ويندي ناسمتشر :مرحبا
العربية ذات قيمة كبيرة

محالت تجارية بأخالق عسكرية
لقد أدت بعض الترصفات التي تصدر من بعض السوريني إىل
املساهمة يف االساءة للجالية السورية املقيمة يف مدينة قونيا.
ومنها الضجة التي حصلت بسبب دالل البيوت السوري
الذي ملجرد ذكر اسمه تعود بنا مخيالتنا إىل إحدى عواينني
ومخربي املسلسل الدمشقي املشهور “الخوايل”
• تتمة يف الصفحة 8
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• تتمة يف الصفحة 3-2

اقتصاد يبعث على التشاؤوم
كشف تقرير صادر عن البنك الدويل ،أن انخفاض
أسعار النفط عامليا قد رضب اقتصاديات كل من
(العراق  -سوريا  -اليمن وليبيا) بسبب العمليات
العسكرية والرصاعات الداخلية ،مام أدى إىل
إنهيار منظومة الخدمات التي تقدم
للمواطنني.
• تتمة يف الصفحة 13-12

ثورةٌ لم تجني ثمارها
• تتمة يف الصفحة 15-14

زارت كل من ويندي ناسمترش مسؤولة قسم السياسة يف سفارة
الواليات املتحدة األمريكية يف أنقرة وفيليز كونفو مستشارة
السياسة يف السفارة األمريكية يف أنقرة ويلدز توسون مديرة
منظمة أفاد ودريا كارامان مديرة فرع أفاد جريدة مرحبا .ورحب
حمزة منصور محرر جريدة مرحبا العربية بويندي ناسمترش
والوفد املرافق لها.وبدوره تحدث كرم إشكان مدير عام النرش يف
جريدة مرحبا لويندي ناسمترش والوفد املرافق لها عن مرشوع
جريدة مرحبا العربية • .تتمة يف الصفحة 21
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ماقاله أربكان نعيشه اآلن

تم إحياء الذكرى الخامسة لوفاة زعيم الرأي الوطني ورئيس الوزراء التركي
األسبق لعام  1974وعامي  1996-1997نجم الدين أربكان
لقد تم تنظيم برنامج إحياء الذكرى الخامسة لوفاة الربوفسور
الدكتور نجم الدين أربكان ضمن فعاليات أسبوع أربكان التي
أرشفت عىل تنظيمها رئاسة حزب السعادة يف مدينة قونيا.
وبدور قال فتح الله أرباش عضو مجلس اإلدارة العامة يف
حزب السعادة  ”:إننا النقبل بإداة اإلسالم .حتى العام
 1969فإنه قد تم إدارتنا من الغري.
وبعد مجيء أربكان فقد بدأأل
املسلمون باستالم كل يشء.
واألهم من ذلك هو تخلص
املسلمني من مفهوم الهزمية.
لقد ثورياً جيدا ً,
وساهم يف توسيع
أفقنا”.
• تتمة يف الصفحة 21

كرم إشكان

kerem_iskan@hotmail.com

يا مبارك ما هذا النوم ..؟
تتمة يف الصفحة 2

آالء حمدان

صادق كتشوك همك

صفاء الحسام

hamza.mansor9020@gmail.com

حمزة منصور

من عزباء إىل صديقاتها تز
الم� ّوجات

ين
الظالم�
اعتقاد

العر ق يا� و معاناة اللجوء

التكنولوجيا التتعارض مع ش
ال�ع

تتمة يف الصفحة 9

تتمة يف الصفحة 20

تتمة يف الصفحة 18

تتمة يف الصفحة 11

2

تحقيق

أذار 2016

كرم إشكان
kerem_iskan@hotmail.com

يا مبارك
ما هذا النوم ..؟
ت
ال� تدافع عن تعصبات
شعوب المنطقة ي
تطبقها ,يتم استخدامها من قبل قوى
مذهبية ال ّ
ت
ال� توفر الفائدة من الحروب
المنطقة الخارجية ي
القائمة ف ي� المنطقة باسم المذهبية والطائفية
وزعماء المنطقة من أجل المصالح السياسية
لهذه التعصبات...
وخط�ة للغاية ...حيث
المعادالت معقدة
ي
أ
أ
تأث�اً
تستخدم القوى الخارجية الدوات ال ثك� ي
ف ي� المنطقة االدارة السعودية واالرسائيلية...
وكل هذه أ
الدوات تسعى للوصول إىل
ت
ت
ال� ترتبط بها
هدف مش�ك وهو «الطائفية» ي
جميع قواعد الرصاع الجديد ...والملفت للنظر
هو ترصيح السعودية وارسائيل أمام الصحافة
بأن إيران عدو ت
مش�ك تزامن مع ترصيح تركيا
بحاجتها الرسائيل...
انظروا إىل جملة إرسائيل والصديق(!) ت
ال�
ي
ائيل دوره غولد  RFCرئيس
كتبها
ي
السف� االرس ي
مركز القدس للعالقات االرسائيلية العامة �ف
ي
ت ن
ت
ال�
موقعه االلك� ي
و� معلناً النقاط السبعة ف ي
توصل لها اجتماعهم مع الهئية السعودية ي�
الرابع من حزيران ض
الما� والنقاط هي:
ي
ن
 يجب إحالل السالم يب� العرب وارسائيلالسياس ف ي� إيران
تغ� النظام
 يجب يي
 جمعية مجلس التعاون الخليجي يجب إحالل السالم ف ي� اليمن وتنشيطميناء عدن لتحقيق االستقرار ف� ت
ال�كيبة السكانية
ي
ف ي� دول الخليج
 إنشاء قوة عربية بمباركة امريكية وأروبيةالعر�
لحماية الدول العربية ودول الخليج ب ي
 االرساع ف ي� تأسيس قواعد الديمقراطيةالسالمية ف ي� العالم
المتماشية مع البمبادئ إ
العر�
بي
 العمل عىل إضعاف أمال كل من ايران,الك�ى
تركيا والعراق من أجل إنشاء كردستان ب
وذلك بتقسيم كل من ايران ,تركيا والعراق لصالح
كردستان
لمن اليقبل بالتحدث عن الصديقة المملكة
العربية السعودية ولمن ينتابه الفضول يمكنه
السف� دوره غولد  RFCوقراءة
العودة إىل موقع
ي
تعليقاته...
هل ترون الجغرافيا ت
ال� نقف عليها؟
ي
إدارة مكة مركز االسالم ,تلتقي مع عدو
ئيس للوقوف بوجه تركيا...
االسالم الر
ح� أن كل يهذه أ
المور تحاك وتنسج �ف
ف� ي ن
ي
ي
الخارج فما هو حالنا ف ي� الداخل ;
فمن يدافع عن ارسائيل ث
أك� من الصهاينة,
ومن يطب ُل للسلفية ث
ين
السعودي� ,ومن
أك� من
ِّ
يشجع الشيعة ث
ن
اني� ,ومن ينتمي
أك� من االير ي
ألمريكا ث
ين
االمريكي� ,ومن يتعاطف مع
أك� من
روسيا ث
أك� من الروس...
ين
ين
والمسيحي�
المسلم�
لقد اجتمع كل من
والصهاينة من أجل خنقك ,فإذا بقيت تعلن
للعدو القادم لك أنه صديقك ,فأنت مشغول
بقطع رقبتك...
حان الوقت لتستيقظ يا أخي!...

سوريا; من طلب الحرية
إلى سيطرة القوى العالمية
” لقد تم إخالء المناطق السنية .ووضع أناس من مذاهب مختلفة في
تلك المناطق .حيث أصبح هناك خريطة واضحة المعالم والهدف".
منــذ العــام  2008تــزداد حــدة
العنــف واالعتــداء عــى حقــوق االنســان
يف دول الــرق األوســط يومــاً بعــد يــوم
بشــكل ينــدى لــه الجبــن .كــا أن دوامــة
الظلــم التــزال مســتمرة يف املنطقــة.
حيــث أن األجنــدات الرتكيــة والعامليــة
أخــذت بعــدا ً جديــدا ً بعــد زيــادة
االعتــداءات االرسائيليــة عــى
قطــاع غــزة .غــر أن
ا لتو تــر ا ت

أثناء زيارة السيد حسن أيناجي نائب رئيس وقف اإلي ها ها
للمساعدات اإلنسانية إلى مدينة قونية التقت جريدة مرحبا املوجــودة
التطورات
بدوره
بــنحدثنا
العربية والتركية السيد أيناجي والذي
املعارضــة
عن وقــوى
العربيــة
األنظمــة
األمور
تعقد
بعد
خصوصًا
السورية
األخيرة التي تشهدها األراضي
التــي تفتقــد إىل أبســط حقوقهــا أدت
المعتدلة.حالــة
المعارضة العربيــة إىل
لمناطقدول املنطقــة
على األرض مع بدء القصف الروسي لوصــول

بــركان يغــي .وبــدوره أكــد أيناجــي عــى أن
دول املنطقــة العربيــة التــي كانــت تحمــل
صفــة الدميقراطيــة مثــل ســوريا ,مــر,
ليبيــا وتونــس كانــت خاضعــة إىل أنظمــة
حكــم ديكتاتوريــة أوصلتهــا للجحيــم .وتابــع
أيناجــي حديثــه مؤكــدا ً أن موجــة الثــورات
التــي بــدأت مــع مطلــع العــام  2011والتــي
أطلــق عليهــا فيــا بعــد اســم الربيــع العــريب
مل يكــن مــن املتوقــع حدوثهــا أبــدا ً .حيــث
أنهــا ملجــرد اشــتعال فتيلهــا األول يف تونــس
امتــدت لتشــمل دول املنطقــة كلهــا .ويقــول
أيناجــي أيضـاً  ”:لقــد قام حافــظ االب ببعض
اتأيناجي
حسن
التجميليــة.
االصالحــات والتغــر
وعمــل جاهــدا ً عــى اظهــار أنــه ال
مشــكلة لــدى الشــعب الســوري
حيــث أنــه زاد التفاعــل بــن
الســوريني واألتــراك نتيجــة لــردات
الفعــل التــي أظهرهــا الشــعب .يف الوقت
الــذي مل يكــن مــن املتوقــع انتفاضــة أي دولة
مــن دول املنطقــة العربيــة وخصوصاً ســوريا.
وعــى الرغــم مــن وجــود بعــض األحــزاب
التــي كان يطلــق عليهــا اســم املعارضــة إال
أنــه قــد تــم دمجهــا مــع النظــام الســيايس
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الحاكــم هنــاك .هــذا هــو النظــام الــذي
قتــل مايقــارب  50-30ألــف إنســان بأقــل
مــن شــهر .وبعــد وفــاة األســد االب كان
لــدى الشــعب الســوري بعــض األمــل
بتغــر األســد االبــن لســوريا وإيصالهــا
لحالــة أفضــل مــن تلــك التــي كانــت
عليهــا أيــام والــده .ولكــن التمنيــات
بقيــت حبيســة الخيــال"...
بدأت الحرب من
الصغار...
أفــاد أيناجــي بأنه بعــد اندالع
الثــورة اليمنية بــدأت الحرب الســورية
مــن 10-5أطفــال صغــار خرجــوا
يكتبــون عىل جدران املدارس" فليســقط
النظــام" وتابــع كالمــه ”:أطفــال بأعــار
 15-14تــم اعتقالهــم ملجــرد كتابتهــم
لعبــارات تطالــب باســقاط النظــام .كــا
تــم تعذيبهــم واقتــاع أظافرهــم مــا أدى
الشــتعال ال ـرارة األوىل للثــورة الســورية.
امتــدت بعدهــا الــرارة لتصــل لجميــع
املحافظــات الســورية .اســتمرت املظاهراتع
الســلمية ملــا يقارب الســنة تحولــت بعدها
ملســلحة وذلــك بســبب االســتخدام املفرط
للســاح مــن قبــل النظــام الســوري .والذي
أدى بــدوره إىل نشــوء أنشــقاقات داخــل
الجيــش الســوري نفســه بــن معــارض
الســتخدام العنــف والســاح واملؤيــد
لــه جعلــت أقليــة ممــن يســتندون
لتعصبــات فكريــة ومذهبيــة تتحكــم
مبايزيــد عــن  %90مــن الشــعب .اضطــر
بعدهــا عــدد كبــر مــن الضبــاط الســنة
لالنشــقاق عــن الجيــش النظامــي وتشــكيل
مايســمى بالجيــس الحــر لحاميــة االهــايل
واملدنــن .تدخــل الحــرب الســورية األن
عامهــا الســادس ومــع كل الحــزن واألىس
لكــن الحقيقــة أن املســلمون مل يتحــدوا
حتــى األن .مــا أدى لنشــوء العديــد مــن
الجامعــات والجهــات املقاتلــة”.
المجازر في المنطقة
مستمرة دون انقطاع
أشــار أيناجي خــال حديثــه إىل أنه
ومنــذ العــام  1973مل يتــم اطــاق رصاصــة
واحــدة مــن الجانب الســوري نحــو الجوالن
املحتــل كــا ان مجــاراة كل مــن ســوريا
ومــر الرسائيــل فهــذا يعنــي أن الدولتــن
جـران للوليــات املتحــدة االمريكيــة ..وتابــع
أيناجــي قائــاً ”:حــاالت انتهــاك حقــوق
االنســان مســتمرة يف املنطقــة .والنــاس
أجــرت عــى تــرك بيوتهــا وقراهــا .كــا أن
مجلــس األمــن واملؤسســات الدوليــة الكربى
مل تبــدي أي ردة فعــل جديــة تجــاه الظلــم
املطبّــق عــى املدنــن هنــاك .املناطــق

الحدوديــة
تعيــش أزمــة حقيقيــة .ونتيجــة للقصــف
الــرويس هنــاك عــى الحــدود مايقــارب 90
ألــف شــخص بانتظــار العبــور غــى الجانب
الــريك .املجــازر مســتمرة يف املنطقــة .هناك
مايزيــد عــن  2,5مليون ســوري يقيمون عىل
األرايض الرتكيــة 800 .ألــف منهــم يقيمــون
يف مخيــات الحــدود .ونحــن كوقــف األي
هــا هــا اإلنســاين نعمــل مابوســعنا لتقديــم
الخدمــات عــى أكمــل وجههــا .علينــا النظر
للواقــع الحاصــل بجديــو أكــر .مناطــق
الــراع الســنية الســورية يتــم إخالءهــا.
ويتــم ملؤهــا بأناس مــن مختلــف الطوائف
واملذاهــب .يوجــد خريطــة مجهــزة ومعــدة
للمنطقــة .فقــد تغــرت البنيــة التحتيــة
واالساســية للمنطقــة .واألمــال ذهبــت
أدراج الريــاح .وتغــر الرتكيبــة الســكانية
للمنطقــة ولّــدت مشــكالت كبــرة .أعاملنــا
كوقــف اإلي هــا هــا اإلنســاين مســتمرة.
ونطبــق مشــاريعنا بشــكل رسيــع مبــا
يخــص حركــة النــزوح املتزايــدة .فكوادرنــا
عــى اســتعداد تــام ليـاً ونهــارا ً .فمنطقتنــا
الرشقيــة أيضــاً تتعــرض أحــداث هامــة.
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وأهلنا
املدنيــون متأثــرون جــدا ً مــن األحــداث
هنــاك .ومبســاعدة فروعنــا يف الواليــات
األخــرى نعمــل جاهديــن عــى ان نكــون
مره ـاً لج ـراح شــعبنا هنــاك".
مرحبا العربية «نقلة نوعية
بتاريخ الصحافة التركية»
وبعــد اللقــاء الصحفــي أبــدى
أيناجــي إعجابــه بجريــدة مرحبــا العربيــة
كونهــا الجريــدة الرتكيــة األوىل الناطقــة
باللغــة العربيــة يف تاريــخ الصحافــة الرتكية.
كــا أكــد عــى مهنيــة طاقــم الجريــدة يف
اختيــار املواضيــع وامللفــات ومناقشــتها
وتابــع قائــاً ”:مــن الجميــل ان هتصــدر
جريــدة بلغــة إخواننــا املهاجريــن تس ـ ّهل
عليهــم متابعــة املجريــات واألحــداث
بلغتهــم األم وتحــدث نقلــة نوعيــة يف
أوســاط الصحافــة املحليــة .أشــكر القامئــن
عــى العمــل وأمتنــى لهــم التوفيــق
والنجــاح”.
تقرير :حمزة منصور
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 28قتيل و 61جريح حصيلة

