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العالم العربي يعيش
مخاضاً عسي ارً1-
 1لرية تركية  /مع الرضيبة

الوطن العريب مر مبراحل صعبة فقد عشنا
مرحلة االحتالل االجنبي وبعد ذلك عشنا
مرحلة االستقالل ومرت بعدها مرحلة
أخرى هي مرحلة استغالل الشعوب اما عن
طريق التدخالت االجنبية أو عن طريق
استخدام انظمة فاسدة مستبدة واالن
نعيش مرحلة الثورات العربية التي جاءت
نتيجة حتمية لسياسات تنتهجها أنظمة
حاكمة متسلطة سيطرت عىل الشعوب,
مارسة االفساد وقامت مبا ال ميكن وصفه
خدمة ألجندات مختلفة هويتها لألسف
خارجية .واالن الوطن العريب يف مخاض
عسري .تتمة يف الصفحة .13-12

1 TL (KDV Dahil) /
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أشرف الكاتب والصحفي والحقوقي األستاذ أنور
مالك على برنامج إعداد ناشط حقوق اإلنسان
الدولي الذي تنظمه منظمة هيومان ريستات
العالمية لإلرتقاء باإلنسان وبناء المجتمعات والذي
أقيم في أحد فنادق مدينة اسطنبول التركية.
وضمن فترة إقامة البرنامج التقينا مع األستاذ
أنور مالك وتحدثنا معه عن أوضاع الوطن العربي
األخيرة وإليكم التقرير التالي
ماهر زين
في قونية

11

قباني
في ميالد
التركي

15

مرسي :الثورة ستنجح
واالنقالب إلى زوال
قال املحامي أسامة مريس نجل الرئيس املرصي
املعزول محمد مريس إن والده حمله رسالة إىل
"الثوار" خالل أول مقابلة بينهام بعد قرار إحالة
أوراق مريس إىل املفتي يحث فيها عىل عدم
الرتاجع ،معربا عن ثقته يف أن الثورة ستنجح وأن
االنقالب إىل زوال .تتمة يف الصفحة .2

كاالتاسراي
بطل الدوري
الممتاز

23

كرم إشكان

المشاجرة أ
الصلية!...

.تتمة يف الصفحة 2

محمد غورماز
يخطب في األقصى
ألقى وزير األوقاف الرتيك محمد غورماز
خطبة صالة الجمعة يف املسجد األقىص
املبارك ،وذلك يف زيارة مبناسبة ذكرى اإلرساء
واملعراج التي توافق هذه الليلة
تتمة يف الصفحة .2
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كرم إشكان
kerem_iskan@hotmail.com

المشاجرة أ
الصلية!...

أكَّــد وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينيــة
الــريك ،محمد قورمــاز أ َّن االحتالل العســكري
الصهيــوين للقــدس ال يغــر شــيئًا مــن حقيقة
أن هــذه املدينــة باقيــة كـــ “عقيــدة دينيــة
وعبــادة تكليفيــة” لــدى األمــة اإلســامية
ودولهــا وشــعوبها ،مضي ًفــا“ :ال ميلــك رئيــس
وال ملــك التنــازل عــن شــر منهــا ،وكل مــا
يجــري عليهــا مــن عــدوان عــى أيــدي
الصهاينــة اليهــود هــو عــدوان بــكل املقاييس
الدينيــة والقانونيــة”.
وقــال الوزيــر الــريك خــال خطبــة
الجمعــة مــن املســجد األقــى املبــارك“ :إنَّنــا
يف تركيــا أمــام مســؤولية ال منلــك التخــي
عنهــا إطالقًــا ،فعــزة القــدس مــن عزتنــا،
وعزتنــا مــن ع ـ َّزة القــدس ،ألنَّهــا جــز ٌء مــن
إمياننــا وعقيدتنــا وتاريخنــا وأرشــيفنا وتراثنــا،
وال نقبــل ولــن نقبــل أن يتنــازل أحــد مــن

الفلســطينني أو العرب أو األتـراك أو اإليرانيني
أو غريهــم عــن أي قســم مــن أرض القــدس،
فنحــن ال نتنــازل عــن عقائدنــا وال ديننــا وال
تاريخنــا ،وعليــه فإننــا ال نقبــل ولــن نقبــل
التقســيم املــكاين والزمــاين للمســجد األقــى
الــذي هــو إســامي منــذ نشــأته وإىل يــوم
الديــن ،وكذلــك ال نقبــل أن تكــون القــدس
عاصمــة أبديــة لليهــود أو اإلرسائيليــن”.
وشــ ّدد عــى رفــض الحكومــة الرتكيــة
بــأي تغيــر دميغــرايف أو
الحاليــة االعــراف ّ
جغـرايف أو دينــي أو ســيايس فرضــه االحتــال
الصهيــوين عــى القــدس ،معتــ ًرا أن قضيــة
املدينــة املحتلة ليســت خاصة بالفلســطينيني
وال العــرب وال األت ـراك وحدهــم ،وإمنــا هــي
شــأن األمــة اإلســامية بأكملهــا ،كــا قــال.
ودعــا الوزيــر الــريك يف ختــام الخطبــة
شــعوب العــامل اإلســامي إىل رضورة أداء
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ألقى وزير األوقاف التركي محمد غورماز خطبة صالة
الجمعة في المسجد األقصى المبارك ،وذلك في زيارة
بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج التي توافق هذه الليلة

ت
ركيا

واجبهــا والقيــام بدورهــا لحاميــة األقــى
وتحريــره.
يُذكــر أ َّن وزيــر األوقــاف الــريك كان قــد
أ ّدى صــاة الفجــر يف املســجد األقــى مبدينة
القــدس املحتلــة ،وزار مدينتــي الخليــل
وبيــت لحــم.

مرسي :الثورة ستنجح واالنقالب إلى زوال

قال املحامي أسامة مريس نجل الرئيس
املرصي املعزول محمد مريس إن والده حمله
رسالة إىل "الثوار" خالل أول مقابلة بينهام بعد
قرار إحالة أوراق مريس إىل املفتي يحث فيها
عىل عدم الرتاجع ،معربا عن ثقته يف أن الثورة
ستنجح وأن االنقالب إىل زوال.
وأضاف أسامة أن مريس أكد يف رسالته أن
قرار إحالته إىل املفتي مل يؤثر عليه وال يختلف
عن قرار قناص يقتل هذا أو يصيب ذاك.
وشدد مريس يف رسالته عىل أن القصاص
من قتلة "الثوار" هدف ال ميكن التنازل عنه،
كام عرب عن ثقته بأن "الثورة" باتت ترسم
لنفسها مسارا أوضح وأقوى من ذي قبل.
يُذكر أن مريس أكد يف أول جلسات
محاكمته و 24آخرين يف قضية "إهانة
السلطة القضائية" السبت أنه يُحاكم تحت
القوة الجربية ،وقال إنه يرفض املحكمة لعدم
اختصاصها ،وهو املوقف الذي أكده أيضا يف
أربع قضايا أخرى ،قررت املحكمة يف إحداها
إحالة أوراقه مع أكرث من مائة متهم آخرين
للمفتي متهيدا للحكم بإعدامهم.
وأكد أيضا يف جلسة أخرى أن املحكمة
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ن
إن� ابن رجل شجاع ومشهور ف ي� قونيا
ي
ن
لكنه كان ال يحب أن ير يا� أتكلم
هكذا ...وبقيت حكايات الذهاب والهجرةء
لنا...
كان ن
يتم� دائماً أن ينىس كل ش
�ء
ي
وكأنه لم يحصل ...وكان دائماً يستمر ف ي�
أ
ت
ال� كان
حاته رغم كل الالم والمصاعب ي
يواجهها...
لم يكن هناك فرصة لنا ت
ح� لرؤية
حياته...
لم يكن يعطينا إذناً وال يسمح لنا ت
ح�
بالمحاكمة ...أحببت والدي قبل أ
الن من
الكب�ة ...حيث كانت
خلف جدارن الحبس ي
ت
تأ� كالخيال عندما كنت
تلك الجدران ف ي
الليال وكان يقول
أصاب بالحمى ي� بعض
ي
يل ":كرم إضغط عىل أسنانك"...
وكنت أهذي ليال ً " تأ� والدي "...
أه ألذان المغرب المضطرب...
أ
كب�
فقد كان ذاك الذان حزيناً بقسم ي
ت
طفول� ...وكأنه يشبه صوت جرس
من أ ي
أ
عودة الباء من العمل ...فالطفال وبسبب
عودة أ
الباء إىل المنازل يبيعون الصداقة
النارة
وينسون جلساتهم تحت أضواء إ
الموجودجة ف� الحارات أ
والزقة ويهرعون
ي
للمنازل خلف آبائهم...
تماماً ف ي� ذلك الوقت كانت الرحمة
أ
ت
ش
ال�
تنت� كخيط الحرير" ,صوت الم" ...ي
تراقبنا وتكون كالصق الـ " 404المشهور"
ت
ال� ترمم جروح القلب...
ي
وك�ت عىل يدي امرأة شجاعة...
ب
كانت ف ي� النهار كأب فوق رؤوسنا,
كانت تقف ناظرة إىل بعيد وتمتص رجفتها
ن
أرضعت�
وخوفها مخبئة ذاك الشعور...
ي
ض
ال� كانت ث
أ ت
المت�رين من
أك�
تلك الم ي
المشاجرات ث
المتأث� سلباً...
وأك�
ي
تعلمت المشاجرة من والدي...
ولكنه لم يسمح يل أبذاً باستخدام
ض
الم�ح...
ال�ب ب
الكث�...
ولم يكن يحب الكالم ي
ولربما ألنه كان ال يستطيع المناقشة
كث�اً ولذلك كان يضطر عىل المشاجرة...
ي
وبعدها قال يل كلمة ,من أجل أن نتعلم
وزور ن ي� معاهد تحفيظ اقرآن...
الكلمة,
ومن بعدها ّ مدارس أ
الئمة والخطباء...
ئ
يعرف
أصدقا�  ,ولم أخف من أي
ي
مشاجرة قط ,بقدر ما كنت أخاف من الباطل
قل�
فوالمنكر ...وعندما كان يدخل الخوف ب ي
بال "
ي� أي مشاجرة ما كان يخطرعىل ي
أضغط عىل أسنانك كرم"...
نحن تعلمنا المشاجرة من أبينا...
فالمشاجرة أ
الصلية عىل مر العصور
هي معرفة كيفية عمد المشاجرة...

وزير األوقاف التركي
يخطب في األقصى
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غري مختصة والئيا بالنسبة له ،مضيفا أنه ومنذ
نوفمرب/ترشين الثاين  2013مل تزره أرسته عىل
اإلطالق وال املحامون.
وخالل مقابلة مع نجل الرئيس أسامة
محمد مريس ،عيل صفحة "قبضة الرئيس"
بعد لقائه بأبيه داخل قاعة احد املحاكم ،قال
الرئيس مريس ”:أعزي كل أرس الشهداء وأحيي
صمود كل املعتقلني واملظلومني ،والثورة هي

من ستعيد إليهم حقوقهم ومطالبهم؛ مؤكدا
ان الحكم باإلعدام مل يؤثر عليه وال يختلف عن
قرار قناص يقتل هذا أو يصيب ذاك ،وأنه ثابت
عىل املبدأ واملوقف يف مواجهة "االنقالب.
وأضاف مريس باللهجة املرصية قائال ”:أنا
لست خائف وواثق إننا مع الثورة هنحاكمهم
ومش هتطول املحاكامت وبوعد الثوار إين لن
أكون أقل شجاعة وصمود ومواجهة منهم".
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الفاتيكان يعترف بدولة فلسطين
إعالن الفاتيكان عن االعتراف بدولة فلسطين وإقامة عالقات دبلوماسية كاملة معها بدال من منظمة
التحرير الفلسطينية وجه ضربة قاسية إلسرائيل -وفق مراقبين -خصوصا في ظل حكومة نتنياهو
اليمينية المتطرفة ،واعتبروا أن نجاح الدبلوماسية الفلسطينية سيؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل دوليا.
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اإلصدار 13 :السنة1 :

Kuruluş : 14 Temmuz 2014

يتجــى مبثــل هــذا االعـراف مــن قبــل الفاتيــكان.
وأشــار إىل أن قــرار الفاتيــكان مهــم جــدا
للفلســطينيني بالغــرب ،وهــو ينــذر باملزيــد مــن
العزلــة الدوليــة إلرسائيــل ،ورجــح أن تكــون
إرسائيــل عــى موعــد مــع "قنابــل سياســية" تصنع
أجــواء ضاغطــة جــدا عليهــا دوليــا.

عجز إرسائييل
لكــن عضــو الكنيســت عــن "املعســكر
الصهيــوين" كــويب روزينطــال اعتــر رد وزارة
الخارجيــة كالمــا إنشــائيا فــارغ املضمــون ،مؤكــدا
أن إرسائيــل عاجــزة عــن اتخــاذ أي قــرار فعــي
يعيــق نجــاح الدبلوماســية الفلســطينية كــا
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تــازم إرسائيــل حالــة مــن االرتبــاك وخيبــة
األمــل بعــد اع ـراف الفاتيــكان بدولــة فلســطني
وإعالنــه عــن إقامــة عالقــات دبلوماســية رســمية
مــع الســلطة الفلســطينية ،ودعــوة الرئيــس
الفلســطيني محمــود عبــاس للقــاء بابــا الفاتيكان
فرانشيســكو يف رومــا لتوقيــع وثيقــة رســمية بــن
الدولتــن.
وأعلــن الفاتيــكان عــن قــراره االعــراف
بفلســطني وإقامــة عالقــات دبلوماســية كاملــة
مــع دولــة فلســطني بــدال مــن منظمــة التحريــر
الفلســطينية ،وبذلــك يتبنــى الفاتيــكان قــرارا
اتخذتــه الجمعيــة العامــة يف  2012باالعــراف
بفلســطني كدولــة بصفــة مراقــب.
مــن جهتهــا ،اكتفــت وزارة الخارجيــة
اإلرسائيليــة بــرد قصــر بســبب "حساســية
املوضــوع" ،معــرة عــن خيبــة أمــل مــن قــرار
الفاتيــكان ،ومعتــرة أنــه ال يســاهم يف عــودة
الجانــب الفلســطيني ملفاوضــات الســام.
وقالــت الــوزارة يف رد عــى ســؤال إحــدى
الــوكاالت إن القـرار ســيبعد القيــادة الفلســطينية
عــن العــودة لطاولــة املفاوضــات املبــارشة ،وإن
إرسائيــل ســتدرس وثيقــة االعــراف بفلســطني
وتقــرر خطواتهــا طبقــا لذلــك.
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كــا أشــار روزينطــال إىل الشــكوى ضــد
إرسائيــل لــدى محكمــة الجنايــات الدوليــة ،والتي
تتعلــق بالحــرب عــى غــزة واالســتيطان ،إضافــة
ملخاطــر عــدم فــرض واشــنطن حــق النقــض
(فيتــو) عــى مشــاريع ق ـرارات ،لفــرض تســوية
الدولتــن مببــادرة مــن فرنســا وغريهــا.
ويعــر تســاحي هنغبــي عضــو الكنيســت
املقــرب مــن رئيــس الحكومــة بنيامــن نتنياهــو
عــن حالــة التوتــر يف إرسائيــل حيــال هــذه
الضغــوط ،حيــث اســتبعد حــدوث تقــدم بــأي
مســرة سياســية وقيــام دولــة فلســطينية طاملــا
واصــل الفلســطينيون رفــض املفاوضــات.
ويف حديــث إلذاعــة الجيــش اليــوم حــاول
هنغبــي إلقــاء الكــرة بامللعــب الفلســطيني ،زاعام
أن الفلســطينيني فرطــوا باملفاوضــات ويحاولــون
فــرض أمــور عــى إرسائيــل بواســطة محافــل
دوليــة ،وتابــع "إن عــاد الفلســطينيون دون رشوط
مســبقة فــإن املفاوضــات ســتتجدد".
وقبيــل ســفره لرومــا قــال الرئيــس عبــاس
إن الســلطة الفلســطينية تشــرط العــودة
للمفاوضــات بتأطريهــا بجــدول زمنــي ملــدة عــام،
وإطــاق رساح األرسى القدامــى وتجميــد البنــاء يف
االســتيطان.

اعترب الرئيس السوري بشار األسد ،أن خسارة معركة
يف الحرب ال تعني الهزمية ،وذلك يف أول إقرار ضمني له
بسلسلة الخسائر التي تعرضت لها قواته خالل األسابيع
األخرية.
وقال األسد ،أثناء زيارة ملدرسة بالعاصمة دمشق
مبناسبة "عيد الشهداء"" ،نحن اليوم نخوض حربا ال
معركة".
وأضاف ،يف ظهور علني نادر له بدمشق" ،نحن
نتحدث ليس عن عرشات وال مئات بل آالف املعارك،
ومن الطبيعي يف هذا النوع من املعارك والظروف
وطبيعة كل املعارك أن تكون هناك عملية كر وفر ،ربح
وخسارة ،صعود وهبوط ،كل يشء فيها يتبدل ما عدا
اإلميان باملقاتل وإميان املقاتل بحتمية االنتصار".
وأوضح األسد أن الجيش السوري سيتوجه إىل بلدة
جرس الشغور التي يسيطر عليها مقاتلو املعارضة ملساعدة
جنود محارصين عىل مشارفها.
وكانت فصائل املعارضة قد سيطرت الشهر املايض
عىل جرس الشغور الواقعة مبحافظة إدلب ،ليقرتبوا بذلك
من محافظة الالذقية التي تسيطر عليها الحكومة.
وظهر الرئيس السوري يف لقطات تلفزيونية محاطا
بحشود من الناس كانوا يهتفون له.
وكاالت

أخبار
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اتفاق تركي امريكي على
دعم المعارضة السورية جوياً

الرئيسية.
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قال وزير الخارجية
التركي مولود جاويش
أوغلو إن بالده اتفقت
مع الواليات المتحدة
"من حيث المبدأ" على
تقديم دعم جوي لبعض
قوات المعارضة السورية

وقــال أوغلــو لصحيفــة "ديــي صبــاح"
الرتكيــة إنــه يجــب تقديــم الدعــم للمعارضة من
الجــو وإذا مل توفــر لهــم الحاميــة أو يقــدم الدعم
الجــوي فــا هــي الجــدوى؟".
وقــال أوغلــو إن الدعــم الجــوي ســيوفر
الحاميــة للمقاتلــن الســوريني الذيــن تلقــوا
تدريبــا يف إطــار برنامــج تقــوده الواليــات املتحدة
عــى األرايض الرتكيــة ،مشـرا إىل أن كيفيــة تقديم
الدعــم الجوي ســتكون مســؤولية الجيــش الرتيك.
ومل يقــدم أوغلــو تفاصيــل العمليــة أو نــوع
القــوة الجويــة التــي ســتقدم أو مــن ســيقدمها،

محكمة اماراتية تقضي بسجن
خمسة ضباط مخابرات قطريين
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تعليقــه عــى احــدى وســائل التواصــل
االجتامعــي قــال فيــه إن والــده رهــن
االعتقــال مــع عـرات املواطنــن أصحــاب
التوجــه اإلســامي.
وادانــت املحكمــة املواطــن "بإنشــاء
صفحــة باســمه عــى وســائل التواصــل
االجتامعــي واســتخدامها يف بــث اخبــار
كاذبــة تحــض عــى زعزعــة اســتقرار
املجتمــع واالســاءة لســمعة البــاد".
وكانــت محكمــة أخــرى قررت ســجن
عــرات املتهمــن باالنتــاء لجامعــة
االصــاح املعارضــة والتــى تعتربهــا
الحكومــة إحــدى الجامعــات املنتميــة
لإلخــوان املســلمني.
يذكــر أن اإلمــارات نــرت قامئــة
كبــرة تشــمل عــرات املنظــات
والجمعيــات اإلســامية والخرييــة واعتربتها
منظــات إرهابيــة.

