يعتقد األسد بأنه
سيبقى زعيم لألبد

ناشد الدكتور نبيل العريب األمن العام لجامعة الدول العربية
وإياد مدين األمن العام ملنظمة التعاون اإلسامي يف نداء مشرك
الصفحة 9

قال وزير الخارجية الريك أحمد داوود أوغلو بأنه يجب العمل لتخفيف
التوترات الداخلية يف سورية وهذا ما ال يفضله األسد  .وقال أوغلو بأن بشار
األسد ال يسمح بذلك ألنه ال يريد محاورة املعارضة  .وبأن األسد يحمل فكرة
بأنه الصفحة 5

كرم
إشكان

kerem-iskan@hotmail.com

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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السوريون ليسوا ضيوف هم
أصحاب المنزل

تحــدث الســيد طاهــر أكيوريــك رئيــس
البلديــة الكــرى يف قونيــة مبــا يتعلــق
بالســوريني .وأفــاد بــأن هنــاك تاريــخ
مشــرك بــني تركيــا وســورية وأنهــا
دولتــني شــقيقتني .كــا أكــد بــأن
الســوريني املقيمــني يف قونيــا لقــد تــم
اعتبارهــم مــن أهــل هــذه املدينــة.
مؤكــداً أن كل مايفعــل مــن أجــل
املهاجريــن الســوريني يبقــى قليــالً .
الخرب يف الصفحة .2

7

أصبحت اإلقامة
بـ  50ليرة

تمرير أسلحة
مع سوري

بطفل ميت
الصفحة 13

عر املحافظ " معمر أرول " بأن قونية
كاعرفت دامئاً بأنها مثال للتضامن.
كا قال بأننا نعمل ملساعدة السوري.
فالدولة عندها إستطاعة .فقد تم
حشد الناس واملؤسسات الخريية
الحكومية ملساعدة السوريني .
الخر يف الصفحة .2

من مهمة ليلية
لمجهول المكان
الصفحة 10
الالجئني السوريني
الصفحة 16

رجب تشنار

recepcinar@merhabagazetesi.com.tr

الصفحة 5

حسني باش

3

املهاجرين واألنصار
يعيشون اجلمال

جال من باب لباب

املدينة الرحيمة

4

غرق شاب سوري
في قناة الري

أين املسلمون ؟

الصفحة 6

حمزة منصور

يعني ليش ؟

الصفحة 7

عبد الحميد قباين

نحن أخوة

الصفحة 4

إبراهيم بيوك إكان

i.beken@merhabagazetesi.com.tr

• تصــدر اليــوم جريــدة مرحبــا
نســختها العربيــة األوىل لتزيــح بذلــك
كل مشــاكل اللغــة بــني دول العــامل
اإلســالمي.
• قونية مدينة الحضارات القدمية.
• كــا تعــرف قونيــة مــع حــرة موالنــا
جــال الديــن الرومــي بأنهــا مركــز
التســامح يف األرض.
• إن األخــوة بــن األنصــار واملهاجريــن
التــي كانــت يف عهــد النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم وبعــد ألــف عــام يعــود
إحيائهــا األن هنــا يف هــذه املدينــة .كــا
أنهــا تحمــل األمــل والربكــة ملســتقبلنا
املشــرك ...
• إن احتضاننــا ألخوتنــا املهاجريــن مــن
الســورين والصوماليــن والعراقيــن
واألفغانيــن والليبيــن يف هــذه املدينــة
يــأيت تأكيــدا ً لحــل ذاك الــر القديــم
الــذي كان يشــبه أهــل قونيــا بأهــل
املدينــة املنــورة ...
• وســتكون هنــاك قاعــدة رئيســية
وحيــدة لهــذه املجلــة ....
• إن اإلســام ديــن ذا معنــى عظيــم،
كــا أن تعبــر القــرآن الكريــم كتــاب
اإلســام املقــدس « َولْتَ ُكــن ِّمن ُك ـ ْم أُ َّم ـ ٌة
ـر َويَأْ ُمـ ُرو َن بِالْ َم ْعـ ُر ِ
يَ ْد ُعــو َن إِ َل الْ َخـ ْ ِ
وف
َويَ ْن َهــ ْو َن َعــنِ الْ ُمنكَــ ِر َوأُ ْولَ ِئ َ
ــك ُهــ ُم
الْ ُم ْفلِ ُحــون « سياســة نــر جريدتنــا ...
• ســنحاول أن نقــدم لكــم أخبــار عــن
مدينتنــا وزعائهــا ،أجنداتهــا اليوميــة،
مشــاكلها ،ميزاتهــا وفرصهــا ....
• أمتنــى أن تكــون جريــدة مرحبــا ســبباً
يف زرع االبتســامة عــى وجوهكــم ويف
قلوبكــم ....
• مــع هــذه الفكــرة واإلحســاس أقــول
للجميــع مرحبــا 0....

أخبار
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السوريون ليسوا ضيوف هم أصحاب المنزل
تحــدث الســيد طاهــر أكيوريــك
رئيــس البلديــة الكــرى يف قونيــة
مبــا يتعلــق بالســوريني .حيــث
بــني بأنــه يشــارك الســوريني
أحزانهــم ومشــاعرهم ومشــاكلهم
متمنيــاً انتهائهــا براحــة وســالم
والتخلــص منهــا بوقــت قريــب.
وقــال أكيوريــك " إننــا نواصــل
طريقنــا بالعمــل عــى تجــاوز
العراقيــل التــي رســمها لنــا
القــدر والتــي تواجهنــا يف هــذه
الحيــاة الفانيــة .نحــاول أن نكــون
أصدقــاء ,رفقــاء وأخوة للســوريني
يف هــذا الطريــق .ال ميكــن أن
يكــون الظلــم أبــدي .فالظلــم ال
يــدوم .فالتحيــا الجحــم للظاملــني
" .و بــأن خلــف هــذا الظلــم
الجــاري هنــاك حريــة وســالم
وراحــة وجــال قــادم حيــث
قــال  ":إننــا نؤمــن أن بالقــوة
واالتحــاد ســهولة .وســترشق
مــن بعــد الظــام .وســتزال كل
الحواجــز .وســتحتضن إنســانيتنا
قونيــة الكبــرية يحــاول دامئــاً وأفــاد بــأن هنــاك تاريــخ مشــرتك الســوريني املقيمــني يف قونيــا لقــد مــن أجــل املهاجريــن الســوريني
بحنــن ملئــة عــام كــا هنــا ".كــا
االلتقــاء بالســوريني الهربــني بــني تركيــا وســورية وأنهــا تــم اعتبارهــم مــن أهــل هــذه يبقــى قليــالً .
أن طاهــر أكيوريــك رئيــس بلديــة
مــن الحــرب وامللتجئــني لرتكيــا .دولتــني شــقيقتني .كــا أكــد بــأن املدينــة .مؤكــدا ً أن كل مــا يفعــل

األنصار والمهاجرين يعيشون الجمال
مبــا يتعلــق بالثالثني ألف ســوري
املقيمــني يف مدينــة قونيــة وكــا
عــر املحافــظ " معمــر أرول "
بــأن قونيــة كاعرفــت دامئــاً
بأنهــا مثــال للتضامــن .وأكــد بأن
جاليــة األنصــار واملهاجريــن
تطبــق يف هــذه املدينــة  .حيــث
قــال :
" دعونــا أن نعطــي ألخوتنــا
الســوريني زيــادة عــن قــدر
املســتطاع  .ودعونــا أن نكــون
بجنبهــم " .
كــا قــال بأننــا نعمل ملســاعدت
الســوري .فالدولــة عندهــا
إســتطاعة .فقــد تــم حشــد
النــاس واملؤسســات الخرييــة
الحكوميــة ملســاعدة الســوريني .

أخبار قونية
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غرق شاب سوري في قناة الري
إن حــاالت الغــرق يف قونيــة شــهدت
تزايــدا ً يف األيــام األخــرية ،حيــث أن
املواطنــن يف القــرى الذيــن يدخلــون إىل
هــذه الــرك إلصالحهــا أو ألســباب أخــرى
يخرجــون جثــة هامــدة .حيــث يكــون
البديــل لالمبــاالة قــاس جــدا ً.

وأخرمــا حصــل كان يف الثامــن والعرشيــن
مــن حزيــران حيــث أدى غــرق شــخص إىل
موتــه  ,شــاب ســوري يف التاســعة عــرشة
مــن عمــره هــرب مــن الحــرب القامئــة يف
ســورية وبــدأ العمــل يف إحــدى الحقــول يف
مدينــة قونيــة الرتكيــة حيــث غــرق يف إحــدى
أقنيــة الــري وهــو يحــاول التغلــب عــىل

تدفــق امليــاه  ,وقعــت الحادثــة يف مدينــة
شــمرا علــم دار  " ,بــدر داخــل " الهــارب
مــن الحــرب يف ســورية واملســتقر يف قريــة
شــمرا التابعــة ملدينــة قونيــة  ,بــدأ العمــل
يف حقــل تابعــة إلحــدى الــرشكات الخاصــة
 ,حيــث تــويف بســبب وقوعــه يف قنــاة للــري
 ,وقــام الفريــق التابــع ملديريــة الكــوارث
والطــوارئ بالبحــث عــن بــدر عامــل إغــالق
األغطيــة وتوقــف تدفــق املــاء إىل الشــاي
حتــى ســاعات املســاء حيــث أوقفــوا البحــث
مســا ًء بســبب حلــول الظــالم  .وعنــد متابعــة
عمليــة البحــث يف الصبــاح تــم العثــور عــىل
جثــة الشــاب الســوري ميت ـاً.

اإلسعاف الجوي التركي يساعد مواطن مغترب
نقــل مواطن ت
مغ�ب بواســطة
ت
اهلليكوبــ� مــن
إســعاف
منطقــة " كولــو " إىل " قونيــا
" بعــد تعرضــه جللطــة قلبيــة
ت
املعالــة .
ووضعــه �ــت
ج
ف
املقــم ي� " ســويرسا
مــراد
ي
" البالــغ مــن العمــر ســبع

بطاقة

ً
وأربعـ ي ف
ـ� عامــا والــذي جــاء
ت
العطــ� الصيفيــة
لقضــاء
ف
ي� مدينتــه " كولــو" أثنــاء
ف
جلــوس مـراد أ مــع عائلتــه ي�
فف ف
املـ
ـ�ل ج�ــأة اســتاءت حالتــه
ف
تو� نقــ� إىل مستشــى كولــو
الكــوم بواســطة ســيارة
ي

األربعاء  16متوز 2014
اإلصدار األول السنة األوىل

مرحبا رشكة املساهمة التجارية والصناعية للنرش
واإلتصاالت لصاحبها
رفعت طانكوت
مدير عام النرش
كرم إشكان
مدير التحرير(املسؤول)
إبراهيم بيوك إكان
مدير التحرير
محمد كوموش
مدير التحرير(الرياضة)
رجب تشنار
خدمة اإلعالن
Reklam@merhabagazetesi.com.tr
Tel : 0332 350 0 444 )Pbx( - Fax : 0332
353 43 36
مكان اإلدارة  :جادة سلطان باشا-رقم9:
سلجوق/قونيا
Tel : 0332 350 0 444 )Pbx( -Fax : 0332
352 04 12
www.merhabagazetesi.com.tr
Merhaba@merhabagazetesi.com.tr
مكان الطباعة :

رشكة املساهمة التجارية والصناعية مرحبا
جريدة مرحبا مؤسسة الطباعة عىل شبكة
اإلنرتنت
منطقة طاتايجاك  -بناء صناعية وطن  -زقاق
قواف  -رقم  7 :كاراتاي  /قونيا
Tel : 0332 355 62 62
رشكة التوزيع  :رشكة تسويق،توزيع وإتصاالت
بورتشاك
منطقة موصاال باالري  -جادة إملايل  -زقاق
كوزيده  -رقم  23 :سلجوق  /قونيا
Tel : 0332 233 09 99
أسعار دعايات اإلعالنات الخاصة
12.00TL+KDV
سم/ست
إعالن الهويات املفقودة TL+KDV 10.50
إعالن الفواتري واملفقودات TL+KDV 25.00
ربع صفحة ابيض-اسود TL+KDV 150.00
نصف صفحة تبيض-اسود TL+KDV 300.00
الشعار TL+KDV 300.00
ربع صفحة ملونة TL+KDV 300.00
نصف صفحة ملونة TL+KDV 600.00
نوع النرش  :توقيت محيل
مهنة الصحافة وعدت مبالمئة مبادئ املهنة

إالســعاف  .وهنــاك أثنــاء
ت أ
املداخــ� الوليــة
إجــراء
وبعــد اكتشــاف تعرضــه
جللطــة قلبيــة وإماكنيــة
أ
تعرضــه لخــرى ت� طلــب
هليكوبـ تـ� مــن مدينــة قونيــا
حيــث ت� نقــ� إىل هنــاك .