تفجير مميت
آخر في قلب
العاصمة
التركية.
هذه المرة،
استهدف
التفجير
القوات
العسكرية
في أنقرة،
في سلسلة
من
التفجيرات
المميتة
التي
حدثت
في تركيا
في العام
الماضي

أكــد رئيــس الــوزراء الــريك ،أحمــد
داود أوغلــو ،أن االعتــداء بالســيارة
املفخخــة الــذي أســفر عــن  28قتيــا يف
أنقــرة ،دبــره حــزب العــال الكردســتاين
وميليشــيات كرديــة مــن ســوريا ،ونفذه
ســوري يبلــغ مــن العمــر  23عامــا.
وقــال داود أوغلــو يف خطــاب نقلــه
التلفزيــون عــى الهــواء" :هــذا الهجــوم
اإلرهــايب نفذتــه عنــارص مــن املنظمــة
اإلرهابيــة يف تركيــا (حــزب العــال
الكردســتاين) وميليشــيات وحــدات
حاميــة الشــعب الكرديــة يف ســوريا"،
مضيفــاً أن الرشطــة أوقفــت تســعة
أشــخاص يف إطــار تحقيقهــا.
وأوضــح" :عــى ضــوء املعلومــات
التــي لدينــا ثبــت بوضــوح أن هــذا
الهجــوم نفــذه أعضــاء جامعــة إرهابيــة
داخــل تركيــا بالتعــاون مــع عضــو يف
وحــدات حاميــة الشــعب عــر مــن
ســوريا" .وأضــاف" :اســم منفــذ االعتداء
صالــح نصــار وقــد ولــد يف عــام  1992يف
مدينــة عامــودا بشــال ســوريا".
ونقلــت وكالــة األناضــول عــن
محافــظ أنقــرة محمــد قليغــار قوله إن
التفجــر ألحــق أرضارا بثــاث عربــات
نقــل عســكرية وســيارة
مدنيــة خاصــة ،فضــا عــن

تحطــم نوافــذ الســيارات التــي كانــت
متــر يف الشــارع أثنــاء وقوعــه.
وعقــب التفجــر ،توجــه رئيــس
الــوزراء أحمــد داود أوغلــو إىل املجمــع
الرئــايس بأنقــرة للمشــاركة يف االجتــاع
األمنــي الــذي ترأســه الرئيــس رجــب
طيــب أردوغــان.
وقــد ألغــى أوغلــو زيارتــه إىل
بروكســل لبحــث أزمــة الالجئــن يف
اجتــاع الــدول "ذات الــرؤى املشــركة"
التــي تضــم  12دولــة ،أبرزهــا أملانيــا
وفرنســا وتركيــا واليونــان.
كــا ذكــرت صحيفــة "نيويــورك
تاميــز" األمريكيــة أن تركيا تحــدت إدارة
الرئيــس األمريــي بــاراك أوبامــا بعــد
تحميلهــا أكراد ســوريا مســؤولية العمل
اإلرهــايب الــذي أودى بحيــاة  28شــخصا
األربعــاء يف أنقــرة.
وأشــارت الصحيفــة إىل أن وحــدات
حاميــة الشــعب الكرديــة تعتــر أهــم
قــوة ملكافحــة تنظيــم "داعــش" يف
ســوريا بالنســبة لواشــنطن ،مضيفــة أن
الوضــع املــزدوج الــذي وقعــت فيــه
الواليــات املتحــدة يعكــس مشــكلة
قدميــة للسياســية األمريكيــة يف الــرق
األوســط.
وأوضحــت "نيويــورك تاميــز" أن
منطقــة الــرق األوســط تشــهد العديد
مــن التقلبــات والتغــرات لكــن
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واشــنطن ركــزت عــى محاربــة "داعــش"
فقــط ،مــا يــؤدي إىل تقليــص فــرص اإلدارة
األمريكيــة للمنــاورة.
وأكــدت الصحيفــة أن التحــدي الجديــد
مــن قبــل أنقــرة يؤكــد أهميــة الســؤال
الــذي وجهــه الرئيــس الــريك رجــب طيــب
أردوغــان إىل واشــنطن حــول الجهــة التــي
تدعمهــا بالفعــل يف املنطقــة ،مطالبــا إياهــا
باالختيــار بــن تركيــا أو األكــراد املوالــن
لحــزب "االتحــاد الدميقراطــي".
وبــدوره أكــد الرئيــس الــريك رجــب
طيــب أردوغــان أن تركيــا مصممــة أكــر
مــن أي وقــت مــى عــى اســتخدام حقهــا
يف "الدفــاع عــن النفــس" بعــد تفجــر أنقــرة
الــذي راح ضحيتــه  28شــخصا.
كــا أعلنــت جامعــة كرديــة مســلحة
تدعــى "صقــور حريــة كردســتان" الجمعــة
 19فربايــر /شــباط مســؤوليتها عــن التفجــر
يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة الــذي أســفر عــن
مقتــل  28شــخصا األربعــاء املــايض.
وقالــت الجامعــة يف بيــان نرشتــه عــى
موقعهــا يف شــبكة اإلنرتنــت ،إن الهجــوم كان
ردا عــى سياســات الرئيــس الــريك رجــب
طيــب أردوغــان ،مؤكــدة أنهــا ســتواصل
هجامتهــا .وتابعــت أن املفجــر كان تركيــا
( 26عامــا) وولــد يف مدينــة فــان رشق البالد.
وأكــد البيــان أن هجــوم أنقــرة جــاء ردا
عــى قتــل القــوات الرتكيــة "بشــكل همجــي
ملدنيــن عــزل وجرحــى يف أقبيــة منــازل

مبد ينــة
جزيــرة" جنــوب رشق البــاد.
يذكــر أن هــذه الجامعــة ،التــي كانــت
يف الســابق عــى صلــة بحــزب العــال
الكردســتاين ،ســبق وأن تبنــت الهجــوم
بقذائــف هــاون عــى مطــار "صبيحــة
غوكتشــن" باســطنبول يف كانــون األول
املــايض ،والــذي تســبب مبقتــل امــرأة.
وأدانــت رئاســة األركان الرتكيــة مــا قالت
إنــه "عمــل إرهــايب" اســتهدف عربــات نقــل
لعنــارص القــوات املســلحة لــدى وقوفهــا
عنــد إشــارة مروريــة يف إحــدى شــوارع

العاصمــة.
مــن جانبهــا أعربت
قطــر عــن إدانتها واســتنكارها "الشــديدين"
للتفجــر "اإلجرامــي" ،وأكــدت وزارتهــا
الخارجيــة "تضامــن دولــة قطــر وتأييدهــا
الكامــل لكافــة اإلجــراءات التــي تتخذهــا
تركيــا الشــقيقة ملواجهــة األعــال اإلجراميــة
الهادفــة إىل زعزعــة أمنهــا واســتقرارها".
ونــرت صحيفــة “ينــي شــفق” الرتكية،
يف خــر لهــا ،بــأن الشــهيد الرقيــب “فيــاز
ألهــان” فقــد حياتــه يف تفجــر أنقــرة ،أثنــاء

اســتهداف
حافــات لنقــل عنــارص القــوات املســلحة،
لــدى وقوفهــا عنــد إشــارة مروريــة يف شــارع
“إينونــو” بالعاصمــة أنقــرة.
وبحســب الصحيفــة ،فإنــه وقبــل وقــوع
الحــادث نــر الرقيــب “فيــاز إلهــان”
يف صفحتــه مبوقــع التواصــل االجتامعــي
“فيــس بــوك” منشــوره األخــر ،كتــب فيــه:
“ال تنــي يــا تركيــا ،هنــاك أبطــال يرتكــون
أبناءهــم أيتامــا؛ مــن أجــل أن يضحــك
أبناؤنــا يف املســتقبل”
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إيران تعين سفير
استثنائي في أنقرة

وأشار السفري اإليراين الجديد الذي وصل
بدأ سفري جمهورية إيران الجديد "محمد
إىل تركيا ،والذي كان يف استقباله عدد من
إبراهيم تاهرييان" عمله يف العاصمة أنقرة ،وقد
الدبلوماسيني اإليرانيني ،وممثيل املؤسسات
منحت جمهورية إيران سفريها الجديد يف أنقرة
لقب "املسؤول املفوض ،االستثنايئ ،رفيع املستوى" .اإليرانية الرسمية يف تركيا ،إىل أن تركيا هي جارة
حسنة إليران ،إذ قال" :إن تركيا هي جارة حسنة
ولفت مسؤولون إيرانيون إىل أن جمهورية
إيران متنح لقب السفري"االستثنايئ ،رفيع املستوى" لنا ،نأمل خالل املرحلة القادمة ومن خالل
لسفرائها التي تقوم بتعيينهم يف الدول التي تحمل املبادئ التي تتخذها إيران يف معامالتها،
أهمية بالنسبة إليها ،مثل روسيا وتركيا وغريهام" .ومبساعدة كافة األطراف ،أن نطور
وحسب ترصيحات السفارة اإليرانية يف أنقرة ،العالقات الثنائية بني البلدين ،عىل كافة
فإن السلطات العليا يف جمهورية إيران اإلسالمية األصعدة السياسية ،واالقتصادية،
طالبت ببذل الجهود الكافية لتحسني العالقات بني والثقافية وغريها".
• وكاالت
تركيا وإيران.

أنقرة
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حزب اهلل ضمن لوائح االرهاب السعودية

صنفت اململكة العربية السعودية أربع
رشكات وثالثة لبنانيني ضمن الئحة اإلرهاب،
الرتباطهم بأنشطة تابعة لحزب الله اللبناين.
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية يف بيان
لها أن "اململكة ستواصل مكافحتها لألنشطة
اإلرهابية لحزب الله بكل األدوات املتاحة".
وتعهدت الوزارة يف البيان بأنها ستستمر يف
"تصنيف كيانات تابعة للحزب كإرهابية وفرض
عقوبات عليها ما دام يقوم بنرش الفوىض وعدم
االستقرار ونرش هجامت إرهابية ومامرسات
أنشطة إجرامية وغري مرشوعة يف العامل".
وأضافت الداخلية السعودية أنه ال ينبغي

ألي دولة أو منظمة دولية التغايض عن جرائم
مليشيات حزب الله وأنشطته املتطرفة.
وحذرت الوزارة جميع املواطنني واملقيمني
يف اململكة من أي تعامالت مع حزب الله أو
األشخاص والكيانات املشار إليها ،ومن يثبت
تورطه يف هذه التعامالت فستطبق بحقه
األنظمة والتعليامت ذات الصلة مبكافحة
اإلرهاب ومتويله.
وكانت السعودية واليمن اتهام حزب الله
بالضلوع مبارشة يف تدريب الحوثيني والتخطيط
لعمليات إرهابية يف األرايض السعودية.
• وكاالت

وقال ألوين "عندما أصبحت إرسائيل
اتهم املخرج السيناميئ اإلرسائييل املتوج
فاشية وأصبح تنظيم الدولة فاشيا ،أردنا أن
يف مهرجان برلني "عودي ألوين" ،الحكومة
اإلرسائيلية بالفاشية ،وأطلق عىل إرسائيل اسم نظهر أننا قادرون عىل إيجاد نوع مميز من
"دميقراطية البيض" ،وذلك يف ترصيحات أثارت املقاومة ،وانضممنا إىل بعضنا لنعطي أفضل
ضجة يف األوساط الثقافية الغربية ويف الداخل ما عندنا".
وانتقد املخرج اإلرسائييل املستشارة
اإلرسائييل.
األملانية أنجيال مريكل التي تبدي تأييدا واضحا
واستشهد املخرج اإلرسائييل بإرضاب
إلرسائيل ،ومل تذكر كلمة "احتالل" يف أي من
الصحفي الفلسطيني محمد القيق عن
الطعام ،ليؤكد عىل غياب أي حقوق لألقليات خطاباتها ،وفق قوله.
وأضاف أن مريكل تبيع رئيس الوزراء
غري اليهودية يف إرسائيل.
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو مزيدا من
الغواصات النووية حتى يواصل السياسة
التي ينتهجها ضد
الفلسطينيني،وهي
بذلك تدعم النظام
الفايش يف إرسائيل عىل
حد وصفه.
• وكاالت
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محالت تجارية بأخالق عسكرية !!!
لقد أدت بعض التصرفات التي تصدر من بعض السوريين إلى المساهمة في االساءة للجالية السورية
المقيمة في مدينة قونيا .ومنها الضجة التي حصلت بسبب دالل البيوت السوري الذي لمجرد ذكر
اسمه تعود بنا مخيالتنا إلى إحدى عواينين ومخبري المسلسل الدمشقي المشهور “الخوالي”

هذا الرجل الذي كان واليزال يستغل
الشباب والعوائل السورية ويستحكمهم
ويضعهم تحت األمر الواقع ويستغل
وضعهم املادّي الصعب مقابل تأمني
مسكن لعائلة أو مساكن شبابية تحولت
بسبب أمثال هؤالء االستغالليني إىل سجون
صغرية ضمن املباين السكنية .فقد وصلت
قلة االخالق ودناوة النفس وانعدام الضمري
لدى هؤالء الناس إىل استغالل أبناء بلدهم
وجلدتهم مقابل الحصول عىل املال ال بل
املزيد من املال!!.
فهؤالء االستغالليني يقومون باستئجار
املنازل بأسعار منخفضة جداً ويقومون
بتأجري املنزل الذي يتسع لعائلة إىل أكرث
من  18شاب باالضافة إىل الكمسيون الذي
يعادل أجار شهر كامل وباالضافة إىل تأمني.
لوحة اخرى مسيئة للسوريني والتعرب
عن هذا الشعب الذي يتمتع بعادات
وتقاليد وثقافة عالية...
مطعم سوري يحمل اسم مدينة
تاريخية وعريقة ويجمع بني لذة الطعام
وأخالق العسكر وصور العشوائيات التي
لطاملا سئمنا رؤويتها والتي التشبه اسم
املدينة التي يحمل اسمها أبداً...
التشعر إال وأنك يف إحدى مطاعم
الثكنات العسكرية التي ألفناها طويالً.
أصوات املوسيقى ,وصخب ميلئ املكان
وتبادل املسبات باالضافة لالزدحام الذي
كنا نراه يف أماكن بيع املؤكالت يف األحياء
الشعبية وكراجات البوملان ومناطق
العشوائيات .صور ومشاهد مل تساهم إال
يف إعطاء مزيد من السمعة السيئة ظهور
الشائعات باالضافة إىل ارتفاع حدة ردود
األفعال السلبية تجاه السوريني.
يف إحدى املرات وأثناء تجولنا يف
شارع "الالرندة" أو مايعرف "بجادة
صاحب عطا" لفت نظرنا كمية االزدحام
التي يعج بها أحد املطاعم وأصوات
الضجيج والصخب التي متلئ الشارع.
فقررنا الدخول لذلك املكان من أجل
تناول الطعام يف ذلك املحل األشبه بزنزانة
مفتوحة .جلسنا عىل إحدى الطاوالت
ننتظر مجيء أحد ليسألنا ماذا نريد تناوله
ولكن رغم االنتظار فلم يأيت أحد ومل ينظر

