  تعمد  نتيجة 
الفاطسة،  شرب  مياه  مضخة  القصف  طال 

والكابالت الكهربائية؛ ما أدى النقطاع التيار 
وريفها،  عيسى  عين  ناحية  عن  الكهربائي 
بإصالحها،  المختصة  الورشات  تقوم  أن  قبل 

وبإعادة تشغيلها من جديد. 
القرى  هذه  على  المستمر  القصف  ويأتي 
وجيش  الروسي،  الضامن  صمت  ظل  في 
المنطقة  في  انتشرت  التي  دمشق،  حكومة 
شهر  من   ٢٢ الـ  في  سوتشي  اتفاق  بموجب 
لمراقبة وقف  العام ٢٠١9  تشرين األول من 
مناطق  في  المدنيين،  وحماية  النار،  إطالق 
أنها  إال  التركي،  العدو  مع  التماس  خطوط 
تقف مكتوفة األيدي حيال االنتهاكات اليومية 
تلك  في  ومرتزقته  التركي،  المحتل  قبل  من 
المناطق دون تحريك ساكن على الرغم من أن 
القصف، يطال بعض منازل المدنيين على بعد 
مئات األمتار من قواعدها المنتشرة في ناحية 

عين عيسى، وريفها.
األسبوع  مطلع  مدفعية  قذيفة  سقطت  حيث 

رشاد  المواطن  منزل  من  بالقرب  الماضي 
عين  ناحية  من  الغربية  الحارة  في  شيخو 
من  األمتار  عشرات  سوى  تبعد  ال  عيسى، 

نقطة روسية.
في  ومرتزقته،  التركي  المحتل  ويستخدم 
الثقيلة  األسلحة  كافة  المناطق،  هذه  قصفهم 
والخفيفة منها، باإلضافة لعمليات القنص التي 
تستهدف حركة المدنيين على الطريق الدولي، 
وأطراف ناحية عين عيسى بهدف شل حركة 

السكان وترويعهم.

املحتل يخطط إلفراغ منازل 
املدنيني الحتاللها

وبهذا الصدد، أكد مجلس تل أبيض العسكري 
خالل بيان أدلى به )السبت ١٥/ تشرين األول 
الجاري( لوسائل اإلعالم على لسان المتحدث 
مجلس  قوات  أن  على  العمر«  »وسام  باسمه 
االستعداد؛  أهبة  على  العسكري  أبيض  تل 
لمواجهة االعتداءات المستمرة للمحتل التركي 
الدفاع  إطار  في  الجبهات  على طول خطوط 

المشروع.
من  البيان  خالل  العسكري  المتحدث  وحذر 
الى  تهدف  التي  التركي،  المحتل  مخططات 
إفراغ المناطق المأهولة بالسكان عبر تقويض 
وإجبار  المناطق،  تلك  في  واالستقرار  األمن 
األهالي على ترك منازلهم، وممتلكاتهم ليسهل 

إرهابية  بؤرة  وجعلها  احتاللها،  المحتل  على 
جديدة تهدد األمن والسالم الدوليين.

االنتقام من األهايل بتصعيد 
العدوان...!

عنيزان  محمد  المواطن  استهجن  جهته  من 
الصمت الدولي حيال استمرار قصف المنازل 
السياسة  هذه  َمعتبراً  بالسكان،  اآلهلة  والقرى 
امتداداً للتوطين، الذي تمارسه دولة االحتالل 

التركي في المناطق المحتلة. 
وبشكل  مستمر،  التركي  القصف  وأضاف« 
شبه يومي، ويحاول المحتل من خالله االنتقام 
حقق  التي  الناجحة  تجربته  بعد  شعوبنا،  من 
الميادين  على  عظيمة  إنجازات  إثرها  على 
التي شهدت  المنصرمة  السنوات  كافة، خالل 

انطالق ثورة ١9 تموز ٢٠١٢«.
وشدد »العنيزان« في ختام حديثه إلى تكاتف 
بوجه  للوقوف  وتضامنها  السورية  الشعوب 
من  يحاول  التي  الشرسة،  التركية  الهجمة 
خاللها كسر إرادة مقاومة الشعوب السورية، 

وتحقيق النصر على المحتل.
على  محمد،  فوزة  المواطنة  أكدت  بدورها 
بشكل  الدولي  المجتمع  يتحرك  أن  وجوب 
لوقف  السورية  الشعوب  مع  ويقف  فاعل، 
المصالح  عن  بعيداً  حده  عند  التركي  المحتل 

الدولية، والمخططات التآمرية التي تسعى لها 
الدول المتواجدة على األرض السورية«.

واختتمت المواطنة فوزة حديثها بالتأكيد على 
اتباع  يواصالن  والمرتزقة  التركية  الدولة  أن 
مرأى  على  تتبناها،  الذي  العدواني  النهج 
العالم  يعلم  أن  يجب  لذلك  العالم،  من  ومسمع 
لغة  سوى  تفهم  وال  معتدية،  الدولة  هذه  بأن 
السالح والقوة، ورهان الشعوب السورية هو 
حتى  باألرض  والتمسك  والتصدي،  المقاومة 

الرمق األخير.

المجلس  حّمل عضو  أحمد-   كوباني/ سالفا 
العام لحزب االتحاد الديمقراطي PYD صالح 
استخدام  مسؤولية  الدولي  المجتمع  نوح 
مناطق  في  دولياً  المحرمة  لألسلحة  تركيا 
المجتمع  صمت  إن  وأكد  المشروع،  الدفاع 
تركيا  أمام  المجال  يفسح  من  هو  الدولي، 
الرتكاب المزيد من الجرائم المنتهكة لحقوق 
اإلنسان في كل من مناطق الدفاع المشروع، 

وشمال وشرق سوريا. 

نيسان   ٢3 منذ  التركي  االحتالل  دولة  تشن 
على  واالحتاللية  الوحشية  هجماتها   ،٢٠٢١
عبرها  مستخدمة  المشروع،  الدفاع  مناطق 
دولياً  والمحرمة  المتطورة  أسلحتها  أصناف 

كافة. 
 )NPG( الدفاع الشعبي ونشرت قيادة مركز 
الحالي،  األول  تشرين  شهر  من   ١٨ الـ  في 
الكريال،  قوات  من  ومقاتلة  مقاتالً   ١٧ سجّل 

دولة  شنتها  التي  الهجمات  خالل  استشهدوا 
االحتالل التركي باألسلحة الكيماوية. 

  )NPG( وحسب ما وثقه مركز الدفاع الشعبي
بين ١4  الحرب، وذلك  خالل ستّة أشهر من 
تشرين  من   ١4 وحتّى  المنصرم  نيسان  من 
األسلحة  استخدام  تّم  فقد  الجاري،  األول 
مّرة،   ٢46٧ المحظورة  والقنابل  الكيماويّة 
 ٢٧ استشهاد  عن  الهجمات  هذه  أسفرت  وقد 
مقاتال من الكريال، كان قد كشف عن هوياتهم 

األسلحة  وأسفرت  هذا  السابقة،  بيانتهم  في 
 ١٧ استشهاد  عن  مؤّخراً  ذاتها  المحظورة 

قياديّاً ومقاتالً ومقاتلة.

انتهاك صارح

لقاء  »روناهي«  أجرت صحيفتنا  ذلك؛  وإلى 
خاصاً مع عضو المجلس العام لحزب االتحاد 
ندد  الذي  نوح،  صالح   PYD الديمقراطي 
التركي  المحتل  بهجمات  حديثه  مستهل  في 
دفاع  مناطق  على  واالحتاللية  اإلرهابية 
المشروع، وأكد خالل حديثه إنها ليست المرة 
باستخدامها  التركي  االحتالل  لدولة  األولى 
األسلحة الكيماوية، التي تعد انتهاكات صارخة 
لحقوق اإلنسان وبنود االتفاقيات الدولية، كما 
مسبقاً  المحرمة  األسلحة  تلك  استخدمت  إنها 
في حربها على مناطق شمال وشرق سوريا، 
ومدينة  كاني  سري  في  استخدامها  حيث 
عفرين، محمالً عبر حديثه المسؤولية الكاملة 
للمجتمع الدولي للجرائم، التي تقوم بها تركيا 
وشمال  المشروع  الدفاع  مناطق  من  كل  في 

وشرق سوريا. 
وأضاف، إن »السبب الرئيس لتزايد هجمات 
لألسلحة  واستخدامه  التركي  االحتالل 
الدولي،  الدولية هو صمت المجتمع  المحرمة 
الذي فسح المجال أمام تركيا الرتكاب المزيد 

من جرائمها اإلرهابية في المنطقة«. 
الدولي  المجتمع  بصمت  حديثه  عبر  وندد 
نعلم  »جميعا  وقال:  تركيا،  جرائم  حيال 
بها  تقوم  التي  الصارخة  الجرائم واالنتهاكات 
المجتمع  لكن  الكردي،  الشعب  بحق  تركيا 
الدولي عندما يُستهدف الشعب الكردي يكون 
الصمت موقفه الوحيد من تلك الجرائم البعيدة 

التي  الدولية،  ومواثيق  ومبادئ  اإلنسانية  عن 
تنص على حماية حقوق اإلنسان، وتحميها من 

االنتهاكات«. 
دليل  الدولة  المجتمع  »صمت  إن  وأوضح 
إثبات صريح على شراكة المجتمع الدولي مع 
مخططات تركيا اإلرهابية في تصفية الوجود 

الكردي«. 
حزب  وعمالة  »شراكة  نوح:  وأضاف 
عدو  مع  وتعاونه  الكردستاني  الديمقراطي 
الشعب الكردي، الذي كان والزال العدو الذي 
الوجود  على  القضاء  الوسائل  بشتى  يسعى 
أمر  كافة،  بالسبل  إرادته  من  والنيل  الكردي 

مخز ومحط تساؤل وريبة«.

