أختتام مناورات رعد الشمال
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يوم االتفاق التركي-االروبي يوم تاريخي

رحبت تركيا باالتفاق الذي أبرمته مع االتحاد
األورويب ملعالجة ملف الالجئني واصفة لحظة
االتفاق باليوم التاريخي ،يف وقت حذرت فيه
األمم املتحدة من خطر طرد جامعي لالجئني.
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لعام  .2016حيث أنه سيتم إقامة العديد من البرامج خالل هذا العام • تتمة يف الصفحة 2
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يف الفرتة التي كان يعيش بها النبي صىل الله عليه وسلم
يف أخر أيامه قال يف خطبته» :يا أيها املؤمنون!...
هل هناك من له حق عندي؟ من له حق فليأيت ويأخذ
حقه قبل أن يأيت الحساب الكبري يوم القيامة».
فقال أحدهم من أجل أن يتمكن من تقبيل مهر
النبوة» :لقد رضبيتني بالسوط وأنت تسري بالناقة وإن كانت
من باب الخطأ فأنا أريد القصاص» .فكشف له النبي صىل الله
عليه وسلم سيد األوليني واألخرين وحبيب الخلق واكرمهم عن
ظهره وقال» :احرضوا السوط ,وليأخذ عكاشة حقه »..وبىك كل
من يف املسجد حتى اهتز املسجد من شدة بكائهم...
وكان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يركضان ويرتجيان
عكاشة وهام يبكيان »:ال تفعل ياعكاشة ,ال ترضب النبي
وارضبنا نحن».
ويف زمن أخر ...باكياً:
يأيت أحدهم إىل حواف نهر دجلة ليسأل سيدنا عمر عن
حساب ذئب أكل خروفاً!...أنذاك كان يوجد الخليفة عمر أمني
بيت مال املسلمني والذي ميثل عدالة االسالم الحنيف...
وهناك زمن أخر أيضاً:
كان يبدأ ببناء مسجد ذو قبة أعىل من أيا صوفيا ...لكن
املعامر النرصاين يف ذاك الوقت مل يكن ينجز عمله عىل مايرام,
أو لرمبا أنه مل يكن ر ِاض عام كان ينجزه لذلك مل ينشأ القبة
بالعلو التي كانت يجب أن تكون عليه ...فذهب تفكري باديشاه
ذاك الزمن فاتح سلطان محمد الذي كان يظن بأن ماحصل
يحس بذلك...
كان مقصودا ً فقام بقطع يد املعامر وهو ُّ
وتتحول القضية بني الباديشاه واملعامر إىل املحكمة...
ومل يكن الباديشاه فاتح سلطنت محمد هان يقول
«الغرب يتأمر عيل»
فكون املدّعي بادشاه اليغري من القرارات واإلجراءات
يشء حيث نودي للفاتح يف مدينته ليحرض أمام قاضيه وفوق
ذلك كله ليدافع عن نفسه أمام القايض مقابل املدّعي عليه
النرصاين...
قاعة املحكمة:
كان يقف الباديشاه كأي متهم أخر أمام القايض خرض يب
الذي كان يجلس يف مكانه...
قال القايض خرض يب:
أنت محمد أبن مراد! سيتم القصاص منك ألنك قطعت
يد هذا الشخص من دون مساءلته! وسيتم قطع يدك مثله...
أو أنك إذا استطعت إرضائه وذلك من خالل أن تضمن له
مايساعده عىل تأمني قوته حتى املامت...
وأمام هذه العدالة اليتحمل املعامر نفسه ويسارع إىل
يدي الباديشاه ويحاول منع تنفيذ القرار...
وبعد أن انفض الجميع يخاطب الباديشاه القايض قائالً:
والله لو أنك خفت من مقامي ومل تأمر مبا كان يجب
عليك الحكم به لقطعت رأسك بسيفي هذا...
بدوره يخرج القايض من تحت كرسيه خنجرا ً ويريه
للباديشاه قائالً:
سلطاين ,والله لو أنكم اغرتيتم مبقامكم ومل تستمعوا
لقرار املحكمة لغرست هذا الخنجر يف رأسكم...
واألن هناك زمن أخر:
جرائم أكرث الناس سوءا ً وقباحة اليصدر قرارها من
املحاكم ,وإمنا نحن بزمن ينتظرالجرائم النامئة يف مأوى
العجزة...
زمن غريب ومختلف كثري ننتظر بها العدالة تجاه
املجرمونحن نضغط عىل ضامئرنا التي تنزف محاولني تسكني
أنفسنا بقول »:بالتأكيد سيتلقى جزاءه يف الداخل ,إن شاء الله
لن يرتكوه حياً»...
وهناك زمن أخر عشناه:
زمن مرير فؤالئك الذين حولوا بيت مال املسلمني إىل
خراب ومل يجدوا يف حاكم بالد املسلمني بل يطلبون املدد من
الحكام الغري مسلمني...
ملاذا تصموتون؟
يا أصحاب الدين(!) ارشحول لنا ,هذا الذل الذي نعيش
بداخله...
يقول الحديث الرشيف مبا معناه »:صنفني من أمتي إذا
جمعا بني العلم والعمل يكون خالص الناس .العلامء والحكّام.
وإذا فسد هؤالء الصنفان فسد املجتمع وعم الفساد».

العالم االسالمي
يلتقي في قونيا
أعلنت منظمة التعاون االسالمي مدينة قونيا التركية عاصمة السياحة للعالم
االسالمي لعام  .2016حيث أنه سيتم إقامة العديد من البرامج خالل هذا العام
بعد إعالن منظمة التعاون االسالمي مدينة
قونية الرتكية عاصمة السياحة للعامل االسالمي
 2016تم االعالن عن الربامج التي سيتم إقامتها
عىل مدار العام .حيث أنه وضمن إطار " قونية
عاصمة السياحة للعامل االسالمي  " 2016ستشارك
والية قونيا ورئاسة البلدية الكبرية والجامعات يف
مختلف النشاطات والفعاليات العلمية والثقافية
والفنية والرياضية واملعارض ومشاريع إعادة
الرتميم والبيئة التي سيتم تنظيمها وإقامتها عىل
مدار العام  .2016وبدوره عرب وايل مدينة قونيا
السيد معمر أرول أن حصول مدينة قونيا عىل
لقب عاصمة السياحة للعامل االسالمي للعام
 2016يعترب فرصة ذهبية للمدينة حيث تابع
قائالً" :فلنعلم جميعنا قيمة هذه الفرصة التي

حازت عليها مدينتنا .ولنحول الفرصة لغنيمة,
ولنجعل هذه الغنيمة مثاالً للعطاء والجامل
واألعامل الجيدة التي تجلب املدح لنا ولنعمل
كلنا بغرية ونشاط" .وأكد طاهر أكيوريك رئيس
بلدية قونيا الكبرية بأن قونية قد استلمت علامً
رشيفاً سيمكنها من متثيل تركيا يف كل االجتامعات
والربامج واملؤمترات عىل الساحة الدولية .وأشار
إىل أن حصول قونيا عىل لقب عاصمة السياحة
للعامل السالمي  2016سيؤدي إىل مساهمة
إيجابية كبرية للمدينة .وتابع أكيوريك قائالً":
إن الراية التي استلمتها قونيا من مدينة القدس
والتي ستسلمها للمدينة املنوزرة يف العام 2017
ماهي إال حدث مهم وكبري بالنسبة للمدينة.
فمدينة قونيا شقيقة للمدينة املنورة وشقيقة

ملكة املكرمة ومساوية ملدينة القدس".
برامج كثرية ستم إقامتها
قال موىس كوالكيل كايا املدير العام ملنظمة
التعاون االسالمي  SESRICيف الفرتة التي
بدأت مع استالم القدس للراية وبعدها مدينة
قونيا وذلك لتشابهها مع القدس واملدينة املنورة
وبعدها ستكون راية العاصمة السياحية للعامل
االسالمي يف العام  2018ملدينة تربيز وذلك
لتشابهها مع كل من القدس وقونيا واملدينة
املنورة .وبدوه أكد موىس كوالكيل كايا أن هذا
البيان مهم جدا ً بالنسبة للمدينة .وأشار كوالكيل
كايا إىل أن الوحدة والتعاون الذي يشتهر به
الناس يف مدينة قونيا سيكون وسيلة إىل نرش هذه
الصورة إىل العامل االسالمي أجمع.
• تقرير :ابراهيم بيوك إكان
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أينما يكون الكويلو
تكون هناك البركة
إن التراب المحروث بأالت كويلو الزراعية يتحول إلى محصول مبارك مع
عرق الفالح .استخدموا آالت كويلو الزراعية في حراثة األرض ولتزد أرياحكم
ولتكن محاصيلكم مباركة...

آلة الحراثة الطولية العرضية

آالت كويلو الزراعية

عنوان :المنطقة الصناعية الثانية جادة يايال  -رقم 6 :قونيا  /تركيا
تلفون00903322390748 :
فاكس00903322390750 :
www.koylu.com

المسفلة

روتافاتور
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ارتفع حجم التبادل التجاري ،بين تركيا وفلسطين 771 ،بالمئة ،خالل الفترة الممتدة من عام  ،2005إلى
عام  ،2015وذلك نتيجة اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الطرفين عام .2004

جاء ذلك عىل لسان وكيل رئاسة مجلس
املصدرين األتراك ،مصطفى جقريقجي أوغلو،
خالل مشاركته يف منتدى األعامل الرتيك
الفلسطيني ،الذي عقد يف مجمع التجارة
الخارجية مبدينة إسطنبول ،بحضور رجال أعامل
من الطرفني.
وأوضح جقريقجي أوغلو أ ّن قيمة
الصادرات الرتكية إىل فلسطني ،ارتفعت من
 9.4مليون دوالر يف عام  ،2004إىل 82.2
مليون دوالر يف  ،2015أي بزيادة وصلت إىل
 9أضعاف ،لتحتل تركيا بذلك ،املركز الرابع بني
الدول املصدرة لفلسطني بعد إرسائيل واالردن
وإيطاليا.
ويف هذا الصدد قال جقريقجي أوغلو "إذا
ما أخذنا بعني االعتبار ،رشاء إرسائيل للمنتجات

الرتكية وبيعها يف األسواق الفلسطينية ،فإ ّن
تركيا تكون الدولة الثانية يف ترتيب الدول األكرث
تصديرا ً إىل فلسطني".
ستظل إىل
وأكّد جقريقجي أوغلو أ ّن تركيا ّ
جانب الشعب الفلسطيني ،وستستمر يف تقديم
الدعم له ،مشريا ً إىل أهمية التجارة الخارجية
بالنسبة لفلسطني ،عىل اعتبار أنها تشكل 83
باملئة من الناتج القومي اإلجاميل لهذا البلد.
وأفاد أ ّن الجانبني الرتيك والفلسطيني
يواجهان بعض العوائق يف تبادالتهام التجارية،
بسبب أنظمة الجامرك اإلرسائيلية ،الفتاً أ ّن دفع
مبالغ إضافية لهذه األنظمة ،تزيد من األعباء
املالية للتجارة القامئة بينهام.
من جانبه أكّد وزير االقتصاد الفلسطيني
السابق ،مازن سنقرط ،رغبة بالده يف تطوير

العالقات التجارية مع تركيا ،مبيناً أ ّن نجاح
االقتصاد الرتيك مثال يجب االقتداء به ،وأ ّن
الفلسطينيني يسعون لالستفادة من نجاحات
تركيا االقتصادية يف قطاع الخدمات والصحة
والتعليموالسياحة.
وذكر سنقرط أ ّن تركيا تع ّد ثالث أكرب
رشيك تجاري لفلسطني ،بعد إرسائيل والصني،
مفصحاً أ ّن إرسائيل تتصدر هذه القامئة ،بسبب
تحكمها باملنافذ الجمركية.
وتابع سنقرط قائالً "إذا أردنا النهوض
اقتصادياً ،علينا نأخذ تركيا منوذ ًجا ،ونتعاون
معها ونستفيد من تجاربها االقتصادية ،لدينا
فرص استثامرية عديدة يف مجاالت السياحة
والصناعة والطاقة املتجددة ،لكننا بحاجة إىل
آليات وتقنيات تساعدنا عىل استثامر هذه

املوادر ،لذا ال ب ّد لنا من تعزيز التعاون الثنايئ،
وتوفري مستلزماته".
بدوره أعرب السفري الفلسطيني لدى
العاصمة أنقرة ،فايد مصطفى ،عن اعتقاده بأ ّن
حجم التبادل التجاري بني البلدين ،سيزدهر
خالل الفرتة القادمة ،مشريا ً أ ّن االستثامر
يف األرايض الفلسطينية ،ال ميكن أن يتكلل
بالخسارة ،عىل اعتبار أ ّن تلك األرايض مباركة.
وشدد مصطفى عىل دور القطاع الخاص يف
تطوير التبادل التجاري بني البلدان ،الفتاً أ ّن قرار
رئيس الشؤون الدينية الرتيك ،محمد غورماز،
بخصوص زيارة الحجاج األتراك لبيت املقدس،
قبل التوجه إىل اململكة العربية السعودية ألداء
مناسك الحج ،سيساهم بشكل كبري يف تطوير
دخل رشكات السياحة الخاصة يف كال البلدين.
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البكراوي منفذ تفجير بروكسل
أعلن تنظيم الدولة أو ما ُيعرف بـ"داعش "،مسؤوليته عن التفجيرات التي شهدتها العاصمة
البلجيكية ،بروكسل والتي راح ضحيتها  30قتيال بحسب اإلحصاءات الرسمية حتى كتابة هذا التقرير.
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وجاء ذلك يف بيان منسوب نرشتنه وكالة
أعامق التابعة للتنظيم حيث ذكرت" :نفذ
مقاتلو الدولة اإلسالمية سلسلة تفجريات
بأحزمة وعبوات ناسفة استهدفت مطارا
ومحطة قطار رئيسية وسط مدينة بروكسل
عاصمة بلجيكا املشاركة يف التحالف الدويل
ضد الدولة اإلسالمية".
وتابع البيان" :أطلق مقاتلو الدولة النار
داخل مطار ’زافينتيم‘ قبل أن يفجر عدد منهم
أحزمتهم الناسفة ،يف حني فجر استشهادي
حزامه الناسف يف محطة مرتو ’مالبيك‘ وقد
أسفرت الهجامت عن مقتل  31وجرح 260
شخصا".
ويف خطاب بثه التلفزيون الرتيك قال
أردوغان خالل مراسم إحياء الذكرى الـ101
ملعركة غاليبويل ،تعليقا عىل التفجري اإلرهايب
يف أنقرة يوم  13مارس/آذار" :ال ضامن عىل
أن قنبلة أنقرة لن تنفجر يف بروكسل .إنكم
تحتضنون أفعى ،لكنها قد تلدغكم يف أي
لحظة .ستفهمون عندما ستنفجر عبوات
ناسفة يف مدنكم ،ولكن بعد فوات األوان".