إلينا أحد ...
وأثناء مرور أحد العاملني من أمامنا
رصخت ألحدهم :من فضلك ...فبادرين
قائالً" :اقطع وصل ..ادفع ..وانتظر
الدور"!!!
رسعان ما عادت إىل مخيلتي صور
مطاعم الثكنات العسكرية وترصفات
املجندين العسكريني يف شعب التجنيد.
ذهبت إىل الصندوق وكان هناك رجل
مسن يجلس خلف الصندوق اليضحك
وجهه حتى لرغيف الخبز الساخن.
أنا ":مرحباً ..نريد شاورما لشخصني"..
ومن دون أن يتكلم أي كلمة أعطاين
ورقة مكتوب عليها (  2شاورما ) سألته
بعدها ماذا أفعل فقال يل بلهجة قاسية":
روح وقف عل الدور خود سندويشتك "!!!
طريقة معاملة ال تختلف أبداً عن
تلك التي تعودناها مع األسف الشديد
يف دوائر الحكومة الرسمية وعىل األخص
العسكرية .وعىل الرغم من أنني استهجن
هذه النوعية من املعامالت لكنني فضلت
استكامل املعاناة ألرى النهاية...
ذهبت وأعطيت العامل الورقة التي

كتب عليها ( 2شاورما)فلم ينظر إىل وجهي
وإمنا اكتفا باالشارة يل بيده قائالً ":وقف
عل الدور لتاخد سندويشتك"..
مل استطع االنتظار وذلك لضيق
املكان وكرثة االزدحام وإمنا التفت عائداً
إىل الطاولة التي يجلس عليها صديقي
فإذا بالعامل يرصخ يب بصوت عايل ولهجة
استهزائية ":أنا ماقلتلك انتظر هون ..
لعمى ماصفي غري أطعميك األكل كامن"..
وبعد  15دقيقة أعطاين العامل الـ
" 2شاورما" بيدي وقال يل " :فوت كول"
أحسست نفيس يف زنزانة من تلك التي
كنا نسمع بها أو نراها يف األفالم .ذهبت
إىل الطاولة التي يجلس عليها صديقي
وتحدثت للرجل املسن الذي يجلس عىل
الصندوق لكنه مل ينتبه يل بسبب الزبائن
الذي كان يكتب لهم األوراق فطلبت
من إحدى العامل أن يحرض لنا إثنان من
األطباق لنضع به الطعام باالضافة إىل
بعض املخلل واملايونيز والبطاطا فأجاباين
وكأمنا اإلجابة عىل رأس لسانه ":املخلل
واملايونيز والبطاطا مبصاري  ..بتدفع
لجبلك؟!!" فأجبته بلهجة استغراب ":جيب

مو مشكلة!!"
أحرض لنا العامل طَ َبقَا طعام مل يتم
غسلهم عىل األرجح وإمنا مسحا بإحدى
الخرق املغموسة بزيت الدجاج إلزالة
زوائد الطعام السابقة باالضافة إىل طبق
صغري من املخلل املتبقي من الزبائن
السابقني والقليل من املايونيز املوضوع
عىل حبات البطاطا املحروقة والباردة...
وأثناء تناولنا الطعام التفت الرجل
الذي يجلس عىل الصندوق إىل الخلف
ونظر إىل طاولتنا ورسعان ما رصخ
للعامل غاضباً ":مني حطلن لهدول مخلل
ومايونيز وبطاطا ؟ هدول مو دافعني
غري  2شاورما" فأجابه صديقي منزعجاً":
التخاف سننهي طعامنا ونعطيك
ماتريد"!!..
ولكن بسبب كرثة التفات ذاك
الرجل إلينا وبقاء العامل واقفاً أمامنا
خوفاً من أن نهرب دون أن نعطيه مثن
املخلل القديم والبطاطا الباردة املحروقة
مل نستطع استكامل الطعام وإمنا فضلنا
الهروب من ذاك الوسط امليلء بأجواء
عسكرية استغاللية همجية.
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المتزوجات
صديقاتها
إلى
عزباء
من
ّ

تتزوج بعد..
لم
صديقة
من
رسالة
ّ
"من الطّبيعي ج ّداً لنا نحن الفتيات أن
 ،٪٠.٠٠٠٠١فال ّرجاء عدم ال ّتحليل ،أتريك ذلك
الصف األ ّول،
تتز ّوج إحدانا أثناء املرحلة الجامع ّية ،وأخرى
لكتاب ال ّرياضيات البنك يف ّ
ودعيني وإيّايك نكمل التس ّوق بسالم.
بعد عام .ومن الطّبيعي ج ّداً أن أنظر بعد
تخ ّرجي بـ  ٣أو  ٤أعوام فأرى جميع صديقايت
 -٦الوِحدة صعبة يف ّكل حاالتِها :وحدة
وقد أصبحن أ ّمهات لطفل أو أكرث بينام أنا مل
ال ّزوج وزوجها يشاهد ال ّتلفاز لوحده ّكل ليلة،
أتز ّوج بعد ،هذا كلّه
طبيعي ،ولكن ملاذا يجربين وحدة االبن وهو مغرتب لل ّدراسة ،وحدة
ّ
األب بعد ان تغادره ابنته الوحيدة لبيت
من حويل عىل أن أشعر أ ّن ّكل ذلك أمر..
ال ّزوجية .ليست العزباء من تشعر بالوحدة
غريب وغري طبيعي؟ وأ ّن هناك خلل ما؟
صديقايت املتز ّوجات ،إليكم هذه ال ّرسائل :فقط .الوحدة هي افتقاد انسانٍ شعرتَ سابِقاً
بوجوده ،فوحدة الفقد أش ّد من وحدة ال ّتم ّني.
 -١أنا لست متطلّبة ،أنا ال أبحث عن
 -٧حياتكم ليست أفضل من حيايت،
ريايض ،وال أبحث
مليونري ،ال أبحث عن
ّ
وحيايت ليست أفضل من حياتكم ،ال تراهنوا
ٍ
ً
عن أمري .أنا ال أنتظر فارسا عىل خيل أبيض
لينقذين ،أنا ال أبحث عن مدير رشكة عامل ّية ،وال عىل أ ّن استقراركم يف ّ
عش ال ّزوج ّية سيجلب
السعادة وأ ّن العزباء ستموت من الوحدة
عن رجل يسافر ّكل أسبوع م ّرة .أنا ال أبحث
لكم ّ
عن رجل أسمر ،أو رجل طويل ،أو رجل وسيم ،والشّ وق .ليست هناك مراهنة عىل املستقبل،
كُن سعيداً حيث انت ودعك من اآلخرين.
أقل وسامة م ّني.
او رجل ّ
 -٨ال تعاملونني كمن فقدت رجلها أو
وبالطّبع ال أبحث عن رجل فقد شعره،
يدها أو عينها .ولدت كاملة ،فلامذا تنتقصون
أنا ال ...أو أتعلمون أمراً؟ ما أبحث عنه ليس
من شأنكم ،فال تصفونني بالـ "متطلّبة ،باحثة من صفايت فقط ألنّني عزباء؟ ملاذا ترونني
الحق
"ناقصة" وغري "مكتملة"؟ من أعطاكم ّ
متكبة ،"...من أريد،
عن ال ّذهب ،مغرورةّ ،
ليس من شأن أحد سواي .وال تجعلون "حالتي بالشّ فقة ع ّيل؟
 -٩لنقل أنّني وصلت لعمر الـ  ٣٥ومل
املستعصية" محور حديثكم.
أتز ّوج ،أرجوكم ال تخربونني عن
 -٢تحدّثو عن أطفالكم أمامي ،لن
رجل ُمطلّق كان يرضب زوجته األوىل
أحسدهم ولن أحسدكم أعدكم بذلك.
 -٣نعم ،لو دعومتوين لجلستكم "ال ّنسائية" ويبحث اآلن عن زوجة جديدة .ال
تخربونني عن أرمل ال يعمل ويدخّن
يف ذلك اليوم ألتيت ،ولكن يبدو أ ّن الخاتم
طوال يومه ويريد زوجة ،ال تخربونني
عىل اليد اليرسى هو بطاقة الدّخول بال ّنسبة
عن رجل يكربين ب ٣٠عاماً.
لكم.
عمري ال يعني أنّني ساتز ّوج أ ّي كان فقط
عرس ما ،وتدخل
 -٤عندما نذهب إىل ِ
العروس ،أرجوكم ال تنظروا إ ّيل بعني الشّ فقة ،ليكون تحت سقفي رجل .ال زال يف رأيس عقل،
ولقلبي ميول لن أتجاوزه إرضاء أل ّي كان.
دعوين أستمتع بال ُعرس دون رمي مشاعركم
 -١٠سيعتني ِ
بك زوجك عندما تكربين،
اإلنسانية يف غري مكانها .وعندما يبدأ العروسان
بال ّرقص وتدمع عيناي ،أرجوكم ال تش ّدوا عىل وستعتنني بِه ،وكذلك هناك من تز ّوج ٣
نساء توفاه ّن الله وبقي وحيداً .فأرجوكم ،ال
يداي وال تر ّبتوا عىل كتفي وكأنّني يف عزاء،
فبرصاحة أنا أبيك عىل فيلم تايتانك  ٢٥م ّرة يف تس ّمموا شبايب بأمور لن أختربها قبل  ٣٠او
 ٤٠عاماً.
طبيعي.
ّكل عام ،فالبكاء عندي أمر
ّ
ِ
السوق ،ال
 -١١عندما أر ِاك
" -٥كيف حالك؟"
وزوجك يف ّ
تطلبي منه االختباء ،أوالً لن أحسدكم ،ثانياً،
أنا بخري
لن أغريه ليتز ّوجني ،فال تخايف نحن ال نعيش
" أخربيني الحقيقة ،كيف ِ
أنت؟"
فيلامً أجنب ّياً.
عندما أقول أنّني بخري ،فهذا يعني أنني
" -١٢متى ستتزوجني؟" ،عندما يسألونني
بخري .وإن كنت لست بخري فصدقوين أن
السؤال يدور يف خاطري "أح ّقاً يعتقدون
هذا
ّ
السبب هو عدم زواجي هي
نسبة ان يكون ّ

أنّني أملك إجابة أم هو سؤال اعتادوا سؤاله؟"
..
ِ
ساعات و ١٢
 سأتز ّوج بعد يومني و ٥دقيقة!!!!
أنت مضحكة ،سأدعوا ِ
"ها ها ها كم ِ
لك
ليالً ونهاراً أن يرزقك الله رجالًِ ،
أنت صديقة
غالية".
 -١٣نعم ،املرأة الغري متز ّوجة قد تكون
حياتها مفعمة بالعالقات االجتامعية
واملهن ّية ،وقد تكون ناجحة
يف حياتها ،ملاذا نتخ ّيلها دامئا
بني رائحة أثاثها
يف غرفة لونها ّ
عتيقة؟ "
ُمحزن كيف ينظر
مجتمعنا إىل املرأة
وخاصة بعد
العزباءّ ،
تجاوزها عمر الـ،٣٠
وكاّنها أصبحت
عالة ،أو
ُمحزنة،

بينام
قد تكون
متف ّوقة وسعيدة
متاماً مثل أ ّي
انسان آخر ،الفرق أنّها تعود
لبيت والديها وليس لبيت زوجها .ليس هناك
للسعادة.
أي قاعدة مو ّحدة وال وصفة سحر ّية ّ
أنا اؤمن أ ّن االنسان يستطيع أن يكون
سعيداً دون زواج ،أو بعد فقد زوجه ،أو يف
السبب وببساطة أنّه
حالة حدوث طالقّ .
ً
أيعقل أن يخلق الله أناسا ويرزقهم "نصف
سعادة" فقط ألنّهم مل يجدوا رشيك حياتهم؟
إ ّن الله أعدل من أن يجعل فتاة تعيش طوال
حياتها ..نصف حياة ونصف سعادة ،فال
تظلموها أنتم.

من هي آالء حمدان؟

االء حمدان فلسطينية الجنسية.
فوتوغراف ّية وصانعة أفالم ومد ّونة.
حصلت أعاملها عىل العديد من
الجوائز العامل ّية واملحل ّية كام أنّها مت ّيزت
السفر عرب الكتابة واألفالم.
يف تدوينات ّ
ُعرضت أعاملها يف معارض عرب ّية
ودول ّية .حصلت عىل دبلوم صناعة
األفالم من أكادميية نيويورك لألفالم،
وقامت بإخراج أعاملٍ يف عدّة دول
بهدف ال ّتبادل الثّقايف وتبادل الخربات
ونرش الوعي .أحدث جوائزها لألفالم
القصرية هي يف مهرجان د ّيب لإلبداع
٢٠١٥
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السوريون هم أخوتنا المهاجرون
يقيم في مدينة قونيا مايزيد عن  60ألف سوري موزعين على مقاطعات المدينة وبلداتها .بعضهم من قام
بإنشاء عمله الخاص وبعضهم األخر يتابع دراسته في المدارس والجامعات مستفيدين من الفرص التي أعطتها
الحكومة التركية للطالب السوريين الستكمال دراستهم الجامعية في الجامعات الحكومية التركية مجانًا.

وإضافة إىل التعليم يف املدارس
والجامعات فقد قامت مديريات اإلفتاء
الرتكية بفتح جوامعها ومعاهد تحفيظ القرآن
أمام الدعاة السوريني وحفاظ القرآن واملشايخ
ليتمكنوا من استكامل تعليم أبناءهم وبناتهم
أمور دينهم بلغتهم العربية األم وضمن نطاق
املساجد .وللوقوف عىل هذا املوضوع أكرث
تحدثنا مع مفتي مدينة قونية الربوفسور عيل
أكبنار.

اإلسالمية.
كام أنه يوجد يف معهد بابا سلطان
لتحفيظ القرآن الكريم التابع ملديرية إفتاء
مقاطعة قاراطاي مايزيد عن  80طالب
وطالبة سورية يتلقون التعليم الديني
والكتابة والقراءة ضمن روضة عىل خطى
الحبيب .وتقوم الداعية السورية نجاح صادق
باالرشاف عىل هذه الخدمة بشكل تطوعي
باإلضافة إىل  7من املعلامت السوريات.

ح.م :ماهي الفعاليات والنشاطات
التي تقوم إدارة إفتاء قونيا بتقديمها
للالجئين السوريين المقيمين في
المدينة؟
ع.أ.ب :مبا يخص الخدمات التي تخص
الالجئني السوريني فقد أرسلت رئاسة الشؤون
الدينية كتاب توصية وتحفيز لتفعيل املجال
الديني لألخوة الالجئني مبا يف ذلك الخدمات
الدينية والتعليم الديني  .وبدورها فإن
مديرية أوقاف قونية تستمر يف تقديم
فعالياتها ونشاطاتها تحت هذه العناوين
الثالثة:
 دورات تحفيظ للقرآن الكريم يف الكثريمن معاهد تحفيظ القرآن
 دروس الوعظ واإلرشاد يف جوامعمختلفة
 خطبة الجمعة باللغة العربية يف جوامعمختلفة
باإلضافة إىل إقامة برامج واحتفاالت
ومؤمترات يف األعياد الدينية واملناسبات

خدمات التعليم الديني
يف العام الدرايس
 2015-2014قامت
مديرية إفتاء مدينة قونية
بالتعاون مع مجموعة
من املعلمني واملعلامت
السوريني وأصحاب الخربة
يف مجايل الرتبية والتعليم
بافتتاح مايزيد عن
 36فرع وأكرث
من 56
صف

يف مختلف مناطق املدينة واستيعاب مايزيد العام الدرايس  2016-2015مل يتم افتتاح
معاهد تحفيظ القرآن بل أنه تم دعم مرشوع
عن  2200طالب وطالبة باإلضافة إىل 615
طالب وطالبة يف إحدى معاهد تحفيظ القرآن مديرية الرتبية والتعليم التي قامت بدورها
بافتتاح  19مدرسة الستكامل الطلبة السوريني
الكريم املوجودة يف مركز املدينة والتابعة
تعليمهم األسايس وتعيني أساتذة وأنسات يف
ملديرية االفتاء .كام أنه قامت مجموعة
املدارس التي تم افتتاحها .وعىل الرغم من
من املعلمني واملعلامت السوريني خريجي
ذلك فال يزال هناك فعاليات يف بعض الجوامع
الجامعات أو خريجي املعاهد اإلسالمية
بالخدمة يف هذه االفرع واملعاهد من دون أن واملعاهد الرشعية مستمرة ولو كانت قليلة.
يتقاضوا أجوراً شهرية أو مقابل مادي.
خدمات الوعظ واإلرشاد
ويف صيف العام  2015قامت إدارة
يف العام  2015تم البدء يف إقامة دروس
االفتاء بالتعاون مع بلدية قونيا
وعظ وإرشاد يف االماكن التي تشهد تجمعات
الكبرية باففتاح  5مدارس
كبرية للسوريني وذلك بشكل منفصل للرجال
باالضافة إىل مبنى الكومك
والنساء من قبل بعض االساتذة واالنسات
التابع للبلدية ضمن  63صف
السوريني والسوريات املتعلمني والحاصلني
واستيعاب مايقارب 1150
طالب وطالبة سورية متكنوا من عىل شهادات بشكل تطوعي .كام أن عدداً من
معلمي الكادر التعليمي التابع ملدارس األمئة
االستفادة من الدورات الصيفية
تحت إرشاف مجموعة من األساتذة والخطباء يقومون بإلقاء محارضات وعظ
وإرشاد أيضاً .وهناك نية إىل رفع العدد إىل
واملعلمني واألكادميني
الثالثني يف الفرتة القريبة القادمة.
السوريني
خطبة الجمعة باللغة العربية
املتطوعني.
تحت إرشاف مديرية إفتاء املدينة فقد
يف
تم االعالن عن إلقاء خطبة الجمعة باللغة
العربية بعد انتهاء الخطبة باللغة الرتكية وذلك
يف بعض الجوامع التي تقع يف مناطق تشهد
تجمعاً كبرياً بالسوريني.
كام ان مديرية االفتاء مستعدة لزيادة
عدد الجوامع يف حال االحتياجوالطلب وهذه
الفعاليات كلها يتم تنفيذها من قبل آدم
بهشوان مدير شعبة التعليم والخدمات

تقرير 11

أذار 2016

حمزة منصور

hamza.mansor9020@gmail.com

التكنولوجيا التتعارض مع ش
ال�ع

الدينية يف مديرية إفتاء املدينة.

