سارة داود أوغلو زوجي رجل عادل
تحدتث السيدة سارة داود أوغلو زوجة رئيس الوزراء الرتيك
أحمد داود أوغلو يف أول ترصيح صحفي لها حيث قالت":
زوجي أحمد رجل عادل ,مخلص مهذب
ومجتهد جدا ً .لقد مىض عىل زواجنا
 31عاماً تَ ْحدُثُ بيننا العديد
من املناقشات كام أنه يوجد
هناك العديد من األمور التي
نختلف بها لكنني مل أرى
منه أي ترصف يجرحني .إنه
يفكر جدا ّ بأطفاله .ويتعامل
معهم وكأنهم أصدقائه .أما
من بعد توليه منصب رئاسة
الوزراء أصبحت هذه األمور
صعبة قليالً".

صوت األمة

استقرار تركيا من
استقرار العراق
 1لرية تركية  /مع الرضيبة

1 TL (KDV Dahil) /
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وقــال رئيــس الــوزراء الــريك داود أوغلــو ":إن الع ـراق يعيــش يف ظــروف صعبــة جــداً ,وملجــرد التغلــب عــى هــذه
الصعوبــات فــإن العـراق مبنشــأته الكبــرة ســيتمكن مــن الدخــول إىل اإلقتصــاد العاملــي حيــث يجــب عــى الــركات
الرتكيــة وقتهــا مســاعدة العـراق" تتمــة يف الصفحــة .2

كرم إشكان

المنازل الضبابية!...
تتمة يف الصفحة .2

على خطى الحبيب

أفتتحت مؤخرا ً يف مدينة قونية مدرسة عىل خطى
الحبيب السورية التي تعتمد وبشكل أسايس عىل تعليم
أسس الدين الحنيف إىل جانب املنهاج الدرايس الذي
تقدمه وزارة الرتبية والتعليم يف الحكومة السورية املؤقتة.

تتمة يف الصفحة .9

األثار السورية تُْن َهب

تتمة يف الصفحة .23

ليلة العرس
تم إحياء الذكرى السنوية لوفاة موالنا جالل الدين الرومي (وصلة )741
وذلك يف  17.12.2014مبركز املؤمترات والرياضة التابع لبلدية قونية الكبرية
والذي يتسع لعرشة أالف شخص بحضور رئيس الجمهورية الرتكية رجب
طيب أردوغان تتمة يف الصفحة 15-14

مجلس تعاون إستراتيجي مشترك بين قطر و تركيا

تتمة يف الصفحة.3

أهمية األلياف في حياتنا الومية

تتمة يف الصفحة .21

مجمع صاحب عطا األثري

تتمة يف الصفحة .16

أخبار
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كرم إشكان
kerem_iskan@hotmail.com

حديثنا اليوم عن الزكاة وعن اختبار قونية مع
الزكاة ...ماشاء هللا فمدينة قونية هي أفضل مدينة ف ي�
تركيا من ناحية الزكاة...
وعىل حسب ما أعلمه بأن قونية تحتل المرتبة
الثانية ف ي� تركيا من ناحية الزكاة ...ففي المقدمة
ت
تا� مدينة بورصة...
اسطنبول وبعد قونية ي
وعقب مناقشات الهياكل الموازية (الجماعات),
كب�ة ستكون سبباً ف ي�
يقال بأنه يوجد هناك أرقام ي
ن
المد� ...وتقدر مبالغ الزكاة
تغي� مؤسسات المجتمع
ي
ي
ن
ف� مدينة قونية ث
يع� 002
تركية
ة
ل�
مليون
002
بـأك�
ي
ي
ي
تريليون يل�ة تركية حسب العملة القديمة...
فالزكاة ف ي� أيامنا الحالية كما هو شائع تجمع ف ي�
مؤسسات مجتمعنا ن
المد� ...وعىل الرغم من أنها خطأ
ي
ت
ال� تعطونها الزكاة يتم حسابها من
ضفبعض المؤسسات ي
�ائب الدولة...
أما أغنيائنا فليس لهم عالقة بهذا الموضوع...
فبدل أن يقوموا بإعطاء زكاة أموالهم إىل أ
الب
الذي لديه  5-4-3أطفال أو إىل إالنسان الذي يغرق

المنازل الضبابية!...

بديونه البنكية أو إىل عمالهم الذين يعملون ف ي�
مصانعهم ويعطونهم أقل أ
الجور يقومون بإعطاء
الزكاة إىل مؤسسات المجتمع ن ت
وال� تقوم بدورها
ي
المد� ي
ين
المسلم� ف ي� مختلف أنحاء الدنيا...
بإيصال الزكاة إىل
بالطبع هم محتاجون أيضاً ...قسمة حق...
تقص عمالك الذين يعملون ف ي�
ولكن عليك أن ال ي
مصنعك...
ت
ح� بعد إعطائك هذه القروش كزكاة وإرضالء
لوجه هللا ,عليك أن ال تترصف وكأنك تتحكم بحياة
هؤالء الناس...
التُ ْس ِم َع ُه كالم لمجرد اقتنائه هاتف أو لذهابه مع
أطفاله إىل المطعم ...أنت أعطيت لوجه هللا ...أترك
ماتبقى إىل هللا...
لقد ذكرت الزكاة ف ي� القرأن الكريم ف ي�  72موضع مع
الصالة ...والسبب من ذكرها لهذه الدرجة لتظهر أهمية

العطف ف ي� هذا الموضوع...
لذلك علينا التدقيق ف� أ
الية الكريمة " والذين هم
ي
للزكاة فاعلون " المؤمنون ...4
ففي زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز تم طلب
المشورة من الخليفة ألنهم لم يجدوا أحداً بحاجة
الزكاة...
ألن جميع أصحاب المال كان يقومون بدفع زكاة
أموالهم...
يعت�
ولذلك فزمان الخليفة عمر بن عبد
العزيز ب
أ
أ
ض
ث
ر� هللا
من أك� ألمع الزمنة بعد الخلفاء الربعة ي
عنهم....
ن
�ض
ش
با� مدينتنا حال الفقراء
وي�ح ح ف ت موالنا أحد ي
ين
والمنكوب� ي� كسب أرباحهم بشكل جميل جداً...
“ إن القلوب ت ت
ال� تغرق ف ي� الفقر ,تشبه المنازل
ال� ي
ي
المليئة بالدخان "...

أك� ن
من أجل أن تكونوا ث
غ� الرجاء التنسوا
عمالكم الذين يعرقون ويكدحون مقابل أجور بهيظة
وبيوتهم مليئة بالدخان من زكاة أموالكم...
ن
العثما� عادة جميلة ...حيث
كان يوجد ف ي� العهد
ي
كان أ
الغنياء ف ي� ذلك الزمان يقومون بدفع ديون الفقراء
ف
المسجلة ي� دفاتر الديون لدى البقالة ...ومن أجل
إرضاء هللا عز وجل كان يتم حرق دفاتر الديون...
فبقالوا هذا الزمن هي البطاقات البنكية ...ادفعوا
ديون بعض عمالكم الذين يعملون ف ي� مصانعكم...
ت
وس�ى كيف استطعت بهذا العمل إدخال الفرحة
والرسور عىل بيوتهم ,وكيف سينظرون لك نظرة الحب
والمودة وكيف كنت سبباً لفتح باب لراحتهم...
وفق هللا كل من يقوم بهذه أ
العمال ,وأعان هللا
أ
أصحاب النية عىل القيام بهذه العمال ...ونسأل هللا
أن يبعد دخان الجوع والحاجة عن بيوت أمة سيدنا
محمد...
المسلمون القائلون ي ن
أمي�...

استقرار تركيا من استقرار العراق

داود أوغلو" :لن يستطيع أحد زرع التفرقة والخالفات المؤقتة بين العراق وتركيا"
إســتقبل رئيــس الــوزراء أحمــد داودأوغلــو
مبقــر رئاســة الــوزراء نظــره العراقــي حيــدر
العبــادي مبراســم رســمية .وتــرأس داودأوغلــو
و العبــادي بعــد ذلــك اإلجتــاع الثــاين ملجلــس
التعــاون اإلس ـراتيجي الــريك – العراقــي رفيــع
املســتوى  ،ثــم عقــدا مؤمت ـرا ً صحفي ـاً مشــركاً.
وقــال رئيــس الــوزراء الــريك داود أوغلــو":
إن العــراق يعيــش يف ظــروف صعبــة جــدا ً,
وملجــرد التغلــب عــى هــذه الصعوبــات
فــإن الع ـراق مبنشــأته الكبــرة ســيتمكن مــن
الدخــول إىل اإلقتصــاد العاملــي حيــث يجــب
عــى الــركات الرتكية وقتهــا مســاعدة العراق"
وقــال رئيــس الــوزراء داود أوغلــو خــال
حديثــه يف منتــدى األعــال العراقي-الــريك
الــذي تــم تنظيمــه يف فنــدق الش ـراتون-أنقرا
بــأن هــذا االجتــاع يعتــر إجتامعـاً تاريخـاً من
ناحيــة العالقــات بــن البلديــن.
األن وقت تالفي الزمن الذي تم
إضاعته
أكــد الســيد داود أوغلــو بــأن العالقــات
بيــت تركيــا والعـراق أخــذة بالتقــدم باســتمرار
ولكــن مــن أجــل تطبيــق اإلتفاقيــات وتنفيــذ
بنــود مجلــس التعــاون املشــرك بــن البلديــن
البــد مــن اكتســاب الزمــن واســتخدامه يف
تنفيــذ املشــاريع عــى أرض الواقــع يف األشــهر
القادمــة.
وتابــع داود أوغلــو حديثــه قائــاً ":إن
اســتقرار تركيــا مــن اســتقرار العــراق ,كــا

أن أمــن تركيــا ورفاهيتهــا مــن أمــن ورفاهيــة
الع ـراق .إننــا نؤمــن بــأن الع ـراق أيض ـاً يعتــر
بــأن اســتقراره وأمنــه ورفاهيتــه مــن اســتقرار
وأمــن ورفاهيــة تركيــا .األن هــو زمــان االغتنــام
وتــايف مامــى .فــإن هاتــان الدولتــن اللتــان
تكمــان بعضهــا جغرافيــا وتاريخيــا تكمــان
بعضهــا إقتصاديــاً ومــن ناحيــة اإلمكانيــات
أيضــا .إن تركيــا وعــى مــدار  12عــام حققــت
منــوا ً مرتفعــاً وتقدمــاً تاريخيــاً واســتطاعت
أن تحتــل مــكان مهــم يف االقتصــاد العاملــي
حيــث أنهــا تــرأس إجتــاع الــدول العرشيــن
املتطــورة وتســتضيفها يف بالدهــا .حيــث أنهــا
متلــك امكانيــات ومقــدرات انتــاج صناعيــة
كبــرة جــدا ً .وإىل جانــب هــذا فإنهــا بحاجة إىل
كميــات كبــرة مــن الطاقــة".

كــا أشــار داود أوغلــو إىل أن العــراق يف
هــذه املــرة وبعــد التجــارب الصعبــة التــي
عاشــها عــى مــدار ســنني طويلــة بأنــه بــدأ
إنطالقــة تنمويــة مهمــة جــدا ً كــا أنــه ومــن
دون مبالغــة مــن الــدول النــادرة التــي لديهــا
املقــدرات عــى أن تجمــع املــوارد البرشيــة
والطبيعيــة وبطريقــة مثــى.
العراق سيبدأ إنطالقة تنموية عميقة
الجذور
أشــار داود أوغلــو بــأن بلــدان املنطقــة
التــي تحتــوي عــى مــوارد طبيعيــة ومــوارد
إنســانية أصبحــت قليلــة حيــث قــال ":الي ـزال
هنــاك يف العـراق وبالرغــم مــن وجــود املــوارد
البرشيــة والطبيعيــة وبالرغــم من جميــع األالم
واألوجــاع والحــروب واملخلفــات هنــاك أنــاس

لديهــم قــدرات وإمكانيــات عاليــة جــدا ً .ولذلك
فليــس هنــاك أي ســبب مينع وصول العـراق إىل
درجــة قويــة جــدا ً يف الفــرة القادمــة .كــا أنــه
لدينــا كامــل اإلميــان بــأن داعــش واملنظــات
االرهابيــة وحركاتهــا ســتفقد فعاليتهــا مــع
مــرور الوقــت وأن العــراق ســيكون صاحــب
قــوة كبــرة يحافــظ عــى اســتقراره الداخــي
وبأنــه ســيكون حــوض االقتصــاد املتزايــد يف
العــامل خــال الســنوات العــرة القادمــة .عــى
األقــل فليتوفــر االســتقرار الداخــي ,ولتجتمــع
جميــع األطــراف العراقيــة تحــت هيــكل
ســيايس موحــد وهــذا الهيــكل الســيايس يوجــد
اليــوم ضمــن حكومــة الســيد العبــادي ومــن
أجــل املســتقبل ميكننــا النظــر مــن منظــور
متفائــل جــدا ً لهــذا الهيــكل.

سياسة
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استقبل الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان أمير دولة
قطر الشيخ تميم بن حمد
بن خليفة آل ثاني بمراسم
رسمية بالقصر الرئاسي حيث
تشهد العالقات التركية
القطرية في الفترة األخيرة
تطورًا إيجابيًا.
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تضمنــت الزيــارة األخــرة ألمــر دولــة
قطــر إىل تركيــا العديــد مــن التطــورات
ومنهــا االتفــاق عــى إنشــاء مجلــس تعــاون
اســراتيجي مشــرك بــن البلديــن .كــا
وقــع أمــر دولــة قطــر الشــيخ متيــم بــن
حمــد بــن خليفــة آل ثــاين والرئيــس الــريك
رجــب طيــب أردوغــان يف أنقــرة إعالنــا
سياســيا مشــركا بشــأن تأســيس مجلــس
التعــاون اإلسـراتيجي الــريك القطــري الرفيع
املســتوى ،والهــدف منــه االرتقــاء بالعالقــات
الثنائيــة.
وتــم توقيــع اإلعــان مــن قبــل الشــيخ
متيــم وأردوغــان يف قــر الرئاســة بأنقــرة إثر
محادثــات ثنائيــة موســعة ،وذلــك مبناســبة
زيــارة أمــر قطــر الرســمية لرتكيــا.
كــا أن األمــر متيــم والرئيــس الــريك
ناقشــا يف جلســة محادثــات عقــدت يف
القــر الرئــايس آخــر تطــورات األوضــاع
الراهنــة يف املنطقــة ،إضافــة إىل تبــادل
وجهــات النظــر حــول عــدد مــن القضايــا
اإلقليميــة والدوليــة.
ومل تخلــو الزيــارة مــن مناقشــة موضوع

التنســيق الــريك القطــري بشــأن املصالحــة
الفلســطينية ،وامللــف اإليـراين وإىل التعــاون
بــن البلديــن يف مجــاالت الطاقة واالســتثامر،
والــذي يشــمل رشاء تركيــا الغــاز القطــري،
واســتثامر قطــر يف مشــاريع برتكيــا.
ونقــل عــن مصــادر تركيــة أن قطــر قــد
تدخــل يف مشــاريع كبــرة برتكيــا ،مــن بينهــا
مــروع طريــق بــن إســطنبول وأنقــرة
ســتخفض مــدة الســفر بــن املدينتــن ســاعة
وعــر دقائــق.

كــا أن الجانــب القطــري مهتــم
باالســتثامر يف مــروع "أفيشــن بســتان"
املقــدرة قيمتــه بحــوايل  12مليــار دوالر ،وقد
بلغــت املفاوضــات حــول هــذا املــروع
مرحلتهــا األخــرة.
يشــار إىل أنــه تــم يف أيلــول املــايض
التوقيــع عــى اتفاقيــة بــن البلديــن تقــي
باســترياد  1.2مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز
املســال القطــري يف تســع دفعــات لشــتاء
 2014و .2015

 1300جندي أميركي إلى العراق
قــال املتحــدث باســم وزارة الدفــاع
األمريكيــة (بنتاغــون) األمــرال جــون كــريب
أمــس إن  1300جنــدي أمــريك ســيتوجهون
إىل العــراق خــال األســابيع املقبلــة لتقديــم
املشــورة واملســاعدة للقــوات الحكوميــة،
ليتجــاوز مجمــوع القــوات األمريكيــة بالع ـراق
أربعــة آالف جنــدي بحلــول شــباط املقبــل.
ور ّجــح كــريب -يف مؤمتــر صحفــي -احتامل
نــر تلــك القــوات يف أربعــة مواقــع رسيــة،
وأوضــح أن مهمــة الجنــود األمريكيــن هــي
تقديــم التدريــب واملشــورة للقــوات العراقيــة
والكرديــة ،وســتكلف القــوات األمريكيــة
بتدريــب  12لــواء عراقيــا؛ تســعة تابعــة لقــوى
األمــن العراقيــة ،وثالثــة ألويــة مــن قــوات
البشــمركة الكرديــة.
ون ّبــه املتحــدث العســكري إىل أن الرتكيــز
يف املرحلــة الراهنــة ســينحرص عــى تدريــب
القــوات العراقيــة وليســت العشــائر الســنية،
غــر أنــه أشــار إىل أن الخطــة تشــمل أيضــا

احتــال تدريــب عشــائر ســنية عــى أن يتــم
ذلــك عــر التنســيق مــع القــوات العراقيــة.
ويف ســياق متصــل ،قــال كــريب إن الغارات
التــي تشــنها املقاتــات األمريكيــة ومقاتــات
باقــي الــدول األعضــاء يف التحالــف الــدويل تتم
بشــكل دقيــق يتــاىش مــع الحاجــة امليدانيــة
ملواجهــة تهديــدات تنظيــم الدولــة اإلســامية.