اعتــذر رئيــس االئتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة واملعارضة الســورية،
خالــد خوجــة ،مــن الشــعب الســوري ،عــى إزاحــة علــم الثــورة الســورية
وذلــك يف مؤمتــر صحفــي عقــده أمــس مــع رئيــس تيــار بنــاء الدولــة.
ويف مؤمتــر صحفــي عقــده خوجــة يف إســطنبول ،أوضــح أنــه
"حصــل يف املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــده مــع لــؤي حســن رئيــس تيــار
بنــاء الدولــة ،خطــأ غــر مقصــود بوضــع علــم الثورة الســورية عــى ميينه
مبســافة خمســة أمتــار".
وأضــاف خوجــه أنــه "كان قــد اتفــق مــع "حســن" بعدم اســتخدام
علــم النظــام ،فيــا اعــرض "حســن" فقــط عــى وضــع العلــم خلفــه،
فأزيــح إىل اليمــن ،ولكــن كانــت هــذه املســافة بعيــدة قليــا بخطــأ غــر
مقصــود ،ومل ينبههــم أحــد يف القاعــة إليــه".
وتابــع رئيــس االئتــاف بالقــول إنــه "نظ ـ ًرا إلحســاس الكثــر مــن
املخلصــن بالغضــب مــن هــذه الحركــة ،فإنــه يعتــذر إليهــم ،وكذلــك
يعتــذر إىل ثـوار ســوريا األبطــال وأرواح الشــهداء ،الذيــن ضحوا يف ســبيل
رفــع علــم الثــورة  ،مؤكـدًا أن مبــادئ الثــورة التــي قامــت بخــروج أطفال
درعــا مطالبــن بالحــرة والكرامــة مثــل حمــزة الخطيــب الــذي كان أول
مــن خــرج يطالــب بإســقاط النظــام" ،عــى حــد تعبــره.
وأضــاف خوجــه إنــه "عــاش مــا عاشــه حمــزة الخطيــب ورفاقــه
يف ســجون األســد األب ،وتــررت عائلتــه ،وبعدهــا عــاش يف املنفــى ،ومل
يدخــل إال إىل الشــال املحــرر مــن البــاد بعــد ســيطرة املعارضــة عليــه،
كــا كان أول مــن رفــع هــذا العلــم ،وطالــب ومــا يــزل يطالــب بتبنــي
علــم االســتقالل ،وتــرك الرايــات املتعــددة التــي تســتخدم مــن الجبهــات
العاملــة عــى األرض ،لنكــون تحــت رايــة موحــدة ،والعمــل بعقليــة
الدولــة التــي تضــم كل الســوريني وتخدمهــم ،وأن يتحــول الجيــش الحــر
إىل قــوة اســتقالل وطنيــة غــر مؤدلجــة تخــدم الســوريني جميعهــم".
مــن ناحيــة أخــرى ،شــدد رئيــس االئتــاف عــى أن "علم االســتقالل
هــو رمــز الثــورة واســتقالله ،وســيبقى يحملــه حتــى تحقــق الثــورة
غاياتهــا ،والطلــب كان أن يوضــع العلــم األحمــر خلــف لــؤي ،وعلــم
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قضــت محكمــة أمــن الدولــة
اإلماراتيــة بالســجن عــى  5مــن ضبــاط
االســتخبارات القطريــة بتهمــة إهانــة
القيــادة اإلماراتيــة.
وتراوحــت األحــكام بالســجن بــن
 10ســنوات و 25ســنة مــع غرامــة
ماليــة مليــون درهــم ضــد كل منهــم ثــم
إبعادهــم عــن البــاد بعــد قضــاء العقوبة.
وجــاء الحكــم عــى عــي الحــادي
الوحيــد بــن املتهمــن الخمســة القابــع
رهــن االحتجــاز يف اإلمــارات بالســجن 10
ســنوات.
بينــا جــاء الحكــم غيابيــا عــى بقيــة
املتهمــن باملؤبــد ضمــن القضيــة التــى
عرفــت إعالميــا "ببوعســكور".
وفــور اعتقــال الحــادي منتصــف
العــام املــايض اتهمتــه اإلمارات بالتجســس
لصالــح قطــر وهــو ماشــكل أزمــة يف
العالقــات بــن البلديــن والتــى كانــت
متأزمــة أصــا بســبب الخــاف بــن
البلديــن حــول املوقــف مــن "اإلخــوان
املســلمني" يف مــر.
وأدانــت املحكمــة الضبــاط الخمســة
بنــر صــور ورســوم عــى حســاباتهم يف
عــدد مــن مواقــع التواصــل االجتامعــي
تهــن وتحقــر مــن "القيــادات العليــا"
لإلمــارات.
يذكــر أن القضــاء اإلمــارايت حكــم قبل
أشــهر بســجن أحــد املواطنــن بســبب

مــن جهتــه قالــت مصــادر أن وزارة الخارجيــة
الرتكيــة أكــدت وجــود االتفــاق ،وأشــارت إىل أن
هــذا الربنامــج معــد أساســا لعنــارص املعارضــة
الســورية التــي ســيتم تدريبهــا يف تركيــا.
وأكــدت أيض ـاً وجــود خــاف مبــديئ بشــأن
املراحــل املتقدمــة مــن برنامــج التدريــب بــن
أنقــرة وواشــنطن ،مشــرا إىل أن تركيــا تريــد
إرســال املتدربــن لقتــال تنظيــم الدولة اإلســامية
والنظــام يف ســوريا ،وأن ذلــك يكــون مــن خــال
إقامــة مناطــق عازلــة لكــن أمــركا تــويل اهتاممــا
أكــر لقتــال تنظيــم الدولــة قبــل النظــام.
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الثــورة خلفــه ،ولكنهــم رفض ـوا العلــم األحمــر ،وأوضــح حســن أنــه ال
يعتــره علــم النظــام ،ومل يطلــب مــن أحــد إزاحــة العلــم ،ومــن ناحيــة
الربوتوكــول يوضــع العلــم عــى ميــن رئيــس االئتــاف".
وكشــف رئيــس االئتــاف أنــه "ســيكون هنــاك رد مــن االئتــاف عرب
الهيئــة العامــة ،ألن الترسيــب يناقــض كل مــا جــاء يف املؤمتــر الصحفــي،
وأنــه ال تســاهل مــع أي إهانــة ألي قطــرة دم ســالت ،وال ميكــن التعامــل
معهــا باملرونة والتســامح".
وحــول مشــاورات جنيــف ،قــال خوجــة إن "االئتــاف سيشــارك
فيــه مــن خــال منــدوب واحــد هــو رئيــس اللجنــة القانونيــة يف االئتالف
هيثــم املالــح".
وكان االئتــاف الوطنــي الســوري قــد أكــد يف بيــان لــه بتكليــف
رئيــس اللجنــة القانونيــة هيثــم املالــح ،بلقــاء املبعــوث الدويل إىل ســوريا
ســتيفان دي ميســتورا ،يف مدينــة جنيــف ،ليســلمه رســالة تتضمــن
توضيحــا لتطبيــق بيــان جنيــف ،فضــا عــن تســليم رســالة أخــرى إىل
األمــن العــام لألمــم املتحــدة بــان يك مــون.
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إيران تعترف بتدخلها في كل
من سوريا ,العراق واليمن

اعترف قائد الحرس الثوري اإليراني ،اللواء محمد علي جعفري ،بأن تدخالت إيران
في اليمن وسوريا تأتي في إطار توسع خارطة الهالل الشيعي في المنطقة.
وبحســب موقــع محطــة "بــرس يت يف"
اإلخباريــة اإليرانيــة ،فقــد اعتــر جعفــري أن مــا
أســاه "نظــام الهيمنــة الغــريب" بــات يخــى
مــن توســع الهــال الشــيعي يف املنطقــة ،والذي
يجمــع ويوحــد املســلمني يف إيــران وســوريا
واليمــن والع ـراق ولبنــان" ،عــى حــد قولــه.
وأكــد جعفــري خــال كلمــة ألقاهــا مبؤمتــر
تكريــم ذكــرى  3آالف شــهيد مبحافظة ســمنان،
رشق طهــران ،أن " الغــرب يخــى الهــال
الشــيعي ،ألنــه موجــه كالســيف يف قلــب
الكيــان الصهيــوين" ،عــى حــد تعبــره.
التدخل يف اليمن
ووفقــا لوكالــة أنبــاء "فــارس" ،فقــد أقــر
جعفــري خــال كلمتــه ،بوجــود تدخــل إيـراين
يف اليمــن ،مشــددا عــى أن هــذا التدخــل "غــر
مبــارش" ،بقولــه :يعلــم األعــداء بــأن إليــران
تأثــرا يف اليمــن مــن دون أن تقــوم بتدخــل
مبــارش فيــه ،حيــث ينتفــض الشــعب اليمنــي
بنفســه ويواصــل طريــق الثــورة اإلســامية

والشــهداء والشــعب اإليـراين العظيــم ويقتــدي
بهــم".
وأضــاف" :إن كل قــوى العــامل قــد اصطفت
اليــوم للوقــوف أمــام تقــدم ومنــو الشــعب
اليمنــي ،لكنهــا غــر قــادرة عــى ذلــك ،والفضل
يعــود إىل قــوة اإلســام والثــورة اإلســامية
اإليرانيــة يف نــر أهــداف الشــهداء يف العــامل".
وبهــذا يختــزل قائــد الحــرس الثــوري
اإليـراين الشــعب اليمنــي بامليليشــيات الحوثية
التــي يصفهــا بأنهــا تواصــل الثــورة ،أي الثــورة
اإليرانيــة.
التدخل يف سوريا
أمــا حــول التدخــل اإليــراين يف ســوريا
ودعــم نظــام األســد باملــال والســاح والقــوات
العســكرية ضــد ثــورة الشــعب الســوري ،قــال
جعفــري "إن إيــران نظمــت  100ألــف مــن
القــوات الشــعبية املســلحة املؤيــدة للنظــام
الســوري وللثــورة اإلســامية اإليرانيــة ضــد
املعارضــة الســورية ،وذلــك يف إطــار جبهــة

املقاومــة" ،حســب زعمــه ،وعــى الرغــم مــن
ذلــك ظــل النظــام اإلي ـراين ينفــي تدخلــه يف
الشــأن الســوري ،مؤكــدا ً أنــه يقــدم االستشــارة
فقــط لنظــام بشــار األســد.
التدخل يف العراق
وحــول التدخــل االي ـراين يف الع ـراق ،قــال
قائــد الحرس الثــوري االيراين ،أن " تســليح 100
ألــف مــن الشــباب الثــوري واملؤمــن يف قــوات
"الحشــد الشــعبي" التــي قاتلــت واوجــدت
رصيــدا عظيــا للدفــاع عــن االســام والســيادة
االســامية والثــورة االيرانيــة يف املنطقــة".
وحســب أدبيــات الجمهوريــة اإليرانيــة
فــإن قـراءة نظــام واليــة الفقيــه هــي اإلســام
الحقيقــي وتنعــت مــا دون ذلــك باإلســام
املنحــرف.
تهديدات الغرب
وبحســب قائــد الحــرس الثــوري ،فــإن
"املحللــن الغربيــن يــرون بــأن الشــهادة
واملهدويــة جناحــا النظــام اإلســامي يف إي ـران،
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لــذا فــإن األعــداء يســتهدفون واليــة الفقيــه".
واعتــر أن تهديــد الغــرب إلي ـران بالخيــار
العســكري "يبعــث عــى الســخرية ،وأن
الغربيــن باتــوا يدركــون أن الخيــار العســكري
ال يثمــر ضــد إيــران ،لــذا توجهــوا اليــوم
نحــو تهديــدات أخــرى ،منهــا جبهــة الحــرب
الناعمــة".

ليبيا تمنع دخول العمال البنغالدش إلى أراضيها
قــال متحــدث حكومــي إن الحكومــة
الرســمية يف ليبيــا حظــرت دخــول العــال
القادمــن مــن بنغــادش ألن كثــرا منهــم
يحاولــون الســفر إىل أوروبــا بطريقــة غــر
مرشوعــة باســتخدام القــوارب.
وتحولــت ليبيــا التــي ســقطت فريســة
العنــف وانهيــار ســلطة الدولــة بعــد اربــع
ســنوات مــن االطاحــة مبعمــر القــذايف إىل
مركــز رئيــي ملهــريب البــر الذيــن يقومــون
بتهريــب املهاجريــن األفارقــة بحــرا إىل
إيطاليــا.
وقــال حاتــم العريبــي املتحــدث باســم
الحكومــة املعــرف بهــا دوليــا والتــي تتمركز
يف رشق البــاد منــذ أن فقــدت الســيطرة
عــى العاصمــة طرابلــس العــام املــايض إن
عــال بنغــادش ســيحظر عليهــم دخــول
ليبيــا.

ل ي ب يا
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وأضــاف العريبــي لرويــرز إن هــؤالء
العــال يأتــون للعمــل يف الــركات الليبيــة
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لكــن بعــد ذلــك يســعون للهجــرة غــر
الرشعيــة إىل أوروبــا .وتابــع

ان الحظــر هــو جــزء مــن جهــود
الحكومــة ملكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة.
ومل يقــدم العريبــي مزيــدا مــن
التفاصيــل عــن الحظــر الــذي ســيطبق فقط
عــى الحــدود الربيــة واملــواينء واملطــارات
املوجــودة يف رشق ليبيــا التــي تســيطر عليها
الحكومــة املعــرف بهــا دوليــا.
أمــا غــرب ليبيــا نقطــة االنطــاق
الرئيســية للمهربــن الذين يرســلون القوارب
املكتظــة باملهاجريــن نحــو الشــواطيء
االيطاليــة فإنــه يخضــع لســيطرة حكومــة
منافســة تشــكلت بعــد اســتيالء جامعــة
مســلحة عــى طرابلــس يف أغســطس/آب.
وتقــول وكالــة الهجــرة التابعــة لألمــم
املتحــدة إن  51ألــف مهاجــر دخلــوا أوروبــا
بعــد عبــور البحــر املتوســط حتــى اآلن هــذا
العــام.

دليل قونية
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أبو الطيب
الخطيب

الدولة العظمى

افتتاح جامعة تركية قطريـــة
الستيعاب الطالب السوريين

خطة إلنشاء جامعة
تركية قطرية الستيعاب
الطالب السوريين
مقرها في غازي عنتاب
وتد ّرس باللغة العربية.

كشف وزير الرتبية الرتيك "نايب آوجي"،
عن وجود خطة إلنشاء جامعة تد ّرس باللغة
العربية يف مدينة غازي عنتاب جنويب تركيا،
بهدف استيعاب األعداد الكبرية للطالب
السوريني.
جاء ذلك يف مؤمتر صحفي عقده يف
مقر وزارة الرتبية بالعاصمة الرتكية "أنقرة"،
وأضاف ر ًّدا عىل سؤال توجه به أحد
ت
ركيا

خرب
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الصحفيني حول الوضع التعليمي لالجئني
السوريني يف مراكز استضافتهم جنويب البالد:
"نويل أهمية يف هذه املرحلة لتأسيس جامعة
دولية تركية قطرية ،كخطوة تهدف لتوفري
التعليم الجامعي للطالب السوريني".
وحول نوعية التعليم املقدم ألبناء
الالجئني السوريني ،أوضح الوزير الرتيك أن
البلديات وعدد من املنظامت غري الحكومية
افتتحت مدارس تهدف لتوفر الخدمات
التعليمية يف مراكز اإليواء ،مش ًريا إىل أن
دروسا باللغة
املنهاج التعليمي يتضمن أيضً ا ً
الرتكية مبعدل  5ساعات أسبوع ًيا.
وشدد "آوجي" عىل أن الطالب السوريني
الذين أنهوا دراسة املرحلة الثانوية ،بحاجة
ماسة ملقاعد دراسية يف الجامعات ،وأن
الحكومة الرتكية عملت عىل تخصيص مقاعد
إضافية للسوريني يف جامعاتها ،بحيث ال
تؤثر تلك املقاعد عىل أعداد الطالب األتراك،
الفتًا إىل أن املعارضة الرتكية تستغل ملف
ٍ
إشاعات مفادها أن
الطالب السوريني ،وتنرش
الحكومة الرتكية تعمل عىل تدريس الطالب
السوريني يف جامعاتها فيام ال يجد الطالب
األتراك مكانًا لهم يف جامعاتهم.