الرتكية وبذلك نستطيع التواصل والتفاهم.

0ح.م :في النهاية ماهي رسالتكم
ح.م :ماهي نسبة الحضور لهذه
لقراء جريدتنا العربية؟
الفعاليات؟
ع.أ.ب :يف الفرتة التي متر بها األمة اإلسالمية
ع.أ.ب :ميكننا القول بأن نسبة الحضور يف
جميع الفعاليات التي ترشف عليها إدارة اإلفتاء مبرحلة صعبة وعىل وجه الخصوص سورية فإنني
أقول بأنه علينا وضع حالة الرشق األوسط أمام
تتمتع بإقبال كبري خاصة أن الالجئني كلهم
مسلمون وبأن أماكن التجمع هي الجوامع لذلك أعيننا وأن ننتبه إىل أولئك الذين يريدون إضعاف
الدول اإلسالمية ,ويجب العمل عىل مفهوم
فجميع الفعاليات والنشاطات تتمتع بأعداد
اإلتحاد والتكاتف واإلبتعاد عن طريقة التفرقة
كبرية وحضور كثيف.
والتباغض .فعندما يقوم املسلمون برتك القواسم
ح.م :كمديرية إفتاء مدينة قونيا ماهي املشرتكة فيام بني بعضهم البعض تضعف
قوتهم .وتتحقق مآرب األخرين عىل أرض الرشق
توقعاتكم من الفعاليات والنشاطات؟
األوسط .وتُس ّه ُل أمورهم ويصبحون راضيني.
ع.أ.ب :إننا ننظر إىل أخوتنا الالجئني
ولذلك عليهم التواصل مع القامئني عىل الخدات
السوريني كمهاجرين .وإننا نعيش معهم أجواء
والوعظ واإلرشاد والنشاطات يف الجوامع التي تم
املهاجرين واألنصار .كام أننا نرجو من أخوتنا
افتتاحها من قبلنا وتبادل األفكار ودعم بعضهم
السوريني أن اليشعروا بالوحدة والعزلة ضمن
البعض وتشجيعهم ملا يُقام .كام نرجو منهم
هذه األخوة .ونتمنى منهم أن يأخذوا هذه
الفعاليات والنشاطات املتاحة لهم بعني اإلهتامم أن يقوموا بواجبهم تجاه هذه الخدمات لتكرب
وتستمر .ويف الوقت نفسه فإننا ندعو الله النتهاء
والجدية .ونتمنى منهم وأن املحافظة عىل
الحرب القامئة يف بالدهم وتوقف األوجاع واألالم
األماكن واملساجد وتقدير الجهود املبذولة.
كام أننا ننتظر دعائهم أيضاً.
تعالو لنلتقي يف أخوة املهاجرين واالنصار.
ح.م:كيف تستطيعون التواصل مع
ولنكون متحدين بشعور األمة .وأن نكون أحياء,
السوريين الذين اليتكلمون اللغة
أقوياء.
التركية؟
والسالم مع الدعاء...
ع.أ.ب :لدينا موظفني يجيدون اللغة العربية
كام أنه يوجد هناك سوريني يجيدون اللغة
• تقرير :حمزة منصور

إىل تم� سيبقى المصلون
يتسابقون ف ي� خطبة الجمعة إىل إيجاد
حائط أو مكان فارغ يمكنهم من
االستلقاء ريثما ينتهي الخطيب من
رسد كالمه الذي أصبح متكرراً ومألوفاً
لدى أغلب الناس إن لم يكن من
أرشيف خطب السنوات الماضية؟
أعتقد أننا إن لم نعمل عىل
استخدام التطور والتكنولوجيا �ف
ي
ن�ش ديننا فسنخرس فئة الشباب
وهي فئة مهمة جداً لم تعد تتقبل
االساليب القديمة ف ي� رسد خطب
الجمعة عىل الطريقة الموجودة
حالياً .فنبينا صىل هللا عليه وسلم
عندما صعد إىل مرتفع وخطب
بالناس كان قد أحدث شيئاً جديداً
لم يكن شائعاً ف ي� عرصه .ألم يقل
هللا عز وجل “ لقد كان لكم ف ي� رسول
هللا أسوة حسنة لمن كان يرجو هللا
آ
كث�ا “ صدق
واليوم الخر وذكر هللا ي
هللا العظيم
فلما النعمل عىل توظيف
الحضارة الموجودة ي ن
ب� ايدينا
تغ�اً يُ َح ِّو ُل ُخط ََب الجمعة
ل ُن ْح ِد َث ي
ف
من مكان يبعث ي� الغالبية الملل
والنعاس إىل مكان يجعل الناس
تتسابق إليه؟
يقول المصطفى صىل هللا عليه
وسلبم لكل زمان دولة ورجال فكل
الزمنة أ
زمان يختلف عن أ
الخرى
بأدواته وأساليبه ووسائله .ففي زماننا
هذا الصوت والصورة أصبح ث
أك�
ت
المس�سل والطويل
وقعاً من الكالم
�ش
ولربما صورة واحدة قادرة عىل ح
قضية وتلخيص فكرة تحتاج وقتاً
والتعب� فهل
طويل من الكالم
ي
ياترى لو استخدمنا الساقط الضو�ئ
ي
ت
الصو�
والمؤثر
والتأث�ات الضوئية
ي
ي
ف ي� خطب الجمعة سنتخلص من
مشاهد النوم والنعاس والملل الذي
تعودنا رؤيتها ف ي� خطب الجمعة؟

إليكم الطريقة...

اعتقد لو أن الخطبة تبدأ بفيديو
قص� ي�ش ح موضوع خطبة هذا
ي
أ
السبوع وبعدها يبدأ الخطيب
خطبته برفقة مشاهد فيديو وصور
ذات عالقة بما يتحدث عنه خطيب
الجمعة عندها ت
ين
المصل� كلهم
س�ى
يستمعون ويصغون لما يتحدث
عنه الخطيب ويشاهدون ماتعرضه
الشاشة بانتباه ي ز
وترك� واهتمام...
كما اعتقد انه علينا إيجاد سبل

ترغيب تعمل عىل جذب الناس إىل
المساجد وتطوير االساليب التقليدية
ألنه من أجل الوصول إىل شبابنا
وجيل اليوم علينا إعادة النظر ف ي�
الطرق أ
ت
ال� يستخدمها
وال
ساليب ي
رجال الدين ف ي� خطاباتهم الدينية
يز
وترك� خطبهم عىل مواضيع
تجعلهم اقرب لهذه الفئة ال�ت
ي
باتت التكنولوجيا واستخداماتها
كب�ة ف ي�
الخاطئة تشغل مساحات ي
حياتهم فإذا استطعنا توظيف نفس
ف
ن
دي� حضاري
التكنولوجيا ي� إطار ي
يستقطب الشباب ويظهر لهم
تفك�هم
دينهم بشكل قريب من ي
ومشابه لواقعهم وبعيد عن
كب�اً
ً
ا
ز
إنجا
التعصب نكون قد حققنا
ي
ف� كسب فئة هي أ
ف
الساس ي� بقاء
ي
المجتمعات قائمة...

االسالم اليتناقض مع
التكنولوجيا

ت
اخو�...
ي
ف
استخدامنا للتكنولوجيا ي� ن�ش
�ش
ديننا وفهمه ال يتعارض مع ال ع
الحنيف وديينا القويم فلن نعود
لركوب الخيل بعد ان ف ََّضل هللا
علينا بالعربات والحافالت ولن
نعود الستخدام الحمام الزاجل
بعد أن أكرمنا هللا بالهواتف النقالة
ت
واالن�نيت ولن نعود الستخدام
الساعة الرملية بعد ظهور الساعات
ت
وأك� دليل هو أن القرآن
االلك�ونية ب
بأن سلیمان علیه السالم
ب
يخ�نا ّ
كان یقطع مسافة بعد شهرین وهو
یط� ف ي� السماء ،وهنا إشارة إیل أن
ی
الناس يستطيعون قطع مسافات
ف
الشارة إیل
بعیدة ي� السماء ،بما فيه إ
آ
ت
والهليكوب�
الالت الجویة كالطائرة
والطائرة النفّاثة .حيث يقول ربنا عز
من قائل”:
الر َيح غ ُُد ُّو َها َش ْه ٌر
ان
َ
( َو ِل ُسل َْي َم ِّ
ن
َ
� ال ِْقط ِْر
َو َر َو ُاح َها َش ْه ٌر َوأ َس ْل َنا ل َُه َع ي ْ َ
� يَ َديْ ِه ِب ِإذ ِْن
َو ِم َن ال ِْج ِّن َمن يَ ْع َم ُل بَ ي ْ ن َ
َربِّ ِه َو َمن يَ ِز ْغ ِم ْن ُه ْم َع ْن أَ ْم ِرنَا نُ ِذق ُْه
الس ِع ي ِ�) (سورة سبأ ”: )21
ِم ْن َعذَ ِاب َّ
ماينقصنا ليس المال وال السالح
وال العتاد وإنما أن نفهم ديننا
من خالل القرآن والسنة بعيداً عن
التحريف والبدع والتضليل...
“ ولنبدأ بأنفسنا قبل فوات
آ
الوان “
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تحقيق

اقتصاديات الشرق
األوسط حالة تبعث
على التشاؤوم

كشف تقرير صادر
عن البنك الدولي،
أن انخفاض أسعار
النفط عالميا قد
ضرب اقتصاديات
كل من (العراق -
سوريا  -اليمن وليبيا)
بسبب العمليات
العسكرية والصراعات
الداخلية ،مما أدى
إلى إنهيار منظومة
الخدمات التي تقدم
للمواطنين.
ويف تقييمه لألرضار التي لحقت باقتصاديات
الدول األربع ،ذكر تقرير "اآلثار االقتصادية للحرب
والسالم " ،أن سوريا خرست نحو  72مليار دوالر يف
الفرتة ما بني عامي  ،2015-2011وحسب التقييم
املبديئ لألرضار التي شهدتها املدن السورية التي
تشهد عمليات عسكرية ( حلب  -درعا  -حمص -
حامة  -إدلب  -الالذقية) ،تذهب التقديرات إىل أن
األرضار الكلية لتلك املدن تراوحت ما بني 4.5 - 3.6
مليار دوالر خاصة يف قطاعات اإلسكان والصحة
والتعليم والطاقة واملياه والرصف الصحي والنقل
والزراعة.
وذكر التقرير ،أن حلب أكرث املدن ترضرا ً إذ
بلغ نصيبها قرابة  %40من األرضار ،وجاءت الالذقية
أقل املدن ترضرا ،وكشف التقييم أن األرضار التي
أصابت الساكن كانت األكرب عىل اإلطالق بفارق
كبري عن غريها إذ شكلت أكرث من  %65من األرضار
الكلية.

وفيام
باليمن،
يتعلق
الدويل يف الوقت الحايل
يعكف البنك
عىل إجراء تقييم مامثل بالتعاون مع وكاالت األمم
املتحدة واملنظامت غري الحكومية ،ويظهر التقييم
املبديئ أن األرضار يف أربع مدن رئيسية هي (
صنعاء  -عدن  -تعز  -زنجبار) ترتاوح تكلفتها نحو
 5مليارات دوالر ،وكان أكرث القطاعات ترضرا ً هو
االسكان.
ويف العراق أجرى البنك الدويل تقييام رسيعا
لألرضار يف املدن األربع التي تم تحريرها من
سيطرة تنظيم داعش وترتاوح تكلفة األرضار يف
قطاعات املياه والرصف الصحي والنقل واملباين
الحكومية نحو نصف مليار دوالر.
وقال تقرير البنك الدويل ،إن آفاق النمو
االقتصادي يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا التزال تبعث عىل التشاؤم املشوب بالحذر،
ومن املرجح أن يبقى معدل النمو اإلقليمي عند
مستوى منخفض رشيطة إيجاد حل سيايس يف ليبيا
واليمن والعراق وسوريا ،عندها من املرجح  -وفقا
لتقديرات البنك الدويل-أن يتحسن معدل النمو