المرأة المفقودة وجدها " باروود "
ج�روود لكــب املتابعــة التابــع لقيــادة
ف
الــدرك ي� مدينــة قونيــا وجــد املــرأة
ف
ت
حــال فإ�ــاء بعــد ش
عــرسة
املفقــودة ي�
ي
تقــد� الطلــب.
ســاعات مــن
ت
�ركــت قــوات الــدرك التابعــة ملدينــة
ف
ي
تقــد� طلــب بفقــدان "
يــو�ك بعــد
ف
كــ�ة تشــالك " البالغــة مــن العمــر
ج� ي
ً
ت
ف
أربــع و�ســن عامــا حيــث � طلــب
املســاعدة مــن قيــادة درك احملافظــة ومــن
إدارة احملافظــة إدارة الطــوارئ والكــوارث .
أخــر مــاكن ت� رؤيــة املـرأة فيــه اكن منطقــة
ف
طوركــوت ي� موقــع ديباغــل حيــث شــارك
ف
ي� �ليــة البحــث اللكــب ج�رود الــذي اكن
ً
فً
مشــاراك قبــل ف�ســة عـ شـرس يومــا ي� �ليــة
أ
الــر التابعــة لإدارة شــعبة المــن العــام
ج
أ
قيــادة درك احملافظــة قمس ال ج�اث املكثفة .
ت
ـمم اللكــب
قبــل بــدء �ليــة البحــث � تشـ ي
ج�رود خرقــة غـ يـ� مغسـ ت
ـول لملـرأة الضائعــة

ف
وإطالقــة ي� القــل حيــث أشــار إىل
أ
منطقــة اكنــت مليئــة ج� كــوام القــش .
ت
ـوع
ـ� اكنــت غائبــة عــن الـ ي
" تشــالك" أالـ ي
ت
ومغطــاة ج� كــوان القــش � نقلهــا مــن
الهــات ف
احملتصــة بواســطة ســيارة
قبــل ج
ف
ف
الكــوم .
إالســعاف إىل مشــى يــو�ك
ي
التخــ�
املعالــة ت�
أثنــاء �ليــة
ج
ج
الــوع " لتشــالك " أثنــاء
بعــودة
ي
ف
ش
الكــوم.
نقلهــا ملشــى " أك � يــ� "
يأ
أ
حيــث يعتقــد ج�ن " تشــالك " الم
فلمســة أطفــال فأ�ــا أثنــاء حماو تل�ــا
ف
لالتصــال ج إ� ت
بن�ــا املقيمــة ي� حمافظــة
أمــ�
" أفيــون اكرا حصــار " منطقــة " ي
داغ" قامــت ج�جتيــاز اهلضبــة وعندمــا
ً
ـوع.
أضاعــت الطريــق ســقطت فاقــدة للـ ي
امك ولوحــظ أن اللكــب ج�رود أســتطاع
قبــل أســبوع مــن حادثــة " تشــالك "
ف
إ�ــاد ش ف
�ــص ضائــع ي� " أنطاليــا ".
مــن ي ج
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غرق طفل سوري في نهر الفرات
إبراهيــم منــدو  ,الطفــل الســوري الــذي هــرب مــع والدتــه مــن
الحــرب القامئــة يف ســورية إىل مدينــة غــازي عنتــاب الركيــة
منطقــة نيزيــب ليلقــى مرصعــه غرق ـاً يف نهــر الف ـرات
حســب املعلومــات الــواردة ,بــأن ابراهيــم منــدو الطفــل البالــغ
مــن العمــر عــرش ســنوات  ,ذهــب مــع عائلتــه وأقربائــه إىل
مــكان قريــب مــن حــي البلكيــز منطقــة مرســن وأثنــاء لعبــه
عــى حافــة النهــر فقــد توازنــه مــا أدى لســقوطه يف النهــر .
حيــث أبلــغ والــد محمــد الــذي رأى طفلــه عنــد ســقوطه يف
النهــر الجهــات املختصــة بــأن طفلــه كان يحــاول التغلــب عــى
تدفــق امليــاه ,وبعــد فــرة مــن الزمــن غــاب عــن النظــر .وبعــد
اإلخبــار عــن الحادثــة قــدم فريــق اإلنقــاذ التابــع ملديريــة رشطــة
« أدي ميــان « وأخرجــوا الطفــل مــن بعــد  15مــر مــن مــكان
وقوعــه .حيــث أخــر الفريــق الطبــي بوفــاة الطفــل الســوري .
كــا وتــم نقــل جثــة الطفــل محمــد املنــدو إىل مستشــفى نزيــب
الحكومــي .

قــام بإيقــاف حافلــة الراكــب املتجهــة مــن كلــس
إىل إزمــر  ,وأثنــاء عمليــة التفتيــش يف الحافلــة تــم
العثــور عــى قنبلــة ذات فتيــل وبندقيــة ناريــة
وســت قذائــف يف حقيبــة شــخص ســوري الجنســية
يدعــى « أحمــد الســيد « وحســب اإلفــادة التــي
أعطاهــا الســيد يف مركــز الرشطــة قــال بأنــه
ينتســب إىل « الجيــش الســوري الحــر « كــا قــال
بأنــه ال ينــوي القيــام بــأي أعــال يف تركيــا وإمنــا
هــو يف حالــة بحــث عــن زوجتــه الضائعــة.

احتــراق قافلــة مســاعدات
لالجئيــن الســوريين

احرقــت قافلــة مســاعدات « حفاضــات األطفــال « أثنــاء مســرها يف منطقــة إصالحيــة يف
غــازي عنتاب.حســب املعلومــات املعطــاة .بــأن الشــاحنة ذات اللوحــة 31R 7293والتــي
كانــت تحــت إدارة راشــد شــليك املتجهــة إليصــال مســاعدات « حفاضــات األطفــال «
لالجئــن الســورين احرقــت أثنــاء مســرها عنــد اقرابهــا مــن حــدود جلفكــوس الركيــة.
حيــث انفجــرت عجــالت الشــاحنة بســبب اح ـراق العربــة كــا أن العجــالت املحرقــة
قامــت بإشــعال الشــجرات عــى حافــة الطريــق .مــا أدى إىل انتشــار الحريــق بتأثــر
الريــاح واأللبســة الليفيــة إىل مناطــق الغابــات واألزهــار املوجــودة عــى حافــة الطريــق.
حيــث قامــت فــرق اإلطفــاء التابعــة لبلديــة اإلصالحيــة مــع رشاشــات امليــاه التابعــة
ملؤسســة إدارة الغابــات بالتدخــل إلطفــاء الحريــق فــور وصولها ملــكان الحادثة .واســتمرت
عمليــة اإلطفــاء مــا يقــارب ثــالث ســاعات حتــى متــت القــدرة عــى إطفــاء الحريــق
بصعوبــة .نتيجــة للحريــق فــإن ســتة عــرش طــن مــن الحمولــة أصبحــت رمــاد وهــذا مــا
أدى إلغــالق الطريــق لفــرة طويلــة مــا أدى لنشــوء أزمــة ســر يف تلــك املنطقــة.

ابراهيم
إكان
kerem-iskan@hotmail.com

تمرير قنبلة وبندقية في حقيبة شخص سوري
تــم ضبــط قنبلــة ذات فتيــل صناعــة يدويــة
وبندقيــة وســت قذائــف يف حقيبــة شــخص ســوري
يف منطقــة بازارجــك محافظــة مراش.خــالل عمليــة
التفتيــش يف الحافــالت مبدينــة بازارجيليــك ،حيــث
تــم العثــور عــى قنبلــة ذات فتيــل وبندقيــة ناريــة
وســت قذائــف يف حقيبــة شــخص ســوري  ,وحســب
اإلفــادة املأخــوذة أن فريــق قيــادة الــدرك التابــع
للمحافظــة والــذي كان يقــوم بعمليــة مراقبــة
عــى طريــق طرســوس-أضنا-غازي عنتاب-أضنــا
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إلقــاء القبــض علــى أربعــة
ســوريين هاربيــن فــي بحــر إيجــا

ســلمت طواقــم أمــن الســاحل اليونانية إىل
الســلطات الركيــة ثــالث ســورين مــن أصل
أربعــة عــر عليهــم هاربــن يف بحــر اإليجا .
وفقــا للبيــان الصــادر عــن مكتــب املحافظة
 ,بأنــه تــم إخبــار فريــق رشطــة قــوات
أمــن ســواحل بحــر اإليجــا عــن وجــود
قــارب مطاطــي عــى متنــه مهاجريــن يف
بحــر األيجــا كــا تــم إرســال فريقــن مــن
أمــن الســواحل إىل مــكان القــارب .حيــث
تــم القبــض عــى أربــع أشــخاص ســورين
مــن قبــل فريــق أمــن الســواحل اليونانيــة
يف امليــاه الركيــة اإلقليميــة .وأثنــاء اقـراب

فريــق أمــن الســواحل الركيــة وبعــد
مشــاجرة أحــد الهاربــن مــع املوظــف
اليونــاين قــام بالقفــز إىل البحــر .واحــد مــن
الهاربــن قــام باالبتعــاد إىل منطقــة قــارب
الفريــق اليونــاين حيث تــم تســليم الهاربن
الثالثــة البقيــة إىل فريــق أمــن الســواحل
الــريك .حســب اإلفــادة فــإن الهاربــن
األربعــة قفــزوا يف البحــر بعــد املشــاجرة
التــي حصلــت مــع موظــف أمــن الســواحل
اليونــاين .وقيــل إن الهاربــن قامــوا باالدعــاء
عــى أمــن الســواحل اليونانيــة بحجــة
أنهــم قامــوا بــرب قاربهــم.