وربط أردوغان فكرته هذه مبا اعتربه
تقاعسا من جانب الغرب يف مواجهة
التنظيامت اإلرهابية ،مبا يف ذلك الكردية.
بدوره كشف الرئيس الرتيك رجب طيب
أردوغان أن إبراهيم البكراوي ،أحد االنتحاريني
الذين شاركوا يف التفجري يف مطار بروكسل
كان قد اعتقل برتكيا يف حزيران/يونيو 2015
وتم ترحيله إىل بلجيكا ،مشريا إىل أن بلجيكا
مل تؤكد صلته بالجهاديني "رغم تحذيراتنا".
كام أعلن الرئيس الرتيك رجب طيب
أردوغان أمام الصحافة أن أحد االنتحاريني
الثالثة الذين شاركوا يف االعتداء الدامي يف
مطار بروكسل كان اعتقل يف جنوب تركيا
يف حزيران/يونيو  2015وتم ترحيله إىل
بلجيكا التي أطلقت رساحه .وأوضحت
الرئاسة الرتكية يف وقت الحق أن األمر يتعلق
بإبراهيم البكراوي.
يف حني أنه نفى وزير العدل البلجييك
كون غينز ماقاله الرئيس الرتيك رجب طيب
أردوغان الذي قال إن أحد االنتحاريني الثالثة
الذين شاركوا يف االعتداء عىل مطار بروكسل
اعتقل يف جنوب تركيا يف حزيران/يونيو
 2015وأبعد إىل بلجيكا التي أطلقت رساحه.
وكشف املدعي الفدرايل البلجييك
"فريدريك فان لو" أن إبراهيم البكراوي ترك
"وصية" صوتية عىل جهاز كمبيوتر عرث عليه

مرميا يف سلة للمهمالت بحي شاربيك وسط
العاصمة البلجيكية ،قال فيها إنه "مل يعد يعلم
ماذا يفعل" ،و"ال يشعر باألمان" ألنه "مطلوب
يف كل مكان".
وأضاف أردوغان" :رغم أننا أبلغناهم أن
هذا الشخص مقاتل إرهايب أجنبي ،مل تتمكن
السلطات البلجيكية من إثبات أن له صلة
باالرهاب" .وأوضح أن هولندا كانت أيضا
معنية بهذه العملية ألن الشخص املعني كان
طلب أوال ترحيله غىل هذا البلد.
وتابع" :ميكننا أن ننجح (يف املعركة عىل
اإلرهاب) إذا شكل القادة الدوليون تحالفا ضد
اإلرهاب .وألجل ذلك ،علينا أن نعيد تحديد
مفاهيم اإلرهاب العاملي واإلرهابيني".
وبعد يوما واحدا من الهجامت اإلرهابية
التى رضبت العاصمة البلجيكية "بروكسل"
حيث تم استهدف مطار ومرتو أنفاق
العاصمة ،أكد
التلفزيونالبلجيىك
أن األخوان إبراهيم
وخالد بكراوى
أحدهام نفذ
العمليةاالنتحارية
ىف املرتو واآلخر
مبطار بروكسل.
األخوين بكراوى

منفذا هجامت بروكسل وأضاف التلفزيون
البلجيىك أن االنتحاريني جنسيتهام بلجيكية،
باإلضافة الستخدامهام  3سيارات ىف نقل
االنتحاريني ،بينام ألقى القبض عىل املتورط
الهارب نجيم العرشاوى ىف ضاحية إندرلخت.
عىل جانب أخر ،أكدت مصادر أمنية لصحيفة
" الليرب" البلجيكية ،أن خالد وإبراهيم
البكراوى املشتبه بهام الرئيسييان ىف هجامت
بروكسل أخفا أجهزة التفجري تحت قفازات
يدهم اليرسى ،حيث كان كالهام يرتديان
قفازا أسود ىف يده اليرسى فقط .وأضافت
الصحيفة ،أن املشتبه به الثالث "نجيم
العرشاوى" مل يكن يرتدى قفازا بخالف زمالؤه
اإلرهابيني ،ولكنه كان يضع عىل رأسه قبعة
حمراء .ودخل املشتبه بهم الثالثة للمطار
وهام يجران حقائب سفر عىل ترولىل جرار،
فيام رجحت السلطات البلجيكية وجود أكرث
من ثالثة انتحاريني قاموا بتنفيذ التفجريات.
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االرهاب يستهدف أنقرة مجدداً
وقال وزير الصحة
التركي محمد مؤذن
أوغلو 34 :قتي ً
ال في
تفجير أنقرة اإلرهابي،
 30منهم في موقع
التفجير و 4توفوا في
المستشفى متأثرين
بإصابتهم ،ونعتقد
واحدا على األقل أو
أن
ً
اثنين من بين القتلى
في مكان الحادثة هو
أو هما منفذا الهجوم
اإلرهابي

ونقل إىل املستشفيات جراء تفجري أنقرة اإلرهايب
نحو  125جري ًحا 19 ،منهم حالتهم حرجة ،و7
يخضعون لعمليات جراحية ،يف حني أن الباقي عىل
وشك إكامل عالجهم
وأوضح الوزير الرتيك ،يف ترصيح صحفي مشرتك
مع وزيري الصحة ،محمد مؤذن أوغلو ،والعدل "بكر
بوزداغ ،عقب اجتامع أمني يف رئاسة الوزراء بأنقرة،
أن الهجوم اإلرهايب نفذ بسيارة مفخخة أثناء سريها
أمام موقف للحافالت بساحة قزالي وسط أنقرة ،إال
أن صحيفة "جمهورييت" الرتكية أفادت بأن الهجوم
اإلرهايب نفذه شخصان وهام رجل وامرأة.
أما صحيفة "سوزجو" الرتكية فكشفت عن اسم
منفذة تفجري أنقرة وهي طالبة جامعية تدعى "سهر
تشاغال دمري" ،اتهمت منذ فرتة رفقة  3من صديقاتها
باالنتساب لحزب العامل الكردستاين والرتويج له.
عىل صعيد متصل ،أفاد وزير الصحة الرتيك محمد
مؤذن أوغلو ،أن عملية التفجري أسفرت عن مقتل
 37شخصا 30 ،منهم يف موقع التفجري و 4توفوا يف
املستشفى متأثرين بإصاباتهم ،إىل جانب  125مصابا
آخرين.
بدوره ،قال الرئيس الرتيك ،رجب طيب
أردوغان ،إن بالده "غدت هدفًا للهجامت
"اإلرهابية" يف السنوات األخرية جراء عدم

االستقرار الذي تعاين منه املنطقة".
جاء ذلك يف بيان صادر عن املكتب اإلعالمي
للرئاسة ،أدان فيه أردوغان بشدة ،التفجري الذي وقع
يف أنقرة وأودى بحياة  34شخصاً ،وإصابة  125آخرين،
وفق حصيلة أولية.
وأضاف الرئيس الرتيك "إن املنظامت "اإلرهابية"
ومن يستخدمها كأدوات لصالحه ،باتوا يلجؤون إىل
طرق غري أخالقية يف استهداف األبرياء ،عقب كل مرة
تلحق قواتنا األمنية الهزمية بهم".
وتابع أردوغان "إن مثل هذه الهجامت التي
تستهدف وحدة بالدنا وشعبنا ،لن تنال من عزميتنا
وستزيد من إرصارنا يف الحرب عىل "اإلرهاب"" .وشدد
عىل حق بالده املرشوع يف الدفاع عن نفسها أمام كافة
التهديدات "اإلرهابية" ،مضيفا "سنهزم "اإلرهاب"
بالتعاون بني مؤسسات دولتنا وشعبنا ،وستكلل حربنا
ضده بالنجاح".
"عملية التفجير" غير مفاجئة للواليات
المتحدة
هذا وذكرت صحيفة الوطن الرتكية أن انفجار
أنقرة الذي وقع مل يكن مفاجئا للواليات املتحدة
األمريكية ،التي حذرت مواطنيها منذ أيام من عمل
إرهايب محتمل وسط العاصمة الرتكية.
وكانت السفارة األمريكية لدى تركيا

قد حذرت من احتامل حدوث هجامت "إرهابية"
جديدة ،يف العاصمة أنقرة ،التي شهدت يف اآلونة
األخرية عدة تفجريات دموية أودت بحياة الكثريين.
ودعت السفارة ،ىف بيان صدر يوم  11مارس/
آذارعىل موقعها اإللكرتوين ،رعاياها يف تركيا ،إىل االبتعاد
عن حي "بهتشيل إفلر" وسط أنقرة ،الذي يضم العديد
من املواقع املهمة ،ومنها رضيح أتاتورك ،ومقر قيادة
القوات الربية الرتكية ،إىل جانب عدد من مقار الوزارات
الرتكية.

تنديدات عربية وعالمية
ويف سياق متصل ،أدان األمني العام لألمم املتحدة،
بان يك مون "الهجوم التفجريي الذي وقع يف أنقرة
وأسفر وفقا للتقارير عن مقتل وإصابة العرشات".
وتواصلت اإلدانات الدولية لتفجري أنقرة ،ما بني
إصدار بيانات تنديد أو نرش تغريدات عرب موقع تويرت،
ويف مقدمة الدول التي إدانات الحدث روسيا ،وأمريكا،
وبريطانيا ،واالتحاد األورويب ،وفرنسا ،واألمني العام
لحلف شامل األطليس ،واألمني العام للمجلس األورويب،
وإسبانيا ،والنمسا ،ورومانيا ،واليونان ،وإيطاليا،
وعربياً أدانت كل من الكويت واألردن ومرص
وقطر وحركة حامس واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة (اإليسيسكو) التفجري الذي وقع يف العاصمة
أنقرة.
وكاالت
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اردوغان َي ِع ُد السوريين بالجنسية التركية
اسطنبول
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وأكــد أردوغــان خــال لقــاء تلفزيــوين
بثتــه شــبكة “ ”TRTالرتكيــة ،إن تركيــا
ستســتفيد مــن الطاقــات املوجــودة
لــدى “إخوتنــا الســوريني فيــا يخــدم
مســتقبلهم”.
وأضــاف “ :ســنمنحهم الجنســية
الرتكيــة”.
وأشــار إىل أن تركيــا قدمــت “الكثــر
مــن املشــاريع إلخوتنا الســوريني وســنقوم
بالعديــد مــن املشــاريع األخــرى خــال
الفــرة القريبــة القادمــة”.
فاجــأ الرئيــس الــريك "رجــب طيــب
أردوغــان" الســوريني بترصيحاتــه خــال
مؤمتــر صحفــي بأنــه ســيتم منــح
الســوريني الجنســية الرتكيــة.
حيــث انــه ســيتم منــح الجنســية
الرتكيــة للســوريني الذيــن دخلــوا تركيــا
حزيــران العــام املــايض.

وبحســب " "TRTفقــد أكــد أردوغان
أن تركيــا ستســتفيد مــن الطاقــات
املوجــودة لــدى الســوريني فيــا يخــدم
مســتقبلهم ،كــا ســيتم منحهم الجنســية
الرتكيــة.
وحــر اللقــاء عــدد مــن الشــبان
والشــابات ،مــن بينهــم ســوريون ،ور ًّدا
عــى ســؤال إلحــدى الفتيــات الســوريات
حــول مســتقبل خريجــي الجامعــة
واملشــاريع الخاصــة ,وجهــت إحــدى
الشــابات الســوريات ســؤاالً للرئيــس الرتيك
يتعلــق بالخريجــن واملشــاريع الخاصــة
بهــم .وقــال أردوغــان" :نعمــل بالتعــاون
مــع إدارة شــؤون العمــل لالســتفادة
مــن طاقــات الســوريني يف كل املجــاالت،
وال نريــد أن تهاجــر هــذه الكفــاءات
إىل الــدول األخــرى" ،وأضــاف "لدينــا
تجربــة موفَّقــة باالســتفادة والتعــاون

مــن الكفــاءات والطاقــات املوجــودة عنــد
إخوتنــا الســوريني".
وحــول مصــر الالجئــن الســوريني
يف تركيــا أكــد أردوغــان أن تركيــا ســتبذل
قصــارى جهودهــا للوقــوف بجانــب
الســوريني ،ولــن تســكت أمــام القتــل
والتهجــر الــذي يتعرضــون له ،مؤكـ ًدا أن
تركيــا ســتبقى سياســتها قامئــة عــى مبدأ
أن الســوريني هــم املهاجــرون ونحــن
األنصــار.
يُذكــر أن تركيــا تعتــر أول الــدول
املجــاورة التــي اســتقبلت الســوريني
الالجئــن؛ حيــث ينتــر يف املــدن
الرتكيــة أكــر مــن  2مليــون
ســوري مــن أصــل 2.7
مليــون الجــئ.

قال الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان،
إن تركيا ستستفيد
من الكفاءات
السورية ،وستمنح
الجنسية التركية
للسوريين.

إعادة الالجئين إلى تركيا عمالً باالتفاق األوروبي

اليونان

خرب

AN

غادرت أول سفينة وعىل متنها نحو
 140الجئا ،جزيرة ليسبوس إىل تركيا مدشنة
بذلك العمل باالتفاق املربم بني تركيا واالتحاد
األورويب حول الهجرة.
أبحرت سفينتان تركيتان تقالن مهاجرين
من مرفأ ليسوبس اليوناين ،بينام تستعد ثالثة
ملغادرة مرفأ خيوس مدشنة بذلك تطبيق
االتفاق املثري للجدل الذي أبرم بني االتحاد
األورويب وأنقرة للحد من تدفق الالجئني
وتنتقده منظامت حقوق اإلنسان.
وبعيد الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش،
غادرت عبارة صغرية تحمل اسم ليسفوس
وأخرى أكرب حجام تحمل  131شخصا
معظمهم من باكستان وبنغالدش ،حسبام
أعلنت متحدثة باسم الوكالة األوروبية
ملراقبة الحدود الخارجية لالتحاد األورويب
(فرونتكس).
ويف خيوس الجزيرة األخرى الواقعة يف

بحر ايجه مقابل تركيا ،يصعد املهاجرون إىل
سفينة تركية ثالثة تستعد لإلبحار.
وتعد هذه الدفعة األوىل من املهاجرين
الذين يتم إعادتهم إىل تركيا التي قبلت
استقبالهم يف إطار خطة وقعتها مع االتحاد
األورويب يف  18آذار/مارس وتتعلق بكل
املهاجرين الذين دخلوا إىل اليونان بطريقة
غري رشعية منذ  20آذار/مارس ،أي حوايل
ستة آالف شخص حسب حسابات فرانس
برس.
ويهدف االتفاق إىل الحد من تدفق
الالجئني إىل دول االتحاد األورويب الذي
وصله العام املايض أكرث من مليون مهاجر
والجئ .وهو ينص عىل أن يستقبل االتحاد
سوريا مقابل كل سوري يعاد إىل تركيا من
اليونان ،عىل أال يتجاوز العدد  72ألف
شخص.
وكاالت
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مقتل  3اسرائيليين بتفجير
تقسيم في مدينة اسطنبول

ضرب انفجار شارع االستقالل
الواقع وسط مدينة اسطنبول
التركية ،بضاحية تشتهر بأنها
مركز للتسوق ومقصد للسائحين،
وأعلن محافظ المدينة عن مقتل 5
أشخاص ،نافيًا وقوع انفجار ثاني في
مكان آخر من اسطنبول.
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وأدى التفجري إىل إصابة  36شخصا ،وأعلنت
وزارة الصحة الرتكية أن  12أجنبيا من بني
الجرحى املصابني وأعلنت إرسائيل وجود قتيالن
من رعاياها يف الهجوم يحمالن أيضا الجنسية
األمريكية.
وأفاد مسؤول تريك كبري أن الرشطة منعت
االنتحاري من الوصول إىل هدفه يف التفجري،
وأشار إىل النتائج األولية التي تحدثت عن
تورط جامعة تابعة لحزب العامل الكردستاين أو
التنظيم اإلرهايب داعش بتنفيذ الهجوم.
فيام قالت وسائل إعالم أخرى إن  3من
املصابني يف التفجري يحملون الجنسية اإلرسائيلية،
وهو ما أكدته خارجية تل أبيب وأعلنت وفاة
اثنني منهم فيام بعد.
وقال رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني
نتنياهو ،إن إرسائيليني اثنني لقيا حتفهام يف
التفجري االنتحاري الذي وقع يف اسطنبول.
وأضاف نتنياهو يف ترصيحات للصحافيني
يف القدس أن إرسائيليا ثالثا رمبا يكون قتل يف
التفجري .وتابع أن إرسائيل تحاول تحديد ما إذا
كان اإلرسائيليون مستهدفني يف الهجوم لكن ال
يوجد ما يشري إىل ذلك حتى اآلن.