اإلقليمي
من خالل أنشطة
إعادة االعامر واستئناف
االستثامر وصادرات النفط  ،ويف ظل
هذا السيناريو الذي يتسم بدرجة أكرب قليال من
التفاؤل ،يتوقع البنك الدويل أن يبلغ متوسط معدل
النمو يف املنطقة  % 4.4يف عامي 2017-2016
ويتوقف الكثري من هذا النمو اإلضايف عىل استتباب
األمن يف ليبيا والعراق بدرجة تتيح زيادة صادرات
النفط.
أما يف اليمن فال يزال الوضع شديد الهشاشة
حيث أدت الحرب إىل توقف شبه كامل إلنتاج
النفط والغاز يف بلد يعتمد اعتامدا كليا عىل
عائدات تصدير النفط ،ويقدر الدين العام بـ %74
من اجاميل االنتاج املحيل يف عام  2015مرتفعاً 20
نقطة مئوية عن مستواه العام السابق ،وتضاعف
معدل التضخم إذ بلغ  ،% 21وهوت احتياطيات
النقد األجنبي إىل مستوى قيايس متدن قدره 3
مليارات دوالرات فقط ومرشحة للهبوط أكرث من
ذلك خالل العام الجاري.
ويتوقع تقرير البنك الدويل استئناف صادرات
النفط الليبية مبا ينعش االقتصاد الكيل لكن يف
الوقت ذاته سيؤدي ذلك اىل مزيد من الهبوط
ألسعار النفط العاملية ،ومتلك ليبيا امكانيات إلنتاج
ما يصل إىل  1.8مليون برميل يوميا لكن إنتاجها
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هبط اىل الثلث بعد تفجر األعامل العسكرية هناك.
ويف الشق االجتامعي ،قال التقرير ،إن استمرار
الرصاع والعنف أدى إىل ضياع سنوات من التحصيل
الدرايس يف سوريا واليمن والعراق وليبيا ،وتظهر
تقديرات األمم املتحدة أن نحو  13مليون طفل
غري ملتحقني باملدارس يف هذه البلدان ،ففي سوريا
وحدها يتداعى قطاع التعليم ويفقد ما حققه من
تقدم نحو بلوغ األهداف اإلمنائية األلفية ،وحالت
الحرب هناك دون انتظام أكرث من نصف األطفال
بالدراسة وأن النصف اآلخر فقد بالفعل  3سنوات
دراسية يف املراحل التعليمية املختلفة.
وأضاف التقرير ،إن أكرث من  3.4مليون طفل مل
يلتحقوا باملدارس يف اليمن نظرا ً ألن غالبية املدارس
مغلقة أو يقيم فيها املرشدون ويصعب الدراسة
فيها ،كام تنخفض نسب تسجيل التالميذ واإلنتظام
يف الدراسة يف املحافظات التي ال تزال تعمل
فيها املدارس بنحو  %70-30من طاقتها ،بسبب
املشكالت األمنية.
وباإلضافة إىل سوريا واليمن ،كانت أسوأ اآلثار
االجتامعية يف العراق وليبيا ويف البلدان األخرى
املضيفة لالجئني ،ففي العراق مثة قرابة مليوين طفل
غري ملتحقني باملدارس ،و 1.2مليون طفل آخرين
أعامرهم من  14-5عاماً معرضون إىل خطر الترسب
من الدراسة.
عالوة عىل ذلك  -وفقاً للتقرير  -هناك أكرث
من  5آالف و 300مدرسة يف أنحاء العراق تعرضت
للدمار أو الحقت بها أرضار أو تم تحويلها إىل
مالجئ لألرس املرشدة ،ويف ليبيا رشد العنف نحو
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 300الف طفل  %20منهم
يف سن االلتحاق باملدرسة وال تتاح لهم إمكانية
الحصول عىل خدمات تعليمية.
أما يف الدول املضيفة ( األردن  -تركيا  -لبنان )
فيعجز أكرث من  700الف طفل سوري عن اإلنتظام
يف الدراسة ،نظرا ً ألن مرافق البنية التحتية التعليمية
الحالية ال تستطيع تحمل العبء اإلضايف أو بسبب
حاجز اللغة كام يف تركيا.
وتحت عنوان (أزمات النزوح والترشد القرسي
) قال تقرير البنك الدويل الخاص مبنطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،إن الحرب يف سوريا خلقت
أكرب أزمة ترشد قرسي منذ الحرب العاملية الثانية
 ،وأصبح ما يربو عىل  12مليون سوري مرشدين
داخليا وخارجياً.
وسجلت العراق  4ماليني مرشد داخليا
ويزداد عدد طالبي اللجوء إىل دول أخرى ،كام
أدى تصاعد العنف يف محافظات العراق الوسطى
وتدهور الوضع األمني إىل خلق حركة نزوح داخلية
جديدة يف أنحاء وسط العراق ومنطقة كردستان
العراق ،وتشري تقديرات مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني إىل أنه من املحتمل أن يفوق عدد
العراقيني املرشدين داخليا  3ماليني نسمة.
أما اليمن فقد زاد عدد املرشدين داخليا  -وفق
تقديرات البنك الدويل  -إىل  5أضعاف منذ مارس
 2015ليصل إىل أكرث من  2.5مليون شخص بنسبة
 %10من السكان ،معظمهم من محافظات عدن
والضالع وصعدة ،وتعول النساء أكرث من  %30من
األرس املرشدة يف بعض املناطق.
كام حدثت كذلك زيادة يف عدد الالجئني
منذ اندالع األزمة ،وتظهر التقديرات أن أكرث

من  %75من اليمنيني فروا إىل سلطنة عامن أو
اململكة العربية السعودية أو جيبويت ،ويف الوقت
نفسه اليزال اليمن يستضيف الجئني من إثيوبيا
والصومال.
وأدت األزمة يف ليبيا إىل فرار الكثري من السكان
إىل تونس وتفيد األرقام املحلية بوجود نحو 440

النمو
الصني،
للبلدان النامية وال سيام
وتراجع أسعار السلع األولية ،ومنها النفط ،وتصاعد
الرصاعات املسلحة يف منطقة الرشق األوسط
وأماكن أخرى ،وتراجع معدل النمو االقتصادي يف
أسواق البلدان النامية والصاعدة من  % 4.9عام

ألف مرشد داخليا يف ليبيا.
ويف ختام تقريره يشري البنك الدويل إىل حالة
االقتصاد العاملي وانعكاساتها عىل منطقة الرشق
األوسط وشامل إفريقيا ،ويؤكد أن انخفاض
معدالت التنمية ترجع باألساس إىل تدهور آفاق

 2014اىل  %4.2عام  ،2015مع توقع أن يستمر
ضعف أسعار النفط لبعض الوقت.
وعىل النقيض يشري البنك إىل حدوث طفرة يف
منو بعض الدول مرتفعة الدخل بفضل قوة الطلب
املحيل وتحسن ظروف اإلئتامن ،إال أن التوقعات

الخاصة بعام  2016يف هذه الدول ،شهدت انخفاضا
بفعل آثار تباطؤ حركة التجارة يف آسيا عىل اليابان،
وصعود الدوالر وتأثريه عىل الواليات املتحدة
األمريكية.
ويتوقع البنك الدويل ،أن ينتعش النمو
االقتصادي العاملي قليال ليصل إىل  % 2.9عام 2016
وإىل  %3.1عام  ،2017ويرجع هذا اإلنتعاش املتوقع
إىل إعادة التوازن واستمرار التعايف يف الدول مرتفعة
الدخل والضبط التدريجي ألوضاع التمويل واتجاه
أسعار السلع األولية لالستقرار.
ويلفت التقرير إىل أن "تخمة املعروض
النفطي" مع صعود الدوالر األمرييك سوف يؤديان
إىل مزيد من الرتاجع لألسعار هذا العام ،وقد يصل
سعر برميل النفط إىل ما دون  20دوالرا ً.
وتذهب تقديرات وكالة الطاقة الدولية وإدارة
معلومات الطاقة األمريكية ،إىل أن أسعار النفط
قد تبلغ يف املتوسط نحو  40دوالرا للربميل خالل
العام الجاري ،ومن املحتمل أيضا بنهاية عام 2016
ومنتصف عام  2017أن يخرج بعض منتجي النفط
األعىل تكلفة مثل النفط الصخري من السوق ،وأن
يبدأ انتعاش أسعار النفط وبناء عىل هذا االحتامل
يتوقع البنك الدويل متوسط  37دوالرا للربميل هذا
العام وزيادة إىل  48دوالرا للربميل عام .2017
يذكر أن هذا التقرير (اآلثار االقتصادية للحرب
والسالم ) يأيت ضمن املوجز الفصيل االقتصادي
للبنك الدويل الخاص مبنطقة الرشق األوسط وشامل
إفريقيا الذي يصدره البنك مرتني سنوياً لرصد
املتغريات املالية واالقتصادية واالجتامعية لدول
املنطقة.
• وكاالت
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ثورةٌ لم تجني ثمارها
 5سنوات على الرحيل..
«حسني مبارك» من الرئاسة إلى
المحاكمة..
بعد  30سنة من الفساد وقف الرئيس
المصري األسبق فى القفص ينتظر
حكم القانون.

 5سنوات ىف ُعمر األوطان ال تساوى شيئاً فال
ميكنها صناعة التاريخ أو القياس عليها لتوقع ما هو
آت ،ولكنها ىف ُعمر ثورة يناير مثلت الكثري ومتكنت
من تغيري الكثري لدرجة اتخذت معها كل ذكرى سنوية
منحى مختلفاً عام سبقتها ،وكأنها تأىب أن تنقىض ىف كل
مرة دون سيناريو غري متوقع ال يعرتف مبسار ثابت.
خمسة أعوام مرت عىل رحيل الرئيس األسبق
حسنى مبارك عن كرىس الحكم ،ىف مثل هذه األيام
خرج اللواء عمر سليامن ليعلن عن تنحى مبارك وتوىل
املجلس العسكرى ،إدارة شؤون البالد.
كلامت قليلة

استقبلها الثوار ىف ميدان التحرير بالهتاف والتصفيق
الحاد ،واأللعاب النارية التى زينت سامء العاصمة
احتفاال بتحقيق أول مطلب لثورة الخامس والعرشين
من يناير وهو إسقاط النظام الحاكم ،وذلك قبل أن
يرتفع سقف املطالب ويشمل محاكمة رأس السلطة
وليس فقط خلعه ،خاصة بعدما تسبب نظامه ىف
إفساد الحياة السياسية واألمنية واالقتصادية ىف مرص.
خمسة أعوام بدأت مبوافقة مبارك عىل الخضوع
للمحاكمة ،رافضا الهروب من البالد بحجة أن هذا
البلد ولد وعاش وسيدفن فيه ،وانتهت بإعالن
براءته ىف قضية قتل املتظاهرين وإدانته ىف قضية
قصور الرئاسة ،وخالل تلك الفرتة قىض مبارك

فرتة سجنه متمتعا بالرعاية الطبية الالزمة ،وهذا تجىل
ىف حضوره جلسات محاكمته مستلقيا عىل رسيره
الخاص.
بعد  5سنوات عىل الثورة التي أزاحته من
السلطة ،يعيش الرئيس األسبق حسني مبارك الذي
حكم مرص بال منازع لثالثة قرون ،يف جناح مبستشفى
عسكري ،كام بات ولداه يتمتعان بالحرية ،فيام أقام
الجيش نظاماً أكرث تسلطاً.

السيسي أكثر دموية من مبارك

وكان مبارك ترك الحكم يف  11فرباير/شباط 2011
بعد  18يوماً من ثورة شعبية انطلقت احتجاجاً عىل

عنف الرشطة والفساد املسترشي والسعي الحثيث من
جانب ابنه جامل لوراثة السلطة.
غري أنه بعد  5سنوات عىل إسقاطه ،عاد
املوت تحت التعذيب يف أقسام الرشطة وأضيف
اليه االعتقال التعسفي واالختفاء القرسي للشباب
واملعارضني ،بحسب منظامت حقوق اإلنسان التي
تصف نظام السييس ،الذي عزل الرئيس اإلسالمي
املنتخب محمد مريس يف  ،2013بأنه "أكرث قمعية من
نظام مبارك".
يف الوقت نفسه ،يجد االقتصاد املرصي صعوبة
يف التعايف فيام يضاعف الفرع املرصي لتنظيم الدولة
اإلسالمية االعتداءات الدامية.
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إعادة تأهيل الحزب الوطني
الديمقراطي

أما الكوادر السابقة للحزب الوطني الدميقراطي
الذي كان مبارك يرتأسه ،فقد أعاد اإلعالم تأهيلهم
حتى أن العديدين منهم انتخبوا يف نهاية 2015
أعضاء يف الربملان الذي تهيمن عليه اغلبية مؤيدة
للسييس.
ويقول العديد من املحللني السياسيني انه مع
عزل مريس ثم انتخاب السييس رئيساً يف  ،2014فإن
الجيش متكن من اغالق قوس الدميقراطية القصري يف
التاريخ املعارص ملرص التي ظل العسكريون يحكمونها
منذ إسقاط امللكية عام .1952
ويقول نديم البيطار ،الخبري املتخصص يف
شؤون الرشق االوسط يف معهد العالقات الدولية
واالسرتاتيجية يف باريس ،إن "عودة نظام مبارك
متت بطريقة ملتوية اىل حد كبري ،إذ إن قليلني هم
من يدافعون رصاحة عنه ولكن يف الواقع معظم
املامرسات املمقوتة لعرص مبارك عادت مرة اخرى بل
إنها تزايدت".
ويضيف املحامي والحقوقي املرصي املعروف
جامل عيد أن "النظام استمرار لنظام مبارك ،ولكن
بشكل أعنف".

وبدورها استعرضت مجلة (إيكونوميست)
الربيطانية تطورات األوضاع عىل املستوى السيايس
واالقتصادي التي شهدتها مرص بعد مرور خمس
سنوات عىل ثورة يناير.
واستهلت املجلة تقريرها قائلة :بدأت ثورة
 25يناير بالكثري من األمل ونزل عرشات اآلالف من
املرصيني إىل الشوارع مطالبني مبزيد من الحرية،
والحد من الفساد ،وإصالح اقتصادي.
وقالت املجلة إن الشعب املرصي استهلم ثورته
من التجربة التونسية ،التي نجحت يف إسقاط حاكمها
الدكتاتور قبل  25يناير بأيام ،واستهدف املتظاهرون
التخلص من نظام الرئيس األسبق "حسني مبارك" .
ومضت الصحيفة تقول :يف السنوات الخمس
منذ اإلطاحة مببارك ،عانت مرص من اضطراب سيايس
مفرط .فبعد فرتة وجيزة من الحكم العسكري،
أسفرت انتخابات  2012عن هيمنة اإلسالميني ،ومن
بعدها فاز محمد مريس ،العضو بجامعة اإلخوان،
برئاسة البالد.
ولكن منذ إعتالء مريس كريس الرئاسة ،ازدادت
حدة التوترات بينه وبني معارضيه العلامنيني نتيجة
محاوالته الحصول عىل سلطات أكرب بتمرير دستور
ذو صبغة إسالمية.
األمر الذي أدى إىل اندالع موجة جديدة من

االحتجاجات يف البالد انتهت باستجابة الجيش
للشعب وعزل مريس يف يوليو .2013
وبعد أقل من عام ،بعد مترير دستور جديد،
نجح السييس بالفوز بالرئاسة أمام القليل من
املعارضة ،ومنذ ذلك الحني حظر السييس جامعة
اإلخوان واعتربها تنظيم إرهايب.
وعىل الجانب االقتصادي ،حاول السييس كسب
ود املستثمرين من خالل التأكيد عىل االستقرار الذي
جلبه حكمه ،وعىل الرغم من أن الناتج اإلجاميل
املحيل ارتفع قليال من أدىن مستوى له ،ونجاح
السييس يف جذب مستثمرين ،معظمهم من دول
الخليج التي تؤيد سياساته ،إال أنه ما زال يواجه
معاناة يف تحقيق الرخاء.

بوادر ثورة جديدة!...