مــن جانــب آخــر ،وافقــت إدارة الرئيــس
األمــريك بــاراك أوبامــا عــى بيــع  175دبابــة
مــن نــوع "أبراهــام" ضمــن صفقــة بقيمــة 2.4
مليــار دوالر ،وأضــاف بيــان للحكومــة األمريكية
أن بيــع هــذه األســلحة يرمــي إىل مســاعدة
العــراق عــى ضــان تحــرك رسيــع لقواتــه
وحاميــة حــدوده.
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السبسي رئيساً لتونس

إغلقت صناديق االنتخابات التونسية بفوز الباجي قائد السبسي البالغ من العمر  88عامًا
بنتيجة  55,68%على منافسه المنصف المرزوقي الذي حاز على  44,32%من األصوات
وأعلــن الســبيس أنــه ســيكون رئيســا لــكل
التونســيني بــا متييــز ،كــا أدان أعــال العنــف
التــي شــهدتها مــدن بالجنــوب ،يف حــن أكــد
منافســه الرئيــس املتخــي منصــف املرزوقــي
أنــه يحــرم نتائــج صناديــق االنتخابــات وأنــه
لــن يطعــن فيهــا.
وقــال قايــد الســبيس -الــذي أعلــن رســميا
عــن فــوزه يف جولــة اإلعــادة -يف كلمــة بثهــا
التلفزيــون التونــي العمومــي" ،أؤكــد أين
ســأكون إن شــاء اللــه رئيســا لــكل التونســيات
والتونســيني".
وأضــاف الســبيس ( 88عامــا) "أتوجــه
بالشــكر إىل الســيد الرئيــس الســابق منصــف
املرزوقــي الــذي هاتفنــي وهنــأين عــى ثقــة
الشــعب .أشــكره وأقــول لــه إن الشــعب
التونــي ال يـزال يف حاجــة إليــه ،وأنــا شــخصيا
بحاجــة إىل نصائحــه".

وتعب ـرا عــن موقفــه بشــأن مواجهــات
بــن محتجــن ورجــال أمــن يف بعــض املناطق
جنــوب البــاد حيــث ترتكــز شــعبية منافســه،
دعــا قايــد الســبيس إىل الهــدوء ،مشــككا يف
أن يكــون األمــر عفويــا .وقــال إن "الحملــة
االنتخابيــة انتهــت وعلينــا اآلن أن ننظــر إىل
املســتقبل".
وعــن تشــكيل الحكومــة القادمــة ،قــال
قايــد الســبيس "إن رئيــس الحكومــة املقبــل
لــن يكــون وزيـرا مــن نظــام حكــم (الرئيــس
املخلــوع) زيــن العابديــن بــن عــي" .كــا
لفــت إىل أنــه "ال يتــوق إىل تكويــن حكومــة
حزبيــة فقــط خاصــة ،وأنــه كان قــد أعلــن
ســابقا أن حزبــه نــداء تونــس لــن يحكــم
مبفــرده".
يف املقابــل ،أعلــن املرزوقــي أنــه لــن يقــدم
طعونــا عــى نتائــج االنتخابــات ،قائــا يف كلمــة

بثهــا التلفزيــون العمومــي "نريــد تشــكيل
الحكومــة ولــن نذهــب للمحاكــم ونقــدم
الطعــون" ،مضيفــا "هاجــي االســتقرار الذي ال
يكــون إال بتهدئــة الخواطــر".

وجــدد املرزوقــي دعــوة املحتجــن يف
عــدد مــن مناطــق جنــوب البــاد إىل التهدئــة،
داعيــا منارصيــه "إىل تغليــب املصلحــة العليــا
بالتهدئــة".

األميرة كريستينا أمام القضاء
أعلنــت املحكمــة العليــا يف جــزر الباليــار
اإلســبانية أن األمــرة كريســتينا شــقيقة امللــك اإلســباين
فيليبــي الســادس أحيلــت إىل القضــاء بتهــم فســاد،
وذلــك يف ســابقة هــي األوىل مــن نوعهــا يف تاريــخ
األرسة املالكــة.
وأمــر قــايض التحقيــق خوســيه كاســرو ببــدء
املحاكمــة يف القضيــة التــي تعــرف باســم "قضيــة
نــوس" ،حيــث أدرج اســم األمــرة كريســتينا (48
عامــا) يف الئحــة االتهــام مــع  16شــخصا آخريــن عــى
األقــل ،مــن بينهــم زوجهــا إينــايك أوردانغاريــن الــذي
قــد يواجــه حكــا بالســجن يصــل إىل عرشيــن عامــا.
وتواجــه كريســتينا اتهامــات مبدئيــة بالتهــرب
الرضيبــي وغســل األمــوال فيــا يتعلــق باســتخدامها
ألمــوال مــن مؤسســة نــوس غــر الربحيــة التــي
كانــت تشــرك يف ملكيتهــا مــع زوجهــا بطــل األلعــاب
األوملبيــة الســابق يف كــرة اليــد ،والــذي اتهــم رســميا
يــوم  29ديســمرب/كانون األول  2011باختــاس 6.1
ماليــن يــورو مــن األمــوال العامــة مــع رشيــك لــه.
وســبق أن أدلــت كريســتينا يف فرباير/شــباط
بإفادتهــا أمــام القضــاء ،حيــث منحتهــا املحكمــة إذنــا
خاصــا بركــوب ســيارة حتــى بــاب املحكمــة "ألســباب

أمنيــة" ،مــا أثــار غضبــا عامــا ألن ذلــك ســمح لألمرية
بالتملــص مــن مئــات كامــرات التلفزيــون وأدى

إىل احتــدام الجــدل بشــأن التمييــز يف املعاملــة مــن
جانــب القضــاء ،ال ســيام أن املئــات مــن املتظاهريــن

كانــوا يرفعــون يف الشــوارع املحاذيــة شــعارات تدعــو
إىل الجمهوريــة وتطبيــق املســاواة.
وكانــت النيابــة العامــة قــد ألغــت أول اتهــام ضد
كريســتينا باســتخدام النفــوذ يف ربيــع  ،2013لكــن
القــايض اتجــه بعــد ذلــك إىل تقــي شــكوك باالحتيال
الرضيبــي وتبييــض أمــوال عــن طريــق املؤسســة التي
يبــدو أنهــا مولــت بحــوايل مليــون يــورو مــن أمــوال
عامــة.
وتكشــف الحســابات اعتبــارا مــن  2004نفقــات
مخصصــة لتجديــد فيــا العائلــة يف برشــلونة بقيمــة
 436ألــف يــورو ( 594ألــف دوالر) ،ونفقــات خاصــة
تبلــغ  262ألــف يــورو ( 357ألــف دوالر).
واتهــم أوردانغاريــن باســتغالل صالتــه امللكيــة
للحصــول عــى عقــود ســخية دون منافســة مــن
حكومــة الباليــار لتنظيــم وتســويق أحــداث رياضيــة
قبــل انهيــار الســوق العقاريــة يف  ،2008حــن كان
لــدى الحكومــات املحليــة وفــرة يف الســيولة.
ويــرى القــايض خوســيه كاســرو أن "الجنــح
املاليــة التــي يتهــم بهــا أوردانغاريــن كان مــن الصعب
أن تحــدث لــو مل تكــن زوجتــه عــى علــم بهــا عــى
األقــل أو موافقــة عليهــا".

حوادث
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طعن حارس األمن في إحدى
مباني الصحف في اسطنبول
تــم إلقــاء القبــض عــى الشــخص
الــذي قــام بطعــن مهمــد دورمــوش
حــارس أمــن مبنــى صحيفــة األخبــار
الرتكيــة وذلــك بعــد مشــاجرته مــع
ذلــك الشــخص الــذي كان يــر
عــى مقابلــة أجــون ألجــي حيــث
قــام األخــر بطعــن الحــارس يف
بطنــه وذلــك بعــد إبــاغ مهمــد لــه
بعــدم وجــود أجــون ألجــي يف مبنــى
الصحيفــة.
وقعــت الحادثــة عندمــا قــدم
ت.ش إىل مبنــى الصحيفــة وســأل:
هــل أجــون ألجــي موجــود يف
البنــاء؟ وبعــد جــواب الحــارس لــه

تم طعن حارس
أمن مبنى صحيفة
األخبار التركية
بعد مشاجرته
مع أحد األشخاص
الذي قدم إلى
مبنى الصحيفة
وأصر على مقابلة
شخص يدعى
أجون ألجلي

قتيل وجريح بمشاجرة
مسلحة في مدينة قونية

بعــد وجــود ألجــي يف املبنــى أرص
ت.ش عــى دخــول املبنــى ومقابلــة
املســؤليني هنــاك وعنــد محاولــة
الحــارس إبعــاده عــن مدخــل البنــاء
قــام ت.ش بطعــن الحــارس يف بطنــه.
وقــام حــراس األمــن األخريــن
بإلقــاء القبض عىل الشــخص املعتدي
وتســليمه إىل الرشطــة بينــا قــام
أصدقــاء مهمــد دورمــوش بنقلــه إىل
مستشــفى أوك ميــدان للدراســات
والبحــوث العلميــة وبعــد إجــراء
الفحوصــات الالزمــة تــم التأكــد
مــن عــدم خطــورة الوضــع الصحــي
لحــارس األمــن املعتــدى عليــه.

االستيالء على  496هاتف
مهرب في غازي عنتاب

قــام فريــق مكتــب األمــن العــام يف
إدارة رشطــة مقاطعــة شــاهني يب التابعــة
ملدينــة غــازي عنتــاب مبداهمــة منــزل
ز.أ.ي بعــد اشــتباههم بوجــود مــواد
مهربــة داخــل املنــزل .وبعــد القيــام

بعمليــة املداهمــة تم االســتيالء عىل 496
هاتــف مهــرب تــم العثــور عليهــا داخــل
املنــزل .ومــن أجــل اســتكامل التحقيقــات
تــم إلقــاء القبــض عــى صاحــب املنــزل
والشــخص األخــر الــذي كان بجانبــه.

اعتقال شخصين نتيجة مشاجرة في رابطة المشجعين
أدى تبادل األعرية النارية بني عربتني يف منطقة
كارابنار التابعة ملدينة قونية إىل مقتل شخص
وجرح أخر .حيث تفاجئ محمد أمني البالغ
من العمر  29/عام /وأخيه توركري أو ,عند
تقاطع املنطقة الصناعية القدمية يف كارابنار
بأحد األشخاص التي تجمعهم به عداوات قدمية
والذي يدعى ميتهان ياشا البالغ من العمر 32
عام عندها قام األخويني وميتهان ياشا بتبادل
األعرية النارية من املسدسات املوجودة داخل
العربات مام أسفر عن مقتل ميتهان وتعرض
توركر أو لجروح بالغة .وبعد إجراء الفحوصات
الالزمة لتوركر يف مستشفى كارابنار الحكومي تم
نقله إىل مدينة قونية.

تــم اعتقــال شــخصني مــن أصــل
خمســة تــم تحويلهــم إىل املحكمــة نتيجة
مشــاجرة مســلحة حصلــت يف رابطــة
املشــجعني يف مدينــة سامســون الرتكيــة
وبســبب املشــاجرة تــم إصابــة شــخص
بعيــار نــاري بينــا تــم رضب األخــر عــى
رأســه بقــارورة زجاجيــة .وقعــت الحادثــة
يف مبنــى الرابطــة الكائــن يف منطقــة إلــك
أدم – حــي باهتشــي أيفلــر .كــا أفيــد
بنشــوب خــاف حــاد بــن مجموعــة مــن
خمــس أشــخاص قدمــوا إىل الرابطــة مــع
األخويــن أ.ب  21/عــام /وأخيــه الكبــر
س.ب  21/عــام ./وبســبب تحــول الخالف
إىل مشــاجرة كبــرة تــم رضب أ.ب بعيــار
نــاري يف قدمــه اليمنــى مــا أدى لجرحــه
كــا تــم رضب كل مــن املصــاب بالعيــار

النــاري أ.ب و أخيــه س.ب بقــارورة
زجاجيــة عــى رؤســهم مــا أدى لتأثرهــم
بجروحــة بالغــة .بعدهــا تم نقــل األخوين
الجريحــن إىل املستشــفى لتلقــي العــاج
املناســب بينــا قــام فريــق األمــن العــام
التابــع لقيــادة رشطــة مدينــة سامســون
بإلقــاء القبــض عــى كل مــن أ.ي /35/

وأخيــه و.ي  /31/و س.د  //أ.ك  //و ج.ج
 ./وتــم تحويــل املوقوفــن الخمســة إىل
املحكمــة والتــي أقــرت مبوجــب قراراتهــا
إطــاق رساح كل مــن و.ي و أ.ك و ج.ج
بينــا تــم اعتقــال كل مــن أ.ي و س.د
ونقلهــم إىل محكمــة الجنايــات.
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األطفال السوريون تحت األنقاض

تم إخراج أحد الطفلين جريحًا بيمنا تم إيجاد الطفل األخر جثة هامدة
وقــع طفلــن ســوريني تحــت بنــاء اللــن
املجــاور ملنزلهــم وذلــك عنــد دخــول أطفالهــم
إىل املخــزن املبنــي مــن اللــن مــن أجــل تعبئــة
الفحــم للمدفئــة مــا أدى لوفــاة طفــل وجرح
أخــر .وقعــت الحادثــة يف منطقــة كاراتــاي
حــي التشــيامنلك حيــث تــم معرفــة بــأن
العائلــة الســورية التــي هربــت مــن مــن
الحــرب الدائــرة يف بالدهــا واســتقرت يف مدينة
قونيــة الرتكيــة يف إحــدى املنــازل التــي تحتــوي
العديــد مــن العوائــل الســورية داخــل بنــاء
أحــادي الطابــق والــذي يحتــوي عــى مخــزن
للفحــم .حيــث قــام الطفــل الســوري محمــود
حلــب البالــغ مــن العمــر  12عام ـاً والطفلــة
ســيدرا عبــد القــادر البالغــة مــن العمــر 8
ســنوات بالدخــول إىل مخــزن الفحــم املبنــي
مــن اللــن مــن أجــل تعبئــة الوعــاء الخــاص
بالفحــم وهنــاك كانــت الفاجعــة عندمــا هبط
بنــاء اللــن القديــم فــوق رأس األطفــال .حيــث
تــم اســتدعاء فريــق اإلطفــاء القريــب مــن
املنطقــة .وأثنــاء قيــام فريــق اإلطفــاء بعملــه
كانــت خديجــة عبــد القــادر والــدة الطفلــة

العالقــة تحــت األنقــاض تــزرف دموعهــا
وتدعــي إىل اللــه أن تخــرج ابنتهــا ســاملة
غامنــة .وبعــد معانــاة الفريــق متكــن رجــال
اإلطفــال مــن الوصــول إىل الطفلــة ســيدرا
واســتخراجها مــن تحــت األنقــاض ونتيجــة
للرضــوض والجــروح التــي تعرضــت لهــا تــم
نقــل الطفلــة إىل املستشــفى لإلطمئنــان عــى
صحتهــا وســامتها لكــن الطفــل محمــود مل
يكــن محظوظ ـاً كالطفلــة ســيدرا ألنــه وبعــد
فــرة مــن الزمــن متكــن الفريــق مــن الوصــول
إىل الطفــل محمــود ولكــن بعــد أن أصبــح
جثــة هامــدة .وبالرغــم مــن جميع اإلجـراءات
واملداخــات األوليــة التــي قــام بهــا الفريــق
الطبــي لكنهــم عجــزوا أن يعيــدوا محمــود إىل
الحيــاة مــن جديــد .وعليــه فقــد تــم نقــل
جثــة الطفــل املتــويف إىل املرشحــة.
ويعتقــد بــأن املبنــى املصنــوع مــن اللــن
تعــرض لــأذى نتيجة تســاقط الثلوج وبســبب
موجــة الصقيــع التــي تعرضــت لهــا املدينــة
مؤخــرا ً وهــذا مايفــر وقــوع املبنــى عــى
األطفــال الصغــار.

نداء...

الرجــاء مــن األخــوة
الســوريني املقيمــن يف مدينــة
قونيــة عــدم االتصــال عــى الرقــم
 112املخصــص لخدمــة اإلســعاف
الرسيــع إال يف الحــاالت الطارئــة
التــي يكــون فيهــا املريــض بحالــة
حرجــة ويحتــاج إىل مســاعدة
طبيــة وبحاجــة ســيارة االســعاف
لنقلــه إىل املستشــفى.
فقــد واجهــت إدارة الطــوارئ
والكــوارث والتــي تتميــز بخدمــة
االســعاف الرسيــع إىل العديــد

مــن املواقــف حيــث تــم االتصــال
وإحضــار ســيارات االســعاف إىل
مــرىض ليســوا بحــاالت طارئــة.
فمــن أجــل ارتفــاع درجــة ح ـرارة
أو صــداع أو أمل يف األســنان ال
تكــون هنــاك حاجــة ال ســتدعاء
ســيارة االســعاف.
نتمنــى مــن االخــوة
الســوريني أخــذ املوضــوع
بجديــة وعــدم ازعــاج الجهــات
الصحيــة بحــاالت ليســت طارئــة
أوعاجلــة.

