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النوم ف ي� العراق!...

إننا ف ي� حالة اضطراب منذ يوم عرفة...
وكأن أرجلنا غ� مستقرة عىل أ
الرض...
ي
كث�اً ف� العراق ...ث
وأك� ماأتعبنا
تعبنا ي ي
ت
ال� حصدتها قلوبنا من تلك
هو تلك المشقة ي
الرحلة ...أحاول منذ عدنا المكوث إىل أي
.زاوية ت
ح� أرقد للنوم • ...الخرب يف الصفحة 2

 1لرية تركية  /مع الرضيبة

1 TL (KDV Dahil) /
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معاذ الخطيب يقترح حالً جديداً
أكد رئيس االئتالف الوطني
لقوى الثورة والمعارضة السورية
السابق معاذ الخطيب أن هناك
شبه إجماع دولي على التخلص
من الرئيس بشار األسد

وأشار الخطيب خالل لقائه ضباطا من الجيش الحر
عىل الحدود السورية الرتكية إىل أن إمكانية الحسم
العسكري تبدو مستحيلة ألحد الطرفني.
وأشار ضابط كبري يف الجيش الحر إىل أن الخطيب
حرص عىل لقاء الضباط ،لوضعهم يف صورة املباحثات
التي أجراها يف موسكو ،وما لفها من غموض

• الخرب يف الصفحة .7

أحمد داود أوغلو :اقتحام
المسجد األقصى عمل إجرامي
نــدد رئيــس الــوزراء الــريك أحمــد
داود أوغلــو باقتحــام قــوات االحتــال
اإلرسائيــي للمســجد األقــى ،واصفًــا
هــذا العمــل بالرببــري والهمجــي.
وأشــار داود أوغلــو إىل أن إرسائيــل

حمزة منصور
ماض مغ ّيب
ٍ

ين
حس� باش
حصار نبل

تح ّينــت الفــرص واســتغلت انشــغال
العــامل اإلســامي مبــا يجــري يف ســوريا،
وأقدمــت عــى اقتحــام املســجد األقىص
يف مســعى منهــا لتغيــر هويــة القــدس
• الخرب يف الصفحة .4

محمد طيب الخطيب
أيتها البعيدة

رحلة بال
تاريخ عودة
تصريح العمل للسوريين

قال وزير العمل والضامن االجتامعي الرتيك
"فاروق تشيليك" إنه سيتم منح السوريني
املتواجدين يف تركيا إذن عمل يف القطاعات
التي فيها نقص باليد العاملة • الخرب يف الصفحة .2

كانت أول مرة أخرج بها من
دمشق دون معرفة تاريخ العودة.
وصلت إىل بهو املطار و ّدعت
أهيل ,قبلت يدا أيب وأمي ودخلت
إىل مكان ختم الجوزات .وقفت
يف صف املسافرين من دمشق إىل
اسطنبول • .الخرب يف الصفحة .15-14

ن
قبا�
عبد الحميد ي
الحجر

إعتقال 20مهرب سوري
الخرب يف الصفحة .6

إعتقال 20مهرب سوري
الخرب يف الصفحة .6

إعتقال 20مهرب سوري
الخرب يف الصفحة .6

إعتقال 20مهرب سوري
الخرب يف الصفحة .6
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إننا ف ي� حالة اضطراب منذ يوم عرفة ...وكأن
أرجلنا غ� مستقرة عىل أ
الرض...
ي
كث�اً ف� العراق ...ث
وأك� ماأتعبنا هو تلك
تعبنا ي ي
ت
ال� حصدتها قلوبنا من تلك الرحلة...
المشقة ي
ت
أحاول منذ عدنا المكوث إىل أي زاوية ح� أرقد
للنوم...
كل ما أغمضنا أعيننا تعود إىل مخيلتنا إىل
ت
ال� قابلناها ونظرنا إليها
تلك الوجوه المظلومة ي
ت
هناك ...وكل ما جلسنا عىل موائد الطعام الم�فة,
الصغ�ة المعاتبة
تعود إلينا نظرات تلك الطفلة
ي
ت
وال� قابلناها هناك ,فيبقى الطعام عالقاً ف ي�
لنا ي
الحلق...
الجميع يقول ":كم أنك شت�ب الماء منذ
رجعت "...
عند تناولنا للطعام نتذكر تلك المواقف

ف
النوم ي� العراق!...

ويبقى الطعام عالقاً ...إننا نشكر هللا ألف مرة عىل
الماء البارد الذي شن�به والذي لم يستطع ذاك
الطفل العثور عليه...
ستفكرون طويالً ,إننا نفكر بالعراق دائماً ,لكن
العراق ال يفكر فينا...
أ
امتلت صفحاتنا بالمعلومات ت
ال�
لقد
ي
أ
وامتلت صفحاتنا بالتقارير ت
ال�
هناك...
جمعناها
ي
تث� إالنتباه وتملئ سطور
قمنا بها ...مالحظات ي
الدفاتر والكتب بإشارات التعجب...
ف ي� كل سطر دموع وأوجاع ثقيلة جداً...
مع هذ كله عليك البقاء حذراً...
أحد سوى
تفيد
وبالتصفية ,فإن المشاركة لن
ً

بالفتنة لذلك علينا مشاركة أ
الوجاع بعد تمريرها
من مصفاة القلب...
علينا التحدث عن مظلومي الحرب ,ال
أغنيائها...
علينا الرصاخ ف� أذان تلك الناس ت
ال� التسمع
ي
تي
ين
ال� لم ترى تلك
أوجاع
المظلوم� وفتح عيونهم أ ي
الجغرافيا المليئة بالمصاعب والالم واالبتذال...
ف
و� ظل هذه الظروف ,علينا الوقوف ف ي� وجه
ي
يز
والتم� العنرصي
الخالفات والرصاعات المذهبية
ين
والقومي� وأن نكون إىل
والتعصبات التحزبية
ين
المظلوم� لنطلق رصخة الحرية بعد أن
جانب
نرمي كل الخالفات جانباً...

التمي� ي ن
ف� هذا الوقت علينا ي ز
ب� الناس ش
ال�يفة
ي
ت
ال� تجاهد ي ن
وب� الناس عديمة ش
ال�ف ...إذ لم
ي
ين
المظلوم� اليوم!...
نرصخ مع هؤالء
وعىل نفس المنوال ,فعلينا عدم النسيان بأن
أطفالنا ستواجه مصاعب الحياة وشدائدها وبأنهم
سيصلون أحياناً إىل إماكن معقدة جداً...
علينا أن نكون ي ن
قريب� من العراق...
ن
العالم� أن ال يعطي
كما وعلينا الدعاء لرب
ي
ين
والمنافق� الذي يفسدون حياة
فرصة للفاسدين
ين
يضيق الزمان عليهم ,وأن يجعل
المظلوم� ,وأن ّ
ف
تدب�هم ي� تدم�هم...
ي
الموىل أن ي يديم مشاعر المحبة أ
واللفة
أدعو
ين
ين
المسلم�...
ب�
ن
أمي�!...
المسلمون القائلون ي

فاروق تشليك :تصريح عمل
للسوريين الموجودين في تركيا

قال وزير العمل
والضمان االجتماعي
التركي "فاروق
تشيليك" إنه سيتم
منح السوريين
المتواجدين في
تركيا إذن عمل في
القطاعات التي فيها
نقص باليد العاملة،

وإن األجــرة ســتكون وفــق حدود الحــد األدىن
الــذي يتــم تطبيقــه للمواطنــن األتـراك .وذلــك يف
خطــاب أدىل بــه يف اجتــاع دراســة امليزانيــات يف
الهئيــة العامــة للربملــان الــريك .وأضــاف تشــيليك
قائـاً" :ســيتم منــح الســوريني إذن العمل بشــكل
متناســق بحيــث ال يــر النظــام املحــي يف تركيــا.
ولــن تكــون االجــرة أقــل مــن الحــد األدىن الــذي
يتــم منحــه ملواطنينــا .ويتــم اآلن انتظــار قــرار
مجلــس الــوزراء الــذي ســيضع التفاصيــل الدقيقة
للملف".
وأكــد تشــيليك بــأن القـرار ســيطبق يف مــدن
عديــدة وليــس فقــط يف املــدن الحدوديــة قائـاً:

"إن الســوريني ليســوا ضيوفـاً مغادريــن بعــد فرتة
قصــرة يف الفــرة الراهنــة".
وقــال الوزيــر أنــه ســيتم رســم مخطــط
دقيــق لــي ال يــر القــرار القــوة العاملــة يف
تركيــا ،وأن القــرار يســتلزم  4أو  5أيــام ليجهــز
بالكامــل ،وأنــه مــن املمكــن أن ينتهــي يف اجتامع
مجلــس الــوزراء القــادم أو االســبوع الــذي يليــه،
حيــث ســيقوم املجلــس بدراســة القـرار والزيــادة
عليــه او النقصــان .وأكــد تشــيليك أيضــا أنــه
اذا كان للســوري جــواز ســفر واذن اقامــة فإنــه
لــن يتواجــه مــع اي صعوبــات يف هــذا الصــدد،
وســيتم منحــه إذن العمــل.

سياسة
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أردوغان يصف
تصرفات أمريكا
تجاه األزمة
السورية بالوقحة

رفض الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان
ما وصفه بوقاحة الواليات املتحدة يف األزمة
السورية ،وقال إنها وقفت صامتة أمام وحشية
نظام بشار األسد ،يف ترصيحات تؤرش لخالفات
بني الحليفني بشأن هذه األزمة.
وقال أردوغان أمام عدد من رجال
األعامل يف أنقرة أثناء حديث عن املطالب
التي وجهتها واشنطن إىل تركيا يف مجال
محاربة داعش "أود أن تعلموا أننا ضد
الوقاحة واملطالب التي ال حد لها".
وذكر "أن األمريكيني اكتفوا بأن يكونوا
متفرجني عندما قتل األسد  300ألف
شخص ،والتزموا الصمت أمام وحشية األسد
ويتالعبون مبشاعر الراي العام الدويل حيال
مصري عني العرب (كوباين)".

Aralık 2014

كانون األول 2014

YIL: 1 SAYI: 7

اإلصدار 7 :السنة1 :
MERHABA İLETİŞİM
YAYINCILIK SAN. VE TİC.
A.Ş. ADINA SAHİBİ

Rifat TANKUT
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Kerem İŞKAN
)YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (Sorumlu
İbrahim BÜYÜKEKEN
)YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (Spor
Recep ÇINAR
YÖNETİM YERİ:
Sultanşah Cad. No: 9
Selçuklu/KONYA
)Tel: 0332 350 0 444 (Pbx
Fax: 0332 352 04 12
www.merhabagazetesi.com.tr
merhaba@merhabagazetesi.com.tr
BASIM YERİ:
Merhaba İletişim Yayıncılık
San. ve Tic. A.Ş.
Merhaba Gazetesi Web Ofset
Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit.
Kavaf Sok. No: 7 Karatay/KONYA
Tel: 0332 355 62 62

Kuruluş : 14 Temmuz 2014

مرحبا رشكة املساهمة التجارية
والصناعية للنرش واإلتصاالت
لصاحبها

رفعت طانكوت

مدير عام النرش
كرم إشكان
مدير التحرير(املسؤول)
إبراهيم بيوك إكان
مدير تحرير الرياضة
رجب شنار
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

Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir

مهنة الصحافة وعدت مبالمئة مبادئ املهنة

3

االحتفال بالذكرى
العاشرة لرحيل
ياسر عرفات
أحيا
الفلسطينيون
الذكرى السنوية العاشرة
لرحيل زعيمهم ورئيسهم
ياسر عرفات ،في وقت ال يزال
الغموض يكتنف ظروف وحيثيات
رحيله ،مع تأكيد الفلسطينيين
أن إسرائيل اغتالته بموافقة
عدة جهات دولية.

وتضمــن برنامــج إحيــاء الذكــرى مهرجانــا
تأبينيــا مبقــر املقاطعــة يف مدينــة رام اللــه،
شــمل وضــع الرئيــس الفلســطيني محمــود
عبــاس إكليــا مــن الزهــور عــى رضيــح
الرئيــس الراحــل وألقــى كلمــة بهذه املناســبة.
ومنــذ ســاعات الصبــاح غــادر طلبــة عــدة
مــدارس صفوفهــم وانطلقــوا يف مســرات
عشــوائية مردديــن هتافــات الثنــاء والوفــاء
للرئيــس الراحــل الــذي تــويف عــن عمــر ناهــز
 75عامــا.

وعلــق املوظفــون العموميــون عملهــم
عنــد الســاعة العــارشة والنصــف للمشــاركة
يف إحيــاء فعاليــات هــذه الذكــرى .وخصــص
تلفزيــون فلســطني وإذاعــة صــوت فلســطني
الرســميان اليــوم بثــا مفتوحــا للحديــث عــن
عرفــات .وألغيــت مســرة كبــرة كان مــن
املقــرر القيــام بهــا يف غــزة عقــب حــدوث
سلســلة مــن التفج ـرات اســتهدفت موقــع
الحــدث وكذلك ممتلكات وســيارات مســؤويل
حركــة التحريــر الفلســطيني (فتــح).

وأعلنــت حركــة املقاومــة اإلســامية
(حــاس) أنهــا ال تســتطيع ضــان األمــن
أثنــاء إحيــاء هــذا الحــدث يف غــزة ،واتهمتهــا
حركــة فتــح بأنهــا وراء التفج ـرات وهــو مــا
نفتــه حــاس .وقــال األســر مــروان الربغويث يف
رســالة مــن محبســه إن الشــعب الفلســطيني
بعــد عــر ســنوات من رحيــل عرفات "يشــعر
مبزيــد مــن الحــرة واألمل عــى غيابــه ،ألنــه
تــرك فراغـاً هائـاً تدفــع القضيــة الفلســطينية
مثنــا كب ـرا ً لــه".

أوباما :رحيل األسد مرتبط بالقضاء على تنظيم الدولة

طلــب الرئيــس األمــريك بــاراك أوبامــا مــن
مستشــاريه مراجعــة لسياســة إدارتــه بشــأن
ســوريا بعــد أن توصــل إىل أنــه رمبــا لــن يكون
مــن املمكــن هزميــة تنظيــم الدولــة اإلســامية
مــن دون إزاحــة الرئيــس الســوري بشــار
األســد ،حســب مــا ذكــرت شــبكة تلفزيــون
"يس أن أن" األمريكيــة.
وأضافــت الشــبكة التلفزيونيــة نقــا عــن
مســؤولني أمريكيــن بارزيــن أن فريــق أوبامــا
لألمــن القومــي عقــد أربعــة اجتامعــات عــى
مــدى األيــام األخــرة لتقييــم كيــف ميكــن

إلس ـراتيجية اإلدارة أن تكــون منســجمة مــع
حملتهــا ضــد تنظيــم الدولــة الــذي اســتوىل
عــى أج ـزاء واســعة يف ســوريا والع ـراق.
ونســبت "يس أن أن" إىل مســؤول بــارز
قولــه إن الرئيــس طلــب دراســة كيــف ميكــن
تحقيــق االنســجام بــن محاولــة حــل مشــكلة
ســوريا املســتمرة منــذ وقــت طويــل والقضــاء
عــى تنظيــم الدولــة اإلســامية ،مشــرا إىل
أن هزميــة التنظيــم تحتــاج ليــس فقــط إىل
تدمــره يف العـراق بــل أيضــا إىل القضــاء عليــه
يف ســوريا.

سياسة

كانون األول 2014

داود أوغلو :اقتحام
المسجد األقصى عمل
إجرامي و بربري
ندد رئيس
الوزراء التركي
أحمد داود
أوغلو باقتحام
قوات االحتالل
اإلسرائيلي
للمسجد
األقصى،
ً
واصفا هذا
العمل بالبربري
والهمجي.

وأضاف داود أوغلو أن اقتحام القوات اإلرسائيلية
للمسجد األقىص الذي يعد من أكرث األماكن قدسية
ملختلف األديان وللعامل اإلسالمي بأرسه باعتباره
القبلة األوىل للمسلمني يعترب أم ًرا يف غاية الوقاحة،
ويجب أن يجابه مبواقف حاسمة وقوية.
وأوضح داود أوغلو أن تركيا ،كعادتها ،تقف
إىل جانب اإلخوة الفلسطينني وتنارص القضية
الفلسطينية ،مشددًا عىل أن مسألة القدس واملسجد
األقىص بالذات تعترب من أهم األولويات واملبادئ
التي تسري عليها السياسات الرتكية يف الرشق األوسط.
ولفت داود أوغلو إىل أنه من املفروض أن تكون
مدينة القدس مدينة للسالم ،غري أن إرسائيل مبوقفها
هذا حولتها إىل مدينة لالشتباكات والظلم والهمجية
والوحشية ،مطال ًبا العامل كله عامة والعامل اإلسالمي
بخاصة بنرصة املسجد األقىص والذود عنه.
الدويل باتخاذ موقف أكرث حز ًما ورصامة ضد
اإلجراءات اإلرسائيلية.

رسائل أوباما وخامنئي
اهتمــت صحــف أمريكيــة بالرســائل
الرسيــة التــي يرســلها البيــت األبيــض إىل
طه ـران ،وبينــا انتقــد بعضهــا الخطــوة
األمريكيــة ،أشــارت أخــرى إىل أنهــا تصــب
يف املصالــح املشــركة للبلديــن ،وخاصــة
مــا يتعلــق مبواجهــة تنظيــم الدولــة
اإلســامية.
فقــد نــرت صحيفــة واشــنطن
بوســت مقــاال للكاتبــة جنيفــر روبــن
انتقــدت فيــه قيــام الرئيــس األمــريك
بــاراك أوبامــا بإرســال رســائل رسيــة إىل

املرشــد األعــى اإلي ـراين آيــة اللــه عــي
أكــر خامنئــي ،ووصفــت الخطــوة بأنهــا
مــن "أغبــى" التحــركات يف السياســة
الخارجيــة األمريكيــة.
وأضافــت الكاتبــة أن األســوأ يف
الخطــوة التــي اتبعهــا أوبامــا املتمثلــة
يف الرســائل هــو أن أوبامــا يبــدو وكأنــه
يقــرح إنشــاء تحالــف أمــريك مــع إيـران،
وهــو الــيء الــذي ســرعب إرسائيــل
الســنة يف الــرق األوســط عــى
والحلفــاء ُّ
حــد ســواء
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هيكل عظمي في بحيرة أكشهير
تم العثور
على هيكل
عظمي
بشري في
بحيرة منطقة
أكشهير
التابعة لمدينة
قونية

التخمين أيبوال
والحقيقة مالريا

تــم التأكــد مــن إصابــة الطالــب النيجــري
باملالريــا بعــد اإلشــتباه بإصابتــه بفــروز اإليبوال
يف مدينــة قونيــة.
نقــل الطالــب نيجــري الجنســية إىل
مستشــفى النومونيــه الحكومــي بعــد االشــتباه
بتعرضــه لإلصابــة مبــرض اإليبــوال .وبعــد اتخــاذ
التدبـرات الالزمــة مــن قبــل الــكادر الطبــي تم

عــزل الطالــب يف غرفــة خاصــة,
وحســب الترصيحــات التــي أدىل بهــا
الســكريتري العــام التحــاد املستشــفيات العامــة
بــأن نتيجــة تحاليــل الــدم أشــارة بعــدم إصابــة
الطالــب مبــرض اإليبــوال وإمنــا أثبتــت إصابتــه
مبــرض املالريــا ونتيجــة لذلــك بــدأ العــاج الالزم
للطالــب مبــا يخــص مــرض املالريــا.