ووقع التفجري
يف شارع مغلق
أمام حركة
املرور ،تصطف
فيه املتاجر
الدولية ومراكز
التسوق.
ورأى شاهد
من رويرتز طائرات
هليكوبرت تابعة للرشطة،
وهي تحلق فوق املنطقة،
بينام أظهرت لقطات تلفزيونية
الناس وهم يهربون منها.
فيام هرعت سيارات اإلسعاف إىل املكان.
وكانت الحكومة الرتكية حملت مسؤولية
هجامت سابقة عىل املسلحني االكراد ،وردّت
عليهم عسكريا.
ووقع الهجوم االخري يف شارع استقالل يف
اسطنبول كربى املدن الرتكية يف الساعة  11قبل
الظهر بالتوقيت املحيل ملدينة اسطنبول.
وكان من بني الجرحى إرسائيليون أيضا ،فضال
عن ايرلنديني اثنني ،وأملاين ،وايسلندي وإيراين

وشخص
آخر من
ديب يف دولة

اإلمارات العربية املتحدة.
وأكدت الخارجية االرسائيلية إصابة
إرسائيليني يف الهجوم ،ولكنها مل تذكر عددهم أو
حالتهم.
ويف وقت الحق ،قال رئيس الحكومة
االرسائيلية بنيامني نتنياهو إنه مل يطلع عىل اي
ادلة تشري اىل ان الهجوم استهدف ارسائيليني
تحديدا.
وقال إنه مل يتصل بالرئيس الرتيك اردوغان،

ولكنه اضاف ان "ارسائيل عىل اتصال بالسلطات
الرتكية".
من جانب آخر ،قال مدير عام وزارة
الخارجية االرسائيلية دوري غولد إن إنه الغى
زيارة مقررة اىل الواليات املتحدة وسيتوجه اىل
اسطنبول.
ووقع االنفجار يف شارع االستقالل ،وهو
منطقة تزدحم بالسياح واملارة يف عطلة نهاية
األسبوع .وقالت الجامعة ،املنشقة عن حزب
العامل الكردستاين ،إن هجوم أنقرة كان للثأر من
العمليات العسكرية يف جنوب رشق البالد ذي
األغلبية الكردية.
ويف الشهر املايض أدى هجوم بالقنابل عىل
موكب عسكري يف أنقرة إىل مقتل  28شخصا
وإصابة العرشات.
ويف أكتوبر/ترشين األول املايض قتل أكرث
من مئة شخص يف تفجريين انتحاريني متزامنني يف
مسرية كردية للسالم يف أنقرة.
وقال الرئيس الرتيك رجب طيب إردوغان
إن الجامعات اإلرهابية تستهدف املدنيني ألنها
تخرس معركتها يف مواجهة قوات األمن الرتكية.
وكاالت
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بعضهم في تركيا
وبعضهم في
لبنان وبعضهم
في الشرق .يكبرون
بعيدًا عن منازلهم.
سحب الوطن من
تحت أقدامهم.
بعيدًا عن بيوتهم,
وعلى تراب بلدان
أخرى ,ينتظرون
تحديد مصيرهم.
حكاية لخمس
أطفال سوريين
بعمر الخمس
سنوات...

لقد مىض عىل بدء االنتفاضة يف وجه
النظام السوري خمس أعوام حتى اآلن.
حيث أن استجابة النظام ملتطلبات الشعب
السوري بالرصاص أدى إىل إشعال حرب
داخلية .واألطفال األبرياء ضحايا مجربون عىل
متابعة األحداث بصمت عىل مدى السنوات
الخمس .حيث أنهم اليكربون كباقي األطفال
عىل أسامء أبطال األفالم الكرتونية وألعاب
األطفال والفواكه والخضار وإمنا عىل مسميات
أكرب من عمرهم مثل "داعش ,الجئني ,حرب
داخلية ,قصف جوي ,نظام ,براميل متفجرة,
جنيف .وماشابه من األسامء .فهذه هي أغلب
الكلامت والتعابري التي يسمعونها من الكبار.
وتقول إحصائيات منظمة اليونيسيف "منظمة
األمم املتحدة للطفولة" فهناك مايزيد عن

 2,5مليون طفل سوري يعيشون كالجئني
نتيجة للحرب القامئة يف بالدهم .وحسب
برنامج اليونيسيف الذي يحمل اسم "المكان
لألطفال" فهناك  8مليون طفل داخل سورية
ويف الدول املجاورة لها بحاجة للمساعدة.
كام يوجد هناك مايزيد عن  306ألف طفل
ولدوا كالجئني .فهناك مايقارب  150ألف طفل
ولدوا يف تركيا فقط .و 70ألف أخرين يف لبنان.
واملحزن أن الكثري من هؤالء  2,5مليون طفل
املوزعني يف الداخل السوري ويف دول الجوار
اليذهبون للمدارس .وال يتلقون حقهم يف
التعليم.
فيندا فيرمان حاجي
طفلة سورية من إحدى قرى مدينة
املالكية يف الشامل السوري .والدها رشيف
حاجي سائق شاحنة أحامل ثقيلة بني مدينة

املالكية والقامشيل .هرب وعائلته يف مطلع
العام  2012إىل شامل العراق .تذهب فيندا
وأختها ذو الثامنية أعوام إىل روضة األطفال.
تحب الرسم ,وتتشوق للذهاب إىل الروضة كل
صباح .ويف أيام العطل تنتظر افتتاح املدرسة
بفارغ الصرب.
ياسمين عبد الكريم
ياسمني ,ولدت يف ترشين األول عام 2011
يف مدينة حلب .ولكنها التتذكر أي يشء عن
مدينة حلب .إنها األن يف مدينة بعيدة مع
عائلتها املزارعة يف وادي البقاع اللبناين .تقول
أمها رقية ":كنت أمتنى أن أصطحب طفلتي
إىل مكان والدتها ,وإىل األماكن التي أحبها,
إنني متأكدة من أنها ستحب تلك األماكن.:
جميع أفراد قريتهم يعيشون األن يف مخيم
وادي البقاع .وال تستطيع ياسمني الذهاب
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جديد...ومص� مجهول
عام
ي

للمدرسة لعدم وجود صفوفو دراسية
هناك.
حمزة علي
حمزة وعائلته من مدينة حلب
السورية .وعند وصل رشارة الحرب
إىل حلب اضطروا إىل الفرار إىل تركيا.
والده مصطفى عيل يعمل كمرتجم حر
يف اسطنبول ليعيل عائلته املؤلفة من
 4أشخاص .ولكنه الميلك ترصيح عمل.
حياتهم صعبة .مصطفى عيل ,يرشح
دامئاً ألطفاله كم أن مدينة حلب كامنت
جميلة قبل أن تدمرها الحرب .ويرغب
يف يوم من األيام اصطحاب عائليه نحو
هولندا.
ماريا الطويل
عند مابدأت الحرب كان عمر ماريا
 4شهور .كانت تستيقظ أمها نرجس
الشلبي كل صباح لتقف عىل طابور
الطعام من أجل الحصول عىل الغذاء.
كام تقول ":مل تكن لدى ماريا تجربة سوا
الحرب ,إنها مل ترى يوماً جميالً واحداً".
تفكر الشبيل الذهاب إىل أملانيا بصحبة
ابنتيها ماريا وبراء .فقسم من عائلتهم

قد ذهب إىل هناك من قبل .ويريدون
اللحاق واللقاء بهم .وتبني أحالمها
قائلة ":إذا ذهبنا إىل هناك فإنني سأخذ
أطفايل إىل املطاعم خالل فرتة املهرجانات
الكبرية كام أنني سأصطحبهم إىل أحواض
السباحة يف الصيف" .وتؤكد بأن األطفال
كربوا كثرياً يف الحرب حيث تتابع قائل ًة":
أمتنى لهم أن يتلقوا تعليامً جيداً وأن
يقوموا بأعامل جيدة يف الحياة".
تاال الفوري
ولدت تاال قبل بدء املظاهرات يف
مدينة درعا السورية مكان انطالق رشارة
االنتفاضة .كان يعمل والدها إسحاق
الفواري يف مجال إنتاج النفط .ووالدتها
معلمة .حيث أن تاال وعائلتها اضطرت
للفرار إىل األردن بعد هجامت النظام
السوري املتكررة عىل قريتهم الشيخ
مسكني .وتحلم دعاء والدة تاال يف يوم
من األيام أن تستطيع اصحاب ابنتها إىل
سوريا وإىل القرية التي ولدت بها حيث
تقول ":مل نكن أغنياء ,ومل نكن فقراء
أيضاً .كانت لدينا حياة جيدة .إن شاء
الله نعود ونعيش كام قبل .وال أريد اكرث

من ذلك".
 7ماليين إنسان تركوا البالد
تشري إحصائيات املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني( (�UN
 )HCRيف تقريرها التي اعلنت عنه
يف  3أذار  2016أنه يوجد  5ماليني
سوري فروا من بالدهم والتجؤوا إىل بالد
أخرى .وأكرث دولة فيها الجئني هي تركيا.
فأعداد الالجئني السوريني يف تركيا تزيد
عن  2733784الجئ .وهناك  7ماليني
إنسان يف الداخل تركوا منازلهم ونزحوا
إىل األماكن األكرث أماناً .ويف الفرتة املاضية
زادت نسبة املهاجرين نحو أوروبا أمالً
يف الحصول عىل حياة أفضل .وعىل الرغم
من إغالق دول االتحاد األرويب لحدودها
يف وجه املهاجرين إال أنه هناك مايقارب
 1,200,000مهاجر يف دول االتحاد
األورويب .ولكن حتى األن اليعرف نسبة
السوريني الحقيقيني يف إطار هذا العدد.
حيث أنه يوجد العديد من الجنسيات
األخرى تدعي بأنها تحمل الجنسية
السورية.
وكاالت

نحاول إالنكار بأننا مهما حاولنا نسيان الواقع
الدامي والظروف القاسية وتجاوز المحن تبقى ذكرياتنا
ف
وت�ة
تتابع دورتها ي� مجرى أفكارنا بل تعمل عىل زيادة ي
أ
الحاسيس مما يجعلنا أقرب للإنفجار دائماً ...
ف
لقد دخلت الحرب ي� بالدي عامها السادسُ ,مسطّرة
الالف من أ
ف� سجالتها أسماء أ
الطفال والنساء والعجائز
ي
ذخ�ة
والشباب الذين كانت
حياتهم وأرواحهم أ مجرد ي
أ
ين
وح ب ْ ً� لقالم العمالء
ألسلحة
المتحارب� عىل الرض ِ
ت
ن
الدولي� لتحقيق أهدافهم عىل ال�اب
والساسة
ي
السوري...
موجعة هي الحقيقة عندما نعلم أننا مجرد أدوات
يتم استخدامها كوسيلة لوصول هذه القوى المهيمنة
دولياً وإقليمياً إىل مبتغاها عىل المستوى العالمي ورغماً عن
ال� لم ت
ت
تق�ف ذنباً إال أنها طالبت
إرادة الشعوب العربية ي
ت
الدول
يعت�ها القانون
ال� ب
ي
بحرية وبقليل من الديمقراطية ي
حقاً ش
م�وعاً لكل إنسان ومن الطبيعي أن يتمتع إي كائن
ف
بهذا الحق ش
و� حالتنا
الم�وع إينما كان وأينما وجد لكننا ي
العربية فقد كلفتنا هذه الحقوق ش
الم�وعة دمار البالد
الالف من أ
وهجرة العباد ومقتل مئات أ
البناء ونشوب
أ
الحقاد نز
وال�اعات والعداوات وتفكك المجتمع وتهيأ أرضية
ت
ال� لطالما عملت إيران
تل�سيخ مبدأ
المذهبية والطائفية ي
أ
ف
عىل تجسيدها ي� بالدنا العربية بع� استعانتها لجهزتها
ت
«السالم»
ال� قامت عىل استخدام إ
الصهيو-فارسية ي
ت
بطريقة خبيثة حيث أنها استطاعت ولف�ة طويلة من
العر�
الزمن الحصول عىل تأييد قسم ي
كب� من الشارع ب ي
الذي تمكن مؤخراً وبعد انطالق الثورات العربية من كشف
أ
ف أ
أ
ت
خ�ة مدى
ال� برهنت ي� الونة ال ي
القناع عن هذه الجهزة ي
ين
والمسلم�...
عداوتها للإسالم
لقد كانت هذه أ
الجهزة الصهيو-فارسية هي المسبب
ف
بالسالموفوبيا «الخوف من إالسالم»
ي� تشك ُِّل ما يسمى إ
ت
ف ي� الدول الغربية حيث أنها عملت وعىل ف�ات طويلة
من الزمن عىل ت
اخ�اع جماعات ومنظمات وهيئات ألبستها
عباءة إالسالم وأعطتها صبغة دينية وسخرت وسائلها
إالعالمية والدعائية إلظهار هذه الجماعات والمنظمات
عىل الساحة الدولية كحركات إسالمية والهدف منها هو
إظهار إالسالم عىل أنه دين تطرف وإرهاب وتعصب.
ين
فانطالقاً من طالبان ّ
والحوثي� ووصوال ً إىل مئات
وبلدن
ت
ال� اليعرف أساسها وأصلها وإنما تشارك بقوة
التنظيمات ي
ف
الدول ي� حروب المنطقة ومقتل
وتحت أنظار المجتمع
ي
ين
المدني�»...
مئات أالف
أ
ندخل عامنا السادس بحصيلة جديدة لعداد القتىل
ين
والمعتقل� ,بحصيلة تزيد قوميتنا
والمهجرين
والجرحى
ّ
أ
أ
ف
ن
نادم� لننا هتفنا ي� يوم من اليام للعرب
عار وتجعلنا ي
ً
ن
ت
نج� منها سوى الخزي والعار عىل مدى
ال� لم ي
والعروبة أ ي
ين
السن� واليام...
ن
العرب
أوطا�» ولكننا
لطالما ك ب ُ َْ�نا عىل نشيد «بالد ُ
ي
اكتشفنا مؤخراً بأن النشيد كان يجب عليه أن يكون «بالد
واستغالل»...
إذالل واستحكامي
ُ
ي
العرب مكان ي
إنه لمن السذاجة أن يُن َتظ ََر أي حركة جدية من الدول
والحكومات العربية أ
والصح من ذلك فإننا وصلنا لما نحن
عليه أ
الن بسبب تخاذلهم وعمالتهم المطلقة لسادتهم
ف
ين
الغربي� فكل ماحصل وماجرى كان طعنة لنا ي� صدرنا
أ
ف
بينما كانت ر ّدات الفعال العربية طعنة لنا ي� ظهرنا وعىل
العلن!...
لقد أبعدتنا الحروب عن أوطاننا وديارنا وأهالينا
وخلقت فيما ي ن
ب� بعضنا البعض نوع من الحقد والكراهية
أ
أ
والضغان وهذا سبب يزيد تعقيداً للزمة بشكل من
أ
أ
الشكال فكلما زادت الحقاد والعداوات بيننا كلما سهلّنا
طريقاً جديداً لمرور المخططات الصهيو-فارسية إىل بلدنا
«فلنبدأ بأنفسنا قبل فوات أ
الوان»
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جناق قلعة

والدة العثمانيين من جديد
أحيى األتراك الذكرى
المئة والواحد لمعركة
جناق قلعة التي وقعت
عام  ،1915بين الدولة
العثمانية والحلفاء ،حين
حاولت قوات بريطانية،
وفرنسية ،ونيوزلندية،
وأسترالية ،احتالل
إسطنبول عاصمة الدولة
العثمانية آنذاك ،وباءت
المحاولة باإلخفاق.

ففي الثامن عرش من أذار قبل مئة وعام
من اآلن شن أسطول التحالف هجوما كثيفا عىل
مضيق جناق قلعة ،وأمطره بوابل من القذائف
التي قتلت وحطمت الكثري ولكنها أخطأت "سيد
عيل".
وسيد عيل هو الجندي املسؤول عن املدفعية
يف معقل "روميل" يف شبه جزيرة "غاليبويل"
الذي أصابه وابل القصف فتكرست الرافعة التي

تحمل القذائف ،فام كان من الجندي سيد عيل
إال أن حمل قذيفة بوزن  215كيلوغراما عىل
ظهره ووضعها يف فوهة املدفع لتتسبب أوال يف
وقوع ومن ثم غرق سفينة فرنسية من أسطول
التحالف الذي كان يرمي إبان الحرب العاملية
األوىل إىل عبور مضيق جناق قلعة واحتالل
شبه جزيرة غاليبويل ومن ثم احتالل العاصمة
إسطنبول.

وسيد عيل ليس إال واحدا من أبطال معركة
جناق قلعة التي تقف تركيا اليوم وقفة صمت
تحية ألرواح الشهداء الذين سقطوا يف يوم 18
آذار /مارس من عام  1915الذي سقط فيه أكرب
عدد من الشهداء.
مل يكن للدولة العثامنية فعل يشء إال خوض
هذه املعركة أمام االتفاقيات التي عقدتها الدول
الكربى املتحالفة ( إنكلرتا وفرنسا) التي تنوي
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االستيالء عىل إسطنبول ،فاتح ًة بذلك الطريق
أمام روسيا إلمدادها باملساعدات العسكرية
والغذائية يف حربها ضد أملانيا ،حيث كانت
روسيا بالكاد تنتج ثلث حاجتها من املعدات
العسكرية ،باإلضافة إىل املعاناة التي كانت
تعيشها روسيا جراء قطع عالقاتها التجارية مع
العامل.
وميكن القول إن االستيالء عىل املضائق
بني البحر األبيض املتوسط والبحر األسود
وإيقاع مدينة إسطنبول تحت السيطرة كان له
منافع تجارية وعسكرية لدول التحالف إنكلرتا
وفرنسا.
وطلبت أملانيا من تركيا الدخول إىل
املعركة إال أن أنور باشا مل يرغب دخول املعركة
فعليا لعدم اكتامل االستعدادات يف الحاميات
العسكرية يف جناق قلعة .وحسم األمر بدخول
سفن األسطول الحريب اإلنكليزي التي دخلت
البحر األبيض املتوسط.