وحسب تقرير نرشته منظمة العفو الدولية يف
يونيو/حزيران املايض ،تُقدر أعداد املعتقلني يف مرص
بحوايل  41ألف شخص.
وتقول املنظمة إن معتقلني "تعرضوا للرضب أو
املعاملة السيئة يف أثناء القبض عليهم أو احتجازهم..
وتوىف بعضهم عىل ما يبدو بسبب التعذيب وغريه
من ظروف املعاملة السيئة أو األوضاع غري املالمئة يف
أقسام الرشطة".
ويف مايو/أيار املايض ،أقر املجلس

15

القومي لحقوق اإلنسان ،وهو مؤسسة حكومية،
بوجود مشاكل يف الرعاية الصحية داخل السجون،
ورفض بعض املستشفيات استقبال السجناء املرىض.
وعرض املجلس يف تقرير رسمي بعض حاالت اضطر
فيها سجناء لإلرضاب عن الطعام بسبب رفض
السلطات فحصهم طبيا خارج السجن.
األوضاع التي تشهدها مرص خالل األيام الجارية
تزيد من احتامالت انفجار الوضع بعد مرور الذكرى
الخامسة لثورة  25يناير ،ال سيام بعد حالة التنكر
للثورة التي شهدتها األوساط املرصية خالل األيام
املاضية ،لعل أبرزها ترصيح نائب الربملان مرتىض
منصور علنا بالتلفزيون خالل الجلسة اإلجرائية أنه
يعادي ثورة يناير وال يعرتف بها.
كام أن تزايد انتهاكات الرشطة واعتقاالت
األجهزة األمنية لعدد من الشخصيات املعارضة
للحكومة ،فضال عن الظروف القاسية التي يعيشها
الجميع يف مرص قد تدفعهم للنزول واملشاركة يف ثورة
جديدة هدفها استعادة ثورة يناير والسعي الستكامل
تحقيق مطالبها ،خاصة وأنه رغم مرور  5سنوات ،ال
تزال البالد تشهد وضعا مضطربا عىل كافة املستويات
األمنية والسياسية واالجتامعية ،وهو األمر الذي
يتطلب تحرك السييس بديناميكية عالية المتصاص
غضب املرصيني.
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المنطقة تعيش عصرها الذهبي

دوران كوتشاك; من أقدم الحالقيين االتراك الموجودين في جادة صاحب عطا المنطقة التي أصبح يطلق عليها مؤخرًا
نتيجة ازدياد أعداد السوريين بــ"شارع السوريين" .ويقول كوتشاك  ”:إن وجود الثقافات المتنوعة أعطت المنطقة لونًا
جديدًا وأعادة الحيوية للشارع خصوصًا أن جادة صاحب عطا تعيش عصرها الذهبي بوجود السوريين فيها".
دوران كوتشاك
قريباً تدخل الحرب الشعناء املستمرة
يف سوريا عامها الخامس .مسجلة يف سجلها
مئات األالف من الشهداء واملعتقلني والغائبني
باالضافة إىل املاليني من املهجريني والنازحني.
والتزال حاالت النزوح والهروب مستمرة من
الداخل السوري باتجاه األرايض الرتكية .ومدينة
قونية هي كغريها من املحافظات الرتكية التي
لها نصيب كبري مبايقارب ال 60ألف الجئ
سوري يقيم عىل ارضها .وتشهد مدينة قونيا
تغرياً حيوياً مع ازدياد أعداد السوريني يف
املدينة .فهناك االالف من العوائل السورية
املقيمة يف مناطق مختلفة من مدينة قونية
وأريافها.
وبدوره يؤكد دوران كوتشاك إحدى
أقدم الحالقيني املوجودين يف جادة صاحب
عطا "شارع السوريني" بأن وجود السوريني
أعطا للمدينة لوناً أخر .كام أنه من الطبيعي
أن يوجد الجيد واليسء يف أي مجتمع من
املجتمعات لكن الخطأ يكون يف تعميم الخطأ
الفردي عىل الجميع .ويبدي كوتشاك رسوره
وسعادته من وجود السوريني يف مدينته ويؤكد
عىل عدم انزعاجه منهم حيث قال ”:كنت
أعمل يف هذا الدكَّان برفقة  9من العامل و5
مقاعد حالقة.
وبعد تغري النظام التعليمي االلزامي قبل
سنوات ترك جميع العامل العمل وبقيت
وحيداً .ويف حينها قال الجميع يل بأن مهنة
الحالقة ستواجه مصاعب كبرية وبأنني سأضطر
إىل إغالق الدكان .لكن يف بدايات العام 2013
ومع بدء توافد السوريني إىل املدينة وازدياد
أعدادهم .جاء محمود السوري إيل باحثاً عن
عمل وأخربين بأنه ميتهن هذه املهنة وكان
يعمل بها قبل مجيئه إىل هناك قبلت عندها
وبدأنا بالعمل سوياً .وضعت عىل زجاج الدكان
الخارجي الفتة كتبت عليها باللغة العربية
"مزين الشعر السوري ..محمود أسطا".
وبسبب وضعي لالفتة باللغة العربية كان
الجميع يستهزء يب.
وبعد فرتة من الزمن بدء أولئك الذين كانوا
يستهزؤون يب بتشغيل السوريني يف محالتهم
ومراكز تجارتهم.
فأغلب الشباب الرتيك اليعجبه العمل
والرواتب بعكس الشباب السوري .وعىل
الجميع أن يعرف هذا األمر جيداً .وإن بذهاب
السوريني وخروجهم من قونيا ستشهد املناطق
الصناعية يف املدينة تراجعاً وخسارات كبرية.

السوريني ودعني أعطيك مثاالً بسيطاً .عندما
يذهب السوريون الستأجار املنازل يقوم
أصحاب العقارات بطلب أرقام كبرية مقابل
تأجري املنازل لهؤالء الناس الهارؤبني من
الحرب".

فهؤالء السوريني الذين يتقاضون رواتب قليلة
جداً يعملون بجهد كبري .إنني كأقدم الحالقني
يف هذه املنطقة مل أرى أن هذه الجادة قد
تعرضت ملشاكل كبرية بسبب السوريني.

فاليجب تعميم خطأ يقوم به شخص عىل كافة
السوريني املقيمني يف املدينة .فاملنطقة بدأت
تعيش عرصها الذهبي مع قدوم السوريني
لها .فأغلب مواطنينا يعملون عىل استغالل

محمود الحمندوش; حالق سوري خرس يف
الحرب دكّان حالقته الذي عمل به ملايقارب الـ
 30عاماً ويعترب محمود صاحب دكّان الحالقة
الرتيك دوران كوتشاك مبثابة والده الذي فقده
يف الحرب أيضاً .ويقول محمود ”:لقد تعرفت
عند مجيئي إىل مدينة قونية عىل السيد دوران
كوتشاك .وأحمد الله الذي ع ّرفني عىل السيد
كوتشاك  .الذي وملجرد معرفته بأنني مسؤول
عن عائلة مؤلفة من  9أشخاص قام بتشغييل
يف دكّانه وأنا أشكره كثرياً عىل حسن معاملته
وطيب نفسه".
تقرير :امره أوزكول
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الراقصون فوق خراب وطنهم!!
في مشهد جديد يؤكد
تخلي بعض المؤيدين
للنظام السوري عن
إنسانيتهم ووطنيتهم
التي يتشدقون بها حتى
صمت أذاننا،يظهر لنا
في مواقع تتناقل الخبر
كأي خبر يمر ،ولكن ليس
بسالم ،جندي بطل!! من(
الجيش العربي السوري)
يوثق ذكرى زفافة كمن
يؤدي رقصة القتلة فوق
قبور صامتة هو وعروسه!!

تتسع األحداق وتفتح األفواه اندهاشا،
قصد فوق دمار حمص ثالث اكرب مدن
ووسط دهشتك وحريتك لن تجد من يخفف
سورية ،تأيت لقطات العدسة يف مختلف
صدمتك وال من يقول لك انت تتخيل ،لن
الوضعيات واألماكن ،والوقاحة واحدة ،فقد
يجبك احد ممن حولك عن تساؤلك أين
حار هؤالء من أين يبدؤون بنقر كعوبهم،
إنسانية هؤالء!!.
ووجوههم امليتة ،يف لقطة تجعلهم يبدون أكرث
تبدأ املعادلة باالنحسار ويضيق الكالم عن قتال كل مرة!!،
الكالم ،عندما يكونون أكرث بشاعة وخيانة من
ذاك العريس الذي لبس بدلته العسكرية
من تآمر عىل وطنهم!!
ليذكرنا ببطوالته ونياشينه يف اشرتاكه يف
هنا قد يحار الفكر و يحتار القرار ،هل
محفل قتلنا ودمار ماحولنا ،و عروسه البهية
سنصنفهم كعمالء أم أعداء بلكنة سورية و
الطلعة فلم تستحي من لون فستانها األبيض
ضحكة غريبة تحمل سكينا من برود وتجرد من وهو يذكرها بلون دم احمر ملن سكنوا
كل معنى إنساين .
وقتلوا وهجروا من كل شرب تصور فيه طلتها
عروسان كغريهم يريدان االحتفال بفرحة الساحرة!!!.
عمرهام،ولكن بتفصيل بسيط ان االحتفال فوق
كيف نصف هؤالء،ماذا تستطيع األبجدية
خراب مالطة!!
عندما تعجز كل الحروف عن وصف وحوش

رافييل شوماخر يشنق نفسه بالخطأ

نُقل ممثل إيطايل إىل املستشفى
يف حالة غيبوبة ،بعد أن أدرك أحد
املتفرجني أن مشهد اإلعدام يف املرسحية
التي كان يشارك فيها سار عىل نحو
خاطىء ،وكاد املمثل أن ميوت شنقاً عىل
خشبة املرسح.
وكان املمثل رافييل شوماخر (27
عاماً) يؤدي دوره يف مرسحية “مرياجيز”
عىل مرسح بيزا عند وقوع الحادث،
وتشري التقارير إىل أن الصندوق الذي
كان من املقرر أن يقف عليه املمثل أثناء
مشهد اإلعدام أزيل بالخطأ ،وكان من
املفرتض أن يرتدي جهازا ً يدعم الجسم
أثناء املشهد.
وسارعت الرشطة إىل فتح تحقيق يف

الواقعة ،وخضع املمثلون وطاقم العمل
وأرسة املمثل لالستجواب بحسب ما
ذكرت صحيفة داييل ميل الربيطانية.
وتتألف املرسحية من  6مشاهد
يجري أداؤها يف مواقع مختلفة من
املرسح ،فيام يتجول املتفرجون بني
هذه املواقع ،ووقعت الحادثة يف ساحة
املرسح ،بعد أن تم تعليق رافييل من
شجرة التني ،والحظ أحد املتفرجني أنه
كان يرتجف ،ليكتشف أنه كان عىل
وشك أن يشنق بشكل فعيل  ،طبقاً ملا
اوردت شبكة ”  ” 24اإلماراتية.
ويقول مدير املرسح غابرييل دي
لوكا“ :شعرنا جميعاً بالصدمة ،ومل يتمكن
أحد من فهم كيف حصل ذلك ،وميكن

للرشطة فقط أن تلقي الضوء عىل
الحادثة وتفسري ما جرى”.
لكن دي لوكا كشف لصحيفة
إيطالية أن رافييل غري السيناريو يف آخر
لحظة ،واختار مشهد اإلعدام شنقاً بدالً
من إطالق النار ،دون أن يخرب أحدا ً
بذلك.
ونفت والدة رافييل فرضية أن
يكون ابنها أراد أن ينتحر ،وقالت إنه
عاىن مؤخرا ً من فقدان والده ،لكنه
تعاىف من جديد وعاد لعمله ،ومل يرتك
رسالة انتحار ،كام مل يكن لديه أي سبب
لإلقدام عىل ذلك.
وكاالت

تبتسم فوق حطامنا،كيف لكل لغات العامل أن
ترشح معنى لوجع ومأساة مل ترتك حجرا عىل
حجر والبرشا إال يف قارعة طريق أو يف قرب.
نعم هي هنا تصري افراحهم عزاءنا ،وهنا
تفقد املجتمعات اإلنسانية كل ماينسب
إليها،هنا يتوضح لنا أن ما من أحد بريء يف
جرمية تلوثت يد الجميع بها ،وهنا نعلم ان كل
ما يقال يف التخفيف عنا من قبل الجميع ما هو
اال رضبة أخرى يخبأونها خلف دموع التامسيح،
عن أي إنسانية نتحدث ،دعونا نأخذ عزاءها
مع لقطات عرساننا ونبارك للجميع عىل نعوشنا
التي نجهز لها يف املقبل من األيام .؟!!
زهرة محمد
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صفاء الحسام

العر ق يا� و معاناة اللجوء

كث�ة يصل العر ق يا� اىل تركيا
بعد معاناة ي
بعد ان باع اغراضه وممتلكاته ولم يبقى له
ت
�ش
ال� بالكاد تكفيه
ي سوى بعض الدوالرات ي
لمدة معينة قد ال تتجاوز المدة الشهرين
او الثالث .ليخوض مغامرة اخرى هي
قصة اللجوء او قبوله كالجئ من قبل ()nu
اليونايتد نيشن او االمم المتحدة.
موقع ( )nuف ي� محافظة انقرة البد لكل
الجئ الذهاب اىل هناك مصطحبا معه كل
افراد ارسته مهما بك� الفرد او صغر او كان
من اصحاب االمراض المزمنة او العاهات
او يغ�ها .
يعطى المرتجع موعد لمدة ثالث اشهر
ث
اك� او اقل حسب االزدحام الموجود
ن
يستث� بعض الحاالت
ف ي� المنظمة وقد
الخاصة.
بعد الثالثة االشهر تقريبا تذهب العائلة
او الفرد اىل مركز( )nuلتكون المقابلة االوىل
.ويتم اعطاءء موعد اخر قد يصل اىل
خمس او ست سنوات ويقولون قد يتصلون
بك اثناء هذه ت
الف�ة مع تحديد المحافظة
ت
ال� يجب ان يعيش فيها ,يذهب اىل هذه
ي
ت
ال� تم تحديدها يراجع االمنيات
المحافظة ي
من اجل استخراج ما يسمى بالكملك او
الهوية المدنية وقد يحصل عىل هذا
الكملك بعد ث
اك� من شهر او شهرين ومن
ت
ليا� كل اسبوع
ثم ياخذون طبع االصابع ي
ام ان يوقع عىل حضوره او يبصم ف ي� مقر
االمنيات.
ث
اك� اللذين اخذوا هذه المواعيد تم
ث
ت
االتصال بهم خالل ف�ة عام او اك� ويكون
مكان المقابلة وقد ال يتصلون نهائيا اال بعد
ت
يا� الموعد المحدد.
فان ي
ي� المقابلة الثانية يتم التحقيق معه من
قبل مجموعة معينة وبعد ان يرسد قصته
ف ي� كيفية خروجه من البلد واليات التهديد
ت
ال� تعرض لها يقول له انتظر اتصالنا وقد
ي
ث
يكون االنتظار لعام او اك� بعدها يتم
االتصال به ويقولون له لديك موعد ثالث
ين
المحلف� وهي
ف ي� اسطنبول من قبل هيئة
هيئة مكونة من مجموعة من االشخاص
تضع �ش وطا وتوضح ي ن
قوان� العيش ف ي�
الدولة المعينة حيث يجب عليك ان توافق
عليها ويوجد قسم يجب عىل من يوافق ان
يقسم عىل ذلك امام هذه اللجنة .ويوجد
ثالث دول ال يغ�ها هي امريكا ت
واس�اليا وكند
ولكن امريكا ث
اك� دولة يتم فيها قبوال طلبات
االستيطان .
ايضا ستقول لك هذه الهيئة انتظر عىل
ط�انك .وقد
الواب سايد تل�ى تم� موعد ي
تنظر لعام اقل او ث
اك� .
ليذهب اىل ذلك البلد الذي الشك
سيبدا معاناة اخرى مع اللجوء وهكذا
دواليك .

الكــرة العراقية في قونيا

ال شك ان الكرة العراقية لها صوالت
وجوالت يف املحافل العربية والعاملية وال شك
ان الكثري من العبي العراق استطاعوا ان يحرتفوا
مجال كرة القدم يف الكثري من البلدان العربية
والعاملية .
كرة القدم العراقية اليوم تلعب يف تركيا
محافظة قونيا بالذات ,واغلب تدريباتها تجري
عىل ملعب اتاتورك (اتاتورك ستوديوم )تحت

ارشاف املدرب العراقي صفاء الدين
جسام وقد لعبوا الكثري من املباريات
مع عديد من الفرق الرتكية والصومالية والسورية
واالفغانية وغريها من الجاليات املتواجدة يف
قونيا التي تحتضن ما يقارب  150الف الجئ
للكثري من الجنسيات .
نتمنى من هذه املجموعة املتنوعة والتي
تشمل غالبية محافظات العراق ان تتواصل

وتواصل
العطاء وان
تشارك يف اي
محفل كروي
يجري يف قونيا او تركيا يف قادم االيام ان شاء
الله .