سماحة 4 :سنوات ونصف سجن بتهم تتعلق باالرهاب

عيل مملوك

ميشال سامحة

أصدر القضاء العســكري اللبناين حكام بالســجن
أربــع ســنوات ونصــف الســنة عــى الوزيــر اللبنــاين
الســابق ميشــال ســاحة ،بتهمــة إدخــال متفجـرات
مــن ســوريا إىل لبنــان ،بحســب مــا أعلــن مصــدر
قضــايئ .وت ُحتســب الســنة الســجنية يف لبنان  9أشــهر
وتحســم مــن عقوبــة املحكــوم مــدة توقيفــه ،وهــو
مــا يعنــي يف حالــة ســاحة املوقــوف منــذ شــهر آب/
أغســطس  2012خروجــه مــن الســجن نهايــة .2015
حكــم القضــاء العســكري اللبنــاين عــى الوزيــر
الســابق ميشــال ســاحة بالســجن ملــدة أربــع
ســنوات ونصــف الســنة بنــاء عــى اتهامــه بإدخــال
متفجــرات مــن ســوريا إىل لبنــان ،وفــق مــا أعلــن
مصــدر قضــايئ .وقــال املصــدر إن املحكمــة "دانــت
ســاحة مبحاولــة القيــام بأعــال إرهابيــة واالنتــاء
إىل مجموعــة مســلحة وقــررت ســجنه ألربع ســنوات
ونصــف الســنة وتجريــده مــن حقوقــه املدنيــة".
وال ميكــن لســاحة بعــد تجريــده مــن حقوقــه
املدنيــة مامرســة حــق الرتشــح لالنتخابــات أو
املشــاركة يف التصويــت ،كــا مينــع مــن تبــوء أي
منصــب رســمي أو حكومــي يف املســتقبل.
وســاحة وزيــر ونائــب ســابق ،وكان قبــل
توقيفــه مستشــارا للرئيــس الســوري بشــار األســد.
وكان ميــي جــزءا كبــرا مــن وقتــه يف دمشــق.
سامحة حر نهاية 2015
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ياصاح هذه تركيا انظرتجد ماترس به
المس وحضارة قامت آ
أوابد أ
الن
آل عثمان أقاموا دولة عظمى
للتاريخ
ً
للسالم مجدا ورسخوا
وأسسوا إ
اليمان
إ
بنوا دولة بك�ى من بر وبحر
ف ي� ش
ال�ق والغرب تعاظمت وكان
ماكان
أ
ف
سمت وحلقت رايتها ي� الفاق
خافقة
بكتاب هللا الكريم وسنة نبينا
العدنان
أعظم بدولة سادت الدنيا كلها
وتأمرت عليها أمة الكفر من جن
وإنس وشيطان
أال إن الزمان عاد لنفخر بعظيم
نجم ساطع من نجوم الدين والدنيا
أربكان
وضع حجر التأسيس لالسالم
مجدداً
ف ي� تركية العظمى وأقام بها أمناً
وأمانا
وأنجب لها أبطاال ً رفعوا راية مجدها
أحمد داوود أوغلو ورجب طيب
أردوغان
غناءة
أما قونيا ب
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ومبوجــب القانــون اللبنــاين ،ت ُحتســب الســنة
الســجنية تســعة أشــهر .وتحســم مــن عقوبــة
املحكــوم مــدة توقيفــه وهــو مــا يعنــي يف حالــة
ســاحة املوقــوف منــذ شــهر آب/أغســطس 2012
خروجــه مــن الســجن نهايــة العــام الحــايل ،وفــق

محاميتــه رنــا عــازوري.
واختتمــت املحكمــة العســكرية الدامئــة
محاكمــة ســاحة.
ويف الجلســة التــي عقــدت يف  20نيســان/أبريل،
اعــرف ســاحة بأنــه نقــل متفج ـرات مــن ســوريا
لتنفيــذ سلســلة تفج ـرات واغتيــاالت يف لبنــان.
وقــال إنــه تســلم "مبلــغ  170ألــف دوالر
مــن الســوريني" ووضعهــا يف صنــدوق ســيارته مــع
املتفجـرات .وقــال إنــه ســلم األمــوال واملتفجـرات إىل
أحــد معارفــه ويدعــى ميــاد كفــوري يف مــرآب منزله
يف بــروت.
وكــرر ســاحة خــال القــول إنــه وقــع "يف
فــخ" نصبــه لــه الشــاهد كفــوري الــذي أبلــغ القــوى
األمنيــة اللبنانيــة عــن مخطــط ســاحة ومملــوك.
وكاالت.

حزيران 2015

فعاليات مقدسية
مختلفة في تركيا
شهدت املدن الرتكية عدة نشاطات تتعلق
بالقدس حيث نظمت مؤسسة القدس وتاريخنا
“كوتاد” معرضا للصور بعنوان "القدس بوابة
السامء” يف العاصمة الرتكية أنقرة يف الفرتة  2ـ
 4أيار/مايو ؛ للتعريف باملسجد األقىص املبارك،
ومدينة القدس .وافتتح املعرض يف مرتو األنفاق
بأنقرة ،برعاية وقف خريجي وطالب مدارس األمئة
والخطباء بأنقرة ،وجمعية املعلمني املتطوعني
باسطنبول.
ونظمت جمعية إرادة الشبابية ملتقى القدس
أمانتي األول يف مدينة إسطنبول ،يومي األحد
واالثنني املوافق  ١٨-١٧مايو ٢٠١٥م بحضور نخبة
من العاملني ألجل القدس ،وجرى تكريم للفرق
الدولية التي شاركت يف حملة “القدس أمانتي” .
وأقامت مؤسسة الرواد العاملية يف اسطنبول
مهرجانا بعنوان "إلی بيت املقدس" افتتحه
الطالب األفريقي أحمد يونس بتالوة آيات من
القرآن الكريم ،من ثم كانت هناك كلمة لرئيس
املؤسسة األستاذ فتحي عبد القادر ،وتخلل االحتفال
كلمة للكاتب الرتيك عبدالرحمن ديليباك باإلضافة
لوصالت إنشادية باللغة الرتكية.
يف حني انطلقت يوم الخميس 2015/05/21
ورشة عمل إعالمية بعنوان "القدس يف اإلعالم
العريب  -الواقع واملأمول" ،مبشاركة مختصني يف
الشأن املقديس ووسائل إعالم عرب ّية.
وشارك الطالب الفلسطينيني يف العاصمة الرتكية
أنقرة ومختلف املدن الرتكية يف فعاليات امللتقى
الطاليب الثامن الذي تنظمه عدد من املؤسسات
الرتكية بشكل سنوي ،مبشاركة الطلبة األجانب من
مختلف أنحاء
العامل ،بهدف
التعارف والتبادل
الثقايف بني
الشعوب املختلفة
 .وشهدت خيمة
فلسطني حضور
آالف الزوار األتراك
واألجانب.
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ما الذي تبقى من أرض
فلسطين التاريخية؟

قال تقرير صادر عن
اإلحصاء المركزي
الفلسطيني ،إن
إسرائيل تستولي
على  85%من أراضي
فلسطين التاريخية
وتواصل نهب
المقومات الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان
صحفي صدر عنه
بمناسبة يوم األرض.
وتســيطر “إرسائيــل” ،بحســب البيــان ،عــى  %85من
أرايض فلســلطني التاريخيــة التــي تبلــغ مســاحتها حــوايل
 27ألــف كــم ،2بينــا يســتغل الفلســطينيون حــوايل %15
فقــط مــن تلــك املســاحة ،ويف ظــل إج ـراءات االحتــال
اإلرسائيــي لتقســيم األرايض الفلســطينية إىل عــدة مناطــق
بلغــت نســبة الفلســطينني أكــر مــن  %48مــن إجــايل
الســكان يف فلســطني التاريخيــة ،مــا يقــود إىل االســتنتاج
بــأن الفــرد الفلســطيني يتمتــع بأقــل مــن خُمس املســاحة
التــي يســتحوذ عليهــا الفــرد اإلرسائيــي مــن األرض.
وأوضــح البيــان ،إن ســلطات االحتــال قامــت منــذ
العــام  2000-1967بهــدم نحــو  500مبنــى ،وخــال الفــرة
 2014 -2000تــم هــدم  1,342مبنــى يف القــدس ،مــا
أســفر عــن ترشيــد مــا يقــارب  5,760شــخصاً.
وتشــر البيانــات إىل تزايــد وتــرة عمليــات الهــدم
الــذايت للمنــازل يف القــدس منــذ العــام  2000حيــث
أقدمــت ســلطات االحتــال عــى إجبــار  340مواطنـاً عــى
هــدم منازلهــم بأيديهم خــال الفــرة  ،2014-2000وشــهد
العــام  2010أعــى عمليــة هــدم ذايت والتــي بلغــت 70
عمليــة ،مقابــل  49عمليــة هــدم يف العــام  .2009وبلــغ
عــدد املســتوطنات والقواعــد العســكرية اإلرسائيليــة يف
نهايــة العــام  2013يف الضفــة الغربيــة  409مواقــع ،أمــا
عــدد املســتوطنني يف الضفــة الغربيــة فقــد بلــغ 580,801
نهايــة العــام .2013
ويتضــح مــن البيانــات أن  %48.5مــن املســتوطنني
يســكنون يف محافظــة القــدس حيــث بلغ عـــددهم حوايل

 281,684مســتوطنا ،وتشــكل نســبة املســتوطنني مــن
الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة  21مســتوطنا مقابــل
كل  100فلســطيني ،يف حــن بلغــت أعالهــا يف محافظــة
القــدس  69مقابــل كل  100فلســطيني.
تشــر البيانــات الــواردة من وزارة التخطيــط يف تقرير
اإلطــار الوطنــي االســراتيجي للسياســات والتدخــات
اإلمنائيــة يف املناطــق املســاة (ج) نقــاً عــن البنــك
الــدويل ،أن املســاحة املزروعــة يف املســتوطنات اإلرسائيليــة
يف الضفــة الغربيــة خــال العــام  2013بلغــت حــوايل 100
كــم 2معظمهــا زراعــات مرويــة تصديريــة ،مســتغلة أكــر
مــن  50مليــون مــر مكعــب ســنوياً للزراعــة مــن امليــاه
الجوفيــة الفلســطينية ،بينــا مل تتجــاوز املســاحة األرضيــة
املزروعــة املرويــة مــن قبــل الفلســطينيني  78كــم 2وذلــك
يف العــام .2011
وأوضــح البيــان أن إرسائيــل مــا زالــت تتعامــل مــع
األرايض املحتلــة يف الضفــة الغربيــة عــى أنهــا حقــل
مفتــوح لالســتغالل االقتصــادي ،خاصــة فيــا يتعلــق
باملناطــق املســاة (ج) والتــي تقــع تحــت الســيطرة
اإلرسائيليــة الكاملــة حســب اتفاقيــات أوســلو والتــي
متثــل أكــر مــن  %60مــن مســاحة الضفــة الغربيــة.
وتعتــر املناطــق (ج) املخــزون االســراتيجي للمــوارد

والــروات الطبيعيــة والتــي يحــرم عــى الفلســطينيني
اســتغاللها بســبب القيــود اإلرسائيليــة ،حيــث تنتــر يف
هــذه املنطقــة املســتوطنات اإلرسائيليــة والبــؤر والقواعــد
العســكرية باإلضافــة إىل جــدار الضــم والتوســع والــذي
عــزل أكــر مــن  %10مــن مســاحة الضفــة الغربيــة ،يضاف
إىل ذلــك املســاحات الشاســعة والتــي تعتربهــا ســلطات
االحتــال اإلرسائيــي مناطــق عســكرية مغلقــة ال تســمح
للتواجــد الفلســطيني فيها.ووفــق اتفاقيــة أوســلو الثانيــة
املوقعــة بــن الســلطة الفلســطينية وإرسائيــل عــام 1995
تم تقســيم الضفــة الغربيــة إىل  3مناطــق (أ) و(ب) و(ج).
ومتثــل املناطــق (أ)  %18مــن مســاحة الضفــة ،وتســيطر
عليهــا الســلطة الفلســطينية أمنيــا وإداريـاً ،أمــا املناطــق
(ب) فتمثــل  %21مــن مســاحة الضفــة وتخضــع إلدارة
مدنيــة فلســطينية وأمنيــة إرسائيليــة .أمــا املناطــق (ج)
والتــي متثــل  %61مــن مســاحة الضفــة تخضــع لســيطرة
أمنيــة وإداريــة إرسائيليــة ،مــا يســتلزم موافقــة الســلطات
اإلرسائيليــة عــى أيــة مشــاريع .ومنــذ ذلــك الوقــت ،يحيي
الفلســطينيون يف كافــة مناطــق تواجدهــم ،هــذه الذكــرى
بفعاليــات ومسـرات ،ويعتربونهــا رمـ ًزا مــن رمــوز الصمود
الفلســطيني ،كونهــا تعـ ّـر عــن محــور الـراع مــع إرسائيل
املتمثــل بـــ”األرض”.
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إبراهيم العكاري ,محب األقصى
الذي استشهد دفاعا عنه

داوم الرباط في األقصى ،غاضبًا دوما من اقتحامه المتتالي من قبل االحتالل
ومستوطنيه ،تعهد أن يكون شوكة في حلق كل متطرف يريد المس به بسوء ،حتى
لقي ربه شهيدا ،مدافعا عن المسجد المبارك ،بعد تنفيذه عملية بطولية بدهس عدد
من جنود االحتالل ومستوطنيه ..إنه شهيد األقصى الثائر إبراهيم العكاري.
مل يتاملــك الشــهيد العــكاري نفســه بعــد رؤيتــه
صبــاح األربعــاء قطعــان املســتوطنني وجنــود االحتــال
يدنســون باحــات املســجد األقــى املبــارك ،حتــى
وصلــوا إىل منــر صــاح الديــن ،فانفجــر كــركان ثائــر يف
وجــه املتطرفــن ،ليعبــد بدمائــه الطريــق نحــو تحريــر
املســجد األســر ،ويطلــق صيحــة غضــب يف أهــايل
القــدس أن هبــوا بــكل مــا متلكــون للــزود عــن أوىل
القبلتــن وثالــث الحرمــن.
وكان الشــهيد إبراهيــم عــكاري ( 38عا ًمــا) مــن
مخيــم شــعفاط شــايل القــدس ،قــد ارتقــى شــهيدًا،
بعــد أن أطلــق عليــه جنــود االحتــال ثــاث رصاصــات
اخرتقــت رأســه ورقبتــه ،إثــر تنفيــذه عمليــة دهــس
يف شــارع رقــم " "١عــى خــط ســكة القطــار غــريب
القــدس ،قتــل فيهــا مســتوطنان وأصيــب  13آخريــن،
بينهــم ثــاث إصابــات خطرية.وأدخلــت عملية الشــهيد
املقــديس إبراهيــم عــكاري الفرحــة والبهجــة عــى
نفــوس املقدســيني وأهــايل الضفــة الغربيــة وغــزة؛
وشــفت صــدور قــوم مؤمنــن يف الـــ 48والشــتات
الفلســطيني وبقيــة دول العــامل؛ وحمــت روح عــكاري
املســجد األقــى املبــارك ،بقتلــه وجرحــه العديــد مــن
الصهاينــة ردا عــى مواصلــة اقتحامــه وتدنيســه.
الشــهيد عــكاري متــزوج ولــه مــن األبنــاء خمســة،
عــاش حــب املســجد األقــى بداخلــه؛ وســجن عــدة
م ـرات ألجــل ذلــك؛ حيــث تقــول "أم حمــزة" زوجــة
عــكاري ،إن زوجهــا الحافــظ لكتــاب اللــه كان يتابــع
باهتــام وقلــق بالــغ منــذ صبــاح األربعــاء تدنيــس
املســتوطنني للمســجد األقــى واالعتــداء عــى
املرابطــات فيــه؛ ومــن ثــم خــرج مــن املنــزل وعالمــات
الغضــب باديــة عــى وجهــه؛ إىل أن علمنــا الحقــا أنــه
دهــس جنــودا ومســتوطنني ،وعــاد لنــا شــهيدا فــدا ًء
للقــدس.
ويفتخــر حمــزة نجــل الشــهيد بوالــده قائــا" :أيب
مــات شــهيدا رحمــه اللــه ،وأســأل اللــه أن يلحقنــا بــه
شــهداء؛ فالشــهادة أســمى أمنيــة ميكــن أن يحققهــا
املســلم؛ واملســجد األقــى بــاق يف قلوبنــا إىل يــوم
الديــن ،وســنحميه بدمائنــا وأرواحنــا”.
ويــروي املقــديس أحمــد مــن مخيــم شــعفاط ،أن
الشــهيد كان يرابــط دامئــا يف املســجد األقــى ويتصدى
للمســتوطنني؛ وكان خــال املواجهــات يتلثــم خشــية
معرفتــه مــن قبــل كامــرات رشطــة االحتــال ،وكان
دامئــا مســتفز ويشــعر بالقهــر والغضــب مــا يرتكبــه
االحتــال يف باحــات املســجد األقىص.والشــهيد إبراهيــم
هــو شــقيق األســر املقــديس املحــرر املبعــد إىل تركيــا
مــوىس محمــد عــكاري ،والــذي تحــرر ضمــن صفقــة
وفــاء األحــرار قبــل ثــاث ســنوات ،بعــد أن أمــى
( 19عا ًمــا) داخــل ســجون االحتــال ،حيــث كان

ميــي حكـ ًـا بالســجن املؤبــد بعــد إدانتــه بالعضويــة
يف كتائــب القســام وأرس الجنــدي "طوليدانــو" ،الــذي
كان أحــد عنــارص حــرس الحــدود ،وأرس بتاريــخ 13
كانــون األول (ديســمرب) عــام  1992يف اللــد ،مــن قبــل
مجموعــة تابعــة لحركــة حــاس.
وفــور انتشــار خــر نجــاح الشــهيد عــكاري يف قتل
صهيونيــن ،أحدهــا ضابــط؛ عمــت البهجــة نشــطاء
الـ"فيــس بــوك" ،وامتــأ بالتهــاين من قبل الفلســطينيني
يف القــدس والضفــة الغربيــة؛ حيــث قــال الناشــط
محمــود بشــر" :مــروك لشــعبنا العمليــة البطوليــة
التــي شــفت صــدور قــوم مؤمنــن ،وعقبــال املزيــد
مــن العمليــات الناجحة".وبعــد عملية الشــهيد عكاري
بســاعات؛ قــام مقــاوم فلســطيني بعملية دهــس لثالثة
جنــود قــرب الخليــل؛ حيــث أصيــب أحدهــم بج ـراح
خطرة.وعمقــت العمليــة البطوليــة الخالفــات داخــل
دولــة االحتــال؛ حيــث انتقــد وزيــر خارجيــة االحتــال
"ليربمــان" اقتحــام املســجد األقــى مــن قبــل أعضــاء
كنيســت صهاينــة؛ بعــد العمليــة البطوليــة؛ وقــال بــأن
منظــر الجثــث عــى الطــرق يحزنــه.
تعاطي آخر فُتات املدينة
ـديس الرشيــف  15دومنـاً
ـ
تبلــغ مســاحة الحــرم الق ّ
تقريبـاً ،وهــو يشـكّل خُمــس مســاحة القــدس العتيقة
املحاطــة باألســوار .الحــرم صــدر البلــدة القدميــة ،منــه
وإليــه ت ُرفــد حركــة النــاس يف الســوق املحيــط الــذي
تعيــش مــن رزقــه آالف العائــات املقدسـ ّية وترتكّز فيه
الحركــة االقتصاديّــة واالجتامع ّيــة وحركــة الســياحة ،مبا
يف ذلــك ح ّجــاج كنيســة القيامــة .أي ان الحــرم يشــغل