وأعلن بدء الحرب يف  1914بقصف سفن
األسطول العثامين املرافئ الروسية يف البحر
األسود التي كانت تجهز فيالقا الحتالل املضيق.
وكان ونستون ترششل يرى أن جناق قلعة
ستكون لقمة سائغة بعد الضعف الذي أصاب
الدفاع األتراك عقب حرب البلقان.
ودخلت فرق أسرتالية ونيوزالندية مجهزة
كامل التجهيز املعركة ،حيث كانت وحداتها
املقاتلة تنتظر يف مرص وخاضت هذه القوات
الحرب بدل الفيالق الروسية التي قاتلت يف
معارك أخرى.
وحاك القدر الظروف لتبدأ معركة جناق
قلعة بش ّن أسطول مؤلف من سفن إنكليزية
وفرنسية هجوما واسعا بلغ ذروته يف 18
آذار  ،1915إال أنّ هذا الهجوم باء بالفشل
ليعدل أسطول التحالف عن الهجوم البحري
ويستبدله بالهجوم الربي واالستيالء عىل املواقع
الدفاعية الساحلية .فدخلت القوات اإلنكليزية

والفرنسية لتتمركز يف  5مناطق جنوب شبه
جزيرة غاليبويل يف  25نيسان /أبريل من نفس
العام واستطاعوا يف البداية إحراز تقدم رسعان
ما قابلته إرادة الجنود العثامنيني مجرب ٌة إياهم
عىل الرتاجع لتفشل مخطط استيالءهم عىل
غاليبويل ،عىل الرغم من وصول قوات لإلمداد.
وقام مصطفى كامل أتاتورك الذي شارك
يف هذه الحرب كنقيب بإجبار الفرقة اإلضافية
التي أرسلت دعام للقوات اإلنكليزية عىل
الرتاجع إىل خط الصفر عىل البحر كام صد يف
اليوم التايل هجوم وحدات األنزاك األسرتالية
والنيوزالندية.
وخرجت القوات األجنبية جميعها من
شبه جزيرة غاليبويل يف كانون الثاين من عام
.1915
وسقط يف أرض هذه املعركة  56ألف
شهيد يف حني القي  21ألف مرصعهم يف
املستشفيات وفقد  11ألف جندي وجرح 97

ألف
جندي و 64ألف بقي مريض خارج
الحرب أي ما مجموعه  250ألف من األتراك،
يف حني سقط  252ألف قتيال من القوات
املتحالفة.
وتذكر اإلحصائيات أن عدد من املؤسسات
التعليمية يف ذلك الوقت مل تخرج طالبا ألنهم
استشهدوا جميعا يف املعركة.
كام تنبؤنا شواهد القبور هنالك يف جناق
قلعة أن فلسطينيني وسوريني وشبان من
الرشق األوسط ودول البلقان يرقدون اليوم
بسالم بني شهداء جناق قلعة.
أما عن سيد عيل فقد طلبوا منه بعد
انتهاء املعركة حمل القذيفة التي يتجاوز
وزنها الـ 200كيلو غراما من أجل تصويره فلم
يستطع حملها ،وصنعت من أجل الصورة
قذيفة خشبية .وقال عيل سيد" :لو حصلت
معركة أخرى لحملتها".
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سوريا إصرار على االستمرار
تدخل الثورة السورية عامها السادس بعد خمسة أعوام من الحرب ،خمسة أعوام من الدم وخمسة أعوام من األلم في بلد مشتت
وشعب مهجر وأرض أصبحت خراب .وبالرغم من هذا كله اليزال اإلصرار سيد الموقف والتزال الهمم عالية واألمال كبيرة .ويجدد
الشعب السوري بأن دماء أبناء سوريا لن تضيع هباء وستكون وقودا تحرق المعتدي وتعلن نهايته أم ً
ال بوالدة غد أجمل

ف

قد قامت السفارة االمريكية يف دمشق
وألول مرة منذ خمسة أعوام باالعرتاف
بالثورة السورية حيث أنها كتبت عىل
صفحتها عىل الفيس بوك ”:يف مثل هذا
األسبوع قبل خمس سنوات ،انطلقت “ثورة الحرية
والكرامة يف #سوريا سعياً إلنهاء عقود من دكتاتورية آل
األسد .#نحو_االنتقال”.
فبكل األىس ،وبكل أشكال الحزن واألمل بكل ألوان
العذاب تدخل الثورة السورية عامها السادس مشيعة
العروبة والعرب حاملة يف ذاكرتها صور مئات الشهداء
والجرحى وذكريات محاها الخراب ٌ
وأمال ذهبت مع
غبار الدمار وماليني امله ّجرين ومستقبل جيل أصبح كارثة
عرصية.
هنا يُ َوارى الضمري نحو مثواه األخري ويعلن الحداد
عىل اإلنسانية التي دخلت يف غيبوبة طويلة منذ انطالق
أول رصخة حرية ويكتب عىل جدار التاريخ حكاية
شعب ناضل وانتفض رغم كل الخناجر التي كانت تدمي
ظهره...
يف الذكرى الخامسة للثورة السورية ،بلغت حصيلة
الضحايا املدنيني عىل يد النظام السوري  183827قتيال
مدنيا وفق إحصائية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،
بينام نزح  6.9ماليني مواطن داخل البالد ،وهرب من
الحرب  6.5ماليني للخارج.
مل يعانِ شعب يف العصور الحديثة مثل الشعب
السوري للحصول عىل الحرية والكرامة ،بعد حكم
استبدادي أثقل كاهلهم ما يزيد عىل أربعني عاما ،ونرشت
مؤسسات بحثية وحقوقية أرقاما صادمة عن أعداد

ضحايا خمس سنوات من القتل
واالعتقال والنزوح والتهجري.
فاتورة دموية كبرية دفعت
املفوضية السامية لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة
للتوقف عن إحصاء أعداد القتىل والجرحى منذ يناير/
وأخذت عدة منظامت
كانون الثاين ،2014
حقوقية محلية عىل
عاتقها مسؤولية
توثيق وإحصاء أعداد
القتىل والجرحى.
ويف منتصف فرباير /شباط
املايض واستنادا لدراسة ميدانية
أعدها ،أظهر تقرير حديث نرشه
املركز السوري لبحوث السياسات،
وهو مؤسسة بحثية مستقلة غري
حكومية ،أن  %11.5من السوريني
إما قتلوا أو أصيبوا منذ اندالع الثورة يف
مارس/آذار  2011حتى اليوم.
وقدر املركز عدد ضحايا الحرب بنحو  470ألف
قتيل و 1.9مليون شخص أصيب بالحرب ،مشريا إىل
تراجع متوسط األعامر يف البالد من سبعني سنة عام
 2010إىل  55.4سنة عام .2015
ونقلت صحيفة غارديان الربيطانية عن املركز
السوري قوله “إن نحو أربعمئة ألف لقوا حتفهم بسبب
العنف بطريق مبارش ،بينام قىض سبعون ألفا لعدم توفر
الرعاية الصحية املالمئة أو األدوية أو املياه النظيفة أو
املأوى”.

ودأبت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
عىل إحصاء وتوثيق أعداد القتىل ،وانتهاكات
حقوق اإلنسان ،وفق املعايري املهنية املتبعة
دوليا منذ اندالع الثورة.
ويقول مدير الشبكة د .فضل عبد
الغني”:منذ مارس /آذار  2011وحتى
الشهر الجاري بلغت حصيلة
الضحايا املدنيني عىل يد النظام
السوري  183827قتيال،
وكان العدد األكرب
للقتىل مبحافظة ريف
دمشق تليها حلب”
مشريا إىل أن 2012
كان العام األكرث دموية
وقتال للمدنيني يليه
عام 2013
و ،2014وأن
املعدل السنوي
لعدد القتىل
املدنيني بلغ  45000قتيل ،وفق توثيق الشبكة.
عىل الصعيد املدين يستقبل السوريون العام
السادس للثورة السورية وكلهم أمل بأن تضع الحرب
أوزارها ويعيشوا بأمان دون النظام السوري والطائرات
والصواريخ التي دمرت منازلهم وقتلت فلذات أكبادهم
وهجرت املاليني من أبناء الشعب السوري ،فالبالد
تعيش يف حالة مزرية من الناحية األمنية واالجتامعية
واإلنسانية ،الكهرباء مقطوعة منذ فرتة طويلة يرافقها

انقطاع املياه ،فضالً عن الحالة االقتصادية السيئة التي
ترمي بظاللها عىل املواطن السوري.
ويف الوقت نفسه انطلقت العديد من املظاهرات
والحمالت التذكريية مبناسبة الذكرى السنوية الخامسة
النطالق الثورة السورية يف دول مختلفة حول العامل
قامت بها الجاليات السورية ومجموعة من مؤسسات
املجتمع املدين والجمعيات االنسانية والخريية حيث
أقيمت يف مدينة قونية الرتكية عقب صالة الجمعة يف
مسجد رشف الدين الواقع يف وسط املدينة وقائع إحياء
الذكرى السنوية الخامسة النطالق الثورة بدأت بتالوة
الشيخ محمد الخلف آليات من القرآن الكريم .تحدث
بعده حسن حسني أويصال رئيس وقف املساعدة
اإلنساين اإلي ها ها فرع قونية مؤكداً بأنه البد للظامل من
الزوال والبد للحق أن ينترص مهام متادى الظاملون واعتدوا
حيث قال”:ما من ظامل استمر ظلمه عىل مر التاريخ
وسينترص الحق قريباً بقوة وإرادة الصابرين واملرابطني
ومن يدعو لهم ويقف بجانبهم .إننا يف وقف اإلي ها ها
اإلنساين كنا والنزال بجانب إخوتنا املظلومني والقابعني
تحت ظلم الرصاص والنار والدمار .نسأل الله أن يفرج
عن املسلمني يف أقرب وقت إن شاء الله تعاىل”.
كام حرض كل من رؤساء جمعية الرب وجمعية أكيم
الخريية وجمعية كونوي در وجمعية الحضارة.
هي األماين يطلقها املدنيون والناشطون
والعسكريون يف الذكرى الخامسة للثورة السورية ،ال
يتنازلون عن حقوقهم املرشوعة ولكن يف نفس الوقت
يريدون أن يع ّم األمان يف البالد وأن يعود امله ّجرون
والنازحون ،يأملون بغ ٍد أفضل بدون قصف وقتل ودمار.
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أروبا
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داوود أوغلو; يوم االتفاق
التركي-االروبي يوم تاريخي
V R U

رحبت تركيا باالتفاق الذي أبرمته مع االتحاد األوروبي لمعالجة ملف الالجئين واصفة لحظة االتفاق باليوم التاريخي ،في وقت حذرت فيه األمم
المتحدة من خطر طرد جماعي لالجئين .وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو "إنه يوم تاريخي ألننا توصلنا إلى اتفاق مهم جدا بين
تركيا واالتحاد األوروبي" .وأضاف "أدركنا اليوم أن تركيا واالتحاد األوروبي يجمعهما المصير ذاته والتحديات ذاتها والمستقبل ذاته

أفاد رئيس الوزراء الرتيك "أحمد داود أوغلو" أ ّن
االتفاق يحمل طابعاً تاريخياً لسببني إثنني ،أولهام أ ّن تاريخ
 18آذار /مارس ،يعترب يوم الشهداء يف تركيا ،والسبب
الثاين ،أنّه ت ّم التوصل إىل اتفاق بني بالده واالتحاد األورويب،
فيام يخص أزمة الالجئني وقضايا أخرى متعلقة بالعالقات
الثنائية.
وجاءت ترصيحات داود أوغلو هذه ،خالل مؤمتر
صحفي عقده مع رئيس املجلس األورويب "دونالد توسك"،
عقب القمة الرتكية األوروبية التي عقدت يف العاصمة
عب فيه عن امتنانه لالتفاق الذي
البلجيكية بروكسل ،حيث ّ
ت ّم التوصل إليه بخصوص أزمة الالجئني.
وأوضح داود أوغلو أ ّن االتفاق بني الطرفني ،يقيض
بإنهاء معاناة الالجئني السوريني اثناء محاولتهم الوصول
إىل الدول األوروبية ،يف بحر إيجة ،الفتاً أ ّن أساس االتفاقية
يستند إىل األبعاد اإلنسانية.
وشدد داود أوغلو عىل أ ّن االتفاقية املربمة ،ال يقيض
بإعادة جامعية للمهاجرين غري الرشعيني من دول أوروبية
إىل تركيا ،بل سيتم إرسال الجئ واحد مقابل كل مهاجر يتم
إعادته إىل تركيا.
وتابع داود أوغلو قائالً" :عىل الجميع أن يكون عىل
ثقة تامة بأ ّن عدد الالجئني السوريني لن يزيد يف تركيا ،ألننا
سنقوم بإرسال الجئ واحد مقابل كل مهاجر يتم إعادته
إىل بالدنا".
كام أشار داود أوغلو أ ّن الجانبان تباحثا خالل القمة
حول مسألة دفع االتحاد األورويب مبلغ  3مليار يورو من
أجل إعانة الالجئني ،مؤكّدا ً أ ّن هذا املبلغ لن يدخل إىل
خزينة الدولة الرتكية ،إمنا سيتم تخصيصها ملساعدة الالجئني
السوريني املقيمني داخل األرايض الرتكية.
بدوره أشاد رئيس الوزراء اإليطايل "ماتيو رينزي"،
باالتفاق الذي تم التوصل إليه بني االتحاد األورويب وتركيا،
بخصوص رفع مستوى التعاون من أجل إنهاء أزمة الالجئني،

وقضايا تتعلق بتفعيل مفاوضات انضامم تركيا إىل عضوية
االتحاد.
وجاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقده يف العاصمة
البلجيكية بروكسل ،عقب انتهاء القمة الرتكية األوروبية،
حيث تطرق إىل صعوبة تنفيذ االتفاقية املربمة ،قائالً
"االتفاقية التي ت ّم التوصل إليها بني الطرفني ،إيجابية ولكن
األيام املقبلة ستظهر لنا هل سيتم تحقيقه أو ال".
وأوضح كامريون أ ّن الخطة الجديدة ،ستنهي عمليات
تهريب البرش عرب قوارب صغرية تعرب البحر ،معلناً يف
الوقت ذاته عن أ ّن بالده ستزيد من عدد الالجئني الذين
ستستقبلهم خالل الفرتة القادمة ،والذي كان محددا ً بـ 20
ألف الجئ.
من جهتها ،قالت املستشارة األملانية أنجيال مريكل" إن
االتفاق بشأن الالجئني ال رجعة فيه ،وإنه رسالة إىل الالجئني
مفادها بأال تسلكوا الطريق إىل أوروبا بعد اليوم".

وأضافت مريكل عقب ختام القمة األوروبية مع تركيا
يف بروكسل "بعد العرشين من مارس/آذار الجاري ستسرتد
تركيا كل مهاجر بطريق غري رشعي ( )...وهذا يعني أن من
يسلك تلك الطرق الصعبة فإنه ال يغامر فقط بحياته ،بل
أيضا لن تكون له فرصة للنجاح".
ووصفت مريكل الوضع بأنه "لحظة الالعودة" ،مبينة
أن حدود االتحاد األورويب الخارجية سيتم تأمينها ،كام
سينتهي "نظام التهريب غري اآلدمي للبرش".
وأكدت مريكل أن "خالصة ما حدث هو أن أوروبا
ستحقق النجاح أيضا يف هذه التجربة الصعبة مبشاركة
جميع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب الـ ،28ومبشاركة
تركيا أيضا".
بدوره ،قال دبلومايس أورويب ملخصا الوضع "ليس
اتفاقا ممتازا ،لكن ال بد لنا منه ،وال أحد يتباهى به ،لكن
ال بديل لدينا.