جريــدة مرحبــا ,فخــورة بإنجــاز جديــد أخــر لهــا,
كــا وأننــا ســعيدون بإصــدار الجريــدة العربيــة
األوىل يف تركيــا,
هــل تســألون ملــاذا نصــدر جريــدة باللغــة
العربيــة ؟
ألنــه هنــاك يف تركيــا أكــر مــن مليــون الجــئ ,
وإذا تحدثنــا عــن قونيــا فهنــاك مــا يزيــد عــن
ثالثــن ألــف الجــئ يف قونيــا أيضــاً .
 .إن إصــدار جريدتنــا لنســختها العربيــة ســتمنح
فرصــة لــكل املقيمــن األجانــب يف مدينتــا
ســورين كانــوا أو صوماليــن أو حتــى ســودانين
لقــراءة هــذه الجريــدة ,
ســتكون األخبــار عــن مــاذا يحصــل يف دولهــم ؟
مــاذا يجــري يف قونيــا ؟
ماذا يجري يف الرشق األوسط ؟
 .ســيكون يف جريدتنــا مــكا ٌن ألخبــار الصحــة
والرياضــة بجانــب املقــاالت ،إننــا كفريــق عمــل
جريــدة مرحبــا وبإصــدار جريــدة مرحبــا العربيــة
وقعنــا عــى مبــدأ أن إصــدار جريــدة باللغــة
العربيــة أمــ ٌر صعــب لكننــا أهــل للمهــات
الصعبــة  ,كــا أننــا أصدرنــا الجريــدة بدعــم
وجهــود أصدقائنــا الســورين ...
 .إذا ً ســيكون بإمــكان الســورين املقيمــن يف
مدينــة قونيــة قـراءة جريــدة بلغتهــم  ,جريدتنــا
ســتكون نصــف شــهرية  ,و إىل األمــام ســيكون
بإمكاننــا جعلهــا أســبوعية  ,نريــد اســتفادة
أصدقائنــا الســورين والصوماليــن مــن جريدتنــا
 ,ألننــا أصدرناهــا مــن أجلهــم  ,وألننــا ال نريــد
بقائهــم غربــاء يف املدينــة التــي يعيشــون بهــا .
 .كــا ســتتيح جريــدة مرحبــا العربيــة لألخــوة
الســورين التكامــل يف قونيــة  ,األخــوة الســورين
ســيحبون قونيــا أكــر  ,والحواجــز ســتكرس ,
كــا ســتزيد اللحمــة بــن املهاجريــن واألنصــار
 ,واملهــم هــو تناقــص بعــض املشــاكل التــي
املعيشــية  ,أخــويت الســورين املقيمــن يف مدينتنــا
ســنكون عيونكــم و أذانكــم .
.أخوتنــا الســورين املوجــودون يف قونيــا هــم
ضيوفنــا  ,و الشــعب الــريك ســرحب بهــم أحســن
ترحيــب  ,ألننــا أخــوة وعــى األخــوة أن ميســكوا
بأيــدي بعضهــم يف املحــن  ,نحــن أكيــدون بــأن
مهمــة األخــوة الواقعــة عــى عاتــق جريــدة
مرحبــا هــي يف مكانهــا .
 .الحــرب الداخليــة يف ســوريا التــزال مســتمر
منــذ أكــر مــن ثــالث ســنن  ,املاليــن أجــروا
عــى تــرك منازلهــم ,عوائلهــم ومدنهــم  .الشــباب
فقــدوا حياتهــم ,األطفــال ماتــوا ,النســاء ماتــوا,
نريــد إيجــاد مــكانٍ للعدالــة وانتهــا ٍء لهــذه
الحــرب ,نتمنــى الخــر لجريــد مرحبــا العربيــة,
نتمنــى أن يكــون لجريدتنــا دور فعــال يف التأخــي
بــن املهاجريــن واألنصــار ....
كونوا بأمان الله .
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يعتقد األسد بأنه سيبقى زعيم لألبد
قــال وزيــر الخارجيــة الــرتيك أحمــد
داوود أوغلــو بأنــه يجــب العمــل
لتخفيــف التوتــرات الداخليــة يف
ســورية وهــذا مــا ال يفضلــه األســد
وقــال أوغلــو بــأن بشــار األســد
ال يســمح بذلــك ألنــه ال يريــد
محــاورة املعارضــة  .وبــأن األســد
يحمــل فكــرة بأنــه ســوف يبقــى
لألبــد وهــي عقليــة البعثــي .
أعطــى داوود أوغلــو مثــال
الفليبــن يف موضــوع الوســاطة

الرتكيــة " نحــن داعمــون
الجتاعــات املفاوضــات هنــاك ,
كــا وأننــا ممتنــون بثقــة الطرفــن
برتكيــا " كــا وتــم تحديــد
املفاوضــات الداخليــة كنقطــة
بدايــة لعمليــة املصالحــة هنــاك
.واعت ـزام التخلــص مــن التوت ـرات
الداخليــة مــن أدىن مســتوى ألعــى
مســتوى  .حيــث قــال " الجميــع
تحــدث وجه ـاً لوجــه وهــذا مــا مل
يحصــل يف ســورية " وقــال بــأن

بشــار األســد ال يســمح بذلــك
ألنــه ال يريــد محــاورة املعارضــة .
كــا أن األســد يحمــل فكــرة بأنــه
ســوف يبقــى لألبــد وهــي عقليــة
البعثــي  .وبأنــه ال ميكــن إنــكار
املســاهمة املاليزيــة يف هــذه
العمليــة .
حــر املؤمتــر ممثلــن عــن ســبعن
منظمــة ومؤسســة  " ,األهميــة
املتزايــدة وجــود املنظــات
اإلقليميــة يف الوســاطة " حيــث

كان عنــوان املؤمتــر هــذا العــام يف
اليــوم األول  ,الهيمنــة اإلقليميــة
يف يومنــا هــذا وجهــود إيجــاد
ســبل للحــل الســلمي للنزاعــات
ومســاهات املنظــات اإلقليميــة
يف هــذا املجــال متــت مناقشــتها
يف لوحتــن  .أيض ـاً عمليــة الســام
يف الفيليبــن " مينادانــا " حققــت
قصــة نجــاح بحضــور كاً مــن
أطـراف النـزاع وممثلــن عــن مــن
يقــوم بــدور امليــر .

ُغل

أتصل بزعماء
السعودية ،تركمانستان ،الكويت و قطر

أتصــل الرئيــس عبــد اللــه غــل
هاتفي ـاً بعــدد مــن زعــاء الــدول
مبــا يف ذلــك العاهــل الســعوي
عبــد اللــه مبــاركاً بشــهر رمضــان
ومتمنيــاً لهــم الخــر .
بالنســبة للبيــان الــذي أعلــن مــن املوقــع
الرســمي لقــر تشــانكايا تــم اإليضــاح كــا
يــي " :ســيادة رئيــس الدولــة أتصــل هاتفي ـاً
مــع كل مــن  ,العاهــل الســعودي امللــك عبــد

 ,أمــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح  ,أمــر قطــر

اللــه بــن عبــد العزيــز ا ّل ســعود  ,رئيس دولة

الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــان  ,كــا وتبادلــوا التهــاين بحلــول شــهر رمضــان

تركانســتان غربــاىن غولــو بــردي محمــد وف

املبــارك ومتنــوا الخــر لإلنســانية ولألمــة اإلســامية .
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إننا يف أكرث املدن الرتكية رحم ًة

إن النــاس قــد واصلــوا الليــل والنهــار لنقــل العاقــة بــن
املهاجريــن واألنصــار إىل يومنــا هــذا ول ُيع ّيشــونا بهــا.
فقــد امتــأل القلــب مبعروفهــم ,والبيــوت بالســكينة ملــا
أحــره هــؤالء النــاس الطيبــن مــن محبــة .
املدينــة تتحــدث بهــم .ســنان ,حســن ,يــاوز ,عــي ,ولــدان....
واألبطــال كثــار .
أكــرث مــن  35ألــف ســوري يصارعــون للتأقلــم مــع املدينــة
التــي ال يفقهــون لغتهــا ,وثقافتهــا الغريبــة عليهــم .لــوال
هــذه االضطرابــات .فاعلــم أنــه تتــم النجــاة بســبب رحمــة
هــذه املدينــة واألبطــال املضحــن الحقيقيــن .
هل يكفي ؟ بالطبع ال ...
ان الحكومــة باتخاذهــا للتدابــر الازمــة للتنظيــات
القانونيــة والتعاميــم الحكوميــة فإنــه لــن يكــون باإلمــكان
رؤيــة جميــع مــا تــم تنفيــذه .
املشــاكل يف املستشــفيات كثــرة .وعــدم القــدرة عــى
التواصــل مشــكلة .فاإلنســان ال يســتطيع رشح مشــكلته ,وال
يســتطيع الوصــول ملــن يعينــه.
كــا ينطبــق نفــس األمــر عــى مركــز الرشطــة  ,إىل أي مركــز
رشطــة ســيذهب املغــرتب الــذي لديــه شــكاية ,وكيــف
ســيرشح شــكايته .؟
رقــم الخدمــة املعمــم  112الــذي يعمــل  7ســاعات,
املواطنــون مــن أصــول عربيــة يف مدينتنــا كــرث ,فكــم شــخص
يوجــد يســتطيع إعطــاء خدمــة  112باللغــة العربيــة ؟ ال
أحــد!.....
أمــا بالنســبة للرئاســة فليــس هنــاك مشــكلة ,فــكل يشء عــى
مــا يـرام ..
فســعادة املحافــظ يعتنــي باملوضــوع بحساســية ,كــا ويريــد
اتخــاذ كل التدابــر الازمــة .يُشــكل املجموعــات ,ويوظفهــا.
حيــث يوجــد حاليـاً طاولــة ســورية يف كل مؤسســة .الطاولــة
تجتمــع ,تجتمــع ,وتتفــرق  ..هــل القــرارات الصــادرة يتــم
تنفيذهــا ؟ مل أرى .الــكل يف الهــم مشــرتك ,التعــب الذي اليزال
يف قمــة املشــاكل قــد أخــذ املجموعــة ,واملوظفــن الذيــن
ليــس لديهــم مبــادرة حتــى يف االجتاعــات التــي حروهــا
فــإن القادريــن عــل اتخــاذ مبــادرة يخرجــون فارغــي األيــدي
.وأتســاءل ملــا كل هــذه املقاومــة  .أكــره التقابــل أكــرث مــن
االعــدام مــع تلــك املوظفــن الذيــن يحولــون موضــوع عــدم
اتخــاذ التدابــر الازمــة عنــد فتحــه إىل السياســة الخارجيــة.
حرفيـاً فــإن ترفــات هــؤالء النــاس الذيــن أُعطــوا التخويــل
واملهمــة يف كثــر مــن املواضيــع تقــول " ال يقــم أحمــد داوود
أوغلــوا بــأي يشء يف السياســة الخارجيــة مــن دون علمنــا "
وأنــا أقــول بأنــه مــا أكــرث املحللــن يف السياســة الخارجيــة يف
دولتنــا عنــد تعمــق املوضــوع .
ويف وســط الحــرب إن مل يســعى املســلم بجانــب أخيــه أيــن
يبقــى األمــر " إمنــا املؤمنــون أخــوة " ؟ .أعتقــد أن عقيــدة
الــدول القوميــة تضغــط وبقــوة ,فهــم يف مــزاج" دعهــم ال
يأتــون" ..
كــا وكأنــه يقــال بداخلنــا مــن قبــل مجموعــة مــن
االرســتقراطين أننــا كســاىل .و أبتعــد لعــدم مقابلــة هــؤالء
النــاس عندمــا أشــعر بــردة فعلهــم  .وال أخــرج بجانبهــم
مجــددا ً .
هــم ضيــوف يف املدينــة ,قســم كبــر منهــم عائــ ٌد لتوفــر
األمــان يف دولتهــم  .فجســور الصداقــة تبنــى يف هكــذا أيــام .
واألخــوة تتشــكل يف هكــذا زمــان .
فعندمــا هاجــر النبــي عليــة الصــاة والســام مــع الصحابــة
إىل يــرثب كيــف تــم اســتقبالهم ؟ وكيــف أصبــح النــاس أخــوة
فيــا بينهــم ؟ نعــم إننــا منــر مــن زمــان ماثــل  .كــا يوجــد
مــن يوضــع الديناميــت لجســور الصداقــة التــي بنيناهــا .
رجــا ًء ال تفعلــوا ,إنهــم أنســان أيضـاً ولــن يروكــم بــيء ....
نتوجــه بجزيــل الشــكر لعائلــة جريــدة مرحبــا التــي
ســاهمت بــوالدة جريــدة مرحبــا العربيــة و التــي ستســهل
التواصــل بــن أكــرث مــن  35ألــف ســوري ,أالف العراقيــن,
الصوماليــن ,األفغــان والقادمــن مــن دول أفريقيــا الذيــن
يتحــدث أغلبهــم باللغــة العربيــة .