إىل حــد كبــر محـ ّرك حيــاة املدينــة يف البلــدة القدميــة.
باملقابــل ،يعيــش يف القــدس أكــر مــن  350ألــف
فلســطيني موزّعــن يف أشــاء القــدس عــى قــرى
ّ
وأحيــاء تح ّولــت جــ ّراء خنقهــا ،ومصــادرة أرضهــا،
وشـ ّـق الشــوارع حولهــا وعربهــا ،وانعــدام أي تخطيــط
ملصلحتهــا ..إىل غيتوهــات فقــر وبؤس ترضبهــا الجرمية
والعصبيّــة املحليّــة وغريهــا مــن آفــات التفقــر 75 .يف
املئــة مــن س ـكّان القــدس تحــت خ ـ ّط الفقــر 85 ،يف
املئــة مــن أطفــال القــدس تحــت خ ـ ّط الفقــر.
وهــؤالء املخنوقــون يف قراهــم املحــارصة التــي
فقــدت أي إمكانيّــة للتطـ ّور ،وتكدّســت بيوتهــم فــوق
بعضهــا مــن دون إمكانيّــة نشــوء أي حيّــز مــد ّين
اقتصــادي ،مل يبــق لهــم غــر البلــدة القدميــة التــي
ّ
يســكنها أقــل مــن  10يف املئــة مــن فلســطينيي القدس.
الصــاة يف املســجد األقــى ،وهــذه حقيقــة ال مفــ ّر
املــادي الوحيــد الــذي ال يــزال
منهــا ،هــي الســبب
ّ
يدفــع ع ـرات آالف املقدســيني للخــروج مــن أحيــاء
الفقــر املحــارصة للتواجــد داخــل األســوار وتعاطي آخر
فُتــات املدينــة.
عمالق القُدس األكرب
ال يُطــرح االســتيالء عــى الحــرم الرشيــف
وحــده ،لك ّنــه يــأيت يف ســياق ســيطرة صهيون ّيــة
منفلتــة عــى األمــاك يف القــدس ،خاصــ ًة يف البلــدة
القدميــة ومحيطهــا .ال يبخــل اإلرسائيليّــون بــأي مــن
أســاليب الســيطرة :أخــذ البيــوت بقــ ّوة الســاح،
تزويــر املســتندات ،واســتخدام الســارسة العمــاء.
وضــع الســيطرة عــى الحــرم ،حتــى لــو كان ذلــك

إبراهيم العكاري

باقتطــاع وقــت محــدد لليهــود وآخــر للمســلمني ،يف
ســياق اســتيطاين أوســع للقــدس يجعلنــا نــرى الصــورة
واضحــة :تحويــل البلــدة القدميــة مــن فضــاء مــدين
عــريب إىل فضــاء فيــه حركــة متوازنــة بــن العــرب
واليهــود توفّــر ح ّجــة أمنيّــة لتقســيم البلــدة القدميــة
وتطبيــق فصــل قومــي واضــح فيهــا باألوقــات واملناطق
والطرقــات .ملــاذا؟ ليــس األمــر محاولــة لتهويــد التاريخ
فقــط ،وال هــو شــأن دينــي فحســب ،لك ّنهــا حاجــة
ماســة تتثبّــت بفضلهــا الرؤيــة
تخطيطيّــة عنرصيّــة ّ
الصهيون ّيــة للمنطقــة .حاجــة اســمها :توحيــد القــدس.
حــن يقــول اإلرسائيل ّيــون "توحيــد القــدس" ،فالتطبيــق
الفعــي لذلــك هــو جعــل كل املســتوطنات اليهوديّــة
املحيطــة بجميــع أطــراف القــدس ،غربيّــة كانــت أم
رشق ّيــة ،امتــدادا ً جغرافيـاً يهوديـاً واحــدا ً تحــت ســلطة
إرسائيل ّيــة واحــدة .ولهــذا ،فــإن الجــزء األكــر مــن
التج ّمعــات العربيّــة يف "القــدس املو ّحدة" يتــم ابتالعها
مجـ ّزأة ومفصولـ ًة ومحصــورة داخــل عمــاق "القــدس
الكــرى" ،بينــا تبقــى بعــض التج ّمعــات العرب ّيــة
األخــرى خــارج منطقــة نفــوذ املدينــة مبــا يضمــن أالّ
يتعــدى الفلســطينيّون يف املدينــة نســبة  30يف املئــة
وصــل اإلرسائيليّــون املســتوطنات ببعضها
مــن سـكّانهاَ .
البعــض عــر مركــز املدينــة ضمــن رؤيــة "القــدس
الكــرى" ،فعلــوا هــذا أوالً عــر شــبكة شــوارع صــادرت
مــا تب ّقــى مــن أر ٍ
اض عربيّــة ،ثـ ّم عــر مــروع القطــار
الخفيــف الــذي يفــي بالغــرض ذاته .ولعـ ّـل امليّــز األهم
الــذي شــهدته القــدس عــى اثــر استشــهاد الفتــى
محمــد أبــو خضــر حرقـاً ،كان قطــع الشـ ّبان يف منطقة
شــعفاط سـكّة القطــار الخفيــف ،وقــد أخرجــت تلــك
الخطــوة الســلطات اإلرسائيليّــة عــن طورها ،ملــا تحمله
مــن أبعــا ٍد تخطيط ّيــة سياس ـ ّية.
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TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ
نتعلم اللغة الرتكية
بطيء
رسيع
حلو
حامض
جديد
قديم
كامل
ناقص
نظيف
وسخ
طويل
قص�
ي
متعب
مريض
حزين
ضعيف
قوي
غاضب
أفقي
 -1محمود قطز – أتت
 -2موىس بن النصري
 -3دار األرقم
 -4أرن
 -5أب – حطي
 -6ما – ليبيا
 -7هروب
 -8سكري
 -9ابن تيمية
 -10آل – يلك
 -11طارق بن زياد
 -12قتيبة بن مسلم
عمود
 -1مهاتري محمد
 -2أرح – لري
 -3ريم – كم – سد
وص – بال سيكام
ّ -4
 -5الند – تلني
 -6قناديله – يزين
 -7طربق – يرهب – ه َّن
 -8قاز – حبو – ب ب
 -9سم – طّيب – قي
 -10شياهها – تر
 -11متّا – فا
 -12الغزالة

yavaş
çabuk
tatlı
ekşi
Yeni
Eski
Tam
Eksik
Temiz
Kirli
Uzun
Kısa
yorgun
hasta
üzgün
zayıf
güçlü
kızgın
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تـ َ ي ز
ـم�
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اوزون
ِكصه
يورجون
هاسته
اوزكون
ظاي ِــف
كوتشلو
كـزكن
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كلامت متقاطعة

أفقي
 -1قائــد الفرقــة األلبانيــة يف أواخــر افلعــر
العثــاين وأصبــح ملــك مــر والشــام
 -2سجن – شاعر بالبطوالت والهجاء
 -3حيوان قطبي – عملة قدمية
 -4احرس بالعامية
 -5قبيلة عربية
 -6اقاتل يف سبيل الله – تحوز
 -7عالج يف االسعار
 -8عري
 -10لقب ملعلمي املدراس
 -11رعديد – وصلت – إله
 -12شاعر الرسول صىل الله عليه وسلم
عمودي
 -1بطــل مــن أبطــال االســام قتــل مرحــب
اليهــودي قائــد أخــر حصــن مــن حصــون خيــر
 -2ود – رقّع الثوب بالجزم
 -3طرق التقرب من الله تعاىل
 -4قليب معكوسة  -شيدوا معكوسة
 -5للنداء – متشابهة
 -6إله اغريقي – أذيع
 -7خاصتــي معكوســة – لقــب لشــاعر حمــي
اســمه عبــد الســام ابــن رغبــان
 -8صوت االنفجار  -سلسلة الجبال االروبية
 -9غنمتا – مخلوقات غري مرئية
 -10جلدهام
 -11قائــد مــري يف عهــد املامليــك – مــى
لي ـاً معكوســة
 -12يبلغكم – رشا معكوسة
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التغربة السورية

طاهر أكيوريك

قونيا

خرب

A
K O NY

ماهر زين التقى
الشباب في قونية

ضمن فعاليات بلدية قونية الكبيرة والتي
تنطوي تحت اسم "لقاء الشباب" قامت
إدارة البلدية بدعوة المنشد العالمي
المشهور ماهر زين ليلتقي الشباب في
المدينة .وبدوره قال طاهر أكيوريك رئيس
بلدية قونية الكبيرة بأن مدينة قونية
تتميز بأعداد شبابها الكبيرة وهذا الذي
يدعو إدارة البلدية على االهتمام بالشباب
وإقامة مثل هكذا برامج.

وأكد أكيوريك بأن مدينة قونية التي تعترب إحدى أقدم املدن العريقة
والتاريخة مستمرة بوفائها لألمانة التي أخذتها من السالجقة .كام قال
بأن أهايل مدينة قونية يعملون مابوسعهم للمحافظة عىل تاريخ األجداد
والعظامء حيث تابع قائالً ”:دعونا جمعياً وقبل أن ننىس أن نعيش حقيقة
تلك الهوية ,املرياث واألمانة التي حملناها .فمدينة قونية قد خطت
خطوات مهمة وجدية إىل حد اللحظة لتكون بذلك مدينة لها قيمة تليق
بأجدادها السالجقة .وعىل أكتافكم ستتابع هذه القافلة مسريتها إن شاء
الله".
وبدوره تشكر أكيوريك املنشد العاملي ماهر زين عىل حضوره كام
تشكر جميع القامئني عىل انجاح هذا الربنامج.
وبعدها صعد ماهر زين إىل املرسح وبدأ باالنشاد برفقة أالف
الشباب الذين كانوا يف ساحة االحتفال.

تبديل لوحات السيارات السورية بأخرى تركية
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بدأت مديرية فرع املرور مبدن تركية
مختلفة باستبدال لوحات السيارات السورية
مبثيالتها الرتكية ،نظرا ً لكرثة وجود السيارات
السورية التي دخلت األرايض الرتكية منذ بدء
األحداث ال ّدامية يف سوريا ،ولتج ّنب حدوث
اعتداءات عىل السيّارات السورية من ِقبل
بعض الجامعات الرتكية التي تعرتض عىل تواجد
السوريّني ضمن األرايض الرتكية ولتسهيل عملية
ضبط املخالفات املرورية من ِقبل السيارات
السورية.
وتعليقاً عىل هذه الخطوة ،أوضح رئيس
فرع مديرية ال ّرقابة والتّسجيل املروري “نادر
تليل” ،بحسب ما نقل عنه موقع “ترك برس”،
أ ّن مديرية املرور بدأت مبنح السيارات السورية
املوجودة يف املحافظة والبالغ عددها 300
ٍ
لوحات تركية صالحة لالستخدام املؤقّت.
مركبة،
حيث سيكون بإمكان ماليك السيارات
السورية ،الحصول عىل اللوحة بعد إبرازهم
الوثائق التي تثبت تسديدهم قيمة التأمني

ورسوم التّسجيل ،باإلضافة إىل الوثيقة التي
تثبت إجراء فحص تقني للسيارة.
كام أوضح تليل أ ّن اللوحة ستًمنح
للسوريّني امل ُس ّجلني لدى إدارة الطّوارئ
والكوارث الرتكية (.)AFAD
وأضاف تليل يف معرض حديثه عن هذا
املوضوع بأ ّن إدارة فرع املرور ستفرض عقوبات
مادية عىل أصحاب السيارات الذين سيمتنعون
عن تسجيل سياراتهم ،كام سيت ّم منع كافّة
السيارات السورية التي مل يتم تبديل لوحاتها
من التّج ّول ضمن األرايض الرتكية.
وأشار تليل إىل أ ّن السيارات التي يت ّم
تبديل لوحاتها ال ميكن بيعها ،كام ال ميكن
استخدامها ّإل من ِقبل صاحبها األصيلُ ،مضيفاً
أ ّن عىل أصحاب السيارات السورية ،الحصول
عىل وثيقة خروج يف حال أرادوا مغادرة األرايض
الخاصة.
الرتكية بواسطة سياراتهم ّ

تعت� الثورة السورية مختلفة تماماً عن بقية
ب
الثورات ت
العر� بكل تفصيل
ال� انطلقت ف ي� الوطن
يب
ي
تحتويه طياتها .حيث أنه وعىل الرغم من كثافة
أ
ت
ال� ّتدعي دعمها للقضية
الترصيحات والطراف ي
ف
السورية لكن الشعب السوري اليزال وحيداً ي� ميدان
ت
اللوا� أصبحن
غارق بدماء أبناءه ودموع نساءه
ي
ف
ت
ال� لم يشهد التاريخ
أرامل ي� خضم هذه الحرب ي
لها مثيل...
أذكر كلمة والدي رحمة هللا عليه ت
ال� قالها يل
ي
ت
وال� لم ت
أك�ث مدى حقيقتها بسبب
قبل  4أعوام ي
ت
ال� كنا متأثرين به ولعدم فهمنا
حماس الشباب ي
ت
ت
ال� أنشئت عليها سياسة هذا البلد
لتفاصيل ال�كيبة ي
ف
ث
ت
وال� تبقى إىل حد اللحظة من أك� االسباب ي� إطالة
ي
هذه الحرب حيث قال يل والدي أنذاك ":إنكم بدأتم
ين
(فلسط� الثانية) " .عندها
بكتابة التغربة السورية
ف
أجبته رحمه هللا ":ب يأ� إنكم التزالون تعيشون ي� تلك
ت
وأج�تكم عىل قبول
ال� ُضغط بها عليكم ب
الحقبة أ ي
ش
�ء لنه لم يكن هناك وسيلة توصل صوتكم إىل
كل ي
ف
و� زمن التكنولوجيا فاباستطاعة
العالم لكننا اليوم ي
كل فرد إيصال وإسماع صوته إىل العالم بأرسه وهذا
الفرق بيننا وبينكم"...
أ
الن وبعد أربعة أعوام من الدم والدمار
والتهج� والقتل واالبادة أدركت مدى حقيقة
والحرب
ي
تلك الجملة ت
ال� قالها يل والدي رحمه هللا...
ي
ت
ال� مرت بها سوريا منذ
عندما ندرس المراحل ي
بداية الحرب ت
وح� اللحظة نستطيع فهم خطورة
ت
ال� أصبح الشعب السوري سجيناً بداخلها
الدائرة ي
ت
ث
ال� لها مصالح عىل االرض
نتيجة لك�ة الدول ي
السورية ت
اس�اتيجياً ,دينياً ,طائفياً وعىل المستوى
إالقليمي الذي تتمتع به سورية كدولة...
ت
ال� أنشئتها الدول العربية وبعض
إن
التبعيات ي
أ
أ
ث
الدول الجنبية قد كانت من أك� الدوات المساهمة
ف� تعقيد أ
الزمة السورية ووصولها إىل ماهي عليه
يأ
الن وذلك بسبب إرغام الجهات ت
ال� تدعمها عىل
ي
تطبيق سياساتها مقابل الحصول عىل الدعم المادي
والعسكري وهذا الكالم ينطبق عىل جميع أ
الطراف
المتقاتلة عىل أ
الرض السورية بما ف ي� ذلك المعارضة
والنظام...
وال ننىس بأن الجماعات والجهات ت
ال� تستخدم
ي
إالسالم كوسيلة للوصول إىل غاياتها هي أيضاً طرف
مشارك ف ي� وصول البلد إىل الوضع الراهن حالياً...
ت
ال�
لقد مل الشعب السوري من الشعارات ي
تطلقها هيئات وجهات ومنظمات ومؤسسات ال تتقن
سوى فن الخطابة والتجيد سوى استغالل نقاط
الضعف عند الشعب من خالل استخدام مشاعر
الناس كمصعد يوصلها إىل المكان الذي ترنو إليه
ويبقى الشعب ف ي� الحضيض...
إن التغربة السورية ف ي� عامها الخامس ستكون
وصمة عار عىل ي ن
ش
�ء
جب� كل من كان بمقدوره فعل ي
إلنقاذ هذا البلد ولم يفعل...
كلنا قادرين عىل أن تكون لنا بصمة ف ي� إنقاذ هذا
ين
والعامل�
البلد من أيادي المتاجرين بشعبه واسمه
عىل تحجيم الشعب السوري تحت مظالتهم
ت
ال� لن تفيد إال ف ي� إعادة ترسيخ المحسوبية
العنرصية ي
ت
ال� سئم الشعب السوري
والتكتالت والتحزبات ي
منها وكانت إحدى أهداف انتفاضته التخلص منها
ومن من يعمل عىل ترسيخها...
"فلنبدأ بأنفسنا قبل فوات آ
الوان"

العالم العربي يعيش
مخاضاً عسي ارً1-
حزيران 2015

أشرف الكاتب والصحفي والحقوقي األستاذ أنور مالك على برنامج إعداد ناشط
حقوق اإلنسان الدولي الذي تنظمه منظمة هيومان ريستات العالمية لإلرتقاء
باإلنسان وبناء المجتمعات والذي أقيم في أحد فنادق مدينة اسطنبول التركية.
وضمن فترة إقامة البرنامج التقينا مع األستاذ أنور مالك وتحدثنا معه عن أوضاع
الوطن العربي األخيرة وإليكم التقرير التالي
ح.م :أستاذ أنور  5أعوام والوطن
العربي يعيش أسوء حاالته .قبل
الدخول في صلب الموضوع كيف
تشرحون حضرتكم بلمحة عامة حال
الوطن العربي الراهن؟
أ.م :الوطن العريب مر مبراحل صعبة فقد
عشنا مرحلة االحتالل االجنبي وبعد ذلك عشنا
مرحلة االستقالل ومرت بعدها مرحلة أخرى هي
مرحلة استغالل الشعوب اما عن طريق التدخالت
االجنبية أو عن طريق استخدام انظمة فاسدة
مستبدة واالن نعيش مرحلة ثورات عربية التي
جاءت نتيجة حتمية لسياسات تنتهجها أنظمة
حاكمة متسلطة سيطرت عىل الشعوب ,مارسة
االفساد وقامت مبا ال ميكن وصفه خدمة ألجندات
مختلفة هويتها لألسف خارجية واالن الوطن
العريب يف مخاض عسري .نعيش احتالالً صهيونياً
يف فلسطني ونعيش احتالالً صفوياً يف كثري من
الدول العربية كااالحواز ,سوريا ,اليمن ولبنان
وطبعاً هذا االحتالل الذي يحتل  5دول عربية
لو مل يكن مدعوماً من طرف جهات دولية كربى
ترى أنه من مصلحتها تغول هذا املرشوع االيراين
الصفوي يف العامل العريب ملا وصل الوطن الوطن
العريب ملا هوعليه األن وإنني دامئاً أقول بأنه لو
مل تكن إيران موجودة لعملت بعض القوى التي
لديها مصالح يف هذه الحروب النجسة وهذه
الحروب القذرة التي نشأت يف العامل العريب