قتيل وست جرحى في حادث سير

قتــل شــخص وجــرح ســتة أخــرون
يف نتيجــة حــادث ســر يف منطقــة كولــو
التابعــة ملدينــة قونيــة.
أدى اصطــدام عربتــن وجه ـاً لوجــه يف
حــي قــرص مبدينــة كولــو إىل وفــاة شــخص
وجــرح ســتة أشــخاص .وحســب مــا أفيــد
بــأن عائشــة متلــو البالغــة مــن العمــر 60

تــم إيجــاد عظــام هيــكل عظمــي يف
املنطقــة التــي انحــرت فيهــا امليــاه يف
بحــرة أكشــهري .حيــث كان عثــان ي-
يرعــى أغنامــه يف حــي أولتشــاير القريــب
مــن بحــرة أكشــهري .وأثنــاء اقـراب األغنــام
إىل حافــة البحــرة لــرب املاء شــاهد عثامن
ي -عظــام لهيــكل عظمــي يف املنطقــة التــي
جفــت بهــا امليــاه يف طــرف البحــرة حيــث
قــام بإخبــار الرشطــة مبــا شــاهده وبعــد
حضــور فريــق الرشطــة إىل املــكان تــم التأكد

بــأن الهيــكل العظمــي بــري.
وبعــد اتخــاذ فريــق الرشطــة للتدبـرات
الالزمــة تــم جمــع قطــع العظــام وإيصالهــا
إىل إدارة أمنيــات منطقــة أكشــهري .حيــث
تــم إرســال العظــام إىل املختــر الجنــايئ ليتم
فحصهــا بدقــة.
والتــزال عمليــات التأكــد مــن هويــة
صاحــب الهيــكل العظمــي الــذي عــر عليــه
يف حافــة البحــرة بســبب إنحســار املــاء
هنــاك.

عــام فارقــت الحيــا ة إثــر الحــادث مبــارشة
بينــا تــم نقــل كل مــن فاطمــة تــش ,عــي
ت ,محمــد أ ,مصطفــى ك ,برييهــان تشــتني
وفاتــح ت إىل مستشــفى كولــو الحكومــي
لتلقــي العــام والتــداوي الــازم نتيجــة
الجــروح التــي تعرضــوا لهــا.

احتراق سيارة أثناء مسيرها

أدى احــراق موتــور إحــدى العربــات
أثنــاء مســرها يف منطقــة ســيدي الشــهري
القريبــة مــن محافظــة قونيــة لتحولهــا إىل
خــردة .حيــث أوقــف عيــى تشــتني ســائق
إحــدى العربــات عربتــه يف الطريــق الواصــل
بــن قونية-ســيدي شــهري وقــام بالنــزول مــن
العربــة برفقــة الركــب الذي كان بجنبــه وذلك

بعــد اشــتعال النــران يف القســم األمامــي
مــن العربــة الــذي أدى إىل اح ـراق املحــرك.
وبعــد إخبــار الجهــات املختصــة بالحادثــة
حــر فريــق اإلطفــاء إىل مــكان الحريــق
ومتكــن مــن إخــاد النـران التــي كانــت ســبباً
بتحــول الســيارة إىل قطعــة حديــد غــر قابلــة
لالســتخدام.
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وفاة سوري تحت مكسر اإلسمنت
هــرب محمــد مســنني ( 40عــام /ســوري-
حلبــي) مــن الحــرب الداخليــة الدائــرة يف بــاده
إىل منطقــة أضنــا الرتكيــة قبــل  4شــهور مصطحب ـاً
زوجتــه وطفــاه.
اســتقرت عائلــة مســنني يف بيــت لإلجــرة يف
حــي تحصيلــي التابــع ملنطقــة يورايــر كــا حصلت
العائلــة عــى إقامــة مؤقتــه مــن شــعبة األمنيــات
هنــاك .ولألســف متــت معرفــة بــأن زوجــة محمــد
رزقــت بطفلــة قبــل أســبوع .وبعــد والدة طفلتــه

توفي شخص
سوري كان يبحث
عن عمل وذلك
بعد وقوعه تحت
مكسر اإلسمنت.

اســام وبســبب صعوبــة الوضــع املــادي خــرج
محمــد يبحــث عــن عمــل .ويف حــي أوزكــور لقــي
مســنني مرصعــه أثنــاء عــودة رجــب شــنغل
( 45عام /ســائق مكرس اإلســمنت) إىل الطريق
العــام حيــث وقــع محمــد مســنني تحــت مكــر
اإلســمنت مــا أدى لوفاتــه .ومــن أجــل ترشيــح
الجســد تــم إرســال الجثــة إىل مركــز الطــب الرشعي
يف أضنــا كــا تــم إلقــاء القبــض عــى ســائق املكــر
المتــام التحقيقــات الالزمــة.

وفاة عامل سوري إثر سقوطه أثناء العمل

أدى ســقوط عامــل ســوري أثنــاء عملــه
يف مجــال البنــاء مــن الطابــق الرابــع يف إحــدى
املشــاريع مبنطقــة أالنيــا التابعــة ملدينــة أنطاليــا
الرتكيــة إىل وفاتــه
وقعــت الحادثــة يف حــي أوبــا .حيــث وقــع
محمــد عبــد اللــه ( 20عــام) ســوري الجنســية
مــن الطابــق الرابــع بعــد فقــدان توازنــه أثنــاء
عملــه يف أحــد مشــاريع البنــاء .كــا تــم نقــل
محمــد عبــد اللــه بواســطة ســيارة اإلســعاف
إىل مستشــفى أنطاليــا الحكومــي وبالرغــم مــن
اتخــاذ جميــع التدب ـرات الالزمــة لكــن املــوت

كان أقــرب .وبعــد اســتالم أقــارب الشــاب
الســوري لجثتــه مــن مرشحــة بلديــة أالنيــا تــم
إرســاله إىل مدينــة هاتــاي الســتكامل مراســم
الدفــن هنــاك.
وأفيــد بــأن محمــد هــرب مــع عائلتــه مــن
الحــرب الضارمــة يف بلــده واســتقروا يف حــي أوبا
التابــع ملنطقــة أالنيــا يف مدينــة أنطاليــا .وبعــد
وفــاة محمــد تــم اعتقــال كل مــن صاحــب
الورشــة أدم د ( 38عــام) ومديــر املــروع أحمد
أو (58عــام) ومصطفــى ت (32عــام) ووضعهــم
عــى ذمــة التحقيــق.

إعتقال  29مهرب بينهم  20سوري
تــم اعتقــال  29مهــرب بينهــم 20
ســوري يف منطقــة الريحانيــة التابعــة
ملحافظــة هاتــاي وذلــك ضمــن مهمــة
التفتيــش عــى الوقــود املهــرب التــي قامــت
بتنظيمهــا إدارة الــدرك يف املدينــة .وحســب
ترصيحــات املحافظــة يف مدينــة هاتــاي,
فإنــه قــد تــم إلقــاء القبــض عــى  29مهــرب
بينهــم  20شــخص ســوري أثنــاء تفتيــش
 19منــزل يف حــي بيــش أســان حيــث تــم
إيجــاد  10بنــادق غــر مرخصــة ,ومســدس
غــر مرخــص مــع مخزنــه 48 ,طلقة بــاروود,
ومســدس مــن نــوع ســتار باإلضافــة إىل
 8000ليــر مــن املــازوت املهــرب .ماكينــة
حســاب نقــود ,وحافلــة صغــرة تحــوي
بداخلهــا دينامــو عــدد واحــد و 30اســطوانة
مــازوت فارغــة.
باإلضافــة إىل  3أالف اســطوانة  65ليــر,
 51اســطوانة  1000ليــر 4 ,اســطوانات
تتســع لعــرة أطنــان و اســطوانتني تتســع
لخمســة أالف ليــر.

العثور على جثة
شخص سوري

تــم العثــور عــى جثــة شــخص ســوري يف
منطقــة ألبيــي التابعــة ملدينــة كلــس الرتكيــة
الحدوديــة.
وجــد يف أعــى طريــق قريــة أشــاي أيلربيــه
التابعــة ملنطقــة ألبيــي جثــة الســوري أ.ل ميت ـاً.
ومــن أجــل معرفــة ســبب الوفــاة تــم تحويــل
جثــة املتــويف إىل مركــز الطــب الرشعــي يف مدينــة
غــازي عنتــاب بأمــر مــن القــايض العــام يف منطقة
كلــس.
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حسين باش

حصار نبل
وتهج� عفرين
ي

لقد أحدثت الواليات المتحدة ف ي�
منطقتنا ثقباً أسود يكاد من المستحيل
إصالحه .حيث أنه يدفن يومياً مئات
الشباب ذو أ
العمار المختلفة ,وتحرق
قلوب مئات أ
المهات من لوعة الفراق.
لقد بدء عرض سيناريو عفرين من
ن
بعد ي ن
"كوبا�" .فمن جهة حزب
ع� العرب
ي
ن
الكردستا� ومن جهة أخرى حزب
العمال
ي
االتحاد الديمقراطي الكردي السوري
يز
تجه�اتهم لمواجهة جبهة
يعرضون
النرصة.
إن حزب االتحاد الديمقراطي الكردي
باالش�اك مع أ
ت
السد
السوري الذي يعمل
ال يعكس الصورة الصحيحية لمواقفه
تجاه عفرين .وبالعكس فإن حزب االتحاد
ض
ا�
الديمقر فاطي هو الذي يستحل أر ي
أ
الكراد ي� المنطقة وهو الذي يضع
يديه عىل ممتلكاتهم .ولو تم نقل وضع
الناس والمعارضة الموجودة ف ي� المنطقة
إىل المحكمة الستمر تدفق أ
الخبار بعدم
تخىل حزب االتحاد الديمقراطي عن
موقفه .فعىل حزب االتحاد الديمقراطي
التحل بالعقالنية واالبتعاد عن سياسة
ي
ت
واس�اتيجية إيقاع المعارضة ي ن
ب� بعضها
البعض.
ف ي� النهاية ,الهدف من الضغوطات
واالشاعات هو إفراغ عفرين ودارة عزة
من أهلها بالضبط كما حصل ف� ي ن
ع�
ي
ن
العرب"كوبا�" وذلك من دون محارصة
ي
النظام وقواته .مثل هكذا فعل سيكون
خدمة كب�ة لنظام أ
السد وأتباعه بينما
ي
سيكون �ض بة قوية للمعارضة السورية.
ليس بمقدرة أحد معرفة أعداد
المجموعات المعارضة المقاتلة ف ي� مدينة
ن ف
ت
ال� ستستمر
حلب أو
ي
التخم� ي� المدة ي
فيها المواجهات هناك .فابالرغم من
تمسك الناس ف� حلب ف� بعض أ
الماكن
أي
ي
المريكية المدعومة
لكن ال�ض بات الجوية
والم�امنة مع �ض بات أ
تز
سعودياً
السد عىل
ث
حلب أدت إىل تعقيد الحياة أك� هناك.
كما أن العمل عىل إخالء مناطق عفرين
ودارة عزة من سكانها وإجبارهم عىل
الهجرة ستكون سبب سقوط مدينة حلب
ت
ال�
باالضافة إىل الظروف المأساوية ي
تُعاش هناك.
لقــد أصبحــت جميــع المناطــق ت
الــ�
ي
دخلتهــا القــوى العالميــة عــى أســاس
المخلــص خرابــاً واضحــاً .يجــب عــى
الوجــدان العالمــي االنصيــاع إىل رصخــات
المســاعدة المتعاليــة مــن مدينــة حلــب
ت
ـ� تســتمر بأيــادي
اليقــاف هــذه الحــرب الـ ي
القــوى العالميــة.
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معاذ الخطيب يقترح حالً
جديداً لألزمة السورية
أكد رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
السورية السابق معاذ الخطيب أن هناك شبه إجماع
دولي على التخلص من الرئيس بشار األسد
ويوجــد إجــاع عــى تشــكيل حكومــة
انتقاليــة مــن املعارضــة وبعــض شــخصيات
النظــام "ممــن مل تتلــوث أيديهــم بالدمــاء".
ولفــت إىل أن مجلــس األمــن الــدويل ســيتخذ
قــرارا باعتــاد الخطــة املطروحــة للحــل
عنــد اكتــال عنارصهــا ونضــوج األفــكار
املطروحــة ،وصياغــة التفاصيــل التــي تضمن
نجاحهــا.
وأشــار الخطيــب خــال لقائــه ضباطــا
مــن الجيــش الحــر عــى الحــدود الســورية
الرتكيــة إىل أن إمكانيــة الحســم العســكري
تبــدو مســتحيلة ألحــد الطرفــن.
وأشــار ضابــط كبــر يف الجيــش الحــر
إىل أن الخطيــب حــرص عــى لقــاء الضبــاط،

لوضعهــم يف صــورة املباحثــات التــي أجراهــا
يف موســكو ،ومــا لفهــا مــن غموض .وقــال إن
مالمــح الحــل الــذي تحــدث عنــه الخطيــب
جديــرة بالنقــاش ،كــا إن رســم تفاصيــل
الحــل املقــرح ال ت ـزال يف بدايتهــا ،وتحتــاج
لوقــت قــد يصــل إىل عــام كامــل الســتكاملها
والــروع يف تطبيقهــا.
إن مالمــح الحــل الــذي تحــدث عنــه
الخطيــب جديــرة بالنقــاش ،ونُقــل عــن
الخطيــب قولــه إن رســم تفاصيــل الحــل
املقــرح ال تـزال يف بدايتهــا ،وتحتــاج لوقــت
قــد يصــل إىل عــام كامــل الســتكاملها
والــروع يف تطبيقهــا.

كتائب عبد اهلل عزام تهدد حزب اهلل إو�يران
كشــف رساج الديــن زريقــات القيــادي
بكتائــب عبــد اللــه ع ـزام أن حــزب اللــه طلــب
مــن كتائــب عبــد اللــه ع ـزام أن تُوقــف قصــف
إرسائيــل بالصواريــخ خــال عدوانهــا عــى غــزة
عــام  ،2008مؤكــدا أن ذلــك الطلــب الــذي
قدمــه وســيطٌ ،تضمــن مكافــآت ماليــة وأمنيــة
وعســكرية عــى حــد قولــه.
كــا توعــد زريقــات إيــران ومــا ســاه
حزبهــا (يف إشــارة لحــزب اللــه) يف لبنــان
بدفــع رضيبــة أعاملهــا يف لبنــان وســوريا ضــد
املســلمني عــى حــد وصفــه.
ويف تســجيل صــويت لــه ،بُــثّ عــى اإلنرتنــت
مبناســبة مــرور عــام عــى تفجــر اســتهدف
الســفارة اإليرانيــة يف بــروت ،شــن زريقــات

هجومــا الذعــا عــى إيـران وحــزب اللــه اللبنــاين،
بســبب مــا ســاها مشــاركتهام يف قتــل أهــل
الشــام إىل جانــب النظــام الســوري.
وكان تفج ـران اســتهدفا الســفارة اإليرانيــة
يف بــروت يــوم  19مــن نوفمرب/ترشيــن الثــاين
 ،2013تبنتــه كتائــب عـزام ،تســبب يف مقتــل 25
شــخصا وإصابــة  150آخريــن ،ومــن بــن القتــى
املستشــار الثقــايف يف الســفارة اإليرانيــة إبراهيــم
أنصــاري وعــدد مــن عنــارص الحاميــة بالســفارة.
واشــرطت كتائــب عــزام -التــي يعتقــد
أنهــا مرتبطــة بتنظيــم القاعــدة -حينهــا ،إليقــاف
عملياتهــا ضــد مصالــح إيــران وحــزب اللــه،
ســحب قــوات الحــزب من ســوريا ،كام اشــرطت
إطــاق معتقلــن مقربــن لهــا مــن ســجون لبنان.

إحباط عملية تسلل مقاتلين من قبل حرس الحدود األردني

نقلــت وكالــة األنبــاء الرســمية (ب ـرا) عــن
مصــدر مســؤول يف القيــادة العامــة للقــوات
املســلحة األردنيــة أن قــوات حــرس الحــدود
متكنــت مــن إحبــاط عمليــة تســلل ملجموعــة
أشــخاص مــن جنســية عربيــة إىل إحــدى
الــدول املجــاورة لالنضــام والقتــال مــع أحــد
التنظيــات اإلرهابيــة ،وقــد تــم تحويلهــم إىل
الجهــات املختصــة".
ورفــض مصــدر يف الجيــش األردين الكشــف

عــن جنســية مــن حاولــوا التســلل ،أو الدولــة
التــي حاولــوا التســلل إليهــا.
ويــأيت الكشــف عــن هــذه العمليــة يف
ظــل محاكــات تجريهــا محكمــة أمــن الدولــة
األردنيــة ملجموعــات مــن الســلفيني الجهاديــن،
يتهــم بعضهــم بالقتــال إىل جانــب "تنظيــات
إرهابيــة يف ســوريا" ،فيــا يتهم آخــرون بالرتويج
لتنظيــم الدولــة اإلســامية عــر اإلنرتنــت
ووســائل التواصــل االجتامعــي .ومــن املقــرر أن

تنظــر املحكمــة التابعــة للقضــاء العســكري يف
األردن بقضيــة لعــدد مــن املتهمــن بالرتويــج
للتنظيــم الــذي تشــرك األردن يف التحالــف
الــدويل ملحاربتــه ،حيــث نفــذت طائــرات
أردنيــة عــدة طلعــات قصفــت خاللهــا مواقــع
للتنظيــم يف ســوريا والعــراق .ويف إطــار مــواز
دعــا رئيــس مجلــس النــواب العراقــي ســليم
الجبــوري الربملانــات العربيــة لدعــم مبــادرة
"القانــون العــريب املوحــد ملكافحــة اإلرهــاب".