أخبار

األربعاء  16متوز 2014

راض
المنتج حزين  ...المستهلك
ِ
تأثــر منتجــو البيــض يف العــراق
ســلباً بســبب األحــداث الجاريــة
هنــاك مــام أدى النخفــاض
الصــادرات وهبــوط أســعار
البيــض .

تركيــا هــي أكــر ثــانِ ســوق مصــدر للبيــض بعــد
أملانيــا لكــن األحــداث التــي تعيشــها العــراق
حاليـاً أدت لتأثــر التجــار ســلباً يف مدينــة قونيــة
أيضـاً .
العــراق هــي الســوق املهــم بالنســبة لقونيــة
ففــي عــام  2013عندمــا كانــت يف الصــف
األول للمبيعــات مبئتــن وســت وثالثــن مليــون
و خمســة ومثــان وثالثــون ألــف دوالر بينــام
يف هــذه الســنة حققــت املبيعــات يف األشــهر
الخمســة األوىل مئــة واثنــان مليــون وســبع مئــة
وخمــس وتســعون ألــف دوالر
كــام أن ســوق البيــض تأثــر ســلباً بســب األعــامل
اإلرهابيــة للدولــة اإلســالمية يف الع ـراق والشــام
( داعــش ) ,وبســبب قطــع الطــرق مــن قبــل
الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام فــإن
الشــاحنات ال تســتطيع الوصــول ملناطــق مثــل
بغــداد  ,املوصــل  ,و النجــف وبســبب هــذه
الظــروف فــإن الطلــب عــى البيــض ينخفــض
مــع مــرور كل يــوم حيــث أن العــراق أصبــح
حرفيـاً رشيــان الحيــاة بالنســبة لتجــارة البيــض .
تجار البيض غر مستقرين

صــادرات تركيــا للعــام الفائــت ســت مئــة
وســت وعــرن مليــون وتســع مئــة وثالثــة
عــر دوالر مــن اللحــم األبيــض  ,كان منهــا
أربــع مئــة وأربعــن مليــون وثــالث مئــة
وثالثــون ألــف دوالر للعــراق  ,و أربــع مئــة
وســتة مليــون وســبع مئــة وإحــدى عــر ألــف
دوالر صــادرات البيــض منهــا ثالثــة مئــة واثنــان
وســبعون مليــون وســبع مئــة وســبع وســتون
ألــف دوالر إىل العــراق  .صــادرات تركيــا مــن
البيــض للعــراق كانــت العــام املــايض أربعــة
مليــارات ومئــة و واحــد وأربعــون مليــون و
واحــد وخمســون ألــف وســت مئــة وبيضتــان
بينــام بلغــت هــذا العــام بــن األول مــن كانــون
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شــعب ميــوت  ،أمــة تهجــر  ،مصــر
مجهــول ودمعــة حنــن واشــتياق ال
تتوقــف.
تــواطء عاملــي  ،خــذالن عــريب وظلــم
مســتمر.
شــهدائنا اصبحــت ارقــام .قضيتنــا
صــارت مؤامــرة وشــبابنا عــى ابــواب
الســفارات يتســولون.

الثــاين والخامــس عــر مــن حزيـران حــوايل املتوســط  6الكبــر 7ومــزدوج الصفــار 9
ملياريــن ومثــان ومثانــون مليــون ومئــة و لــرات .
أربــع ومثانــون ألــف و ســبع مئــة وســتة
البيض يف قونية رخيص
عــر بيضــة .
يقــول " إســامعيل دمرجــي أولــو " التســوق
كــام أفــاد تجــار البيــض بأنهــم يتابعــون يف رمضــان بــدأ وبأنــه وجــد أن أســعار البيــض
التطــورات يف العـراق يف هــذا القطــاع بقلــق مناســبة حيــث أن أســعار البيــض يف رمضــان
شــديد  ,وبأنهــم غــر قادريــن عــى شــحن املــايض كانــت مرتفعــة  ,يقــول دمرجــي أولــو
البيــض بســبب املخــاوف األمنيــة  ,كــام أن  " :أعتقــد أن أســعار البيــض يف قونيــة أرخــص
بائعــي البيــض بســبب تكــدس البيــض بــن مــن باقــي املناطــق بســبب إنتاجهــا الزائــد يف
أيدهــم فقــد قامــوا بتخفيــض أســعارها قونيــة  ,حيــث أن أســعارها انخفضــت لعــدم
وهــذا التخفيــض وفــر الفائــدة للمســتهلك  ,تصديرهــا  ,وألن البيــض ليــس لــه عمــر طويــل
قــال مصطفــى شــنكول صاحــب ( بيــض فتخزينــه غــر ممكــن واألســعار يف انخفــاض
شــنكول ) " لقــد تــرر تجــار البيــض يف مســتمر  ,نتمنــى عــدم إرتفــاع األســعار ,
عــدم القــدرة لتصديــر البيــض إىل العــراق وأن يكــون بإمكاننــا قضــاء رمضــان بكثــر مــن
وباألخــص مدينــة قونيــة ألنــه قــد تــم الراحــة  ,ليــس فقــط مــن أجــل البيــض فهنــاك
تصديــر الكثــر مــن إنتــاج البيــض  ,ولــو أن الكثــر مــن املنتجــات الغذائيــة مل تشــهد
هــذه األزمــة يف العـراق مل تكــن فــإن كرتونــة إرتفاع ـاً يف األســعار  ,فالرقابــة املســتمرة كانــت
البيــض التــي تبــاع بثــامنِ لــرات كانــت عامــالً مؤثــرا ً "
ســتباع بإثنــي عــر لــرة واملســتفيد األكــر
مهمد عاكف سوتشو
يف هــذه الحالــة هــو الشــعب  .أمــا عنــد
مصطفى شنكول
التفكــر بالحالــة االقتصاديــة ملدينــة قونيــة
فــإن هــذه الحالــة تفتــح البــاب أمــام الكثــر
مــن املشــكالت ألنــه هنــاك األالف مــن
العاملــن الذيــن يعملــون يف املعامــل ,أمتنــى
مــن اللــه االســتقرار يف املنطقــة للقــدرة عــى
التصديــر مــن جديــد "
األسعار انخفضت عند قطع التصدير
فقــد أوضــح شــنكول بــأن أســعار البيــض يف
رمضــان ال تتأثــر كثـرا ً ,و أفــاد بــأن مبيعــات
البيــض تكــون كثيفــة يف األســبوع األول مــن
رمضــان بينــام أنهــا تركــد يف منتصفــه ,و بــأن
اســتهالك البيــض يف رمضــان يزيــد بكــرة
حيــث قــال  ":بســبب االهتــامم الزائــد
مبــادة البيــض فــإن بعــض املســتغلن حاولــوا
رفــع أســعار البيــض ولكــن بســبب زيــادة
الطلــب فقــد تــم خفــض األســعار مــرة أخرى
 ,حيــث أثــرت األحــداث الجاريــة يف العـراق
يف انخفــاض أســعار البيــض  ,وعنــد تكدســه
أصبــح انخفــاض ســعره أم ـرا ً ال مهــرب منــه
 ,بعــد االن ال زيــادة يف أســعار البيــض ,
فاألســعار كا الشــكل التــايل  :الصغــر 4

أمل يحن األوان يا مسلمون ؟
أمل يحن األوان يا عرب ؟
رصاخ يضيــع يف رصاخنــا .حتــى أصبــح أغنيــة
ألفتهــا األذان.
أوجاعنا دراما تتابعها الخالئق يف املساء..
نبــي عــى الشاشــات ,نشــتم األعــداء نتــأمل,
نتضامــن ونــزدرء ...
لكن عى الشاشات !!!
أين انتم يا أمة املليار ؟؟
يقتــل املســلمون ،تدمــر مســاجدهم ,يعتــدى
عــى دينهــم وال زلتــم عــى املنابــر ترصخــون.
برصاخ ت ُسرتج ُع الحقوق ؟
ُ
ـني قتلــوا اطفالــه ،اغتصبــوا
ـ
س
ـلم
ـ
مس
ـاءل
ـ
يتس
ٌ
زوجتــه وتلــذذوا يف تعذيبــه حتــى أصبــح
املــوت عنــده امنيــة
أين املسلمون غيبوا ضامئرهم ؟
سؤال منذ ثالث سنوات مل اجد له جواب...
بعــد مــا صــارت الضامئــر تجــر ًة رابحــة,
أصبحــت الكرامــة ســلعة للمزايــدة ,وأصبحنــا
بــال قيمــة أمــام العمــالت األجنبيــة
فالــكل يبيعنــا واملســتفيد الوحيــد هــو األعــداء
« باإلتحــاد قــوة « مقولـ ٌة لرمبــا كررناهــا كثـرا ً
ولكنهــا مل تدخــل حيــز التنفيــذ .....

بلدية
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دفتر اإلقامة أصبح بـ  50ليرة تركية
يقــارب عــدد الســوريني املوجوديــن
يف مدينــة قونيــة حــوايل الثالثــني
ألــف ســوري  ,والســتفادة الســوريني
مــن الخدمــات الطبيــة والتعليميــة
واملســاعدات االجتامعيــة يجــب
الحصــول عــى دفــر اإلقامــة مــن
شــعبة األمنيــات يف مدينــة قونيــة ,
دفــر اإلقامــة التــي كانــت تكلفتــه
 200لــرة تركيــة أصبــح األن ب 50
لــرة تركيــة  ,حيــث وجــه املســئولون
يف شــعبة أمنيــات قونيــة نــدا ًء لــكل
ســوري يعيــش يف قونيــة وليــس لديــه
دفــر إقامــة بــاإلرساع و التوجه لشــعبة
أمنيــات األجانــب يف مدينــة قونيــة
للحصــول عــى دفــر اإلقامــة  ,وتــم
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اإلخبــار بــأن " كل شــخص ال يحــوي
دفــر إقامــة لــن يســتطيع الحصــول
عــى إقامــة عمــل  ,كــام أن كل مــن
يريــد االســتفادة مــن الخدمــات
الصحيــة والتعليميــة واملســاعدات
االجتامعيــة مــن الســوريني البــد لــه
مــن الحصــول عــى دفــر اإلقامــة "
ومبجــرد حصــول الســوري عــى دفــر
اإلقامــة يكــون بإمكانــه االســتفادة مــن
املســاعدات االجتامعيــة والتعليميــة
والصحيــة حيــث أن العــالج يف املشــايف
الركيــة الحكوميــة للســوريني باملجــان
ويوجــد خصــم عــى أســعار األدويــة
فــال يُدفــع مــن قيمــة الــدواء ســوءا ً
عرشيــن باملئــة مــن مثنــه .

ملاذا ......
يعني ليش ؟
كلنــا يــدرك ماتعــرض ويتعــرض لــه الشــعب
الســوري مــن ظــروف اســتثنائية نتيجــة
لحربــه ضــد الظلــم والطغيــان .
وســعيه لنيــل حريتــه وحقوقــه ودفاعــه
عــن دينــه وأرضــه وعرضــه .
مــام أدى إىل منعكســات خطــرة عــى
الســوريني بــكل نواحــي حياتهــم .