لكن رئيس وزراء التشيك بوهوسالف سوبوتكا أعلن
عىل موقعه يف تويرت -أنه سيتم "طرد" كل الالجئني الجددالذين يصلون الجزر اليونانية قادمني من السواحل الرتكية
إىل تركيا مبوجب االتفاق الرتيك األورويب.
وتع ّد الخطة األوروبية الرتكية هي أحدث جهود
من جانب االتحاد األورويب إلنهاء موجة توافد املهاجرين
وطالبي اللجوء.
ونوه رئيس الوزراء الرتيك أنّه من املحتمل أن يبدأ
العمل بإزالة تأشرية الدخول للمواطنني األتراك إىل دول
القارة األوروبية ،اعتبارا ً من شهر حزيران /يونيو القادم،
مرحباً يف هذا السياق بإجامع الدول األوروبية عىل قبول
فتح عدد من الفصول الخاصة بانضامم تركيا إىل االتحاد
األورويب ،للمناقشة.
وندد داود أوغلو خالل حديثه إىل الجهات التي تنتقد
االتفاق الرتيك األورويب ،قائالً" :هناك بعض الجهات تنتقد
االتفاق الرتيك األورويب بشأن الالجئني ومسائل أخرى ،فإن
كان لديهم مقرتحات بديلة ،فليقوموا بطرحها للمناقشة".
وتطرق داود أوغلو خالل حديثه إىل سامح السلطات
البلجيكية ،ملنارصي منظمة حزب العامل الكردستاين "يب
كا كا" اإلرهابية ،بنصب خيمة خلف مبنى الربملان األورويب
الذي احتضن القمة الرتكية األوروبية قائالً" :بينام نسعى
لتضميد جروح العمليات اإلرهابية التي تستهدف مدننا،
نرى بعض الدول األوروبية متنح إذناً ملنارصي التنظيامت
اإلرهابية ،بنصب خيم يف عواصمها ،فهذا أمر يدعو لألسف".
وكانت الحكومة البلجيكية قد سمحت ملنارصي
منظمة "يب كا كا" بنصب خيمة خلف مبنى الربملان
األورويب ،حيث نظّم فيها أحد قياديي املنظمة اإلرهابية
"رمزي قارتال" ،مؤمترا ً صحفياً ،ندد فيه بالعمليات
العسكرية التي تنفذها القوات الرتكية ض ّد إرهابيي منظمته
وكاالت
يف املناطق الجنوبية والرشقية للبالد.
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صفاء الحسام
يف هــذا الوقــت الــذي نــرى فيــه التقــدم
الرهيــب يف كل املجــاالت وانحســار الفقــر يف العــامل
ومحاولــة انهــاء االميــة والطفرات الرهيبــة يف عملية
بنــاء التواصــل بــن العــامل والقضــاء عــى الكثــر مــن
االمـراض التــي كانــت تهلــك مــدن وقــرى بارسها ,يف
هــذا الوقــت كلــه نــرى االن مــن النــاس مــن ميــوت
جوعــا ولعــل املثــل الــذي يقــول ال يوجــد مــن ينــام
جائعــا وقرينــه ايضــا لــن متــوت مــن الجــوع يف مثــل
هــذه االجــواء نــرى ســكوت العــامل وتغاضيــه عــن مــا
حــدث يف مــا حــدث يف مضايــا الســورية ومــا يحــدث
يف الفلوجــة العراقيــة وكان الطفــل الــذي ميــوت يف
بروكســل بالتفجــر ال يتشــابه مــع اطفالنــا الذيــن
ميوتــون بســبب التجويــع .تعــددت االســباب واملــوت
واحــدا .
الفلوجــة ام الخـرات فاســمها هــو الفلوجــة اي
االرض الصالحــة للزراعــة حيــث تتفلــج تربتهــا حــن
ميســها مــاء الســاء بخـرات االرض .
الفلوجــة تبعــد عــن بغــداد تقريبــا  60كيلــو

الفلوجة عىل خطى مضايا
مــر كــا انهــا تعتــر املدينــة الوســط بــن الرمــادي
وبغــداد .
عــدد ســكانها مــا يقــارب ال  500الــف نســمة
كلهــم مســلمون .
الفلوجــة ام املســاجد حيــث متتــاز بكــرة
مســاجدها البلغــة  550مســجد اضــف اىل ذلــك
روعــة االعــار والطــراز الحديــث يف البنــاء .
هــي اول عاصمــة للخالفــة العباســية او بنــي
العبــاس ريض اللــه عنــه وال تـزال قصورهــم يف منطقة
تســمى الزرقــة (الزركة)فيهــا قــر محمــد .الهــادي
وقــر ايب العبــاس الســفاح عبداللــه بــن محمــد بــم
عــي بــن عبداللــه بــن عبــاس ريض اللــه عنهــا عــم
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم .
وهــا مــن اوائــل الخلفــاء العباســيني .لقــب

بالســفاح ألنــه كان ينحــر الذبائــح وســفح املوائــد
عــى الطريــق لإلكــرام الضيــوف .
انــا اســمي هــذه املدينــة ام الكبــاب ايضــا نظـرا
الن مطاعمهــا تحــر الكبــاب بشــكل يختلــف عــن
مطاعــم العــامل واشــتهرت مطاعمهــا مثــل زار زور
وحجــي حســن والبــدوي وعصفــور وزرزور وغريهــا
انتــرت يف بغــداد بعــد ان ذاع صيتهــا يف الفلوجــة .
ميــزت هــذا الكبــاب ان (الشــيش )طويــل جــدا يبلــغ
مــا يقــارب االربعــن ســنتمرتا .مــع اللــذه الرائعــة
يف الطعــم وبعــض االشــخاص يتحــدى ان يســتطيع
اكــال شــيش واحــد وقــد حــدث معــي ذلــك وقــال
يل احــد مــن دعــاين انــك لــن تســطع انهــا شــيش
واحــد .وفعــا مل اســتطع واخــذت بقايــا الشــيش اىل
البيــت وقدمتــه لبعــض اف ـراد ارسيت .

انــه الكــرم الــذي ال يضاهيــه كــرم وهكــذا
عــرف عــن الفلوجــة واهلهــا بــل اغلــب مناطــق
الغربيــة وقــد تذهــب لزيــارة اىل تلــك املناطــق فــا
تجــد ال فندقــا وال غــر ذلــك ويســتقبلك احــد افـراد
تلــك املدينــة ويســكنك يف بيتــه .علــا ان اغلــب
هــذه البيــوت توجــد صالــة كبــرة مجهــزة بــكل
يشء وضيفتهــا اســتقبال الضيــوف ومــن املمكــن ان
يكرمــك كرمــا مل تجــد لــه مثيــا وقــد يصــل بــه ان
ينحــر شــاتا لقدومــك .
الفلوجــة التاريــخ الحافــل بصــد االحتــاالت
وهــي التــي مرغــت انــوف االمريــكان وكانــت مــن
اســباب انهزامهــم وطردهــم مــن الع ـراق رش طــرده
,هــا هــي اليــوم تدفــع مثــن وقفتهــا الجريئــة وتجوع
حتــى املــوت ,لكنهــا تصنــع االبطــال يف نفــس الوقت
وســيخرج مــن اصالبهــا انــاس يقــودوا العـراق واهلــه
اىل مصــاف الــدول العامليــة .وللــه االمــر مــن قبــل
ومــن بعــد.

مدارس التفوق العراقية في قونيا

مدارس التفوق العراقية من املدارس العربية
التي توجد يف محافظة قونيا مع مجموعة من املدارس
العربية االخرى ,كام انها مجموعة من املدارس التي
تتواجد يف عدة محافظات يف تركيا  ,التقينا السيد معاون
مدير املدرسة السيد طارق احمد رمضان وطرحنا عليه
مجموعة من االسئلة تخص هذه املدرسة
تكلم االستاذ طارق عن حياته قليال ,وقد دهشت
عندما عرفت انه احد ريايض العراق وبطل من ابطاله
يف لعبة املصارعة يف نادي االعظمية العراقي يف جانب
الرصافة من بغداد ,ايضا هو خريج الرتبية الرياضية
وايضا اكمل كلية الرتبية قسم الرياضيات الجامعة
املستنرصية لعام , 1995مارست مهام كثرية يف الجانب
الرتبوي يف العراق ويف وزارة الرتبية العراقية .حصلت
عىل دورات ادارية كثرية وايضا تعاملت مع الكثري من
اصحاب االختصاصات والخربات التي ساهمت يف تكوين
شخص لديه اليات ادارية جيدة جدا ,بل عملت كمدرب
لكثري من الدورات التي كانت تقام يف الكثري من االماكن
داخل العراق.
س هل هناك فرق يف التعليم بني جانب الكرخ
وجانب الرصافة يف بغداد؟
ج:ال يوجد اي اختالف ال يف اليات التعليم او
الوسائل او ما شابه ذلك ويوجد تفوق ملحوظ يف جانب
الكرخ كون االخري هو االحدث من ناحية االعامر والبناء
والتطور العلمي يتبع التطور البيئي ايضا .
س:هل يوجد فرق بني مستوى التعليم سابقا
ومستوى التعليم االن ؟
ج:املستوى العلمي االن متدين بالنسبة للسابق
وتوجد عدة اسباب لهذا التدهور لعل ابرزها هي وزارة
الرتبية نفسها ,فقد تسيد اشخاص ليسوا بأكفاء وال
ميتلكون الخربة الكافية إلدارة مؤسسة مثل التعليم وكان
جانب املحسوبية وغريها يعمل بشكل قوي داخل هذه
املؤسسة مام ضعف االدارة وبالتايل التخلف النسبي

يف التعليم العراقي .فمثال ال يشغل منصب معاون يف
املدرسة اال ان ميتلك خربة ال تقل عن تسعة سنوات اما
بالنسبة لإلناث فال بد ان متتلك خربة خمسة سنوات
بعد الدخول اىل دورات املعاون .
س:ملاذا فتحتم مدارس التفوق يف تركيا ؟
اوال نحن كإدارة تربوية ملدارس التفوق ارتئينا ان
نفتح هذه املدارس نظرا لكرثة الجالية العربية والعراقية
خصوصا من اجل املساعدة يف ان يتلقوا ابناءنا افضل
الفرص الدراسية حتى وان كانت يف املهجر.

ثانيا العراقيون والسوريون والطالب منهم تعرضوا
اىل مايشبه بالنكبة وقد تكون هذه النكبة طويلة
الزمن فال بد ان نقف معهم يف هذه املحنة ونحاول ان
نجد لهم الفرص التدرييس وكذلك التعايش مع بعض
لتخفيف معاناة الهجرة .
س :كيف تعامل معكم الجانب الرتيك يف موضوع
املدرسة ؟
ج:نحن ليس لدينا اي تعامل اداري مع الجانب
الرتيك والسبب ارتباطنا الكامل مع الجانب العراقي
,لكن نحن ذهبنا اىل الكثري من املسؤولني يف التعليم
والبلدية وغريها وقاموا مبساعدتنا مشكورين حتى ان
الشارع الذي امامنا مل يكن معبد قاموا بتعبيده من
اجل مدرستنا .
س:ما هي اهم االمور الفنية واالدارية التي تعانون
منها ؟
ج:ال توجد لدي اي معاناة تذكر وقد يكون البطيء
يف االجابة اهم املشاكل التي نعاين منها .اما الجانب
الفني فانت لك ان تحكم فالبناية جديدة وايضا تتوفر
فيها كل الوسائل تدفئة رحالت جديدة وايضا الباصات
وغريها .ولكن كان لدينا مشكلة بسيطة يف الكتب ولدينا
نقص والحمد لله تم حل هذه املشكلة.
س:برايك استاذي الكريم هل ما تخصصونه من
اجر اىل املدرسني جيد؟
ج :نعم جيد ويتناسب مع ظروفهم املعيشية.
س:هل يعاين الطالب من اي مشاكل؟
ج :اطالقا بل هم يعيشون يف جو طيب وليس
لديهم اي اشكاالت والحمد لله .
س:هل يوجد وجبة طعام للطالب ؟
ج :هذا املوضوع سيتم طرحه يف السنة القادمة ان
شاء الله ونحن نريد ان نخصص ذلك لتكون مدرستنا
منوذجية يف كل املعايري ان شاء الله .
س:ما هي اعداداتكم بالنسبة لالمتحانات سواء

كان للصفوف املنتهية او غريها؟
ج:الوزارة مل تعتمدنا كمركز امتحاين والسبب ان
لوائح الوزارة يف حال اعتامدنا كمركز البد ان يكون
املراقبون من غري مدرستنا ويف هذه الحالة من االستحالة
ان نوفر هذا الرشط .عىل هذا االساس سناخذ الطالب
ونؤجر لهم سكنا يف انقرة ونحاول ان ننهي امتحاناتهم
هناك ان شاء الله تعاىل .
س:كيف تتواصلون مع اولياءء االمور؟
ج :نحن يسعدنا ان نرى اولياء االمور وهم يزورونا
فهو للطالب فخر ولنا نكون قد ساهمنا يف بناء جسور
الثقة ,ولكن الرصاحة نحن نعاين من هذا املوضوع
ونتمنى من اولياء طلبتنا االعزاء ان يتواصلوا معنا .
س:كيف كان تعامل وزارة الرتبية العراقية ؟
ج:كان تعامل الوزارة جيدا وتم ارسال عدة
وفود الينا من اجل الوقوف عىل اليات العمل وكذلك
رؤية البناية وملحقاتها والتعرف عىل املدرسني واليات
التدريس وغريها .
س:هل مبالغ القسط الدرايس التي تؤخذ من
اولياء االمور مناسبة ؟
ج:نعم هو مناسب جدا وقد ترى ان يف بغداد
بنفس هذه املبالغ ,علام ان هنالك تخفيضات
ان
عىل الكثري من الطالب كام
هنالك طالب ال نأخذ منهم شيئا
نظرا لوضعهم املادي املرتدي.
كلمة اخرية لك استاذ
طارق :اوال شكرا جزيال لك عىل
هذا النقاش وامتنى ان نعود اىل
العراق عاجال غري اجل وان
يعم االمن واالمان
عىل العراق واهله
.تقرير :صفا الدين
الحسام
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كفاءات عراقية في المهجر

هــا تكلمــت لنــا اســتاذنا الكريــم نبــذة
عــن حياتــك ؟
متــزوج لــدي ســبة اوالد اربــع ابنــاء
مصطفــى خريــج لغــات وعــي خريــج لغــات
وعمــر خريــج قانــون واحمــد مل يســتطع انهــاء
دراســته لظــروف قاهــرة وايضــا ثــاث بنــات
زينــة معلمــة دينــا انهــت اآلداب ورنــد يف
كليــة املأمــون ال زالــت طالبــه  .تخرجــت مــن
اعداديــة الكــرخ للبنــن وهــي نفــس الثانويــة
التــي تخــرج منهــا الرئيــس العراقــي الراحــل
صــدام حســن بكالوريــوس ادأب قســم
اللغــة العربيــة  1974اكملــت الجامعــة ومــن
ثــم التحقــت اىل الخدمــة العســكرية وبعدهــا
تــم انتــدايب مــن العســكرية والعــودة اىل مهنــة
التدريــس يف ثانويــة الشــباب يف خــان ضــاري يف
منطقــة ابــو غريــب وهــي مــن مناطــق القــرى
واالريــاف  .بعــد ســنة  2003اســتطعت ان
انهــي دراســة البكالوريــوس قانــون واصبحــت
عضــو نقابــة املحامــن العراقيــن .
ج/نعــم زيــاريت االوىل اتيــت يف
شــهر متــوز مــن عــام .2015
طلــب منــي ان يتكلــم بخصوص
حالــة معينــة مــن غري اســئلة ؟
انــا كنــت يف االرشاف االختصاص
االداري يف وزارة الرتبيــة العراقيــة
وعملــت يف نقابــة املعلمــن وتــم
انتخــايب وانتخبــت نقيــب معلمــي
بغــداد ثــم انتخبــت امــن عــام
مســاعد املعلمــن العــرب .لدورتــن
بعــد عــام  2003ونظــرا ملــا جــرى يف
العـراق تــم نقــل املقــر العام
مــن العــراق
ا ىل

الدكتور محمد عويد محمد
من مواليد محافظة االنبار

القاهــرة بســبب التغــرات السياســية التــي
حصلــت يف العــراق حيــث كنــت لغايــة
 . 2005\4\25بســبب ان نقابــة املعلمــن
العراقيــن جمــدت اعاملنــا ممــدى اىل انهــاء
خدماتنــا يف ذلــك املجــال .
س :مــا هــو التبايــن بــن املرحلــة الســابقة
واملرحلــة الحاليــة يف الع ـراق؟
ج:الفــارق هــو عمليــة االلتـزام التــي كانــت
موجــودة مــن قيــل الطالــب وكذلــك املــدرس
وايضــا اليــات ادارة املــدارس .
س :كيــف رايــت الشــعب الــريك وبالــذات
الشــعب القونيــوي؟
ج :فــور وصلويل اىل املطار التقيت بشــخص
تــريك وكنــت احــاول ان اصــل اىل الفنــدق فــا
كان منــه اال ان اوصلنــي اىل الفنــدق واقســم
عــى عــدم ان اخــرج اي مبلغــا مــن جيبــي
واوصلنــي اىل الفنــدق الــذي حجزتــه ومــن ثــم
الذهــاب اىل قونيــا ,الشــعب
الــريك شــعب مســامل
يحــب الخــر والنــاس
القونيويــن يحرتمــوا
مــن يحرتمهم ونحن
نــرى منهــم كل
احــرام وتقديــر .
س :كيــف
تــم التعامــل مــع
موضــوع االقامــة ؟
نــرى
مل
املســؤولني
مــن
االتــراك اال الخــر