الشرق األوسط

كانون األول 2014

8

األمم المتحدة 13,6 :مليون الجئ
سوري وعراقي نتيجة الحروب
أعلنت األمم المتحدة أن نحو  13.6مليون شخص تشردوا من منازلهم في سوريا والعراق بسبب
الحروب في البلدين ،وقالت إن نقص التمويل قد يؤثر على تلبية حاجات النازحين خالل موسم الشتاء
وقــال أمــن عــواد رئيــس مكتــب
املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن
التابعــة لـــاألمم املتحــدة يف الرشق األوســط
وشــال أفريقيــا إن نحــو  13.6مليــون
شــخص يف العــراق وســوريا تــردوا مــن
منازلهــم ،مــن بينهــم  3.3ماليــن ســوري
و 190ألــف عراقــي فــروا مــن بلدانهــم
وأصبحــوا الجئــن.
وأضــاف أن نحــو  7.2ماليــن ســوري
أصبحــوا نازحــن داخــل ســوريا ،وتــرد

العديــد منهــم عــدة مــرات.
وحــذرت املفوضيــة مــن النقــص يف
التمويــل لتلبيــة حاجــات أكــر مــن عــرة
ماليــن عراقــي وســوري بــن نــازح والجــئ،
وال ســيام مــع اق ـراب فصــل الشــتاء.
وأفــادت املفوضيــة أنهــا بحاجــة إىل
تربعــات تبلــغ نحو  85مليــون دوالر لتجهيز
نحــو مليــون شــخص الســتقبال الشــتاء،
معربــة عــن أســفها مــن أن العــامل ال يتحرك
لتلبيــة احتياجــات الالجئــن ،خاصــة الصــن

وروســيا اللتــن تأتيــان يف ذيــل قامئــة الدولة
املانحــة .وأشــار عــواد إىل أنــه نتيجــة نقــص
األمــوال فــإن نحــو مليــون نــازح يحتاجــون
بشــدة إىل األغطيــة والغــاز واملالبس الدافئة
وغريهــا من احتياجات الشــتاء ،وســيحرمون
مــن املســاعدة .وأوضــح أنــه ســيتم منــح
األولويــة لألشــخاص الذيــن يعيشــون يف
مناطــق أكــر ارتفاعــا وبــرودة ،إضافــة
إىل الفئــات األكــر ضعفــا مثــل املــرىض
واملســنني واملواليــد الجــدد

المساعدات األممية تدخل حي الوعر بحمص
دخلــت  12حافلــة تابعــة لألمــم
املتحــدة حــي الوعــر املحــارص يف مدينة
حمــص ،تحمــل مســاعدات إغاثيــة إىل
ســكان الحــي ،وهــي املجموعــة األوىل
مــن أصــل  23شــاحنة يتوقــع وصولهــا
يف وقــت الحــق بــإرشاف أممــي.
وذكــر بــأن الشــاحنات التابعــة
لألمــم املتحــدة التــي دخلــت الحــي

محملــة مبــواد التنظيــف واألغطيــة
بانتظــار دخــول الشــاحنات التــي
تحمــل املــواد الغذائيــة.
كــا أن الحافــات ال تحمــل
املــواد الطبيــة مثــل الشــاش والقطــن
أو أكيــاس الــدم وغريهــا مــن املــواد
التــي نفــدت مــن الحــي ومينــع النظــام
دخولهــا.

ويــأيت دخــول هــذه املســاعدات إىل
الحــي بعــد حصــار خانــق عــى الحــي
منــذ نحــو عــام ،يف حــن أكــد ناشــطون
أن آخــر شــحنة إغاثيــة دخلــت الحــي
كانــت منــذ أكــر مــن ســتة أشــهر،
ويذكــر أن عــدد ســكان الحــي يبلــغ
أكــر مــن مائــة ألــف نســمة ،معظمهم
نزحــوا مــن أحيــاء حمــص األخــرى.

العثور على 3ناشطين مذبوحين في درنة شرقي ليبيا

التـزال فصــول األزمــة الليبية تتفاعل وســط
فــوىض عارمــة أفــرزت العديــد مــن االشــتباكات
العنيفــة بــن الجامعــات املتطرفــة والجيــش
الوطنــي الليبــي ،خاصــة يف مدينــة بنغــازي.
وأســفرت أحــدث االشــتباكات عــن مقتــل
جنديــن وجــرح آخــر مــن القــوات الخاصــة
"الصاعقــة" مبعــارك مدينــة بنغــازي ،عنــد محور
بوعطنــي – الليثــي.
ويف منطقــة عــن املــارة ،أكــد مصــدر أمنــي
رفيــع بــوزارة الداخليــة ،ســقوط أربعــة جرحــى
مــن عنارصهــا أثنــاء تصديهــم لهجــوم مســلح
لعنــارص قادمــة مــن مدينــة درنــة ،رشق ليبيــا،
اســتخدمت فيــه األســلحة الثقيلــة واملتوســطة.
كذلــك عــر يف درنــة عــى جثــث ثالثــة
ناشــطني مذبوحــن بعــد أن كانــوا اختطفــوا يف

وقــت ســابق مــن الشــهر الجــاري إثــر نرشهــم
كتابــات عــن الحيــاة يف املدينــة الواقعــة تحــت
ســيطرة ميليشــيات متطرفــة عــر شــبكات
التواصــل االجتامعــي.
مــن جهتــه ،بســط الجيــش الليبي ســيطرته

عــى مدينــة ككلــة ،غــرب ليبيــا ،ولفتــت
وحــدات تابعــة للجيــش إىل أن الزحــف نحــو
طرابلــس ســيكون قريبــاً.
بدورهــا ،نقلــت صحيفــة "نيويــورك تاميــز"
األمريكيــة عــن مصــادر أوروبيــة وأمريكيــة

قولهــا إن ليبيــا بحاجــة اآلن لقــوات حفــظ
ســام أوروبيــة ،يف ظــل األزمــات التــي تعانيهــا
البــاد ،تكــون مهمتهــا حاميــة الحكومــة مــن
الجامعــات املســلحة التــي تنافســها عــى زمــام
األمــور يف ليبيــا ،إضافــة إىل مســاعدة الحكومــة
يف بنــاء مؤسســات الدولــة.
كــا دقــت الجنائيــة الدوليــة مجــددا ً
ناقــوس الخطــر ،يف ظــل تفاقــم الوضــع األمنــي
والســيايس يف البــاد ،محــذرة ومنــددة يف الوقت
ذاتــه مــن انتهــاكات واســعة لحقــوق اإلنســان،
حيــث أعلنــت املدعيــة العامــة للمحكمــة
الجنائيــة الدوليــة ،فاتــو بنســودا ،أمــام مجلــس
األمــن ،أن األوضــاع يف ليبيــا ازدادت تدهــورا ً،
خصوصــا مــع موجــة االغتيــاالت يف بنغــازي
التــي طالــت اإلعالميــن واملحامــن.
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بالعلم ترقى األمم

افتتحت مؤخرًا في مدينة قونية التركية مدرسة تجمع السوريين التعليمي الخاصة
التابعة لمجموعة مدارس تجمع السوريين التعليمي في منطقة اسكندرون
تتمتــع مدرســة تجمــع الســوريني
التعليمــي يف قونيــة بطاقــم تدريــي مميــز
ذو خــرة ومهــارة عاليــة يف مجــال الرتبيــة
والتعليــم وضمــن زيــارة فريــق جريــدة مرحبا
العربيــة إىل املدرســة إلتقينــا مــع الســيد مالــك
محمــود الحســيني مديــر املدرســة
ح.م :استاذ مالك كيف تحدثنا عن
نشاطاتكم التعليمية؟
م.ح :نحــن خرجنــا مــن مدينــة حلــب يف
بدايــات العــام  2012وقــام والــدي الدكتــور
محمــود أبــو الهــدى الحســيني مديــر أوقــاف
مدينــة حلــب ســابقاًبإقامة مدرســة ســورية
يف مدينــة اســكندرون والتــي تعتــر املدرســة
الســورية األوىل يف تركيــا أطلــق عليهــا اســم
مدرســة تجمــع الســوريني التعليمــي يف
اســكندرون .كانــت املدرســة تضــم الطــاب
يف املراحــل اإلبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة
كــا نشــكر األخــوة الليبــن الذيــن كانــت
لهــم مســاهامت قيمــة يف مايتعلــق بشــهادات
البكالوريــا للمنهــاج الليبــي وبعــد عــام مــن
إنشــاء مدرســة تجمــع الســوريني التعليمــي يف
اســكندرون قمنــا بافتتــاح املدرســة الليبيــة يف
اســكندرون املرخصــة رســمياً مــن الحكومــة
الليبيــة والتــي تعتمــد عــى تدريــس املنهــاج
الليبــي كامـاً مــع تدريــس الفرعــن العلمــي
واألديب للتاســع والبكلوريــا.
ويف هــذا العــام قــام والــدي بزيــارة
مدينــة قونيــة وعنــد رؤيتــه حاجــة الطــاب
الســوريني املقيمــن يف مدينــة قونيــة إىل
مدرســة ســورية تــم دراســة املوضــوع وعليــه
قررنــا افتتــاح مدرســة تجمــع الســوريني
التعليمــي الخاصــة يف قونيــة وبتوفيــق اللــه
ومنتــه اســتطعنا إمتــام االفتتــاح يف العــارش
مــن الشــهر املــايض .كــا أننــا وبفضلــه تعــاىل
متكنــا يف هــذا العــام أيضــاً مــن افتتــاح

مدرســة التفائــل يف منطقــة بيــاس التابعــة
ملحافظــة هاتــاي.
ح.م :أستاذ مالك ماهي أهم الخطوات
المعتمدة في قبول تسجيل الطالب ؟
م.ح :إننــا يف مدينــة كبــرة مثــل قونيــة
ال نســيطيع الوصــول إىل جميــع الســوريني
مبــارشة لذلــك عمدنــا إىل إنشــاء صفحة باســم
املدرســة عــى الفيــس بــوك ومــن هنــاك بدأنــا
اســتقبال طلبــات التســجيل وقبــول املعلمــن
كــا أننــا قمنــا بزيــارة الســيد مقــدر غرســوي
مديــر الرتبيــة يف مدينــة قونيــة وبعدهــا
بفضــل اللــه تــم الحصــول عــى املــكان وبفــرة
مــن الزمــن قمنــا باســتكامل أمــور تســجيل
الطــاب وقبــول املعلمــن حيــث متكنــا مــن
افتتــاح املدرســة يف العــارش مــن الشــهر املــايض
والتــي تعتمــد عــى تدريــس املنهــاج الســوري
التابــع للحكومــة املؤقتــة مــن الصــف األول
حتــى البكلوريــا باإلضافــة إىل املنهــاج الليبــي
لطــاب البكلوريــا الراغبــن بدراســة املنهــاج
الليبــي.

ح.م :ما هي األمور التي تتميز بها
مدرسة تجمع السوريين التعليمي
في قونية؟
م.ح :باإلضافــة ملاذكرتــه أعــاه بــأن
مدرســتنا تــدرس املنهاجــن الســوري والليبــي
فــإن مدرســتنا تســتقبل الطــاب العراقيــن
أيضــاً الذيــن خرجــوا مــن بالدهــم بظــروف
مشــابهة للظــروف التــي أجــرت األخــوة
الســوريني عــى تــرك بالدهــم .حيــث أن
الطــاب العراقيــن يواجهــون مشــاكل يف
دخــول املــدارس الســورية وذلــك بســبب
صعوبــة الحصــول عــى األوراق التــي تطلبهــا
منهــم إدارة املــدارس الســورين األخــرى ويف
الوقــت نفســه فهنــاك ق ـرار مينــع دراســة أي
طالــب غــر ســوري للمنهــاج الليبــي ولذلــك
فإننــا قمنــا مؤخــرا ً بإجــراء مراســات مــع
الحكومــة الليبيــة لحــل مشــكلة الطــاب
العراقيــن وعــى أساســه فقــد حصلنــا عــى
وعــود بحــل مشــكلة الطــاب العراقيــن يف
األيــام القليلــة القادمــة .أمــا بالنســبة لقبــول
الطــاب فــاألوراق املطلوبــة هــي صــور

شــخصية وصــورة عــن جــواز الســفر وإن مل
يوجــد فصــورة عــن دفــر العائلــة باإلضافــة
لعنــوان املنــزل ورقــم الهاتــف وملــن ميلــك
الهويــة الرتكيــة صــورة عنهــا .ويف حالــة عــدم
وجــود أيــة أوراق ثبوتيــة للطالــب فنقــوم
بتســجيله عــى صــورة جــواز أو هويــة أقــرب
النــاس إليــه.
ح.م :سيد مالك ماهي رسالتكم
في النهاية ؟
م.ح :إننــا نشــكر كل األيــادي التــي
امتــدت ملســاعدتنا والتــي ســاهمت يف افتتــاح
املدرســة كــا أننــا نتمنــى مــن البلديــة املزيــد
مــن اإلهتــام مبايتعلــق مبوضــوع املــدارس
الســورية ألن القطــاع التعليمــي هــو مــن
أهــم األمــور التــي يحتاجهــا الســوريون حاليـاً.
وبــدوي أريــد أن أشــكر مديريــة الصحــة يف
مدينــة قونيــة التــي قامــت بزيــارة مدرســتنا
وبإعطــاء طالبنــا اللقاحــات الالزمــة وأريــد أن
أشــكر جريــدة مرحبــا التــي كانــت مرافقــة
لنــا منــذ بدايــة العمــل عــى افتتــاح املدرســة.
• تقرير :حمزة منصور
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هل العراق تحت االحتالل اإليراني األمريكي؟
ك.إ  :ماهو تفسريكم لتمسك السنة يف العامل
بالعقالنية تجاه إيران؟ إنني أشمل تركيا يف سؤايل
أيضاً
ع.ف  :ســؤال جميــل .بقناعتــي أنــه يرتبــط
بعــدم وجــود مــروع واضــح أو بســبب ضعــف
املوقــف الســيايس .ال يوجــد لدول الخليج اســتقرار
وال إســتقالل وال مشــاريع مســتقبلية .هنــاك
عالقــات سياســية تجمــع الســعودية وتركيــا ,وقطــر
وتركيــا ,والســعودية وتركيــا ,كــا توجــد عالقــات
سياســية تجمــع بقيــة دول املنطقــة فيــا بينهــا
ولكــن اليوجــد هنــاك منــط موحــد يف املنطقــة .فإن
اختــاف األهــداف السياســية وتضاربهــا يف املنطقــة
يــؤدي إىل إثــارة الفتنــة .فــا حــدث ومايحــدث
يظــل شــاخصاً أمــام أعيننــا.
ك.إ  :كأن دول الخليــج أو تركيــا غــر قادريــن
عــى بنــاء سياســة كتلــك السياســة العامليــة التــي
يقــوم بهــا األك ـراد .عندمــا ننظــر إىل بــارازاين ت ـراه
يدخــل مــن انكلـرا ويخــرج مــن واشــنطن ,يســمع
صــوت نفســه ويتخــذ خطواتــه.
ع.ف  :إنــك عــى حــق ,فـرازاين لديــه مرشوع.
ولتحقيقــه يجــب الوصــول إىل املهمــة والرؤيــة
والهــدف.
ك.إ  :بالنسبة لكم هل يوجد زعيم عريب لديه
نية أو موقف لتوفري الوحدة والتضامن؟
ع.ف  :مع األسف ال.
ك.إ  :هل سيتوقف الربيع العريب؟
ع.ف  :إن األحــداث الجاريــة هــي ثورة شــعب
وبالرغــم مــن قــادة الــدول .إن الشــعب يناضــل
مــن أجــل تأســيس الوحــدة والــروح الوطنيــة بــن
جميــع طبقــات املجتمــع لتحقيــق االســتقالل
وبنــاء الدولــة .عنــد اشــتعال الـرارة األوىل للربيــع
العــريب يف تونــس نهــض الجميــع يف وجــه الظلــم
ليكونــوا يــدا ً واحــدة وليتخلصــوا مــن حكــم الطغاة
واملســتعمرين .لكــن الغــرب دخــل مــرة أخــرى إىل
الســاحة .وليكــون عائــق أمــام اتحــاد الشــعب أو
لتحقيــق أهدافــه التــي يرنــوا إليهــا قــام بتنفيــذ
مشــاريعه التــي تــؤدي لتأخــر اإلتحــاد .حيــث
قــام بتضخيــم املشــاكل الداخليــة للبــاد التــي
هبــت فيهــا ريــاح الربيــع العــريب كــا عمــل عــى
توليــد املشــاكل وعــدم التفاهــم والتحريــض عــى
الطائفيــة .إننــا رأينــا هــذ يف مــر وليبيــا ..
ك.إ  :إن اليشء الذي مل يستطع الشعب الرتيك
فهمه .كأن أمريكا املؤثرة يف العراق تركت البلد
وهربت .فام الذي جرى ألمريكا التي كانت تسعى
للخروج من العراق يف العمل جاهداً للعودة إليه؟
فهل انتهى الجهاد والدفاع السني؟
ع.ف  :إن اإلحتــال اإلمريــي مل ينســحب مــن
العـراق .انســحب فقــط عــى املســتوى العســكري.
ألنــه نــال رضبــات موجعــة جــدا ً مــن املناضلــن
العراقــن .لكــن التبعــة السياســية يف العــراق
اســتمرت واملــروع الســيايس (الجامــوس) اســتمر.
إننــا نقــول دامئــاً بأنــه احتــال أمريــي للعــراق.
فبمقــدار الربــح الــذي حققتــه أمريــكا يف فيتنــام
بــن عامــي  2007-2003قدمــت مبقــداره ضحايــا
يف الع ـراق .وتــم تدمــر شــعار الجيــش األمريــي
الرائــع .أمريــكا األن عــى أبــواب انتخابــات جديدة.
إن مفهــوم مصارعــة اإلرهــاب التــي اســتخدمته
أمريــكا يف عــام  2003تعــود األن الســتخدامه مــرة
أخــرى تحــت مســمى إنهــاء اإلرهــاب يف رصاعهــا
مــع تنظيــم الدولــة اإلســامي .فــا يجــري األن هــو