ألوجدتها لهذه املصلحة الكربى .العامل العريب
األن يعيش مخاضه العسري من خالل الثورات
التي خرجت ضد الحكومات املضطهدة يف بعض
األوطان من جهة والثورات املضادة يف أوطان
أخرى من جهة أخرى كام أنه يوجد ايضاَرصاعات
قوى تعمل عىل الحفاظ عىل وجودها ونفوذها
يف املنطقة ولكنني أبقى دامئاً متفائالً ألنه يكفي
بان الشعوب ثارت وهذا يعني بأنه الشعوب
بدأت تعي مدى الحاجة إىل التحرر وبناء دولة
املؤسسات خصوصاً بعد ملل الشعوب من دول
األشخاص والحكومات املمثلة بأسامء واملختزلة
بعشائر وأرس وأنظمة اليهمها مستقبل االجيال
بقدر مايهمها مستقبل األنظمة الحاكمة
لرمبا يوجد هناك اختالف بوجهات النظر ويف
آراء الشارع العريب مبا يتعلق بأسباب اندالع الثورات
العربية لكن
ح.م :استاذ أنور بنظرتكم كصحفي
وكاتب ومحلل للوضع العربي ماهي
األجواء التي ساعدت في اندالع الشرارة
األولى لهذه الثورات العربية؟
أ.م :أعتقد بأن الثورات جاءت نتيجة لرتاكامت
عديدة والعامل تحول إىل قرية صغرية بفضل االعالم
املفتوح الشعوب العربية عاشت مرحلة معينة مع
أنظمة كانت تكذب عليها وتنقل لها عرب الراديو
وبأنها تعيش يف ظل حكومات هي األحسن يف
العامل لكن األمر اختلف متاماً حيث األن الشخص
يجلس يف بيته ويتجول يف شوارع نيويورك عن

طريق االنرتنت والرتاكامت هي استبداد االنظمة
فساد الحكومات غياب العدلة تفيش الظلم وإذا
وصلت األمور بأن الشعوب أصبحت تواجه رصاص
الظلم واالستبداد وبصدورعارية فهذا يعني بأنه
مل يعد هناك يشء تخىش عليه فلو كانت هذه
الشعوب تعيش يف استقرار وال يوجدج هناك ظلم
مسلط عليها وهي التي تختارمصريها تختار من
يحكمها بكل دميقراطية ومن دون ضغوط إذا
كانت هذه الحكومات دميقراطية وحتى لوكانت
هذه االنظمة تحكم بصيغ أخرى مختلفة ولكنه
عىل األقل هناك يشء من العدالة وحرية الرأي
والتعبري حرية العيش واملواطنة تضمن لإلنسان أن
يعيش كرمياً عىل تراب بلده فاباعتقادي إن االسباب
الحقيقية التي تقف وراء اندالع هذه الثورات
تتمثل يف الظلم التي متارسه هذه األنظمة عىل
شعوبها
ح.م :استاذ أنور يعتبر الوضع السوري
مختلفاً كلياً عن بقية الدول العربية التي
شهدت ثورات في األعوام الماضية حيث
أن الشارع العربي بدأ يربط مدى امتداد
األزمة السورية باستمرار الدعم االيراني
والروسي للنظام السوري لكن برأيكم
هل الدعم الروسي االيراني هو السبب
الوحيد خلف استمرار االزمة إلى هذا
الوقت أم أنه يوجد هناك أسباب أخرى
ال يدركها الشارع العربي؟
أ.م :أنا أعتقد بالنسبة ملا يجري يف سوريا
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أنور مالك
التي هي ليست أزمة كام أسميتها أنت وأنا ال
أراها كذلك حيث أنها كانت لفرتة منم الفرتات
أزمة وبعدها تحولت إىل ثورة ضد نظام ومن ثم
أصبح ثورة ضد محتل واضح وكامل األركان بكل
معنى الكلمة حسب الرشوحات الدولية التي
يتفق عليها فقهاء القانون الدويل والذين يرون بأن
سوريا محتلة من قبل إيران .وحخقيق ًة فقد لعب
الدور الرويس وااليراين دورا ً مهامً يف الحالة السورية
فالدور الرويس أعاق كثريا ً من االمور عىل مستوى
املجتمع الدويل ومجلس األمن ولكن هضا وحده
فقط اليعني بأنه السبب الوحيد فهناك أسباب
داخلية تتعلق بطبيعة الثورة السورية واالنقسامات
التي حصلت عىل مستوى املعارضة السورية حيث
أن النظام أيضاً لعب دوره فيها برشاء ذمم بعض
أطراف املعرضة ولعب دور مزدوج من أجل تفتيت
هذه املعارضة كام أن ظهور تنظيامت أخرى
تحمل أفكار وشعارات غري الشعارات التي حملها
الشعب السوري يف البدايات والتي تنادي بحريته
وكرامته وبظهور الشعارات األخرى التي جلبتها
هذه التنظيامت أدت إىل دخول الحالة السورية
يف متاهات حيث أن هذه التنظيامت خدمت
النظام وإن كانت تقاتله وأعيد وأقول بأن االسباب
الداخلية باالضافة للدعم الرويس والفيتو الصيني
وعدم وجود جدية دولية يف إنهاء الوضع السوري.
إمريكا وروسيا عندما قررتا االنتهاء من نظام صدام
حسني غزته خارج نطا ق االمم املتحدة ومل يستطع
أحد بأنيقل لها أي يشء وضع أوباما عدة مرات
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خطوط حمراء الستخدام السالح الكيميايئ يف سوريا
وعىل الرغم من تجاوز هذه الخطوط الحمراء لكننا
مل نرى ردات فعل إيجابية وواقية عىل أرض الواقع
بل إنه أغرق القضية يف تحقيقات ومتاعات التسليح
الكيميايئ ومن استخدم ومن الفاعل إلخ
لألسف فإنني ال أحمل املسئولية إىل إيران
وروسيا ألنهام وضحتا املعامل واألهداف وإمنا أحمل
املسؤلية إىل هذه الدول التي كانت ت ّدعي بأنها
أصدقاء الشعب السوري ألنهم مل يقدموا شيئاً
يدعم ويساند الشعب السوري يف ثورته إىل أن
تشكلت ونشأت عرشات امليليشيات التي تقاتل
عىل األرض حتى أن الجيش السوري مل يعد له
مكان بل أنه تفكك من داخله ومل يعد هناك
مايسمى بالجيش العريب السوري بعد ان تحول إىل
ميليشبات ومرتزقة خارجة عن سلطة النظام وال
يستطيع التحكم بها كام أنها تدار من قبل غرفة
ترشف عليها ضباط ومخابرات إيران.
أعتقد بأن جميع األطراف لديها مساهمة
فعالة يف استمرار مايسمى باالزمة السورية حتى
األن وستتحمل كثري من األطراف تداعياتها التي
لن تتوقف عند سوريا بل انها ستصل إىل دول
الجوار والدول املحيطة .وروسيا تتحمل جزءا ً كبريا ً
من املسئولية ألنك عندما تدعم وتدافع عن مجرم
حرب فأنت أيضاً مجرم حرب
ح.م :استاذ أنور هل تعتقد بأن الثورة
المصرية-الليبية-التونسية واليمن قد
جنت ثمارها أم أنها التزال في حالة
تخبط وهذا جلي لعدم استقرار الوضع
في الدول التي ذكرتها؟
أ.م :بدون شك فاليمن تعيش مخاضاً وذلك
من خالل تحالف الحوثيون مع ميليشيات النظام
السابق ضد الحكومة املعرتف عليها دوليا باتفاق
املراقبني الدوليني الذين اعرتفوا بنزاهتها ورشعيتها
بغض النظرعن املؤخذات املوجودة عليها لكنها
تبقى منتخبة رشعياً لكن عبد الله صالح وعىل
الرغم من أن املبادرة الخليجية عملت عىل إخراجه
وأخرجته لكنه أراد حتفه وذلك بعد دخوله
مبؤامرات تخدم أجندات إيرانية .مرصشهدت
انتخابات أشاد بها لعامل وتم انتخاب رئيس مدين
وبعدها تدخلت املؤسسة العسكرية وانقلبت
عىل الخيار الوطني واالن تشهد مرص انتهاكات
جسيمة لحقوق االنسان والتي كانت تحدث
يف عهد حسني مبارك يف تونس نجحت الثورة
املضادة وذلك من طريق صناديق االقرتاع وال
نحمل دامئاً املسئولية جهة الثورات املضادة فإنه
لوال فشل القيادات التي استلمت املشعل بفضل

الثورة التونسية ملا وصلت األمور إىل نجاح الثورة
املضادة وعودة رمزو بن عىل إىل سدت الحكم
وعرب صناديق االقرتاع  .ليبيا التزال يف مخاض عسري
فاملشكلة األساسية هو الثورات املضادة التي تلحق
بالثورات األصلية فهذه اللدول التي ذكرتها تعيش
ثورات مضادة والشعوب ترص عىل ماتريده وإننا
دامئاًَ ال نتمنى الحروب ولكن مع األسف الشديد
فإن هذه الثورات املضادة التي تلعب كثريا ً من
األطراف والدول دورا ً يف إشعالها تغرق هذه الدول
والبلدان يف حروب ال تقدم وال تاأخر بل تكون
عىل حساب األوطان
ح.م :أستاذي الكريم هل نستطيع أن
نطلق على ماحصل بمصر اسم ثورة
مضادة أم أنه انقالب معلن؟
أ.م :هي ثورة مضادة تجسدت بانقالب

عسكري كامل األركان يف تونس ثورة مضادة مرت
عن طريق صناديق االقرتاع يف اليمن ثورة مضادة
مرت عن طريق ميليشية حوثية مسلحة موالية
ومدعومة من قبل إيران فكلها ثورات مضادة
لكن بأشكال مختلفة حتى يف الثورة الفرنسية فقد
نجحت الثورة املضادة وهذا يعود الرادة الشعوب
وإرصارها
ح.م :أستاذ أنور يعتبر العراق من أكثر
الدول في الشرق األوسط التي تعيش
حالة علنية من التجزئة والتفرقة الدينية
والسياسية والطائفية ومنذ زمن طويل
وسؤالي كيف تحللون وضع العراق
ضمن دائرة الربيع العربي؟
أ.م :بدون شك فإن الشعب العراقي مل
يتوقف لحظة عن مقاومة االحتالل االمرييك وهو
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يقاوم األن االحتالل االيراين وأنا أعتقد بأن أي
ثورة تخرج سواء ضدنظام مستبد او ضد محتل
أجنبي هي ربيع عريب عىل الرغم من تحفظي
عىل كلمة الربع العريب الننا مل نصل إىل الربيع
العريب بعد والزلنا نعيش يف خريف أنظمة فاسدة
ومستبدة وخريف أنظمة محتلة أخرى والربيع
العريب مرحلة أخرى سنصل إليها فيام بعد فالعراق
يعيش يف حالة مقاومة مسرتة لالحتالل األمرييك
واإليراين وامليليشيات الطائفية االيرانية التي تهدف
إىل تنفيذ تطهري عرقي بحق أهل السنة هناك .
العراق يشعيش ثورة مبا تعنيه الكلمة لكن هذه
الثورة أخذت أوجه مختلفة بسبب خصوصية
املشهد العراقي والتي تتمثل بالرصاعات الداخلية
والتدخالت الخارجية • .يتبع....
تقرير :حمزة منصور

أنور مالك

كاتب وإعالمي وحقوقي  ,مراقباً سابق يف
سوريا  ,استاذ محارض يف عدة جامعات
أوروبية  ,جزائري يعيش يف فرنسا منذ
سنوات  ,عمل يف مجال الصحافة واالعالم
ويف مجال حقوق االنسان  ,عمل يف
التدريس ويف كليات عسكرية جزائرية
وأروبية  ,أب لثالثة بنات

تقرير
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إكرام الضيف وصية أجدادنا
تتابع جمعية الرب الخريية التي
تم إنشائها يف مدينة قونية من قبل
أصحاب األيادي البيضاء والتي تهدف
إىل حل مشاكل الالجئني وتأمني مختلف
املساعدات االنسانية لهم بالتعاون مع
املؤسسات العامة ومنظامت املجتمع
املدين أعاملها بوترية عالية .ويقول السيد
سنان جرك نائب رئيس الجمعية بأن
أعداد الالجئني يف املدينة والتي تجاوزت
السبعني ألف الجئ مستمرة بارتفاع حيث
أنه تابع قائالً ":إن هؤالء الناس الفارين
خوفاً من هول الحرب القامئة يف بالدهم
قد جاؤوا إىل هنا لحامية أنفسهم من
الخطر ومن أجل العيش براحة وأمان.

كام ان تركيا قد أثبتت للعامل كله من
خالل موقفها اإلنساين الداعم للمظلومني
وذلك برعايتهم واحتضانهم واملجابه
للظاملني مثاالً لإلنسانية .كام أشار جرك
إىل أن مسؤولوا الجمعية يظهرون نفس
املستوى من االهتامم والعتاية ويؤكدون
بأنه يجب علينا كمواطنني أتراك احتضان
هؤالء املحتمون إىل بلدنا والتقرب منهم
بلطف ومحبة وأن نكون لهم كاملرهم
لجراحهم وأحزانهم .وأكد جرك بأن هؤالء
الالجئني وعىل رأسهم األخوة السورين
قدموا إىل بالدنا ابتعادا ً عن الظلم ال هرباً
من الحرب وأكمل قائالً ":مهام كان ومهام
وصانا أجدادنا كام انه مذكور يف
يكون لقد ّ

ديننا وبالعودة إىل ضامئرنا أنه يرتتب علينا
القيام بواجب الضيوف وأن تكون مهمتنا
األساسية".
ويشري جرك غىل أن الجمعية تعمل
عىل أن تكون دوا ًء للمهمومني حيث
قال ":أصعب مشكلة يواجهها هؤالء
الناس عند قدومهم إىل بالدنا هي إيجاد
املنزل والعمل وعدم القدرة عن التعبري
عن أنفسهم (مشكلة اللغة) والرصاع
اضطرارياً مع الجوع .فهؤالء الناس بحاجة
ماسة للمساعدات االنسانية العاجلة .وإننا
كجمعية الرب الخريية نعمل عىل مساعدة
هؤالء الناس بتأمني املواد الغذائية
واملوقد وجرة الغاز والفحم باالضافة إىل

املساعدات املادية .كام أننا نعمل عىل
إيجاد العمل للشباب املحتاجني للعمل.
وتقديم خدمة الرتجمة يف املستشفيات
واملستوصفات الطبية" .ومن خالل حديثه
أكد السيد جرك عىل أن ملئ البطون
اليكفي بل علينا ملئ العقول أيضاّ حيث
قال ":باالضافة إىل جميع الخدمات التي
نقدمها فإننا نعمل عىل تقديم الخدمات
التعليمية أيضاً بالتعاون مع املؤسسات
العامة ومنظامت املجتمع املدين والعمل
عىل جمع الصغار والكبار بفعاليات علمية
وثقافية".
تقرير :حمزة منصور
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أريد منصب رئيس
فخري للسوريين

يرافق زيادة أعداد األجانب في أي مكان تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية فمع زيادة أعداد األجانب في مدينة ما
لربما يكون ارتفاع األجار وغالء العقارات وصعوبة إيجاد العمل من التأثيرات السلبية التي تظهر في الوسط
بينما يكون هناك نشاط في حركة البيع والشراء وتحسن حركة العمل في بعض القطاعات ونشوء فعاليات
جديدة نتيجة االحتكاك واندماج الثقافات والتي تمثل الجانب اإليجابي
أن
مهنــة

مميش تكين

من مواليد عام  1960ولد يف بلدة
بالجي لر التابعة لقرية تاشكنت إحدى
قرى مدينة قونية  -خريج الجامعة األردنية
فسم الفقه والرشيعة بعدها عمل يف ليبيا
سنة كاملة يف الرتجمة حاصل عىل شهادة
املاجستري من جامعة السلجوق/قونية له
كتب ومجلدات يف تعليم اللغة العربية
ومدرس للغة العربية يف مدارس األمئة
والخطباء منذ عرشين عام ويعمل أيضاً
كمرتجم محلف

الرتجمة
تعتــر إحــدى هــذه املهــن
التــي تأثــرت إيجابيــاً بســبب زيــادة
أعــداد املهاجريــن والغربــاء يف املدينــة والذيــن
يحتاجــون لرتجمــة وثائقهــم الخاصــة مــن أجــل
تســيري أمورهــم يف الدوائــر الحكوميــة الرســمية.
مميــش تكــن هــو أحــد أقــدم املرتجمــن
القونيويــن يف مدينــة قونيــا واشــتهر ياســم " الرئيــس
الفخــري للســوريني " وضلــك بســبب ترجمتــه ألغلــب
وثائــق الســوريني املقيمــن يف املدينــة وللحديــث أكــر
عــن املوضــوع زرنــا الســيد مميــش يف مكتــب ترجمتــه
وطرحنــا عليــه األســئلة التاليــة:
ح.م :ســيد مميــش ماهــي جنســية غالبيــة زبائــن
املحل؟
م.ت :زبائننــا مــن جميــع الجنســيات لكــن
الســوريون هــم األكرثيــة وذلــك بســبب أن أعدادهــم

يف مدينــة قونيــة قــد تجــاوزت الخمســن ألــف .لــدي
عالقــة خاصــة بالســوريني ليســت عالقــة مرتجــم
وزبــون فقــط بــل أننــي اعمــل جاهــدا ً عــى خدمتهــم
ومســاعدتهم وباملقابــل فإنهــم يعتربوننــي أخ ـاً لهــم
حتــى أننــا نتشــارك الهمــوم واألحـزان " وقــال ضاحــكاً
" لذلــك فإننــي أريــد منصــب رئيــس فخــري للســوريني
بعــد عودتهــم لبالدهــم.
ح.م :ما هي أكرث املشاكل التي تعانون منها؟
م.ت :هنــاك مشــكلة كبــرة يعــاين منهــا أغلــب
الســوريني املقيمــن هنــا يف املدينــة أال وهــي مشــكلة
اللغــة والتــي تعتــر أكــر يشء يعــاين املغــرب منــه
يف غربتــه فبــدون لغــة اليكــون بوســعه التواصــل
مــع النــاس كــا أنــه يواجــه مشــاكل يف افلدوائــر
الحكوميــة فــا يســتطيع فتــح الكهربــاء واملــاء والغــاز
واليســتطيع رشح مرضــه للطبيــب يف املستشــفى وال
يســتطيع تســيري أمــوره يف دائــرة الهجــرة فلرمبــا يتصل
أحدهــم يب يف منتصــف الليــل مــن أجــل أن أترجــم
للطبيــب حالتــه املســتعجلة ومثلهــا مواقــف مشــابهة
تعتــر هــي مشــاكل نعنــي منهــا.