من يسعى إلخفاء الدالئل رشيك 
بالجرمية

الديمقراطي  الحزب  لمشاركة  متابعة  وفي 
الكردستاني فيما يجري بالمنطقة قال: »قوات 
التي تسيطر  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
التي  الوفود،  وصول  منعت  المنطقة،  على 
استخدام  في  والتحقيق  المنطقة  زيارة  أرادت 
األسلحة المحظورة، بأمر من المحتل التركي، 
سعياً إلخفاء دالئل جرائمه في مناطق الدفاع 
المشروع، لكن قوات الدفاع الشعبي كانت لهم 
بالمرصاد بنشر العديد من المقاطع المصورة 
ألسلحة  تركيا  استخدام  عن  تنص  والدالئل 
المحرمة الدولية في مناطق دفاع المشروع«. 
الحزب  حديثه  ختام  في  نوح  وطالب 
تعاونه،  عن  بالكف  الكردستاني  الديمقراطي 
والعمل  التركي،  قوات االحتالل  وعمالته مع 
أداة  يكون  وأال  الكردستانية،  المصلحة  ألجل 

حرب ألعداء الشعب الكردي في قتل شعبه.

محمد عنيزان فوزة محمد
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قامشلو/علي خضير-على الرغم من الحصار، ومن الظروف الصعبة، افتتح معرض الشهيد هركول للكتاب في دورته السادسة المهداة إلى روح 
: »المعرض قفزة ثقافية كبيرة للمنطقة، ويدعم الحراك الثقافي في شمال  الشاعر جكر خوين، فيما عّد عضو اللجنة التحضيرية عبد اهلل شيخو أنَّ

وشرق سوريا، وهو نافذة ثقافية نحو العالم«.

الدورة السادسة لمعرض الشهيد هركول... 
نافذة ثقافية حول العالم

»الرقة البيضاء« في عهد »مروان بن 
الحكم« من عام680 -686م 

عندما تبحثوا عن الجمال.. ابحثوا عنه بين 
Gerîــــــــــــــــــــــــال la الكــريـــــــــــــــــــ

سوزدار وقاص/ إعالمية

حمامة   1٧ وردة،   1٧ ونجمة،  نجم   1٧
مجرد  ليست   1٧ الـ  شمعة.    1٧ للسالم، 
وبناتنا،  أبنائنا  أرواح  يُمثّل  بل  نلفظه  رقم 
أبطالنا  أرواح  ومقاتالتنا،  مقاتلينا  أرواح 
وبطالتنا وصقورنا، أرواح شهدائنا وطالئعنا 

»الكريال«.
أنا على يقين أن كل منا شاهد مقاطع ومشاهد 
لرفاق ورفيقات الكريال وهم يستنشقون هواء 
وطنهم األخير إال واقشعّر بدنه وبكى على من 
يحموننا في جبال كردستان أمام أعتى األسلحة 
أنا على يقين أن كل من سمع بنبأ  الكيماوية، 
استشهاد ١٧ من أبنائنا بهذه الفظاعة إال وحمل 
أن كل من  يقين  للعدو، وعلى  قلبه حقداً   في 
قسم  وأبدى  إال   ١٧ الـ  هؤالء  بأسماء  سمع 

بمقاومة أكبر.
التواصل  ومواقع  التلفاز  عبر  شاهدناه  ما 
وهم  الكريال  لمقاتلي  مشاهد  من  االجتماعي 
في  نفس  آخر  يستنشقون  رفاقهم  أيدي  بين 
وال  يتقبله  ضمير  ال  ويستشهدون،  روحهم 
شرف كردي يتقبله، فقط من يشبه العدو يتقبّل 

ذلك ألنهم في األصل بال شرف.
قوة  نتحمل  ولم  مسافة  البعيدون  نحن  لطالما 
المقاتلون  به  شعر  الذي  ما  تُرى  المشهد، 
اآلخرون وهم يودعون رفاقهم في أحضانهم، 
وهم ينظرون إليهم نظرة أخيرة دون لقاء ثانية، 
كيف كان وهج جسدهم بارد أم كالنار ُمحرق 
وهم يتأملون أال يتشهدوا؟، فأّي عشق اكتسبوه 

من فكر الحرية وأي قسم أدوه الكريال.

جبال كردستان.. حيث الكريال

ال   « األنصار  أو  »الكريال  اسم  نسمع  عندما 
بالقوة،  نشعر  والعزة،  بالفخر  نشعر  إرادياَ 
الذي  ومستقبلنا  وحاضرنا  بماضينا  نشعر 
نحن  بوجودنا  نشعر  ويصنعونه،  صنعوه 
نشعر  تضحياتهم،  عبر  ومقاومتنا  الكرد 
بالنصر والمعنويات، نشعر باسم »كردستان« 
زيالن  وبتضحيات  بحريتنا  نشعر  بأجزائها، 
ومظلوم  وعكيد  وشيالن  وبريتان  وفيان 
وخيري درمش وساكينة وخبات ديريك ورستم 
جودي والعشرات من المناضلين والمناضالت 
البطولة  صفحات  في  بأسمائهم  لمعوا  الذين 

والمقاومة ونُِقشوا في سماء كردستان.
مقاتلونا ومقاتالتنا الذين حملوا معهم ذكريات 
وحملوا  حياتهم  حملوا  العائلية،  الطفولة 
كردستان،  جبال  إلى  بها  ذهبوا  شهاداتهم 
واختاروا  البعض  بعضهم  على  تعرفوا 
وأبدوا مسيرة  بكردستان وشعبها  تُليق  أسماء 
ومقاتالت  مقاتلي  من  فرد  لكل  بطولية، 
بمعناها  والحرية  الحياة  تشرح  قصة  الكريال 
التركي  والعدو  العالم  بها  لقنوا  الذين  الحقيقي 
صنعوه  الذي  الحياة  ُحب  معنى  مقدمتهم  في 
من الموت ليُليق بالقضية الكردية وكردستان 
وأيديولوجية القائد عبدهللا أوجالن وتضحيات 
الجبال  في  وقاوموا  قاتلوا  حركتنا،  طالئع 
أفكارهم  رقصاتهم،  أغانيهم،  بأسلحتهم، 
وتنوعهم وتالحمهم وكانوا« الكريال«  قوات 
الدفاع الشعبي ومقاتالت وحدات المرأة الحرة 
آفاشين  حفتانين-   « عاماً   44 منذ  ستار   –
-أمانوس –خاكورك –جنيرة –أسوس –قنديل 
–زاب –متينا – كروجهرو - مام رشو- جمجو 
آم – سرحد – ماردين  – شمدينان – وان – 
– بهدينان – برادوست – هلكورت – كالشين 

– روستي - أمدية - كلي رش« وغيرها من 
الجغرافية التي كدحت في المقاومة وسطرت 
مالحم البطولة بوجه المحتل من أجل شعبهم، 
والمقاتالت  المقاتلين  حّمت  الجبلية  السرية 
واحتضنتهم كما تحتضن األم أبناءها وتحميهم. 
»لو  تقول:  كردستان  في  شبابية  مقولة  هناك 
قطعتم شرايين الكرد فسوف تجدون لون دمه 
عليه  أزيد  كذلك  وأصفر«،  وأحمر  أخضر 
ليجدوا في  أجزاًء  والمقاتلين  الكرد  لو قطعوا 

قلوبهم عشق كردستان.

هجامت العدوان ومقاومة 
املقاتلني

المحتل  التركي  العدوان  هجمات  أن  شك  ال 
تأسيس  منذ  تتوقف  لم  كردستان  جبال  على 
القضاء على  بغاية  الكردستاني  العمال  حزب 
األوجالني،  والفكر  التحررية  الحركة  هذه 
وتستلهم الجرأة في ذلك من صمت المؤسسات 

الدولية.
لكن منذ الفترة الممتدة بين ١4 نيسان ٢٠٢٢ 
إلى ١4 تشرين األول من نفس العام، وخالل 
مرحلة حرب األشهر الستة كثّف المحتل حربه 
بكافة األسلحة  وهجماته على جبال كردستان 
األسلحة  استخدام  على  وتجرأ  حتى  الثقيلة 
الكيماوية المحظورة دولياً ضد المقاتلين لمئات 
تأكيد  مع  مختلفة  وأزمنة  أماكن  في  المرات 

على استخدامهم إال أن اآلذان لم تستمع لذلك.
مقاتلينا  قادات  من   ١٧ استشهد  مؤخراً، 
كردستان  جنوب  على  الهجوم  في  ومقاتالتنا 
التي  مقاتلينا  إصابة  ومشاهد  كيماوية  بأسلحة 