عمليــة لتغــر أماكــن الوحــدات العســكرية .حيــث
تــم إرســال مايقــارب الـــ 6-5أالف مــن القــوات
العســكرية األمريكية باستشــارة القــوات الحكومية
التــي تقــوم عــى تقديــم الدعــم والتدريــب .فــا
نســتطيع رؤيتــه وتفســره بــأن هــذه التحــركات
أبعــد مــن االستشــارات والتدريــب .زيــادة عــن
الوضــع الحــايل للع ـراق فالبنيــة العراقيــة تتضمــن
الخطــر والتهلكــة.
ك.إ  :هل بإمكاننا الفهم من حديثكم بأن
املقاومة العراقية ستستمر؟
ع.ف  :املقاومــة العراقيــة مل تنتهــي أبــدا ً
ومســتمرة.
ك.ف  :من برأيكم يقف خلف داعش؟
الجميع يقول بأن نقطة خروجهم هي العراق
وبأنهم أعضاء الجيش القديم ومن البعثيني وبأنهم
ينطون تحت جناح املجموعات التي حاربت ضد
أمريكا يف العراق.
ع.ف  :إن تنظيــم الدولــة هــو عبــارة عــن
منتــج غــريب أمريــي .فبقــاء التنظيــم هنــا مــن بقاء
أمريــكا .يتــم تســهيل تحركاتهــم وإعادة انتشــارهم
مــن جديــد .إنهــم يــؤدون وظيفــة معينــة لخدمــة
املصالــح الغربيــة .ليــس صحيح ـاً ماقلتمــوه عــن
جــذور داعــش وبنيتهــا .عنــد النظــر إىل املنشــورات
الغربيــة وتقاريــر االســتخبارات الغربيــة فإننــا نــرى
مايزيــد عــن  9500عســكري مــن جنســيات غربية.
هــؤالء ملــاذا قدمــوا؟ هــل هــؤالء جنــود وضبــاط
الجيــش العراقــي الســابق؟ ومــن هــو املســهل
ملجيئهــم وانضاممعــم إىل التنظيــم؟
ك.إ  :أغلب العراقيني الذين قابلناهم بادلونا
نفس وجهة نظركم .ومهام قلنا بأن هذا املرشوع
أنكليزي أو بريطاين أو أي سبب أخر فلن يسمع
ذلك .ماهم قولكم؟
ع.ف :دعنــا نقــول بأنــك ســمعت أنــه بســبب
األعــال اإلجراميــة التــي تقــوم بهــا امليليشــيات
الشــيعية فهنــاك بعــض العراقيــن يتعاطفــون مــع
داعــش فقــط للتخلــص مــن وحشــية امليليشــيات.
فهــذا التنظيــم واجــه االحتــال العراقــي ووقــف
ضــد املــروع اإليــراين وناضــل بتلــك الشــعارات
التــي رفعهــا .ولذلــك فلنســجل عــدم تبني الشــعب
العراقــي ألفــكار ومعتقــدات القاعــدة وداعــش
بجانــب التعاطــف معهــا .فســبب التعاطــف هــو

ذلــك الظلــم الــذي تــم تطبيقــه عــى عموم الســنة
والذي أدى لتولــد هــذا التعاطــف.
كــا أنــه مــن الفائــدة التعريــج عــى هــذا
املوضــوع يف الحديــث معكــم .لقــد تعــرض تنظيم
القاعــدة (تنظيــم الدولــة االســامي داعــش) مــن
غــر الشــعب الســني ومقاومتــه إىل العديــد مــن
الرضبــات .فاســقاط املناطــق الســنية لهــذه الرضبة
أظهــرت داعــش عــى حقيقتهــا ,وبرأيكــم كــم هــو
منطقــي القــول بــأن هــؤالء داعمــون لهــؤالء؟
ك.إ  :ما الذي سيحصل يف العراق بعد األن؟
فالظاهر بأن داعش موجودة هناك .ويف الداخل
فامليليشيات الشيعية تبدو بأنها حركات مرشوعة
بينام املقاومة السنية حركات غري مرشوعة .توجد
هكذا حالة يف القانون الدويل .فامليليشيات الشيعية
كام يقال تصارع اإلرهاب .والسنة هم اإلرهاب!
كام يبدو بأن أكرث الحائزين عىل الدعم الدويل يف
هذه النقطة هم األكراد.
ع.ف  :إنكــم كــا ذكرتــم بأننــا يف حالــة
مواجهــة عامليــة .وكأن يتــم قبــول تنظيــات
امليليشــيات الشــيعية عــى أســاس أنهــا جيــش
منتظــم .أمــا بالنســنبة للثــوار فيتــم تصويرهــم
عــى أنهــم إرهابيــون .وعندمــا يصبــح األمــر هكــذا
تصبــح هنــاك الرضورة ملصارعــة اإلرهــاب .وإذا كان
األمــر عــم مــن ســيصارع فــا بالطبــع إيـران والغرب
الداعــم للميليشــيات! وحســب العقــل فقــد تــم
قبــول هــذه امليليشــيات املدعومــة عــى أســاس
أنهــا الطريــق املــروع والتــي يجــب اتباعهــا.
فالثــوار العراقيــون اليقبلــون بهــذا التحالــف
ضــد داعــش وال يأخذونــه عــى محمــل الجــد.
ولــو اســتمر تحريــر الع ـراق ســنني فهــؤالء الثــوار
مســتمرون يف نضالهــم دون انقطــاع .كــا أنهــم
ذو قضيــة ومــروع محــدد .هدفهــم هــو إيصــال
العــراق إىل بــر األمــان ليحصــل عــى اســتقالله
بالتخلــص مــن هــذه امليليشــيات العراقيــة
الطائفيــة وليتحــرر مــن طغيــان االحتــال األمرييك.
فاملشــاريع التــي جهــزوا لهــا ,تــم إعالنهــا عــن
طريــق وســائل اإلعــان وأمــام الــرأي العــام العاملي.
ومــن أجــل تحقيق هــذه األهــداف فإنهــم أصحاب
علــم ,وخــرة عســكرية ولديهــم معرفــة يف تــوازن
الســاحة كــا أن لديهــم أعــداد كافيــة مــن الجنــود.
ومــع هــذا كلــه فــإن أخطــر املشــاكل التــي تواجــه
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وقــوف العـراق عــى قدميــه ليكــون ذا ســيادة هــو
أمريــكا التــي التريــد ذلــك .نعــم ,هــذا هو الســبب
يف نشــوء الطائفيــة ,والرصاعــات القبليــة ,وتفاقــم
الرصاعــات الداخليــة بشــكل مســتمر وتنفيــذ
املشــاريع املشــبوه بهــا.
ك.إ  :عند النظر إىل العراق من الخارج يبدو
وكأنه لن يعد قطعة تراب واحدة ,وبأنه سيقسم
إىل ثالثة أقسام شيعي ,سني وكر .كام يبدو بأن
هذه الذهنية تهيمن عىل الرأي العام العاملي.
باعتقادك مع كل هذه التفرقة واإلختالف هل من
املمكن أن يتحد العراق؟
ع.ف  :الع ـراق لــن يخضــع فقــط للتقســيم.
إننــي أريــد أن أذكركــم مبــروع الــرق األوســط
الكبــر الــذي يعمــل كل مــن رايــس و بايــدن عــى
تحقيقــه .وحســب هــذا املــروع فقد كانــت ليبيا,
اليمــن ,دول الخليــج ,ســوريا والع ـراق مســتهدفة
مــن نحيــة التقســيم .ولكــن عنــد دخول أمريــكا إىل
الع ـراق عــام  2003مــن أجــل تقســيمه مل يحظــى
مرشوعهــا حتــى األن بنجــاح كامــل .والســبب يف
ذلــك هــو القــوات الوطنيــة التــي وقفــت ضــد
االحتــال والتــي وضعــت هــدف النضــال واملقاومة
نصــب أعينهــا.
ك.إ  :ماذا تقولون عن دخول املقاتلني األجانب
إىل العراق؟
ع.ف  :العراقيــون يكفــون للعــراق! فقــد
أثبــت الشــعب العراقــي عــدم احتياجــه للمقاتلــن
األجانــب وذلــك يف فــرة االحتــال األمريــي للعراق
عــام .2003
ك .إ :إننا نرى بأن داعش قد أرضت بالثورة
العراقية والسورية كام أنها ش ّوهت مفهوم الجهاد
املقدس .فامذا تقولون؟
ع.ف  :إنكــم محقــون فيــا قلتمــوه .واألكــر
مــن ذلــك ليتهــا تبقــى فقــط مســألة تشــويه .إن
الشــعب العراقــي الــذي أتخــذ مــن التنظيــم هدف
لــه فإنــه ويف نفــس الوقــت يحــارب االحتــال
األمريــي ,إي ـران وامليليشــيات الشــيعية.
ك.إ  :مالذي تنتظرونه من تركيا؟
ع.ف  :لقــد تحدثــت يف بدايــة كالمــي .إننــا
ننتظــر أشــياء كثــر مــن تركيــا .ولكننــا مل نــرى شــيئاً
حتــى األن .فلتقــف تركيــا إىل جانــب املجاهديــن.
وإذا مل تقــف بجانــب املجاهديــن فلتقــف بجانــب
الشــعب العراقــي .أو فلتدافــع عــن الشــعب
العراقــي يف املحافــل الدوليــة و يف السياســة العاملية
ليأخــذ حقوقــه.
فالعراقيــون املقيمــون يف تركيــا يتعرضــون
إىل مصاعــب يف الحصــول عــى الفي ـزا أو اإلقامــة.
فاباســتطاعة الحكومــة الرتكية تســهيل هــذه األمور
وحلهــا بشــكل رســمي ونظامــي .وكذالــك بالنســبة
للســوريني املقيمــن يف تركيــا فهــذه التســهيالت
يجــب أن تكــون شــاملة للعراقيــن والســوريني.
ك.إ  :ماهي الرؤى حول طارق الهاشمي؟
ع.ف  :الهاشــمي ,ال محــل لــه مــن اإلع ـراب.
فاليوجــد أحــد قيمــة ألي يشء يقولــه .واألكــر
مــن ذلــك ,فالعديــد مــن املشــكالت املوجــودة يف
الع ـراق كاملصادقــة عــى عــى دســتور االحتــال,
ومبــا يخــص تعزيــز الفــرة السياســية ,ومايقــال
عــن املثــل األعــى الــذي ميثــل الســنة مــا هــي إال
أمــور ظهــرت إىل الســاحة وأدت إىل إنشــاء سياســن
مرضيــن كالهاشــمي وأمثالــه.

كرم إشكان.
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ت
ياحرس� عىل الذكريات ,تبقى
ي
حبيسة الخيال وسجينة خلف قضبان
ض
الما� ال نستطيع ت
اس�جاعها ولسنا
ي
قادرين عىل أن نعيشها مرة أخرى
تغ�ت والواقع أصبح شبحاً
فالظروف ي
خالياً من أ
المال ...
الندري ,هل أصبحنا نحن أيضاً
سجناء الغربة؟
وهل سنعتاد نسيان ماضينا من
أجل أن نتعايش مع هذا الواقع؟
كث�ة ,أجوبتها تبقى رهينة
أسئلة ي

ماض مغ ّيب
ٍ

المفاجئات ...
ندخل خضم الحياة اليومية.
تبعدنا مشكالتنا ,أعمالنا وأشغالنا
التفك� ف ي� ماضينا .ورغم كل
عن
ي
ف
هذه الضغوطات نقع أحياناً ي� شبك
ت
ال� أصال ً ال تفارقنا لكننا
الذكريات ي
نتعمد تجاهلها مضطرين من أجل
استكمال دورة حياتنا ...
والمسلم�.ن
مؤلم هو حال العرب
ي

فال يخرجون من مصيبة ت
ح� يقعون
ف ي� إخرى .ف ي� الحقيقة إننا سجناء لدى
إرادة الغرب ,فهم الذين يخططون
ويفكرون ويرسمون لنا شكل الحياة
ت
ال� يجب علينا القبول بها والعيش ف ي�
ي
تفاصيلها بتأييد من الكبار والزعماء.
رفضنا عقلياتهم دمروا لنا
وعندما ّ
ض
الما� وحرقوا ذكريات الشعوب
ي
النسان نازح والجئ ...
وجعلوا من إ

سنعود ,قادمون ,ت
اق�بنا ...كلمات
شاحذة للهم رافعة للمعنويات محركة
للعزائم .لكنها ف ي� حالتنا ال تصلح إال
أ ن
غا� والشعارات والهتاف .فشبابنا
لل ي
ش
�دت ,أوطاننا
ُه ّجرت ,أطفالنا ُ ّ
ُه ّدمت وماضينا أصبح خراب ...
ماض؟
كيف إ
للنسان أن يعيش بال ِ
" من لم يكن له قديم ليس له
جديد" حكمة سمعناها من أجدادنا
كث�اً ف� القدم وفهمنا معناها أ
الن!
ي ي
ش
بعد الت�د ...

فنان ُيجسد رحلة النزوح بالمجسمات

رجل عجوز يرتدي مالبس ُمترهلة
و ُيمسك بيده "عكازًا" خشب ًيا يتكئ
المسنة ،فيما
عليه ،وبجواره زوجته ُ
يسير األبناء من خلفهم ،وإلى
جانبهم امرأة تحمل طف ً
ال على
صدرها تارة وتُمسكه بيدها تارة
أخرى ،وتسير بجوارها فتاة في
ُمقتبل العمر ،وبدا عليهم التعب
واإلرهاق الشديدين.

مشــه ٌد لعائلــة فلســطينية نزحــت
را تحــت وطــأة
وتركــت منزلهــا قــ ً
القصــف الــري والجــوي اإلرسائيــي كمئــات
العائــات التــي نزحــت لنفــس الســبب من
حــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة خــال
العــدوان عــى قطــاع غــزة ،وعــادت فلــم
تجــد الحــي الــذي تعيــش فيــه ألن البطــش
اإلرسائيــي حولــه لــركام.

هــذا الواقــع املريــر لتلــك العائلــة
املكلومــة جســده بشــكل دقيــق الفنــان
إيــاد صبــاح املحــارض يف كليــة الفنــون
الجميلــة بجامعــة األقــى ،عــر مجســات
غــر مألوفــة كثـ ًرا لــدى كثــر مــن الفنانــن،
مصنوعــة مــن مــادة "فيــر جــاس" والطــن
األحمــر وشــواالت فارغــة.
ووضــع الفنــان صبــاح تلــك العائلــة

املصنوعــة مــن ُمجســات وعددهــا ســبعة
أفــراد ،يف أرض فارغــة كانــت مــرح
لعمليــات الجيــش اإلرسائيــي مقابــل منازل
ُمدمــرة وســط حــي ارتكــب بــه العديــد من
املجــازر بالشــجاعية ،الــذي تعــرض ألبشــع
املجــازر خــال العــدوان ،مــا أدى الرتقــاء
ع ـرات الشــهداء وتدمــر مئــات املنــازل.
هــاين الشــاعر

العراق
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العراق ,بركان يغلي!...

األوضاع األخرية يف املوصل
التــزال اإلشــتباكات مســتمرة يف محيــط
مدينــة املوصــل .والتــزال املناوشــات مســتمرة
أيضــاً يف كركــوك (منطقــة األكــراد) .كــا أن
ال ـراع الي ـزال عــى أوجــه يف مدينــة األنبــار يف
املنطقــة املركزيــة التــي توجــد بهــا الحكومــة
العراقيــة .ويشــاع بأنــه يقتــل يومي ـاً مــاال يقــل
عــن  200عنــر مــن تنظيــم الدولــة عــى
أيــدي قــوات الجيــش العراقــي .حيــث أن
املعلومــات التــي تعطيهــا قــوات البيشــمركة
ومصــادر الثقــة تتشــابه يف هــذا االتجــاه .ومــن
جديــد فإنهــا التنتهــي .فالعديــد مــن املناطــق يف
أيــدي التنظيــم .واليـزال التنظيــم قويـاً يف هــذه
املناطــق...
الخوف من التفجريات اإلرهابية يف العراق
إن األطــراف املتحاربــة يف العــراق أو
القــوى الخارجيــة املوجــودة عــى األرض ومــن
أجــل اإليقــاع فيــا بينهــم البعــض يقومــون
باســتخدام هجــات العربــات امللغمــة .فــكل
يــوم يف مدينــة كركــوك يتــم تفجــر مثــل
هــذه العربــات .فسياســيوا كركــوك هــم أكــر
املســتهدفني مــن هــذه العربــات امللغمــة .هنــاك
املئــات مــن املدنيــن يلقــون مصريهــم يوميـاً يف
مدينــة كركــوك بســبب هــذه العربــات .حيــث
أن التفجــرات ترتكــز عنــد أبــوب الجوامــع أو
األســواق أو عنــد مداخــل األحــزاب...
املعادالت العشائرية يف العراق
هنــاك العديــد مــن املجموعــات املتصارعــة
عــى األرض ,لكــن تنظيــم الدولــة يبقــى يف
املقدمــة .وبقيــة املجموعــات التتقاتــل مــع
التنظيــم فقــط .هنــاك مــن يحــارب الجيــش
العراقــي أيضـاً .فالعشــائر يف تغيري دائــم ألماكنها.
ففــي بعــض األحيــان منهــم مــن يســخر دعمــه
للجيــش وأحيان ـاً أخــرى للتنظيــم .هنــاك بعــض
العشــائر تدعــم التنظيــم دامئـاً .أصـاً فلــوال دعم
العشــائر الســنية لتنظيــم الدولة ملــا كانت داعش
عــى هــذا القــدر مــن القــوة األن .فالطريقــة
الوحيــدة لظهــور داعــش يف داخــل املــدن ومــن
الــر هــو إقنــاع أهــل الســنة .وبهكــذا يكــون
واضح ـاً عــدم إقناعهــم ألهــل وعشــائر الســنة.
ومهــا نفــذت الواليــات املتحــدة مــن رضبــات
جويــة فلــن تنجــح يف تحقيــق ماتريــد .ولرمبــا
تصبــح حربهــا ذات مــدى بعيــد كأفغانســتان
والباكســتان .إنهــم لــن يســتطيعوا إنهــاء التنظيم
عــر عمليــات القصــف الجــوي.
نظرة بارازاين إىل تركيا
لقــد كان هنــاك تعاطــف كبــر تجــاه تركيــا

مــن قبــل أربيــل (حكومة بــارازاين) بســبب قربها
مــن تركيــا قبيــل الحــرب .فقــد كانــت العالقــات
السياســية واإلقتصاديــة جيدة جــدا ً .كام تحققت
مبيعــات البــرول اعتبــارا ً مــن شــهر كانــون الثــاين
عــر تركيــا .ويالحــظ قــرب الســليامنية -منطقــة
بارازاين(-اإلتحــاد الوطنــي الكردســتاين) إىل إيـران.
قريبــة مــن حيــث السياســة والجغرافيــة .وبعض
هــذه الهجــات التــي نفذهــا تنظيــم الدولــة
كان يوجــد لنــا  49رهينــة لــدى التنظيــم .إننــا
مل نســتطع مســاعدتهم .أي أننــا مل نكــن داعمــن
سياســياً وعســكرياً.إننا مل ندعمهــم كــا يجــب
حتــى أنهــا مل تــأيت هيئــة مــن تركيــا لبحــث
وضعهــم .بــل جــاءت هيئــة مــن هولنــدا وحــر
الرئيــس الفرنــي بنفســه حيــث أنهــا تعتــر أو
زيــارة ملســؤل عــايل املســتوى إىل هنــا .لقــد
حــر جــون كــري رئيــس الــوزراء اإليطــايل
والعديــد مــن املســؤولني أيض ـاً حــروا إىل هنــا
يف هــذه الفــرة واليزالــون .وصلــت العديــد مــن
املســاعدات العســكرية إىل قــوات البيشــمركة
مــن دول الجزيــرة .لكنــه مل يــأيت مــن تركيــا ال
وزيــر وال حتــى مستشــار عســكري إىل املنطقــة
بعــد .ولذلــك فــأن الشــعب مســتاء جــدا ً مــن
تركيــا .ومســتاؤون مــن تركيــا أيضـاً عــى الصعيد
الســيايس .إن الحقيقــة بــارزة وبإمــكان الجميــع
رؤيتهــا .إنهــم مســتاؤون مــن الشــعب الــريك
وباألخــص بعــد الهجــات التــي قامــت بهــا
داعــش هنــاك .ولرمبــا تتغيــر السياســة الرتكيــة