مهاجمة دكان إتصاالت سوري

تــم مهاجمــة دكان إتصــاالت
ســوري مــن قبــل  5أشــخاص قامــوا
باالعتــداء عــى صاحــب الــدكان
ومواجهتــه بالســاح .وكــا أفادنــا
صاحــب الــدكان خالــد العــي بــأن
الحادثــة حصلــت ليـاً عندمــا دخــل
خمســة أشــخاص يف مقتبــل العمر إىل
دكان االتصــاالت وســألوا خالــد "هــل
أنتــم ســوريون؟ وعندمــا أجابــه خالد
بنعــم طلبــوا منــه تحويــل رصيــد
لهواتفهــم النقالــة وباملجــان وعندمــا

ـح مــن
أجابهــم خالــد بــأن الــدكان فُ ِتـ َ
جديــد وال توجــد خدمــة تحويــل
الوحــدات بعــد ,طلبــوا منــه املــال
الــذي يوجــد يف الصنــدوق وعندمــا
حــاول إخراجهــم مــن الــدكان أقــدم
الفتيــة الخمســة عــى رضب ســامر
الحمــود رشيــك خالــد العــي يف
الــدكان ومــن ثــم قــام أحــد الفتيــة
الخمســة بإخــراج مســدس كان
يوجــد معــه محــاوالً إطــاق النــار
عــى صاحــب املحــل لكــن عندمــا

لفــت انتبــاه الشــخص الــذي أخــرج
املســدس بــأن جميــع املوجوديــن
بالحــي ينظــرون إليــه قــام وأصدقائــه
بالفــرار مــن دون حــدوث أرضار
كبــرة.
ونتيجــة ملــا حصــل تــم تحويــل
العديــد مــن عنــارص الرشطــة واألمــن
الذيــن قامــوا بتطويــق املــكان ورفــع
البصــات .والتــزال التحقيقــات
جاريــة إىل حــن معرفــة الفاعلــن.
تقرير حمزة منصور

مصر

كانون الثاين 2015

االسكندرية

الكبده االسكندرانيه
أشهر املؤكالت االسكندرية

مدينــة االســكندرية تعــد العاصمــه الثانيــه
لجمهوريــه مــر العربيــه  .تقــع ىف شــال
الجمهوريــه عــى ســاحل البحر املتوســط و تســمى
ايضــا بعــروس البحــر املتوســط  .تأسســت مدينــة
اإلســكندرية عــى يــد االســكندر األكــر املقــدوين
عــام  332قبــل امليــاد .فبعــد دخولــه ملــر وجــد
قريــة تدعــى راقــودة عــي البحــر األبيض املتوســط
مقابلهــا جزيــرة تدعــى جزيــرة فــاروس ،فقــرر
أن يربــط بــن القريــة والجزيــرة ،ويبنــى يف هــذا
املــكان مدينــة تحمــل اســمه ,وتكــون عاصمــة
للبــاد  .و عــي مــر العصــور كانــت لالســكندريه
مكانــه خاصــه بــن محافظــات مــر حيــث ان
يوجــد فيهــا املينــاء البحــري االول و الرئيــي ملرص .
مــن اهــم املعــامل الســياحية ىف االســكندرية
قلعــة قايتبــاي و تقــع هــذه القلعــة يف نهايــة
جزيــرة فــاروس بأقــى غــرب اإلســكندرية.
وشــيدت يف مــكان منــار اإلســكندرية القديــم الذي
تهــدم ســنة . 702وقــد امــر ببناءهــا الســلطان
األرشف أبــو النــر قايتبــاي.
و يوجــد ايضــا مكتبــه االســكندرية التــي تــم
بناءهــا ىف مــكان قريــب مــن مكان املكتبــه القدميه
و التــي كانــت اقــدم مكتبــة حكوميــة ىف العــامل .و
تــم بنــاء املكتبــه الحديثــة بالتعــاون مع اليونســكو
ىف عــام  .2002كــا تحتــوي عــى كــم هائــل مــن
الكتــب العلميــة بجانــب الكتــب و املخطوطــات
النــادرة.
يختــص اهــل االســكندريه ببعــض العــادات
التــي تنــدر ىف باقــي املحافظــات و منهــا طريقــه
االحتفــال باملولــد النبــوي .يحتفــل باملولــد النبــوي
ىف االســكندريه عــن طريــق اقامــه رسادقــات
يــأيت اليهــا الق ـراء لق ـراءه الق ـران الكريــم وانشــاد
االناشــيد الدينيــة .كــا يقــوم اهــل كل منطقــه
بتوزيــع رشبــات الــورد عــى الجـران و عــى املــاره.
امــا عــن عــادات االفـراح فمنهــا قيــام الفتيــات

العازبــات بتجهيــز مســكن العــروس و ذلــك
ليجلــب لهــن ايضــا الحــظ ىف الجوازهن .كــا تقوم
االم منــذ نعومــه اظافــر الفتــاه بتحضــر كل مايلزم
الفتــاه للــزواج.
كــا اثــرت البيئــه الســاحليه لالســكندريه
ايضــا ىف عاداتهــا فمــن العــادات املتادولــه بــن
اهــايل االســكندريه هــي اســتخدام ميــاه البحــر
ملنــع الحســد و جلــب الــرزق عــن طريــق ان ميــر
رجــل يحمــل زجاجــه ميــاه مــن البحــر يــأيت امــام
املحــات التجاريــه و يقــوم بــرش امليــاه و ق ـراءه
ســوره الفلــق و ذلــك ملنــع الحســد .كــا يقــوم
البعــض بتعليــق كيــس مــئ مبيــاه البحــر امــام

املنــزل او املحــل التجــاري و ذلــك لجلــب الــرزق.
تتميز االســكندريه باســاء شــوارعها و احيائها
حيــث اســاء الشــوارع املســتمده مــن اســاء
يونانيــه او تركيــة او اســاء اشــخاص و اوليــاء
عاشــوا يف االســكندرية .مثــا ترجــع تســميه منطــه
جليــم بهــذا االســم اىل وزيــر خارجيــه اليونــان
جليمونبلــو الــذي كان يســكن قدميــا ىف هــذه
املنطقــه و الــذي كان يهــوي اآلثــار املرصيــه .هناك
ايضــا منطقــه البيطــاش و التــي يرجــع تســميتها
اىل الشــيخ محمــد العجمــي البيطــاش و هــو مــن
اصــل مغــريب.
Toka Abo Elezz

و نظـرا ملوقــع االســكندريه عــى البحــر
املتوســط فهــي تشــتهر بــاكالت الســمك
املتنوعــه.
و لكــن مــن ايضــا االكالت التــي تشــتهر
بهــا االســكندريه هــي طريقــه عمــل الكبــده
و التــي تعــرف باســم الكبــده االســكندرانيه.
طريقه عمل الكبده االسكندرانيه
املقادير :
نصــف كيلــو كبــده 5 ,فصــوص ثــوم
مقطــع صغــر 3 ,مالعــق صغــره كمــون
مطحــون ,ربــع ملعقــه صغــره فلفــل احمــر ,
 3ملعقــه خــل 1 ,فلفــل اخــر حــار مقطــع,
زيــت عبــاد الشــمس ,قليــل مــن امللــح و
الفلفــل االســود
طريقة التحضري
.1تقطــع الكبــدة اىل رشائــح طوليــة
عريضــة وخفيفــة
.2نخلــط عصــر الليمــون ،الخــل ،الثــوم،
الكمــون ،الفلفــل املجــروش مــع بعــض ثــم
نتبــل فيــه الكبــدة مــدة نصــف ســاعة
.3يف مقــاة كبــرة ،نضــع الزيــت ثــم
نضيــف الكبــدة مــع التتبيلــة ونقلــب عــى
نــار عاليــة حتــى ينشــف املــاء
.4نــرك الكبــدة عــى النــار حتــى
تتحمرقليــا ثــم نضيــف الفلفــل الحــار،
الفلفــل
.5ممكن اضافة القليل من املاء
.6ترفــع املقــاة عــن النــار وتقــدم يف
طبــق التقديــم مــع اربــاع مــن الليمــون
ورشــه بقدونــس عــى الوجــه
.7تقدم وهي ساخنه مع الخبز
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200ألف قتيل بسوريا منذ2011
صرحت االمم المتحدة بارتفاع عدد القتلى في سوريا إلى  200ألف قتيل منذ أذار ،2011
كما جدد مجلس األمن مطالبته بوقف القتال بين النظام وكتائب المعارضة المسلحة.

وقالــت مســاعدة األمــن العــام لألمــم
املتحــدة للشــؤون اإلنســانية فالــري آمــوس يف
جلســة ملجلــس األمــن حــول األوضاع اإلنســانية
يف ســوريا ,إن النظــام الســوري واملعارضــة
ينتهــكان القانــون الــدويل اإلنســاين.
وأشــارت إىل تــوارد تقاريــر عديــدة تفيــد
بتزايــد "أعــال العنــف الجنــي منــذ متــوز"
املــايض ،وناشــدت أعضــاء املجلــس مجــددا
"التأكــد مــن تجــاوب طــريف الـراع وامتثالهــا
للقراريــن  2165و "2139بشــأن إيصــال
املســاعدات اإلنســانية.
واتهمــت املســؤولة األمميــة الحكومــة
الســورية باســتخدام الرباميــل املتفجــرة يف
املناطــق املكتظــة بالســكان ،وبشــكل خــاص يف
حلــب وحــاة وإدلــب وريــف دمشــق وديــر
الــزور ومناطــق أخــرى ،وذلــك خــال األشــهر

الخمســة األوىل بعــد القـرار  ،2139مضيفــة أن
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش وثقــت أكــر
مــن  650موقعــا رئيســيا لحقــت بهــا أرضار
نتيجــة اســتخدام الرباميــل املتفجــرة.
وأشــارت إىل أن جامعــات املعارضــة
املســلحة ومــن وصفتهــا باملنظــات اإلرهابيــة
أيضــا اســتخدمت األســلحة املتفجــرة -مبــا يف
ذلــك قذائــف الهــاون والســيارات املفخخــة -يف
املناطــق املأهولــة بالســكان ،وقتلــت املدنيــن.
وقالــت آمــوس إن طــريف النـزاع مســتمران
يف اســتخدام الحصــار كســاح يف الحــرب ،وكــذا
عرقلــة املســاعدات األساســية مثــل الغــذاء
واألدويــة ،مشــرة اىل أن عــدد املحارصيــن مــن
قبــل القــوات الحكوميــة يصــل حاليــا إىل نحــو
 185.5ألــف شــخص ،يف حــن تحــارص جامعات
املعارضــة حــوايل  26ألــف شــخص آخريــن".

داعش تعدم  13شخصاً في العراق
أعدمــت داعــش  13شــخصا مبحافظــة
صــاح الديــن (شــايل بغــداد) بشــبهة
تشــكيل قــوة مناهضــة لــه ،يف حــن قُتلــت
عنــارص مــن الرشطــة ومــن داعــش يف
هجــات واشــتباكات مبحافظــة األنبــار
(غــريب العــراق) ،و ُعــر عــى جثــث يف
العاصمــة بغــداد.
وقالــت مصــادر يف محافظــة صــاح
الديــن إن األشــخاص الذيــن أعدمهتــم
داعــش مــن أبنــاء ناحيــة العلــم (رشقــي
مدينــة تكريــت) الخاضعــة للتنظيــم منــذ
حزيــران املــايض.
وأضافــت املصــادر أن هــؤالء كانــوا
ضمــن نحــو مائتــي شــخص اعتقلهــم
التنظيــم قبــل أيــام لالشــتباه يف انتامئهــم
لقــوة عشــائرية تشــكلت ملحاربتــه .وكان

بارزاني :البيشمركة
لن تخوض حرب
الموصل بمفردها

أعلــن رئيــس إقليــم كردســتان
العراق ،مســعود بــارزاين ،أن البيشــمركة
ال ميكــن أن تخــوض حــرب املوصــل
مبفردهــا ،ألن ذلــك يعنــي حربـاً عربيــة
كرديــة ،وهــو مــا ال يــرىض بــه إقليــم
كردســتان ،إال أنــه أكــد اســتعداد القوات
الكرديــة للمســاعدة يف تحريــر املوصــل
مــن املتطرفــن.
إىل ذلــك ،شــدد يف مقابلــة خاصــة
مــع قنــاة "العربيــة" ،عــى أنــه لــوال

جهــود قــوات البيشــمركة لســقطت
كركــوك بيــد داعــش.
مــن جهــة أخــرى ،اتهــم بــارزاين
رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق ،نــوري
املالــي ،بالتســبب يف انهيــار الجيــش
العراقــي خــال ســاعات ،بعــد ســنوات
طويلــة مــن دعــم املجتمــع الــدويل
لتســليحه وتدريبــه.

التنظيــم أعــدم يف األســابيع القليلــة املاضيــة
عـرات مــن أفـراد الرشطــة يف املوصــل ويف
مناطق شــايل بغــداد بحجــة "عــم توبتهم"،
وأعــدم آخريــن بحجــة تشــكيل "صحــوات".
وســيطر التنظيــم بــدءا مــن حزيــران
املــايض عــى أج ـزاء واســعة مــن محافظــة
نينــوى (شــايل البــاد) ،والحقــا عــى أجـزاء
مــن محافظــات صــاح الديــن وديــاىل
وكركــوك (شــايل بغــداد) واألنبــار (غــرب).
واســتعادت القوات العراقية والبشــمركة
الكرديــة مبســاعدة طـران التحالــف الــدويل
بعــض املناطــق يف نينــوى وديــاىل وصــاح
الديــن.
لكــن التنظيــم متكــن مــع ذلــك مــن
االســتيالء عــى مناطــق أخــرى ،خاصــة يف
محافظــة األنبــار.

تقرير
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أفتتحت مؤخرًا في مدينة قونية مدرسة على خطى الحبيب السورية والذي قام مركز إقبال
للعلوم والثقافة باحتضانها حيث تعتمد مدرسة على خطى الحبيب التركيز وبشكل أساسي
على تعليم أسس الدين الحنيف إلى جانب المنهاج الدراسي الذي تقدمه وزارة التربية
والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة .ومن أجل اإلطالع أكثر على المشروع قمنا بزيارة مركز
إقبال والتقينا مع الحاجة إم عبد الهادي المسؤولة عن مدرسة على خطى الحبيب

نبذة:
ولدت الحاجة الداعية
ام عبد الهادي عام  1966يف
مدينة دمشق
خريجة رشيعة وحائزة
عىل إجازة يف حفظ القرأن
الكريم من فضيلة الشيخ
عبد الرزاق الحلبي رحمة
الله عليه ولديها إجازات يف
علوم الحديث والفقه والسرية
النبوية
حائزة عىل شهادة الذكاء
العاطفي من اكسفورد
خدمت يف املجال الدعوي
ألكرث من  24سنة حيث كانت
تُ َخ ِّرج يف كل عام ما اليقل عن
 40حافظة للقرأن الكريم
قامت بالعمل الدعوي
يف كل من لبنان ,السعودية,
اسبانيا ,ليبيا ,الجزائر ,املغرب
و الباكستان
وحالياً تقوم بإدارة مدرسة
عىل خطى الحبيب السورية
الكائنة يف مركز إقبال للعلوم
والثقافة يف مدينة قونية
تقوم بإعطاء درس
أسبوعي عام للنساء
السوريات املقيامت يف مدينة
قونية وذلك أيام االثنني من
كل أسبوع يف مركز زندان كله
للثقافة والفنون

ح.م :ســيديت الكرميــة كيــف تحديثينا
عــن مدرســة عــى خطــى الحبيــب ومتــى
تــم افتتاحها؟
ا.ع.ه :فتحــت مدرســة عــى خطــى
الحبيــب أبوابهــا قبل شــهرين تقريبـاً .حيث
بدأنــا املــروع بفكــرة معهــد لتحفيــظ
للقــرأن الكريــم ولذلــك قمنــا بزيــارة مفتــي
مدينــة كاراتــاي الــذي أوىل اهتامم ـاً كب ـرا ً
للفكــرة كــا أننــا نشــكر ســيادة املفتــي
جزيــل الشــكر عــى جهــوده بالتواصــل
مــع فضيلــة الشــيخ مظفــر دريل رئيــس
مركــز إقبــال للعلــوم والثقافــة الذيــن أقــدم
مشــكورا ً عــى مــد يــد املســاعدة لنــا يف فتح
أبــواب املركــز واســتخدامه ليكــون مكان ـاً
نســتطيع بــه جمــع الطــاب الســوريني.
وبســبب حاجــة الطــاب الســوريني إىل
التعليــم األســايس خصوصــاً بســبب بقــاء
أغلــب الطــاب الســوريني بــا تعليــم
نتيجــة هروبهــم مــن الحــرب الدائــرة يف
بالدهــم قمنــا بتطويــر الفكــرة مــن معهــد
تحفيــظ للقــرأن الكريــم إىل مدرســة تعتمــد
الرتكيــز الكبــر عــى التعليــم الدينــي إىل
جانــب املنهــاج الــدرايس للمرحلــة االبتدائية
واالعداديــة التــي تقــوم وزارة الرتبيــة
والتعليــم يف الحكومــة الســورية املؤقتــة
بتقدميــه للطلبــة الســوريني املقيمــن يف
الخــارج.
أغلــب أطفالنــا مــن اليتامــى وأبنــاء
الشــهداء يوجــد حاليــاً مايزيــد عــن 350
طالــب مــن الصــف األول حتــى الصــف
الســادس كــا يوجــد هنــاك مايقــارب الـــ
 300طالــب مــن الصــف الســابع حتــى
الصــف التاســع ولكــن بســبب ضيــق املكان
وعــدم كفايــة الصفــوف الدراســية مل يتــم
بــدء دوام طــاب املرحلــة اإلعداديــة.
ح.م :حاجــة ام عبــد الهــادي ماهــي
أكــر الصعوبــات التــي تواجهونهــا؟
ا.ع.ه :يــأيت يف مقدمــة املشــكالت التي
تواجهنــا ضيــق وصغــر مســاحة الصفــوف
الدراســية حيــث يوجــد مايزيــد عــن 50
طالــب يف الصــف الــدرايس املخصــص لـ20
طالــب كــا أن أعــداد الطــاب يف ازديــاد
مســتمر وذلــك بســبب اإلقبــال الكثيــف
عــى املدرســة لرتكيزهــا الكبــر عــى

الطابــع الدينــي وبســبب وجودهــا يف مركز
املدينــة .ومــن ضمــن املشــكالت التــي
تواجهنــا هــي مشــكلة املواصــات فهنــاك
بعــض الطــاب الذيــن يأتــون مــن أماكــن
بعيــدة حيــث يوجــد العديــد مــن طالبنــا
يأتــون مــن أماكــن البوســنة والهرســك,
واألوتوغــار ,مــرام ,مهاجــر بــازار ,اســي
كاراج وكاراتــاي كــا أننــا بحاجــة إىل املزيد
مــن املعلمــن وخاصــة مــن أجــل املرحلــة