ترأف لها العين تثبت ذلك. 
كردستان  عن  الدفاع  مبادرة  أصدرت 
إلى  كتابياً  بياناً   ،)Defend Kurdistan(
باألسلحة  المعنية  والمنظمات  العام  الرأي 
التي  االحتاللية  الهجمات  حول  الكيماوية، 
كردستان  على  التركي  االحتالل  دولة  تشنها 
دولياً،  المحظورة  الكيماوية  األسلحة  بواسطة 
وأشارت فيه إلى أن دولة االحتالل يستمد قوته 
الكيماوية  األسلحة  حظر  منظمة  صمت  من 
)OPCW( حيال استخدام األسلحة الكيماوية.
وقالت فيه »لم ترتكب دولة االحتالل التركي 
جرائم حرب مثلما ارتكبتها في عام ٢٠٢٢، 
في  الحرب  جرائم  من  العديد  ارتكبت  لقد 
الكيماوية  األسلحة  باستخدام  كردستان 

والطائرات الحربية والُمسيّرات«.
وعلى الرغم من االدعاءات الجدية والخطيرة 
األسلحة  االحتالل  دولة  استخدام  حول 
المجتمع  أن  إال  عالمياً،  المحظورة  الكيماوية 
الدولي ومؤسساته المسؤولة مثل منظمة حظر 
تقوم  تركيا وال  الكيماوية ال تحاسب  األسلحة 
بشكٍل  القضية  في  تحقيق  إلجراء  بمهامها 

جدي.
وجميع  منظمات  أن  على  يدل  وبل  ال  وكأن 
االتفاقية  هذه  على  وقّعوا  عندما  المعنيين 

استثنوا اسم مناطق كردستان ومناطق تواجد 
للمعنيين  فكيف  ياُلمون،  ال  لكن  فيها،  الكرد 
ومنتهكي   والضمير  األخالق  من  المجردين 
»دون  مخططاتهم  يشارك  من  وكل  الشرف 
واإلنسانية  األخالق  قوانين  يحموا  أن  خجل« 

في العالم؟ 
كافة  تكاتف  تجديد  هو  اليوم  المطلوب  لذا 
الشعوب في كافة أجزاء كردستان وأوروبا مع 
بعضهم والوقوف أمام همجية المحتل التركي 
حزب  ومؤامرات  الخيانة  وضد  وأعوانه، 
الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان، 
واألهم هو إدالء المنظمات الحقوقية والسياسية 
بصوتهم ألن ما جرى مسؤولية تقع على عاتق 

الجميع. 
في قراءتي ذات مرة لقصة كريال على موقع 
أحاديث  إلى  استمعتم  »إذا  مكتوبة:  إخباري 
الكلمات  تلك  اجتماعاتهم وكتبتم  أثناء  الكريال 
كلمات  تنشرون  فسوف  بها،  يتحدثون  التي 
جديدة في غاية الجمال في جميع أنحاء الكون، 
فمن  الحرية«،  على  مثاالً  بل  ليست عبودية، 

هذا المبدأ لننشر الجمال بروح فداء الكريال.
لربما شعوري أو كلماتي ناقصة في الرثاء ألن 
كفاح من يقاومون أعتى األسلحة المتطورة في 
جبال كردستان أكبر من أن تُحكى في عدداً من 
الكلمات والجمل وتُنقش بين السطور وتتزيّن 

بالحروف.

السادسة  الدورة  فعاليات  انطالقة  تمت  حيث 
من  وبدعم  للكتاب،  هركول  الشهيد  لمعرض 
السبت  يوم  الجزيرة،  إقليم  في  الثقافة  هيئة 
ثروة  »الكتب  شعار  تحت   ٢٢\١٠\٢٠٢٢
العالم« وذلك في صالة زانا في مدينة قامشلو.

ما ميز هذه الدورة عن سابقتها

االفتتاح،  سبقت  التي  التحضيرات،  حول 
صحيفتنا  التقت  التحضيرية،  اللجنة  وعمل 
الشهيد  التحضيرية في معرض  اللجنة  عضو 
هركول »عبد المجيد خلف« الذي قال: »عادةً 
تتم إقامة المعرض في الشهر السابع، لكن هذه 
تم  المنطقة،  للظروف األمنية في  السنة نظراً 
العاشر، ويستمر  الشهر  إلى  المعرض  تأجيل 

الجاري،  األول  ٢9تشرين  لغاية  المعرض 
إقامة  أجل  من  النشر  دور  مع  التواصل  وتم 
المعرض،  إقامة  إعالن  بداية  في  المعرض 
واستطاعت دور النشر رغم الظروف المحيطة 

بنا، أن تأتي، وتشارك في هذا المعرض«.
 وأوضح خلف: »بلغ عدد دور النشر المشاركة 
في هذا المعرض ٥١ دار نشر، وعدد الكتب 
كانت  فقد  العناوين  أما  كتاب،  ألف   ١3٠
الكردية،  باللغات  تنوعت  عنوان،  ألف   ١3
األرمنية،  الفارسية،  السريانية،  العربية، 
التركية، حيث شملت اللغات المتداولة كافة في 
المنطقة، إضافة إلى مؤلفات باللغتين الفرنسية 

واإلنجليزية«.
الفكر  كتب  شملت  »وقد  خلف:  وأضاف 
مختصة  وكتباً  الطبية  والكتب  واألدب، 

واللغات  والعربية  الكردية  اللغة  بقواعد 
والمسرح  والقصة  والرواية  أيضاً،  األخرى 
والشعر، وكتب الدراسات واألبحاث، ومعاجم 
باللهجة  كتب  هناك  أيضاً  المختصة،  اللغات 

الصورانية«.
والدور،  والمؤسسات  المشاركات  وحول 
التي تشترك في هذه الدورة بيّن: »فيما يتعلق 
بالمشاركات كانت جيدة، وكان هناك اختالف 
بالمشاركات بين السنة الماضية، وهذه السنة، 
النشر أقل،  الماضية كان عدد دور  السنة  في 
السنة  في  النشر  دور  مشاركات  بلغ  حيث 
بلغ  قد  السنة  أما هذه  الماضية 44 دار نشر، 
عدد دور النشر المشاركة ٥١ دار نشر، وكان 
يوجد في السنة الماضية ١١٢ ألف كتاب، أما 

هذه السنة قد وصلت إلى ١3٠ ألف كتاب«.

الهدف والغاية من املعرض

أفاد  المعرض،  من  والهدف  الغاية  وحول 
خلف: »المعرض هو مناسبة اللتقاء المثقفين 
مختلف  من  الكتب  وإيجاد  وتوفير،  والكتاب 
أو  نشر  يتم  أحياناً  المثال  سبيل  فعلى  البدان، 
علي  يصعب  مثال  مصر  في  كتاب  طباعة 
جلبه، فيما سوف أجده في المعارض، ويكون 

من السهل هنا الحصول على هذا الكتاب«.
في  الكتب  إهداء  فعاليات  »هناك  ونّوه: 
التحضيرية  اللجنة  تقوم  سوف  المعرض، 
بإهداء الكتب باللغة الكردية لطالب المدارس 
هناك  أيضاً  والثانوية،  واإلعدادية  االبتدائية 
ويوجد  آفا،  روج  جامعة  لطالب  كتب  إهداء 
من  والمثقفين  والزّوار  للكتّاب  معدّة  باصات 
قمنا  الفعالية  هذه  ولتطبيق  األخرى،  المدن 

تمر،  تل  مدينة  في  مندوبين  مع  بالتواصل 
لحضور  وديرك،  ورميالن،  والحسكة، 

المثقفين والزوار إلى المعرض«.

أنه مهرجان للكاتب والكتاب 
معاً

»جوان  بالكاتب  التقينا  المعرض  أروقة  وفي 
الشهيد  بمعرض  »شاركت  قال:  حيث  سلو« 
بهذه  سعيد  أنا  للكتاب،  السادس  هركول 
المشاركة، كون المعرض هو مهرجان للكاتب 
والكتاب في الوقت ذاته، هذا المعرض يعطي 
قفزة نوعية للثقافة في روج آفا وشمال شرق 
عبر  الكتّاب  لجميع  خير  وبشارة  سوريا، 
ودور  والمعارض  للكتب،  الجديدة  الطبعات 
النشر المشاركة أيضا شاركت بهذا المعرض 
فازت  التي  روايتي،  منها  إصدارات  بعدة 
بعنوان  للرواية  صبري  أوصمان  بمهرجان 
المشاركة  بهذه  جداً  سعيد  أنا  طفلة«،  »عودة 
وأتمنى استمرار دورات المعرض؛ ألنه دعم 
للكاتب المحلي وللكتاب، وإثراء المثل الكردية 

والعربية في شمال وشرق سوريا«.

دور ومشاركة املرأة يف املعرض

مشايخ«  »ياسمين  بـ   صحيفتنا  والتقت  كما 
اإلدارية في مكتب اتحاد المثقفين في قامشلو، 
في  مشاركة  لنا  أيضاً  »نحن  قائلةً:  وبيّنت 
افتتاحه  تم  الذي  السادس،  هركول  معرض 
يوم السبت، نحن نساء مشاركات بشكل خاص 
على مستوى شمال وشرق سوريا، يوجد لدينا 
9٠ عنوان للمشاركة في هذا المعرض، ونحن 
نكون متواجدين ومشاركين في هذا المعرض، 

والذي يكون على مدى ثمانية أيام«.
بشكل  إقبال  لدينا  »يوجد  ياسمين:  وأضافت 
افتتاح المعرض؛ ما  الثاني من  اليوم  جيد في 
المقبلة  أكثر في األيام  إقبال  أنه يكون  نالحظ 
حيث يوجد قراء وسياسيون بشكل عام، ونحن 
فخورات بمشاركتنا وبكتبنا، وعناويننا في هذا 

المعرض«.
أهمية  موضحةً  مشايخ«  »ياسمين  واختتمت 
يجب على  دائماً  قائلةً:«  المعرض  في  المرأة 
المرأة أن تكون إلى جانب الرجل، وليس أقل 
منه، حيث الحظنا منذ بداية األزمة في شمال 
المرأة في تطوير نفسها،  وشرق سوريا دور 
أو  إداري  مجال  أي  في  مهاراتها  وممارسة 
نحن،  كافة،  المجاالت  وفي  سياسي  أو  ثقافي 
لتطوير  ومعنوياً  مادياً  المرأة  ندعم  المثقفين، 
مجاالت  في  دورها  وترسيخ  أكثر،  نفسها 

الحياة كافة«.