عنــد اإلفـراج عــن الـــ  49رهينة املحتجزيــن لدى
التنظيمولرمبــا تقــوم تركيــا بإرســال وفــد يقــوم
باالعتــذار نيابــة عنهــاأو تقــوم بتقديــم دعــم
عســكري يعمــل عــى قلــب املوازيــن.
غضب من خطاب أردوغان يف أمريكا
هنــاك أســتياء مــن الرئيــس رجــب طيــب
أردوغــان خصوصــاً بعــد كلمتــه التــي ألقاهــا
يف إجتــاع مجلــس األمــم املتحــدة الــذي عقــد
يف نيويــورك والــذي قــال بــأن املســاعدات
العســكرية إىل األك ـراد أمــر غــر صحيــح .وقــال
" إنكــم أعطيتــم الســاح للاملــي وهــا هــو
تنظيــم الدولــة يســتخدمه األن" .ولذلــك فإنهــم
مســتاؤون جــدا ً مــن أردوغان .كــا أن ترصيحات
رجــب طيب أردوغان بشــأن عــن العرب"كوباين"
والتــي وضــع فيها تنظيــم الدولة"داعــش" وحزب
العــال الكردســتاين يف نفــس الرؤيــة ,حيــث
قــال بــأن حــزب العــال الكردســتاين هــو نفــس
داعــش مهــا كانــت ولهــذا الســبب يتخــذ
األكـراد موقفـاً معاديـاً لرتكيــا .فالشــعب مســتاء.
وهنــاك معاتبــات صداقــة لــدى املســؤولني.
هل تستطيع أربيل إيقاف التنظيم؟
لقــد حصلــت مجــزرة األنفــار يف أربيــل
القدميــة .ويالحــظ بــأن الشــعب تلقــن درســاً
قاســياً مــن املجــازر التــي واجههــا يف املــايض .كام
أنهــم اليثقــون كث ـرا ً بقــوات البيشــمركة .ألنهــم
مدعمــون مــن امــركا وجاءهــم ســاح ثقيــل
وكثــر .ويف الوقــت نفــس ألن البيشــمركة بــدأت

بتدريــب عســاكرها مــن طــرف القــوات األجنبية.
كان يوجــد قبــل األن ســاح لكــن مل تكــن
البيشــمركة تســتخدمه .ألنهــا غــر متمكنــة مــن
اســتخدامه .أمــا بالنســبة إىل األن فإنهــم ميــرون
مــن خــال تدريــب عســكري ممنهــج .وبالرغــم
مــن ذلــك فــإن األغلــب يعتقــد بــأن أي هجمــة
قاســية للتنظيــم ســتؤدي إىل ابتعــاد أربيــل عــن
املقاومــة.
األكراد يقرتبون من إيران
قــام بــارازاين بإجـراء مؤمتــر صحفــي بحضــور
وزيــر الخارجيــة اإلي ـراين .وقــال بــأن إي ـران مــن
بــن الــدول التــي قدمــت الدعــم العســكري.
وقبــل إعــان إيــران عــن تقدميهــا للدعــم
العســكري قــام بــارازاين باإلفصــاح عــن املوضوع.
ووفقــاً للقواعــد الديبلوماســية فــإن الترصيــح
اإليـراين مهــم أيضـاً .يوجــد األن عنــارص إيرانيــة.
وخصوصـاً بالقــرب مــن مدينــة الســليامنية .دامئاً
يوجــد يف مناطقهــم عســاكر إيرانيــة .يوجــد يف
القــرى الكرديــة القريبــة مــن إيــران عنــارص
إيرانيــة .يرتــدون مالبــس البيشــمركة .لكــن إدارة
بــارازاين أقــرب إىل تركيــا املنافســة إليـران .ويبــدو
مــن موقــف تركيــا يف األونــة األخــرة أنها ســتقوم
بإعطــاء بعــض مشــاريعها هنــا إىل اإليرانيــن.
ومــن الناحيــة التجاريــة مــن املمكــن أن تتعــرض
تركيــا إىل بعــض املشــكالت يف شــال العــراق.
ولــن يســتطيع األت ـراك الدخــول والخــروج مثــل
الســابق.

العراق

كانون األول 2014

إعدام السجناء العسكريني
تهاجــم مجموعــات امليليشــيات الشــيعية
القــرى الســنية بغيــة االنتقــام .وعنــد انســحاب
الجيــش العراقــي مــن مدينــة تلعفــر قامــوا بقتل
جميــع املعتقلــن الســنة هنــاك .ألنــه يف حــال
مجــيء داعــش فإنهــا ســتقوم بإطــاق رساحهــم.
فهــم أيضـاً قــد تعرضــوا للتعذيــب يف وقــت مــن
الزمــن .وبســبب السياســة فقــد أقــدم املالــي
عــى ظلمهــم .تــم إبعــاد الســنة و تقليــص
حركاتهــم عــى مــدار  8ســنوات .فقــد تــم إصدار
محظــورات سياســية بحــق جميــع القادة الســنة.
وعنــد غنســحاب الجيــش تــم قتــل كل املعتقلني
يف تلعفــر واملوصــل .حيــث قــام مركــز الجيــش
العراقــي بإعــدام مايقــارب  80ســجني ســيايس يف
تلعفــر و 100ســجني ســيايس يف املوصــل.
امليليشيات الشيعية تقوم مبجازر جامعية
تقــوم امليليشــيات الشــيعية بإج ـراء مجــازر بــن
الحــن واألخــر .كــا أنهــم اليــرون املجــازر التــي
يقومــون بهــا .إن الكثــرون يعتقــدون باكتشــاف
أكــر مقــرة جامعيــة يف التاريــخ وذلــك بعــد ركــود
األحــداث ىالجاريــة .كــا اننــا نســتطيع القــول بــأن
أكــر الخارسيــن يف هــذه الحــرب هــم الرتكــان.
شــعب بقــي يف املنتصــف .يوجــد بــن صفــوف
الرتكــان الســنة والشــيعة لكــن التوجــد بينهــم تلــك
املشــاكل الجديــة .وإمنــا الرتكــان الســنة قريبــون إىل
تركيــا الرتكــان الشــيعة قريبــون إىل الع ـراق .وحتــى
األن مل تحــدث بينهــم رصاعــات .لكــن الرتكــان يتــم
اســتبعادهم .تعتــر تلعفــر أكــر القــرى العراقيــة.
كــا يجــب أن تكــون مدينــة ولكــن بســبب امللفــات
السياســية وبقــاء الرتكــان يف الــوراء لذلــك مل يتــم
تحويلهــا إىل مدينــة .إن عــدم تحــول منطقــة كبــرة
جــدا ً كتلعفــر إىل مدينــة تجعغــل اإلنســان يف حالــة
اســتغراب كبــر .فمــن عــام  2003وإىل األن ســتتمر
حــاالت النــزوح مــع وصــول مدينــة كركــوك إىل أيــادي
األكــراد أمــا األن وبعــد اســتبعاد كركــوك كمدينــة
تركامنيــة فهــي بوضــع مدينــة كرديــة.
الرتكامن يخفون أنفسهم
لقــد حصلــت عمليــات نــزوج كبــرة لألكــراد
مــن ســورية وإيـران ومــن مناطــق عراقيــة مختلفــة
إىل منطقــة كركــوك ومــدن الرتكــان األخــرى .كــا
بقــي الرتكــان هنــا بحالــة ضعــف .ويقــال بــأن تركيــا
قامــت بتوجيــه وإرســال الرتكــان بالشــكل الخاطــئ.

فلــم يســتطع الرتكــان االتفــاق ال مــع العــرب وال
مــع األكـراد وال مــع الشــيعة .وبقيــوا هكــذا معلقــن.
حيــث تــم قمعهــم مــن قبــل السياســيني الذيــن
حاولــوا ســحقهم مــن منظــور السياســة .ومــن ناحيــة
أخــرى بســبب مشــكلة اســتيعاب الشــعب الرتكــاين.
الرتكــان يف مدينــة اربيــل كــر لكنهــم اليفصحــون
عــن كونهــم أت ـراك .وذلــك بســبب ارتبــاط تركــان
كركــوك باألك ـراد .يبــدو بــأن الرتكــان قــد خــروا
يف هــذه الحــرب .ويجــب رســم خريطــة طريــق
جديــدة لهــم .هــل ســيكملون طريقهــم مــع العــرب؟
أم مــع األك ـراد؟ الرتكــان غــر قادريــن عــى إعطــاء
أصواتهــم االنتخابيــة حتــى ألحزابهــم .فالرتكــان
الشــيعة يصوتــون لصالــح املالــي ألنهــم يــرون
أنفســهم أقــرب لــه بينــا يقــوم األخــرون بالتصويــت
لبــارازاين.
حقيقة البيشمركة
يقــول بــارازاين يف املــادة  140بأنهــم لــن يخرجـوا
مــن كركــوك .وقبــل حصــول هجــات تنظيــم الدولــة
كان األكـراد يثقــون بأنفســهم كثـرا ً .وكانـوا يعتقــدون
بــأن لهــم جيش ـاً قوي ـاً .لكــن بعــد الرضبــات األخــرة
التــي قــام بهــا تنظيــم تــم التأكــد بأنــه مــن املبكــر
جــدا ً قيــام دولــة كرديــة بهــذه الســهولة .ألن األك ـراد
يف هــذه املنطقــة يغرقــون مــن دون الدعــم األمريــي
لهــم .ليــس لديهــم قــدرات عســكرية للدخــول يف
أي حــرب  .ليــس لديهــم حتــى جيــش منظــم .فقــد
علمــت هــذه الحــرب الرتكــان أنــه ليــس بإمــكان
األكـراد إنشــاء دولــة مســتقلة بأقــل مــن  30-20ســنة
عــى األقــل.
أمريكا ذو وجهني
بــدأ بـرازاين بشــحن البــرول إىل تركيــا ابتــداءا ً من
شــهر كانــون الثــاين .فقــد خرجــت أول ناقلــة نفــط يف
مايو/أيــار مــن مينــاء جيهــان .لكنهــم مل يســتطيعوا
بيــع هــذا النفــط .حيــث تــم رفــع دعــاوى مــن قبــل
الواليــات املتحــدة واليونــان .وعــادت ناقــات النفــط
مــن تكســاس .فأكــر الــركات املنتجــة للنفــط هنــا
هــي الــركات األمريكيــة .يف أربيــل وحدهــا هنــاك
أكــر مــن  300وحــدة عســكرية ألمريــكا .هنــاك
قنصليــات أمريكيــة .حتــى أن خطــط البنــاء يف أربيــل
رســمت مــن قبــل األمريــكان .تســتقطب الدعــم
األمريــي يف املحافــل الدوليــة .إن أمريــكا تســتخدم
األكـراد يف املنطقــة ولكــن هنــاك تجاهــل من الســاحة
الدوليــة.

حكومة أربيل محشورة
منــذ  9شــهور مل يحصــل بــارازاين عــى أي مبالــغ
مــن امليزانيــة العراقيــة .فـــ  %17مــن ميزانيــة الحكومة
العراقيــة تعطــى لهــؤالء .حيــث تتجحــاوز ميزانيــة
العـراق عــن  150مليــار دوالر .كانــت الســنة املاضيــة
مبعــدل 270مليــار دوالر .وبســبب قيــام بــارازاين
باالتفــاق مــع تركيــا وبيعهــا النفــط دون إذن لذلــك
فــإن حكومــة بغــداد التعطــي بــارازاين مايقــارب الـ 15
مليــار دوالر .تقريبـاً فــإن عــدد ســكان منطقة بــارازاين
 5مليــون نســمة مليــون شــخص يتلقــون رواتبهــم من
بــارازاين .وليســت الرواتــب أعــى مــا هــي عليــه يف
تركيــا .فاملوظــف �يإخــذ مايقــارب  400-300دوالر
شــهرياً .البيشــمركة يأخــذ  700دوالر .املعلمــون
يتلقــون رواتــب منخفضــة .فــكان عنــد مجــيء املــال
مــن العــراق يضعهــا يف حســابات املوظفــن .وهــذا
يعنــي بــأن مســالة رواتــب مليــون شــخص تــؤدي إىل
حــدوث إزمــة حقيقيــة يف اإلقتصــاد .فالجميــع يــرزق
مــن خــال القيــام بعمــل إضــايف .الحجكومــة كانــت
تعطــي شــهرياً  45ليــر مــن البنزيــن .ومســاعدات
غذائيــة .الــدوام الرســمي ينتهــي عنــد الســاعة الثانيــة
ظه ـرا ً .كــا يوجــد هنــاك مــن اليذهــب إىل العمــل.
بالنســبة للوضــع الحــايل فمنــذ  9شــهور مل يتــم
إعطــاء املوظفــن رواتبهــم .حتى معاشــات البيشــمركة
والرشطــة مل يتــم اعطائهــا .ومل يبــاع البــرول .إنهــم
يعتقــدون بــأن تركيــا باعتهــم فقــد كانـوا يثقــون برتكيا
كثـرا ً.
بارازين يحاول التقرب إىل بغداد
بعــد الثقــة الكبــرة التــي أوالهــا بــارازاين إىل
تركيــا يعــود ليديــر لهــا ظهــره محــاوالً بنــاء الثقــة مــن
جديــد مــع حكومــة بغــداد بســبب الظــروف الراهنــة.
يبحثــون عــن طــرق جديــدة إلعــادة بنــاء جســور
تواصــل مــع بغــداد .وبعــد العيــد مبارشة قــام بــارازاين
بإرســال هيئــة إىل بغــداد حيــث أنهــم كان ـوا ســابقاً
يعارضــون بيــع النفــط املوجــود داخــل العـراق .ومــن
املحتمــل أن يصل ـوا إىل حــل مشــرك.
هل فات قطار أربيل؟
إىل األن ال يوجــد يشء أضاعتــه تركيــا .تســتطيع
بإرســال وزيــر واحــد يقــوم بتقديــم املســاعدات
اإلنســانية إىل إرضــاء القلــوب .فمــن أجــل إســقاط
املخططــات اإليرانيــة يف املنطقــة البــد مــن وجــود
معاهــدات تجاريــة وعالقــات جيــدة مــع حكمومــة
بــارازاين .وإال فســتحظى إيــران بجميــع املشــاريع
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هنــاك وســيحدث تقــارب بــن بــارازاين وبغــداد.
الوضع األخري من قبل األكراد
بالرغــم مــن جميــع االلتوتــرات التــي يعيشــها
األكـراد بــن بعضهــم البعــض دامئـاً لكنهــم يــدا ً واحدة
مقابــل أي يشء خارجــي .يوجــد  62عضــو مجلــس
شــعب كــردي .جميعهــم يعملــون يف إطــار واحــد.
لهــا مــكان يف الحكومــة الجديــدة .هنــاك حــزب جــال
طالبــاين .وحــزب مســعود بــارازاين .واإلســاميني .كــا
يوجــد إتحــاد داخــل املجلــس.
توجــد هنــاك مشــكلة.حيث تقــع منطقــة
الســليامنية تحت ســيطرة البيشــمركة التابعــة لإلتحاد
الوطنــي الكردســتاين .أمــا بالنســبة إىل هنــا فالت ـزال
املنطقــة تحــت ســيطرة البيشــمركة التابعــة ملســعود
الــرازاين .بعــد الحــرب ســيعودون ليشــكلوا جيشــاً
واحــدا ً .وســيلغون مايســمى ببيشــمركة البــارازاين.
يشــاهد األكـراد يف هــذه الجغرافية سياســة جيدة
جــدا ً .الخــر للــدول العربيــة فيــا بينهــا .فقبــل أزمــة
تنظيــم الدولــة بقــي باتـرازاين يف أوروبــا شــهرا ً كامـاً.
قــام بإج ـراء جــةالت ديبلوماســية يف كل مــن روســيا,
أملانيــا ,والعديــد مــن الــدول األوروبيــة .ويعــرف
بــارازاين بأنــه رجــل ديــن محافــظ .وبأنــه الرجــل
املميــز بــن األكـراد .فلمجــرد بــدء هــذه الحــرب ركض
إىل أوروبــا مــن أجــل اســتقطاب املســاعدات.
رحلة متعرثة
مــن أجــل تحضــر امللــف العراقــي .ذهبنــا إىل
العديــد مــن األماكــن إلجـراء التقاريــر مــع املجموعات
املســلحة التــي تقاتــل اإلحتــال ومــع الســنة والشــيعة
والعــرب واألكــراد والرتكــان .يف بعــض األحيــان
أحسســنا أنفســنا وكأننــا يف أفــام الجواســيس .لقــد
واجهنــا مصاعــب شــددة جــدا ً النســتطيع وصفهــا
مــن أجــل مقابلــة اقائــدي إتحــاد القناصــن العراقيــن
املوجــودون يف قامئــة البحــث لــدى وكالة االســتخبارات
األمريكيــة والذيــن قامـوا بقتل مايقارب  545عســكري
أمريــي .فمــن أجــل كل موعــد أخذنــا نســتطيع كتابة
كتــاب مــن االلحــاس واملشــاعر والتوتـرات .لكننــا لن
نذكــر األمــور املتعلقــة باإلجـراءات األمنيــة هنــاك مــن
بــاب الحيطــة والحــذر.
عملنــا عــى مــدار  4أيــام يف الليــل والنهــار إلمتــام
امللــف العراقــي .بالتأكيــد هنــاك العديــد مــن األمــور
الناقصــة .لكــن الــيء الوحيــد الــذي رأينــاه يف ظــرف
هــذه الفــرة أن العـراق بــركان يغــي ...
• كرم إشكان.
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رحلة بال تاريخ عودة
2011-09-24
أول محطة

كانت أول مرة أخرج بها من
دمشق دون معرفة تاريخ العودة.
وصلت إىل بهو املطار و ّدعت أهيل,
قبلت يدا أيب وأمي ودخلت إىل
مكان ختم الجوزات .وقفت يف صف
املسافرين من دمشق إىل اسطنبول.
كان يوجد  5أشخاص .سمح للشخص
األول وهو تاجر ألبسة باملرور بينام
اعتقل أمن املطار الشبان الثالثة الذين
كانوا أمامي .جاء دوري ,نظر إيل رجل
األمن وكأنه فقط يريد أن يالحظ أي
خطأ أو أمر ليعتقلني أيضاً .وبعد
مايقارب النصف ساعة من التحقيقات
ومبعجزة تم ختم جواز سفري .بقي 25
دقيقة عىل موعد إقالع الطائرة .وقفت
عىل نافذة املطار ,أتأمل تلك املدينة
التي كانت مهداً لذكريايت وحاضن ًة
لطفولتي .صعدت إىل الطائرة وهناك
كانت الدهشة الكبرية عندما مل يكن يف
الطائرة التي تتسع لنحو  242مسافر
إال 12أشخاص!...
هبطنا يف مطار أتاتورك-اسطنبول,
استقبلني أصدقايئ ومن هناك انطلقنا
إىل مدينة قونية التي كانت والتزال
مكان إقامتي.
لقد زرت تركيا كثرياً قبل األن
ولكن بقصد السياحة ,أما هذه املرة
فقد كانت مختلفة جداً ألن تاريخ
العودة مجهول ...بدأت أجمع أفكاري
حتى أنني بقيت  6أشهر أحاول
الذهاب إىل أوروبا لكن محاواليت
باءت بالفشل .عندها بدأت أعمل يف
إحدى الدكاكني أطهو الطعام وأنظف
األطباق .وأثناء عميل تعلمت بعض
الكلامت التي كنت أساعد نفيس بها.
بعدها وبالرغم من ضعف وركاكة
لغتي الرتكية غامر ُة وعملت يف مجال
الرتجمة للتجار العرب .وهناك ُف ِت َح
أمامي طريق جديد حيث أنني عملت
يف مجال الرتجمة يف العديد من املصانع
املوجودة يف مدينة قونية.