االعداديــة .املعلــات الســوريات كــر يف
مدينــة قونيــة لكــن جميعهــم اليقبلــون
العمــل بشــكل تطوعــي وغــر مأجــور
وذلــك لعــدم وجــود جهــة تدعــم الــكادر
التدريــي برواتــب شــهرية.
وهنــا أريــد بــدوري أن أشــكر
املعلــات الذيــن يقومــون بجهــود كبــرة
مــع الطــاب وخصوص ـاً األخــت املحاميــة
نهــى مرعــى حيــث أن املعلمة يف مدرســتنا
تقــوم بــدور املعلمــة واألم واملريبــة
النفســية يف وقــت واحــد.
ح.م :كيــف تحدثوننــا بشــكل مفصل
عــن املنهــاج املُــد ّرس؟
ا.ع.ه :كــا تحدثنــا ســابقاً فإننــا
نعطــي الرتكيــز الكبــر للعلــوم الرشعيــة

وإىل جانبهــا نقــوم بتدريــس املنهــاج
الســوري املعــدل الــذي يقــوم االئتــاف
الســوري بتوزيعــه عــى املــدارس الســورية
يف املغــرب والــذي يحتــوي مــواد اللغــة
العربيــة واالنجليزيــة والرتبيــة الدينيــة
والفيزيــاء والكيميــاء والعلــوم والق ـراءة....
إلــخ .ولكــن بســبب صعوبــة العثــور عــى
املعلمــن الذيــن يقبلــون العمــل بشــكل
تطوعــي مل نتمكــن مــن افتتــاح املرحلــة
االعداديــة بعــد والتــي نعــد قريبـاً بإيجــاد
حلــول لهــا.
وأثنــاء تواجدنــا هنــاك التقينــا مــع
الســيد يوســف الــرك أحــد أوليــاء األمــور
ح.م :ســيد يوســف ماهــو انطباعكــم
عــن مدرســة عــى خطــى الحبيــب؟
ي.ت :أطفــايل األربعــة وضعتهــم هنــا
ألننــا نثــق بالحاجــة ام عبــد الهــادي وألنــه
يهمنــا تربيــة أوالدنــا عــى منهــاج الحبيب
املصطفــى إىل جانــب العلــم الدنيــوي.
إننــا ممتنــون مــن مســتوى التعليــم الــذي
يعطــى يف هــذه املدرســة ونتمنى مــن الله
التوفيــق لجميــع أف ـراد الطاقــم التــدريس
ونشــكرهم عــى مثابرتهــم رغــم ظــروف
العمــل الصعبــة التــي نراهــا جميعـاً.
تقرير :حمزة منصور

بلديات
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 5أالف شخص في عرض
" دراما الشرق األوسط "

تــم تقديــم عــروض العمــل املرسحــي
 8-7عــى مــرح مركــز الثقافــة قونــوي .قــام
بــأدوار العمــل العمــل املرسحــي مايقــارب 42
ممثــل مــن مــرح بلديــة مــراوم ومــرح
الدولة-قونيــة حيــث كان املــل مــن إخـراج كام
أرشف حــاكان أوزدمــر عــى اإلضــاءة والديكور
بينــا كان أكبولــوت املديــر الفنــي للعمــل.
جســد العمــل جــزء مــن األوضــاع الدرامية
الصعبــة التــي تُعــاش يف كل مــن ســوريا,
العــراق وفلســطني والتــي تعتــر نصــف
الحكايــة .حــرت الســيدة فاطمــة تــورو
رئيســة بلديــة منطقــة م ـرام ومعــاون رئيــس
البلديــة عبــدي كاالن والعديــد مــن املواطنــن
العمــل يف العــرض الثامــن واألخــر والــذي تــم
عرضــه عــى مــرح مركــز الثقافــة قونــوي.

وأشــارت التقاريــر إىل أن العمــل الــذي بــدأ
التحضــر لعرضــه عــى املســارح منذ الـــ 20من
إيلــول حصــد مايزيــد عــن  5أالف متفــرج يف

مثانيــة عــروض .وأكــدت الســيدة فاطمــة تورو
رئيســة بلديــة مـرام بــأن مــرح مركــز الثقافة
قونــوي يشــهد كثافــة يف العــروض املرسحيــة
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حضر مايقارب
الخمسة أالف
شخص العمل
المسرحي الذي
أطلق عليه
اسم
" دراما الشرق
األوسط " في
ثمانية عروض
برعاية مسرح
بلدية مرام /
قونية.

واألعــال الفنيــة منــذ أكــر مــن شــهرين
وتابعــة تــورو قائلــة “ :إن هــذه الفعاليــات
والعــروض املرسحيــة تلقــى اهتاممــاً كبــرا ً
مــن املواطنــن .لقــد لعــب العمــل املرسحــي /
درامــا الــرق األوســط  /دورا ً كبـرا ً يف تجســيد
املأســاة اإلنســانية التــي تعيشــها دول الــرق
األوســط والعديــد مــن دول العــامل اإلســامي
والتــي تثــر اإلنتبــاه وتدمــي القلــوب .إننــي
بــدوري أهنــئ جميــع املمثلــن الــذي لعبــوا
أدوار يف هــذا العمــل عــى براعتهــم يف أداء
أدوارهــم ومهارتهــم يف امتــاك املــرح.
إن مركــز الثقافــة قونــوي يشــهد كثافــة يف
الفعاليــات الثقافيــة واألدبيــة واملرسحيــة كــا
أن نشــاطات املركــز الت ـزال مســتمرة وخاصــة
يف فــرة الشــتاء ".

أخبار

كانون الثاين 2015

11

حمزة منصور
hamza.mansor9020@gmail.com

شتاء الغربة....

ت
ورؤي�
كل ماجرى ومايجري ف ي� كفة
ي
لتلك العائالت الماكثة تحت غطرسة
ت
ال� لم تعتاده ف ي� بالدها قبل
الصقيع ف ي
التهج� ي� كفة أخرى...
ي
درجات الحرارة المنخفضة التعرف
صغ�اً وال رضيع .هربوا من شبح
كب�اً وال ي
ي
ف
الموت الذي كان يالحقهم ي� بالدهم
وارتموا ف ي� أحضان الثلج والصقيع....
لو لم تكن اللعنة حراماً ,لجعلناها
ت
ال� تبقى صامةً أمام
شعاراً إ
للنسانية ي
ُ
مناظر هؤالء الناس الذين ظ ِلموا تارة
بتهج�هم من وطنهم وتارة عندما أصبحوا
ي

ين
قابع� تحت قساوة الثلج....
ال أدري ما أقول عندما أعلم بأن عائلة
هربت من الحرب الضارمة ف ي� بالدها فلم
تفقد أطفالها قتال ً بالرصاص أو الدمار
بل فقدتهم نتيجة تسممهم بغاز أول
أكسيد الكربون المنبعث من ف ئ
مدا� الفحم
ت
ال� أشعلوها ليدرؤا بال�د عن
القديمة ي
أطفالهم....

ين
الالجئ� أو من جرب البقاء يوماً
مخيمات
ف
نز
واحد دون أن يوقد مدفأة الم�ل ي� درجات
ت
بكث�....
ال� تجاوزت الصفر ي
الحرارة ي
مشكورة هي الجمعيات والمؤسسات
أ
ت
المحتاج�ن
العمار بيد هللا ال ت
ال� تعمل عىل مساعدة
اع�اض عىل
ي
ي
الخ� نية ي
ف
ئ
وتأم� وقود
المدا� لهم ومشكورة هي
حكمته....
ي
تركيا عىل كل ماقدمته والزالت تقدمه ولكن
لكن القلب ينفطر لرؤية مناظر هؤالء
أ
الطفال ت
ال� لم تعد تطلب طعاماً وال السؤال المحزن
ي
ش�اباً وال ملبس وإنما تطلب القليل من إىل تم� ؟؟؟
ف
فئ
الد� لتستطيع إالحساس بأطراف أصابعها إىل تم� سنبقى رهائن ي� يد الغربة
وحريتنا معلقة برؤوس أقالم أعضاء أ
المم
وأقدامها....
ن
المتحدة....
اليعرف مع� ما أقوله إال من زار

وفاة  5أطفال سوريين
توفي  5أطفال
سوريين في منطقة
كوركوتلي التابعة
لمدينة أنطاليا وذلك
نتيجة استنشاق األخوة
الخمسة لغاز أول
أكسيد الكربون الذي
ينبعث من مدافئ
الفحم

هــرب محمــد املهــاوي  /45/وزوجتــه نوفــا
املهــاوي وأطفالهــم الخمســة مــن الحــرب الدائــرة
يف ســوريا عــن طريــق معــر نصيبــن الحــدودي
ليســتقروا بعدهــا يف مدينــة كوركوتيل-أنطاليــا .بــدأ
ابراهيــم يعمــل يف جمــع الفطــر ونقــل الســاد
وتقليــم الكــروم وبســبب األحــوال الجويــة البــاردة
أوقــدت نوفــا مدفــأة الفحــم وقبــل النــوم قامــت
نوفــا بإخ ـراج الدلــو املــيء بالفحــم ويف منتصــف
الليــل قــام أحــد األخــوة الخمســة وبســبب شــعوره
بالــرد بإدخــال الدلــو املــيء بالفحــم إىل الغرفــة
التــي يرقــد بهــا وأخوتــه الخمســة .ويف الصبــاح
دخلــت األم نوفــا مــن أجــل إيقــاظ أطفالهــا وهناك
كانــت املفاجئــة عندمــا وجــدت أطفالهــا جميلــة
املهــاوي ( 18عــام) ,عــا املهــاوي( 14عــام) ,أحمــد
املهــاوي ( 11عــام) ,نــري املهــاوي ( 9أعــوام)

وغــران املهــاوي ( 7أعــوام) قــد فارقــوا الحيــاة.
وبعــد حضــور الفريــق الطبــي إىل مــكان الحادثــة
تــم التأكــد مــن تعــرض األطفــال الخمســة لحالــة
استنشــاق غــاز أول أكســيد الكربــوزن والــذي كان
ســبباً يف مفارقــة األطفــال الخمســة الحيــاة .و أثنــاء
عمليــة نقــل جثــث األطفــال الخمســة إىل مرشحــة
الطــب الرشعــي يف مدينــة أنطاليــا تم إخبــار الكادر

الطبــي برغبــة عائلــة األطفــال مــن نقــل جثامــن
أطفالهــم إىل ســوريا حتــى يــوارى ثراهــم ويتــم
دفنهــم هنــاك.
هلل ما أعطى وهلل ما أخذ
يقــول ابراهيــم املهاوي بــأن زوجته اســتيقظت
صباحــاً وذهبــت إىل غرفــة األطفــال مــن أجــل
إيقاظهــم وعنــد دخولهــا إىل الغرفــة دهشــت عنــد

رؤيــة أطفالهــا حيــث قامــت بصفــع األطفــال عــى
وجوههــم إليقاظهــم مــن النــوم وعنــد فشــلها بدأت
بال ـراخ .ســارعت نحوهــا وعنــد اشــتاممي لتلــك
الرائحــة الخانقــة قمــت عــى الفــور بإخبــار أخــي
الكبــر الــذي قــام بــدوره بإخبــار الرشطــة واالســعاف
ولكــن لحــن مجــيء الــكادر الطبــي كانــت أطفــايل
قــد فارقــت الحيــاة .وتابــع قائ ـاً " :إننــي ال أج ـ ِّرم
أحــدا ً ,فللــه مــا أعطــى وللــه مــا أخــذ ".
كــا أخــر ابراهيــم بأنهــم اليعلــم أيــاً مــن
أطفالــه الخمســة هــو الــذي اســتيقظ ليــاً وقــام
بإدخــال الدلــو املــيء بالفحــم إىل داخل غرفــة النوم.
ولعــدم رؤيــة ابراهيــم وزوجتــه لطفلهــم عنــد أخــذ
الدلــو مل يســتطيعوا التدخــل .ومــن ناحيــة أخــرى
فقــد تــم إج ـراء فحوصــات طبيــة كاملــة البراهيــم
وزوجتــه يف مركــز الصحــة التابــع ملنطقــة كوركوتــي.
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رجب طيب أردوغان:اللغة
العثمانية مادة إلزامية

حــر أردوغــان إجتــاع املجلــس الدينــي
الخامــس التــي تــم تنظيمــه مــن قبــل وزارة الديانــة
واألقــاف الرتكيــة حيــث قــال ":هنــاك مــن يعــارض
فكــرة تعلــم وتعليــم اللغــة العثامنيــة ,أنــه ألمــر
خطــر جــداً لكنــه ســيتم تعلــم وتعليــم اللغــة
العثامنيــة يف هــذه الدولــة إن أرادوا أو رفضــوا".
وقــال أردوغــان بأنــه يوجــد فئــة منزعجــة مــن
تعلــم أوالد هــذا البلــد
للغــة العثامنيــة حيــث تابــع قائــاً ":هانــس
األملــاين يــأيت ليتعلــم ويدقــق ويبحــث يف اللغــة
العثامنيــة لكــن هــؤالء النــاس العالقــة لهــم بهــذا.
فابالرغــم مــن كل الجهــود التــي تهــدف إىل زعزعــة
ثقتنــا بأنفســنا والتــي تســعى دامئـاً لجعلنــا يف مــكان
الدفــاع عــن أنفســنا فــإن حياتنــا العلميــة والثقافيــة
حيــة مســتمرة".
وأكــد أردوغــان بــأن اللغــة العثامنيــة هــي اللغــة
الرتكيــة التــي التبــل .كــا قالــت بعــض األطــراف
الرتكيــة " هــل ســنقوم بتعليــم قــراءة شــواهد
القبــور؟ " ورداً عــى ذلــك قــال طيــب أردوغــان ":يف
الحقيقــة إن املشــكلة هنــا .هنــاك يف تلــك الشــواهد
تاريــخ يرقــد .فهــل يوجــد هنــاك جهــل أكــر مــن أن
يعلــم الجيــل مــن هــم الذيــن يرقــدون تحــت هــذه
الشــواهد؟؟
كــا تــم ســابقاً اســتهداف رجــب طيــب أردوغان
بســبب ســؤاله األســئلة التــي كانــت ممنوعــة

عــى مــدى مئتــي عــام حيــث تعــرض لإليــذاء مــن
داخــل وخــارج القطــر فقــط ألنــه قــال " إن نتناقــش
ونتجــادل بشــأن إلزاميــة الــدرس الدينــي يف املــدارس
لكننــا النتجــادل والنتناقــش بســبب إلزاميــة درس
الفيزيــاء".
كــا أكــد رئيــس الجمهوريــة بأنــه مســؤول عــن
تشــجيع جميــع األطــراف مــن أجــل القــدرة عــى
معالجــة جميــع القضايــا واملســائل الدينيــة بحريــة
وثقــة كاملــة.
كانــت مســألة جعــل مــادة اللغــة العثامنيــة
إلزاميــة يف جميــع الثانويــات الرتكيــة مــن أكــر األمور
التــي تــم مناقشــتها يف املجلــس التعليمــي التاســع
عــر الــذي تــم انعقــادة يف مدينــة إنطاليــا.
ويف اليــوم األخــر مــن اجتامعــات املجلــس
التعليمــي ويف اجتــاع الجمعيــة العامــة تــم إتخــاذ
الق ـرار بجعــل اللغــة العثامنيــة إلزاميــة يف ثانويــات
العلــوم اإلجتامعيــة والثانويــات الرشعيــة وجعلهــا
مــادة اختياريــة يف بقيــة الثانويــات.
ومــن وجهــة نظــر وزارة التعليــم العــايل فإنهــا
تنطــوي تحــت نفــس القـرارات التــي تــم اتخاذهــا يف
مجلــس التعليــم الــذي عقــد يف مدينــة انطاليــا .فــإن
نظــام  4+4+4الــذي يفتــح املجــال أمــام حــدوث تغري
جــذري يف النظــام التعليمــي وبســبب قبــول ذلــك يف
اجتــاع املجلــس التعليمــي هنــاك توقعــات كبــرة
يقصــد بهــا تطبيــق القـرارات التــي تــم اتخاذهــا.

اللغة العثمانية
OSMANLICA

أبدا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ردة
فعل تجاه اإلنتقادات التي ظهرت مؤخرًا بمايتعلق بفتح
الطريق أمام اللغة العثمانية لتكون مادة إلزامية في
المدارس الثانوية .وأكد بأنه سيتم تعلم وتعليم اللغة
العثمانية في تركيا
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دليل قونية 1
يعود هذا املرجع املكتوب باللغة العثامنية إىل الزمن العثامين كام يقوم عىل تعريف مدينة
قونية إحدى أهم املدن الرتكية والتي كان لها مكانة خاصة يف ذلك الزمن
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مراسم الذكرى  741لوفاة
موالنا جالل الدين الرومي
تم إحياء الذكرى السنوية لوفاة موالنا جالل الدين الرومي (وصلة  )741وذلك في  2014.12.17بمركز
المؤتمرات والرياضة التابع لبلدية قونية الكبيرة والذي يتسع لعشرة أالف شخص بحضور كل من
رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو ورئيس
حزب الشعب المعارض كمال كلتشالر أوغلو ووزير النقل والشؤون البحرية واالتصاالت لطفي علوان
اســتمرت فعاليــات االحتفــال بالذكــرى
الســنوية مابــن  17-7مــن كانــون الثــاين
 .2014حيــث تــم تقديــم  21عــرض
مولــوي عــى مــدار إحــدى عــر يومــاً
كــا متيــز هــذا العــام بإحيــاء اليــوم األخــر
مــن الفعاليــات عــى أرض مركــز املؤمتـرات
والرياضــة التابــع لبلديــة قونيــة الكبــرة

والــذي يتمتــع مبــكان ضخــم يتســع لعرشة
أالف شــخص بينــا كان ينظــم ســابقاً يف
مركــز موالنــا للثقافــة الــذي يتســع أللفــن
وســتامئة وســبعني شــخص.
ومتيــز اإلحتفــال هــذا العــام أيضــاً
بحضــور كل مــن رئيــس الجمهوريــة الرتكية
الســيد رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس

الــوزراء الــريك الســيد أحمــد داوود أوغلــو
ورئيــس حــزب الشــعب املعــارض كــال
كلتشــار أوغلــو ووزيــر النقــل والشــؤون
البحريــة واالتصــاالت الســيد لطفــي
علــوان .وقبــل بــدء مراســم الحفــل قــام
الســيد أحمــد أوزهــان مديــر الفنــون
العامــة لفــرق املوســيقى الرتكيــة التاريخية

يف اســطنبول التابعــة لــوزارة الســياحة
والثقافةوفرقتــه بإحيــاء حفــل املوســيقة
الصوفيــة املولويــة .وبعدهــا قــام أعضــاء
فرقــة الرقــص املولــوي املوجــود يف مدينــة
قونيــة بإقامــة الطقــوس الدينيــة للطريقــة
املولويــة التــي كان يشــتهر بهــا موالنــا
جــال الديــن الرومــي رحمــه اللــه.