واالجـراءات كانــت ميــرة وبســيطة وايضــا غري
معقــدة .
هل اكلت اكالت من قونيا ؟
نعــم اكلــت ولكــن اكــر اكالت قونيــا حارة
نوعــا مــا .
هل لديكم مشاكل تعاين منها يف تركيا ؟
ابدا الحمد لله ال اعاين من اي يشء .
س:الجاليــة العربيــة االن جاليــة قــد تصــل
اىل 100الــف شــخص برايــك مــا هــي املشــاريع
التــي تســاهم يف مســاعدة هــذه الجاليــة؟
ج :نحــن مــع اي مــروع يدعــم تواجــد
الجاليــة العربيــة والعمــل عــى تثقيفهــا وبــاي
نشــاط كان اجتامعــي ريــايض ثقــايف ونتمنــى
مــن اي جهــة ان تعمــل مثــل هــذه املشــاريع.
س:رايــك يف موضــوع التطــور الرسيــع يف
جانــب التواصــل االجتامعــي عــى العمليــة
املهنيــة ؟
ال شــك ان جانــب التطــور الرسيــع افــاد
العمليــة الرتبويــة كثــرا ,لكــن هــذا التطــور
الــذي ليــس لــه حــدود ارض بالجانــب الطــايب
فمــن امــن العقــاب اســاء االدب والفيــس بــوك
وغريهــا ليــس لهــا اي معايــر مراقبــة وبامــكان
الطالــب ان يدخــل اىل مــا يشــاء مــا يكــون مــن
اخطــر االســلحة التــي تفتــك باخــاق الطالــب
وتؤثــر ســلبا بــا شــك عــى مســتواه العلمــي.
س:ملــاذ تــم تفكيــك العــراق وســوريا
واليمــن هــذه الــدول العربيــة الكبــرة ؟
ج :املــروع الصهيــوين االمريــي والقــوى
املعاديــة للعروبــة تطبــق مشــاريعها االن فبعــد
ســايكس بيكــو وتقســيم املجزئــة وتجزيــئ
املقســم االن بــدات عمليــة التفتيــت ومتيــع
هــذه الــدول لتكــون عبــارة عــن دويــات
مقســمة ضعيفــة ال تســتطيع ان تواجــه
ارسائيــل وايضــا اخــذ ثــروات تلك الشــعوب
واســتعامرها.
س:ما هي النشاطات التي متارسها؟
ج:القـراءة ونــادرا مــا امــارس الرياضة
.اي نــوع مــن القــراءة ؟انــا اقــراء يف
الجانــب الســيايس ولــدي ايضــا بعــض
االشــعار .
سالم عىل العراق وأهله النجباء
وتبــاً ملــن بــاع االرض وارتــدى
عبــاءة العمــاء
بالد الرافدين ماتركتك راغباً
لكــن ســياط الطغــاة حطــم
األحشــاء
ســؤال اخــر ولــك الكلمــة
اســتاذ.
انــا اشــكرك جــدا وامتنــى
ان يعــاد هــذا اللقــاء يف العــراق
,والع ـراق يصبــح ان شــاء اللــه البلــد
االمــن .
.تقرير :صفا الدين الحسام
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المسكوف

باللهجة العراقية:سمچ مسگوف)
هو الطبق الرئييس و الوطني العراقي و
هو السمك املشوي عىل الطريقة العراقية,
حيث يجلب السمك الحي أو املصطاد
حديثا ويشق من جهة الظهر عىل طول
السمكة لغاية رأسها فتفتح ثم تخرج
أحشاء السمكة وينظف داخلها باملاء
ويرش عليه يشء من امللح ,ويشق يف جلد
السمكة فتحتان أو ثالثة ملكان تعليق
األوتاد.
أفضل أنواع السمك املعدة للمسكوف
هي من السمك النهري نوع البني أو
الشبوط.
للشوي ،توقد نار من خشب
الصفصاف عىل شكل دائري وتوضع أوتاد
من الخشب الرفيع بارتفاع يعادل عرض
السمكة عىل املحيط الخارجي للنار يعلق
السمك املطلوب شيه عىل األوتار ليشوى
عىل النار وهي بعيدة عنه ,أي بطريقة
اإلشعاع ,يقوم املسؤول عن اليش بالسيطرة
عىل النار وقوتها ويقوم بتقريبها أو أبعادها
عن حلقة السمك ,وبعد نضوج بطن
السمك يرفع السمك من األوتاد ويوضع
ظهر السمكة عىل قليل من جمر الخشب
ليش جلد السمكة الخارجي.
يقدم السمك املشوي مع أنواع
السلطات املختلفة والعنبة العراقية الحارة
والطريش (املخلل) والبصل األخرض الطازج
وخبز التنور الحار .يؤكل املسكوف باليد
بدون شوكة وسكني ,ويستحسن ختام
الطبق بكأس شاي.
هذه االكلة املشهورة اشتهرت يف
مكانات عديدة بالعراق مثل حدائق ايب
نؤاس التي تقع عىل ضفاف نهر دجلة
حيث الجو الطبيعي الرائع مع روعة
املنظر املطلعة عىل النهر .وايضا يف منطقة
الشواكة وراس النهر واالعظمية وغريها من
املناطق البغدادية القدمية التي بالغالب ما
تكون عىل ضفاف نهر دجلة الجميل
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أختتام مناورات رعد الشمال
خرب

N

"رعــد الشــال" أكــر منــاورات شــهدتها
منطقــة الــرق األوســط يف تاريخهــا ،نظمــت يف
مدينــة امللــك خالــد العســكرية يف حفــر الباطــن
بشــال اململكــة العربيــة الســعودية ،وشــاركت
فيهــا قــوات عرشيــن دولــة إىل جانــب درع
الجزيــرة ،واعتــرت رســالة واضحــة بــأن املشــاركني
يقفــون موحديــن ملواجهــة التحديــات.
منــاورات رعــد الشــال هــي الكــرى يف تاريخ
املنطقــة مــن حيــث عــدد املشــاركني والعتــاد
العســكري املســتخدم الــذي يشــمل ســاح
املدفعيــة والدبابــات واملشــاة ومنظومــات
الدفــاع الجــوي ،والقــوات البحريــة ،يف
محــاكاة ألعــى درجــات التأهــب القصوى
للجيــوش املشــاركة.
فــإىل جانــب قــوات درع الجزيــرة
وقــوات اململكــة العربيــة الســعودية ،تشــارك
يف املنــاورات قــوات كل مــن ســلطنة عــان ،وقطر،
واإلمــارات العربيــة املتحــدة ،واألردن ،والبحريــن،
والســنغال ،والســودان ،والكويــت  ،واملالديــف،
واملغــرب.
وذلــك إىل جانــب كل مــن باكســتان ،وتشــاد،
وتونــس ،وجــزر القمــر ،وجيبــويت ،وماليزيــا ،ومرص،
وموريتانيا ،وموريشــيوس.
ودرع الجزيــرة هــي قــوة عســكرية أنشــأتها
دول مجلــس التعــاون الخليجــي (الســعودية،
واإلمــارات ،والكويــت ،وقطــر ،والبحريــن ،وعــان)
للدفــاع عــن أمــن دول الخليــج وردع أي اعتــداء
تتعــرض لــه ،وتتميــز بالتدريــب الجيــد.
وشــارك يف هــذه املنــاورات ،التــي اســتمرت
أكــر مــن أســبوعني وجــرت يف مدينــة امللــك خالــد
شــايل الســعودية بالقــرب مــن حــدود اململكــة
مــع العـراق والكويــت ،حــوايل  350ألــف عســكري

س
ال عودية

TA

أختتمت مناورات “رعد
الشمال” ،وهي أكبر
تدريبات عسكرية في
تاريخ منطقة الشرق
األوسط ،بإجراء عرض
عسكري وحضور عربي
وإسالمي.
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ينتمــون
إىل أكــر مــن 20
دولــة عربيــة وإســامية.
كــا ميثلــون عــدة فــروع عســكرية مبــا فيهــا
ســاح املدفعيــة ،والدبابــات ،واملشــاة ،ومنظومــات
الدفــاع الجــوي ،والقــوات البحريــة ،كــا وشــاركت
يف املنــاورة  20ألــف دبابــة ،و 2540طائــرة حربيــة،
و 460طائــرة مروحيــة ،ومئــات الســفن.
وأكــد رئيــس هيئــة األركان الســعودية الفريق
أول ركــن عبــد الرحمــن بــن صالــح البنيــان أن
التدريبــات حققــت األهــداف التــي وضعــت لهــا.
مــن جانبــه قــال مستشــار وزيــر الدفــاع
الســعودي أحمــد عســري  7مــارس/آذار إن
منــاورات "رعــد الشــال" ليســت موجهــة ضــد
إيـران ،مؤكــدا أنهــا تهــدف إىل رفــع كفــاءة قــوات

الــدول املشــاركة ودعــم جاهزيتهــا
القتاليــة وتدريبهــا املســتمر ملواجهــة
التنظيــات اإلرهابيــة والعصابــات.
وأوضــح عســري أن متاريــن "رعــد الشــال"
تســعى أيضــا إىل اختبــار البنــى التحتية العســكرية
للســعودية ،مســتعرضا أهــداف ومراحــل تنفيــذ
هــذه املنــاورات التــي شــاركت فيهــا عــرون دولة
عربيــة وإســامية.
وتابــع العســري قائــا" :نســتطيع أن نربــط
بــن أهــداف التمريــن ومــا يجــري يف املنطقــة
اليــوم ومــا يجــري مــن توجهــات مســتقبلية
للقــوات املســلحة يف الــدول العربيــة واإلســامية".
وشــمل العــرض العســكري الختامــي جميــع
الوحــدات القتاليــة للقــوات املشــاركة ،وطائ ـرات
األباتــي ،وغريهــا مــن الطائـرات الحربيــة ،إضافــة
إىل آليــات عســكرية أخــرى مثــل الدبابــات

واملدرعــات وأحــدث األســلحة عــى مســتوى العامل.
وجــرى هــذا العــرض يف منطقــة حفــر الباطــن
وبحضــور العديــد مــن زعــاء العــامل اإلســامي
والعــريب ،مبــن فيهــم ملــك الســعودية ســلامن بــن
عبــد العزيــز آل ســعود ،وأمــر دولــة الكويــت
صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح ،وأمــر قطــر متيــم
بــن حمــد آل ثــاين ،وامللــك البحرينــي حمــد بــن
عيــى آل خليفــة ،وامللــك األردين عبــد اللــه الثــاين،
وويل عهــد إمــارة أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد آل
نهيــان ،إضافــة إىل الرئيــس املــري عبــد الفتــاح
الســييس ،والرئيــس الســوداين عمــر حســن البشــر،
والرئيــس الســنيغايل مــايك صــال ،ورئيــس جمهورية
تشــاد إدريــس ديبــي إنتــو ،والرئيــس املوريتــاين
محمــد ولــد عبدالعزيــز ،ورؤســاء جيبــويت وجــزر
القمــر ورئيــس الــوزراء الباكســتاين نــواز رشيــف،
ورئيــس الحكومــة املغربيــة عبــد اإللــه بنك ـران.
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قُتل  70شخصا عىل األقل وأصيب العرشات
يف تفجري استهدف متنزها يف مدينة الهور ،رشقي
باكستان ،بحسب مسؤولني.
ووقع االنفجار يف وقت مبكر من املساء
حني كان املتنزه مزدحام بالعائالت التي خرج
بعضها لالحتفال بعيد القيامة.
وتفيد تقارير بأن معظم الضحايا من النساء
واألطفال.
وأبلغت الرشطة يب يب يس أن االنفجار
يبدو ناجام عن تفجري انتحاري وذلك يف الوقت
الذي أعلن فصيل تابع لحركة طالبان الباكستانية
مسؤوليته عن التفجري.
وأدان الرئيس الباكستاين التفجري كام أعلنت
حكومة البنجاب الحداد ملدة  3أيام.
ورفعت املستشفيات الكربى حالة الطوارئ
القصوى الستقبال ضحايا التفجري الذي وقع.
ويعتقد أن التفجري وقع عند البوابة الرئيسية
للمتنزه قرب مرأب السيارات واملنطقة املخصصة
لألطفال.
وتحدث شاهد عيان عن اندالع حالة من
الفوىض ،إذ حدث تدافع فيام تاه أطفال عن
آبائهم أثناء محاوالت الفرار من موقع الحادث.
والهور هي عاصمة البنجاب ،وهو أكرب
أقاليم باكستان وأكرثها ثراء ،ومعقل الدعم
السيايس الذي يحظى به رئيس الوزراء نواز
رشيف .ورصح مسؤول طبي يف الهور بأن عدد
املصابني بلغ نحو  300وأن عدد القتىل قد يتزايد.
وأفادت تقارير بأن السلطات املحلية استدعت
الجيش لتأمني املنطقة.
وأطلق موقع فيسبوك خدمة متكن
املستخدمني من طأمنة ذويهم بأنهم بخري،
وهي الخدمة التي تستخدم يف حاالت الكوارث
الطبيعية.
وقال متحدث باسم فصيل يدعى “جامعة
األحرار” إن جامعته هي املسؤولة عن الهجوم.
وأضاف املتحدث إحسان الله إحسان
يف بيان “نعلن مسؤوليتنا عن الهجوم عىل
املسيحيني الذين يحتفلون بعيدهم”.
وتعاين باكستان بصفة منتظمة أعامل عنف
مرتبطة بحركة طالبان ،ونزاعات طائفية ،وأنشطة
عصابات إجرامية • .وكاالت

األردن يخطط المشاركة
في سوريا والصومال خرب
األردن

N

عشرات النساء
واألطفال ضحية
الباكستان
تفجير منتزه
خ
رب
بالهور
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أكدت وثيقة سرية حصل عليها مسؤول رفيع
المستوى بالكونغرس األميركي من خالل ملك
األردن تواجد القوات الخاصة البريطانية في ليبيا
منذ مطلع العام الجاري ،كما أشارت الوثيقة أيضًا
إلى إطالع النواب األميركيين على خطة وضعها
الملك عبداهلل لمشاركة القوات الخاصة األردنية
في ليبيا بالتعاون مع القوات البريطانية.
ووفقاً مللخص االجتامع الذي تم يف 11
يناير/كانون الثاين املايض ونرشته صحيفة
الغارديان الربيطانية ،الجمعة  25مارس/آذار
 ،2016فقد أكد امللك عبدالله أن القوات
األردنية الخاصة ستقوم باملشاركة يف العمليات
داخل ليبيا بالتنسيق مع القوات الجوية
الربيطانية الخاصة ،كام أشارت إىل أن اللقاء
جمع امللك عبدالله من ناحية ،وقيادات يف
الكونغرس بينها جون ماكني (رئيس لجنة
القوات املسلحة يف مجلس الشيوخ األمرييك)
وبوب كوركر (رئيس لجنة العالقات الخارجية)
من ناحية أخرى ،باإلضافة إىل رئيس مجلس
هل تعلم أ ّن حجم عني
النعامة أكرب من حجم دماغها.
هل تعلم أ ّن النمله ال تقلب
إلّ عىل جنبها األمين فقط.
هل تعلم أ ّن الدبه القطبيه ال
تستخدم يدها اليمنى أبدا ً ّإل أنّها
تستخدم يدهها اليرسى فقط.
هل تعلم أ ّن املرأة ترمش أكرث
من الرجل مبرتني.
هل تعلم أ ّن الحيوان الوحيد الذي ال
يستطيع أن يقفز هو الفيل.
هل تعلم أ ّن الحيوان الذي ينتحر عندما
ميرض هو النرس.
هل تعلم أ ّن الزرافة تنام طوال اليوم م ّدة
تسع دقائق عىل ثالثة مراحل.
هل تعلم أ ّن الفيل عندما يحزن يقوم
بالبكاء.
هل تعلم أ ّن الحيوان الذي إذا انقطع
ذيله ميوت هو الحصان.
هل تعلم أ ّن الحيوان الذي يغلق عني
واحدة يف نومه ويبقي األخرى مفتوحة هو
الدلفني.
هل تعلم أ ّن الحيوان الوحيد الذي
يستطيع أن يحمل وزناً يفوق وزنها بـ 50

النواب األمرييك بول
رايان.
وأكد امللك
عبدالله خالل اللقاء
حاجة القوات الخاصة
الربيطانية إىل دعم
جنوده عند العمل
عىل األرض يف شامل
ليبيا؛ نظراً لتشابه
اللهجة األردنية مع الليبية ،كام أشار إىل أن
القوات الربيطانية ساهمت يف تأسيس كتيبة
ميكانيكية جنوب سوريا يقودها قائد عسكري

هل

تعلم؟

ضعفاً هو النمل.
هل تعلم أ ّن الحيوان الذي يبيك حينام
يفرح هو التمساح.
هل تعلم أ ّن ملك الغابة إلّ وهو األسد
يخاف عندما يسمع صوت الديك.
هل تعلم أ ّن بعض انواع العصافري تقوم
ببناء اكرث من عش ليك تأيت زوجته وتختار
العش الذي يعجبها اكرث.
هل تعلم أ ّن النعامة زوجة مخلصه فإنّه
إذا مات زوحزينه عليه اىل أن متوت.
هل تعلم أ ّن الحامر يتمكن من رؤية
حوافره األربعة يف وقت واحد وبشكل مستمر
بسبب وضعية عينياه.
هل تعلم أ ّن النعامة تعيش مدة 75
عاماً وتبقى قادرة عىل التكاثر حتى يف عمرها
الخمسني.