 2012-09-24ثاين محطة
بعــد ســنة تقريبــاً مــن قدومــي إىل
تركيــا لحقــت عائلتــي يب يف أوائــل الشــهر
التاســع مــن عــام  2012بعــد تفاقــم الظــروف
هنــاك .وبعــد ســنة كاملــة بالضبــط دخلــت
إىل الجامعــة وأخــذت ق ـراري يف تعلــم اللغــة
الرتكيــة ألن اللغــة ســاح بيــد املغــرب .وأثنــاء
دراســتي قمت بإنشــاء أول نشــاط يل يف تركيا
حيــث قمــت بتشــكيل مجموعــة مــن الطلبــة
األجانــب الذيــن يتمتعــون مبواهــب مختلفــة
وقمنــا بإحيــاء العديــد مــن الربامــج يف مــدن
تركيــة مختلفــة .كــا أقمــت يف ذلــك العــام
أول ملتقــى اســتطعت مــن خاللــه جمــع عدد
كبــر مــن الســورين املهاجريــن تحــت ســقف
واحــد .وقمــت بالتعــاون مــع منظمــة مركــز
الشــباب الــريك بإحيــاء أمســية كانــت بعنــوان
"غ ّني,وليــأيت الربيــع" شــارك يف تلــك األمســية

أكــر مــن  30طفــل ســوري قمنــا بتدريبهــم
عــى أداء األغــاين الرتكيــة والعربيــة بحفــل
أقيــم عــى مــرح حديقــة الثقافــة يف مدينــة
قونيــة.
أنتهــى العــام الــدرايس .حصلــت عــى
شــهاديت دبلــوم بإتقــان اللغــة الرتكيــة .مل يبقى
ســوى أيــام عــى مجــئء شــهر رمضــان الــذي
كان يخبــئ يل قــدرا ً لــن أنســاه ماحييــت.
 2013-07-09ثالث محطة
يف صبــاح األول مــن شــهر رمضــان لعــام
 2013وبعــد تنــاول طعــام الســحور انطلقــت
أنــا ووالــدي وأختــي الصغــرة إىل مدينــة
أنقــرة ,حيــث كان يوجــد هنــاك مقابلــة
مــع الطــاب األجانــب مــن أجــل القبــول
الجامعــي .وبعــد أن أنهــت أختــي املقابلــة
غادرنــا مدينــة أنقــرة متجهــن إىل قونيــة يف
حــوايل الســاعة الخامســة عـرا ً .ويف الطريــق

تعرضنــا لحــادث أدى إىل إرســال كل واحــد
منــا إىل مستشــفى .اســتيقظت مــن الغيبوبــة
حــوايل الســاعة  08:30مســا ًء وإذا بالطبيــب
يخــرين بإننــا تعرضنــا لحــادث ســر وبــأن
أختــى ووالــدي تــم نقلهــم إىل مستشــفيات
مختلفــة لتوفــر العنايــة املناســبة لهــم .إقرتب
األطبــاء نحــوي يف حــن أننــي ال اســتطيع
الحركــة بــس األوجــاع التــي كنــت أحــس
بهــا يف ظهــري وعنقــي ناهيــك عــن أمل قطــع
الزجــاج املنتــرة يف جســدي وقالــوا يل التايل":
إننــا مضطــرون للحديــث معــك مبــارشة لعدم
وجــود مرافــق لــك ,إنــك تعرضــت إىل شــلل
يف قدميــك بســبب انكســار فق ـرات الحركــة
يف ظهــرك ولذلــك عليــك الدخــول مبــارشة إىل
غرفــة العمليــات لتفــادي حصــول شــلل عــام
يف جســدك" .وعنــد رفــي املوافقــة عــى
إجـراء العمــل الجراحــي تــم تعميــم التقريــر
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الطبــي الخــاص يب عــى املستشــفيات.
جميــع املستشــفيات ردت بشــكل ســلبي
إال مستشــفى واحــدة فقــط يف مدينــة قونيــة
أخربتنــا باحتــال  %5لنجــاح العمليــة .وبعــد
االتــكال عــى اللــه تــم نقــي صبــاح اليــوم
الثــاين أنــا وأختــي بســيارات اســعاف إىل مدينــة
قونيــة .وقالــوا لنــا أن والــدي تــم نقلــه مبك ـرا ً
بســيارة إســعاف أخــرى .وصلنــا إىل املستشــفى
اســتغربت عندمــا رأيــت أخــي الكبــر قــدم من
اســبانيا ويف ســاعة متأخــرة مــن الليــل ويف اليوم
الثــاين وأثنــاء تحضــري مــن أجــل الدخــول إىل
غرفــة العمليــات كنــت اســمع رصاخ أختــي
مــن الطابــق الســفيل أثنــاء محاولــة املمرضــات

اســتخراج قطــع الزجــاج مــن وجههــا ويداهــا..
يف الوقــت نفســه كانــت عائلتــي وأصدقــايئ
والجــران يحــرون والــدي إلمتــام مراســم
الدفــن !...مل يخــروين وال أختــي بوفــاة والــدي
بســبب حالتنــا الصحيــة الســيئة.نعم ,تــويف
والــدي الــذي كان يقــول ألمــي دامئــاً ":أكــر
مايخيفنــي أن أمــوت بعيــدا ً عــن الشــام."...هذا
هــو الســبب الــذي جعــل أخــي يــأيت مــن
اســبانيا ويف ســاعة متأخــرة أيض ـاً.
نجحــت عمليتــي بفضــل مــن اللــه وذلــك
بعــد وضــع قطــع الحديــد والبالتــن التــي
ســتبقى مرافقــة يل ماحييــت .وبالرغــم مــن
تحذي ـرات األطبــاء الشــديدة يل بعــدم املــي

والحركــة إال بعــد  4أشــهر عــى األقــل مــن
العمليــة لكننــي كنــت أعمــل كمــدرس لغــة
عربيــة للطلبــة األتــراك ومــدرس لغــة تركيــة
للطلبــة الســوريني ألننــي أصبحــت املعيــل
الوحيــد للعائلــة بعــد اللــه  .وبعــد شــهور مــن
الحــادث اتصلــت يب إحــدى إذاعــات الراديــو
الرتكيــة تــود إجــراء مقابلــة إذاعيــة معــي.
وبعــد انتهــاء املقابلــة قــال يل مذيــع الربنامــج
ضاحــكاً ":إنــك تجيــد التحــدث ويليــق بــك
فأ جبتــه
أن تكــون مذيعــاً"
ال
ضا حــكاً " :
أصبــح
تخــف فلرمبــا
مثلــك مذيعــاً
يف

حمزة
منصور

15

املســتقبل" .وبعــد أســابيع مــن املقابلة عملت
يف نفــس اإلذاعــة وقمــت بتقديــم أول برنامــج
باللغــة العربيــة يف تركيــا واملدهــش باملوضــوع
إننــي قمــت بعمــي يف نفــس األســتديو وعــى
نفــس املقعــد الــذي كان يجلــس عليــه ذاك
املذيــع .اســتمريت يف عمــي كمــدرس ويف
إقامــة النشــاطات املتنوعــة.
أقمــت مــع طــايب األتــراك برنامــج
املهاجريــن واألنصــار عــى مــرح املؤمت ـرات
يف غرفــة تجــارة قونيــة .كان الربنامــج الــذي
قمــت بتحضــره عــى مــدى شــهرين ونصــف
يتضمــن العديــد مــن الفقــرات املختلفــة
( شــعر ,غنــاء ,مــرح ,تقديــم ,مقاطــع
فيديــو )...وكانــت القاعــة تعــج بالحضــور.
وبعــد انتهــاء الربنامــج الذي اســتمر ملــا يقارب
الثــاث ســاعات جــاء أحــد الصحفيــن الذيــن
كانــوا يقومــون بتغطيــة الحفــل وســألني :كــم
شــخص شــارك يف تحضــر هــذا الربنامــج؟
وعندمــا أجبتــه بأننــي قمــت لوحــدي بتحضري
الربنامــج اســتغرب كثــرا ً وقــال يل ضاحــكاً":
مل يبقــى إال أن تحمــل كام ـرا لتصــور الحفــل
وتكتــب خ ـرا ً يف جريــدة" أجبتــه ضاحــكاً :ال
تســتغرب فلرمبــا يــأيت زمــان وأصبــح صحفي ـاً.
مــرت األيــام ,تزوجــت ,وبعــد زواجــي بأســابيع
عــرض عــي أحــد األصدقــاء الســوريني فكــرة
إصــدار جريــدة باللغــة العربيــة يف مدينــة
قونيــة .قبلــت مبــارشة ,ذهبنــا إىل مبنــى
الجريــدة التــي تتبنــى الفكــرة وتــم االتفــاق
مــع اإلداريــن هنــاك مــن أجــل بــدأ العمــل
إلصــدار العــدد األول مــن جريــدة مرحبــا
العربيــة .بدأنــا العمــل ,جلســت عــى إحــدى
املكاتــب التــي اســتقال مراســلها قبــل أيــام من
مبــارشيت العمــل .ويف إحــدى األيــام جــاء
إىل مقــر جريدتنــا ذاك الصحفــي الــذي
تحــدث معــي يف نهايــة الربنامــج التــي
قدمتــه مــع الطلبــة األت ـراك وتعجــب
عندمــا رأين أعمــل يف الجريــدة التي
اســتقال منهــا وعــى املكتــب
الــذي كان يجلــس عليــه!....
أسأل الله يل ولكم التوفيق
محرر الجريدة :حمزة منصور
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مدرسة كاراتاي

تعود مدرسة كاراتاي الموجودة في مدينة قونية إلى العهد السلجوقي.
وتقع في منطقة كاراتاي حي الفرهونية في شارع العادلية وسط المدينة.
بنيــت مدرســة كاراتــاي يف عــام  1251يف
عهــد عــز الديــن كيكافــوس مــن قبــل أمــر
جــال الديــن .معامرهــا مجهــول االســم .كــا
تــم تــرك املدرســة يف نهايــة القــرن التاســع
عــر بعــد أن كانــت تســتخدم يف العهــد
العثــاين.
اســتخدمت املدرســة يف العهــد
الســلجوقي عــى شــكل "مدرســة داخليــة"
لتعليــم التفســر وعلــوم الحديــث .بنيــت
املدرســة مــن طابــق واحــد ومــن الحجــارة
التــي تــم جلبهــا مــن مدينــة ســيال .املدخــل
مــن الــرق والبــاب مصنــوع مــن الرخــام
األبيــض النفيــس والــذي يشــبه مــن ناحيــة
تصميمــه تحــف األعــال الحجريــة العائــدة
للعهــد الســلجوقي .كــا أن البــاب مزيــن
بالكتابــات والنقــوش الرائعــة .كــا وتــم
وضــع رسد قصــر عــن بنــاء املدرســة يف أعــى
البــاب .ويوجــد عــى الوجــه األخــر للبــاب
أيــات وأحاديــث مختــارة محفــورة بشــكل
حــريف.
كانــت املدرســة ســابقاً مغطــاة بقبــة
كبــرة بينــا يتمتــع فنــاء املدرســة حاليــاً

بفتحــة ســاوية كبــرة .ويغطــى صالــون
املدرســة بقبــة حيــث يحتــوي الصالــون يف
مركــزه عــى مصبــاح كبــر وبــاط املزاييــك.
يوجــد يف أعــى أبــواب الغــرف ويف داخــل
أقســام القبــة الداخليــة ويف أطـراف الجــدارن
العلويــة لوحــات مــن أيــات القــرأن الكريــم.
كــا وتــم حفــر البســملة وأيــة الكــريس يف
حـزام الطــرف الغــريب مــن البنــاء .ويوجــد يف
داخــل القبــة أســاء األنبيــاء (محمــد ,عيىس,
مــوىس وداوود) باإلضافــة إىل األحــرف األوىل
ألســاء الصحابــو (أبوبكــر ,عمــر .عثــان
وعــي) .وأمــا بالنســبة للغرفــة ذات القبــة
املوجــودة عــى يســار اإليــوان فهــي مقــرة
جــال الديــن كاراتــاي.
تســاقطت العديــد مــن حجــارة املوزاييك
املوجــودة عــى حائــط املدرســة والتــي
كانــت تتمتــع بألــوان الرتكــواز ,الفــروزي,
الكحــي واألســود.
يف عهــد الســلجوق عــام  1955تــم فتــح
املدرســة أمــام الزائريــن ألهميتهــا املعامريــة
والزخرفيــة وســميت "مبتحــف أعــال
البالطــة".

علم
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اللغة شرط أساسي

اليـزال اإلقبــال عــى تعلــم اللغــة الرتكيــة
مســتمراً يف مركــز الكومــك يف مدينــة قونيــة.
كــا أن األعــداد تــزداد بــن الفــرة واألخــرى.
حيــث يحتــوي الصــف الــدرايس عــى مزيــج
مــن الجنســيات املختلفــة واألعــار املتفاوتــة
والتــي َق ِدمــت جميعهــا لتعلــم اللغــة الرتكيــة
التــي أصبحــت أساســاً لــكل مغــرب .ويف
زيارتنــا ملركــز الكومــك أجرينــا العديــد مــن
املقابــات مــع الطــاب العراقيــن والســوريني
والصوماليــن ....وأكــد الجميــع لنــا امتنانهــم
مــن توفــر البلديــة لهــذه الخدمــة أال
وهــي تعلــم اللغــة الرتكيــة وباملجــان حيــث
يســتطيع أي شــخص يحتــوي عــى هويــة
االقامــة واألوراق الثبوتيــة مــن التســجيل يف
مركــز الكومــك والتمتــع بجميــع الــدورات
التــي يقدمهــا املركــز للمنتســبني ومــن دون

أجــور .كــا وأكــد معلــم الــدورة مــن تزايــد
األعــداد بشــكل كبــر يف الوقــت الــذي تقــدم
دورة اللغــة الرتكيــة فائــدة كبــرة للطــاب
املنتســبني لهــا وتســاعدهم عــى حــل

أمورهــم اليوميــة واســتكامل حياتهــم مــن
دون مصاعــب التواصــل مــع األخــوة
األت ـراك • .تقريــر :حمــزة منصــور

غربة وطن ...وأوجاع أمة

لقــد أدت الحــروب الحاليــة الســيام يف العـراق
وســوريا والصومــال والعديــد مــن بــاد الوطــن
العــريب يف ازديــاد أعــداد املهجريــن والهاربــن مــن
أثــار الحــروب التــي أجــرت النــاس عــى تــرك
ديارهــم واللجــوء إىل دول الجــوار.
أيــة الســيد هــي واحــدة مــن هــؤالء النــاس
التــي خرجــت مــن مدينــة حلــب الســورية
برفقــة زوجهــا هاربــة مــن فــزع املــوت وملتجئــة
إىل مدينــة قونيــة التــي واجهــت فيهــا بعــض
املشــاكل يف التواصــل مــع النــاس ويف إيجــاد عمــل
لزوجهــا حســب قولهــا .كــا وتحدثنــا إىل الفتــاة
أيــه "عراقيــة األصــل مــن مدينــة بغــداد" أجــرت
وعائلتهــا عــى الخــروج مــن البــاد بعــد غيــاب
والدهــا وتعرضهــم للتهديــد بشــكل طائفــي مــن

قبــل امليليشــيات العراقيــة الشــيعية كــا قالــت
أيــة " :قدمنــا بدايــة إىل مدينــة أنقرة الرتكيــة وقمنا
بالتســجيل يف مكتــب األمــم املتحــدة والــذي قــام
بتوجيهنــا إىل مدينــة قونيــة التــي نســتقر فيهــا
حاليــاً .إننــا نواجــه مشــكالت تتعلــق باللغــة

واألجــار والتأقلــم"
منــى دعــدوش ســيدة ســورية مــن مدينــة
دمشــق قدمــت مــع زوجهــا وطفليهــا إىل تركيــا
وذلــك بعــد تعــرض منزلهــا للرسقــة وبســبب قلــة
األمــن واألمــان قــررت عائلــة منــى الرحيــل بعيــدا ً
خوف ـاً عــى أطفالهــا .تقــول منــى أنهــا مل تتعــرض
إىل مشــكالت يف التأقلــم مــع الحيــاة يف املدينــة
التــي أصبحــت مــكان اســتقرارهم الجديــد فقــد
بــدأ زوجهــا العمــل يف إحــدى األماكــن التجاريــة
كــا أنهــا قامــت بتســجيل أطفالهــا يف املــدارس
الرتكيــة وأمــا بالنســبة لهــا فإنهــا مســتمرة يف تعلــم
اللغــة الرتكيــة يف مركــز الكومــك التابــع لبلديــة
قونيــة الكبــرة.
• تقرير :حمزة منصور

17

محمد طيب
الخطيب

أيتها البعيدة

عرفت اسمك ,وعجبت به ,كتبته
ف
صغ�اً
باصبعي ي� الهواء عندما كنت ي
ف
ودخلت عالم الدراسة ي� عام -60
اس وكان عمري  5سنوات.
 61در ي
تعلمت القراءة والكتابة وتعلمت كيف
ت
أن�.
أكتب اسمك وال أعرفك من ي
لكن
قل� واستقر به.
حبك دخل ف ب ي
ن
قلت يأ� كتبته ي� الهواء ,وبعد أن
بك�ت أصبحت أكتبه عىل صفحات
ت
ال�اب وأنا ألعب مع أتر ب يا� .ثم بك�ت
ف
قل� المحبة .حفرت
وتطورت ي� ب ي
جذوع أ
الشجار المعمرة
اسمك عىل
ث
نن
وأتف� بكتابته وعندما بك�ت أك� نحته
ف
ف
و� الجبال
عىل الصخور ي� الصح أراء ي
وبعد كل هذا الحب البدي تتطورت
ت
قل�
ي
كتاب� السمك ولكن فلم يبقى إال ب ي
قل�
.ف ََحف َْر ِت أنت اسمك ي� صميم ب ي
ن
عي�.
إيتها
الحبيبة البعيدة عن ي
الم�بعة ف
ت
كث�اً
قل�
�
عنك
كتبت
,
ي
ي بي
وكتبوا عنك ت
غالي� أحباؤك عندما أتكأُ
ي
ف
ئ
عىل صدرك العطوف
الدا� الحنون
ت
حبيب�
وأكتب عنك
ي
أتقطع حزناً عىل فراقك أيتها
ت
طفول�
الغالية .أذكرك دائماً مع
ي
ت
ت
وشيب� .أذكر كم
وشبا�
اهق�
بي
ي
ومر ي
أبك وأحياناً
ارتميت عىل صدرك وأنا ي
نفس وكنت
نفس عىل ي
أضحك من ي
ن
وتقبل وجهي
تواسي�
أشعر وكأنك
ي
أمي لتهدأ يمن ئ
.قبل أن ن
بكا�
تقبل�
ي
ي
أيتها البعيدة هل ت
نسي� ذلك؟؟
ي
ت
التنس ,وحبك
وأن�
ي
أنا لن أنىس ي
ش ن
ايي� وال
المقدس الطاهر سكن � ي
أنىس ابنتك الوسطى (حمص) الغالية
قل� كم تفيأت ظالل أشجارها
عىل ب ي
خ�اتها ,ودمي
ونما عظمي ولحمي من ي
ش�يانها النابض (نهر
يتغذى من ي
العاص) وال أنىس فصل الخريف
ي
بساتينها والسمر مع أ
الصدقاء,
ف ي�
أ
أ
.والسهر مع الهل والقارب
أصبحت ذكريات ياسورية
لقد
ِ
وأصبحت ذكريات يا حمص
ِ
عمري  60عام هل أعود ألراكم
مرة أخرى ؟؟
ت
هل أشم رائحة ال�اب مع أول
نقطة مطر نز
ت�ل من السماء لتعطر
.أجواءك بتلك الرائحة العطرة الذكية
ِ
كم شممت من أفخر أنواع
ف
ن
لك� لم أجد أعطر
العطور ي� عمري ي
من رائحة عطرك!!! أيتها الحبيبة
تركت فيك كل �ش ي ء نعم كل �ش ي ء إال
أ
أصبحت
المل بالعودة ...نعم لقد
ِ
 ...ذكريات أيتها الغالية سوريّة

مصر
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هل ستمتد أيادي داعش إلى مصر؟
اعلنت جماعه انصار بيت المقدس الجهاديه المصريه انتمائها للبغدادي قيادي داعش .و قد كان هناك حديث عن مدى
تدعيمها لمنظمه داعش .و حسب وزير الداخليه المصرى فان التوازن في شبه جزيره سيناء لن يتأثر بهذا الوضع.