من هو موالنا جالل الدين الرومي؟

ولــد موالنــا جــال الديــن الرومــي يف
30ايلــول عــام 1207يف منطقــة بلــه التابــع
لدولــة خورســان املوجــودة ضمــن حــدود
أفغانســتان.
والــده حســن أبــن الخطيــب بهــاء الديــن
ولــد كان يلقــب بســلطان العلــاء وأمــه مؤمنة
هاتون

يف عــام  1222قــدم ســلطان العلــاء
وعائلتــه إىل مدينــة كارامــان الرتكيــة واســتقر
هنــاك قرابــة الســبع ســنوات ويف عــام 1225
تــزوج موالنــا جــال الديــن الرومــي مــن
الســيدة جوهــر هاتــون ابنــة رشف الديــن الال,
وبعــد العديــد مــن الســنوات تــزوج موالنــا من
امــرأة أرملــة وأنجــب منهــا مظفــر الديــن وأمري

عــامل شــلبي ومليكــة هاتــون
التقــى موالنــا جــال الديــن الرومــي
بشــيخه شــمس الديــن تربيــزي يف عــام 1244
وبعــد وفــاة شــمس
تربيــزي دخــل موالنــا يف عزلــة ولســنوات
طويلــة
تويف موالنا يف  17كانون األول 1273
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محمد طيب الخطيب

على شاطئ الذكريات

وتحــدث كل مــن الســيد طاهــر أكيوريــك
رئيــس بلديــة قونيــة الكبــرة والســيد مهمــد
جورمــز رئيــس العالقــات الدينيــة الرتكيــة ومــن
بعــده الرئيــس الــريك الســيد رجــب طيــب
أردوغــان حيــث قــال ":لقــد حذرنــا موالنــا جــال
الديــن الرومــي مــن رجــال الديــن املزيفــن
الذيــن يجولــون بقناعــات" وتابــع كالمــه قائـاً":
إن حــرت موالنــا جــال الديــن الرومــي مل يــرك
لنــا أفــكاره وأثــاره التــي التبــى فقــط بــل تــرك
لنــا االلهــام الذي اســتمده مــن العشــق .فابالرغم

ليلة العرس

يســمى اليــوم الــذي تــويف فيــه موالنــا
جــال الديــن الرومــي بليلــة العــرس أو
(شــبي عــروس).
شــبي كلمــة فارســية ومعناهــا الليلــة
وعــروس كلمــة عربيــة ومعناهــا العــرس
ومــن هنــاك تــأيت تســميت اليــوم الــذي
تــويف فيــه جــال الديــن الرومــي بليلــة
العــرس .ويطلــق اســم ليلــة العــرس عــى

مــن كل الظــروف التــي تعــرض لهــا الشــعب
الــريك الــذي يعتمــد عــى الحــق اســتطاع النجاح
بالحصــول عــى اســتقالله ووالبقــاء واقفـاً دون أن
يهتــز وهنــا استشــهد بقــول موالنــا :فــا يعتقــدوا
بأننــا وقعنــا ,وال يعتقــدوا بأننــا ســقطنا ولكننــا
رمينــا بعــض األوراق مــن أجــل ربيــع قــادم".
وحــر مراســم االحتفــال التــي أقيمــت يف
مركــز املؤمتـرات والرياضــة التابــع لبلديــة قونيــة
الكبــرة مايقــارب العــرة أالف شــخص مــن 81
محافظــة تركيــة.

(شبي عروس)

يــوم وفاتــه ألنــه يعتقــد بأنــه يف يــوم وفاتــه
ســيلتقي بربــه وحبيبــه.
ويوافــق يــوم وفاتــه الســابع عــر
مــن كانــون الثــاين ولذلــك يتــم يف كل عــام
االحتفــال بالذكــرى الســنوية لوفــاة موالنــا
جــال الديــن الرومــي والــذي يطلــق عليهــا
األتــراك اســم شــبي عــروس باالضافــة
ملســمى ليلــة العــرس

تتحطم أ
المال عىل شواطئ الذكريات كما
تتحطم أ
المواج عىل صخور الشواطئ المهجورة.
لقد اعتادت أفكارنا هذا الحال كما اعتادت الصخور
عىل المد والجزر وتالطم أ
المواج العاتية ,ذكريات
قلوب جريحة ,ومهج ثكىل وأمال أمة أحالم أطفال
ألعابهم ث
مبع�ة مخضبة بدماء أبائهم أو أمهاتهم
وأخوانهم أو أخواتهم وأحياناً اليبقى سوى صاحب
الذكرى .طفل يحلم بحضن يلفه ويحنو عليه
ليستمد منه ف ئ
الد� والعطف ف ي� ظلمات ليل بارد
ن
ويتم� قلب عائلة مجتمعة حول مدفأة يلعب
ف
لهيبها بنار أصبحت حلماً ي� فصل زادت به شدة
بال�ودة وطفلة نسيت بال�د واستسلمت لثياب التدء
عنها ال�اميل والصواريخ تال� دفع ثمنه أ
الباء وكانت
ب
ي
ال�ض
كوا� توقظ غفوتهم
أطفالهم,
مقتل
يبة
بي
ف
تحت سقف مدمر ي� وضح النهار وتحت وطأة
ت
س� ليل مظلم كقلوبهم تزاحمت ي ن
جثام� الشهداء
ف ي� حدائق المحافظات والمدن المحارصة وركام
أ
البنية المنهارة وحجارتها تضم أجساد مختلفة
أ
العمار ومنها وئدة حية تحت الركام الذي عال غباره
ف ي� الفضاء يل�سم لوحة مضيئة كأرواح الشهداء
ف ي� عالم يعلوه غبار الصمت والموافقة عىل قتل
كل من يطالب بالحرية والكرامة ومن يعطها لهم
أهو فاقد القيم أ
والخالق ( كما قالوا فاقد ي ئ
الش�
اليعطيه ) يتشدقون بالحريات والديمقراطية وهم
إالنبطاحيون ,الزئبقيون و الديماغوجيون وهم
يلهثون وراء الديكتاتورية وهم منتقون كأحجار
الشطرنج بيد ش
ال�ق والغرب وإن أردت أخي
أ
القارئ أن تعرف الديمقراطية المريكية عليك أن
تقرأ تاريخ أمريكا الصحيح أال وهم "الكاوبوي"
رعاة البقر ,قتلوا الهنود الحمر وهم السكان
أ
أ
ن
تن
يطا�
الصليون للمريكيتي� حثالة الشعب بال� ي
وأوسخ الناس من بال�تغال واالسبان والطليان
والفرنسيون الذين نفوا إىل أمريكا لتتخلص منهم
ين
الجنس�
أوروبا .ولقد اصطادوا أطفال أفارقة من
ليكونوا خدماً لهم وأسسوا حركات ضد الزنوج
ووضعوا أسس التفرقة العنرصية ثم تزاوجوا مع
هؤالء الزنوج فازادوا عرقاً جديداً "الخالس" ي ن
(ب�
ي
البيض أ
أ
والسود) ومنهم المعتوه الذي رأسوه
أ
عليهم يل�ضوا به الصفوية الحديثة لنه ينحدر
مجوس أال وهو أوباما
مجوس ووالده
من أصل
ي
ي
الذي اليمون عىل طعامه وال لباسه إال كما يؤمر
من مجلس شيوخ الصهاينة والبنتاغون الذي يديره
الصهيو� الذين صنعوا أ
ن
اللو�
اليات الصفوية
بي
ي
ت
وهم الذين ولّوا /الفقيع /م� كانت أكريكا ودول
ح� سمحوا أ
الغرب تحب االسالم ت
لليات المجوسة
يسموا دولتهم الدولة االسالمية
الشيطانية بأن ّ
ولكن ألنهم يعرفون جيداً من هم المجوس الذين
يختبؤا وراء كلمة السالم .نحن أ
الن تحت سيطرة
إ
حرف الصاد (صهيونية+صليبية+صفوية) تكاتفوا
جميعاً للقضاء عىل دين االسالم الصحيح بدأوا
ض
بتدب� من جدهم
ر� هللا عنه ي
بقتل الفاروق عمر ي
أ
أ
الول عدو هللا ابن سبأ والن أترك لك أخي القارئ
والتفك� واالستنباط من التاريخ ومن
االجتهاد
ي
هذه المقالة لتدرك مجريات أ
الحداث ف ي� سوريا
اليوم....
أ
تتحطم المال عىل شواطئ الذكريات كما

تتحطم أ
المواج عىل صخور الشواطئ المهجورة.
لقد اعتادت أفكارنا هذا الحال كما اعتادت الصخور
عىل المد والجزر وتالطم أ
المواج العاتية ,ذكريات
قلوب جريحة ,ومهج ثكىل وأمال أمة أحالم أطفال
ألعابهم ث
مبع�ة مخضبة بدماء أبائهم أو أمهاتهم
وأخوانهم أو أخواتهم وأحياناً اليبقى سوى صاحب
الذكرى .طفل يحلم بحضن يلفه ويحنو عليه
ليستمد منه ف ئ
الد� والعطف ف ي� ظلمات ليل بارد
ن
ويتم� قلب عائلة مجتمعة حول مدفأة يلعب
ف
لهيبها بنار أصبحت حلماً ي� فصل زادت به شدة
بال�ودة وطفلة نسيت بال�د واستسلمت لثياب التدء
عنها ال�اميل والصواريخ تال� دفع ثمنه أ
الباء وكانت
ب
ي
�ض
كوا� توقظ غفوتهم
ال يبة مقتل أطفالهم ,يب
ف
تحت سقف مدمر ي� وضح النهار وتحت وطأة
ت
س� ليل مظلم كقلوبهم تزاحمت ي ن
جثام� الشهداء
ف ي� حدائق المحافظات والمدن المحارصة وركام
أ
البنية المنهارة وحجارتها تضم أجساد مختلفة
أ
العمار ومنها وئدة حية تحت الركام الذي عال غباره
ف ي� الفضاء يل�سم لوحة مضيئة كأرواح الشهداء
ف ي� عالم يعلوه غبار الصمت والموافقة عىل قتل
كل من يطالب بالحرية والكرامة ومن يعطها لهم
أهو فاقد القيم أ
والخالق ( كما قالوا فاقد ي ئ
الش�
اليعطيه ) يتشدقون بالحريات والديمقراطية وهم
إالنبطاحيون ,الزئبقيون و الديماغوجيون وهم
يلهثون وراء الديكتاتورية وهم منتقون كأحجار
الشطرنج بيد ش
ال�ق والغرب وإن أردت أخي
أ
القارئ أن تعرف الديمقراطية المريكية عليك أن
تقرأ تاريخ أمريكا الصحيح أال وهم "الكاوبوي"
رعاة البقر ,قتلوا الهنود الحمر وهم السكان
أ
أ
ن
تن
يطا�
الصليون للمريكيتي� حثالة الشعب بال� ي
وأوسخ الناس من بال�تغال واالسبان والطليان
والفرنسيون الذين نفوا إىل أمريكا لتتخلص منهم
ين
الجنس�
أوروبا .ولقد اصطادوا أطفال أفارقة من
ليكونوا خدماً لهم وأسسوا حركات ضد الزنوج
ووضعوا أسس التفرقة العنرصية ثم تزاوجوا مع
هؤالء الزنوج فازادوا عرقاً جديداً "الخالس" ي ن
(ب�
ي
البيض أ
أ
والسود) ومنهم المعتوه الذي رأسوه
أ
عليهم يل�ضوا به الصفوية الحديثة لنه ينحدر
مجوس أال وهو أوباما
مجوس ووالده
من أصل
ي
ي
الذي اليمون عىل طعامه وال لباسه إال كما يؤمر
من مجلس شيوخ الصهاينة والبنتاغون الذي يديره
الصهيو� الذين صنعوا أ
ن
اللو�
اليات الصفوية
بي
ي
ت
وهم الذين ولّوا /الفقيع /م� كانت أكريكا ودول
ح� سمحوا أ
الغرب تحب االسالم ت
لليات المجوسة
يسموا دولتهم الدولة االسالمية
الشيطانية بأن ّ
ولكن ألنهم يعرفون جيداً من هم المجوس الذين
يختبؤا وراء كلمة السالم .نحن أ
الن تحت سيطرة
إ
حرف الصاد (صهيونية+صليبية+صفوية) تكاتفوا
جميعاً للقضاء عىل دين االسالم الصحيح بدأوا
ض
بتدب� من جدهم
ر� هللا عنه ي
بقتل الفاروق عمر ي
أ
أ
الول عدو هللا ابن سبأ والن أترك لك أخي القارئ
والتفك� واالستنباط من التاريخ ومن
االجتهاد
ي
هذه المقالة لتدرك مجريات أ
الحداث ف ي� سوريا
اليوم....
"الرحمة عىل أرواح شهدائنا أ
البرار"

مجمع صاحب عطا
تعرف على قونية
ّ
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بني مجمع صاحب عطا من قبل الوزير السلجوقي
صاحب عطا فخر الدين علي وعلى يدي المهندس
المعماري عبد اهلل بن كولوك .حيث بدأ إنشاء
المجمع الذي يتألف من الجامع والمقبرة والحمام
في عام  1259وتم االنتهاء في عام .1279-1280
الجامع

يقــول الباحــث هالــوك كارامغــارايل بــأن
املســجد يف شــكله األول كان يحتــوي عــى
مئذنتــن طولتــن وأن أعمــدة املســجد كانــت
مــن أخشــاب األشــجار .واليـزال املحـراب عــى
شــكله القديــم الــذي بنــي عليــه والــذي تــم
تزينــه بأحجــار الفسيفســاء واملوزاييــك .يعتــر
هــذا املســجد مــن أقــدم املســاجد الســلجوقية
ذات األعمــدة الخشــبية والتي التـزال موجودة
حتــى يومنــا .كــا ويعتــر تــاج بــاب املســجد
مــن أكــر األمثلــة الرائعــة لحرفيــات األعــال
الســلجوقية .وتعتــر صنابــر املــاء املوجــودة
عــى أط ـراف البــاب الحجــري والتــي تحــوي
أقــواس حجريــة مــن أقــدم األمثلــة التــي تعنــا
بهــذا املوضــوع .ويوجــد يف زاويــة إحــدى هذه
األقــواس إســم املهنــدس املعــاري عبــد اللــه
بــن كولــوك .ويحــاط املدخــل املتوســط للبــاب
الحجــري بكتابــات محاطــة برخــام املوزييــك
والفسيفســاء والتــي شــكلت حزامــاً حــادا ً
نتيجــة تســاقط بعضهــا.
يوجــد عىل ميــن املدخــل الرئيــي للجامع
القســم املهــدم مــن املئذنــة .ويغطــى جــذع
املنــارة املجــزأ بقطــع الطــوب امللونــة باللــون
األزرق والفــروزي .أمــا بالنســبة للمئذنــة
الثانيــة
املوجــودة عــى يســار املدخــل الرئيــي

للمســجد فلــم تبقــى صامــدة إىل وقتنــا الراهن.
ولذلــك يعتــر هــذا البنــاء ذو البــاب الحجــري
ومــزدوج املــأذن مــن أقــدم الهيــاكل التــي تعــود
للعهــد األناضــويل.
تــم بنــاء الجامــع داخــل الفنــاء املوجــود
خلــف املدخــل الرئيــي .أمــا بالنســبة للجامــع
املوجــود حاليــاً فقــد تــم بنــاءه فيــا بعــد
بشــكل مربــع يحتــوي عــى  12عمــود خشــبي
مغطــى بســقف .كــا تــم بنــاء مــكان للعبــادة
قريــب مــن املحـراب .يوجــد عــى ميــن ويســار
مدخــل املســجد مقصورتــن مرتفعتــن قليــاً
عــن األرض.

التربة

توجــد الرتبــة بشــكل متالصــق مــع حائــط
املحـراب .بحيــث يــؤدي البــاب املوجــود يف الزاويــة
عــى يســار حائــط املحـراب إىل فنــاء الرتبة.وتغطــى
الرتبــة بقبــة كبــرة كــا يتــم تديعيمهــا مبثلثــات
تركيــة .وتتمتــع القبــة باألشــكال الهندســية والنباتية
الرائعــة .حيــث يوجــد تحــت الرتبــة قســم املوميــاء
املصنوعــة مــن األحجــار.