قوات خاصة تنقذ الشاب الروسي الذي خطفه السوريون
أقــدم شــخصان ســوريان باختطــاف شــاب رويس يف مدينــة "
أكـراي " حيــث كانــت نتيجــة العمليــة التــي قــام بهــا الفريــق
الخــاص إنقــاذ الشــاب  .كــام تــم إبــالغ مديريــة أمــن محافظــة "
أك ـراي " باختطــاف شــاب رويس الجنســية مــن إســطنبول مــن
قبــل شــخصني ســوريني إحداهــام امــرأة  .وعــالوة عــى ذلــك
فقــد تــم التأكيــد للفريــق الخــاص التابــع ملديريــة األمــن بــأن
الشــاب الــرويس كان يف داخــل البــاص حيــث بــدأ االنتظــار يف
الطريــق الريــع " أكــراي " ي  . 90وبعــد عمليــة التحضــر
قــام الفريــق الخــاص التابــع ملديريــة األمــن بالحضــور إىل منطقــة
االنتظــار القريبــة مــن املدينــة وقــام بتنظيــم عمليــة نوعيــة يف
حافلــة الراكــب .

وكلنــا يــدرك الــدور املهــم والعظيــم الــذي
لعبتــه تركيــا حكومــة وشــعباً منظــامت
وأف ـراد مبســاندة أخوانهــم الســوريني هــذا
الــدور الــذي أثبــت رصاحــة أن رابــط
األخــوة الدينيــة واإلنســانية هــي أقــوى
أنــواع الروابــط .
كانــوا حقــاً أنصــار ومل نكــن لهــم خــر
مهاجريــن مــع العلــم أن األخــوة األتــراك
فتحــوا لنــا أبوابهــم عندمــا أغلــق األخــرون
أبوابهــم .

العثور عى أدوات عسكري ومموهات .

تــم إحضــار األشــخاص الســوريني مكبــي األيــدي يف العمليــة التــي
تــم تنظيمهــا  .كــام تــم العثــور عــل الشــاب الــرويس بصحــة
جيــدة  .وأثنــاء عمليــة التفتيــش يف الحافلــة فقــد تــم العثــور
عــى أدوات ومموهــات عســكرية يف حقــاب األشــخاص الســوريني
حيــث تــم إحضــار الشــخصني الســوريني الــذي تــم إلقــاء القبــض
عليهــم و كــام وتــم اإلفــادة بــأن الغــر معلنــة أســامئهم و الشــاب
الــرويس املدعــي إىل مركــز الرشطــة إلعطــاء إفاداتهــم  .كــام وتــم
اإلفــادة باســتمرار التحقيقــات .

وقدمــوا لنــا حــني منــع عنــا األخــرون
واحتضنــوا إخوتهــم الســوريني وبذلــوا مــا
بوســعهم يف ســبيل دعــم الشــعب الســوري
جزاهــم اللــه عنــا كل خــر وحفــظ لهــم
بالدهــم وبــارك لهــم برزقهــم .
 ....ومــن هــذا املنطلــق يــرز لنــا بعــض
األمــور املخجلــة والخاطئــة مــع األســف
بحــق إخوتنــا األتــراك حكومــة وشــعباً
وذلــك باســتغالل كــرم وطيبــة اإلخــوة
األتـراك بــكل مــا أمكــن لهــم غنيـاً وفقـرا ً .
أيهــا الســوريني ..هــل فكــر أحــد منكــم
بإفطــار تــريك ؟؟
تعالــوا نجتمــع عنــد اإلشــارات والحدائــق ..
بيكفــي مــي ومتــر وكلمــة شــكر

YORUM ABDULHAMiD KABBANi

izleyicilere hediye ediyorum

لنمحو الصورة السيئة .

الشرق األوسط
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إسرائيل تضرب  34موقع ًا في غزة
حسب إفادة الجيش اإلرسائييل  ,منذ ساعات املساء البارحة فقد تعرضت األرايض اإلرسائييل لثامنية عرشة هجمة صاروخية ,
ائيــ�  ,منــذ
حســب إفــادة الجيــش إ
الرس ي
ســاعات المســاء البارحــة فقــد تعرضــت
أ ض
ـ� لثمانيــة عـ شـرة هجمــة
ا� إ
الرسائيـ ي
الر ي
صاروخيــة  ,كمــا و ردت طائــرات الســاح
العتــداءات
الرسائيليــة عــ� إ
الجــو إ
بإســتهداف أربــع وثاثــون هدف ـاً مســجلة
ض ي� غــزة .المتحــدث باســم قــوات الدفــاع
الرسائيليــة اللفتنانــت كولونيــل بيـ تـ� يل�نــر
إ
ائيــ�
أفــاد ب »,إن جيــش الدفــاع إ
الرس ي
دائــم التحــرك مــن أجــل قــدرة المدنيـ يـ�ض
الرس ي ض
ائيليــ� عــ� العيــش بأمــان  ,و أن
إ
الرهابيــة وأتباعهــا هــم
منظمــة حمــاس إ
أ
المســؤولون الوحيــدون عــن العمــال
الرهابيــة ض� غــزة « ,وأمــا بشــأن أ
الهــداف
إ
ي
الم�وبــة فلــم يعطــي أي معلومــة �.ض
ض
ي
العــام
الوقــت نفســه  ,فــإن وســائل إ
الجتماعيــة ض ي� غــزة ش
,نــرت العديــد مــن
إ
ت
ـ� أدعــت بأنهــا صــور الهجــوم
الصــور الـ ي
الرسائيــل  ,كمــا ويوجــد صــور مرئيــة تــم
إ
ت
مشــاركتها عــ� التويــ� للجرحــى  .طــاب

ض ض
ـال فرانكيــل ( )16جيــاد شــعار ( )16و إيــال يفراتــش البارحــة ض ي�
الاهــوت اليهــودي الثاثــة المختطفـ يـ� ي� رأس هــذا الشــهر نافتـ ي
أ
ض
ض
الرسائيليــة إجتماعـاً طارئـاً عــ�
ســاعات المســاء تــم إيجــاد جثثهــم ي� حفــرة ي� منطقــة الخليــل  .عقــدت الحكومــة المنيــة إ
أ
هــذه الحادثــة  ,حيــث قــام رئيــس الــوزراء الرسائيــ� بنيامـ ي ض
الرسائيليــة قائـا ً »:
ـ� نتنياهــو بافتتــاح إجتمــاع الحكومــة المنيــة إ
ي
ثــاث شــبان تــم إختطافهــم مــن قبــل الحيوانــات وقتلهــم بــدم بــارد « وقــال بأنــه ســوف يحاســب حمــاس عــ� فعلتهــا .

أعضاء مجلس الشعب األكراد والسنة يتركون المجلس
أربيل 2014 / 7 / 1
بعــد االنتخابــات التــي جــرت يف الع ـراق يف 30
نيســان وبعــد اجتــامع املجلــس للمــرة األوىل
فضــت الجلســة بعــد ســاعتني مــن انعقادهــا
 ,وقــد أعلــن نــواب األحــزاب الكــرد والســنة
بعــد نهايــة االســراحة عــن عــدم مشــاركتهم
يف الــدورة املقــرر انعقادهــا األســبوع املقبــل ,
وأخــذ قـرار العــودة إىل أربيــل اليــوم .بــدأ نواب
املجلــس العراقــي املنتخبــني اليــوم أعاملهــم بعد

أداء القســم  ,وبعــد مراســم أداء القســم تحــدث
النائــب الكــردي نجيبــة نجيــب موجه ـاً كالمــه
إىل الرئيــس العراقــي نــوري املالــي « :أرســلوا
لنــا ميزانيتنــا  ,الع ـراق وصــل إىل هــذه الحالــة
بســب السياســة التــي شــاهدمتوها  ,أمتنــى أن
تتخلــوا برسعــة عــن املســار الــذي شــاهدمتوه
« ,وعــالوة عــى ذلــك فــإن نــواب حــزب املالــي
أبــدوا ردة فعلهــم  ,وبعــد املناقشــات  ,غــادر
النــواب األكــراد االجتــامع  ,وبعــد االســراحة

التــي أعطيــت وبســب عــدم قــدوم النــواب
األكـراد والســنة إىل غالبيــة القاعــات تــم تأجيــل
الجلســة إىل األســبوع املقبــل .مــن أجــل تشــكيل
الحكومــة العراقيــة الجديــدة يجــب تحديــد
رئيــس املجلــس أوالً ،ومــن ثــم يجــب انتخــاب
رئيــس الدولــة ،إذا كان رئيــس الدولــة املنتخــب
جديــدا ً فهــو يكلــف أحــد النــواب بتشــكيل
الحكومــة

على رغم االضطرابات االنتخابات العامة جارية في ليبيا
الطاحــة بنظــام
ـ� وبعــد إ
الشــعب الليـ ب ي
ف
القــذا� يذهــب إىل الصناديــق
معمــر
ي
يف
مئتــ� عضــو
للمــرة الثالثــة لتحديــد
ال�لمــان ومليــون ونصــف
مــن أعضــاء ب
يف
مســجل� هــم القادريــن عــى
ناخــب
ف
اســتخدام أصواتهــم ي� النتخابــات.
ض ي� النتخابــات الســابقة تــم تســجيل
مليونـ ي ض
ـ� وثمــان مئــة ناخــب ،ولكــن بســب

ت
اشــ�اط اللجنــة النتخابيــة إبــراز الهويــة
النتخابيــة تــم انخفــاض العــدد ,وبســب
عــدم عمــل المؤسســات الدوليــة بشــكل
صحيــح فهنــاك الكثـ يـ� مــن الليبيـ ي ض
ـ� ليــس
لديهــم بطاقــات انتخابيــة صالحــة وأثنــاء
بــدء العمليــة النتخابيــة ض ي� العاصمــة
الليبيــة طرابلــس ولــم تكــن الحكومــة عــ�
ســ� العمليــة النتخابيــة
علــم بكيفيــة ي

ض ي� المقاطعــات ش
الغــ� خاضعــة
الرقيــة ي
لســيطرة الدولــة  .حكومــة ليبيــا بحاجــة
إىل حكومــة وبرلمــان لهــا نفــوذ عــى
الجماعــات المســلحة كمــا وفشــلت
الحكومــة الليبيــة ض ي� العمــل عــ� اســتكمال
وال�لمــان المؤقــت الــذي تــم
الدســتور ب
تأسيســه مــن قبــل .

الشرق األوسط
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نداء مشترك من التعاون اإلسالمي والجامعة
العربية لوقف إطالق النار في سورية
ناشد الدكتور نبيل العريب األمني العام لجامعة الدول العربية وإياد مدين األمني العام ملنظمة التعاون اإلسامي يف نداء مشرك
جميــع األط ـراف العســكرية املتحاربــة
يف ســوريا االلتــزام بالوقــف الشــامل
إلطــاق النــار وجميــع أعــال العنــف
والقتــال بكافــة أشــكالها ،وذلــك
مبناســبة حلــول شــهر رمضــان املبــارك،
حقنــاً لدمــاء الســوريني وللتخفيــف
مــن معاناتهــم القاســية وإلفســاح
املجــال أمــام منظــات اإلغاثــة للقيــام
بواجباتهــا وتقديــم املســاعدات
اإلنســانية العاجلــة للمناطــق املنكوبــة
يف جميــع األرايض الســورية.