ح.م :ماهــي التغيــرات التــي طــرأت عــى
عملكــم خــال األربــع ســنوات املاضيــة؟
م.ت :ال شــك بــأن زيــادة أعــداد الالجئــن قــد
أثــرت بشــكل إيجــايب كبــر عــى عملنــا لكننــي ال
أنظــر لألمــر مــن بــاب املــادة وإمنــا الــكل يعــرف بــأن
أســعاري رمزيــة والهــدف هــو خدمــة هــؤالء النــاس
ومســاعدتهم ألننــي عشــت يف الغربــة وأعــرف مــدى
الصعوبــات التــي يواجههــا املغــرب خــارج بــاده.
ح.م :ماهــي أكــر الوثائــق التــي تقومــون
برتجمتهــا ؟
م.ت :نرتجــم جميــع الوثائق الرســمية والتعليمية
والثقافيــة لكــن تعتــر وثائــق دفاتــر العائلــة وجــوزات
الســفر والهويــات الشــخصية مــن أكــر الوثائــق التــي
يطلــب منــا ترجمتهــا كــا انــه ويف األونــة األخــرة
فقــد زادت ترجمــة البيانــات العائليــة وذلــك مــن
أجــل تثبيــت حــاالت الــزواج التــي تحصــل يف املدينــة
ومبــا يخــص هــذا املوضــوع فإننــي أتوجــه إىل جميــع
األخــوة الســوريني بــأن يلتزمــوا الدقــة مبــا يتعلــق
مبســألة الــزواج ويف حــال االعتــاد واالتفــاق عــى
الــزواج بــأن ال يقبلــوا إال بــأن تكــون جميــع األوراق
رســمية ومصدقــة مــن الدوائــر الرســمية.
ح.م :أســتاذ مميــش يف النهايــة ماهــي رســالتكم
لألخــوة األجانــب يف املدينــة؟
م.ت :بدايــة فإننــي أريــد أن أشــكر الــكادر القائم
عــى إنجــاز جريــدة مرحبــا العربيــة التــي تعتــر منربا ً
للســوريني والعــرب املقيمــن يف تركيــا كــا انــه مــن
يشء رائــع أن يجــد املغــرب منــرا ً يســتطيع مــن
خاللــه إيصــال صوتــه والتعبــر عــن مشــاعره وأريــد
أن أقــول لألجانــب بأنكــم أخوتنــا يف هــذه املدينــة
وســعيدون بوجودكــم ومبشــاركتنا وإياكــم لثقافاتنــا
املتنوعــة.
تقرير :حمزة منصور

عبد الحميد قباني في ميالد التركي
شارك االستاذ عبد الحميد قباين مدرس اللغة
الرتكية يف مبنى الكومك التابع لبلدية قونية الكبرية
يف مسلسل ميالد الرتيك االسبوعي والذي يعرض
لوحات مختلفة كل اسبوع بدور سيد السوري
برفقة املمثل الرتيك الشهري اسامعيل حقي أرون
ابن خليل أورون رئيس بلدية قونية سابقاً.
وكان املشهد يدور حول تسليم عبد الحميد
(سيد يف املسلسل ) إىل اسامعيل حقي (ابراهيم

يف املسلسل ) وبعد حديث دار بني الطرفني
يسأل ابراهيم سيد عن أوالده فيجيبه بأن أوالده
استشهدوا.
ويذكر بأن عبد الحميد قباين له بصامت
قدمية يف مجال التلفزيون الرتيك حيث أنه قام يف
التسعينيات بنقل فكرة مسلسل اللوحات السوري
الشهري أنذاك " حكم العدالة " وتجسيده بطريقة
مشابهة وللمرة األوىل عىل الشاشة الرتكية.
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الفطــر والجــزر
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محمر مع
دجاج
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طريقة التحضير

يوضــع املــاء ومغلّــف شــوربة
الفطــر ماجــي يف قــد ٍر كبــرة وتُغىل
املك ّونــات مــع التحريــك املســتمر.
يُضــاف الجــزر والثــوم ثــم ت ُرتك
املكونــات عــى نــا ٍر خفيف ـ ٍة مل ـ ّدة
تــراوح بــن  10و 15دقيقــة أو
حتــى ينضــج الجــزر.

يُطحــن مزيــج الشــوربة مــع
الزبــدة داخــل خــا ٍّط كهربــا ٍّيئ
حتــى يصبــح املزيــج ناعــاً.
ت ُقلــب الشــوربة إىل قــد ٍر
ويــرش فوقهــا الفلفــل ثــم تُــرك
عــى نــا ٍر خفيفــ ٍة ملــ ّدة دقيقتــن
إضافيّتــن وتُقــ ّدم

طريقة التحضير
يُح ّمــر الدجــاج يف فــرن مح ّمــى عــى
حــرارة  200درجــة مئويــة ملــدة تــراوح
بــن  50-45دقيقــة أو حتــى ينضــج
الدجــاج ويكتســب لونــاً بنيــاً ذهبيــاً.
أثنــاء ذلــك ،يُسـ ّخن زيــت الزيتــون يف
قــدر متوســطة الحجــم .يُضــاف البصــل
ويُقـ ّـى ملــدة ت ـراوح بــن  3-2دقائــق أو
حتــى يذبــل .ثــم يُضــاف الثــوم ،والفليفلة
وت ُحــرك املكونــات ملــدة دقيقتــن ثــم

يضــاف الدقيــق ويُح ـ ّرك لبضعــة ثــوانٍ .
يُضــاف الفلفــل األســود ،الفلفــل الحلــو،
الفلفــل الحــار ،الكمــون ،الكزبــرة ،الطامطم،
معجــون الطامطــم ومكعبــا مرقــة الدجــاج
ماجــي ثــم ت ُحـ ّرك املك ّونــات ملــدة  3دقائــق
و يُضــاف املــاء .يُغــى املزيــج ويُــرك عــى
نــار خفيفــة مــع التحريــك مــن وقــت إىل
آخــر ملــدة  10دقائــق.
يُقطّــع الدجــاج املح ّمــر إىل قطع ويوضع
يف طبــق للتقديــم وت ُســكب الصلصــة فوقــه
ث ّم يُقــ ّدم.

الدراجات الهوائية أفضل من وسائل النقل اآللية

أفــادت دراســة بريطانيــة جديــدة بــأن قيــادة
الدراجــات الهوائيــة بــدال مــن وســائل املواصــات
األخــرى مــن وإىل العمــل ميكــن أن تقلــل توتــر الشــخص
بنســبة  %40عنــد وصولــه إىل وجهتــه .جــاء ذلــك بعــد
مراقبــة ألــف راكــب لوســائل مواصــات مختلفــة مــن
خــال جهــاز ميكــن ارتــداؤه يتعقــب معــدل رضبــات
القلــب وكميــة وعمــق األنفــاس التــي يأخذهــا الشــخص
كل دقيقــة.
ووجــد الباحثــون أن الــركاب الذيــن اعتمــدوا عــى
وســائل النقــل اآلليــة كان تنفســهم أضيــق يف الســاعة
بعــد رحلتهــم مقارنــة براكبــي الدراجــات ،ومعنــى ذلــك

أن التنفــس الضيــق وارتفــاع معــدل رضبــات القلــب من
عالمــات التوتــر.
وقــال أحــد الخ ـراء إن ركــوب الدراجــة إىل العمــل
والطبيعــة البدنيــة لقيادتهــا والجهــد املبــذول يف ذلــك
يحــدث هــدوءا أكــر وحالــة مــن تركيــز العقــل ،ومــن
ثــم فإنــه باإلضافــة إىل فائدتهــا البدنيــة هنــاك فوائــد
أخــرى كثــرة نفســية وعاطفيــة.
ومــن الناحيــة االقتصاديــة أظهــر تحليل دامنــاريك أن
االســتثامر يف سياســات البنية التحتية للدراجــات الهوائية
والسياســات الصديقة لهذه الوســيلة مســتدامة اقتصاديا
وتعطــي عائــدات مرتفعة.
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طاجاكستان تحارب االرهاب
بحلق اللحى إو�لغاء الحجاب

تشن سلطات
طاجيكستان ،ذات
الغالبية المسلمة،
حملة لحلق اللحى
ومنع الحجاب في
الشوراع في إجراءات
للتصدي للمتطرفين
الدينيين ،بعد أن
شارك نحو  300شخص
من مواطنيها في
القتال في صفوف
تنظيم "الدولة
اإلسالمية".

خرب
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اتخــذت ســلطات طاجيكســتان التــي غالبيــة
ســكانها مــن املســلمني ،يف اآلونــة األخــرة إج ـراءات
جذريــة للتصــدي للنفــوذ املتزايــد للمتطرفــن
الدينيــن الذيــن يدعــون إىل الجهــاد يف الــرق
األوســط ،ففرضــت حلــق اللحــى وشــنت حملــة ضــد
الحجــاب وصــوال لوضــع قيــود عــى الحــج إىل مكــة.
وقلــق الســلطات الطاجيكيــة ناجــم مــن
مشــاركة  300مــن مواطنيهــا يف القتــال مــع تنظيــم
"الدولــة اإلســامية" ومجموعــات جهاديــة .وتقــول
الحكومــة إن  50منهــم عــى األقــل قتلــوا منــذ بدايــة
الحــرب يف ســوريا.

طاج
كس

T

وكان رســتم غولــوف ميــي يف شــوارع خوجنــت
عندمــا اعتقلتــه الرشطــة ونقلتــه إىل املركــز .ولــدى
خروجــه ،كانــت لحيتــه التــي حلقــت رغــا عنــه
اختفــت.
وقــال غولــوف املــدون الشــهري يف بــاده ،يف
رســالة مفتوحــه إىل رئيــس أفقــر جمهوريــة ســوفياتية
ســابقة يف آســيا الوســطى إمــام عــي الرحمــن" ،إذا
دققنــا يف كميــة الشــعر املوجــود يف الغرفــة ،أعتقــد
أن بــن  250إىل  300شــخص قــد حلقــت لحاهــم
قبــي".
ويقــول بعــض املســلمني إن إطــاق اللحــى عــى

غ ـرار النبــي محمــد مــن الســنن املحببــة ،كــا أنهــا
رمــز تفرضــه يف بعــض األحيــان أيضــا املجموعــات
اإلســامية املتطرفــة.
لــذا ،قــال عنــارص الرشطــة الطاجيكيــة لغولــوف
إن إطــاق اللحيــة يتناقــض مــع "سياســة الدولــة"
وهــددوه بعقوبــات جســدية إذا مل يرتكهــم يحلقونها.
مــن جانبــه ،نفــى متحــدث باســم وزارة الداخلية
وقــوف الحكومــة وراء حملــة حلــق اللحــى ،مؤكــدا
أن عنــارص الرشطــة "تجــاوزوا مهمتهــم" .لكنــه قــال
إن الرشطــة تســتطيع االقـراب مــن الشــبان امللتحــن
للتأكــد "مــن أنهــم يعتنــون بهــا ويتقيــدون بقواعــد

نظافــة شــخصية صارمــة".
إال أن املســلمني الطاجيــك يشــكون مــن تزايــد
عمليــات القمــع منــذ االنتخابــات الترشيعيــة
املثــرة للجــدل يف آذار/مــارس ،والتــي حقــق فيهــا
الحــزب الحاكــم ،الحــزب الدميقراطــي الشــعبي يف
طاجيكســتان فــوزا كبــرا.
وتتهــم املعارضــة الحكومــة باســتخدام الديــن
وأمئــة املســاجد التــي تــرف عليهــا ،مــن أجــل
تأليــب النــاس عــى املعارضــن .وبذلــك لــن تبقــى
املعارضــة اإلســامية املعتدلــة ممثلــة يف الربملــان.

بدء تدريب المعارضة السورية لقتال داعش
ويف فرباير/شــباط املــايض وقعــت تركيــا والواليــات
املتحــدة بأنقــرة عىل اتفــاق لتدريب وتجهيــز معارضني
ســوريني معتدلــن عــى األرايض الرتكيــة ،وقالــت وزارة
الدفــاع األمريكيــة آنــذاك إنهــا حــددت  1200مقاتــل
مــن املعارضــة الســورية ميكــن أن يخضعــوا للتدريــب.
وكاالت

أمريكا
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قــال وزيــر الدفــاع األمــريك أشــتون كارتــر إن
الجيــش األمــريك بــدأ تدريــب عــدد مــن أفــراد
املعارضــة الســورية املســلحة مــن أجــل مقاتلــة داعش
يف ســوريا ،فيــا أكــدت الحكومــة األردنيــة رشوعهــا
بتدريــب عنــارص مــن العشــائر الســورية.
وأكــد كارتــر يف مؤمتــر صحفــي بواشــنطن أن
مجموعــة مــن املقاتلــن تتكــون مــن تســعني فــردا
بــدأت التدريــب فعــا ،وأن مجموعــة أخــرى بحجــم
رسيــة ســتبدأ تدريباتهــا قريبــا.
ويف عــان قــال املتحــدث باســم الحكومــة األردنية
محمــد املومنــي إن برنامجــا تقــوده الواليــات املتحــدة
لتدريــب مقاتلــن ســوريني وتجهيزهــم ملحاربــة تنظيم
الدولــة بــدأ يف األردن ،مش ـرا إىل أن بــاده تشــارك يف

الربنامج.
وأكــد املومنــي أن بــاده "بــدأت منــذ أيــام يف
تدريــب أبنــاء الشــعب الســوري والعشــائر الســورية
بالتعــاون والتنســيق مــع دول التحالــف ،ملواجهــة
التنظيــات اإلرهابيــة وداعــش".
وأشــار إىل أن "جهــود األردن تــأيت بالتكامــل
والتنســيق مــع جهــود الــدول األعضــاء يف التحالــف
الــدويل ملحاربــة اإلرهــاب مــن دول عربيــة شــقيقة
وأخــرى صديقــة".
وكانــت مصــادر أمريكيــة قــد أكــدت أن الجيــش
األمــريك بــدأ تدريــب مقاتلــن ســوريني لقتال مســلحي
داعــش ،وأضافــت املصــادر أن الربنامــج بــدأ يف األردن،
وســينفذ قريبــا يف تركيــا أيضــا.
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حسين باش

إيران تخرس
غر� وإنما عن بثورة
لم تبدأ الحرب السورية بتحريض ب ي
أ
شعبية ضد النظام السوري الذي قام بقتل الطفال بعد
تعذيبهم ورميهم ف ي� الطرقات...
لقد أطيح بنظام أ
السد من أول يوم خرج الناس به
أ
ف
للشوارع .حيث أدى هذا االنتصار ي� العام الول إىل زيادة
عدد أ
العداء ف ي� المنطقة .إن حرب الوكالة المستمرة ف ي�
سوريا تحت اسم عائلة أ
السد تنفذ حرفياً وفعلياً من قبل

المومني يدعو نظام
دمشق لحقن دماء شعبه
بدال من كيل االتهامات

نفت الحكومة األردنية اتهام النظام السوري لها بتدريب "إرهابيين"
على أراضيها وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية ،ودعت نظام
دمشق إلى حقن دماء شعبه بدال من كيل االتهامات لدول أخرى.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم
الحكومــة األردنيــة محمــد املومنــي
إن اتهامــات النظــام الســوري "ال
متــت للواقــع بصلــة" ،وإن األردن ال
يقبــل التشــكيك مبواقفــه القوميــة
املنــارصة للشــعب الســوري
والداعمــة لحــل ســيايس لألزمــة
الســورية ،حســب قولــه.
ويف ترصيحاتــه -التــي أوردتهــا
وكالــة األنبــاء األردنيــة الرســمية-
أضــاف املومنــي الــذي يشــغل أيضــا
منصــب وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام
أن "مصلحــة األردن يف أن تكــون ســوريا
آمنــة ومســتقرة وقــادرة عــى
إبقــاء مشــاكلها
داخــل
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محمد املومني

األرد
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حدودهــا".
ودعــا املومنــي النظــام الســوري إىل
تركيــز جهــوده عــى إنجــاح العمليــة
السياســية وحقــن دمــاء شــعبه "بــدال
مــن االســتمرار بكيــل االتهامــات
لــدول أخــرى" ،مشــرا إىل أن "فشــل
الســلطات الســورية بإقنــاع أبنــاء
شــعبها بالجلــوس عــى طاولــة الحــوار
هــو ســبب مشــاكل ســوريا وليــس أي
يشء آخــر".
يذكــر أن امللــك األردين عبــد اللــه
الثــاين قــال يف لقــاء متلفــز مــع شــبكة
"يس إن إن" األمريكيــة الشــهر املــايض إن
نظام بشــار األســد كان عامال أساســيا يف
قــوة تنظيــم الدولــة اإلســامية ،حيــث
كان النظــام يقصــف جميــع معارضيــه
باســتثناء هــذا التنظيــم ،مضيفــا "كان
هنــاك ســعي إىل إيجــاد طــرف أســوأ
منــه يف منظــوره ،بحيــث مييــل الــرأي
العــام إىل النظــام ،وقــد نجــح يف ذلــك".

مليون موريتاني يعانون انعدام األمن الغذائي
موريتا
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حــذر برنامــج األغذيــة العاملــي
مــن عواقــب انعــدام األمــن الغــذايئ يف
موريتانيــا ،ج ـراء الجفــاف الناجــم عــن
نقــص األمطــار يف موســم الخريــف العام
املــايض ،وتراجــع املســاحات الزراعيــة،
ومحدوديــة املراعــي يف مناطــق عديــدة
مــن األرايض املوريتانيــة.
وقــال تقريــر مشــرك للربنامــج
ومفوضيــة األمــن الغــذايئ (هيئــة
حكوميــة موريتانيــة مكلفة بالســهر عىل
األمــن الغــذايئ) إن  837ألــف شــخص يف
موريتانيــا يعانــون مــن انعــدام األمــن
الغــذايئ ،ويواجــه حــوايل مائتــي ألــف
منهــم انعــدام األمــن الغــذايئ بشــكل
حــاد.