العثور على الجهاز المشع المسروق في العراق
أعلنت وزيرة الصحة والبيئة العراقية عديلة حمود،
األحد ،العثور عىل املصدر املشع الذي فقد يف وقت سابق
مبحافظة البرصة.
وقالت وزيرة الصحة والبيئة العراقية لقد "تم العثور
عىل املصدر املشع املفقود بالتعاون بني شعبة مكافحة
املتفجرات يف الزبري ومديرية بيئة البرصة" .ومل تكشف
حمود عن تفاصيل العثور عىل الجهاز االشعاعي الخطري
الذي اختفى االربعاء املايض بطريقة غريبة من مخازن
رشكة تركية للسيطرة النوعية متعاقدة مع رشكة أمريكية
للخدماتالنفطية.
وكيل وزارة الصحة والبيئة جاسم الفالحي الذي
كان يرأس غرفة عمليات تتابع هذا امللف املهم اكد ان
"الفحوصات اثبتت ان املصدر املشع مازال بنفس وضعه
وبشكل سليم وتم االحتفاظ به وفق الطرق العلمية
الصحيحة واالمينة لحني عودته للجهة املعنية".
واشار اىل أن "مفارز مكافحة املتفجرات يف قضاء
الزبري وبالتنسيق مع مفارز بيئة البرصة وجدت املصدر
املشع مرتوكا خلف جدران احدى محطات الوقود يف قضاء
الزبري" ،موضحا انه "تم نقل املصدر اىل مختربات وزارة
الصحة والبيئة يف البرصة واثبت انه نفس املصدر املفقود
من احدى الرشكات النفطية العاملة بالبرصة" .واضاف
ان "أزمة هذا املوضوع قد انتهت بسالم دون الحاق أي
رضر" .
اللجنة األمنية يف مجلس محافظة البرصة أكدت أن
"الجهاز اإلشعاعي املرسوق من إحدى الرشكات النفطية
األجنبية تم العثور عليه ملقى قرب سوق شعبية يف قضاء
الزبري" ،مبينة أن "املجلس سوف يفتح تحقيقا يف مالبسات
رسقة الجهاز".
وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي إن "قسم مكافحة
املتفجرات عرث عىل الجهاز االشعاعي املرسوق ملقى عىل

قارعة طريق فرعي قرب سوق سوادي يف مركز قضاء
الزبري" ،مشريا اىل أن "الجهاز تم العثور عليه يف ضوء إبالغ
تقدم به أحد املواطنني من أبناء املنطقة ،وعند ارسال
الجهاز اىل قسم االشعاعات يف دائرة حامية وتحسني البيئة
يف املحافظة تبني انه الجهاز املرسوق".
وأوضح الساعدي أن "مجلس املحافظة بصدد فتح
تحقيق مع رشكة ( )SGSللتقييس والسيطرة النوعية
التي فقد منها الجهاز ،وكذلك مع رشكة ()Weatherford
النفطية األمريكية املالكة للجهاز للوقوف عىل مالبسات
رسقته" ،مضيفا أن "ممثلني عن إدارة الرشكتني سوف يتم
استدعاؤهم بعد أيام اىل مقر املجلس لغرض التحقيق
معهم".

يشار اىل أن املصدر املشع الذي تم العثور عليه
هو عبارة عن جهاز اشعاعي الكرتوين يستخدم يف مجال
التصوير الصناعي ،وهو من طراز ( ،)192-Irويتميز بصغر
حجمه ،فهو بحجم الهاتف املحمول تقريبا ،وعىل الرغم
من صغر حجمه إال أنه يصنف من قبل الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ضمن الفئة الثانية ،وضمن املجموعة األمنية
نوع (.)B
وكانت الهيئة العراقية للسيطرة عىل املصادر املشعة
التي يقع مقرها يف بغداد دعت دائرة الصحة يف محافظة

البرصة بكتاب رسمي يف  25نوفمرب  2015اىل اتخاذ تدابري
وقائية يف أقسام الطوارئ الحتامل تسجيل حاالت إصابة
بحروق اشعاعية بسبب رسقة الجهاز ،وتوقعت الهيئة أن
يكون السارق هو املصاب.
وكانت وثيقة لوزارة البيئة والصحة ،تم نرشها يف
 17من الشهر الجاري ،أنها تبحث عن مواد مشعة "عالية
الخطورة" متت رسقتها يف شهر نوفمرب العام .2015
وأفادت الوثيقة بأن املواد التي كانت مخزنة يف
حقيبة يف حجم الكمبيوتر املحمول اختفت يف نوفمرب من
منشأة تخزين قرب مدينة البرصة تابعة لرشكة "ويذرفورد"
األمريكية لخدمات الحقول النفطية .وتتحدث الوثيقة التي
تحمل تاريخ  30نوفمرب واملوجهة إىل مركز الوقاية من
اإلشعاع التابع للوزارة عن رسقة مصدر مشع عايل الخطورة
(اإليريديوم  )192يتسم بنشاط إشعاعي شديد ويتبع رشكة
(إس جي إس) والتي مقرها اسطنبول ،وذلك من مستودع
يتبع ل(ويذرفورد) يف منطقة مبحافظة البرصة.
ونقلت تقارير إعالمية عن مسؤولني أمنيني مخاوفهم
من إمكانية استخدام املواد املشعة كسالح من خالل ربطها
مع متفجرات وصنع قنبلة قذرة تجمع ما بني املواد املشعة
واملتفجرات التقليدية لتلويث منطقة معينة باإلشعاعات،
وهي مختلفة عن القنبلة النووية التي تعمد عىل االنشطار
النووي إلحداث انفجار أشد فتكاً.وكان العراق قد أخرب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،باختفاء ما يزيد عىل 10
غرامات من مادة نظري اإليريديوم( ،التي تستخدم لعالج
الرسطان) أواخر العام املايض ،وأنه يعمل للوصول إليها
واستعادتها.
وتصنف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه املادة
كمصدر مشع من الدرجة الثانية ،قد تسبب إصابة دامئة
ملن يقرتب منها لدقائق أو لساعات ،وقد تتسبب يف الوفاة
إذا زادت الفرتة وبلغت أياما.
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التربية العراقية تصدر تعليمات
الدخول لالمتحانات النهائية

اصدرت وزارة التربية التعليمات الخاصة بدخول االمتحانات النهائية
 ،مؤكدة ان المديرية العامة للتقويم واالمتحانات حددت السادس
والعشرين من شهر ايار ( )٢٠١٦/٥/٢٦موعدا الداء امتحانات السادس
االعدادي والثالث والعشرين من شهر ايار ( )٢٠١٦/٥/٢٣موعدا الداء
امتحانات الثالث المتوسط .

القوات األمنية العراقية تلقي
القبض على  700مطلوب
كشف وزير الدفاع العراقي خالد
العبيدي عن مسار عمليات تحرير األرايض
املتبقية املستوىل عليها من قبل تنظيم داعش
اإلرهايب ،يف مناطق شامل الرمادي وغربها،
موضحا أن املعارك القادمة ستكون يف قضاء
هيت ويف املوصل.
وأشار العبيدي يف مؤمتر صحايف عقده
يف محافظة بابل ،إىل أن "القوات األمنية
ألقت القبض عىل  700مطلوب خالل تدقيق
سجالت النازحني أثناء عودتهم إىل محافظة
صالح الدين".
وبني الوزير ،حول االنتفاضة العشائرية
التي شهدتها مناطق الفلوجة ،أن "الحكومة
ستستغل ظرف االنتفاضة لإلرساع بعملية
تحرير الفلوجة دعام لألهايل املنتفضني"،
مؤكدا أن "أغلب املوجودين داخل
املناطق التي تحتلها داعش هم أرسى لدى
اإلرهابيني".
يذكر أن العبيدي التقى قائد عمليات

تحرير نينوى اللواء نجم عبدالله الجبوري،
وناقش معه االستحضارات والخطط املعدة
لتحرير مدينة املوصل من داعش اإلرهايب،
مشددا عىل رضورة املحافظة عىل البنى
التحتية ملدينة املوصل وتأمني املمرات اآلمنة
للنازحني املدنيني ،السيام أن معركة
تحرير نينوى هي املعركة
األخرية لتواجد
اإلرهاب.
وكاالت

واوضح بيان صادر عن
املكتب اإلعالمي الخاص
بوزير الرتبية إن الوزارة
جعلت مشاركة الطالب يف
االمتحانات النهائية للناجحني
او املكملني بثالث دروس
وعرشة درجات  ،منبهة اىل
ان ما عدا هذه الحالة يعترب
الطالب راسبا يف صفه وال
متكنه من اداء االمتحانات
النهائية .
واضاف البيان  ،دخول
طلبة السادس االبتدايئ
سيكون شامال  ،عدا الطلبة
املفصولني بالغياب او
املتورطني مبشاكل اخالقية
وتربوية  .كام متنت الوزارة
التوفيق لطلبتنا االعزاء
لتحقيق النجاح املطلوب ،
داعية اياهم اىل استغالل
الوقت وبذل الجهود
والطاقات لرفعة البلد وبناءه .
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استئناف الدراسة في
الجامعات العراقية

استأنفت الدراسة الجامعية يف الجامعات
العراقية يوم االحد املوافق /21شباط 2016
حيث تم التحاق اغلب الطلبة الجامعني اىل
جامعاتهم .ويف العراق الكثري من الجامعات
املعروفة لدى العامل العريب مثل جامعة
املستنرصية التي تعد من اعرق جامعات العامل
وبغداد والجامعة العراقية ,كام ان هنالك الكثري
من الجامعات الخاصة وهي التي ترفد املحافل
العلمية بالكثري من الطالب الذين يحاولون ان
يأخذوا عجلة قيادة العراق .

و ازرة الصحة العراقية
تنشر االسعار الجديدة في
المستشفيات العراقية

كشف املتحدث باسم وزارة الصحة
والبيئة الرسوم االضافية الجديد املتحصلة يف
املستشفيات والعيادات الشعبية املقرر تطبيقها
من هذا االسبوع.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد الرديني
لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت أن "أغلب
أسعار هذه السوم ترتاوح بني  1000دينار اىل
 2000دينار بعد ان كانت  500دينار".
وأضاف ان "رسوم العمليات الجراحية
ستكون للصغرى  5االف دينار وفوق الكربى 15
الف دينار" .وكانت وزارة الصحة والبيئة أعلنت
االسبوع املايض عن نيتها زيادة الرسوم عىل
الخدمات الصحية رمزية تستثنى منها بعض
الفئات يف املجتمع.
وبني املتحدث بأسم الوزارة احمد الرديني
لـ[أين] األربعاء املايض ان "الرسوم التي تضاف
عىل الخدمات الصحية متثل اسعارا رمزية،
وهناك استثناءات بذلك ،منها املشمولون
بشبكة الحامية االجتامعية وامراض التدرن
وأمراض الكىل والحوامل واالطفال دون سن
الخمس سنوات وجرحى العمليات العسكرية
واالرهابية والحشد الشعبي والنازحون فضال
عن فئات عديدة مشمولة باالستثناءات من هذا
املوضوع  ،حيث ستكون مراجعتهم مجانية".
واضاف ان "تذكرة املراكز الصحية ستكون
بالف دينار واملستشفيات الثانوية الفي دينار،
وان الرسوم تشمل اغلب الخدمات لكن جميع
االجور رمزية والعمليات ايضا ضمن األجور
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صادق كتشوك همك
يعتقد الظالمون انهم قادرون عىل فعل كل
�ش ي ء ولكنهم ضعفاء جداً.
هم يعتقدون أنهم يملكون عقول القوم كما
يملكون أجسامهم وأن لهم سلطاناً عىل قلوبهم كما
أن لهم سلطاناً عىل ألسنتهم .وكان فرعون كذلك
يعتقد هو االخر أيضاً أنه ملك عقول قومه كما ملك
سلطان عىل قلوبهم كما أنله سلطاناً
أجسانهم وأن له
ً
عىل ألسنتهم .الحقيقة ليست كذلك.
ن� هللا وأن هللا منحه
اقتنع السحرة بأن موىس ب ي
ين
العالم�
المعجزة عىل ذلك فساحوا معاً « .أمنا برب
رب موىس وهارون « فيمابعد « فألقي السحرة سجداً
قالوا أمنا برب موىس وهارون « طه07/
فقال فرعون للسحرة غاضباً « ق ََال َآمن ُت ْم ل َُه
الس ْح َر
ق َْب َل أَ ْن آذ ََن َلك ُْم ِ*إنَّ ُه َلك َِب ي ُ�ك ُُم ال َِّذي َعل ََّمك ُُم ِّ

ين
الظالم�
اعتقاد

ون * َ أل ُ َقط َِّع َّن أَيْ ِديَك ُْم َوأَ ْر ُج َلكُم ِّم ْن
َفل ََس ْو َف تَ ْعل َُم َ
ِخ َل ٍف َو َ أل ُ َصل َِّب َّنك ُْم أَ ْج َم ِع ي َن
� « الشعراء94/
أج�نا عىل تعلم
فقال السحرة لفرعن  »:أنت من ب
ون» الشعراء
السحر« .قَالُوا َل َض ي ْ َ� * ِإنَّا ِإ َ ٰل َربِّ َنا ُمنق َِل ُب َ
«ِ .05إنَّا نَط َْم ُع أَن يَغْ ِف َر َل َنا َربُّ َنا َخطَايَانَا أَن ُك َّنا أَ َّو َل
�» الشعراء .15
ال ُْم ْؤ ِم ِن ي ن َ
وأمن رجل من آل فرعون خفية وقال لهم »:يَا
قَوم إنما ٰهذه الْحيا ُة الدنيا متاع وإن ْ آ
ال ِخ َر َة ِه َي َد ُار
ْ ِ ِ َّ َ َ ِ ِ َ َ ُّ ْ َ َ َ ٌ َ ِ َّ
ا ْلق ََر ِار « غافر.93/
�ش
وطفق جهالء من قومه يدعون إىل الكفر وال ك

ويدعونه إىل دين أ
الباء .فقال لهم َ »:ويَا ق َْو ِم َما ِ يل
أَ ْد ُعوك ُْم ِإ َل ال َّن َج ِاة َوتَ ْد ُعونَ ِ ن ي� ِإ َل ال َّن ِار « غافر .14/وتابع
قائالً »:تَ ْد ُعونَ ِ ن ي� ِ أل َ ْكف َُر ِبالل َِّه َوأُ�ش ْ ِكَ ِب ِه َما ل َْي َس ِ يل ِب ِه
ِعل ٌْم َوأَنَا أَ ْد ُعوك ُْم ِإ َل ال َْع ِز ِيز ا ْلغَ ف َِّار «
وأنهى كالمه قائالًَ »:ل َج َر َم أَنَّ َما تَ ْد ُعونَ ِ ن ي� ِإل َْي ِه
لَيس لَه دعو ٌة ف� الدنيا و َل ف� ْ آ
ال ِخ َرِة َوأَ َّن َم َر َّدنَا ِإ َل الل َِّه
ْ َ ُ َ ْ َ ِ ي ُّ ْ َ َ ِ ي
اب ال َّن ِار « غافر .24
س ِف ي ن َ
� ُه ْم أَ ْص َح ُ
َوأَ َّن ال ُْمف ْ ِ
أ
وليس ي� مرص لحد أن يعتقد أو يقرر إال كما
يريد ويحب فرعون.
.1
اليمان قرص فرعون وهو اليدري
دخل إ

وال يشعر .أمنت زوجتهباهلل وكفرت بفرعون وأمنت
بموىس عىل من أن زوجها هو ملك مرص .أمن السحرة
وأمن رجل من آل فرعون خفيةً باهلل وموىس .وعىل
ت
ال� كان يتمتع بها
الرغم من قوة االستخبارات ي
ت
وال� نستطيع تشبيهها اليوم بالوليات
رجال فرعون ي
كب�ة( .اسم
المتحدة حيث قتل فرعون زوجته بصخرة ي
الكب�ة
زوجته عاصية) حيث وضع فرعون الصخرة ي
عىل بطنها مما أدى إىل وفاتها .عندها قالت زوجته»:
قَال َْت َر ِّب ابْ ِن ِ يل ِع َندكَ بَ ْي ًتا ِ ف ي� ال َْج َّن ِة َونَ ِّج ِ ن ي� ِمن ِف ْر َع ْو َن
�» التحريم.11/
َو َع َم ِل ِه َونَ ِّج ِ ن ي� ِم َن ا ْلق َْو ِم الظَّا ِل ِم ي ن َ
.2
خالصة:
الظالم� ألن ي ن
ين
.3
ماب� يديهم
النخاف من
ضعيف .فاهلل تعاىل يقول  »:إن كيد الشيطان كان
ضعيفا «النساء.67/

من الحرب والظالم إلى النور والسالم
تعمل العوائل السورية على استكمال تعليم أبنائهم على الرغم من كل الظروف الصعبة
التي مروا بها بعد اضطرارهم على الخروج من بالدهم نتيجة للحرب الدائرة هناك
تدخل الحرب السورية عامها السادس بأعداد
كبرية من القتىل والجرحى واملعتقلن وامله ّجرين
واملفقودين كام أن هذه األعداد تزداد يوماً بعد
يوم مع تطور األحداث التي تشهدها االرايض
السورية.
ويبلغ أعداد الالجئي السوريني يف تركيا تبعاً
لإلحصائيات الرسمية مايزيد عن  2,5مليوم
الجئ يتوزعون عىل كافة املحافظات واملدن
الرتكية ويوجد يف مدينة قونيا الواقعة يف املنتصف
الرتيك مايقارب ال 60ألف الجئ مسجلني لدى
شعبة أجانب املدينة .وتعمل هذه العوائل عىل
استكامل تعليم أبنائها حيث أن الحرب السورية
أثرت وبشكل كبري عىل مسرية التعليم التي أبقت
أعداداً كبرية من الطالب بعيدين عن املدارس
والجامعات لعدة سنوات.