ودعــا إيــاد مــدين والدكتــور نبيــل
العــريب جميــع األطــراف والقــوى
اإلقليميــة والدوليــة الفاعلــة املعنيــة
مبجريــات األزمــة الســورية إىل دعــم
هــذا النــداء املشــرك وتضافــر الجهــود
لحــث الحكومــة الســورية وجميــع
األطــراف العســكرية املتحاربــة عــى
االلتــزام بإعــان هدنــة والوقــف
الشــامل إلطــاق النــار وجميــع
العمليــات العســكرية.

ثالثة تفجيرات وقتيلين حول القصر الرئاسي في مصر
حدثــت ثاثــة انفجــارات
مبحيــط قــر االتحاديــة
الرئــايس يف العاصمــة
املريــة القاهــرة  ,مــا
أدى ملقتــل رشطيــني وجــرح
أربعــة وكانــت الرشطــة قــد
وجــدت عبوتــني ناســفتني

مبحيــط القــر الرئــايس ما
أدى النفجــار إحداهــا أثنــاء
محاولــة تفكيكهــا  ,وبعــد
فــرة مــن الزمــن حصــل
أيضــاً انفجــاران  ,مــا أدى
ملقتــل رشطيــني وإصابــة
أربعــة بجــروح

مقتل سبعة وعشرين عنصر من طالبان في أفغانستان
أبلغــت قوات األمــن األفغانية
يف األربــع والعرشيــن ســاعة
األخــرة وحســب نتائــج
ســت مقاطعــات تغطيهــا
مبقتــل ســبعة وعرشيــن
عنــر مــن طالبــان وزارة
الداخليــة األفغانســتانية ويف
بيانهــا املكتــوب أوضحــت
بــأن العمليــات متــت يف

املقاطعــات التاليــة
" كونار  ,كندوز  ,باداه شان ,
بياه زابول  ,و هلمند "
وقــد تــم يف العمليــة مقتــل
ســبعة وعرشيــن عنــر مــن
طالبــان ،وإصابــة احــدى
وعرشيــن عنــر ،واعتقــال
ســتة عنــارص ،وتــم ضبــط
كميــة مــن الذخــرة.

تقرير
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من مهمة ليلية لشخص مجهول المكان
محمــد عمــر الجربــان  .شــاب يف السادســة
والعرشيــن مــن عمــره .مــن ريــف حلــب -
منطقــة بابيــس .يــروي قصــة أخــاه الــذي
خــرج يف مهمــة عســكرية ضمــن عملــه يف
إحــدى كتائــب " الجيــش الســوري الحــر "
والــذي تعرضــت ســيارته لقذيفــة مــا أدى
الختفائــه .ومــن هنــا تبــدأ قصــة محمــد يف
البحــث عــن أخيــه مجهــول املــكان ...
يــروي محمــد بــأن أخاه أحمــد عمــر الجربــان البالغ
مــن العمــر ثالثــة وثالثــن عامــاً .واألب لخمســة
أطفــال .كان يعمــل مــع كتيبــة نــور الديــن الزنــي
إحــدى فصائــل الجيــش الســوري الحــر املقاتلــة عىل
األرايض الســورية .حيــث خــرج يف إحــدى األيــام ليـالً
مبهمــة عســكرية .حيــث كان إىل جانبــه يف الســيارة
ابــن عمــه .وبســبب االحـرازات األمنيــة فــكان البــد
لهــم مــن املســر ليــالً وبــدو أضــواء خوفــاً مــن
قذائــف الطائ ـرات التــي تصيــب األماكــن املضيئــة
عــىل األرض .ويف إحــدى املناطــق اضطــر أحمــد
الســتخدام الضــوء لكشــف الطريــق حيــث قــام
بفتــح الضــوء ملجــرد ثــواين وهنــاك تفاجــئ بســيارة
أخــرى مقابلــه وعنــد محاولتــه االبتعــاد عنهــا تعرض
لقذيفــة أدت الصطــدام العربتــن ببعضهــا .
وبعــد فــرة مــن الزمــن قــام بعــض النــاس
املوجوديــن باملنطقــة بإســعاف أحمــد وابــن عمــه
وســائق الســيارة األخــرى إىل الحــدود الركيــة .حيــث
تــويف صاحــب الســيارة األخــرى مجــرد وصولــه إىل
الحــدود
 .فقامــوا بإرجاعــه إىل ســورية .بينــا نُقــل ابــن عــم
محمــد إىل مستشــفى حكومــي وهنــا كان مصــر

أحمــد املجهــول .
بعــد أن علــم محمــد بتعــرض أخــاه لقذيفــة طائــرة
ونقلــه إىل األرايض الركيــة بــدء عمليــة البحــث التــي
كلفتــه الكثــر مــن املشــاكل الجســدية واملاديــة.
يقــول محمــد  :وأنــا يف أثنــاء بحثــي عــن أخــي
يف تركيــا تعــرض منزلــة لقذيفــة طائــرة أيض ـاً مــا
تســبب يف تعــرض ابنتــه الصغــرة أالء البالغــة مــن
العمــر  9أشــهر إىل إصابــات بالغــة يف قدماهــا.
وتعــرض ابنــه الصغــر عمــر البالــغ مــن العمــر ســنة
ونصــف لكــر يــده وجــروح يف رأســه  .مــا أجــر
عائلــة أخيــه لــرك املنــزل والرحيــل مــن املــكان .
ويكمــل شــارحاً  :جئــت لرتكيــا باحث ـاً عــن أخــي.
فلقــد جلــت الكثــر مــن املــدن الرتكيــة
( العثامنيــة  ,اســكندرون  ,الريحانيــة  ,غــازي
عنتــاب  ,كاراخــان ).. ,
ولكــن دون جــدوى وبعــد خمســة عــرش يــوم مــن
الحادثــة اتصــل يب ابــن عمــي الــذي كان بجانــب
أخــي أثنــاء الحــادث بعــد اســتيقاظه مــن الغيبوبــة
وأخــرين بأنــه يف مستشــفى يف مدينــة العثانيــة.
ذهبــت لزيارتــه وعندمــا ســألته عــن مــكان أخــي
وإىل أيــن تــم نقلــه فأجابنــي بأنــه ال يعلــم عــن
أخــي أي يشء .
تابعــت البحــث متجــوالً مــن مدينــة ألخــرى حيــث
كنــت أتــرك رقــم هاتفــي يف كل مــكان كنــت أذهــب
إليــه .وبعــد شــهر ونصــف أخــروين بوجــود شــخص
ســوري متــويف يف مستشــفى ميــدي كانــا الخــاص
يف مدينــة قونيــة وأن اســمه أحمــد العبــد اللــه.

وبالرغــم مــن اختــالف اســم الشــخص عــن اســم
أخــي لكــن الفضــول دفعنــي للذهــاب لرؤيــة
جثــة املتــويف .حيــث انطلقــت إىل مدينــة قونيــة يف
الثــاين والعرشيــن مــن شــهر نيســان للعــام .2014
وعنــد وصــويل للمستشــفى أخــروين أنــه تــم دفــن
الشــخص املتــويف يف إحــدى مقابــر املدينــة يف األول
مــن شــهر نيســان .2014
وبعــد التأكــد مــن الفحوصــات ومــن بعــض
العالمــات املوجــودة يف جســم الشــخص امليــت
تأكــدت بــأن الشــخص املتــويف هــو أخــي أحمــد
عمــر الجربــان لكــن تــم تســجيله باســم خاطــئ.
عندهــا قامــوا باصطحــايب إىل املقــرة التــي تــم دفــن
جثــان أخــي فيهــا .حيــث طلبــت بنقــل جثــان
أخــي إىل ســورية فتــم إخبــاري بــأن عمليــة النقــل
مكلفــة جــدا ً .وبســبب ســوء األحــوال املدينــة مل
أســتطع نقلــه .
تقرير  /حمزة منصور

صحة
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قللوا من إستخدام الملح في رمضان
الدكتــور الخبيــر رســول أوزبــك مديــر الصحــة العامــة فــي منطقــة بورصــة وضــح أهميــة التقليــل مــن
إســتخدام مــادة الملــح فــي شــهر رمضــان ضمــن الشــروط العاديــة .
عــر الدكتــور رســول أوزبــك عــن عــدم إســتهالك
األغذيــة املالحــة كثـرا ً خاصــة يف وجبــة الســحور  ,وقال
بــأن األغذيــة املالحــة والحــارة تزيــد مــن الحاجــة للــاء
كــا وذكــر الدكتــور أوزبــك التحذي ـرات التاليــة لعــدم
تخطــي وجبــة الســحور « إن تخطــي وجبــة الســحور
هــي ســبب لبــطء العمليــة األيضيــة وســبب لحــدوث
العديــد مــن املشــاكل كالصــداع وإنخفــاض ســكر الــدم
 ,يجــب أن تكــون األغذيــة املختــارة لوجبــة الســحور
تحتــوي عــى الطاقــة ومســهلة للهضــم  ,إن اســتهالك
األغذيــة الروتينيــة مثــل الحليــب والبيــض والجــن
واللــن تزيــد مــن فــرة الشــبع لديكــم ».
كــا ونصــح الدكتــور رســول أوزبــك باملــي ملــدة
أربعــن  -خمــس وأربعــن دقيقــة بعــد اإلفطــار بســاعة
ونصــف أو ســاعتن مــا يعيــد ترسيــع العمليــة األيضية
ويســاهم يف هضــم األغذيــة .
كــا وأوىص الدكتــور أوزبــك بتعــدد الطعــام عــى
وجبــة اإلفطــار حيــث قــال  :مــن أجــل تخفيــف
حمــل الطعــام عــى الجســم بــدالً مــن إســتهالك
وجبــة طعــام واحــدة إســتهالك وجبتــن  .ومحاولــة
اســتهالك وجبتــن بــن الفطــور والســحور عــى األقــل .

كالتمــر واملشــمش والفواكــه املجففــة وثــم تنــاول
وعــاء مــن الحســاء الــذي يعــوض الجســم عــن حاجتــه
مــن الســوائل كــا يزيــد تشــبع املعــدة  ,بعــد عــرة
دقائــق اإلنتقــال إىل الوجبــة الرئيســية مــا ميحــو جــوع
ســبعة عــر ســاعة عــن املعــدة  ,إن عــدم إســتخدام
الطعــام ســاخن جــدا ً يســاعد عــى عــدم حــدوث
إضطرابــات يف املعــدة .

« ال تتناولوا الطعام الساخن جداً «

أوىص الدكتــور رســول أوزبــك ببــدأ اإلفطــار باملجففــات

ساحة "السلطـان أحـمد" تتزين بسوق المأكوالت والفنون العريقة في رمضان
لبســت ســاحة الســلطان أحمــد ،الواقعــة أمــام
مســجده العريــق ،املعــروف باملســجد األزرق ،يف
قلــب إســطنبول ،حلتهــا الرمضانيــة ،واســتعدت
الســتقبال اآلالف مــن زائريهــا ،الذيــن يحلــو
لهــم الــردد عــى "ســوق املأكــوالت والفنــون
العريقــة" يف شــهر رمضــان املبــارك كل عــام.
وقــد بــدت ســاحة" الســلطان أحمــد" ،التــي تعد
واحــد ًة مــن أكــر املناطــق جذبــا وازدحامــا يف
رمضــان ،مزدانـ ًة باملشــغوالت اليدويّــة وأصنــاف
الحلــوى منــذ اليــوم األول للشــهر املبــارك ،بعــد
أن تــم تجهيز ســوق املأكــوالت والفنــون العريقة
الــذي ت ُشــ ّيده بلديــة حــي "الفاتــح " ،والــذي
يعــد مقصـ ًدا للمواطنــن األتـراك والســائحن من
الــدول العربيــة واإلســالمية واألجنبيــة أيضــا.