نيا

الدول الغربية وإيران...
لقد حقق الشعب السوري بمساعدة أصدقائه
وكب�ة ف ي� حربه ضد االحتالل االير ن يا�...
انتصارات جدية ي
وقد خرست جميع الدول والشعوب ت
ال� تسعى
ي
ين
الشعب� العر ق يا�
جاهدة لتحقيق مصالح دولها عىل ظهر
ت
ال� تتمسك بتعزيز مفاهيم التفرقة
والسوري وتلك ي
العنرصية دينياً وعرقياً ضمن دائرة الرصاع
المذه�...
بي
أ
كما أنه ف أ
خ�ة تم إخراج جميع عنارص
و� السابيع ال ي
ي
االحتالل االير ن يا� الذي يسود المنطقة كاملة من مدينة إدلب
الدول الذي تم إنشاءه بأولوية
وريفها من بدعم التحالف
ي
من الوليات المتحدة االمريكية...
ويقال بأنه تم قتل مايزيد عن  0051جندي من قوات
ف
ت
ب ئ
كمخ� لقوات
ال� كانت تستخدم
النظام ف ي� المشفى ي
ف
االدل� وذلك ي� غارة لجيش الفتح الذي
النظام ي� الريف ب ي
أنشأته قوات المعارضة مؤخراً...
كب�ة من
أج�ت إيران عىل االنسحاب بخسائر ي
لقد ب
أغلب المناطق ت
ال� احتلتها سابقاً...
ي
إيران تعمل عىل زرع االضطرابات ي ن
ب� االكراد
بعد زعزعة االستقرار ف ي� اليمن فإن إيران تعمل
عىل استهداف أكراد العراق المتواجدين ف ي� منطقة
االخ� من شهر إيار
كردستان العراق .ففي االسبوع
ي
قامت القوات االيرانية بالتعاون مع قوات حزب العمال
الكردستانيبمحارصة قوات البيشمركة والتمكن من قتل
إحدى جنودها .والمتوقع ف ي� هذه الحالة نشوء حرب أهلية
ب� أ
داخلية ي ن
الكراد من الصعب تجاوزها .حيث انه سيتم
جر أ
الكراد إىل دائرة حرب داخلية اليمكن الخروج منها �ف
ي
ت
ال� تحتوي عىل أعداد
كل من تركيا وسوريا والعراق وإيران ي
كب�ة.
أكراد ي
إن النظام االير ن يا� حالياً ف ي� مجادلة حقيقية مع
االحتجاجات الكردية ف ي� الشوارع وذلك بعد خسائره
الفادحة ف ي� كل من سوريا ,العراق واليمن وبعد خسارته ف ي�
رصاع القبائل السنية العربية...
ويوجد هناك حالة رهيبة ف ي� محافظة منطقة كردستان
العراق بعد فقز عاملة فتاة من الفندق وموتها بسبب
التحرش بها مما أدى إىل حصول مظاهرات وصعوبة ف ي�
أ
ت
ال� قالت بان ش
ال�طة
ضبط المور .حيث أأن االشاعات ي
اليرانية حمت رجل العمال الذي تحرش بالفتاة كانت سبباً
إ
ف ي� استمرار المظاهرات أليام طويلة...
أ
تش� إىل أن
والتزال الخبار القادمة من المنطقة ي
ال�طة االيرانية تعمل عىل تضييق الخناق عىل أ
ش
الكراد
السنة هناك...
الير ن يا� يهدف إىل إنهاء هذه الحالة
إن النظام إ
أ
الموجودة ف ي� منطة الكراد الواقعة داخل الحدود االيرانية
الداخل داخل
وذلك من خالل خلق حالة من االضطراب
ي
الكب�ة ت
ال� قدمها
الشمال العر ق يا� .حيث أن الخسائر
ي
ي
ف
تش� إىل
النظامي إ
الير ن يا� ي� كل من سوريا ,العراق واليمن ي
ن
الير يا� سيعمل عىل تهديد المنطقة بجرها إىل
أن النظام إ
الجحيم وبإشعال المناطق الكردية نز
ب�اعات داخلية...
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وكشــف مســح ميــداين أجــراه
الربنامــج واملفوضيــة قبــل نحــو شــهرين،
وأعلنــت نتائجــه مؤخرا ،أن التــدين الكبري
يف اإلنتــاج الزراعــي املطــري جـراء العجز
املســجل يف األمطــار ،أدى إىل وجــود

تهديــد حقيقــي بانعــدام األمــن الغــذايئ
يف مناطــق عديــدة مــن البــاد ،خاصــة يف
واليــات الــرق والجنــوب الرشقــي ،نظرا
ملحوريــة الزراعــة والــروة الحيوانيــة يف
حيــاة أهلهــا وأنشــطتهم االقتصاديــة.
وقــد شــكل الوضــع الغــذايئ يف
موريتانيــا موضــوع تجــاذب ســيايس بــن
املعارضــة والحكومــة ،حيــث ارتفعــت
أصــوات مــن داخــل الطيــف املعــارض
تحــذر مــن حــدوث مجاعــة يف البــاد،
وتتهــم الســلطات بالتقصــر يف مواجهــة
مــا تســميه كارثــة تهــدد املواطنــن
والــروة الحيوانيــة ،حســب منتــدى
الوحــدة والدميقراطيــة الــذي يضــم أكــر
كتلــة مــن األحــزاب املعارضــة.

أخبار
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منع الفلسطينيين من ركوب
الحافالت العامة مع اإلسرائيليين
عبد الحميد
قباني

ين
الصامت�
خلف جدار

فل س

خرب

طني
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يقول مسؤولون
إسرائيليون إن
الفلسطينيين
في الضفة
الغربية الذين
يسافرون إلى
إسرائيل للعمل
لن يستطيعوا
بعد اليوم
ركوب الحافالت
التي يركبها
اإلسرائيليون في
طريق العودة إلى
مناطقهم.

وقالوا إن اإلجراء جزء من خطة تجريبية ملدة
ثالثة أشهر للحد من املخاطر األمنية ،وللسامح
مبراقبة الفلسطينيني عن قرب.
ويسافر مئات الفلسطينيني كل يوم إىل
إرسائيــل للعمل ،خاصة يف مجال التعمري،
مستخدمني تصاريح سفر يف كل مرة يعربون فيها
إىل إرسائيل.

ووصفت جامعات حقوق اإلنسان الخطوة
بأنه مخزية وعنرصية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولة
إرسائيلية ،آثرت أال يذكر اسمها ،قولها إن العامل
الفلسطينيني سيحتاجون اآلن إىل تغيري الحافالت
لتجنــب ركوب تلك التي تقل إرسائيليني.
وقالت اإلذاعة اإلرسائيلية إن وزير الدفاع

موشيه يعلون وافق عىل الحظر ،مضيفا أنه
سيسمح بـ"سيطرة أفضل عىل الفلسطينيني ،ومن
يسافرون من إرسائيل ،ويقلل املخاطر األمنية".
وقد ظل املستوطنون اإلرسائيليون يف الضفة
الغربية يطالبون لسنوات مبنع الفلسطينيني من
ركوب وسائل املواصالت العامة هناك ،قائلني إن
وجودهم ميثل خطرا عىل األمن.

الصحفي األمريكي اإليراني جاسون
رضايان يمثل أمام المحكمة الثورية
جاسون رضايان

إي
ران

خرب
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زوجة جاسون رضايان

ميثــل الصحفــي األمريــي الجنســية
إيــراين األصــل جاســون رضايــان أمــام
املحكمــة األســبوع املقبــل يف أوىل
جلســات محاكمتــه بتهمــة التجســس
لصالــح الواليــات املتحــدة.
وقالــت محاميــة املتهــم إن زوجتــه
التــى تعمــل صحفيــة أيضــا قــد تلقــت
اســتدعاء مــن املحكمــة للمثــول أمامهــا
يف الســادس والعرشيــن مــن الشــهر
الجــاري.
ووجــه القضــاء اإليــراين اتهامــات
لزوجــة رضايــان أيضــا لكــن أفــرج عنهــا
بكفالــة عــى ذمــة القضيــة.

وكان رضايــان يعمــل مراســا صحفيا
لجريــدة واشــنطن بوســت األمريكيــة
عندمــا اعتقلتــه الســلطات اإليرانيــة
العــام املــايض واتهمتــه بالتجســس
لصالــح واشــنطن.
وكانــت الســلطات اإليرانيــة قــد
أكــدت أن رضايــان ســيحاكم أمــام
املحكمــة الثوريــة اإليرانيــة والتــى تتوىل
التحقيــق يف القضايــا الحساســة ويف
جلســات مغلقــة.
وظــل رضايــان رهــن االعتقــال 4
أشــهر قبــل أن توجــه لــه اتهامــات عــدة
منهــا التجســس يف وقــت الحــق.

مبع�ة أ
ف
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ال ي ن
ن�  ..خلف جدار
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الصامت�
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صامت�
ت
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ف
أعراضنا تنتهك ي� جدار
ين
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ين
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ي
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الصامت�
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ي
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الصامت�
جدار
ن
وادف� جدار
وزلزل يا جبال
ي
ي
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الصامت�
واحمل السالح
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بايدن يؤكد التزام واشنطن
دعم الحكومة العراقية
أكد البيت األبيض أن جوزيف بايدن نائب الرئيس باراك أوباما جدد التزام
واشنطن بدعم الحكومة العراقية في مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية،
وذلك عقب انتقادات وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر للجيش العراقي
في معارك الرمادي بمحافظة األنبار غربي العراق ،وهو ما رفضته بغداد.

خرب
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وقــال البيــت األبيــض يف بيــان إن بايــدن
اســتغل اتصــاال برئيــس الــوزراء العراقــي
حيــدر العبــادي "ليؤكــد دعــم الواليــات
املتحــدة ملعركــة الحكومــة العراقيــة ضــد
تنظيــم الدولــة".
وأضــاف أن نائــب الرئيــس أقــر مبــا
وصفهــا بالتضحيــات الهائلــة والشــجاعة
التــي أبدتهــا القــوات العراقيــة يف األشــهر
الـــ 18األخــرة يف الرمادي وغريها ،يف مســعى
منــه وصفتــه وكالــة رويــرز مبحاولــة لطأمنة
العبــادي.
وكان وزيــر الدفــاع األمــريك اعتــر أن
ســقوط الرمــادي يف  17مايو/أيــار الجــاري
بيــد تنظيــم الدولــة أســوأ هزميــة منيــت بها
القــوات العراقيــة منــذ قرابــة ســنة.
وقــال كارتــر يف ترصيحــات تلفزيونيــة
إن "لدينــا مشــكلة مــع إرادة العراقيــن يف
قتــال تنظيــم الدولــة اإلســامية ويف الدفــاع
عــن أنفســهم".
غــر أن رئيــس الــوزراء العراقــي أبــدى
اســتغرابه تجــاه هــذه الترصيحــات ،وقــال يف
مقابلــة مــع هيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة (يب يب
يس)" ،أنــا مندهــش مــن قولــه ذلــك ...أعنــي
أنــه كان داعــا للعــراق بقــوة" ،مرجحــا
أن يكــون املســؤول األمــريك قــد تلقــى
"معلومــات مغلوطــة".
مــن جانبــه وصــف رئيــس لجنــة الدفاع

العرا
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"باالســتفزازية".
وتزامــن هــذا الرفــض العراقــي
لترصيحــات كارتــر مــع انتقــاد حاد مــن قبل
قاســم ســليامين قائــد فيلــق القــدس التابــع
للحــرس الثــوري اإليــراين.
فقــد اتهــم ســليامين واشــنطن -التــي
تقــود تحالفــا دوليــا ضــد تنظيــم الدولــة
يف الع ـراق وســوريا -بأنهــا "مل تفعــل شــيئا"
ملســاعدة الجيــش العراقي للتصــدي للتنظيم
يف الرمــادي ،وقــال إن إي ـران وحدهــا هــي
التــي أخــذت عــى عاتقهــا مواجهــة هــذه
"الظاهــرة الخطــرة" ،يف إشــارة إىل تنظيــم
الدولــة.

واألمــن يف الربملــان العراقــي حكيــم الزامــي
ألسوشــيتد بــرس ترصيحــات كارتــر بأنهــا
"غــر واقعيــة وال أســاس لهــا" ،مشــرا إىل
أن الواليــات املتحــدة هــي التــي تتحمــل
املســؤولية عــن الفشــل يف الرمــادي.
وردا عــى انتقــادات الوزيــر األمــريك
أيضــا ،قــال املتحدث الرســمي باســم الحشــد
الشــعبي أحمد األســدي إن "اإلرادة املفقودة
التــي تحــدث عنهــا الوزيــر األمــريك هــي
اإلرادة املكســورة التــي أراد أعــداء العــراق
زرعهــا يف القــوات العراقيــة".
ونقلــت وكالــة الصحافــة الفرنســية
عــن ضابــط عراقــي يعمــل يف قيــادة
عمليــات األنبــار وصفــه لترصيحــات كارتــر

قتلــى أجانــب بهجــوم مســلح لطالبــان علــى حفــل موســيقي بأفغانســتان

خرب

تان

AN

قتــل  14شــخصا ،عــى األقــل ،بينهــم
 7أجانــب يف هجــوم مســلح عــى حفــل
موســيقي نُظــم يف مقــر للضيافــة يف كابــول.
وتبنــت حركــة طالبــان الهجــوم .وكان يحــر
هــذا الحفــل عــدد مــن "الهنــود واألت ـراك".
قتــل  14شــخصا بينهــم ســبعة أجانــب
يف هجــوم شــنته حركــة طالبان اســتهدف ليال
حفــا موســيقيا يف مركــز ضيافــة لألجانــب يف
كابــول واســتمر ســاعات بعــد تدخــل القوات
األفغانيــة ،كــا أعلن مســؤولون.
.وقتــل أربعــة هنــود وأمريــي وإيطــايل
وآخــر يحمــل الجنســيتني الربيطانيــة
واألفغانيــة يف الهجــوم يف مركــز الضيافــة
"بــارك بــاالس" الــذي كان يســتضيف حفــا
موســيقيا لفنــان أفغــاين معــروف.
وأعلنــت حركــة طالبــان مســؤوليتها
عــن الهجــوم الــذي اســتمر ســبع ســاعات
وتخللتــه تفجــرات وإطــاق نــار .ويــأيت يف
إطــار "هجــوم الربيــع" الــذي تطلقــه طالبــان

وكان قائــد رشطــة كابــول عبــد الرحمــن
رحيمــي قــال يف وقــت ســابق إن خمســة
أشــخاص قتلــوا ،إال أن إعــان الحكومــات
األجنبيــة عــن قتالهــا أظهــر أن حصيلــة
الضحايــا األجانــب أكــر مــن تلــك املعلنــة.
وتابــع رحيمــي أن "القــوات
أفغانس
ســنويا ،وهــي املــرة األوىل
األمنيــة أنقــذت  54شــخصا" بعدمــا
التــي تواجهــه القــوات
تدخلــت أعــداد كبــرة منهــا يف
األفغانيــة وحدهــا مــن
الفنــدق الواقــع يف منطقــة تجاريــة
A
مــن
دون الدعــم الكامــل
T
يرتادهــا موظفــو منظــات اإلغاثــة
F G A N İS
بقيــادة
القــوات األجنبيــة
األجانــب.
الواليــات املتحــدة.
ويف مــا يتعلــق بالضحايــا األجانــب،
ورصحــت بعثــة األمــم املتحــدة يف
أعلــن مســؤول يف وزارة الخارجيــة الهنديــة
أفغانســتان يف بيــان أن "هجومــا ضــد مدنيني
أنــه "لألســف قتــل أربعــة هنــود يف الهجــوم
تجمعــوا لحضــور حفل ثقــايف يف فنــدق بارك
بحســب املعلومــات التــي حصلنــا عليهــا".
بــاالس يف كابــول أدى إىل قتــل  14مدنيــا كــا
واتصــل رئيــس الحكومــة الهنــدي
أصيــب آخــرون" .وأكــد مســؤول يف الرشطــة
نارينــدرا مــودي بالرئيــس األفغــاين أرشف
األفغانيــة ،طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه،
غنــي معزيــا ،وقــال "نحــن معـاً حــن يتعلــق
هــذه الحصيلــة الجديــدة.
األمــر مبكافحــة اإلرهــاب".
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ايدن بياتلى
طبيب أخصائي

ت
ال�كمان

ض
ايل خصوبتها الزراعية  ،تجفف
ا� مناطق فتركمان ي
فقدت ار ي
مياه وادي خاصة صو ي� كركوك بالكامل .
اهمل كافة منشآت البنية التحتية ف ي� اغلب احياء مدينة
ف
ايل اىل درجة ال
كركوك وكما هي الحال ي� اغلب مناطق تركمان ي
يمكن الدخول اىل العديد من االزقة بسبب النفايات والمياه القذرة
ت
الم�اكمة .
ف
تعمل اغلب مستشفيات الموجودة ي� مدينة كركوك بصورة
وكذا الحال بالنسبة اىل ض
المر�
عاطلة  ،ويأىس لحال شارع االطباء
ين
اليأس� او باالحرى وصلوا اىل درجة الجنون .
اهال قرية قاراناز التابعة
عل قاراناز من ي
يقول المزارع الشيخ ي
آمرل ف ي� منطقة بيات :
لناحية ي
اضينا من ايدينا ف
ايل
تركمان
مناطق
كامل
�
سلبوا ار
ي
ي
فقد اراضينا الموجودة ف ي� القرية خصوبتها  ،ال نستطيع زراعتها
وال حصادها .
ف
آمرل نتيجة القصف الجوي  ،لم نستلم
انهدم كافة منازلنا ي� ي
اية معونات من الحكومة .
ويرصخ وينادي هل هذا قدرنا ؟ لم يبقى بأيدينا ي ئ
ش� اال
الخضوع لعناية هللا تعاىل .
ال� ن
باالضافة اىل هذا ينادي الدكتور عماد زماو الطبيب ت
كما� من
ي
مدينة تلعفر كافة دول العالم :
حدثت مجازر البيئة ف ي� عموم العراق وخاصة ف ي� مدن تلعفر
والفلوجة والبرصة وازداد بدرجة ال يمكن توقعها اطالقاً حاالت
الوالدات المشوهة وعدد االصابات بمرض الرسطان  .نطلب
تشكيل لجنة طبية يغ� منحازة لبحث وقائع امراض الرسطان ف ي� هذه
المناطق .
ش
المبا�ة وبالرسعة الممكنة عىل تنظيف وازالة المواد السامة
ف
الملوثة باليوارنيوم المخصب الموجودة ي� اسلحة الدمار المستعملة
من قبل قوات االحتالل .
ين
المواطن� من الدخول اىل المناطق السامة والملوثة بهذه
منع
االسلحة .
بحث ودراسة موضوع الجرائم المرتكبة ضد االنسانية ف ي� العراق
تك� هذه
 ،فأن تم تثبيت مثل هذه االنتهاكات نطلب محاكمة مر ب ي
الجرائم وفق لوائح هيئة االمم المتحدة  ،بنود معاهدة جنيف
والهاي و نظام محكمة الجنايات الدولية ف ي� روما .
 – 4سوء ش�وط الهجرة والظروف المعيشية :
ين
ين
المواطن� اماكن سكناهم نتيجة
المالي� من
ترك
الخوف من التعرض لشدة الحروب والرصاعات السياسية وعاش
ين
المواطن� حاالت الهجرة القرسية بغية الحفاظ
العديد من هوالء
وتش� احصائيات المفوضية العليا
عىل ارواحهم وارواح عوائلهم  .ي
لالجئ� ( )RCHNUبأن ث
ين
اك� من  7.4مليون مواطن عر ق يا� اضطر
ن
المواطن� محتاجون اىل المعونات
اىل ترك مسكنه واغلب هوالء
ي
حوال  7.2مليون عر ق يا� محل سكناه داخل
االنسانية  .وقد يغ�
ي
ن
وحوال
العراق
مليو� عر ق يا� قد هاجر اىل دول الجوار مثل سوريا
ي
ي
ن
وغ�ها من
اقي� قد التجؤا اىل تركيا ي
واالردن وعدد يغ� قليل من العر ي
الملتج� العر ي ن
ين
اق� ف ي� هذه الدول اىل
البلدان االوروبية .ويتعرض
العديد من المصاعب الثقافية ت
وال�بوية واالجتماعية والسكنية وما
شابه ويتعرض العديد منهم اىل انهيارات نفسية حادة .
ت
ن
ال� يغ�ت محالت سكناهم
وقد ظهر من يب� المجموعات ي
داخل العراق اوبية وامراض ضارة مما ادى ذلك اىل حدوث استياء
ين
ين
المواطن� وازدياد حساسية المجتمع تجاه هذه االمراض  .وكما
ب�
ف
ش
ان �وط التعايش ي� االوساط المزدحمة وسوء الظروف المناخية ،
صعوبة التوصل اىل المياه النظيفة  ،عدم العناية التامة بالنظافة
ش
ش
المنت�ة
و�وط التعقييم  ،زيادة تماس االنسان مع الجراثيم
وسوء التغذية تزيد خطر االصابة باالمراض المعدية والسارية .
بالرغم من الحاجة الملحة اىل الخدمات الصحية فالحصول عىل
مثل هذه الخدمات ض
ال�ورية اصبحت صعبة جداً او يغ� ممكنة ،
انقطاع خدمات التنظيف والتعقييم وسوء منظومات البنية التحتية
ن
ت
تد� تقديم الخدمات الصحية
وال�بية والتعليم  ،كلها تؤدي اىل ي
ف
ض
السل� ي� االنسان .
ال�ورية وهذا يؤدي اىل اليأس والترصف ب ي
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السوريون ,رهائن حرب وضحايا موت
وثق تقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بعنوان "من موت إلى موت" أبرز حوادث مصرع السوريين غرقا
أثناء رحالت هجرة غير نظامية في ظل تواصل نزيف الحرب في سوريا ،مشيرا إلى أن  90%من الالجئين يتوافدون
من المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة.