محمد عزو

أبي  بن  »معاوية  وفاة  بعد  الفترة  هذه  بدأت   
في  وانتهت  -6٠هـ/  سنة/6٨٠م  سفيان« 
بن  »يزيد  البنه  الحكم  أصبح  إذ  عام/٧٢4م/ 
معاوية«، الذي عمل على ترتيب جديد ألمور 
بشير«  بن  »النعمان  عين  أنه  حيث  الخالفة، 
بأكملها،  الفراتية«  »الجزيرة  والية  على 
وسرعان ما عزله بعد عامين وولى من بعده 
الكلبي«  بجدل  بن  مالك  بن  سعيد  خالد  »أبا 
الحارث  بن  عنه »زفر  بدالً  ثم عزله، وعين 
وفاة  حتى  واليته  فترة  ودامت  الكالبي« 
»يزيد« سنة 6٨4م -64 هـ، حيث ولي بعده 
ابنه »معاوية الثاني« الذي أبقى »زفر« على 
واليته، وبعد وفاة »معاوية الثاني« في السنة 

الخالفة  الحكم«  بن  »مروان  وتولي  نفسها، 
لكنه  مهامه  في  »زفر«  فاستمر  األموية، 
دعا  لـ »عبدهللا بن الزبير« على منابر مدينة 
معركة  في  وشارك  و«الجزيرة«  »قنسرين« 
»مرج  راهط«، التي دارت بين »مروان بن 
و«الضحاك  الشام  أهل  بايعه  الذي  الحكم«، 
بن قيس« ، الذي بايعه أهل »دمشق«، وكان 
الزبير« سراً،  ابن  لبيعة  يدعو«  »الضحاك« 
على أرض »مرج راهط« وقد انتهت المعركة 
بنصر ساحق لصالح  »مروان« سنة/6٨3م 
»زفر«  فر  المعركة  انتهاء  وبعد  64هـ./   -
بن  »عبيد هللا  مروان  فندب  »قرقيسيا«،  إلى 
زياد« لمحاربة »زفر« وكان ذلك سنة /6٨٥م 
»زفر«  هزم  أنه  حالة  في  وأمره  6٥هـ/،   -
لالستيالء  »العراق«  إلى  يتوجه  أن  عليه 
عليه، فلم يزل »عبيد هللا« محتبساً في أرض 

»الجزيرة« حتى توفي الخليفة »مروان«، ولم 
من  ورجاله  »زفر«  على  االنتصار  يستطع 

قبيلة »قيس«. 
»التوابون«  حاول  بالذات  السنة  هذه  في 
يريدون من ورائها  الكوفة،  القيام بحركة في 
الثأر لدم »الحسين« وقد قدموا من »الكوفة« 
يتقدمهم »سليمان بن صرد الخزاعي«، حتى 
»زفر  بها  يتحصن  التي  »بقرقيسيا«  انتهوا 
بواجب  قام  انه  ويقال  الكالبي«،  الحارث  بن 

الضيافة، وأنه أسكنهم وقدم العلف لدوابهم. 
في تلك السنة كان »عبيد هللا بن زياد« مقيماً 
في »الرقة البيضاء« التي كانت مقر واليته، 
ألفاً من  فتوجه منها إلى محاربتهم في ثالثين 
فالتقى بهم عند عين »الوردة« )رأس  الجند، 
نفسها، وهزمهم شر هزيمة  السنة  العين( في 

المعركة،  أرض  تاركين  بقيتهم،  وتقهقر 
فهربوا إلى أرض السواد. )ابن األثير، أحداث 
الذهب  مروج   + /66هـ.  وسنة  سنة/6٥هـ. 

للمسعودي، ط. بيروت ١966م. المجلد3(. 
في عام 6٨٥ مات الخليفة مروان وتولى بعده 
الخليفة  وهو  مروان«،  بن  الملك  »عبد  ابنه 
األموي الخامس، ويعدّ المؤسس الثاني للدولة 
الجزيرة  فأصبحت  سنة/646م.  ولد  األموية، 
دوالً  حكمه  من  األولى  السنين  في  الفراتية 
متعددة، حيث قام »المختار بن أبي عبيد« وهو 
في »الكوفة.« وادعى األخذ بثأر »الحسين«، 
النخعي«  األشتر  بن  »إبراهيم  إليه  وانضم 

 66- /6٨6م  عام  في  »الكوفة«  على  وغلب 
هـ/.

يقارب  ما  قوامه  جيشاً  »المختار«  جهز 
وسيره  األشتر«  »إبراهيم  بقيادة  ألفاً  الثالثين 
الملك«،  »عبد  الخليفة  فبلغ  »الجزيرة«،  إلى 
و«الحصين  زياد«،  بن  عبيد هللا  الذي سير« 
بن نمير« ، ووضع تحت أمرتهما أربعين آلفاً 
من الجند، فالتقى العسكران بمكان استراتيجي 
»الموصل«  من  بالقرب  »الخابور«،  على 
والحصين  زياد،  بن  هللا  »عبيد  وقتل  فاقتتال 
على  األشتر«  »إبراهيم  واحتوى  نمير«،  بن 

معظم بالد« الجزيرة الفراتية«.

حراٌم علينا وحالٌل ضد الكرد!
عصام عيسى

 
منها  االستراتيجية  النووية  األسلحة  تعتبر 
يهدد  خطر  الكيماوية  فيها  بما  والتكتيكية 
هذا  حرب,  جريمة  استخدامها  ويعد  البشرية 
تدّعي  التي  ومنظماته  العالم  لدى  الواضح 
إال  اإلنسان,  حقوق  حامية  وبأنها  التحّضر 
الفاشية  أدواتها وهي  إحدى  أمام  أنها تصمت 
الشعب  هو  الهدف  يكون  عندما  التركية, 

الكردي ومناضليه من أجل الحرية.
الحديث  كثُر  عندما  تقعد  ولم  الدنيا  قامت 
نووية  أسلحة  روسيا  استخدام  إمكانية  حول 
العالم  الجارية, لكن  خالل الحرب األوكرانية 
دولياً  المحرمة  األسلحة  حظر  ومنظمات 
هذا  نيسان  شهر  منذ  استخدامها  أمام  صمتت 
االحتالل  دولة  قبل  من  يومنا  وحتى  العام 
في  الكريال  الناتو ضد  من  وداعميها  التركي 

مناطق الدفاع المشروع.
تعتبر  التكتيكية؟  النووية  األسلحة  هي  فما 
األسلحة النووية التكتيكية هي تلك التي يمكن 
استخدامها على مسافات قصيرة نسبياً وهذا ما 
يميزها عن األسلحة النووية »االستراتيجية«. 
التي  القنابل  هذه  كانت  الباردة،  الحرب  في 
المتحدة  الواليات  العظميتين،  للقوتين  يمكن 

مسافات  على  إطالقها  السوفياتي،  واالتحاد 
محددة في موطن اآلخر.

ذلك  مع  يتضمن  »تكتيكي«  مصطلح  أما 
العديد من أنواع األسلحة، بما في ذلك القنابل 
كأسلحة  المستخدمة  والصواريخ  الصغيرة 
حجم  يصل  أن  ويمكن  المعركة«  »ساحة 
ما  )أي  أقل  أو  واحد  كيلو طن  إلى  أصغرها 
يعادل ألف طن من مادة تي إن تي المتفجرة( 
وربما يصل حجمها إلى ١٠٠ كيلو طن، وعلى 
سبيل المقارنة، كانت القنبلة النووية التي قتلت 
هيروشيما  في  شخص  ألف   ١46 حوالي 
تزن  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل  باليابان 
تفعل هذه  ماذا  تتخيلوا  أن  فلكم  كيلو طناً   ١٥
األسلحة الُمحّرمة في مناطق الدفاع المشروع 
بجنوب كردستان ضد الكريال وضد الطبيعة.