محيل وتضم مقاتلني قبليني وتهدف ملحاربة
قوات األسد ،وأضاف أن قواته مستعدة ملعاونة
بريطانيا وكينيا للقضاء عىل حركة الشباب
الصومالية املبايعة لتنظيم "الدولة اإلسالمية".
• وكاالت
هل تعلم أ ّن أصغر والدين يف
العامل كانا يف الصني عام  1910م
بينام يبلغان من العمر  8و 9أعوام.
هل تعلم أ ّن مخرتع الكريس
الكهربايئ الخاص يف اإلعدام من
اخرتاع طبيب أسنان.
هل تعلم أ ّن ذكر الثعلب يقرتن
بأنثى واحدة طول فرتة حياته أ ّما إذا ماتت
فإنّه يبقى أعزب بينام أنثى الثعلب إذا مات
الذكر فال يوجد لديها مانع من االرتباط بذكر
آخر.
هل تعلم أ ّن عدد سكان نيوزالندا حوايل
أربعة ماليني بينام عدد األغنام فيها يفوق
عدد سكان املدينة حيث يبلغ عددها 70
مليون.
هل تعلم أ ّن املوز يعترب من من األعشاب
لكن الطامطم تعترب من الفاكهة .هل تعلم أ ّن
الفراشة متلك حاسة التذوق يف أقدامها.
هل تعلم أ ّن الحيوان الذي اليستطيع
اخراج لسانه من بني فكيه هو التمساح .هل
تعلم أ ّن اهايل األسكيمو يحفظون الطعام يف
الثالجات خوفاً من التجمد!!!.
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صادق كتشوك
همك
علماء اليعملون بعلمهم

تواجه الصحافة اللبنانية العريقة أزمة مالية واقتصادية حادة غير مسبوقة
تراكمت خالل السنوات الماضية ،ولكن بدأت تظهر تداعياتها مؤخرا.

ويف مؤرش واضح عىل ما وصلت إليه األزمة املالية
واالقتصادية التي تعاين منها الصحافة اللبنانية ،أعلنت
صحيفة (السفري)  -إحدى أشهر وأعرق الصحف اللبنانية -
يف منشور داخيل وزع يف الذكرى الثالثة واألربعني لصدور
الجريدة ،أنها تواجه أزمة مالية تضافرت مع منو اإلعالم
اإللكرتوين يف املنطقة ،إضافة إىل األزمات االقتصادية
والسياسية التي مير بها لبنان وتطور األوضاع يف املنطقة
العربية نحو األسوأ ،كل ذلك انعكس عىل توزيع الجريدة
والدخل اإلعالين واالشرتاكات.
من جانبه ،قال الباحث اللبناين أحمد الزعبي مدير
تحرير (موقع لبنان  ،)24إن اإلعالم يف لبنان مبختلف
تجلياته املريئ واملكتوب واإللكرتوين يعيش أزمة منذ عام
 ،2009بعد آخر انتخابات نيابية جرت يف لبنان.
وأرجع أهم أسباب األزمة إىل أن معظم املؤسسات
اإلعالمية تعتمد يف التمويل عىل جهات سياسية وأطراف
إقليمية ،ومعظم الجهات السياسية يف لبنان باتت تعاين من
أزمة متويل ،مام انعكس عىل وسائل اإلعالم.
ولفت كذلك إىل أن تراجع اإلنتاج التليفزيوين املشرتك
مع محطات عربية ،انعكس عىل املحطات التليفزيونية يف
لبنان ،التي باتت ترزح تحت ديون كبرية.
وأشار إىل أن مؤسسات إعالمية كثرية مل تدفع رواتب
منذ عدة أشهر ،ومؤسسات أخرى تتأخر يف دفع الرواتب.
وحذر من أن هذه األزمة تهدد صورة اإلعالم يف لبنان،
ولها تداعيات عىل موقع لبنان يف املشهد اإلعالمي العريب،
إضافة إىل تداعياتها اإلنسانية عىل عدد كبري من العاملني

وعائالتهم.
ونتيجة للوضع الذي ألت إليه
الصحافة اللبنانية عقد مجلس نقابة
محرري الصحافة اللبنانية اجتامعا
استثنائيا ،لبحث االزمة املستجدة،
تقرر يف أعقابه عقد اجتامعات مع
رئييس املجلس النيايب والحكومة
لبنان
ووزيري االعالم والعمل والبحث يف
وسائل تأمني دميومة عمل الصحافة
اللبنانية واستمراريتها ،وكذلك عقد
اجتامع طارىء مع نقابة الصحافة
N
L Ü BNA
للتنسيق واالتفاق عىل خطة عمل
للتصدي ألي عملية رصف تعسفي.
ودعت النقابة اصحاب الصحف اىل الرتيث يف اتخاذ
أي خطوات بانتظار البحث عن حلول مشرتكة .ووضعت
مكتب مستشارها القانوين املحامي بترصف العاملني يف
الصحف املعنية .رئيس تحرير صحيفة السفري ،طالل
سلامن ،يرى أن الوجوم ،الذي سيستدعي الحزن الجامعي،
لن يقترص عىل اللبنانيني وحدهم ،فالعرب يف مشارق
أرضهم الواسعة ويف مغاربها سارعوا إىل التعبري عن صدمتهم
مبا تتعرض له الصحافة يف لبنان من مخاطر قد تودي بها.
وأضاف أن ،صحافة لبنان ،عىل اختالف اتجاهاتها،
لعبت دورا رائدا يف نرش الوعي مرشقا ومغربا ،وربطت
بني العرب يف سائر أقطارهم ،وأسهمت يف معارك التحرير
والتحرر ،التي خاضوها ضد االحتالل األجنبي عموما.

خرب

وتحت عنوان «عن صحافة لبنان وأزمتها الوجودية»،
كتبت صحيفة السفري اللبنانية« ،ليس هذا رثاء للصحافة
يف لبنان ،بل هو رثاء للوطن ،إن غياب الصحافة إدانة لهذا
النظام السيايس ورجاالته ،الذين رضبوه بطاعون الطائفية،
التي أهاجوها ليستمر تحكمهم بدولته ونهب خرياته،
إن الوطن العريب ،بأقطاره جميعا ،يكاد يخلو من صحافة
تستحق اسمها ،فاملؤسسات الصحفية عموما تكاد تكون
مسرتهنة للحاكم ،ملكا كان أم أمريا أم رئيسا بأصوات مزورة
وفرها القمع والرشوة واعتربها مصدرا لرشعيته».
وأضافت السفري ،لن تستسلم الصحافة ،ولن تختفي
طاملا بقي يف لبنان «رأي عام» يعيل صوته منارصا القضايا
املحقة ،فاضحا الفاسدين ومستغيل الوظيفة العامة وناهبي
املال العام • .وكاالت

مشاريع و إعمار وسط الدمار

رغم اشتعال الحرب والتدمري يف سوريا ،افتتح األسد
مرشوعا جديدا لبناء آالف الوحدات السكنية يف دمشق،
مؤكدا أن هذا املرشوع سوف يوفر العديد من فرص العمل
للشباب وكذلك املستفيدين من هذا السكن الجديد.
وبث موقع رئاسة الجمهورية فيديو
يظهر "األسد" وهو يضع حجر األساس للمرشوع
الذي وصف بأنه "ضخم" ،والذي يحمل اسم
"تنظيم  "66الواقع يف منطقة بساتني خلف الرازي،
بالعاصمة السورية.
وبحسب العرض املصور ،فإن املرشوع سوف
يوفر سكنا لحوايل  63ألف مواطن ،يف الوقت الذي
يفر املاليني من الالجئني خارج البالد هربا من
الحرب والدمار يف بالدهم.
وشدد األسد عىل رضورة االنتهاء من
املرشوع يف امليعاد املحدد من أجل إعادة إعامر
البالد .وقد ظهر األسد بعد غياب شبه كامل

عن الظهور منذ بداية العام الجاري  ،2016بني حشود من
أنصاره ورئيس وزرائه وائل الحلقي ووزير اإلدارة املحلية
عمر غالونجي .الالفت يف الظهور أنه جاء بعد يوم واحد
من قرار الرئيس الرويس انسحاب قواته العسكرية من
سوريا أوالً ،وألنه جاء أيضاً بعد غياب طويل أثار عند
املوالني له بعد الشك حول أسباب عدم الظهور .لكن
املستغرب أن الظهور برز وكأن سوريا تعيش
يف الثامنينيات القرن املايض؛ حني
كانت االحتفاالت تعم املدن
واملحافظات مبجرد وضع
حجر األساس
ملرشوع

مهام كان صغرياً .واألسد ظهر مع وضع حجر أساس
ملرشوع تنظيم  66بساتني خلف الرازي يف منطقة املزة
بدمشق ،يف أول ظهور علني له منذ بداية العام الحايل،
هذا املرشوع الذي من املفرتض أن يدشنه أي مسؤول أو
وزير يف حكومته .وكانت صفحة رئاسة الجمهورية ،مبواقع
التواصل االجتامعي ،قد ذكرت أن األسد قام بجولة تفقدية
يف مكاتب املبنى اإلداري ملديرية تنظيم املرشوع .مع نرش
صورة له عىل منصة عالية نسبيا ،وهو يضع حجر األساس
الرمزي للمرشوع.
يشار إىل أن املرشوع أثار تساؤالت حول مكانه،
القريب من السفارة اإليرانية ومطار املزة العسكري ،فضالً
عن توقيت البدء بتنفيذه مع استمرار عمليات القصف
والقتل والتدمري عالوة عىل ارتفاع أعداد القتىل والجرجى
واملرشدين واملهاجرين الذي أصبح ملبفهم حديث
الساعة يف األونة األخرية.
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يجب عىل العلماء أن يعملوا بعلمهم
ألنهم ورثة أ
النبياء .فقد قاتل رسول هللا
صىل هللا عليه وسلم »:العلماء ورثة
أ
النبياء» .العلماء الذين اليعملون بعلمهم
هم علماء سوء .وعلماء السوء يلقون �ف
ي
النار يوم القيامة.
عن أسامة بن زيد ض
ر� هللا عنه قال»:
ي
الن� عليه السالم يقول ( :يُ ْؤ ت َ�
سمعت ب ي
الر ُج ِل يَ ْو َم ال ِْق َي َام ِة ف َُي ْلقَى ِ ف ي� ال َّن ِار َف َت ْن َد ِل ُق
ِب َّ
اب بَط ِْن ِه  ،ف ََي ُدو ُر ك ََما يَ ُدو ُر ال ِْح َما ُر ِ ف ي�
أَ ْق َت ُ
َ
ُ
ُون
الر َحى  ،ف ََي ْج َت ِم ُع ِإل َْي ِه أ ْهل ال َّن ِار ف ََيقُول َ
َّ
وف
:ف ُ
ُالن َما لَكَ ؟ أَل َْم تَكُ تَأْ ُم ُر ِبال َْم ْع ُر ِ
َوتَ ْن َهى َع ِن ال ُْم ْنك َِر ؟ ف ََيق ُ
ُول  :بَ َل ُك ْن ُت ُآم ُر
وف َوال آ ِت ِيه َ ،وأَنْ َهى َع ِن ال ُْم ْنك َِر َوآ ِت ِيه
ِبال َْم ْع ُر ِ
« .رواه مسلم
يع� بأنه ت
ن
يؤ� بالرجل يوم
وهذا ي
ف
الحساب فيلقى ي� جهنم .فتخرج أمعائه
من مكانها .فيدور بها كما يدور الحمار
ُ
إليهأهل جهنم
ف ي� الطاحون .فيجتمع
فيقولون :مالك يافالن ألم تكن تأمر
بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بىل
بالخ� وال أفعله وأنهاهم
كنت أمر الناس ي
عن المنكر وأفعله.
فعلماء السوء يشبهون علماء ن
ب�
ي
ارسائيل حيث أنهم أيضاً اليعلمون
بعلمهم .ويقول تعاىل ف� أ
الية الكريمة»:
ي
بال� وتنسون أنفسكم
أتأمرون الناس ب
وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون» .صدق
هللا العظيم/البقرة44
ن
ب� ارسائيل يدعون الناس
كان علماء ي
الخ� وإىل إاليمان بمحمد صىل هللا
إىل ي
عليه وسلم ولكنهم اليؤمنون وال يفعلون
الخ� ويقرؤون التوراة الذي يحوي صفات
ي
محمد عليه الصالة والسالم .وهم ال
يفطنون وال يفقهون هذه الحقيقة ففي
هذه أ
الية توبيخ لليهود.
«عدم االدراك حماقة وعدم الفطنة
ن
ب� ارسائيل
جهالة» هللا تعاىل ّ
شبه علماء ي
بالحمار الذي يحمل أسفاراً حيث يقول
تعاىل »:مثل الذين حملوا التوراة ثم لم
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس
مثل القوم الذين كذبوا بأيات هللا وهللا
ين
الظالم�» .الجمعة .5
اليهد القوم
ف ي� هذا التشبيه يتوضح لنا من اليفهم
ن
الثا� حيث يقول هللا
كتاب التوراة .التوبيخ ي
تعاىل »:يا ايهاالذين أمنوا لم تقولون ماال
تفعلون» :الصف 2
صدقوا هللا ورسوله
أي يا أيها الذين ّ
لم تقولون بالسنتكم شيئاً والتفعلونه؟».
تقولون أي تأمرون بالمعروف وتنهون عن
المنكر الذي التبتعدون عنه .لما؟ ألنكم
سقمون من جهة عقيدتكم...
الخالصة:
علماء السوء كالحمار يحمل أسفاراً
ين
ضعف� يوم الينفع
يضاعف لهم العذاب
ت
مال والبنون إال من أ� هللا بقلب سليم.
شعراء 98-988
ين
العالم�
وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب
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اختتام مفاوضات
جنيف دون حل
اختتمت جولة املفاوضات بني ممثلني
عن الحكومة السورية واملعارضة يف جنيف
من دون إحراز تقدم يذكر بشأن القضايا
الخالفية بينهام ،وأعلن املوفد الدويل الخاص
إىل سوريا ستافان دي ميستورا أن الجولة
املقبلة س ُتستأنف اعتبارا من  9نيسان/أبريل
املقبل.
وقال دي ميستورا إن “تركيز الوفد
الحكومي تحديدا كان عىل املبادئ بشكل
مطلق حتى يتمكن من النقاش يف القضايا
األخرى” فيام كان وفد الهيئة العليا
للمفاوضات “جادا ..وأكرث عمقا حول
االنتقال السيايس”.
وقدم الوفد الحكومي ورقة إىل دي
ميستورا بعنوان “عنارص أساسية للحل
السيايس” يتحدث أبرز بنودها عن رضورة
“مكافحة اإلرهاب” وتشكيل “حكومة
موسعة”.
ونصت الورقة التي قدمتها األمم
املتحدة عىل أن “االنتقال السيايس يف سوريا
يشمل آليات حكم ذي مصداقية وشامل..
وجدوال زمنيا وعملية جديدة إلعداد
الدستور وتنظيم انتخابات” عىل أن “يشارك
فيها جميع السوريني مبن فيهم السوريون
املغرتبون املؤهلون للتصويت”.
وينص القرار  2254الصادر عن مجلس
األمن عىل تشكيل حكومة تضم ممثلني
عن املعارضة والحكومة خالل ستة أشهر،
وصياغة دستور جديد ،وإجراء انتخابات
خالل  18شهرا.
وتؤكد الورقة “احرتام سيادة سوريا
واستقاللها” وااللتزام “بإعادة بناء جيش
وطني موحد” يتم “دمج أفراد الجامعات
املسلحة الداعمة للعملية السياسية” .كام
يشدد البند ذاته عىل أنه “لن يسمح بأي
تدخل من جانب مقاتلني أجانب عىل
األرايض السورية” وهو ما يتبادل طرفا النزاع
االتهامات بشأنه.
وقال دي ميستورا ردا عىل سؤال حول
طلب دمشق أن تكون جولة املفاوضات
بعد االنتخابات املقرر اجراؤها يف  14الشهر
املقبل إن “االنتخابات الوحيدة التي أشعر
أنني مخول بالتعليق عليها ..هي تلك التي
سترشف عليها األمم املتحدة” يف إشارة إىل
تلك الواردة يف خارطة الطريق التي تضمنها
القرار .2254
وطالبت بسمة قضامين املتحدثة باسم
وفد الهيئة العليا للمفاوضات إثر اجتامع مع
دي ميستورا روسيا بالضغط عىل دمشق،
معتربة أنه “من دون هذا الضغط عىل
النظام ال آمال كبرية لدينا” بإمكان تحقيق
تقدم.
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دهون تساعدك على فقدان الوزن