وبحســب التقريــر ،فقــد قــى بســبب
الغــرق منــذ نهايــة  2011وحتــى اآلن مــا ال
يقــل عــن  2157ســوريا %75 ،منهــم نســاء
وأطفــال .وكان أكــر هــذه الرحالت مأســاوية
لــدى مــرع  225ســوريا يــوم  19أبريــل/
نيســان املــايض قبالة الســواحل الليبيــة .وأكد
التقريــر أن هــذه الحصيلــة هــي الحــد األدىن
مــا أمكــن توثيقــه.
وعــن املشــكالت التــي يواجههــا
الالجئــون يف دول الجــوار ،كشــف التقريــر
أن التعليــم يتقدمهــا إذ تقــدر نســبة عــدم
االلتحــاق باملــدارس بـــ %40لألطفــال وطالب
الجامعــات ،إضافــة إىل مشــاكل مــن قبيــل
ســوء التغذيــة وعــدم توفــر امليــاه الصالحــة
للــرب وتــردي الخدمــات الطبيــة .كــا
تحــدث عــن مشــكالت أخــرى بينهــا
العنرصيــة وظــروف الســكن والحصــول عــى
جنســية يف بلــد اللجــوء.
وأشــار التقريــر إىل أن الــدول الغربيــة
مقــرة يف اســتقبال الالجئــن الســوريني،
وكانــت بريطانيــا األســوأ إذ بلــغ عــدد
الالجئــن فيهــا أقــل مــن مئــة ،كــا ترفــض
ســلطات الهجــرة فيهــا قبــول أي طلــب أو
أيــة حالــة إنســانية حتــى يف حالــة وجــود
قرابــة مــن الدرجــة األوىل تحمــل الجنســية
الربيطانيــة.
ومل يختلــف الشــأن مــع الواليــات
املتحــدة األمريكيــة التــي ظلــت -رغــم إنفاقها

مبالــغ ماليــة ضخمــة ملســاعدة الالجئني-
مقــرة عــى صعيــد اســتقبال الالجئــن
الســوريني كــا يقــول التقريــر ،إذ ال
يتجــاوز عددهــم مئتــا شــخص.
وطالــب التقريــر بــرورة قيــام
املجتمــع الــدويل مبعالجــة جذريــة
ملشــكلة الالجئــن ،مشـرا إىل أن الســبب
الرئيــي يف فــرار هــؤالء الالجئــن مــن
بالدهــم هــو عمليــات القتــل اليوميــة
والقصــف والتدمــر واالعتــداء عــى
النســاء.
كــا أوىص بزيــادة املســاعدة
للنازحــن داخــل ســوريا والذيــن
تجــاوزت أعدادهــم  6.4ماليــن شــخص،
مؤكــدا أن ذلــك ســيخفف بشــكل كبــر
مــن النــزوح.
وطالــب أيضــا بالتحقيــق ومحاســبة
املتورطــن يف رسقــات وفســاد متثلــت
بقيــام النظــام بالتنســيق مــع بعــض
العاملــن الدوليــن داخــل األرايض
الســورية لتحويــل أكــر مــن  %90مــن
املســاعدات إىل املناطــق املؤيــدة للنظام.
وشــدد التقريــر أيضــا عــى رضورة
إيفــاء املجتمــع الــدويل بتعهداتــه املاليــة
واللوجســتية التــي وعــد بتقدميهــا
لالجئــن الســوريني ،وزيادتهــا بالتــوازي
مــع االرتفــاع الهائــل يف أعــداد الالجئــن
شــهريا.
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قــال الرئيــس األوكــراين إن بــاده يف "حــرب
حقيقيــة" اآلن مــع روســيا ،ودعــا شــعبه إىل
االســتعداد لـــ "هجــوم رويس" عــى بالدهــم.
وقــال بــرو بوروشــينكو ،إن "الهجــوم" ســوف
يحــدث هــذا الصيــف .وأكــد أنــه ال يثــق يف الرئيس
الــرويس فالدميــر بوتــن .ووصــف بوروشــينكو
الوضــع بأنــه "حــرب حقيقــة".
وتواجــه روســيا اتهامــات مــن جانــب أوكرانيــا
ودول غربيــة تشــمل الواليــات املتحــدة بالتدخــل
العســكري املبــارش يف ال ـراع بــن االنفصاليــن
والحكومــة املركزيــة يف أوكرانيــا.
وتنفــي روســيا ضلوعهــا عســكريا يف
أوكرانيــا.
وقــال بوروشــينكو إنــه ال يثــق
يف أن الرئيــس الــرويس فالدميــر

بوتــن يســاعد يف إنهــاء االزمــة يف رشق أوكرانيــا .إال
أنــه قــال إنــه ليــس أمامــه خيــار ســوى التفــاوض
معــه.
ويســعى املتمــردون يف منطقتــي لوهانســك
ودونيتســك ،رشقــي البــاد ،إىل االنفصــال عــن
أوكرانيــا .وكانــت شــبه جزيــرة القرم قــد انضمت إىل
روســيا بعــد موافقــة ســكان الجزيــرة عــى ذلــك
يف اســتفتاء شــعبي .غــر أن الغــرب مل يعــرف
باالســتفتاء.
رشاكــة جديــدة وكشــف الرئيــس األوكراين
عــن أن وزيــر الخارجيــة األمريــي جــون
كــري اتصــل بــه قبــل وبعــد لقائــه (كــري)
بالرئيــس بوتــن أخ ـرا.
ونفــى بوروشــينكو أنــه يشــعر
بالقلــق مــن أن يكــون هنــاك

احتــال أن تحــاول الواليــات املتحــدة إقامــة رشاكــة
جديــدة مــع بوتــن عــى حســاب تحالفهــا مــع
أوكرانيــا.
وتقــول األمــم املتحــدة إن  6آالف شــخص عىل
األقــل قتلــوا منــذ بدايــة الـراع العســكري يف رشق
أوكرانيا يف شــهر أبريل/نيســان .2014
وحقــق االنفصاليــون املوالــون لروســيا
مكاســب ملحوظــة عــى األرض يف املنطقــة .وينفــي
االنفصاليــون ،وكذلــك روســيا ،االتهامــات للجيــش
الــرويس مبســاعدتهم.
غــر أن الــدور الــرويس أصبــح محــل نقــاش
بعــد أن أرس الجيــش األوكــراين كــا قــال ،مــن
وصفهــا بجنديــن مــن القــوات الخاصــة الروســية
يحاربــان مــع املتمرديــن يف رشق أوكرانيــا.
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 10قتلى لحزب اهلل في القلمون

أفادت مصادر بأن عشرة عناصر من حزب اهلل
اللبناني -بينهم قيادي ميداني -قتلوا في
كمائن نصبها عناصر جيش الفتح ،ردا على
هجوم نفذه الحزب في القلمون بريف دمشق.

فيتالي :التدخل البري في
اليمن تصعيد متهور لألزمة
فيتايل تشوركني
روسيا

خرب

R U SYA

الريــاض لــن يكــون بديــا عــن الوســاطة
التــي تقودهــا األمــم املتحــدة ،بــل إنــه قــد
يســاعد عــى اســتئناف املفاوضــات برعايــة
األمــم املتحــدة".
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مقتل إرهابي مطلوب
منذ عام 1995

أعلنت وزار الدفاع الجزائرية أن ارهابياً متطرفاً
مطلوباً منذ  20عاما قتل برصاص الجيش الجزائري
يف سيدي بلعباس 430 ،كلم اىل غرب العاصمة
الجزائرية .وقالت الوزارة عىل موقعها االلكرتوين إن
"فرقة من الجيش تعمل يف قطاع سيدي بلعباس،
قتلت ارهابيا خطريا ً مطلوب منذ العام  ،1995وقع
يف كمني نصب له عند جبل بويطاس" ولكنها مل
تكشف عن اسمه .وصادر الجيش بندقية من نوع
كالشنيكوف وذخائر.
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جزائر
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اعتــر املنــدوب الــرويس يف األمــم
املتحــدة فيتــايل تشــوركني أن أي تدخــل
بــري يف اليمــن ســيعترب "تصعيــدا متهــورا
لألزمــة" ،مؤكــدا أن مــا يحتــاج إليــه اليمــن
هــو اســتئناف رسيــع للمحادثــات بوســاطة
األمــم املتحــدة.
وبـ ّـن املســؤول ذاته أن موســكو تتوقع
أن تســتأنف قريبــا مفاوضــات الســام بــن
أطــراف النــزاع يف اليمــن برعايــة األمــم
املتحــدة ،مش ـرا إىل أنــه تلقــى تطمينــات
بهــذا الخصــوص مــن نظري ْيــه الســعودي
والقطــري.
وأوضــح تشــوركني للصحفيــن أن
الســفريين الســعودي والقطــري أكــدا لــه
أن االجتــاع الــذي يعتــزم الرئيــس اليمنــي
عبــد ربــه منصــور هــادي عقــده يف الرياض
يف  17مايو/أيــار سيســاعد عــى متهيــد
الطريــق أمــام اســتئناف مفاوضــات الســام
التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة.
وقــال لقــد "أكــدا يل أن االجتــاع
الــذي يخطــط الرئيــس هــادي لعقــده يف

وتابــع أن "مــا نأمــل يف حدوثــه
هــو وقــف رسيــع جــدا لجميــع األعــال
العدائيــة يف اليمــن واســتئناف تلــك
املحادثــات ،ألننــا نعتقــد أن الســيد بــن
عمــر (املبعــوث األممــي الســابق إىل اليمــن
جــال بــن عمــر) أنتــج يف الواقــع أرضيــة
جيــدة للغايــة الســتكامل تلــك املناقشــات
الطويلــة".
وكان وزيــر الخارجيــة الســعودي عادل
الجبــر أعلــن يف وقــت ســابق أن اململكــة
تفكــر يف إعــان وقــف إطــاق النــار ملــدة
خمســة أيــام يف اليمــن ،للســاح بإيصــال
املســاعدات اإلنســانية بــرط التــزام
الحوثيــن وقــف األعــال الحربيــة.
ويــأيت ذلــك بينــا تتواصــل أعــال
العنــف والغــارات الجويــة التــي ينفذهــا
تحالــف عــريب بقيــادة الســعودية منــذ
 26مــارس/آذار املــايض ضــد الحوثيــن
وحلفائهــم مــن القــوات املواليــة للرئيــس
املخلــوع عــي عبــد اللــه صالــح.
وكاالت

لبنان

N

كام أفيد بأن القتىل سقطوا أثناء هجوم
نفذه مقاتلو حزب الله يف منطقة جبل الثالجة،
حيث تعرضوا لعدد من الكامئن التي نصبها
جيش الفتح يف املنطقة.
وأوضح أن قتىل حزب الله كان من بينهم
القيادي امليداين غسان فقيه ،وهو قائد رسية يف
وحدة الرضوان التي تعترب من قوات النخبة لدى
الحزب.
من جهتها ،قالت وسائل إعالم تابعة لحزب
الله إن مقاتيل الحزب سيطروا عىل مرتفعات
القبع والنقار شامل رشق جبال نحلة عند
الحدود اللبنانية السورية.

وتشهد منطقة القلمون معارك ك ّر وف ّر
بني مقاتيل حزب الله ومسلحي املعارضة ،بعد
هدوء دام أكرث من سنة .وكان األمني العام
للحزب حسن نرص الله قد تعهد بـ"تطهري"
الحدود من الجامعات املسلحة التي شنت
هجامت عىل األرايض اللبنانية.
وقال نرص الله إن حزب الله مستعد لزيادة
وجوده يف سوريا إذا دعت الحاجة ،وأضاف
أن املعركة "جزء من إسرتاتيجية أوسع ملنع
جامعات مثل جبهة النرصة وتنظيم الدولة
اإلسالمية من السيطرة عىل املنطقة".
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كاالتاسراي بطل الدوري
الممتاز
حاز فريق كاالتا رساي عىل لقب بطل
الدوري الممتاز ف ي� موسم سليمان
أ
سيبا .حيث قام فريق أ
صفر-الحمر
ال
"كاالتا رساي المتفوق عىل منافسه ف ي�
أ
خ� من الدوري الفينار
االسبوع ال ي
بهشه بخمس نقاط اعالن فوزه قبل
انتهاء الدوري باسبوع.

أنهى فريق الكاالتا رساي مباراته األخرية
مع فريق ريزه سبور بالتعادل  1-1وبهذا
حاز عىل لقب بطل الدوري وبهذا يكون
فريق األصفر-األحمر قد حاز عىل اللقب
للمرة العرشين يف تاريخ الدوري .أما بالنسبة
ملوسم الدوري  2016-2015فسوف يبدأ
الكاالتا رساي املوسم يف  16-15-14من شهر
أب القادم.
مر فريق الكاالتارساي مبراحل صعبة
منذ بداية املوسم وحتى نهايته .وبسبب
النتائج التي حصل عليها ببداية املوسم قام
باخراج الالعبني االيطاليني من الفريق وقام
باحضار الالعب حمزة حمزة أوغلو .وبهذه
الفرتة فقد ذهب أونال أيسال من رئاسة
الفريق وبع االنتخابات التي حصلت فقد تم
انتخاب دويغون ياررسوت لرئاسة الفريق.
وبذلك استطاع رسوت اخراج الفريق
من دائرة الديون التي كان غارقاً بها واستطاع
الوصول مع الفريق حتى األسابيع األخرية
من الدوري وبعد االنتخابات األخرية التي
جرت مؤخرا ً تم انتخاب دورسون أوزبك
لرئاسة الفريق للموسم القادم.وعىل الرغم
من الديون التي يغرق بها األصفر-األحمر
لكن الفريق تابع مسريته يف الدوري ومل
يتخىل عن لقبه " النجمة الرابعة " إىل أن
وصل حمزة أوغلو وطالبه إىل األسبوع 33
من الدوري وحصولهم عىل لقب البطولة.
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أوزونجول البحيرة الطويلة

تعترب منطقة " األوزونجول " البحرية
الطويلة يف مدينة طرابزون الرتكية من أكرث
املناطق السياحية الجاذبة لسياح الداخل
والخارج وذلك بسبب جاملها الطبيعي
وروعة الغابات الخرضاء املحيطة بها.
وتأخذ املنطقة اسمها من جاملية الساحل
املحيط بالبحرية .حيث أنها تشكلت من
الصخور املتساقطة من املنحدرات القريبة
للبحرية.
تتمتع

بحرية األوزونجول مبناخ البحر األسود
النموذجي .حيث أنها تشهد أمطارا ً غزيرة
يف مختلف أيام فصول السنة .ويكون
الهطول عىل شكل ثلوج يف الشتاء وأمطار
غزيرة يف الصيف .وهناك يف الهضاب من
املمكن ويف كل لحظة رؤية ومشاهدة
الفصول األربعة .وحسب اإلحصائيات
بني عامي  2008-1998فإن أخفض درجة
حرارة شهدتها منطقة بحرية األوزونجول
كانت  12-تحت الصفر.
وكام يبدو يف الصور بأن
البحرية

محاطة بأعداد كبرية جدا ً من املنازل
والسبب يعود بأنه كان يحبذ يف القدم
إقامة املنازل بالقرب من البحريات
واملناطق املائية.
من أكرث الفعاليات والنشاطات الرائجة
هناك هي السياحة .حيث يوجد هناك
العديد من الفنادق املحيطة بالبحرية كام
يوجد هناك بعض الفنادق تقوم بتقديم
خدماتها عىل مدار السنة.
متتاز بحرية األوزونجول التي تتألف
من محمية وحدائق خالبة
بجامل

طبيعي وباامتالكها مناخاً منوذجيا يضفي
عليها خاصية باالضافة إىل البيوت الخشبية
املحيطة بها والتي تعطي لجامليتها رونقاً
ومكان ًة خاصة.
تقدم املطاعم ومحالت الطعام هناك
أشهى أطباق املطبخ الطرابزوين الذي يتمتع
مبؤكالت وأطباق خاصة تقدم للسياح
والزائرين األجانب واملحليني.
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