 ١4 إلى  نيسان   ١4 بين  الممتدة  الفترة  ففي 
األشهر  خالل  أي   ،٢٠٢٢ األول  تشرين 
االحتالل  دولة  تشنها  التي  الحرب  من  الستة 
استخدامها  على  التأكيد  تم  ضدهم،  التركي 
القنابل واألسلحة الكيماوية المحظورة ٢46٧ 
مقاتلي  من  عشرات  باستشهاد  وتسببت  مرة 

ومقاتالت الكريال.
العمال  لحزب  التنفيذية  اللجنة  عضو  وكان 
»يتم  قال:  قد  كالكان  دوران  الكردستاني، 

وقد  النووية،  التكتيكية  القنابل  استخدام 
يستخدمون  أنهم  المركزية  قيادتنا  أوضحت 
القنابل الحرارية أيضاً، وهذا النوع من القنابل 
النووية التكتيكية، األتراك يسمونها قنبلة ذرية 
الطريقة،  بهذه  يسمونها  التركية  في  صغيرة، 
أننا لدينا وثائق، بأنهم يستخدمونها كثيراً  كما 
في مناطق الدفاع المشروع منذ عام ٢٠١٧، 
حتى أنهم اعترفوا على ذلك، وبحسب وثائق 
االعتراف التي لدينا، فقد استخدموا هذه القنبلة 

في أنفاق عفرين.
إّن األسلحة النووية التكتيكية أكثر دماراً وفتكاً 
أربعة  تفجير  حيث  الكيماوية  األسلحة  من 
طّنٍ  لعشرين  تتحول  كقنبلة  منها  غرام  كيلو 
تستطع  لم  وما  تأثيرها  في  المتفجرات  من 
الفاشية التركية فعله في تدمير مغارات وأنفاق 
الحربية  بالطائرات  القصف  عبر  المقاومة 
تفعله عبر هذه األسلحة وما من قوة في العالم 
تستطيع خوض الحرب كما الكريال، ال الجيش 
يستطيع  الصيني  وال  الروسي  وال  األمريكي 
التي  والظروف  األسلحة  هذه  أمام  الصمود 

تقاوم فيها قوات الكريال«.
فاالحتالل التركي ال يستطيع صنع هذه القنبلة، 
األمريكية  المتحدة  الواليات  صنع  من  فهي 
هذه  بشراء  وتقوم  وفرنسا،  وألمانيا  وإنكلترا 

القنابل من هذه الدول وتستخدمها بكثافة ضد 
الكريال  لمقاتلي  إفادات  وهناك  الكريال  قوات 
الذين تعرضوا لها تثبت ذلك كما أّن اعترافات 
الضابط التركي المتقاعد عبر فضائية سي إن 

إن التركية مؤخراً أيضاً أثبتت ذلك.
لمنع  الدوليين  األطباء  رابطة  من  وفد  وكان 
قد  وألمانيا،  سويسرا  في  النووية  الحرب 
جنوب  المنصرم،  أيلول   ٢٧ و   ٢٠ في  زار 
هذه  خالل  حصل  أنه  أكد  والذي  كردستان, 
تؤكد  التي  األدلة  من  العديد  على  الزيارة 
حظر  لمعاهدة  التركي  االحتالل  دولة  انتهاك 
األسلحة الكيمائية, كما ذكر التقرير أن الحزب 
رابطة  وفد  عرقل  الكردستاني،  الديمقراطي 
األطباء الدوليين لمنع الحرب النووية المؤلف 

من 4 أشخاص، لذلك لم يستطع الوفد اللقاء مع 
ضحايا الهجمات الكيماوية.

الفعل  ردود  تتصاعد  األخيرة  اآلونة  في 
االحتالل  هجمات  تجاه  والرسمية  الشعبية 
التركي باألسلحة الكيماوية والمحظورة دولياً 
إلى  أدت  التي  المشروع  الدفاع  مناطق  على 
استشهاد ١٧ مقاتالً ومقاتلة من قوات الكريال 
أعلنتهم قوات الدفاع الشعبي في شهر تشرين 
األول الجاري، وكأن لسان حال العالم ُمدّعي 
التي  األسلحة  هذه  يقول  واإلنسانية  الحضارة 
ومن  الكرد  وحالل ضد  علينا  حرام  نصنعها 

يناضل منهم من أجل الحرية! 

ياسمين مشايخعبد المجيد خلفجوان سلو
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قامشلو/ رشا علي -أوضح الرئيس المشترك التحاد الفالحين والثروة الحيوانية بناحية ديرك »حسين عثمان« أنه أقدم 
تنظيم  على  تشكيله، وعمل  بداية  منذ  الجزيرة على خطوات هامة  إقليم  الحيوانية في  والثروة  الفالحين  اتحاد 

الفالحين، ومربي الثروة الحيوانية ضمن اتحادات، ومنحهم بطاقات عضوية. 

اتحاد الفالحين والثروة الحيوانية في ديرك 
يسعى لتحسين وضع الثروة الحيوانية

على غرار األعوام السابقة... مناشدات متكررة 
لألهالي مع دخول الشتاء

إفراغ المناطق السورّية من سكانها األصليين
محمد الجعابي

نقلهم  أو  السكان  انتقال  عمليات  تقتصر  لم 
تسبقها  بل  السوريّة،  األزمة  ظروف  على 
عرق،  أو  دين  أو  بطائفة  تنحصر  لم  كما 
أحياناً  وشملت  ودوافعها،  أشكالها  وتعددت 
أفراداً حسب التوجِه السياسّي والحزبّي ضد 
أخرى ال تتفق معها، وال تعد ظواهر النزوح 
السكان،  إرادة  من  نابعة  والهجرة  واللجوء 
صراعاً  ويعيش  الفوضى  تجتاحه  بلٍد  في 
مسلحاً ألكثر من عقد وتتعدد أزماته، إذ تّمت 
للخروج  الناس  تدفع  التي  الظروِف  صناعة 
فيما  آمنة،  بحثاً عن جغرافية  من مواطنهم، 
قسرّي  وتهجير  ترحيل  عمليات  أيضاً  جرت 

في العديد من المناطق.

عدة مراحل لنقل السكان

البالد  وانقسام  سوريا  في  األزمة  بداية  منذ 
طرٍف  كلُّ  سعى  المتصارعة،  األطراف  بين 
الموجودة ضمن  السكانيّة  التركيبّة  تغيير  إلى 
مناطق نفوذه، بتهجير األشخاص غير الموالين 
التوجه  أو  الطائفة  نفس  إلى  ينتمون  وال  له، 
مؤيدة  جماعات  محلهم  وإحالل  السياسّي، 
التي  السوريّة  المناطق  معظم  حال  وهذا  له، 
جرت فيها نزاعات مسلحة، وال يمكن الجزُم 
األزمة  وليد  حصل  الديمغرافّي  التغييَر  بأنَّ 
محاوالت  عدة  سبقته  بل  الراهنة  السوريّة 
دمشق  حكومة  بدأتها  للتغيير  وهادئة  ناعمة 

منذ وصول حزب البعث على سدة الحكم في 
منطقة  أبناء  بتشجيع  قام  سوريا عام ١963، 
الطائفة  إلى  ينتمون  الذين  في سوريا  الساحل 
األمنيّة  األجهزة  إلى  االنضمام  على  العلويّة 
والعسكريّة، بهدف خلق حاشية موثوقة الوالء 
الحزبيّة بل تعتمد على  ليس فقط لالعتبارات 
الوالء للطائفة والعائلة الحاكمة، وإقامة أحياء 
عش  مثل  دمشق،  ضواحي  في  بهم  خاصة 
وحماة  حمص  وفي  األسد  وضاحية  الورور 
واختراق  السكانية،  التركيبة  تغيير  بهدف 
المجتمعات المحليّة لتسهيل السيطرة والهيمنة 

عليها.
الفرات ١9٧4 قامت حكومة  إنشاء سد  وبعد 
غمر  من  المتضررين  السكان  بتهجير  البعث 
مناطق  إلى  ألراضيهم،  األسد  بحيرة  مياه 
الجزيرة السوريّة على طول الشريط الحدودي 
كم،   ١٥ وعرض  كم   3٠٠ بطول  تركيا  مع 

الذي يسمى بالحزام العربّي.
مساحات  على  »داعش«  سيطرة  فترة  خالل 
العراق،  إلى  باإلضافة  سوريا  من  شاسعة 
إلى فرض سيطرته وأيديولوجيته  الذي سعى 
على السكان المحليين بالقوة، هذا إضافة إلى 
الرؤوس  قطع  مثل  الشرعيّة  األحكام  تطبيق 
الى  أدّى  واألطراف والجلد والرجم، كل هذا 
موجِة هروٍب لألهالي من مناطق سيطرتهم، 
إلى المناطِق المجاورةِ التابعِة لحكومِة دمشق 
ولقد  الديمقراطية،  سوريا  قوات  مناطق  أو 
ممنهجة  تهجير  جرائم  بعدة  »داعش«  قام 
عام  ففي  الكرد  مثل  المحليين،  السكان  ضد 
٢٠١٥ قام »داعش« بتهجير الكرد من قراهم 
تل  وفي  سيطرته،  فترة  خالل  براك  تل  في 
أبيض/كري سبي، قام بتهجير عدداً من سكان 
القرى الكرديّة عام ٢٠١3 مثل قرة )سوسك، 
فندر(،  تل  القمر،  ملوح  قزعلي،  يارقوي، 

قراراً  »داعش«  أصدر   ٢٠١٥ عام  وفي 
التعاون  بإخراج الكرد من مدينة الرقة بتهمِة 
الشعب،  حماية  ووحدات  الدولّي  التحالِف  مع 
الكرِد  بتهجيِر  قام »داعش«  وفي ريف حلب 
صرة،  أبو  )مناطق   ٢٠١4 عام  بيوتهم  من 
الجينة، عفدكة (، وشملت ممارسات  كورك، 
»داعش« باقي المكوناِت التي لم تتقبّل فكرهم، 
وتهجيرهم  المدنيين  بحق  المجازر  فارتكبوا 
أبو  و  الشعيطات  في  كما حصل  منازلهم  من 
حمام والشحيل، وكذلك كان للمكون المسيحّي 
نصيبه من جرائم »داعش«، فقد تم تخييرهم 
من  الخروج  أو  الجزية  دفع  أو  اإلسالم  بين 
غالبيّة  دفع  الذي  األمر  »داعش«  مناطق 