عىل خطى الحبيب;
مؤسسة تعليمية ساهمت يف إعادة الحياة
إىل الوسط التعليمي يف املدينة وذلك من خالل
العمل عىل إعادة األجواء التعليمية ألبناء الجالية
السورية يف مدينة قونيا وعىل مختلف األصعدة.
تقول الحاجة إم عبد الهادي مسؤولة التعليم
يف املؤسسة ”:عند مجيأي إىل قونيا وأثناء تجويل
يف أحياء املدينة مل يكن يرضيني رؤية أطفالنا
السوريني عىل حواف الطرقات بينام بقية األطفال
األتراك يذهبون إىل املدارس ويكملون تعليمهم.
ومن هنا قررت أنا أعمل مابجهدي إلعادة هؤالء
األطفال إىل السلك التعليمي وإىل املكان الذي
يليق بهم .واجهنا صعوبات كثرية يف بدايات
األمر لكننا ولله الحمد استطعنا وعىل مراحل
مختلفة أن نتخطى هذه العوائق وإعادة أغلب

األطفال السوريني إىل دائرة التعليم .ولقد افتتحنا
روضة عىل خطى الحبيب قبل مثانية أشهر من
األن .أغلب األطفال كانت حاالتهم النفسية
متدهورة للغاية فأغلبهم كانوا يبكون طيلة
الوقت وبعضهم كانوا اليرسمون سوى
البندقية والدمار واليعرفون سوى لون
الدم .منهاجنا يعتمد عىل التعليم الديني
(قرآن-حديث-أداب )...كام نعمل عىل تعليم
األطفال الكتابة والقراءة لكننا نويل للدعم
النفيس أهمية كبرية ونشكر الله عىل اننا وبعد
فرتة وجيزة استطعنا إخراج األطفال من حالة
الحرب إىل حالة السلم ومن الظالم إىل النور وهذا
كله بجهد الكادر التعليمي الذي يبذل جهداً
كبرياً".
• تقرير :كريم أتيجي

أخبار
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ماقاله أربكان
نعيشه اآلن

تم إحياء الذكرى
الخامسة لوفاة زعيم
الرأي الوطني ورئيس
الوزراء التركي
األسبق لعام 1974
وعامي 1996-1997
نجم الدين أربكان

وقال فتح الله أرباش عضو مجلس
اإلدارة العامة يف حزب السعادة الرتيك أثناء
إحياء الذكرى الخامسة لوفاة أربكان ":إننا
نتجه خطوة خطوة إىل ماقاله املرحوم أربكان
بأنه بعد سوريا ومرص فإن هدف إرسائيل
النهايئ هو إدخال تركيا إىل إطار مخططها
األرض املوعودة .لقد كان األستاذ أربكان عىل
حق".
لقد كان أربكان ثورياً جيداً
لقد تم تنظيم برنامج إحياء الذكرى
الخامسة لوفاة الربوفسور الدكتور نجم
الدين أربكان ضمن فعاليات أسبوع أربكان
التي أرشفت عىل تنظيمها رئاسة حزب
السعادة يف مدينة قونيا .وبدور قال فتح
الله أرباش عضو مجلس اإلدارة العامة يف
حزب السعادة  ":إننا النقبل بإداة اإلسالم.
حتى العام  1969فإنه قد تم إدارتنا من
الغري .وبعد مجيء أربكان فقد بدأأل
املسلمون باستالم كل يشء .واألهم من
ذلك هو تخلص املسلمني من مفهوم
الهزمية .لقد ثورياً جيداً ,وساهم يف توسيع
أفقنا".
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لقد خرب أربكان خطط
الصهيونية
وأكد إلياس تون كوتش معاون الرئيس
العام لحزب السعادة بأن أربكان وحتى
عام  1969عمل مابوسعه إلبعاد الغرب من
فكر وعقيدة األمة .وتابع إلياس تون كوتش
قائالً ":يف عام  1969خرج من مدينة قونية
أول الرباعم التي تنادي بانتفاض الشعب
بقيم معنوية تعانق االسالم .حيث أن األستاذ
اربكان قد رضب بخطط الصهاينة كلها عرض
الحائط .ففي عام  1897تم االجتامع يف
مؤمتر باسيل واالتفاق عىل أنه ويف غضون
 100عام سيتم إنشاء دولة إرسائيل الكربى
ويف عام
وسيتم إركاع املسلمني.
اليهود ووصل
 1997فشلت خطة
وألن األستاذ
أربكان إىل السلطة.
خطط اليهود
أربكان كان يعرف
وبعد
والصهاينة قام
80
 100عام بجمع
دولة مسلمة يف
نفس القاعة
التي عقد بها
مؤمتر باسيل
ورصخ بكل
صوته صاحب
القدرة والقوة هو
الله".
• تقرير :خالد شن

ديبلوماسية امريكية تبدي إعجابها بمرحبا العربية

زارت كل من ويندي ناسمترش مسؤولة
قسم السياسة يف سفارة الواليات املتحدة
األمريكية يف أنقرة وفيليز كونفو مستشارة
السياسة يف السفارة األمريكية يف أنقرة ويلدز
توسون مديرة منظمة أفاد ودريا كارامان مديرة
فرع أفاد جريدة مرحبا .ورحب حمزة منصور
محرر جريدة مرحبا العربية بويندي ناسمترش
والوفد املرافق لها.وبدوره تحدث كرم إشكان
مدير عام النرش يف جريدة مرحبا لويندي
ناسمترش والوفد املرافق لها عن مرشوع جريدة
مرحبا العربية .كام أكد إشكان بأن مرحبا
العربية ويف وقت قصري إستطاعة أن تأخذ قيمة
كبري يف املنطقة حيث أنها متكنت من إغالق
ثغرة هامة لكونها أٌصدرت من أجل الالجئني.
وضمن الزيارة انتقد إشكان السياسة األمريكية
التي تقوم عىل دعم مجموعات من الفصائل
القتالية التي تخل بدورها األمن الرتيك وتزعج
تركيا .وبدورها قالت ويندي ناسمترش بأنها
تلقت نفس االنتقادات من اماكن مختلفة .كام

أكدت ناسمترش بأن مرحبا العربية أحدثت نقلة
نوعية يف الصحافة الرتكية وساهمت يف مساعدة
وعبت ناسمترش
الالجئني وتسهيل أمورهمّ .

عن إعجابها الكبري بحضارة وثقافة تركيا حيث
انها تقيم يف أنقرة منذ سنتني .وأنهت حديثها
مبدي ًة إعجابها بجريدة مرحبا العربية قائلةً":

تتميز مرحبا العربية يتوليها ملسؤولية كبرية ذات
قيمة" .وانتهت الدراسة بالتقالط صورة جامعية.
تقرير :حمدي بوغور
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.Bu kim? Bu Öğretmen

من هذا؟هذا هو املعلم.

أذار 2016

Okul

املدرسة

.Bu kim? Tuncel. Tuncel nerede oturdu? Sandalyede

من هذه؟تونجل .أين جلست تونجل؟عىل الكريس.

.Bu ne? Bu okul

ما هذه؟هذه مدرسة.

?Dün öğrenciler nerede okudular? Sınıfta. Kitap nerede
.Kitaplıkta. Tuzlukta ne var? Tuz

Öğretmen nerede? Öğretmen okulda mı? Evet. Öğret.men okulda

أين درسوا الطالب البارحة؟يف الصف .أين الكتاب؟يف املكتبة .ماذا توجد يف
اململحة؟امللح.

أين املعلم(األستاذ)؟هل املعلم يف املدرسة؟نعم,املعلم يف املدرسة.

Erol nerede? Erol Gençlik Parkında. Gençlik Parkında
ne var? Bugün orada bır konser var. Gençlik Parkı uzak.ta mı? Evet oldukça uzakta

.Bu ne? Bu tebeşir. Tebeşir nerede? Tebeşir masada

ما هذه؟هذه الطباشري .أين الطباشري؟الطباشري يف الطاولة(املقعد

أين هي ايرول؟ايرول يف حديقة الشباب .ماذا توجد يف حديقة الشباب؟اليوم
هناك حفلة .هل حديقة الشباب بعيدة؟نعم,إىل حدا ما هي بعيدة.

.Ayşe nerede çalıştı? Ayşe okulda çalıştı

أين تعمل عيشة؟تعمل عيشة يف املدرسة.

أفقي

الكلمات المتقاطعة للعدد الثاني والعشرون

 -1أول من شتم الشيعة ودعا عىل نفسه يف خطابه
 -2بحار غريب قتله قرصان برتغايل
 -3عاطفة
 -4من أنواع األلبان
 -5مدير عام النرش يف جريدة مرحبا الرتكية
-8رئيس تحرير جريدة مرحبا العربية
 -9االسم الثاين لواضع بحور الشعر العريب
 -10مقدم الزاوية السياسية يف جريدة مرحبا
 -11ســفري النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قبــل الهجــرة
إىل املدينــة
 -12من قائل “ فال نامت أعني الجبناء “

5

عمودي

6

 -1تقال للحامر – طائر وهمي
 -2سئم – أداة نداء
 -3اسكت – أعلن الخرب – أدلة جزم معكوسة
 -4نباتات برية معكوسة – حيوان أليف  -أحىص
 -5صاح التيس – شك – اسم موصول – من الحبوب
 -6جلّقنا معكوسة  -حفرهن
 -7صوت االنفجار  -عذراء
 -8مرشوب ساخن معكوسة – اسمني أللهة /معاً/
 -9قفزالساقية بلهجة دير الزور معكوسة  -نجل
 -10ةتعود – يسأم
 -12صاحب لقب صوت الحق

7

1
1
2
3
4

8
9
10
11
12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أجوبة العدد الماضي

12

أفقي
 -1الب ارسالن
 -2جبل رموييا
 -3االسقربوط
 -4باب الييدا
 -5كبّل  -6را
 -7امم  -كل
 -8ليل – دا -
هده  -9سلب
 -10نظام امللك
عمودي
 -1أجابك -
النب  -2ليالب
ظليم  -3بالبل
 أسلم -4أرسل  -5رمقا
 كد  -6سوريااألمل  -7ليبيا
 -8أبو دجانة
 -9اجطان
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ابتعدوا عن العالج الكيميائي

يعتبر العلباج بدودة العلق من أهم أفرع الطب البديل الذي يعتمد في العالج على الطرق الطبيعية بعيدا عن األدوية الكيميائية.
وتتبع العلق -وهي من الديدان النادرة-
شعبة الديدان الحلقية التي تتميز بانقسام
جسمها إىل عدد كبري من الحلقات ،ويرتاوح
طولها بني سبعة وعرشين سنتيمرتا ،وتوجد يف
املياه الحلوة الراكدة يف الربك واملستنقعات.
وقد حبا الله هذه الدودة مبواد وأنزميات
تفرزها أثبتت التجارب الطبية الحديثة

* متلك الجرادة ما
يقارب  900عضلة
مستقلة ,حيث تفوق
اإلنسان ب 200تقريبا.
*  32مرة يف الثانية هي عدد املرات التي تهز
فيها الذبابة جناحيها
* السمك الصديف يستطيع بلع إنسان بكامله
* ثالثون ثانية هي املدة التي آستغرقتها
أقرص مرسحية عرب التاريخ.
* جريدة الوقائع املرصية هي أول جريدة
عربية يتم إصدارها ,وكان ذلك برعاية محمد
عيل باشا.
* األذنني واألنف هام العضوان الوحيدان
اللذان ينموان بآستمرار طوال حياة اإلنسان
* يستطيع الفيل شم رائحة اإلنسان عىل بعد
ما يقارب  500مرت
* علميا ,تصنف الطامطم من الفواكه ,أما
املوز فيصنف من األعشاب.
* نسبة الجاذبية عىل سطح القمر تساوي
سدس ( )6/1جاذبية األرض
* يوري جاجارين الرويس الجنسية هو أول
من صعد إىل العامل الخارجي عىل منت املركبة
املسامة أفوستيك.
* روسيا هي أول دولة إستطاعت أن توصل

أنها تساعد عىل الشفاء من أمراض عديدة
وبعضهامستعصية.
احسان بيوك دقجي شاب من مدينة
قونيا الرتكية يبلغ من العمر ثالثني عاماً .يقول
دقجي ”:تعرفت عىل دودة العلق بعد أن
كنت أعاين من أوجاع شديدة يف ركبتي وبعد
استخدامي للتداوي بدودة العلق تحسنت

هل تعلم

مركبة إىل سطح
القمر ,وكان ذلك يف
أواخر العقد السادس
من القرن العرشين,
إسمها (لونا ,)2واألمرييك نيل أرمسرتونج
هو أول من وضع قدمه عىل سطح القمر يف
شهر يوليو من أواخر ستينات القرن املايض
()1969
* أول من مىش يف الفضاء الخارجي هو
ألكيس ليونوف يف يونيو 1965

* ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية
الصغرى لإلنسان.
* يبلغ طول مجموع األوعية الدموية إلنسان
بالغ يزن  50kgفام فوق ,قرابة  100ألف
كيلو مرت ,مام يكفي للف الكرة األرضية
مرتني ونصف عند خط اإلستواء (سبحان
الله)
* أثبتث األبحاث العلمية أن النساء يتفوقن
يف حاسة الشم عىل الرجال.
* صالح الدين األيويب هو صاحب القولة
املشهورة “لوال أن املوت أتاين لكنت سببا يف
إسالم كل الدول األوربية”

كثريا ً ألن دودة العلق تحتوي عىل العديد من
األنزميات التي تقوم بافرازها داخل املنطقة
التي متتص منه الدم وتساهم بالشفاء من
أمراض كثرية”.
ويشري دقجي إىل أن العالج الكيميايئ إن
كان فيه فائدة ففيه أثار ومضار جانبة كثرية
ولذلك ينصح دقجي باالبتعاد عن األدوية

الكياموية من أجل الصحة قائالً ”:لرمبا تتمتع
األدوية الكياموية ببعض الفوائد لكنها يف
الوقت نفسه تحتوي عىل تأثريات جانبة لرمبا
تكون مضارها أكرث من نفعها ولذلك علينا
العودة للطب البديل”.
ميكنكم التواصل مع إحسان بيوك دقجي
عىل الرقم التايل 05066638630 :
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إعالنات
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إذا أردت االبتسامة عند الحصاد استخدم تارم أوز عند الزراعة

T-BG BAĞIMSIZ GOBLE EFE - TOPRAK CANAVARI

 T-BGجوبلة أفه املستقلة  -وحش الرتبة

T-HM HUBUBAT MİBZERİ

 T-HMبذارة الحبوب

T-GD ÇEKİLİR TİP GOBLE DİSKAROW
T-GD

نوع السحب جوبلة ديسكارو

T-PT DİP PATLATAN - PYTHON

 T-PTمفجر سفيل  -بايطون

T-DZ ÇHD ÇEKİLİR VE ASMA TİP DİSKAROW

 T-DZ ÇHDنوع السحب والتعليق ديسكارو

T-LM KAUCUK MERDANE
T-LM

درج مطاطي

قونيا املنطقة الصناعية .جادة إحسان ده ده .زقاق رقم  .12رقم  18قونيا  /تركيا
هاتف - 00903322390071 :فاكس00903322390074 :