بحسب تقرير نرشه موقع "هيلثيستا" الطبي،
ونقلته صحيفة "دييل ميل" الربيطانية ،فإن األنظمة
الغذائية الغنية بالدهون املفيدة تضفي إحساساً دامئاً
بالشبع والرضا ،مع العلم أن الدراسات الحديثة أثبتت
أن الدهون املشبعة ال تزيد من مخاطر أمراض القلب
أو األوعية الدموية .وقد جمع التقرير  10أنواع من
الدهون املفيدة التي تساعد يف فقدان الوزن ،وهي:
جوز الهند
وهذا يشمل كل ما يف مثرة جوز الهند :الزيت
واللنب والزبد وقلب الثمرة .ومن املعروف أن الرتكيب
الجزيئي لدهون جوز الهند هو " "MTCأي "سلسلة
ثاليث الغليسرييد املتوسط" ،والذي يتميز بكونه رسيع
الذوبان يف املاء أكرث من أي نوع من الدهون األخرى.
وهذا يعني أنه يتجه مبارشة للكبد حيث يتم حرقه
مبارشة كوقود للجسم ،وال يتم تخزينه .وطريقة حرق
هذا النوع من الدهون عادة ما يرسع عملية التمثيل
الغذايئ بحوايل  .%15وميكن استخدام زيت جوز
الهند بطرق عدة سواء بالطبخ أو بوضعه عىل الطعام
مبارشة.

القلب أو تكون الجلطات .والزبد غني بفيتامينات A
و Hو ،Kوالذين يتميزون برسعة وسهولة االمتصاص
بسبب التكوين الدهني للزبد .كام يحتوي الزبد عىل
حمض الـ"ليونيليك" املرتافق ،وهو نوع من الدهون
املشبعة طبيعياً ثبت أنه يساعد يف فقد الوزن الزائد
من الجسم.
زيت الزيتون
يعترب زيت الزيتون من الدهون أحادية التشبع
املفيدة للجسم ،ويتميز بسهولة الهضم ،وكذلك قدرته
عىل رفع "الكوليسرتول اإليجايب" املفيد للجسم .وميكن
دامئاً استخدامه عىل السلطات أو إضافته مبارشة إىل
األطباق.

زيت الكتان
هو من الزيوت املشبعة بالـ"أوميغا  "3املفيدة
جدا ً للجسم ،وميكن استخدامه بوضعه عىل السلطات
أو أطباق الشوفان يف الصباح.
األفوكادو
يعترب األفوكادو من الثمرات الغنية بالعنارص
الغذائية املفيدة ،فهو غني بالدهون أحادية التشبع،
والتي تساعد يف تخفيض نسبة الكوليسرتول الضار
يف الجسم .ويتمتع األفوكادو بالطعم اللذيد خاصة
عند إضافته عىل السلطات أو البيض أو رشبه كعصري
مخفوق.

سمك السالمون
يعترب سمك السلمون من أفضل وأغنى أنواع
األسامك بالعنارص الغذائية والدهون املفيدة للجسم.
وملن ال يهوى رائحة السمك ،فإن أكل السمك السلمون
سواء مدخن أو مشوي يعطيه نكهة لذيذة وشهية.
كام ميكن أيضاً إضافة السلمون املخن للسلطات أو
ألومليت البيض يف الصباح.
السمن
كلنا نسمع أن الزبد يسد الرشايني ألنه يتكون من
دهون صافية (ثلثي التشبع) .إال أن األبحاث الحديثة
توصلت إىل أن منتجات األلبان كاملة الدسم قادرة
عىل خفض وزن الجسم وكذلك خفض مخاطر أمراض

الماكاديميا
تحتوي املاكادمييا عىل الدهون أحادية التشبع
املفيدة للجسم .واملكادمييا لها القدرة عىل إمداد
الجسم بالدهون الالزمة لحفظ التوازن بني أحامض
األوميغا  3واألوميغا  6داخل الجسم ،كام أنها تزيد
من إنتاج الجسم للربوتني الدهني الالزم لصحة القلب
بحيث تقلل من أخطار أمراض القلب والصحة العقلية،
حيث إنها تقلل من "الكوليسرتول الضار" ونسب
"الغليسرييد الثاليث".

وتحتوي املاكادمييا عىل كمية كبرية من األلياف
والتي تساعد عىل إعطاء الجسم اإلحساس بالشبع
وتقلل من الشهية للطعام مام يساعد عىل التحكم
بشكل أفضل يف كمية األطعمة التي يتم تناولها

وتساهم يف تقليل الوزن ،كام أن األلياف مهمة يف
تحسني عملية التمثيل الغذايئ.
اللوز
اللوز غني باملواد القلوية والفيتامينات مثل
فيتامني  Eواملعادن مثل الحديد واملغنيسيوم
والكالسيوم ،وهو غني بالدهون أحادية التشبع املفيدة
للجسم والتي تساعد يف فقدان الوزن.

البيض
ملحبي صفار البيض ..حان الوقت ألكل الصفار
وإهامل البياض .صفار البيض يحتوي عىل %100
من الدهون الغنية بفيتامني  Aو Dو Eو ،Kإضافة
إىل الكالسيوم والحديد والزنك والبيوتني والثيامني
والفوالت وفيتامينات  B6و .12وقد أثبتت الدراسات
الحديثة أن البياض لديه نفس التأثري الخاص
بالنشويات عىل األنسولني وسكر الدم ،وذلك لعدم
وجود الدهون املفيدة التي يحتوي عليها الصفار.

زبدة المكسرات
معظم أنواع زبدة املكرسات تحتوي عىل أكرث مام
تتخيل من العنارص الغذائية املفيدة.
زبدة املكرسات هي عبارة عن كمية من
املكرسات املطحونة وتتوفر بأنواع عدة .وينصح األطباء
بتناول الزبدة التي ال تحتوي عىل نسب عالية من
السكر مثل زبدة الفول السوداين وزبدة اللوز.
وتحتوي زبدة املكرسات عىل الربوتيني والدهون
غري املشبعة والفيتامني  Bوحمض الفوليك ،وعىل
مواد مضادة لألكسدة مفيدة للقلب والصحة واملعادن
الرضورية للجسم .وتزود زبدة املكرسات الجسم
بالطاقة التي يحتاج إليها ،لذا ميكن تناولها كوجبة
خفيفة بعد القيام بالتامرين الرياضية أو عند الصباح
لتزويج جسمك بالنشاط طوال اليوم ،كام أنها غنية
باأللياف التي تعزز عملية عرس الهضم.
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ألعاب Play Station
على الهواتف الذكية قريباً
أعلنت رشكة سوين  Sonyعن
إنشائها رشكة جديدة تحت اسم
 ،ForwardWorksوالتي سينصب
تركيزها عىل إنتاج ألعاب جهاز البالي
ستيشني  Play Stationللهواتف
الذكية.
ومل تحدد الرشكة موعد طرح أوىل
منتجاتها ،إال أن سوين قالت عىل لسان
رئيسها فرعها يف اليابان وآسيا آتسويش
موريتا ،والذي سيدير الوحدة
الجديدة يف الرشكة.
اإلعالن الجديد لسوين سيؤثر
بقوة عىل رشكة نينتيند و �Ninten
 ،doالتي سبق أن أعلنت دخولها
سوق الهواتف الذكية ،سيام أن
سوين تنوي تحويل كافة ألعاب البالي
ستيشني  Play Stationإىل الهاتف
الجوال.
وتسعى  ForwardWorksيف
اسرتاتيجيتها الجديدة إىل تجنب
األسباب التي أدت إىل فشل مرشوع
 ،PlayStation Mobileوالذي أغلق

العام

املايض.
املرشوع الجديد يهدف إىل س ّد
الفجوة بني ألعاب املوبايل املستقلة
وبني فكرة جهاز ،PlayStation Vita
حيث سيتاح تشغيل األلعاب القدمية
كألعاب  PS1عىل هواتف سوين
اكسربيا واألجهزة األخرى.

أفقي
 -1أحد األمئة املجتهدين
 -2بدأ العمل – طري ولدن
 -3من تراث حلب الفني
 -4من أخوات كان
 -5نكر الحقيقة – كتاب للمكفوفني”معكوسة”
 -7أهدافه
 -6طَ َّع َم
 -8سارق – طائرات تطري عىل وسادة هوائية
 -9أصدقاء – سائق العربة  -بالد
 -10قــروض – مــن ريــف حمــص الشــايل – حــرف
عطــف  -11يفكــون  -نكلمــه
 -12اسم صاحب املقهى  -رأينا

عمودي
 -1الرجــل الــذي وال كل الرجــال بعــد النبــي صــى اللــه عليــه
 -2قلــب الخاتــم – ســليمة
وســلم
 -3كالم لبلغــاء العــرب معكوســة – االســم الثــاين ملدينــة
برازيليــة  -4حرفــان – بعــد
 -5ســكان الصحـراء – ام البــر معكوســة – عــرة بلغــة
أجنبية معكوســة
 -6عاملة املطعم – ركض يف املكان
 -7للتعبري عن الربد بالعامية – من أطول أنهار العامل
 -8من ماملك الحرشات – مدجنات معكوسة
 -9متشابه – ضل طريقه معكوسة
 -10يبلغ مأربه – قادم معكوسة
 -11توابل – أحد بحور الشعر
 -12إله معكوسة – صالون معكوسة

الكلمات المتقاطعة للعدد الثالث والعشرين
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أجوبة العدد الماضي
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أفقي
 -1عيل بن أيب
طالب كرم الله
وجهه  -2ابن
ماجد  -3شجن
 -4لنب البارع
 -5كرم اشكان
 -8حمزة منصور
 -9الفراهيدي
 -10حسني باش
 -11مصعب بن
عمري  -12خالد
بن الوليد ريض
الله عنه
عمودي
 -1حــا  -رخ
 -2مــل  -يــا -3
ســه – زف  -مل
 -4أعشــاب – هــر
 عــد  -5نــب– ريــب – مــا -
بــن  -6شــامنا -
نبشــهن  -7بــم -
بكــر  -8الشــاي –
ود/بعــل  -9جــط
– ابــن  -10أدمــن
– يســأم  -12بــال
بــن ربــاح
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الشهداء اليموتون
يقسم
و الوطن ال َّ

بهذه العبارة و غريها ،هتف املشجعون األتراك
أثناء مباراة فريقي فرنبهشة و قيرصي سبور ،تنديدا ً
بالهجوم اإلرهايب األخري يف العاصمة أنقرة.
مشجعوا الفريقني مل يعد يهمهم مبا ستؤول
إلية املباراة بني الفريقني ،بدأوا يهتفون يف الدقيقة
الـ 70من عمر املباراة بعبارات “فداك روحي يا
وطن” و ” طويب ملن يقول أين تريكّ”.
تلك الهتافات التي تحرك املشاعر ،تعرب عن
مدى التنديد واإلستنكار لإلعامل اإلرهابية التي
يتعرض لها هذا البلد.

الحارضون يف امللعب البالغ عددهم  26ألفا
و 765مشجعا ،هتفوا بصوت واحد“ ،فداك روحي
يا وطن” ،برصف النظر عن فريقهم املفضّ ل ،ففي
تلك اللحظة ،أتفق الجميع عىل أن الوطن هو
األغىل.
“ال داعي أن نتكلم عن كرة القدم ،هناك
إنفجار يف أنقرة ،أمتنى السالمة للجميع يف تركيا.
املباراة غري مهمة” ،كانت تلك هي كلامت حارس
مرمى فريق فرنبهشة ،فولكان دمريال ،التي قالها
تعليقاً عىل املباراة بالرغم من فوز فريقة بنتيجة

.0-1

يف نهاية املباراة مل تعزف املوسيقى ،ومل يتكلم
الالعبون واملدربون عن املباراة ،بل تكلموا عن
اإلنفجار اإلرهايب الذي طال األبرياء من الناس.
العب فريف فرنبهشة ،حسن عيل كلديريم،
قال “حزنّا كثريا ً ،أمتنى السالمة للجميع يف تركيا.
ليس مهم أننا فزنا أم خرسنا .أنا حزين جدا ً ،ال
أعرف ماذا أقول ،اللعنة!”.
وكذلك العب فريق قيرصي سبور ،هاكان
قوتلو ،قال “ال يوجد أي كالم حول املباراة .لقد قال
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“الشهداء
ال يموتون…
والوطن ال
يقسم” ،قلوبنا
َّ
حزينة…وكلنا
معك يا أنقرة”

املشجعون الكالم األجمل“ .فداك روحي يا وطن”،
وهذا أفضل كالم يجب أن يقال اليوم”.
كام متنى الالعب محمد توبال ،الذي يلعب
لفريق فرنبهشة ،أال يحدث املزيد من هذه
العمليات يف تركيا ،حيث قال “قلوبنا تبيك ،يجب أن
ينتهي هذا اإلرهاب”.
إىل ذلك ،ندد اإلتحاد الرتيك لكرة القدم بالهجوم
قائال “ال جدوى من تنفيذ مثل هذه الهجامت التي
“كل ال
تهدف إىل إخافة تركيا ،فالجمهورية الرتكية ٌّ
يقسم” • .وكاالت
ًّ

فوز المنتخب التركي على
ضيفه السويدي بهدفين
نرشت صحيفة “فوتو ماج” الرتكية خرب فوز املنتخب الرتيك،
عىل ضيفه السويدي بهدفني لهدف وديا ،عىل ملعب “أنطاليا
أرينا” ،يف إطار استعدادات الفريقني ملنافسات كأس األمم األوروبية
لكرة القدم ،التي ستقام يف فرنسا.
الخرب جاء يف الصحيفة تحت عنوان “يف املباراة التي رفرف فيها
 33ألف علم تريك ،فزنا عىل السويد وأثبتنا قوة تركيا للعامل”.
ويدين املنتخب الرتيك بالفضل يف تحقيق الفوز لالعب “جنك
طوسون” ،الذي سجل هديف تركيا يف الدقيقتني  32و ،81بينام أحرز
هدف السويد الوحيد “أندرياس جرانكفيست” ،يف الدقيقة .74

 22طفل سوري يدعمون المنتخب التركي
رافق  22طفل سوري العبي فريقي
تركيا والسويد ،عند الدخول إىل أرضية
امللعب يف املباراة الودية التي اقيمت يف
مدينة أنطاليا (جنوب غرب) تركيا.
وبالتعاون مع وزارة الشباب

والرياضة واتحاد كرة القدم الرتيك ،حرض
ما يقارب  262سوريا من مدينة غازي
عنتاب إىل مدينة أنطاليا ملشاهدة املباراة،
بينهم األطفال املذكورون سابقا.
وتأيت املباراة ضمن االستعدادات

لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم املقبلة،
حيث يلعب املنتخب الرتيك ضمن
املجموعة الرابعة مع منتخبات كل من
إسبانيا ،جمهورية التشيك وكرواتيا.
وكاالت
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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
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