المسيحيين بهجرة مناطقهم.
منذ بدء األزمة السوريّة عام ٢٠١١ وانخراط 
دعمها  عبر  السوريّة  باألزمة  بالتدّخل  تركيا 
المسلحة  التنظيمات  دعم  لناحية  وانحيازها 
يخدم  السورّي  الواقع  في  تغيير  إحداث  إلى 
»عملية  بـ  تسمى  ما  بتنفيذ  قامت  مطامعها، 
تسمى  وما   ،٢٠١6 آب   ٢4 الفرات«  درع 
كانون   ٢٠ في  الزيتون«  غصن  »عملية  بـ 
السالم«  »نبع  بـ  تسمى  وما   ،٢٠١٨ الثاني 
خاللها  وقامت   ،٢٠١9 األول  تشرين   9 في 
باحتالل العديد من المناطق الحدوديّة السوريّة 
مع تركيا، مثل عفرين، جرابلس، كري سبي، 
سكان  معظم  بتهجير  وقامت  كانيه،  وسري 
تلك المناطق، الذين كانوا بالدرجة األولى من 
الكرد باإلضافة الى العرب وباقي المكونات، 
واستقدمت العائالت النازحة من ريف دمشق 
الالجئين  وكذلك  الفلسطينية  العائالت  وبعض 
التركية وأسكنتهم  السوريين ضمن األراضي 

في بيوت المهّجرين، كما قامت ببناء مستوطنات 
ومجمعات سكنية بتمويل من جمعيات خليجية 
مع  تتناقض  التركية  الممارسات  وفلسطينية، 
المعاهدات والقوانين الدولية ذات الشأن، مثل 
المادة  في  جاء   ،١9٠٧ عام  الهاي  اتفاقية 
تصادر  أن  المحتل  للدولة  يجوز  ال  منها   49
الدولة   ٥6 المادة  ونصت  الخاصة،  األمالك 
المحتلة تعتبر بمثابة مدير لألراضي في البلد 
العامة  الممتلكات  تعامل  أن  وعليها  المحتل، 
معاملة الممتلكات الخاصة، كما نّصت معاهدة 
جنيف الرابعة عام ١949جاء في المادة 49: 
إلى  مواطنيها  نقل  االحتالل  لسلطِة  يحق  »ال 
إجراء  بأّي  القيام  أو  احتلتها  التي  األراضي 
وكذلك  فيها«،  الديمغرافي  التغيير  إلى  يؤدي 
لألشخاص  والفردي  الجماعي  النقل  )حظر 
أن  إال  أخرى،  أرض  إلى  سكنهم  مناطق  من 
يكون هذا في صالحهم، بهدف تجنيبهم مخاطر 
النزاعات المسلحة(، ونّصِت المادةُ ٥3: »ال 
يحقُّ لقوات االحتالل تدمير الملكية الشخصيّة 
الفرديّة أو الجماعيّة أو ملكية األفراد أو الدولة 

أو التابعة ألّي سلطٍة في البلِد المحتِل«.

األساليب األمنّية واالقتصاديّة

بحق  واالعتقاالت  األمنيّة  المالحقات  أمر  إنَّ 
تتوافق  ال  التي  المثقفة  والعناصر  المواطنين 
مع توجهاِت حكومِة دمشق ليس بشيء جديد 
حزب  وصول  منذ  السوريِ  المشهِد  على 
بعد  ولكن  سوريا،  في  الحكم  سدة  إلى  البعث 
زاد   ،٢٠١١ عام  سوريا  في  األزمة  اندالع 
األمنيّة  األجهزة  على  دمشق  حكومة  اعتماد 
ومنحتها صالحيات واسعة باالعتقال واإلخفاء 
أشخاص  عن  معلومات  تداول  وتم  القسرّي، 
قصصهم  ومرت  احتجازهم،  خالل  قضوا 

لألجهزةِ  وحقوقيّة  قانونيّة  مساءلة  أدنى  دون 
سرّي  بشكٍل  المحاكمات  بعض  وتتم  األمنيّة، 
على عجٍل ودون توفير وسائل الدفاع القانونيّة 
عن المعتقلين، ويبلغ عدد المعتقلين السوريين 
غير  تقديراٍت  وفق  األمنيّة  األجهزة  لدى 
وأحصت  معتقل،  ألف  و٧٠٠  مليون  مؤكدة 
اعتقال  اإلنسان  لحقوق  السوريّة  اللجنة 
بينهم ٨٥ طفالً  ٢٢١٨ شخص عام ٢٠٢١، 
١٧٥٢منهم  أنَّ  التقرير  ويؤكد  سيدة،  و٧٧ 
تتم  االعتقال  حوادث  معظم  قسرياً،  مختفين 
األمنيّة  لألفرع  التابعة  األمنيّة  الحواجز  على 
ظّلِ  في  القضائيّة  السلطة  رقابة  عن  بعيداً 
محامي  توكيل  مثل  للمعتقلين  الحقوق  غياب 
للدفاع ويتعرضون لخطر االختفاء قسريّاً وال 
وكان  عنهم،  بمعلومات  عائالتهم  تزويد  يتم 
دفعت  التي  العوامل  أهم  أحد  األمنّي  الهاجس 
من  جماعيّة  موجات  في  للهجرة  المواطنين 
خارجها  إلى  دمشق  حكومة  سيطرة  مناطق 
ومنها إلى دول اللجوء وخاصةً من فئة الشباب 

والمتعلمين والمثقفين. 
بعض  على  المسلحة  الفصائل  سيطرة  خالل 
والحسكة،  الزور  ودير  الرقة  في  المناطق 
الحر«  قبل ما يسمى »الجيش  البداية من  في 
وتلتها سيطرة »جبهة النصرة« ذراع القاعدة 
في سوريا، ثم مرحلة سيطرة »داعش« على 
تلك  كل  عام ٢٠١4، وسعت  المناطق  معظم 
على  والتجويع  الحصار  فرض  إلى  الفصائل 
وتشديد  تحت سيطرتهم،  كانت  التي  المناطق 
بحق  االختطاف  وعمليات  األمنيّة  المالحقات 
إلى  منهم  كبير  عدد  دفع  ما  المدنيين  السكان 
الفرار، والهجرة من تلك المناطق خوفاً على 

مصيرهم 
مثل  أعوام،   ٥ الحصارات  بعض  دامت 
 ،٢٠١6 ــ   ٢٠١٢ حلب  مدينة  حصار 
 ٢٠١٥ إدلب   بريف  والفوعة  كفريا  وبلدتي 
إيرانيّة  ــ  قطريّة  بوساطة  وانتهى   ٢٠١٧ ــ 
إلخراج السكان المدنيين، وحصار بلدتي نبل 
حصار  ودام   ،٢٠١6 ٢٠١٢ــ   والزهراء 
بدأ في  الشرقيّة ٥ سنوات،  القصير والغوطة 
أدى   ،٢٠١٨ شباط  في  وانتهى   ٢٠١3 أيار 
الحصار إلى تراجع ظروف المعيشة والغالء 
وانهيار  األساسيّة،  المواد  وفقدان  الفاحش 
للنزوح  األهالي  دفع  ما  الخدميّة،  الحالة 
فيها  وتتوفر  أمناً،  أكثر  مناطق  إلى  والتوجه 
يصعب  وبالتالي  أفضل،  اقتصاديّة  ظروف 

عليهم العودة ثانية إلى مناطقهم.
على  المفروضة  الدوليّة  العزلة  أثّرت  كذلك 
معظم  على  االقتصادّي  والحصار  سوريا 
الواقعة  المناطق  فيها  بما  السوريّة  الجغرافيا 
والمناطق  دمشق  حكومة  سيطرة  تحت 
في  المسلحة  الفصائل  لسيطرة  الخاضعة 
في  الذاتيّة  اإلدارة  ومناطق  السوري  الشمال 
الواليات  وفرضت  سوريا،  وشرق  شمال 
طريق  عن  قيصر  قانون  األمريكيّة  المتحدة 
عام  األول  كانون  منتصف  الشيوخ  مجلس 
٢٠١9 في عهد الرئيس دونالد ترامب والذي 
والمؤسسات  الدول  على  عقوبات  فرض 

عقوبات  وفرض  النظام  مع  تتعامل  التي 
واالستخباريّة  العسكريّة  النظام  وكاالت  على 
ولكن القانون لم يستثِن المناطق الخارجة عن 

سيطرةِ النظام.