الحمام

تحتــوي خطــة املجمــع املربعــة عــى حــام
يحتــوي قســمني متناظريــن معــاً واحــد للنســاء
واألخــر للرجــال .ويتكــون الحــام مــن األقســام
البــاردة ,الحــارة ,والدافئــة.
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ايدن بياتلى
طبيب أخصائي

الحرب
االنهيار النفيس الذي خلقه حروب
العراق والرتكامن
يمكن حرص االمراض المعدية والسارية
المتفشية ف ي� العراق ف ي� اربع مجموعات :
.1االمراض المعالجة باللقاح  :السل
الديك  ،الحصبة  ،شلل
الرئوي  ،الخناق  ،السعال ي
االطفال  ،الوالدة الحديثة  ،الكزاز .
.2االمراض السارية بالمياه واالغذية
ت
الكول�ا  ،حمى التيفوئيد  ،الديزان�ي
 :االسهال  ،ي
االمي�
بي
.3االمراض السارية بالهواء  :االلتهاب
الرئوي  ،التهابات القصبات الهوائية  ،المكورات
السحائية  ،التهاب السحايا وما شابه.
.4االمراض السارية باللسع  :المالريا ،
داء الليشمائيات
ق
با� انواع االمراض ت
ال� تسببها الحروب
اما ي
ي
فهي :
السل الرئوي  ،الرسطان  ،حمى
التيفوئيد  ،االمراض القلبية  ،امراض االمعاء ،
االضطرابات الهرمونية  ،ذوبان النخاع  ،الربو ،
يز
الرومات�مية  ،امراض الدم  ،امراض
االمراض
�ض
ال� ي ن
ش
اي� وخلل ال بات القلبية  ،الشلل نتيجة
ف
ارتفاع ضغط الدم  ،االرتعاش المستمر ي� االطراف
الغ� االعتيادي  ،ض�بات
 ،العرق المستمر  ،التبول ي
الغ� العادية  ،فقدان الشهية  ،تشنج
القلب ي
العضالت  ،خلل التنفس وامراض نفسية متعددة .
الكول�ا المنقرضة ف ي�
ان مرض
ي
البلدان المتقدمة ت
وال� تدرس للتالميذ االبتدائية
ي
ين
المواطن�
للعلم فقط  ،ادت اىل وفاة المئات من
العر ي ن
االمريك للعراق .
اقي� ما بعد االحتالل
ي
اك� تخريبات الحروب هو
ومن ب
النفس الحاصل ف ي� نفوس االطفال ،
الخراب
ي
بأك� مقدار من
وبدون شك فأن االطفال يصابون ب
ض
اال�ار نتيجة االشتباكات المسلحة تال� تنشب ي ن
ب�
ي
الصغ�
الشعوب والمجتمعات  .حيث ان البدن
ي
الكب� للحروب من الناحية البدنية
ال يتحمل الثقل ي
والروحية مثل ما يتحمله الكبار  .فاالنهيارات
ف
ت
تأث�اً
ال� تحدث ي� نفوس االطفال تؤثر ي
النفسية ي
سبياً عىل ترصفاتهم ومعنوياتهم عىل مدى الحياة .
وقد تأثر االطفال من الحروب الدائرة
ف
ف
و� ش
تأث�اً
ال�ق االوسط بصورة عامة ي
ي� العراق ي
ف
عميقاً  .ويعيش االطفال ي� العراق حالياً بأسوء
الظروف والحاالت المعيشية  .وان االحصائيات
تش� اىل زيادة ملحوظة ف ي� عدد االصابات
الرسمية ي
بأمراض سوء التغذية االسهال يوماً بعد يوم  .وان
نسبة  %03من االطفال العر ي ن
اقي� قد تركوا الدراسة
ف ي� المدارس لهذا السبب  ،ويتعرضون اىل الشدة
والمعاملة السيئة سواء ف ي� محيط العمل او ف ي�
العائل  .وحسب التقرير المعد من قبل
الوسط
ي
منظمة اليونيسيف حول وضعية هوالء االطفال
اشارت اىل اصابة ث
اك� من ثالثة مليون طفل بنوبات
نفسية ايام الحصار االقتصادي الذي كان مفروضاً
عىل العراق  ،وان ث
اك� من  31مليون طفل كانوا
تحت مخاطر الحرب ايام حرب الخليج االوىل
 .الحصار االقتصادي الذي فرض عىل العراق
لسنوات طويلة قد اثرت ف ي� نفوس كامل الشعب
العر قا� وخاصة ف� نفوس االطفال ف� ي ن
ح� ان
ي
ي
ي
معاهدة جنيف لسنة  7791حرمت فرض اي حصار
المدني� كواحدة من ت
ين
االس�اتيجيات
اقتصادي عىل
يتبع,,,
الحربية .
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مرسي :يطالب بمحاكمة
السيسي ومنصور العادلي

طالــب الرئيــس املــري املعــزول محمــد
مــريس ودفاعــه مبحاكمــة الرئيــس الحــايل عبــد
الفتــاح الســييس والرئيــس املؤقــت الســابق عديل
منصــور بتهــم منهــا تعطيــل الدســتور واغتصــاب
الســلطة ,وذلــك خــال جلســة نفــى فيهــا مــريس
الهــرب مــن ســجن وادي النطــرون أثنــاء ثــورة
الخامــس والعرشيــن مــن يناير/كانــون الثــاين
.2011
فخــال الجلســة التــي عقدتهــا محكمــة
جنايــات شــال القاهــرة بأكادمييــة الرشطــة
طالــب محمــد الدماطــي -رئيــس فريــق الدفــاع
عــن مــريس -مبحاكمــة الســييس بتهمــة "تعطيــل
العمــل بدســتور  ,2012وإحــال رئيــس مؤقــت
للبــاد ,واملجرمــة وفــق املــادة  78مــن قانــون
العقوبــات".
وتدخــل مــريس قائــا إن عــديل منصــور
يجــب أن يحاكــم أيضــا بتهمة "اغتصــاب منصب
رئيــس الجمهوريــة" ,يف إشــارة إىل تنصيبــه رئيســا
مؤقتــا عقــب االنقــاب الــذي أطــاح مبــريس يف
الثالــث مــن متــوز مــن العــام املــايض.
ويشــار إىل أن منصــور شــغل منصــب
الرئيــس املؤقــت حتــى تنصيــب الســييس يف
حزيــران املــايض ,وعــاد إىل وظيفتــه رئيســا
للمحكمــة الدســتورية .ومثــل الرئيــس املــري
املعــزول أمــام محكمــة جنايــات شــال القاهــرة
يف القضيــة "اقتحــام الســجون" خــال ثــورة
يناير/كانــون الثــاين .2011
ويحاكــم يف هــذه القضيــة  131شــخصا
بينهــم املرشــد العــام لجامعــة اإلخــوان املســلمني
محمــد بديــع وقــادة آخــرون يف الجامعــة,

وأعضــاء مــن حركــة املقاومــة اإلســامية (حامس)
وحــزب اللــه اللبنــاين .وقــررت املحكمــة تأجيــل
املحاكمــة إىل جلســة الـــ 27مــن الشــهر الحــايل.
ونفــى مــريس خــال الجلســة تهمــة الهروب
مــن ســجن وادي النطــرون .وذكّــر بــأن اللجنــة
القضائيــة ردت عــى طعــن يف ترشــحه للرئاســة
عــام  2012بــأن احتجــازه يف ذلــك الســجن كان
غــر قانــوين ,وتــم رفــض الطعــن.
وأضــاف أنــه مل يتدخــل مطلقــا خــال فــرة
رئاســته يف إجـراءات محكمــة جنــح اإلســاعيلية
(شــال رشق) ،التــي كانــت تنظر قضيــة الهروب
مــن الســجن .وأشــار أيضــا إىل أن مســؤول اللجنة
االنتخابيــة حينهــا أبلغــه بأنــه مســتعد ليشــهد
بــأن حجــزه خــال الثــورة كان باطــا.
كــا ذكّــر مــريس بــأن وزيــر الداخليــة الحايل
محمــد إبراهيــم -الــذي تــوىل املنصــب نفســه

يف حكــم مــريس -أكــد يف مقابلــة تلفزيونيــة أنــه
مل يجــد يف أوراق الداخليــة مــا يثبــت احتجــاز
مــريس .واســتدل مــريس أيضــا مبــا نرشتــه صحــف
األخبــار واألهـرام والجمهوريــة الحكوميــة قبيــل
ســقوط الرئيــس املخلــوع حســني مبــارك مــن
أن وزيــر الداخليــة حينهــا ,محمــود وجــدي,
أصــدر قـرارا بإطــاق رساح  34مــن قــادة جامعــة
اإلخــوان الحتجازهــم دون وجــه حــق.
مــن جهتــه طالــب رئيــس فريــق الدفــاع
املحكمــة بوقــف ســر الدعــوى يف قضيــة اقتحــام
الســجون ,مؤكــدا يف األثنــاء أن هنــاك خصومــة
بــن اإلعــام واملتهمــن .وانتقــد الدماطــي بشــدة
أحــداث الثالثــن مــن يونيو/حزيــران ,2013
معتـرا أنهــا مل تكــن ســوى ثــورة مضــادة محكوم
عليهــا بالفشــل .ويعتــر النظــام الحــايل يف مــر
تلــك األحــداث "ثــورة شــعبية".

اتحاد ثالث فصائل معارضة سورية

اندمجــت يف ســوريا مؤخـرا ً ثالثــة مــن أكــر
الفصائــل املعارضــة ،وهــي أح ـرار الشــام ولــواء
الحــق والجبهــة اإلســامية الكرديــة ،لتصبــح
فصيــل موحــد أطلــق عليــه اســم "حركــة أحـرار
الشــام اإلســامية".
وجــاء يف بيــان مصــور تـ َّم بثــه عــى شــبكة
اإلنرتنــت أن ق ـرار االندمــاج جــاء "امتثــاال ألمــر
اللــه بالوحــدة واالعتصــام وتأكيــدا عــى اســتمرار
جهادنــا عــى خطــى شــهدائنا وقادتنا ،وتجســيدا
لعمــق األخــوة بــن مكونــات الشــعب الســوري
مــن عــرب وكــرد ،وتأكيــدا عــى ثباتنــا عــى خــط
الجهــاد" .وأضــاف البيــان أن الكيــان الجديــد
"ســتذوب فيــه املســميات والكيانــات ليولــد
جســد أكــر قــوة وقــدرة عــى مواجهــة تحديــات
املرحلــة ،وليكــون خطــوة أخــرى يف طريــق
توحيــد الكتائــب املعارضــة".

ووعــد البيــان املصــور -والــذي ظهــر فيــه
ثالثــة قياديــن ممثلــن للفصائــل املندمجــة-
بالحفــاظ عــى خــط "الثــورة األصيــل حتــى
إســقاط النظــام ونيــل الحقــوق بالحريــة
والكرامــة ،يف ظــل رشيعتنــا الغ ـراء وعــى أرض
ســوريا الحبيبــة".

ويذكــر أن الفصائــل الثالثــة تعــد مــن
مكونــات الجبهــة اإلســامية التــي تشــكلت يف
ترشيــن الثــاين  2013مــن ســبعة فصائــل كــرى،
حيــث تضــم باإلضافــة إليهــا كال مــن جيــش
اإلســام ولــواء التوحيــد وأنصــار الشــام وصقــور
الشــام.

تكنولوجيا
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الروبوت فايالي على
سطح مذنب بالفضاء

كانون الثاين 2015

نجح الروبوت "فايالي" في الهبوط على سطح
مذنب ألول مرة في تاريخ الفضاء ،في ما يعتبر
تتويجا للمساعي العلمية الستكشاف أصل النظام
الشمسي ،بحسب ما أفادت وكالة الفضاء األوروبية .
وهبــط الروبــوت  -املختــر عــى ســطح
املذنــب " 67يب/تشوريوموف-غرياســيمنكو"
بعــد نحــو ســبع ســاعات مــن انفصالــه عــن
املركبــة األم روزيتــا عــى بعــد أكــر مــن 510
ماليــن كلــم عــن األرض ،بحســب الوكالــة.
وقــال ســتيفان اوالميتــش مديــر الروبــوت
العلمــي إن "فايــاي بــدأ يتحــدث إلينــا ..ونحــن
عــى ســطح املذنــب".
ورصحــت اندريــا اكومــازو مديــرة عمليــات
التحليــق قائلــة" :نحــن نؤكــد بشــكل قاطــع
أن الروبــوت موجــود عــى ســطح" املذنــب،
مضيفــة "نحــن يف غايــة الســعادة اآلن".
وقــال املديــر العــام للوكالــة جــان-
جــاك دوردان "هــذه خطــوة كبــرة يف تاريــخ
الحضــارة البرشيــة" ،فيــا وقــف حشــد مــن

العلــاء والضيــوف وكبــار الشــخصيات مهللــن
ومصفقــن يف ارتيــاح عنــد اإلعــان عــن الهبوط.
وبعــث فريــق فايــاي رســالة عــى "تويــر"
تقــول" :تــم الهبــوط ،عنــواين الجديــد هــو 67 :يب".
ويأمــل العلــاء يف أن يتمكــن الروبــوت
املــزود بعــرة أجهــزة ،مــن فــك أرسار املذنبات،
وهــي أجـرام قدميــة مكونــة مــن الثلــج والغبــار
يعتقــد أنهــا ســاعدت يف تشــكيل الحيــاة عــى
األرض.
ويعتــر الوصــول مــن األرض اىل أي مذنــب
يســافر باتجــاه الشــمس برسعــة  18كلــم يف
الثانيــة خطــوة تاريخيــة يف تاريــخ الهندســة
الفضائيــة وحســابات األجــرام.
وحصلــت مهمــة روزيتــا البالغــة كلفتها 1.3
مليــار يــورو ( 1.6مليــار دوالر) ،عــى املوافقــة

يف .1993
وانطلقــت املركبــة روزيتــا التــي تحمــل
الروبــوت فايــاي إىل الفضــاء يف ،2004
واســتغرق وصولهــا إىل هدفهــا يف آب/أغســطس
مــن هــذا العــام نحــو العــر ســنوات ،حيــث

الحيــاة لــم تعــد حكــ ارً
علــى كوكــب األرض

ذكــرت صحيفــة ديــي تلغـراف أن مركبة
ناســا التــي تجــوب ســطح املريــخ اكتشــفت
فقاقيــع مــن غــاز امليثــان الــذي ينتــج عــادة
عــى األرض كغــاز نفايــات عــن طريــق
"املتعضيــات" الحيــة ،وهــو مــا يعــد أول دليل
عــى وجــود كائنــات حيــة خــارج األرض.
ومــا يثــر اهتــام علــاء ناســا أن هــذه
الفقاقيــع تختفــي وتظهــر ،وهــو مــا قد يشــر
إىل حيــاة أو دليــل عــى وجــود ميثــان قديــم محبــوس ميكــن أن
يظهــر حيــاة قدميــة.
وقــال أحــد علــاء الفيزيــاء الفلكيــة البارزيــن بجامعــة
"إمربيــال كوليــج لنــدن" -إن هــذا االكتشــاف يعنــي أن إرســال بعثــة
برشيــة إىل املريــخ أصبــح أولويــة ملحــة حتــى يســتطيع العلــاء
تأكيــد هــذه االكتشــافات ،وأضــاف "وهــذا يعنــي أيضــا أن الحيــاة مل
تعــد حك ـرا عــى األرض فقــط".

وعلــق مقــال بنفــس الصحيفــة عــى
رضورة توجيــه اهتــام كبــر لهــذا االكتشــاف
ألن  %99مــن غــاز امليثــان املوجــود عــى
األرض ينتــج مــن خــال عمليــات بيولوجيــة.
والحقيقــة أن ظهــور هــذا الغــاز بدرجــات
متفاوتــة بــن الفينــة واألخــرى وتضاعــف
مســتوياته يف فوهــة "غيــل" الربكانيــة عــى
املريــخ خــال أيــام ،يثــر االنتبــاه بصــورة
ملحوظــة ،وهــذا يعنــي أنــه لــو صحــت هــذه القــراءات فهــذا
معنــاه أن املريــخ ينبــض بالحيــاة ،عــى األقــل جيولوجيــا ،وقــد يزيد
االحتــال بتكويــن حيــاة بيولوجيــة.
كــا أشــارت صحيفــة ذي غارديــان إىل أن اكتشــاف مركبة ناســا
اآلليــة لوجــود انبعاثــات متقلبــة مــن امليثــان عــى املريــخ ،تشــعل
التكهنــات بــأن هــذا الغــاز رمبــا يكــون شــكال مــن أشــكال الحيــاة
عــى الكوكــب األحمــر

تــم اســتخدام قــوة الجاذبيــة بــن األرض واملريخ
لترسيــع حركــة املركبــة.
وقطعــت املركبــة والروبــوت مســافة 6.5
مليــار كلــم معــا قبــل أن ينفصــا اســتعدادا
لهبــوط الروبــوت عــى املذنــب.

نظارة السلكية للواقع اإلفتراضي
أعلنــت رشكــة سامســونغ عــن بــدء
تقديــم طلبــات حجــز نظاراتهــا للواقــع
االفـرايض ،األربعــاء ،ليتمكنوا مــن الحصول
عليهــا بحلــول ديســمرب/كانون أول.
وعملــت سامســونغ عــى صنــع
نظــارة ""Gear VR Innovator Edition
بالرشاكــة مــع رشكــة " "Oculusاملختصــة
بتصنيــع نظــارات الواقــع االف ـرايض ،وهــي
الرشكــة التــي ابتاعتهــا فيســبوك مقابــل
مليــاري دوالر بدايــة العــام.
ومــا مييــز نظــارة سامســونغ الجديــدة
هــو القــدرة عــى التحكــم مبحتواهــا
باســتخدام الهواتــف الذكيــة ،مــا قــد ميهــد
إىل التحكــم الالســليك بهــذه النظــارات
عــا قريــب ،كــا ســتحوي النظــارة كام ـرا
بتصويــر ثــايث األبعــاد لنقــل صــورة حيــة
إىل مســتعمل الجهــاز عــا يــدور يف الواقــع،
وميكــن أن تنقل املســتخدم إىل أماكن بعيدة

بالفيديــو كــا ميكنهــا تســجيل املواقــع.
وميكــن إدخــال الهاتــف الــذيك
داخــل النظــارات لتســتمد منــه طاقتهــا،
كــا تســتخدم تواصــل الهاتــف الــذيك
مــع رشكات االتصــال وتقنيــة الوايــف اي
املوجــودة بالكمبيوتــر ،وبعــد االنتهــاء مــن
اللعــب ميكــن للمســتخدم إخ ـراج الهاتــف
واســتخدامه كاملعتــاد.