إعالنات
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مطلوب عمال

لتشغيلهم في شركتنا
لمن ليس لديه مانع من السفر
ويحوي على شهادة سواقة
يتم البحث عن عمال
لحام  -تغليف
وقص الحجارة
ضمان صحي  +خدمة  +طعام  +زيادة
العنوان  :فوزي تشاكماك.
صناعية ماكبارسان؟ الحي  .10614رقم1:

هاتف 3424504 :

نبحث عن
فريق عمل
أصدقاء
 الذين سيعملون في « سايا «الماهرين والمحترفين
 عمال الخياطة « سايا «نبحث عن نساء ورجال سيتم
تشغيلهم في شركة « سايا «
العنوان  :منطقة فوزي
تشكماك  .الحي . 10737
رقم  . 1 :كاراتاي  /قونية

هاتف
03323453920

يتم البحث عن عمال
سيتم تشغيلهم في شركتنا
 محاسبولمن له تجربة في أعمال البناء
الصلبة
نحتاج إلى عمال
 مصنع  -عامل لحام دهان  -تغليفمعاش  +طعام  +ضمان
صحي +خدمة
للمراجعة الشخص نفسه.
أك تشيلسان
أعمال البناء الصعبة
منطقة فوزي تشاكماك.
المنطقة الصناعية بوسان
المنطقة .10645الحي . 5
رقم 17 :
هاتف:
3423528
www.akcelsan.com

يتم البحث عن عمال
سيتم تشغيلهم في شركتنا
يتم البحث عن :
عامل تغليف عامل لحام دهان ماهر في لحام الكروم رسام تقني محاسبين نساء ورجالالعنوان  :منطقة جامع الحج يوسف.
طريق أضنا الدولي .4 .كم ( مخرج سيديرلير)
هاتف 03326000 :
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نبحث عن عمال
لتشغيلها في شركتنا
سيتم قبول عاملي
اللحـام
خدمة  +طعام  +ضمان صحي
ستكون المرتجعات مع الشخص
نفسه
TENKER&DORS
İMALAT SAN. TİC. LTD.
ŞTİ
هاتف 2511020---2514151 :

بالمشاركة يحلو رمضان
3قارات 18 ,دولة 10,000 ,طالب قرأن ويتيم في  42منطقة
تكلفة وجبة إفطار
3TL
سلة غذائية رمضانية
TL 50
سلة غذائية رمضانية
جمعية ريدا
ى ُح ّب ِ
ِه ِم ْس ِ
يرا " ﴿﴾٨االنسان
ام َعَل ٰ
ون َّ
" َوُي ْط ِع ُم َ
الط َع َ
يما َوَأ ِس ً
كينًا َوَي ِت ً
شاركهم ليكونوا إخوتك
جمعية ريدا
هاتف
0090 332 2341616
www.ridader.org
منطقة موصلى باالري .حي جوهلل جه .رقم 13 :
سلجوقلو  /قونيا

قصة و حكاية
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جال من باب لباب بطفل ميت

عمــر جمعــة صالــح ســوري الجنســية فــي الخامــس والثالثيــن مــن عمــره هــرب مــن بلــده بســب الحــرب و اســتقر فــي
مدينــة أضنــا التركيــة حيــث أضطــر للتجــول مــن مستشــفى لمستشــفى للحصــول علــى تقريــر وفلــة لطفلــه فــاروق
صالــح الــذي توفــي فــي منزلــه .

عمــر جمعــة صالــح أســتقر يف مدينــة أضنــا الرتكيــة
قبــل مثانيــة أشــهر ورزق بطفلــه فــاروق صالــح املريــض
باالستســقاء  .والــذي بقــي لفــرتة طويلــة يعالــج يف
مستشــفى أضنــا للتدريــب و األبحــاث العلميــة حيــث
تــويف يف منزلــه يف مركــز منطــق ســيحان -حــي أنــور .
وحتــى يتمكــن عمــر صالــح مــن دفــن طفلــه كان البــد
لــه مــن حصولــه عــى تقريــر وفــاة حيــث قــام إســاعيل
أنجــه بــال در جــار عمــر صالــح بنقــل جثــة الطفــل
الصغــر مستشــفى أضنــا الــذي تلقــى بهــا العــاج  .كــا
وتــم تحويــل العائلــة مــن املستشــفى إىل مركــز العائلــة
الصحــي حيــث كان مركــز العائلــة الصحــي مغلقــاً

مــا أضطرهــم للذهــاب إىل مركــز صحــي خــاص .
وهنــاك يف منطقــة « يــوز « تــم تحويــل امللــف إىل مركــز
عدنــان للطــب الرشعــي وبســب عــدم وجــود مركــز طــب
رشعــي يف منطقــة « يــوز « أضطــر عمــر صالــح والــد
الطفــل املتــويف فــاروق إىل طلــب املســاعدة مــن مركــز
الفــم واألســنان الصحــي املوجــود يف نفــس املنطقــة .
حيــث قــام مســؤولو املركــز بإبــاغ الرشطــة عــن الحالــة
بعــد وضــع الطفــل املتــويف يف غرفــة رعايــة الطفــل
والرضاعــة الطبيعيــة  .وحــر فريــق مــن الرشطــة إىل
موقــع الحادثــة و قامــوا بطلــب دكتــور مــن مركــز عدنــان
للطــب الرشعــي و يف حــوايل الســاعة الواحــدة وبعــد إنهــاء

الطبيــب تقريــره قــام بإرســال الطفــل املتــويف إىل مركــز
عدنــان للطــب الرشعــي بســبب اشــتباهه بحالــة الوفــاة .
عمــر صالــح وبســبب حالــة الحــزن الشــديد
مل يســتطع احتضــان جثــة طفلــه الهامــدة
 ,حيــث أحتضنــه خالــه صــدام حتــى أثنــاء الذهــاب إىل
مركــز عدنــان للطــب الرشعــي مل ينــزل الخــال حفيــده
مــن حضنــه داخــل الســيارة  ,ومــن ثــم قــام والــد الطفــل
بإيصــال طفلــه إىل مركــز الطــب الرشعــي لترشيــح جســده ,
بعدهــا ذهــب إىل مركــز رشطــة شــكر باشــا إلعطــاء إفادته .
بعــد متــام عمليــة الترشيــح تــم تســليم جثــة الطفــل
لعائلتــه ليــوارى مثــواه األخــر يف مقــرة كتشــوك أوبــا .
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متحف موالنا

يعــد متحــف مواللنــا جــال الديــن الرومــي
إحــدى أهم املناطــق األثرية والســياحية يف تركيا
 ,موجــود يف مدينــة قونيــا الرتكيــة  ,وهو املتحف
الــذي اليـزال يقــوم بالفعاليــات يف زاويــة موالنــا
منــذ عــام ألــف وتســع مائــة وســت وعــرون .
مــا يســمى بالقبــة الخــراء  ,فلقــد تــم بنــاء
مقــرة موالنــا جــال الديــن الرومــي عــى أثــار
أربعــة فيلــة ( األعمــدة الســميكة ) ومنــذ ذلــك
اليــوم فــإن النشــاطات مل تتوقــف يف ذلــك
البنــاء  ,والتــي بقيــت مســتمرة حتــى نهايــات
القــرن التاســع عــر  ,حيــث أن هنــاك عــدد
مــن الســاطن العثامنيــن ولكونهــم مــن أتبــاع
الطريقــة املولويــة ماجعلــم يعطــون أهميــة
كبــرة للمقــرة ويوفرون بنائها بأحســن األشــكال
 .تبلــغ مســاحة املتحــف مع الحديقــة  6500مرت
مربــع يف حــن أن حديقــة الزهــور مــع األقســام
األخــرى املوجــودة يصــل مســاحتها إىل 18000
مــرت مربــع .يعتــر متحــف موالنــا جــال الديــن
الرومــي هــو املتحــف الثــاين مــن ناحيــة الدخــل
املــدر حســب وزارة الثقافــة الرتكيــة ( يف املركــز
األول قــر توبــكايب ) وهنــاك كتــاب إحمــد |إفــاك « حكايــات العارفــن « يصــف فيه الكثر من حكايــا موالنا جال الدين الرومــي  .كام روي أنه قيل للراغبن يف إنشــاء مقرة
لوالــد موالنــا جــال الديــن الرومــي « ال تتعبو أنفســكم فإن قبة الســامء أكرث بها ًء مام ســتفعلون « أما بالنســبة ملقرة موالنا جــال الدين الرومي فقد تم إنشــائها بعد وفاته .

متحف المئذنة الرقيقة

يقــع املتحــف غــرب مســجد عــاء الديــن ويوجــد يف
املتحــف مدرســة املئذنــة الرقيقــة التــي تــم إنشــائها
يف عــام ألــف ومئتــان وأربــع وخمســون مــن قبــل
الوزيــر الســلجوقي عطــا فخــر الديــن عــي لتدريس
علــوم الحديــث .

كتــب املهنــدس املعــامري كوليــه بــن عبــد اللــه ســورة
الفتــح وياســن بالخطــوط الســلجوقية مــع الزخــارف النباتيــة
والنقــوش الهندســية عــى البــاب التاجــي و الــذي يعــد واحــد
مــن عجائــب الحجــارة الســلجوقية  .يتكــون البنــاء مــن داخلــه
مــن فنــاء ,و إيــوان  ,والصفــوف الدراســية وغــرف الطــاب .
تــم بنــاء قاعــدة املنــارة باســتخدام معــدات قطــع حجــارة
الطــوب عــى شــكل نصــف هــرم مثلثــي وإثنــي عــر زاويــة
 .أمــا عــن الجســم فهــو رشفــة مزدوجــة صنعــت مــن الطوبــا
املصقولــة بالرتكــواز األزرق .
يف عــام ألــف وتســع مئــة و واحــد تــم تدمــر الرفــة األوىل
بســبب حــدوث صاعقــة  ,ويف عــام ألــف وتســع مئــة وســت
وخمســون تــم إفتتــاح املدرســة الســلجوقية كمتحــف .ويتــم
عــرض األثــار الخشــبية والحجريــة العائــدة للعرالعثــامين
وعــر اإلمــارات .
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بنزيما" :القرآن الكريم"
سر تألقي في المونديال
أكــد مهاجــم املنتخــب الفرنــي
لكــرة القــدم "كريــم بنزميــا" أنــه
يحــرص دامئــاً عــى االســتاع
للقــرآن الكريــم قبــل املشــاركة يف
مباريــات منتخــب بــاده ببطولــة
كأس العــامل املقامــة حاليــاً يف
الربازيــل.
وقــال بنزميــا إنــه خــاض مبــاراة
بــاده أمــام منتخــب نيجريــا،
وهــو صائــم بعــد أن ســمح لــه
املديــر الفنــي للمنتخــب "ديدييه
ديشــامب" بذلــك.
وأضــاف الاعــب املســلم ،ذو
األصــول الجزائريــة أن االســتاع
إىل القــرآن الكريــم يعطيه شــعورا
بالراحــة النفســية والســعادة.
وتابــع أنــه يحــرص عــى االســتاع
للقــرآن الكريــم يف الدقائــق
العــر األخــرة قبــل كل مبــاراة
يشــارك فيهــا ،عــرب ســاعة األذن،
قائــاً" :إن كام اللــه ســبحانه
وتعــاىل ،يجعلنــي أكــر تركي ـزا ً يف
املباريــات ويشــعرين بالطأمنينــة".