تدهور الواقع التعليمّي 

حكومة  ضد  االحتجاجات  رقعة  توسع  مع 
خارج  المناطق  بعض  وخروج  دمشق، 
عسكرية،  مواجهات  واندالع  سيطرتها 
الحكومية  المؤسسات  وتخريب  لتدمير  أدت 
والخدميّة من أبرزها المدارس، حسب تقارير 
آالف   ١٠ األضرار  تقدر  سوريّة  رسميّة 
مدرسة وتشكل 4٢% من المدارس التي كانت 
بالخدمة قبل األزمة، وتدمير ٥ آالف مدرسة 
بشكٍل كامل، جراء العمليات الحربيّة وخروج 
عدداً كبير من المدارس عن الخدمة، أو إغالقها 
باإلضافة   ، المتصارعة  األطراف  قبل  من 
مقرات  المدارس  بعض  اتخاذ  تم  ذلك  إلى 
استخدمت  كما  المسلحة،  للجماعات  عسكريّة 
الواقع  ألقى بظالله على  كمالجئ، هذا األمر 
التعليمّي بسوريا بشكٍل عام، ما أدى إلى انهيار 
وتوقف للنشاط التعليمّي في المناطق الساخنة، 
واكتظاظ المدارس في المناطق اآلمنة بأعداد 
كبيرة من الطالب النازحين من باقي المناطق، 

للطالب  التسرب  عملية  إلى  باإلضافة 
تردّي  نتيجة  العمل  سوق  في  وانخراطهم 
الوضع المعيشي واالقتصادي واالنتساب إلى 
أحد  األوالد  تعليم  وكان  المسلحة،  التنظيمات 

أسباب الهجرة لدى العوائل.
لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  تشير 
نسبة  أن  )إلى  لها  تقرير  في  )اإلسكوا(  آسيا 
التحتيّة مشلولة فقد تضررت  البنى  4٠% من 
اُستخدمت  أو  مدارس  ثالث  كّل  من  مدرسة 
نطاق  على  المدارس  استخدام  وأدى  كملجأ، 
إلى  داخلياً  للنازحين  جماعية  كمالجئ  واسع 

زيادة الضغط على البنى األساسيّة للتعليم(.
 ٢٠١١ عام  أجري  رسمّي  إحصاء  حسب 
ألف(،   ٧٢6( المسجلين  األطفال  عدد  بلغت 
ومع نهاية عام ٢٠١9 كان العدد )434ألف( 
السورّي  المركز  بحسب   ،%4٠ بانخفاض 
الخامسة  سن  بين  األطفال  عدد  يقدر  لبحوث 
والسابعة عشرة سنة غير الملتحقين بالمدارس 
أجرته  استطالع  وبحسب  ٢.3مليون،  بنحو 

سوريا  في  األحمر  للصليب  الدوليّة  البعثة 
ملتحقين  كانوا  الذين  الطالب  من   %  ٥٧ بأّن 
الدراسة بصورة جزئيّة  تخلفوا عن  بالدراسة 
أو كاملة بسبب تداعيات الحرب التي تعيشها 

البالد.

الخالصة 
       

إن أّي حّلٍ شامل وعادل للمسألة السوريّة، ال 
جميع  بين  والتفاهم  بالحوار  إال  يتم  أن  يمكن 
وكان  المختلفة،  السورّي  المجتمع  مكونات 
اندالعها  منذ  األزمة،  في  الخارجّي  للتدّخل 
كما  أمدها،  إطالة  في  كبير  أثٌر   ،٢٠١١ عام 
ساهم في حدة االنقسامات حتى بين األطراف 
سياسة  يمثل  طرف  فكل  نفسها،  المعارضة 
وتوجه الجهة التي تدعمه وتموله، هذا األمر 
تركيا  دعم  سراً  وليس  أحد  على  بخفي  ليس 
السياسية  المعارضة  أطياف  لبعض  وقطر 
والمسلحة، كذلك الدور األميركي بتحالفه مع 
الالمحدود  الروسي  والدعم  األطراف،  بعض 
ويسعى  سقوطها  منع  الذي  دمشق  لحكومة 
اإلقليمّي  دورها  إحياء  إعادة  في  اآلن  جاهداً 

والدولّي.
نالحظ في المرحلة الراهنة شبه انعدام اهتمام 
نتيجة  وذلك  السورية،  القضية  بحّل  دولّي 

األوكرانيّة  الروسية  بالحرب  العالم  انشغال 
مثل  لهم  بالنسبة  المهمة  القضايا  من  وغيرها 
تايوان  بخصوص  األمريكّي  الصينّي  النزاع 
إلى  نظرنا  إن  اإليرانّي،  النووي  والملف 
الممتلئ  النصف  األخرى  الناحية  من  األمر 
االزمة  لتسوية  فرصة  هذه  تعتبر  الكأس  من 
الدولي  واالهتمام  التدّخل  غياب  في  السوريّة 
باألزمة السوريّة، وجلوس األطراف السوريّة 
العالقة  القضايا  جميع  لحّلِ  واحدة  طاولة  إلى 
للوصول إلى سوريا موّحدة ديمقراطيّة تعدديّة، 
العالقة  الخالفية  النقاط  على  الوقوف  وعدم 
للتوافقات  الوصول  بوجه  عائقاً  تشكل  التي 
النهائيّة، مبدأ التفاوض يقوم قاعدة التنازل من 
إلى حلوٍل  الوصول  قبل كّل طرٍف في سبيل 
وسطيّة توافقيّة، وأّي حلوٍل منقوصة لن تلبي 
ال  األطراف  كل  مخاوف  وتسّكن  التطلعات، 
ريف  أهالي  فرجوع  عليها،  االعتماد  يمكن 
دمشق لمنازلهم ال يمكن أن يتم إال بعودةِ أهالي 

عفرين المهجرين بالمثل.

الثروة  مربي  على  النخالة  مادة  توزيع  إن 
أقدمت  التي  الهامة  الخطوات  من  الحيوانية، 
الزراعي،  المجتمع  التطوير  شركة  عليها 
حيث شهد العامان المنصرمان جفافاً أثر سلباً 
على مربي الثروة الحيوانية، بسبب عدم توفر 
بشكل  أسعارها  وارتفاع  لمواشيهم،  األعالف 
كبير في األسواق المحلية، ولهذا عملت شركة 
التطوير المجتمع الزراعي على تأمين حاجة 
المربيين من األعالف، حيث تقوم الشركة على 
سد حاجة مربي الثروة الحيوانية، بتوزيع مادة 
منظمة  إحصائية  جداول  وفق  عليهم  النخالة 
الحيوانية  والثروة  الزراعة  لجنة  قبل  من 
لمواشيهم، ووفق هذه الجداول اإلحصائية يتم  

توزيع الكميات المخصصة لكل مربي.

وضع الرثوة الحيوانية وتأثريه 
بالتغريات املناخية

ناحية  في  الحيوانية  الثروة  وضع  وحول 
ديرك التقت صحيفتنا »روناهي« مع الرئيس 
الحيوانية  والثروة  الفالحين  التحاد  المشترك 
بناحية ديرك »حسين عثمان« حيث أشار في 
بداية حديثه إلى تأثير الجفاف وقلة األمطار، 
وتضرر الزراعة في السنتين الماضيتين على 
بأن  وأوضح  سلبي،  بشكل  الحيوانية  الثروة 
اإلدارة وضعت جميع إمكاناتها من أجل تقديم 

المساعدة للثروة الحيوانية في المنطقة.
ديرك  ناحية  في  الحيوانية  الثروة  عدد  وعن 
بها  قامت  التي  األخيرة  اإلحصائيات  حسب 
بين عثمان  الحيوانية،  والثروة  الزراعة  هيئة 
المربين في ناحية  على ذلك بقوله: »أن عدد 
ألف   ١٥4 األغنام  عدد  بلغ٢٨٥٠،  ديرك 
رأس، عدد الماعز ١٨٠٠ رأس، عدد األبقار 
4٧٠٠، عدد الجواميس ١٠٠٠ متوزعة على 
قرى ناحية ديرك، وقرية تل جيلك، التي تكون 

وعدد  الجواميس،  لتربية  األساسي  المكان 
والبعض  أصيلة،  منها  البعض   ١٠٠ الخيول 

األخر ليست أصيلة«. 
بعض  الحيوانية  والثروة  الفالحين  اتحاد  فعّل 
بخصوص  وذلك  أولية  كتجربة  جمعياتها 
وأكد  اتحاداتها،  عبر  العلفية  المواد  استالم 
»قمنا  ذلك:  على  حديثه  تكملة  في  عثمان 
في  الحيوانية  الثروة  بإحصاء  سابق  بوقت 
منطقة ديرك وتوثيق سجالت وجداول، وفقها 
النخالة من  قمنا بتفعيل جمعيتين لتوزيع مادة 
فقمنا  موفقة،  كانت  أولية  وكتجربة  خاللها، 
الوقت  وحتى  الجمعيات،  تفعيل  باستمرار 
الحالي تم تأسيس 4٠ جمعية في ناحية ديرك 

وكركي لكي«.

الهدف من تفعيل الجمعيات

الجمعيات  تفعيل  من  الهدف  وبخصوص 
للفالح  المساعدة  تقديم  ألجل  أنه  عثمان،  نوه 
األعباء  وتخفيف  الحيوانية،  الثروة  ومربي 
لكل  جمعية  بتأسيس  »قمنا  عليه:  االقتصادية 
تتكون  حيث  متجاورة،  قرى  أربعة  أو  ثالثة 
)رئاسة  هناك  أعضاء،  خمسة  من  الجمعية 

للجمعية، وديوان، والمالية، وعضو  مشتركة 
هناك  يكن  لم  إذا  أما  الجمعية(،  مشرف على 
هناك  فيكون  الجمعية،  في  مشتركة  رئاسة 
الجمعية،  رئيس  ونائب  جمعية،  رئيس 
مستودع،  وأمين  واألرشيف،  والديوان، 

وعضو مشرف«. 
الفالحين  اتحاد  في  كل عضو  »يستلم  وتابع: 
معلومات  تحتوي  وهي  عضوية،  بطاقة 
عبر  النخالة  مادة  توزيع  ويتم  كلها،  العضو 
الفالحين  التحاد  العامة  اإلدارة  من  تنسيق 
والزراعة، وال يتم توزيع النخالة، إال بموجب 

البطاقة العضوية التحاد الفالحين«.