اعلنــت منظمــه انصــار بيــت املقــدس
الجهاديــه املرصيــه انتامئهــا ملنظمــه داعــش.
و قــد عرفــت املنظمــه باالعتــداءات التــي
تقــوم بيهــا ىف شــبه جزيــره ســيناء التــي تقــع
يف شــال مــر .
اعلنــت املنظمــه املرصيــه امــس مــن
خــال فيديــو قامــت بنــره عــي حســاب
املنظمــه الرســمي عــي تويــر انتامئهــا
للبغــدادي قائــد داعــش  .و قــد تداولــت
االخبــار منــذ فــره عــن تدعيــم املنظمــه
لداعــش .و يف االســبوع املــايض و مــن نفــس
الحســاب تــم االعــان عــن عــدم صحــه خــر
انتــاء املنظمــه للبغــدادي.
يف الفيديــو الــذى تقــوم فيــه املنظمــه
باعــان قـرار انضاممهــا لداعــش تــم اســتخدام
عبــارات مثــل  ( :ان البغــدادي قائــد املنظمــه

هــو الخليفــه الــذي اختــاره اللــه بعــد ســنوات
الظلــم التــي تعــرض لهــا املســلمني موضحــة
انــه ســيكون ممثــل لفجــر الدولــه االســاميه
و الــذي ســرفع علــم الدولــه االســاميه مــن
جديــد ).

االنتخابات العامه المصرية تبدأ
فى الربع االول من 2015
قــال عبــد الفتــاح الســييس الرئيــس
املــرى ان االنتخابــات الربملانيــه ســوف تبــدأ
يف الربــع االول مــن عــام . 2015
قــام الســييس ىف لقائــه ببعــض ممثــي
رشكات امريكيــه ىف العاصمــه القاهــره
بالحديــث عــن االنجــازات التــي تــم اتخاذهــا
فيــا يخــص انتخــاب الرئيــس املــرى و
دســتور البــاد كــا اوضــح ان الخطــوه
القادمــه و هــي االنتخابــات الربملانيــه ســوف

و يف نفــس الفيديــو تدعــو املســلمني
لالنضــام ايل صفــوف البغــدادي و اعــان
العصيــان عــي الســييس رئيــس جمهوريــه
مــر .لــن يتأثــر تــوازن املوجــود يف شــبه
جزيــره ســيناء

ظهــرت الجامعــه الجهاديــه املعروفــه
بانصــار بيــت املقــدس اول مــره يف مــر
اعقــاب الثــوره التــي اطاحــت بحســني
مبــارك .امــا الظهــور الفعــي للمنظمــه
فتحقــق يف يوليــو  2013عقــب االطاحــه
برئيــس الجمهوريــه ذو الفكــر االســامي
محمــد مــريس .و رغــم اعــان املنظمــه
انتامئهــا لداعــش و ترصيحهــا ان بعــد
ســيطره الدولــه االســاميه عــي العــراق و
ســوريا فانهــا ســوف تتوجــه للســيطره عــي
مــر فــان وزيــر الداخليــه املــري اعلــن
انــه ال يعتقــد ان هــذا الوضــع ســوف يأثــر
عــي تــوازن شــبه جزيــره ســيناء .كــا رصح
الوزيــر يف حديثــه مــع وكالــه فرانــس بــرس ان
( هــؤالء ليســوا ســوا اســاء مختلفــه لنفــس
الجامعــه االرهابيــه ).

اتفاق ثالثي بين اإلداره القبرصيه
و اليونانيه و المصريه ضد تركيا

تتــم يف خــال الربــع االول مــن العــام القادم.
و قــد قــام الســييس ىف الفــره التــي
كان فيهــا وزي ـرا للدفــاع باالطاحــه بالرئيــس
املنتخــب محمــد مــرىس و وضعــه يف الســجن
عــن طريــق انقــاب عســكري .و وفقــا الراء
معــارىض الســييس فقــد تــم اختيــار الســييس
رئيســا للجمهوريــه يف االنتخابــات التــي متــت
يف شــهر يونيــو املــاىض بنســبه مشــاركه ال
تتعــدي .%10

تــم عقــد القمــه الثالثيــه بــن الرئيــس
املــرى عبــد الفتــاح الســييس و رئيــس
الــوزراء اليونــاين اندونيــس ســاماراس
و رئيــس االداره القربصيــه نيكــوس
اناستاســياديس ىف العاصمــه املرصيــه
القاهــره .و تــم ادانــه موقــف تركيــا فيــا
يختــص بالحــدود البحريــه القربصيــه.
تــم عقــد اجتــاع ملــده تعدت الســاعه
ىف القاهــره بــن الســييس و ســاماراس
و اناستاســياديس بهــدف تحديــد ســبل
التعــاون املفــرض تنفيــذه يف مجــال الطاقه
املشــرك بــن مــر و اليونــان و قــرص

الجنوبيــه.
ىف بيــان صحفــي مشــرك تــم عقــده
عقــب القمــه مــع الســييس و ســاماراس
و اناستاســياديس تــم االعــان عــن ســبل
التعــاون ىف مجــاالت الطاقــه بــن البــاد.
و تــم االعــان عــن ق ـرار بــدأ املفاوضــات
الخاصــه ببيــان حــدود املنطقــه االقتصاديه
الخاصــه بــن مــر و اليونــان و اليونــان و
جنــوب قــرص.
و ىف هــذا البيــان ايضــا تــم ايدانــه
الفاعليــات الرتكيــه املتعلقــه باملنطقــه
االقتصاديــه الخاصــه.
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وزارة الدفاع األميركية
تحدث الترسانة النووية
أعلنت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) خطة تحتاج إلنفاق مليارات الدوالرات في
السنوات الخمس القادمة لضمان أمن وفعالية قوة الردع النووي األميركية المتهالكة،
بعد أن كشفت مراجعات أدلة على اإلهمال خالل حقبة الحرب التقليدية.

وقــال وزيــر الدفــاع األمــريك تشــاك هيغــل
أثنــاء إعالنــه عــن إصــاح شــامل ملنظومــة
الــردع النــووي -إنــه يتــم تخصيــص نحــو عــرة
مليــارات دوالر إضافيــة ملعالجــة مشــاكل تدبــر
الرتســانة النوويــة األمريكيــة.
وأضــاف الوزيــر األمــريك أن "كل مــا هنالــك
هــو أننــا فقدنــا الرتكيــز نوعــا مــا ،مــا دامــت
لدينــا أســلحة نوويــة فعلينــا أن نطمــن إىل أنهــا
ســليمة وآمنــة وفعالــة".
وقــال هيغــل يف مؤمتــر صحفــي بالبنتاغــون
إن املراجعــات كشــفت عــن مشــاكل منهجيــة
ميكنهــا أن "تقــوض األمــن واألمــان والفاعليــة"
للرتســانة النوويــة األمريكيــة.
وأوضــح أن "الســبب األســايس هــو االفتقــار
إىل الرتكيــز واالهتــام باملــوارد بصورة مســتدمية،
مــا أســفر عــن شــعور ســائد بــأن العمــل يف
منشــأة نوويــة ال يقــدم فرصــا كافيــة للنمــو
والرتقــي".
وقــال البنتاغــون إن هــذه املراجعــات
التــي أمــر بهــا هيغــل بعــد وقــوع سلســلة منالحــوادث ألحق بعضهــا أرضارا باألفراد العاملني-

تشاك هيغل

أظهــرت يف املراجعــة الداخليــة "أن األطــراف
العاملــة كانــت قــادرة ومتفانيــة يف العمــل عــى
خــر وجــه رغــم التحديــات الناجمــة عــن قلــة
عــدد العاملــن ومحدوديــة املــوارد واالعتــاد

عــى بنيــة أساســية داعمــة متهالكــة وهشــة".
وقــال هيغــل إن الواليــات املتحــدة "رمبــا
كانــت تتطلــع إىل زيــادة بنســبة  %10يف
االســتثامرات النوويــة يف الســنوات الخمــس
القادمــة".
وطالبــت املراجعــات بتوضيــح أدق للهيــكل
القيــادي للقــوى النوويــة وتذليــل العقبــات
اإلداريــة واالســتثامر يف املعــدات لتطويــر
التدريــب وتغيــر ثقافــة "اإلدارة التفصيليــة"،
مــا يــؤدي إىل رفــع املعنويــات والنهــوض
بأســاليب التدريــب والتفتيــش.
ووجــدت مقرتحــات هيغــل آذانــا مصغيــة
يف الكونغــرس األمــريك ،حيــث طالــب الكثــرون
برسعــة إج ـراء إصالحــات.
وجــاءت دعــوة هيغــل ملراجعــة القــوى
النوويــة بعــد سلســلة مــن الحــوادث ،ففــي
مــارس/آذار املــايض اســتقال رئيــس جنــاح
الصواريــخ النوويــة يف قاعــدة ماملســروم الجوية
يف مونتانــا ،وأعفــي تســعة ضبــاط مــن العمــل
بســبب الغــش يف تجــارب تتعلــق بـــ 91مــن
املســؤولني عــن إطــاق الصواريــخ.

ميشال كفاندو رئيسا مدنيا لبوركينافاسو

ميشال كفاندو

أدى ميشــال كفانــدو أمــام املجلــس
الدســتوري اليمــن رئيســا مدنيــا للمرحلــة
االنتقاليــة يف بوركينافاســو التــي تســتمر ســنة
تنتهــي بتنظيــم انتخابــات يف نوفمرب/ترشيــن
الثــاين .2015
وقــال كفانــدو رافعــا ميينــه "أقســم أمــام
شــعب بوركينــا وبــريف عــى الحفــاظ عــى
الدســتور واحرتامــه وضــان احرتامــه والدفــاع
عنــه ،وعــن ميثــاق الفــرة االنتقاليــة والقوانــن،
وأتعهــد بــأن أفعــل كل مــا هــو ممكــن لضــان
العدالــة لــكل ســكان بوركينــا".
ولــن يتســلم كفانــدو -الدبلومــايس
املتمــرس -مهامــه رســميا ،يف مراســيم تســلم
وتســليم مــع العقيــد إســحاق زيــدا الــذي
تــوىل رئاســة البــاد بعــد تنحــي الرئيــس بليــز
كومبــاوري يف  31أكتوبر/ترشيــن األول املــايض.
وكان االتحــاد األفريقــي قــد أمهــل

زيــدا أســبوعني إلعــادة الحكــم املــدين ،وإال
واجــه عقوبــات ،وقــام األخــر األحــد بإعــادة
العمــل بالدســتور الــذي علــق عنــد اإلطاحــة
بكومبــاوري.
ومــع انتهــاء هــذه الخطوة ،تنتقل الســلطة
إىل املدنيــن بعــد اســتيالء الجيــش عليهــا عقب
تنحــي كومبــاوري يف  31أكتوبر/ترشيــن األول
إثــر احتجاجــات شــعبية ضده.
وســيعني كافانــدو ( 72عامــا) رئيســا
للــوزراء ليقــوم بتعيــن حكومــة مؤلفــة مــن 25
وزي ـرا ،لكــن ســيحظر عليــه ترشــيح نفســه يف
االنتخابــات.
وكان كفانــدو ســفريا لفولتــا العليــا (االســم
القديــم للبــاد قبــل أن تصبــح بوركينافاســو)
لــدى األمــم املتحــدة يف فــرة 1982-1981
و .2011-1998كــا شــغل أيضــا منصــب وزيــر
الخارجيــة يف عــدة حكومات بــن  1982و.1983

ثقافة و فن
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عبد الحميد
قباني

suriye

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
أجوبة
العدد
املايض

1

2

3

4
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الحجر

ن يإ� أرى المدن من حجر
وقل� عىل نينوى ينفطر
بي
حلب ف ي� أزقتك والقناطر
والهم لك يزداد وينقهر
جمالك بعيون أ
الطفال يرى
كأنه ماء ورد علينا ينهمر
يا حجراً يا حجر
وسماء تمطر ورود تزدهر
وأحبابك هجروك بليلة وضحاها
ألن حجارتك اصبحت صخر
وكذلك �ض يح نبيك يونس
فيك يحج ويعتمر
واالسالم ي
حجراً يا حجر
يا كسارت أ
الحجار اكرسي
فإن أ
الصنام من حجر
ولكن لطفاً عىل الجوامع
فاحجارها تسبح لماذا تنفجر
اال تباً وسالماً يا حجر
الخ�و
للشاعر :عمار ناثر ي
العراق – نينوى
إهداء :إىل االستاذ عبد الحميد ن
قبا�
ي

5

6

7

8

10 9

أفقي
 -1األمدي – نوح  -2حورية البحر  -3محا – محرم  -4دام – فرح  -5ي/ت – نقيق  -6هولندا  -7سدين  -شجي  -8يغار  -نحر  -9نفى  -10ياسمني
عمودي
 -1أحمد ياسني  -2لوحات  -دغفل  -3أرام  -حنان  -4مي  -يرى  -5ده  -فقه  -6يا  -ري+وطن  -7ملح+قل  -حرس  -8نبح  -نرش  -9روحي "مبعرثة" –
جد "معكوسة"  -10حرم  -تايوان

كلامت متقاطعة

أفقي
 -1أمــر ســلجوقي قائــد معركــة
مــاذ كــرد
 -2ثــاين قمــة بعــد كلمنجــارو يف
أفريقــا
 -3مرض يصاب به البحاره
 -4اســم أحــد أبــواب تــاج محــل
يف الهنــد
 -5ق ّيد  -أُشعل
 -6متشابهه
 -7شعوب – تعب
 -8أخــو النهــار – نعــم بالروســية
 ق ّوضــه -9نهب معكوسة
 -01وزير قائد معركة مالذ كرد
عمودي
 -1رد عليــك – مــن اســاء
املــروب الصباحــي
 -2شجر متسلق – صغري الغزال
 -3طيور مغ ّردة – أَ َم َن
 -4بَ َعثَ
 -5نظــرا نظــرة شــذراء – عمــل
بإخــاص
 -6عنــوان كتــاب ملحمــد طيــب
الخطيــب
 -7بلد عريب
 -8صحــايب صاحــب العصابــة
الحمــراء
 -9رتبة عسكرية َ -د َع َك

الصحة
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فوائد الحليب لألطفال
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ُيعرف الحليب باحتوائه على الكالسيوم وبالتالي هو مهم لصحة العظام،
ولكن هل كنت تعلم أن الحليب يحتوي على أكثر من  9عناصر غذائية أساسية؟

فهــو يحتــوي عــى الربوتــن ،النشــويات،
الفيتامينــات واملعــادن والدهــون:
• الربوتــن مهــم ملكافحــة األمـراض ،تجديــد
الخاليــا ،بنــاء العضــات ومهــ ّم لصحــة الشــعر
واألظافــر .لذلــك يجــب أن يحتــوي نظامــك
الغــذايئ عــى كميــات مدروســة مــن الربوتــن.
ويُعتــر الحليــب مصــدرا ً هامـاً جــدا ً للربوتــن إذ
يحتــوي كل كــوب عــى  8غــرام تقريبــاً.
• مصــدر النشــويات يف الحليــب هــو ســكر
الالكتــوز الــذي مينــح الجســم الطاقــة.
• املعــادن والفيتامينــات إن الحليــب غنــي
بالعديــد مــن املغذيــات الرضوريــة لصحــة
أفضــل ،لعظــام أقــوى (الكالســيوم ،الفيتامــن
 Dوالفوســفور) ،لنشــاط أكــر (الفيتامينــات
 ،)Bلجهــاز مناعــة أقــوى ولبــرة أكــر صحــة
(الفيتامــن .)A
• الدهــون يف الحليــب تحتــوي عــى أحامض
دهنيــة أساســية وهــي رضوريــة لخاليــا الجســم
رشط أن تكــون بكميــات معتدلــة.
هل الحليب يسبب السمنة؟