أخبار
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حسين باش

أطفال سوريا

"وتعاونوا على البر والتقوى"

تكثر الجمعيات الخيرية والمؤسسات التركية التي تعمل
على مساعدة المحتاجين والفقراء وذوي االحتياجات الخاصة.
وتعتــر جمعيــة األي در التابعــة لجمعيــة
اإلي هاهــا املعروفــة بســفينة مرمــرة التــي تــم
مهاجمتهــا مــن قبــل اإلحتــال اإلرسائيــي أثنــاء
ذهابهــا لدعــم األخــوة الفلســطينني يف غــزة يف
عــام  .2010وتحمــل جمعيــة األي در مســؤولية
كبــرة حيــث تقــوم بإيصــال املســاعدات الغذائيــة
واملاديــة واملعنويــة إىل عــرات األالف مــن
العائــات املحتاجــة حــول العــامل .ونتيجــة للحــرب
الســورية وقــدوم األالف مــن العوائــل الســورية
إىل تركيــا وتوزعهــا يف مختلــف املحافظــات تقــوم
جمعيــة اإلي هاهــا واألي در بإيصــال املســاعدات
إىل أكــر عــدد مــن العوائــل الســورية وذلــك
عــر مراكزهــا املوزعــة عــى املحافظــات الرتكيــة
واملقــدرة بســبعني مكتــب .التقينــا الســيد زيــاد
خالــد محمــد الــدري املعــروف بأبــو عدنــان
مــن محافظــة حمــص الســورية منطقــة الحولــة
واملســؤول عــن قيــود الســوريني يف جمعيــة األي
در فــرع قونيــة .يقــول أبــو عدنــان إننــا نقــوم
بإيصــال املســاعدات إىل مايقــارب ال 14ألــف
عائلــة ســورية أي مايزيــد عــن  70ألــف شــخص

مســجلني ومثبتــن لدينــا بقوائــم إســمية .كــا أن
الجمعيــة تقــوم بتخصيــص رواتــب شــهرية إىل
عوائــل الشــهداء واأليتــام والــذي يقــدر عددهــم
ب 50ألــف يتيــم حــول العــامل منهــم ثالثــة
أالف ســوري أي مايقــارب  270عائلــة ســورية
مــن عوائــل الشــهداء .لدينــا فريــق كشــف دائــم
يقــوم بزيــارة املنــازل لدراســة أوضــاع العائــات
ولتثبيــت أهــم االحتياحــات الالزمــة .كــا أننــا

نقــوم بزيــارة الداخــل الســوري بــن الحــن واألخر
لقــد أرســلنا حتــى األن مــا يقــارب ال  116قاطــرة
مســاعدات إىل الداخــل الســوري تحتــوي هــذه
القاطــرات عــى املــواد الغذائيــة والدوائيــة
واأللبســة وحفاضــات األطفــال ومســتلزمات
التدفئــة كااألغطيــة والوســائد ...إلــخ .وقريبــاً
ســنقوم بإرســال  42شــاحنة مســاعدات للداخــل
الســوري داللــة عــى رقــم محافظــة قونيــة/42/يف
تعــداد املــدن الرتكيــة .إننــي أريــد أن أتوجــه إىل
األخــوة الســوريني قائـاً بــأن القناعــة كنــز اليفنــى
وبأنــه يجــب علينــا إعطــاء صــورة جميلــة تليــق
بإســمنا وحضارتنــا وتعكــس مــدى ثقافتنــا التــي
لطاملــا كانــت هــي هويتنــا أينــا توجهنا كشــعب
ســوري يعــرف أداب الضيافــة ويــرب بــه املثــل
أينــا كان وأينــا يكــون .لقــد كان النظــام ســبباً
بــزرع الفســاد بداخلنــا وإننــا األن نحصــد نتيجــة
هــذا الفســاد املرتاكــم بداخلنــا فلنعمــل جميعنــا
عــى أن نكــون ممثلــن حقيقــن لصــورة الشــعب
الســوري التــي كانــت وســتبقى ناصعــة بيضــاء.
تقرير :حمزة منصور

أحمد سرجون في تعزية الطفل الميت
قام السيد أحمد رسغون
رئيس حزب العدالة والتنمية
عن مدينة قونية بزيارة
العائلة السورية التي قيض
طفلها ميتاً نتيجة تهاوي
مبنى اللنب عىل الطفل أثناء
تعبئته لدلو الفحم
ورافق السيد أحمد رسغون
يف زيارة التعزية كل من
السيد عبد الله أرايل رئيس
جمعية الرب الخريية والسيد
مصطفى فارول مدير
املنطقة.

يعيش أ
الطفال والنساء السوريات ظروف
صعبة اليمكن تعريفها بكلمات وأوصاف وحسب
الخ� أ
أ
للمم المتحدة فهناك مايزيد
االحصائيات ي
عن  5ي ن
مالي� طفل سوري بحاجة إىل مساعدة .كما
أنه ال يتم القيام بعمل جدي أ
ين
المقيم�
للطفال
ش
المنت�ة ف ي� كل من لبنان,
بمخيمات اللجوء
ح� أن أ
أ
الردن وتركيا .ت
المم المتحدة لم تقم
بأعمال جديرة بالذكر سوى إنها قامت عىل مدجار
السنوات الماضية بإحياء فعاليات البابا نويل
ال� أقامتها أ
ت
ين
السوري� ف ي� مناطق مختلفة
للطفال
وبالخص أ
يأ
ف
للطفال الموجودين ي� دمشق.
أ
خ�ة فهناك مايزيد عن
وحسب التقارير ال ي
 3مليون سوري أصبحوا مجبورين عىل العيش �ف
ي
دول الجوار .والتزال تركيا تقوم بتطبيق سياسة
الباب المفتوح منذ بدء أ
السد الحرب عىل شعبه.
أ
ح� أن أ
ت
الخبار نقلت عبور ش
ع�ات الالف من
الناس من الجانب السوري إىل تركيا دفعة واحدة.
ونظراً لزيادة أ
العداد المتدفقة فقد وصلت سياسة
تركيا "الباب المفتوح" إىل حالة عدم التحمل.
وإضافة إىل الضيوف السوريون الموجودين ف ي�
بالدنا حالياً يوجد هناك ف ي� المخيمات القريبة
جداً مكن حدودنا أعداد ث
بكث� تنتظر الدخول
أك� ي
إىل تركيا .وخصوصاً أولئك أ
الطفال الذين فقدوا
أباءهم وأمهاتهم والذين يعيشون ف ي� أوضاع
وح� أ
ليس من السهل وصفها .ت
الن فإنه يتم
تقديم الخدمات االزمة بداخل المخيمات ت
ال�
ي
تم إنشاءها ف ي� المدن الحدودية .ولكن المشكلة
أ
الساسية ليست ف ي� مدن المخيمات ,وإنما تكمن ف ي�
أ
ف
ت
ت
ال� بدأت
الداخل السوري ي
و� الوضاع الم�دية ي
ين
السوري� الفارين إىل المدن الحدودية.
تظهر عىل
ين
ين
الملتج� ف ي� تركيا يضطرون
السورالي�
فأغلب
للعمل بأعمال شاقة مقابل أجور بسيطة .وهذه
المسألة بدأت تخلق مشاكل ي ن
ب� الناس ومع مرور
الزمن .ف� ي ن
ح� أن السوريون الذين يقبلون العمل
ي
تدب� أمور حياتهم
مقابل راتب بسيطة من أجل ي
المعيشية بدأو يصارعون معضالت حقيقية.
ت
ال� تظهر ف ي� مخيمات اللجوء بسبب
فالمشكالت ي
ظروف الشتاء القاسية يتم رؤيتها نفسها داخل
للتدب�ات
الدارة المحلية
المدن بسبب عدم اتخاذ إ
ي
الالزمة .إنه اليوجد ت
ح� مدفأة الفحم ف ي� أغلب
ين
المنازل ف� ي ن
السوري�
ح� عدم مقدرة جميع
ي
الحصول عىل مادة الفحم .ويبدو أنه عىل
ين
السوري� المجالدة والتحمل أمام ظروف
جميع
الشتاء القاسية .فاباالضافة للمساعدات ت
ال�
ي
تقوم الالدارة المحلية عىل تقديمها فإنه يوجد ف ي�
الخ�ية أيضاً .لكن
مدينتنا العديد من الجمعيات ي
وبسبب استمرار نفس أ
الشخاص وبالرغم من عدم

حاجتهم للمساعدات من تقديم طلبات المساعدة
للجمعيات فإنهم وبهذا الترصف يمنعون وصول
المساعدات إىل من يستحقها.
أ
ت أ
السالمة أمة واحدة
أخو� الحبة ,إن المة إ
ي
وألم شخص واحد هو ألم للجميع .فمدينتنا
ملية بالناس أ
والشخاص الذين يتسابقون لتقديم
أ
المساعدات ومد يد المعونة للخرين .إننا
نشعر أ
بالىس والحزن عندما نسمع بأنه يوجد

هناك العديد من السورين الذين قاموا بمراجعة
الخ�ة وبأنهم قاموا بأخذ المساعدات
الجمعيات ي
ورميهم أ
الشياء ت
ال� لم تنل إعجابهم ف ي� حاويات
ي
السوري� �ف
ن
القمامة .لذلك آمل من الوجهاء
ي ي
مدينتا من إيجاد حل لهذه المشكلة وأن يستطيعوا
تخطى هذه العقبات السلبية بحكمتهم.
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أجوبة
العدد
املايض

أفقي

 -1الــب ارســان  -2جبــل رموييــا
 -3االســقربوط  -4بــاب الييــدا -5
ك ّبــل  -6را  -7امــم  -كل  -8ليــل – دا
 -هــده  -9ســلب  -10نظــام امللــك
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عمودي

 -1أجابــك  -الــن  -2ليــاب ظليــم
 -3بالبــل  -أســلم  -4أرســل  -5رمقــا -
كــد  -6ســوريا األمــل  -7ليبيــا  -8أبــو
دجانــة  -9اجطــان

كلامت متقاطعة

أفقي
 -1أول مــن شــتم الشــيعة ودعــا
عــى نفســه يف خطابــه
 -2بحار غريب قتله قرصان برتغايل
 -3عاطفة
 -4من أنواع األلبان
 -5مديــر عــام النــر يف جريــدة
مرحبــا الرتكيــة
-8رئيــس تحريــر جريــدة مرحبــا
العربيــة
 -9االســم الثــاين لواضــع بحــور
الشــعر العــريب
 -10مقــدم الزاويــة السياســية يف
جريــدة مرحبــا
 -11ســفري النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم قبــل الهجــرة إىل املدينــة
 -12مــن قائــل " فــا نامــت أعــن
الجبنــاء "
عمودي
 -1تقال للحامر – طائر وهمي
 -2سئم – أداة نداء
 -3اســكت – أعلــن الخــر – أدلــة
جــزم معكوســة
 -4نباتــات بريــة معكوســة – حيــوان
أليــف  -أحــى
 -5صــاح التيــس – شــك – اســم
موصــول – مــن الحبــوب
 -6جلّقنا معكوسة  -حفرهن
 -7صوت االنفجار  -عذراء
 -8مــروب ســاخن معكوســة –
اســمني أللهــة /معــاً/
 -9قفزالســاقية بلهجــة ديــر الــزور
معكوســة  -نجــل
 -10ةتعود – يسأم
 -12صاحب لقب صوت الحق

أبوح لمن ؟!...
بآالمي ت
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المرأة أكثر إحساس
بالبرودة من الرجل

تختلــف طبيعــة جســد املــرأة عــن جســد الرجــل
مــن الناحيــة البيولوجيــة يف العديــد مــن األوجــه ،لكــن
هــل لذلــك عالقــة بشــعور املــرأة بالــرد أكــر وأرسع
مــن الرجــل ،ومــا قــد يرتتــب عــى ذلــك مــن متاعــب؟
هنــاك أســباب عــدة لشــعور املــرأة بالــرد أكــر
مــن الرجــل ،حســب مــا يذكــره موقــع "بانكهوفــر
ـي بشــؤون
يزوندهايتســتيبز" اإللكــروين األملــاين املعنـ ّ
الصحــة ،وأهــم هــذه األســباب هــي:
نقــص الفيتامينــات :بفعــل الهرمونات ،ال يســتطيع
جســد املــرأة تخزيــن كميــات كبــرة مــن الفيتامينــات
وخاصــة فيتامــن "إي" ( )Eالــذي تــزداد الحاجــة إليــه
بشــكل خــاص يف فصــل الشــتاء.
وكلــا انخفضــت درجــات الحــرارة أكــر زادت
الحاجــة إىل هــذا الفيتامــن ،ألن الجســم يســتطيع مــن
خاللــه توليــد الطاقــة الالزمــة لتدفئــة الجســم.
لذلــك ،يجــب أن تحــرص النســاء يف الشــتاء عــى
اختيــار أطعمــة تحتــوي كميــات كبــرة مــن فيتامــن
"إي" ،مثــل زيــت عبــاد الشــمس وزيــت الزيتــون
والجــوز بأنواعــه ،إضافــة إىل منتجــات الحنطــة الكاملة.
رضورات التكاثــر :يجــب أن تبقــى منطقــة الحوض
لــدى املــرأة دافئــة للحفــاظ عــى قدرتهــا عــى الحمــل،
لذلــك عندمــا تنخفــض درجــات الحــرارة يف الخــارج،
يضطــر الجســم إىل ســحب الحـرارة الكامنــة يف األطراف
ونقلهــا إىل الحــوض لتدفئتــه ،مــا يعنــي الشــعور بالربد
يف األيــدي واألقــدام.

أهمية األلياف الغذائية

يكثر من حولنا الحديث عنها وعن فوائدها وضرورتها
للجسم وما تتميز به من حلول للنظام الغذائي والمعدة
والكثير غير ذلك ،إنها األلياف الغذائية .لكن ما هي هذه
األلياف؟ ما أهميتها في نظامنا الغذائي؟ كيف تلعب دورها
في مساعدتنا وكيف نستفيد منها؟ من أين نحصل عليها؟

كلهــا أســئلة ،أحببنــا أن نجيبــك عنهــا يف
موضوعنــا هــذا ،متمنــن أن نعطيــك صــورة
أوضــح عــن األليــاف الغذائيــة ،مــن أجــل نظــام
غــذايئ أفضــل وأســلوب حيــاة أكــر صحــة.
األلياف الغذائية
إنهــا عبــارة عــن مك ّونــات طبيعيــة
متوفّــرة يف الخضــار ،الفاكهــة ،الحبــوب الكاملــة
والبقوليــات وتكــر خاصــة يف القــرة الخارجية
والبــذور.

فوائد األلياف

حركــة أمعــاء صحيــة :تقــوم األليــاف
بتنظيــم حركــة األمعــاء ومتنــع اإلمســاك
واإلضطرابــات .وهــي قــد متثّــل ح ـاً طبيعي ـاً
خصوصــاً ملــن يعانــون مــن اإلمســاك .يعنــي
أمعــاء مرتاحــة.
امتصــاص العنــارص الغذائيــة :تســاعد
األليــاف عــى امتصــاص املغذّيــات مــن الطعام.
فيتغ ـذّى الجســم كــا يجــب.
الشــعور بالشــبع :متــأ األليــاف املعــدة
بحجمهــا ،فتمنح الشــعور بالشــبع ،مــا يجعلنا
نتنــاول كميــة أقــل مــن الطبــق الرئيــي خــال
الوجبــة.
الكولســرول :تســاهم األليــاف الغذائيــة يف
تخفيــض نســبة الكوليســرول يف الــدم.
الســكر يف الــدم :تســاعد األليــاف عــى
التحكّــم بنســبة الســكر يف الــدم.
رسطــان امل ـران :تشــر بعــض الدراســات
إىل دور األليــاف يف املحافظــة عــى جهــاز
هضمــي ســليم يســاعد عــى الحاميــة مــن

أمــراض الرسطــان ،خاصــة يف املــران.
أين أجد هذه األلياف؟
البقوليــات :العــدس ،الفاصوليــاء ،الحمــص،
الفــول...
الخضار والفاكهة عىل أنواعها:
أكــر مــا تكــون يف القــرة الخارجيــة :تفاح،

الخبز السوري في العدسة

أضافــت ســوبر ماركــت العدســة
ذات العالمــة التجاريــة الوطنيــة يف
تحالــف القابضــة ميــزة جديــدة إضافـ ًة
مليزاتهــا األخــرى .حيــث بــدأت مؤخ ـراً
بتقديــم الخبــز الســوري الــذي يحــوي
عــى معــدل قليــل مــن امللــح  ,ســهل
الهضــم ,الطري وقليل الحريـرات ليكون
واحــدً مــن بــن املنتجــات التــي تقدمهــا
الســوبر ماركــت ملشــريها يف مدينــة
قونيــة .والت ـزال ســوبر ماركــة العدســة
مســتمرة يف تأمــن وزيــادة جميــع املواد
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التــي يطلبهــا مشــريها وذلــك بتلبيــة
احتياجــات منتجــات املخابــز وكل ذلــك
تحــت اســم املاركــت "عدســة".
ومــن أجــل زبائــن املاركــت الذيــن
يريــدون التعــرف عــى أطعمــة مختلفــة
فــإن ســوبر ماركــت العدســة تقــدم يف
مراكزهــا منتــج الخبــز الســوري الــذي
يعتــر واحــد مــن ثقافــات املطبــخ
الســوري الشــهري .ويعتــر الخبــز
الســوري الــذي تقــدم ســوبر ماركــت
"عدســة" منــوذج للخبــز الطــري القريب

مــن الطعــم الــريك والــذي مــن املمكــن
اســتهالكه مــع أطبــاق الطعــام الخاصــة
باملطبــخ الــريك .ويتميــز الخبز الســوري
لكونــه يص ّنــع بشــكل أيل مــن دون أن
متســه األيــدي بطريقــة صحيــة ونظيفــة
حيــث يحتــوي هــذا النــوع مــن الخبــز
عــى الدقيــق ,القمــح ,النخالــة ,الخمرية,
الســكر ,امللــح واملــاء .ومــن املحتمــل أن
تبــدأ عمليــات بيــع الخبــز الســوري يف
البلــدات والقــرى القريبــة مــن مدينــة
قونيــة.