تخفيف األزمة...

تفعيلها  تم  جمعية  أول  أن  عثمان،  وأضاف 
وأكد  لكي،  كركي  في  عرعور  جمعية  كانت 
إلى  بنفسه  يذهب  شخص  كل  كان  سابقاً  أن 
ذلك  وكان  النخالة،  استالم  أجل  من  الزراعة 
تخفيف  هدفنا  كان  كبيرة: »نحن  أزمة  يسبب 
بطاقات  الجمعية  رئيس  يجمع  حيث  األزمة، 

نكتب  بدورنا  ونحن  الفالحين،  اتحاد  أعضاء 
بطاقته،  على  للعضو  المستحقة  النخالة  كمية 
إلى  نأخذها  بطاقة   6٠ يقارب  ما  جمع  وبعد 
هناك  ويتم  الحيوانية،  الثروة  قسم  الزراعة 
تصرف  ثم  وتدقيقها،  البطاقات  مراجعة 
الجمعية  تقوم  ثم  ومن  المستحقة،  الكميات 

بتوزيعها على األعضاء«.
التي  العلفية،  الكمية  إلى  عثمان  وتطرق 
الوقت  »في  الواحدة:  الماشية  لرأس  تسلم 
لتوزيع  السابق  النظام  تطبيق  نحاول  الحالي 
البذار على الفالحين، أن  النخالة على توزيع 
لكل  والجمال،  واألبقار  والخيول  الجواميس 
رأس منها يصرف ٥٠ كغ من النخالة في كل 
دورة، أما الماعز واألغنام يصرف لها عشر 
دورة  كل  مدة  تحديد  يتم  دورة،  كل  في  كغ 

حسب اإلمكانات المتوفرة«.
الفالحين  التحاد  المشترك  الرئيس  واختتم 
»حسين  ديرك  بناحية  الحيوانية  والثروة 
وضع  يتحسن  أن  »نتمنى  حديثه:  عثمان« 
عن  السنة  هذه  والزراعة،  الحيوانية  الثروة 

السنوات السابقة«.

هطول  أول  مع   - الدخيل  حسام  الشدادي/ 
سكان  معاناة  تتكرر  الموسم،  لهذا  مطري 
سوء  مع  الحسكة،  جنوب  الشدادي  ناحية 
تنتشر  حيث  األحياء،  في  الطرقات  وضع 
الشوارع  في  المائية  والمستنقعات  الحفر 
يثير استياء األهالي  الرئيسية والفرعية، ما 

ويزيد من معاناتهم. 

المدينة  في  للطرق  التحتية  البنية  ويمثل سوء 
عائقاً أمام نموها، حيث تعد 9٠% من الطرق 
مع  للسير  صالحة  غير  والفرعية  الرئيسية 
دخول فصل الشتاء؛ ما يجعلها أكثر خطورة 
حاالت  مع  وخصوصاً  األهالي،  حياة  على 

أي  بعد  تحصل  التي  المتكررة،  الحوادث 
هطول مطري.

مستنقعات وسط طرق األحياء

أهالي  منها  يعاني  التي  المشكلة،  وحول 
الفرعية  الطرق  وضع  سوء  الشدادي، 
المخلف«  »مريم  المواطنة  تقول  والرئيسية 
الطرق  تتحول  عام،  كل  »كحالنا  لصحيفتنا: 
الطين،  إلى مستنقع من  بعد أي زخة مطرية 
على  سيٌر  سواٌء  خالله  من  السير  يصعب 

األقدام، أو من خالل أي آلية أخرى«.
وتضيف: »حال الطرق لم يتحسن في الناحية 
منذ زمن بعيد، والحفر منتشرة في كل مكان، 
صيانة  عمليات  هو  بله،  الطين  زاد  والذي 
الحفر  عمليات  أدت  حيث  الصحي،  الصرف 
في معظم األحياء إلى تدهور وضع الطرقات 
حتى  أو  صيانتها  يتم  لم  حيث  عام،  بشكل 
فرشها بمادة البقايا، بل بقيت على حالها دون 

أي صيانة أو تحسين«.
من  للبلدية  مناشدات  عدة  »قدمنا  وتتابع: 
الطرق  وخاصةً  الطرق،  تأهيل  إعادة  أجل 

حتى  استجابة  أي  نلق  لم  ولكن  األحياء،  بين 
اللحظة«.

مناشدة الجهات املعنية

أما المواطن »بشار الخلف« يقول: »أّن وضع 
فالحفر  تماماً،  معدوم  الشدادي  في  الطرق 
تسببت  الطرقات،  بمنتصف  المياه  وبرك 
بحوادث سير كثيرة، وتعيق حركة السكان في 
فصل الشتاء، وفي فصل الصيف تثير الغبار 

ألنها غير معبدة«.
ويكمل حديثه: »تؤثر حالة الطرق السيئة على 

على  يصعب  حيث  الشتاء،  فصل  في  الطلبة 
األطفال الخوض في مستنقعات طينية منتشرة 
الطالب  يضطر  وأحياناً  الطرق،  طول  على 
إلى سلك طرق أكثر طوالً من أجل الوصول 

إلى مدارسهم«.
إلى  المتكررة  المناشدات  رغم  أن  إلى  ولفت 
تجد  لم  مناشداتهم  أن  إلى  القرار  أصحاب 

مستمعاً.
وناشد في ختام حديثة بلدية الشدادي إلى إيجاد 
حلول، ولو إسعافيه قبيل دخول الشتاء، على 
األقل فرشها بمادة البقايا أو الحجارة المكسرة 

على حد وصفه. 

عاد األمل 
والتفاؤل 

إلى 
المزارعين

اخلريف  أمطار  بشرت  أن  بعد  ذلك 
هذه  أولى  بهطول  والبشر،  األرض، 
الزخات، والتي أدت انقالب املناخ إلى 

مناخ شتوي، بارد نوعاً ما.

متفاوتة  نسباً  سجلت  حيث 
في  اخلريفية  األمطار  هذه  لباكورة 
وذلك  ـ  اخملتلفة  اجلزيرة  إقليم  مدن 
حيث  ـ  املاضي  السبت  يوم  في 
التابعة  اجلوية  األرصاد  أشارت 
حلكومة دمشق إلى كمية الهطول 
في  اخملتلفة  والبلدات  املدن  في 

مناطق اجلزيرة.

أقل  سجلت  األرصاد  فحسب 
حيث  قامشلو،  في  هطول  كمية 
وأعلى  ميليمترات،  خمسة  بلغت 
بلدة  في  سجلت  هطول  كمية 
العريشة وبلغت 17،5 ميليمتر، ثم 
14،5ميليمتر  براك  تل  بلدة  تلتها 
كمية  بلغت  بينما  احلسكة،  بريف 
الهطول في مدينة احلسكة عشرة 
ميليمترات، بينما سجلت في ديرك 
عامودا  وفي  ميليمترات،  تسعة 

سبعة ميليمترات.

قرار  مع  تزامناً  الهطول  هذا  ويأتي 
رفع سعر مادة املازوت الزراعي لهذا 
في  كبيراً  دوراُ  ما سيلعب  املوسم؛ 
الزراعة  أصحاب  من  العديد  عزوف 
الزراعية  اآلبار  تشغيل  عن  املروية، 
ذلك  عن  وعوضاً  عليها،  واالعتماد 
بعالً،  الزراعة  موضوع  على  التركيز 
بسخاء  مرهونة  األرض  هذه  وترك 

السماء.

كافية،  بكميات  املطر  وهطول 
وأوقات مناسبة، تصل باحملصول إلى 
وهذا  الثمار،  وجني  النضج  مرحلة 
املزارعني  األمر سيصبح كارثة على 
بشكل  احمللي  واالقتصاد  واملواطنني 
كانت  ـ  اهلل  سمح  ال  ـ  ما  إذا  عام 
هذه السنة أيضاً سنة جفاف وندرة 
لألمطار، ما سيؤدي ذلك إلى خسائر 
كبيرة للمزارعني، تصل بهم إلى ما 
حتت خط الفقر بكثير، وهذا سيؤدي 
وهجرة  الفوضى  وانتشار  اجلوع  إلى 

الكثير منهم.  

الناجت  على  سلباً  سينعكس  وهذا 
مشاكل  إلى  وسيؤدي  احمللي، 
عديدة،  واجتماعية  اقتصادية 
إلى نقص كبير في احملاصيل  وأيضاً 
االستراتيجية )الغذائية(، وسيخلق 
الفوضى وظهور الكثير من األمراض 
عدم  إلى  تؤدي  التي  اجملتمعية، 

االستقرار في املنطقة.

وضع  اإلدارات  على  واجب  لذلك 
الزراعي،  بالواقع  للنهوض  خطة 
ودعم املزارعني إلعادة تشغيل اآلبار، 
املروية، وحتقيق  بالزراعة  واالستثمار 
حاجة  سد  على  قادر  وفير  إنتاج 
سد  أدق  بتعبير  أو  احمللية،  السوق 
احملاصيل،  هذه  من  املواطنني  حاجة 
القمح،  محصول  خاص  وبشكل 
وجه  على  محصول  أهم  يعّد  الذي 
اسم  عليه  يطلق  لذلك  اإلطالق، 

احملصول االستراتيجي.

زراعة وبيئة

حممد-سعيد
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