شركة "بيكو" التركية
ّ
توقع عقد رعاية مع
نادي برشلونة اإلسباني

الربع النهائي يبدأ بلقاء فرنسا وألمانيا والبرازيل وكولومبيا
ســتبدأ مباريــات الربــع النهــايئ لبطولــة
العــامل لكــرة القــدم املقامــة يف الربازيــل
هــذا اليــوم بلقاء فرنســا واملانيــا والربازيل
وكولومبيــا .وســتبدأ مبــاراة املنتخبــن
الفرنــي واالملــاين يف الســاعة الســابعة
مســاءا بالتوقيــت املحــي لرتكيــا .امــا
املبــاراة الثانيــة فســتكون بــن املضيــف

املنتخــب الربازيــي ،واملنتخــب الكولومبي
الــذي يقــدم أدا ًء رائعــا يف البطولــة.
وســتبدأ املبــاراة يف الســاعة الحاديــة
عــرة مســاءا بالتوقيــت املحــي لرتكيــا.
امــا غــدا فســيخوض
ملنتخبــن
ا
ا ال ر جنتينــي

والبلجيــي مباراتهــا يف الســاعة
الســابعة مســاءا بالتوقيــت املحــي
لرتكيــا .واملبــاراة االخــرة للربــع النهــايئ
ســتكون بــن منتخــب هولنــدا ومنتخــب
كوســتاريكا ،وســتبدأ يف الحاديــة عــرة
مســاءا بالتوقيــت املحــي لرتكيــا

أ
عقــدت ش�كــة "أرتشــيليك" لل ج�ــزة
وال ت
لك�ونيــة تال� كيــة
الهكر�ئيــة إ
ج
ن
عقــد رعايــة مــع �دي ج"�شــلونة"
إال ن
ســبا� ملــدة أربــع ســنوات.فقد
أي
أفــادت النبــاء أن فريــق ج"�شــلونة"
إال ن
ســبا� ســيضع شــعار ش�كــة
ي
"بيكــو" تال� كيــة ملــدة أربــع ســنوات
قادمــة ،ج�وجــب التفــاق الــذي
توصلــت إليــه ش�كــة "أرتشــيليك"،
أحــد ش�اكت جمموعــة "كوتــش"
ّ
املقــرر أن يقــوم
القابضــة .ومــن
ش
رئيــس جملــس إدارة ال� كــة
القابضــة "مصطـ نـى كوتــش" ج�لتوقيــع
ن
عــى عقــد التفــاق ي� احلفــل الــذي
ن
سـ ُـينظم ي� ملعــب ج�شــلونة "اكمــب
نــو" ج إ�ســبانيا

16

األربعاء  16متوز 2014

بدأ مد العشب

امللعــب الجديــد يف قونيــة
و املنتظــر بفــارغ الصــر
يتــم العمــل إلنهائــه مــع
املوســم الجديــد ,ولــكل

عشــاق الرياضــة يف قونيــة
والذيــن ينتظــرون امللعــب
بلهفــة مــع املوســم الجديــد
فــإن مــد العشــب عــى

امللعــب يف أشــهر الربيــع ,
واعتبــارا ً مــن األمــس فقــد
بــدأت أعــال مــد العشــب
حيــث أن امللعــب ســيكون
جاهــز لالســتخدام ملجــرد
ترســخ العشــب يف جــذوره.
باملناســبة فــإن أماكــن
امللعــب الداخليــة ســيتم
تجهيزهــا إضافــة لتجديــد
الغــرف  .كــا تــم اإلفــادة
بــأن  2-1مــن املباريــات
الداخليــة ســوف يتــم
أرض امللعــب بــدأ  .أمــا إذا إجرائهــا عــى أرض ملعــب
عــن الشــهر املــايض فقــد أتاتــورك الجديــد .
بــدأ العمــل عــى األرض
الســتكال أعــال تغطيــة

المسلمون القائلون آمين

تــم افتتــاح املوســم الجديــد
لتوركــو قونيــة ســبور بالدعــاء
وذبــح اإلضحيــة  ,وبســبب
التعديــالت يف بنــاء األخــر-

األبيــض ( بنــاء النــادي)
فقدتــم اســتضافتهم يف فنــدق
الهيلتــون ,حيــث تــم تنفيــذ
أعــال االفتتــاح يف املنطقــة

الثالثــة لبنــاء "تاتلجــك" مــع
وصــول حافلــة الفريــق ,كــا
أن اإلمــام الــذي قــام بالدعــاء
قبــل ذبــح اإلضحيــة أضحــك

جميــع املوجوديــن ومــن
أجــل بقــاء فريــق توركــو
قونيــة ســبور يف الــدوري
دعــا اإلمــام قائ ـالً  " :يــاريب ..
أكتــب لفريــق قونيــا ســبور أن
يكــون ضمــن الفــرق الخمســة
األوىل يف الــدوري " حيــث رد
كل مــن اإلداريــن واللجنــة
الفنيــة والالعبــن و اإلعالميــن
عــى اإلمــام بقــول آمــن،
حيــث قيــل أمــن بكــرة لهــذا
الدعــاء خاصــة مــن الصحافــة
االجتاعيــة .
نهاد أردوغان .

صحة قونية سبور مرت من المراقبة
خــالل تجهيــزات املوســم
الجديــد التــي تواصلهــا
"توركــو" لفريــق قونيــة
ســبور فقــد تــم متريــر
الالعبــن مــن املراقبــة
الصحيــة قبــل مخيــم
"دافــروز" املزعــم إقامتــه
يف إســبارتا  ,فقــد تــم
تطبيــق العديــد مــن
االختبــارات الصحيــة يف

مستشــفى ميديكانــا-
قونيــا عــى العبــن
األخرض-األبيــض وهــم :
طولــكا أنلــو ,يونــس أمــره
شــنار ,رجــب أيــدن ,كايــا
طاراكتــي ,وداعــت بــورا,
مهمــد أســلو ,فولــكان
فنــدكي ,عمــر عــي
شــاهينار ,عــي طــوران,
عــي شــامدايل ,مهمــد

كويــن ,و ســليم أي .حيث
مــرت فحوصــات الالعبــن
عــى أقســام كل مــن :
القلــب ,الجراحــة العامــة,
العيــون ,أنــف أذن
حنجــرة وجراحــة العظام .
كــا تــم إجـراء فحوصــات
التنفــس والجهــد والرئــة
واختبــارات الــدم لــكل
الالعبــن .

رجب
تشنار
kerem-iskan@hotmail.com

التنظــروا ملــا قلتــه يف بدايــة كالمــي الالجئــن
الســورين قلتهــا ألنهــا تســتخدم بشــكل عــام «
الالجئــن « .
واألصح عليها أن تكون « أخوتنا السورين « .
أنهــم بظــروف صعبــة ..أســأل اللــه أن ال يجعــل
أحــ ًد بــدون وطــن ..بالطبــع بــال مــكان وبــال وطــن
..وباألخــص أن ال يفرقنــا عــن مــن أحببناهــم وأحبونــا
..ليــس باألمــر الســهل ..
نــزع اإلنســان مــن وطنــه  .وإجبــاره عــى الهجــرة
القاســية
ليــس باألمــر الســهل تــرك الوطــن أو إجبــار النــاس
عــى تركــه مــن أجــل ديكتاتــور ظــامل يريــد إقصــاء
حــق الحيــاة الــذي منحــه اللــه للنــاس .أعتقــد أننــا
عندمــا نضــع أنفســنا مــكان أخوتنــا الســورين ,ســيكون
بوســعنا فهــم خطــورة الظــرف أكــر .عندمــا نتحــدث
دامئــاً مــع أخــي الســوري « حمــزة منصــور « رئيــس
التحريــر يف جريدتنــا عــن هــذا املوضــوع أشــعر
بالخجــل مــن إنســانيتي .
عندمــا يكــون لدينــا فرصــة لفهــم حجــم الظلــم الجاري
يف ســوريا خاصــة كمســلمن  ,فــإن داخلنــا يبــي دمـاً ...
الســهل ....كــا يقــال  ,بــأن « األســد
ً
ليــس باألمــر
رجــل بــال إميــان  ,يُهطــل القذائــف عــى شــعبه  ,و
يقتــل الكثــر مــن األطفــال والنســاء والشــباب واملــرىض
مــن دون توقــف وبقــاء الدنيــا متفرجــة أم ـ ٌر اليغفــر
..يوجــد مايقــارب الثالثــن ألــف أخ ســوري يف مدينتنــا
..هــؤالء النــاس الطعــام وال رشاب
فا هو مقدار درايتنا أو اهتامنا بهؤالء الناس ؟
أعتقــد بــأن الحكومــة تعتنــي بهــم ....فلقــد تحدثنــا
مســبقاً يف اإليــام املاضيــة مــع « طاهــر أكيوريــك «
رئيــس بلديــة قونيــة الكبــرة ..مبــا يتعلــق باملواطنــن
الســورين الذيــن يحاولــون االســتمرار يف الحيــاة يف
قونيــة  ....فقــد بــن بــأن البلديــة أعطــت كل أنــواع
الدعــم ..ألن تأمــن اإلحتياجــات األساســية لهــؤالء الناس
هــو واجــب إنســاين ..وهكــذا نكتشــغ إنســانية « طاهــر
أكيوريــك « رئيــس البلديــة الكبــرة واملحافــظ « معمــر
أرول « نعــم ....يجــب عنــدم نســيان هــذه الحقيقــة
فهــم حنــن الوطــن ...حتــى البلبــل عندمــا وضعــوه
بقفــص مــن ذهــب رصخ « إال وطنــي « واللــه فإنهــا
نفــس حالــة إخواننــا الســورين ..قبــل  3-2أشــهر ويف
أحــد الرامــج تــم إعطــاء املكريفــون ألحــد األخــوة
الســورين ..ومــا أوجــع قلبــي تلــك الكلــات التــي
خرجــت مــن فمــه قائــال ً « :أنتــم وال تســتطيعون
معرفــة مــا معنــى أنــك التعلــم متــى ســتعود لبيتــك,
وطنــك ,أمــالكك  ,وال تســتطيعون معرفــة مامعنــى أن
تــرك هنــاك أبــاك ,أمــك أو أخــاك « ...
حقيق ًة أليس كذالك ؟
ليــس فقــط البقــاء بــال وطــن وبــال مــكان  ,فليــس
ســهالً أن تعيــش محرومــاً مــن كل أشــكال الحيــاة
فموقــف تركيــا مــن األخــوة الســورين يف الوســط
...ومدينتنــا قونيــا أيض ـاً  ..فتحنــا أبــواب منازلنــا عــى
مرصعيهــا ..ونحــن فخــورون كمدينــة وكدولــة مــن هذا
الــيء ..ألنــه يوجــد إنســانية هــي هــذه الدولــة كــا
أنــه يجــب املســاعدة قــدر املســتطاع ..يجــب أن تكــون
مهمــة املســؤولين يف هــذه املدينــة تأمــن اإلحتياجــات
األساســية لهــؤالء النــاس املغدوريــن الهاربيــن مــن
املــوت ال مــن الوطــن ...يجــب توظيــف هــؤالء النــاس
إلرجــاع هــذا التوظيــف إىل طاق ـ ٍة و تــآزر..
لذلــك  ,يجــب اإلســتفادة مــن طاقــة الثالثــن ألــف
شــخص لوضعهــم االقتصــادي الــذايت وللوضــع
االقتصــادي للبلــد .ليــس فقــط مبفهــوم العمــل  ,وإمنــا
باملفاهيــم اإلجتاعيــة أيضـاً  ,عــى ســبيل املثــال  ,فإنــه
يجــب تعليــم هــؤالء النــاس واالســتفادة منهــم يف نفــس
الوقــت