إن الحليــب ال يحتــوي عــى وحــدات حرارية
كبــرة إذا كان قليــل الدســم أو خــا ٍل مــن الدســم.
إذا كنــت تتبعــن حميــة ،ركــزي عــى التخفيــف
مــن الدســم ضمــن نظامــك الغــذايئ .إذا ً ال تحذيف
الحليــب مــن نظامــك الغــذايئ بالكامــل ،بــل
اختــاري الحليــب القليــل الدســم أو الخــايل مــن
الدســم .فهــو يحتــوي عــى كامــل املغذيــات يف
الحليــب الكامــل الدســم باســتثناء الدســم.
مــن الــروري التن ّبــه إىل أن ليــس كل أنــواع
الحليــب متشــابهة ،فالحليــب األســايس هــو واحد
إال أن تعزيــز الحليــب بالفيتامينــات واملعــادن
هــي عمليــة دقيقــة ،وكميــة ونوعيــة العنــارص
املضافــة تؤثــر مبــارشة عــى الصحــة.
معلومة:
إن الحليــب القليــل الدســم يتفــ ّوق عــى
الحليــب العــادي ألنــه مد ّعــم بنســبة أكــر مــن
الكالسـ�يوم ،ويحتـ�وي أيضـ�اً عـلى لال�Calcilock
 ، TMمزيــج فريــد مــن العنــارص الغذائيــة التــي
تســاعد عــى امتصــاص وتثبيــت الكالســيوم يف
العظــام

التغذية المناسبة لضمان عظام قوية

يف سـ ّن الســت ســنوات ميـ ّر األطفــال بفرتة حساســة
مــا بــن مرحلــة الطفولــة ومرحلــة املراهقــة .فيســعى
طفلــك لإلســتقاللية ،للتعــارف اإلجتامعــي ومعــارشة
األصدقــاء وللقيــام بالخيــارات الشــخصية بنفســه وهــذا
يشــمل خياراتــه لألطعمــة .ال شــك مــن وجــود تأث ـرات
خارجيــة عــى خيــاره للأمكــوالت .لــذا عليــك أيتهــا األم
العزيــزة أن تبــذيل مجهــودا ً مضاعف ـاً ملراقبــة معلوماتــه
الخارجيــة وتنقيحهــا باملناســب.
هــذه املرحلــة مــن العمــر مهمــة جــدا ً يف منــو
طفلــك وال ميكننــا تعويضهــا يف وقــت الحــق ...فاألطفــال
عــاد ًة ينمــون بالطــول مبعــدل  6ســنتم كل عــام وهــذا
النمــو يحتــاج للغــذاء املناســب بهــدف بنــاء عظــام
صحيــة وقويــة ترافقهــم مــدى الحيــاة وتحميهــم مــن
مــرض هشاشــة العظــام يف املســتقبل.
الغذاء املناسب
عليــك تغذيــة طفلــك عــر القيــام بالخيــارات
الصحيحــة التــي تناســب هــذه املرحلــة مــن عمــره .أهــم
الفيتامينــات واملعــادن لعظــام قويــة:
 الكالســيوم :تحتــاج عظــام األطفــال اىل كميــاتكبــرة مــن الكالســيوم ألنــه مــن املكونــات البنيويــة
األساســية للعظــام .فهــو يتحــد مــع الفوســفور لتكويــن
املــادة الالصقــة التــي تجعــل العظــام متامســكة وكثيفــة
البنيــة .يحتــاج األطفــال يف هــذه السـ ّن اىل  800ملــغ من

الكالســيوم يومي ـاً .ميكــن لطفلــك تامــن هــذه الكميــة
مــن خــال تنــاول كوبــن مــن الحليــب مــع حصــة مــن
مشــتقات الحليــب كاللــن ،اللبنــة أو الجبنــة.
 الفوســفور :يحتــاج إليــه األطفــال لتكويــن العظــامبعــد الكالســيوم .نجــده يف الحليــب ،اللحــوم ،الدجــاج،

الســمك ،البيــض ،والبقوليــات.
 الفيتامــن" :"Dيعتــر الفيتامــن" "Dغريبـاً وســطمجموعــة الفيتامينــات ألنــه ليــس حقاً جــزءا ً مــن النظام
الغــذايئ .ميتــص األطفــال القليــل مــن الفيتامــن" "Dمــن
األطعمــة التــي يتناولونهــا .إمنــا الكمية الكــرى فيحصلون

عليهــا عــن طريــق تع ّرضهــم ألشــعة الشــمس .يســاعد
الفيتامــن" "Dعــى إمتصــاص الكالســيوم والفوســفور
اللذيــن يبنيــان العظــام .مصــدر آخــر مهم للحصــول عىل
هــذا الفيتامــن هــو مــن خــال تنــاول الحليــب املدعــم
بالفيتامــن "."D
 التامريــن الرياضيــة :تســاعد التامريــن الرياضيــةعــى تقويــة العظــام وخاصــة النشــاطات التــي تركــز وزن
الجســم عــى العظــام .هــذا النــوع مــن الرياضــة يســاعد
األطفــال عــى القيــام بالنشــاط يف وضعيــة الوقــوف
فتحمــل رجليــه بذلــك وزن جســمه .هــذا يســاعد عــى
تكويــن أنســجة العظــام مــا يجعــل العظــام أقــوى .كــا
أن هــذه األنــواع مــن الرياضــة تقــ ّوي العضــات مــا
يع ـ ّزز قــوة عظــام طفلــك.
أنــواع الرياضــة التــي تركّــز وزن الجســم عــى
العظــام
املــي ,الركــض ,الرقــص ,صعــود الــدرج ,القفــز عــى
الحبــل ,كاراتيــه وتكوانــدو ,كــرة املــرب
األلعــاب الرياضيــة التــي متــا َرس كفريــق :كــرة
الســلة ،كــرة القــدم ،الكــرة الطائــرة
لتضمنــي عظام ـاً قويــة لطفلــك يف ســن الدراســة
ويف املســتقبل ،إمنحيــه غــذاء متنوعــاً ومتوازنــاً غنيــاً
بالكالســيوم ،الفوســفور والفيتامــن " "Dوشــجعيه عــى
مامرســة الرياضــة لتقـ ّوي عضالتــه وتعـ ّززي قــوة عظامه.

مؤكوالت
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كبسة الدجاج مع النقانق والفاصوليا

املك ّونات
 500غ من نقانق لحم العجل ٬الح ّرة،
ومقسمة عىل شكل كريات
منزوعة القرشة ّ
 1كغ من الدجاج ٬منزوع الجلد ومقطّع
إىل  8قطع
 2وحدة متوسطة أو  250غ من البصل٬
املقطّع
 3مالعق طعام من معجون الطامطم
 3وحدة متوسطة أو  300غ من
املقشة واملقطّعة إىل مك ّعبات
الطامطمّ ٬
 1ملعقة صغرية من القرفة املطحونة
 1ملعقة صغرية من أكباش القرنفل
املطحونة
 1ملعقة صغرية من الهال املطحون
 1ملعقة صغرية من الكزبرة املطحونة
 ½6أكواب أو  1.6لرت من املاء ٬الساخن
 2مكعبات أو  20غ من مرقة الدجاج
ماجي
 2مالعق طعام من الزيت النبايت
 1وحدة متوسطة أو  250غ من البطاطا٬
متوسطة الحجم
مقطّعة إىل مك ّعبات ّ
 1وحدة متوسطة أو  150غ من الفليفلة
الحلوة الخرضاء( ٬قطع بحجم  1سم)
 4أكواب أو  800غ من األرز البسمتي٬
مغسول و ُمصفّى
 2أكواب أو  300غ من الفاصوليا الحمراء
"كيدين" املطبوخةُ ٬مصفّاة ومغسولة

بقالوة بالفستق

املك ّونات
لتحضري القطر:
½ كوب أو  100غ من السكر
 1كوب أو  250مل من املاء
 1ملعقة صغرية من عصري الحامض
 1ملعقة طعام من نشاء الذرة( ٬لجعل القطرأكرث
كثافة)
½ كوب من املاء ٬البارد ،ل ُيخلط مع نشاء الذرة
لتحضري البقالوة:
مذوبة يف حال كانت
 1رزمة من عجينة الفيلوّ ٬
مجلّدة
املذوبة
 3/1كوب أو  75غ من الزبدة غري اململحةّ ٬

اللوز
لتحضري الحشوة:
 3/1كوب أو  200غ من الفستق الحلبي
 1ملعقة طعام من ماء الزهر
 2مالعق طعام من ماء الورد
 1علبة أو  405غ من حليب نستله املكثّف ّ
املحل
خايل الدسم
 5رشائح من خبز التوست األبيض ٬املنزوع منه
القرش

طريقة التحضري
لتحضــر القطــر :يُــذ ّوب الســكر مــع املــاء يف مقالة
كبــرة ويُغــى املزيــج ثــم يُــرك عــى نــار هادئة .يُــذ ّوب
نشــاء الــذرة يف الكم ّيــة املتبقيــة مــن املــاء البــارد (1/2
كــوب) ويضــاف إليــه عصــر الليمــون .ثــ ّم يضــاف
مزيــج نشــاء الــذرة اىل الســكر واملــاء .يُحـ ّرك بإســتمرار
عــى ال ّنــار ملــدّة دقيقتــن ح ّتــى يصبــح املزيــج كثيفـاً.

لتحضريالحشــوة :تُ ــزج كافــة مك ّونــات الحشــوة يف
خـاّط كهربــايئ ح ّتــى الحصــول عــى مزيــج متجانــس.
يُــرك املزيــج جانبـاً.
لتحضري البقالوة:
تُدهــن صينيــة  30ســم  20 xســم بالزبــدة،
وتوضــع رقاقــة واحــدة عليهــا ،ثــم تُدهــن بدورهــا
بالزبــدة .تُك ـ ّرر هــذه الخطــوة مــع  5رقائــق إضاف ّيــة.

طريقة التحضري
ت ُقــى النقانــق يف قــدر كبــر حتــى مييــل
ـي ،ث ـ ّم ت ُخــرج مــن القــدر
لونهــا إىل الذهبـ ّ
وتوضــع جانب ـا ً.
ت ُقــى قطــع الدجــاج يف القــدر نفســه يف
الزيــت والعصــر املســتخلصني مــن النقانــق.
يُضــاف البصــل والطامطــم ومعجــون
الطامطــم يف القــدر وت ُقــى املك ّونــات حتــى
يصبــح البصــل ش ـفّاف اللــون.
ت ُضــاف البهــارات واملــاء ومرقــة الدجــاج
مــن ماجــي إىل القــدر وت ُحــ ّرك املك ّونــات
عــى نــار خفيفــة ملـ ّدة  45دقيقــة أو حتــى
يُطبــخ الدجــاج ج ّيــدا ً.

ت ُرفــع قطــع الدجــاج عــن النــار وتوضــع
جانبـا ً .يُحتفــظ مبرقــة الدجــاج.
يف قــدر آخــر ،ت ُقــى البطاطــا ملــ ّدة
تقــارب  15دقيقــة .ثــ ّم ،ت ُضــاف الفليفلــة
الحلــوة والدجــاج والنقانــق املطبوخــة
واألر ّز ويُضــاف عــى الســطح  1500غــرام
مــن املرقــة (ت ُضــاف امليــاه يف حــال دعــت
الحاجــة لتغطيــة ســطح األر ّز بـــ 2ســم مــن
الســائل) ويُــرك املزيــج ليغــي.
ت ُضــاف الفاصوليــا الحمــراء إىل القــدر
الــذي تتـ ّم تغطيتــه .وت ُحـ ّرك املك ّونــات عــى
نــار هادئــة حتــى تلني البطاطــا ويجهــز األر ّز
ملـ ّدة  25دقيقــة تقريبـا ً.

 3/1كوب من املاء ٬الساخن
½ كوب من اللوز
¼ كوب أو  50غ من السكر الناعم ٬ممزوج مع

تُوزّع الحشوة بتأنٍّ فوق الرقائق.
توضــع رقاقــة فــوق الحشــوة ،وتُدهــن بالزبــدة ثم
يُــرش عــى وجههــا القليــل مــن مزيــج اللوز.
توضــع رقاقــة أخــرى فــوق اللــوز .تُــرش بدورهــا
بقليــل مــن مزيــج اللــوز وتُك ـ ّرر هــذه الخطــوة مــع
الرقائــق املتبقّيــة.
ـص الرقائق
يُدهــن الوجــه بالزبــدة املذ ّوبة ،ثــم تُقـ ّ

مــع الحشــوة عــى شــكل خطــوط متوازيــة للحصــول
عــى قطــع بشــكل املعـ ّـن (مــايس).
تُخبــز يف الفــرن عــى ح ـرارة  185درجــة مئويّــة
ملــدّة تـراوح بــن  25و 30دقيقــة أو ح ّتــى يصبــح لونها
ذهبيـاً.
يُســكب القطــر البــارد فــوق قطــع البقــاوة فــور
إخ ـراج الصين ّيــة مــن الفــرن.
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براءة قطر وروسيا من تهم الرشاوي
المتعلقة بمونديالي 2022-2018

أعلن رئيس االتحاد
الدولي لكرة القدم
السويسرى جوزيف
بالتر إغالق التحقيقات
بشأن مونديالي روسيا
 2018وقطر  2022بعد أن
ب ّرأت لجنة القيم التابعة
للفيفا الدولتين من
تهم بالرشى ،بينما
أعلنت قطر أنها كانت
متأكدة من سالمة ملف
ترشحها.

وقــال بالتــر -الــذي حــر املبــاراة
االفتتاحيــة لــدورة كأس الخليــج الـــ22
بالريــاض -ردا عــى ســؤال بشــأن رغبــة
املحقــق األمــريك مايــكل غارســيا يف الطعــن
عــى قــرار الفيفــا تربئــة الدولتــن" ،لقــد
أغلقــت التحقيقــات وأغلقــت أيضــا األســئلة

حــول مونديــايل روســيا  2018وقطــر ."2022
وكان رئيــس الغرفــة القضائيــة التابعــة
للجنــة القيــم بالفيفــا القــايض األملــاين
خواكيــم إيكــرت أعلــن ب ـراءة روســيا وقطــر
مــن تهــم تقديــم الــرىش ،وذلــك بعــد نحــو
أربــع ســنوات مــن منــح الفيفــا البلديــن حــق

تنظيــم دوريت كأس العــامل  2018و.2022
واســتند القــايض األملــاين إىل التقريــر
الــذي أعدتــه لجنــة القيــم بالفيفــا بقيــادة
املحامــي مايــكل غارســيا ،وأكــد أنــه بالرغــم
مــن تســجيل بعــض التحفظــات "ذات التأثــر
املحــدود" ،فــإن عمليــة التصويــت عــى

اختيــار روســيا وقطــر كانــت ســليمة وال ميكن
إعادتهــا ،وأعلــن بذلــك غلــق التحقيقــات
يف القضيــة ،وأشــار إىل أن "غرفــة التحقيــق
(برئاســة غارســيا) أعربــت عــن نيتهــا الــروع
يف إجــراءات تحقيــق ضــد بعــض األفــراد".

ديرك نوفيتسكي أعلى العب
في دوري السلة األمريكي
أصبــح االملــاين ديــرك
نوفيتســي أعــى العــب
يســجل نقاطــا مــن خــارج
املولوديــن بالواليــات املتحــدة يف
دوري كــرة الســلة االمريــي للمحرتفــن
بعدمــا أحــرز  23نقطــة قــاد بهــا
داالس مافريكــس للفــوز  98-106عــى
ســكرامنتو كينجــز.
ورفــع نوفيتســي رصيــده إىل
 26953نقطــة يف مشــواره ليتجــاوز

حكيــم اوالجــوان يف الرتتيــب ويصبــح
يف املركــز التاســع بقامئــة هــدايف دوري
املحرتفــن عــر تاريــخ املســابقة.
وســجل اوالجــوان املولــود يف
نيجرييــا  26946نقطــة خــال مشــواره
يف املســابقة والــذي امتــد عــر  18عاما.
وقــدم نوفيتســي ( 36عامــا) عرضــا
قويــا ليمنــح مافريكــس الفــوز بعدمــا
تأخــر فريقــه بفــارق  24نقطــة خــال
احــدى ف ـرات اللقــاء.

وبــدأ نوفيتســي مشــواره يف دوري
املحرتفــن عــام  1998مــع ميلــوويك
باكــس قبــل ان ينتقــل عــى الفــور
إىل مافريكــس ليقــود الفريــق للقبــه
الوحيــد يف املســابقة عــام  2011عــى
حســاب ميامــي هيــت يف النهــايئ.
وشــارك نوفيتســي يف مبــاراة كل
النجــوم  12مــرة ونــال جائــزة أفضــل
العــب يف الــدور التمهيــدي للمســابقة
موســم .2007-2006
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أول حكم
محجبة في
مالعب كرة
القدم التركية

مباراة بيشكتاش_طرابزون
سبور في قونية
تم اإلعالن عن الملعب الذي ستقوم على أرضه مباراة فريق بيشكتاش وطرابزون سبور

لقــد أصبــح اســم امللعــب الــذي
يســتضيف مبــاراة فريــق البيشــكتاش
وفريــق طرابــزون واضحــاً .حيــث كانــت
ترصيحــات فريــق األبيــض واألســود عــى
الشــكل التــايل “ :يتوجــه فريقنــا بجزيــل

الشــكر إىل الســيد معمــر أرول وايل مدينــة
قونيــة وإىل الســيد طاهــر أكيوريــك رئيــس
بلديــة قونيــة الكبــرة وإىل الســيد أحمــد
شــان رئيــس نــادي فريــق توركــو قونيــة
ســبور عــى اســتضافتهم للمبــاراة التــي

ســتجمعنا مــع فريــق طرابــزون ســبور يف
الســابع مــن كانــون األول عــى أرض ملعــب
بلديــة قونيــة الكبــرة وذلــك يف األســبوع
الثــاين عــر مــن موســم ســليامن ســيبا
للــدوري املمتــاز توتــو".

عقب قرار اتحاد كرة القدم الرتيك
بالسامح لالعبات والحكامت بارتداء
الحجاب يف شهر أكتوبر /ترشين األول
املايض ،شهد ملعب “أتاتورك” يف مدينة
“أفيون كاراحصار” وسط البالد ،ظهور
أول حكم تركية محجبة خالل اللقاء الذي
جمع “صانديكيل سبور” بـ”دمري سبور”
ضمن دوري الناشئني تحت  15عاما.
وتدرس بوهرا يورداكول ،أول حكم
تركية محجبة ،والبالغة من العمر  21عاما
يف الصف الثالث بكلية االقتصاد والعلوم
اإلدارية يف جامعة كوجاتبه مبحافظة
عبت عن بالغ سعادتها
“أفيون” ،وقد ّ
لكونها أول فتاة محجبة يف ساحة التحكيم.
وتقول يورداكول التي تؤدي وظيفتها
كحكم مساعد إنها تفضل ارتداء فانلة
ذات أكامم طويلة ،وزي التحكيم أسود
اللون ،إىل جانب حجابها بنفس اللون ،كام
ترتدي بنطاال ضيقا أسفل الشورت.
ووصفت يورداكول اللقاء الذي أدارته،
بأنه يعترب نقطة تحول بالنسبة لها ،قائلة:
“كنت أنتظر منذ عام ،وبعد صدور هذا
القرار استطعت أن أنزل إىل امللعب كحكم
محجبة ،وأنا اآلن سعيدة جدا ،إذ أن
أحالمي أصبحت حقيقة”.