خيار ،إجــاص...
يف البذور :فراولة ،كيوي ،ص ّبري ،بندورة
الفواكه املجفّفة :التمر ،املشمش ،الخوخ
الحبــوب الكاملــة :مثــل القمــح ،الشــوفان،
األرز األســمر ،املعكرونــة الســمراء ،الــذرة ،خبــز
القمــح الكامــل ،ورقائــق الفطــور الكاملــة.
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الكاتو بالشوكوال

املقادير :
 3بيضــات  /ملعقــة صغــرة فانيليــا
بيضــاء  /نصــف كــوب حليــب ســائل  /نصــف
كــوب مــن الــكاكاو 1 /كــوب ســكرناعم /
1كــوب زيــت نبــايت 1 /كــوب طحــن  /ملعقــة
كبــرة باكينــغ بــاودر  /برشــة ليمونــة واحــدة
طريقة التحضري :
نضــع البيــض يف الخــاط الكهربــايئ ويخفــق
جيــدا ملــدة  5دقائــق تقريبــا ثــم يوضــع الســكر
الناعــم فوقــه ويخلــط  5دقائــق أخــرى ثــم نضيــف
بالتدريــج الفانيليــا والزيــت النبــايت والســكر وكمية
مــن الــكاكاو وبعدهــا يصــب يف وعــاء كبــر وينخل
فوقــه الطحــن والباكينــغ بــاودر وميــزج مــع
الخليــط بالخفاقــة اليدويــة جيــدا ويف وعــاء الفــرن
نــرش القليــل مــن الزيــت والطحــن الناعــم حتــى
ال يلصــق بالقالــب ثــم نضعــه يف الفــرن املجهــز
مســبقا بحـرارة  180درجــة حيــث أنــه يشــوى مــن
تحــت ملــدة  45دقيقــة تقريبــا وبعدهــا مــن فــوق
ملــدة  10دقائــق

كريمة الكاتو

_ قومــي بفصــل البيــاض عــن الصفــار مــن البيضــة
وخــذي البيــاض وضعيــه يف وعــاء  ،ثــم أضيفــي القليــل
مــن الســكر وعصــر الليمــون  ،قومــي بخفــق املكونــات
جيــدا ً مبلعقــة خشــبية صغــرة  ،واســتمري يف الخفــق إىل
أن يبــدأ الخليــط بالتكثــف  ،إن وجــدت أن الخليــط مل
تــزد كثافتــه  ،قومــي بإضافــة املزيــد مــن الســكر وحركيه
جيــدا ً .
_ إن كنــت تحبــن إضافــة نكهة أو لــون إىل الكرمية
 ،إليــك الطريقــة لعمــل ذلــك  :قومــي بجلــب وعــاء ،
ضعــي فيــه مقــدارا ً مناســباً مــن أك ـواب املــاء والســكر
حســب الرغبــة وكميــة كافيــة مــن الحليــب البــودرة ،
قومــي بوضعهــم عــى الغــاز إىل أن يغلوا أضيفــي الفانيال
وقومــي بفقــس عــدد مــن البيضــات مــع إضافــة كميــة
مناســبة مــن الدقيــق ومــن ثــم قومــي بخلطهــم يف
الخــاط جيــدا ً  ،بعــد أن يصبــح الخليــط جاهـزا ً قومــي
بســكبه مــع مزيــج الحليــب والســكر والفانيــا عــى
الغــاز وقومــي بتحريكــه جيــدا ً عــى نــار هادئــة  ،إىل أن
يجهــز بكثافتــه ،
قومــي بســكب الكرميــة يف أوعيــة بكميــات
متســاوية  ،وقومــي بإضافــة األل ـوان التــي تريدينهــا يف
كل وعــاء قومــي بوضــع لــون معــن  .ثــم أتركيهــم يف
الثالجــة حتــى يــردوا .

الكوسا باللبن
مؤكوالت

22

املقادير
 10حبــات كــوىس  4 -فصــوص ثــوم -
بصلــة كبــرة مفرومــة ناعام  -بهارات مشــكلة،
فلفــل أســود ،ملــح (املقادريــر حســب الرغبة)
 نصــف كــوب زيــت نبــايت  -نعنــاع يابــس -كوبــن مــن اللــن (الزبــادي)  -ملعقــة عــدد 2
نشــا  500 -غـرام لحــم بقــري مفــروم  -صنوبر
محمــص (الكميــة حســب الرغبــة)

طريقة تحضري الكوسا باللنب:
احفــري الكوســا بعــد تقميعهــا ثــم
ضعيهــا ىف مــاء وملــح.
ســخني ملعقتــن مــن الزيــت النبــايت
يف مقــاة ثــم أضيفــي اللحــم وقلبيــه حتــى
ينضــج متامــاً.
أضيفــي البصــل ،وفــص ثــوم مهــروس،
امللــح ،البهــار ،الفلفــل األســود وملعقــة كبرية
مــن النعنــاع اليابــس اىل اللحــم واتركيــه حتى
يذبــل البصــل ثــم ارفعيــه عــن النــار.
ضعــي الصنوبــر اىل اللحــم ،واخلطيهــم
مع ـاً واتركيهــم جانب ـاً يف طبــق.
امزجــي اللــن يف وعــاء ،واضيفي النشــاء،
مــع قليــل مــن املــاء ،امللــح ورشــة فلفــل
أســود جيــدا ً وضعيهــم عــى النــار حتــى

الغليــان ثــم نرفعهــم عــن النــار.
احــي الكوســا بخلطــة اللحــم ســخني
يف قــدر ملعقتــن مــن الزيــت النبــايت مــع
الكوســا املحشــية عــى النــار ملــدة قليلــة ثــم
اضيفــي كوبــن مــن املــاء و 3فصــوص مــن
الثــوم املهــروس اىل الكوســا وغطيهــم بطبــق
داخــل القــدر واتركيهــم عــى النــار حتــى أن
تنضــج الكوســا.

ارفعــي الكوســا مــن القــدر وضعيهــا ىف
طبــق اضيفــي خليــط اللــن اىل املــاء والثــوم
املتبقــي يف القــدر ثــم ضعــي ملعقــة نعنــاع
يابــس للخليــط وحركيــه جيــدا ً ،ضعــي
الكوســا يف القــدر مــر ًة ثاني ـ ًة واتركيهــا عــى
نــار هادئــة حتــى يغــى اللــن ثــم ارفعيهــا
عــن النــار ثــم توضــع يف طبــق التقديــم.
يقدم الطبق ساخناً مع األرز.

الشاكرية باللحمة

املقادير:
 2كيلــو لــن للطبــخ  /كيلــو ونصــف لحــم
(مــوزات)  /ملعقتــي طعــام كــورن فلــور
 /ملعقــة ونصــف صغــرة ملــح  /نصــف
ملعقــة صغــرة فلفــل

طريقة التحضري:
 نضــع اللحــم يف وعــاء الطبــخ ونغمــرهباملاءونرتكــه عــى نــار متوســطة  ،وعندمــا تظهــر
طبقــة مــن الرغــوة نقــوم بإزالتهــا والتخلــص منهــا
ونــرك اللحــم يغــي مــع املــاء ملــدة ســاعة ونصــف
أو حتــى متــام النضــج .
 نصفــي اللحــم مــن املــاء ونتخلــص مــن مرقاللحم.
 -نقــوم بوضــع اللــن يف خــاط كهربــايئ مــع

الكورنفلــور ونقــوم بتشــغيل الخــاط ملــدة دقيقــة
واحــدة
نســكب اللــن يف وعــاء الطبــخ وعــى نــار
متســوطة نســتمر بتحريكــه دون توقــف ويف اتجــاه
واحــد حتــى يبــدأ اللــن بالغليــان ويجــب أن يصبــح
اللــن متامســكاً إىل حــد مــا.
نضيــف امللــح والفلفــل واللحــم املســلوق إىلاللــن بعــد الغليــان ونرتكــه يغــي معــه ملــدة خمس
دقائق.
ميكــن إضافــة ملعقــة طعــام نعنــع جــاف إىل
اللــن (حســب الرغبــة) كــا ميكــن اســتبدال اللحــم
األحمــر بأفاخــد الدجــاج الغــر كاملــة (الدبــوس)
ايضـاً حســب الرغبــة.
نســكب الشــاكرية يف الطبــق ويقــدم إىل جانبه
أرز بالشــعريية (حســب الرغبة).

أخبار
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األثار السورية تُْن َهب
نتيجة للحرب السورية التي الزالت مستمرة منذ  4سنوات والتي حصدت مايزيد عن  200ألف قتيل ,باالضافة
إلى تدمير األماكن األثرية وتحويلها إلى ركام .كما أن األثار والقطع األثرية التي تمثل تاريخ بلد والتي تم
نهبها من المتاحف واألماكن األثرية يتم بيعها في دول أروبا وتركيا بأسعار بهيظة

يتــم بيــع القطــع األثريــة والهيــاكل التــي
تعــود إىل العصــور القدميــة بأســعار بهيظــة
بعــد أن تــم إدخالهــا إىل تركيــا عــر الطــرق
الغــر مرشوعــة .حيــث تعرضــت البنيــة األثرية
الســورية إىل رضر كبــر بســبب الحــرب الدائــرة
منــذ  4ســنوات وبســبب الكــم الهائــل مــن
الدمــار الــذي حــل بالبــاد ونتيجــة ألعــال
الرسقــة واملتاجــرة بأثــار دولــة لطاملــا كانــت
هــي الهويــة التــي متثــل حضــارة بلــد وتاريــخ
أمــة .وتبقــى املتاحــف واملعابــد الســورية
األثريــة بــدون رقابــة أو حراســة وذلــك بســبب
ضيــاع األمــن وفقــدان الســيطرة عــى زمــام
األمــور نتيجــة للحــرب األهليــة القامئــة هنــاك.
فقــد تعرضــت األماكــن األثريــة الســورية يف
مختلــف املحافظــات واملــدن الســورية إىل
حــاالت نهــب ورسقــة كانــت ســبباً يف وقــوع
هــذه القطــع النفيســة واألثــار املهمــة بأيــدي
أنــاس غــر وطنــن يعملون عــى بيعهــا بأبخس
األمثــان وأرخــص األســعار .فأغلــب هــذه القطع
التــي تــم إدخالهــا بطــرق ممنوعــة وخارجــة
عــن القانــون يتــم بيعهــا داتخــل األرايض الرتكية
بينــا يتــم إخــراج بعضهــا األخــر وبنفــس
الطــرق الغــر رشعيــة إىل أوروبــا مــن أجــل
املتاجــرة بهــا هنــاك .وهنــا ميكننــا القــول بأنــه
يتــم نهــب ســورية البلــد الــذي كان حاضنــاً
ألعــرق الحضــارات والثقافــات .ويقــال بأنــه
تــم االســتعانة بخـراء حفــر املتاحــف ومنقبــي
األثــار وخصوصـاً يف املناطق الشــالية الســورية
وذلــك مــن أجــل الدقــو يف عمليــات التنقيــب
واســتخراج األثــار .ومتــت اإلشــارة إىل أنــه تــم
إســتخدام الجرافــات وآالت الحفــر الضخمــة يف
عمليــات اســتخراج الصناديــق األثريــة املدفونة
داخــل األرض ضمــن املناطــق األثريــة التــي تــم
تحديدهــا مــن قبــل الخ ـراء.
العمليات تتم تحت إرشاف داعش
تنضــم داعــش أيضـاً إىل قافلــة املجموعــات
املتاجــرة باملعــامل التاريخــة عــر الطــرق
التجاريــة الغــر مرشوعــة .حيــث تعتــر داعــش
ســبباً يف نهــب الخزينــة الثقافيــة يف كل مــن
العــراق وســوريا إضافــة إىل تحويــل األماكــن
الدينيــة واملعــامل التاريخيــة إىل خـراب .تتحكــم
داعــش بســوق املعــامل األثريــة يف كل مــن
ســورية والع ـراق .وتكــر عمليــات بيــع األثــار
يف املنطقــة الحدوديــة بــن ســوريا والعــراق

عنــد معــر تــل أبيــض مــن الطــرف الســوري.
وبدورهــا تعمــل داعــش عــى تأمــن القطــع
األثريــة وتســهل الطريــق لبيعهــا عــر وســائطها
وباســتخدام شــبكات التواصــل الخاصــة بهــا.
وتحتــوي القطــع التــي يتــم تهريبهــا وبيعهــا
أشــياء منزليــة ,هيــاكل أثريــة ,ســبائك ذهبيــة,
قطــع نقديــة ومنحوتــات قدميــة تعــود إىل
العهــد الرومــاين والبيزنطــي .كــا يوجــد
ضمــن املهربــات كتــب ومعــامل أثريــة تعــود
إىل العهــد املســيحي األول ومنهــا هيــاكل مريــم
العــذراء ونحــوت صليبيــة قدميــة جــدا ً .وهــذه
املرسوقــات يتــم بيعهــا يف تركيــا ويف الــدول
الغربيــة بطــرق مخالفــة قانونيـاً وعرفيـاًُ ودينياً.
ويشــار بأنــه يوجــد مــن ضمــن القطــع املهربــة
هيــكل إمــرأة مذهبــة مفتوحــة الذراعــن ومــن
عيــار  24الفاتيــكان رشائهــا لكنــه تــم بيعهــا إىل

مصــدر مجهــول ومببالــغ ماليــة باهظــة جــدا ً.
ضياع اإلرث التاريخي السوري
نتيجــة للحــرب القامئة يف ســوريا فمن جهة
هنــاك مايزيــد عــن  200ألــف قتيــل بــن نســاء
وأطفــال وشــيوخ وشــبان ومــن جهــة أخــرى
هنــاك املاليــن مــن النــاس أصبحــت بــا مــأوى
والمنــزل أمــا بالنســبة ألغلــب املعــامل األثريــة
املســجلة يف قوائــم اليونســكو فقــد أصبحــت
منقرضــة ويف أيــدي الرسقة واملهربــن .فاملناطق
األثريــة الســتة املســجلة تحــت قامئــة الحاميــة
مــن اليونســكو تعرضــت جميعهــا للهــدم .ومع
اســتمرا الحــرب يف ســوريا فهنــاك الكثــر مــن
املعــامل التاريخيــة التــي يعود عمرهــا إىل  5أالف
ســنة وأكــر أصبحــت تحــت األنقــاض .فأســواق
حلــب وحمــص األثريــة القدميــة وجامــع عمــر

بــن الخطــاب األثــري القديــم يف درعــا وجامــع
األمــوي يف حلــب ماهــي إال جــزء مــن األثــار
العريقــة التــي تــم إمحائهــا واليـزال املخطط يف
طريقــه مســتمر .والنســتطيع غــض النظــر عــن
املعــامل األثريــة البابليــة واألشــورية والبيزنطــة
والعثامنيــة التــي تــم تحويــل أغلبهــا إىل خـراب
وماتبقــى منهــا يبقــى رهينــة يف مفاجئــات
األيــام القادمــة .تقريــر :حمــزة منصــور

رياضة
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كريستيانو رونالدو أفضل العب
لعام 2014

واختار  73خبريا يف استطالع للصحيفة رونالدو للفوز بلقب أفضل العب يف العامل
للعام الحايل ,متصدرا قامئة ضمت مائة العب كرة قدم.
وتقدم النجم الربتغايل عىل األرجنتيني ليونيل مييس مهاجم برشلونة ،كام حل مانويل
نوير حارس مرمى بايرن ميونخ األملاين ثالثا يف االستطالع.
ويتنافس رونالدو ومييس ونوير عىل لقب الكرة الذهبية التي مينحها االتحاد الدويل
لكرة القدم (فيفا)وصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية ألفضل العب يف العامل لعام
 ,2014والتي من املقرر اإلعالن عنها يوم  12كانون الثاين املقبل يف زيورخ.
وكان رونالدو قد فاز العام املايض بلقب أفضل العب يف العامل الذي متنحه الفيفا،
متقدما أيضا عىل مييس ،والالعب الفرنيس فرانك ريبريي .وكرس رونالدو بذلك
احتكار النجم األرجنتيني للجائزة عىل مدى أربع سنوات متتالية .الجزيرة

اختارت صحيفة
ذي غارديان
البريطانية البرتغالي
كريستيانو رونالدو
نجم فريق لاير
مدريد اإلسباني,
أفضل العب
في العالم لعام
 ،2014متقدما
على غريمه العب
برشلونة األرجنتيني
ليونيل ميسي في
االستفتاء.

المنتخب التونسي إلى غينيا االستوائية

حوايل شهر يفصل املنتخب التونيس لكرة القدم عن
السفر إىل غينيا االستوائية لخوض مغامرة أفريقية
جديدة يف نهائيات كأس أفريقيا بني  17يناير/كانون
الثاين و 8فرباير/شباط املقبلني .وأوقعت القرعة نسور
قرطاج مع منتخبات زامبيا والرأس األخرض والكونغو

الدميقراطية ضمن املجموعة الثانية .ومقارنة ببقية
املجموعات وبالنظر إىل تاريخ املنافسات الثنائية
بني فرق املجموعة ،يبدو املنتخب التونيس يف طريق
مفتوح للوصول إىل الدور الثاين ،لكن الحقيقة عىل
امليدان قد تكون مغايرة لهذه التكهنات.

اختلف حول إقامة دورة كأس الخليج 23في البصرة

اختلف املعنيون بالشأن الريايض
البرصة ،حتى وإن أضطر األمر لتأجري
بواخر فندقية (.)VIP
العراقي يف إمكانية إقامة دورة كأس
وقال املتحدث باسم وزارة الشباب
الخليج بكرة القدم يف البرصة ،بعد
تأجيل إقامتها ومنح االتحادات الخليجية والرياضة أحمد املوسوي للجزيرة نت
الدورة الـ 21للبحرين و الـ 22للسعودية" ،إقامة خليجي البرصة بات تحديا عراقيا
مفاده أن العراق قادر عىل إقامة هذه
وال يزال قرار خليجي" 23ال بطولة
الدورة وما هو أكرب منها".
يف العراق دون رفع الحظر وإكامل
املنشآت".
وجاء تشكيل وفد مفاوض من
قبل وزارة الشباب والرياضة العراقية
عىل هامش دورة جدة إلقناع رؤساء
االتحادات الخليجية ،فكانت النتيجة
أن يكون  18شباط  2015آخر موعد
للعراق لرفع جاهزيته.
وزارة الشباب والرياضة العراقية
أكدت استعدادها إلكامل جاهزية

