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جاءت كالرؤية !...

صوت األمة

تتمة يف الصفحة .2

حفل توقيع كتاب
" نظرية المؤامرة"

أقامت مؤسسة قبة ميديا لإلنتاج اإلعالمي
بالتعاون مع هيئة علامء فلسطني يف الخارج،
يوم األربعاء (  ،)2015-06-17حفل توقيع
كتاب “نظرية املؤامرة يف القرآن الكريم”
ملؤلفه األسري محمود عيىس ،يف مدينة
إسطنبول ،بحضور جمع من األرسى املحررين
والعلامء .تتمة يف الصفحة .17-16

أردوغان :لن
نسمح بإقامة دولة
في شمال سوريا

قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان إن
بالده لن تسمح أبدا بإنشاء دولة شاميل سوريا
عىل حدودها الجنوبية ،وإن كفاحهم سيستمر
يف هذا السبيل "مهام كانت التكلفة" .تتمة يف
الصفحة .2

فلتنهض
األمة

 1لرية تركية  /مع الرضيبة
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تعاد اآلن وعىل مرآى الجميع مشاهد
صمت العامل االسالمي القاهر يف زمن
االنقالبني بالتعاون مع إدارة السييس
بصدور قرار اإلعدام بحق محمد
مريس الرئيس املرصي املنتخب رشعياً
من قبل االرادة الشعبية.
تتمة يف الصفحة .2

عزل إو�نهاء مرسي
من عمله كمدرس
في جامعة الزقازيق
تتمة يف الصفحة :5

الوطن العربي
يعاني الفوضى

 27قتيل بهجوم عىل فندق بتونس
داعــش تتبنــى الهجــوم عــى مســجد شــيعي
يف الكويــت /اعتــداء عــى جنــود االتحــاد
االفريقــي /اردوغــان يديــن االعتــداءات تتمــة
يف الصفحــة .4

قلعة القطن
"باموك كاله "
تتمة يف الصفحة .24

لنكون أنصا ارً للمهاجرين

أقامت دائرة االفتاء والشؤون
الدينية يف مدينة قونيا إفطاراً
دعت إليه جميع عوائل األساتذة
واآلنسات السوريني الذين قاموا
مبهمة تدريس الطلبة السورين عىل
مدار  3أشهر يف معاهد تحفيظ
القرآن الكريم ومدرسة عىل خطى
الحبيب السورية
تتمة يف الصفحة .15
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مقتل ناصر الوحيشي زعيم
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
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أكد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مقتل زعيمه ناصر الوحيشي
في هجوم بطائرة بال طيار في حضرموت شرقي اليمن.
أول مناورات بحرية مشتركة
بين مصر وروسيا

أجــرت روســيا ومــر منــاورات بحريــة مشــركة
اســتمرت لعــدة أيــام يف امليــاه اإلقليمية املرصيــة بالبحر
املتوســط قبالــة سـواحل اإلســكندرية.
وقالــت وزارة الدفــاع الروســية إن هــذه املنــاورات
التــي تعــد األوىل مــن نوعهــا بــن الجانبــن -تعــززالروابــط بــن البلديــن اللذيــن كانــا يومــا حليفــن أثنــاء
الحــرب البــاردة.
وأضافــت الــوزارة الروســية -يف بيــان -أن هــدف
املنــاورة هــو تعزيــز التعــاون العســكري وتطويــره بــن
الق ـوات البحريــة املرصيــة والروســية مــن أجــل األمــن
واالســتقرار باملنطقــة.
ومــن جانبــه ،قال املتحدث العســكري املــري -يف
بيــان بصفحتــه عــى فيســبوك -إن عــددا مــن الوحــدات
البحريــة الروســية وصلــت إىل قاعــدة اإلســكندرية
البحريــة ،ملشــاركة البحريــة املرصيــة تنفيــذ أنشــطة
التدريــب البحــري املشــرك "جــر الصداقــة ."2015
وجــاء يف البيــان أن هــذا التدريــب يشــمل تخطيط
وإدارة أعــال قتــال بحــري هجوميــة ودفاعيــة مشــركة
بالتنســيق بــن الجانبــن بهــدف توحيــد املفاهيــم
القتاليــة ،باإلضافــة إىل نقــل وتبــادل الخـرات التدريبيــة
بــن الق ـوات املشــاركة باســتخدام أحــدث التكتيــكات
البحريــة وأســاليب القتــال الحديثــة.
TEMMUZ 2015
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وجــاء تأكيــد نبــأ مــرع الوحيــي يف
بيــان برشيــط مصــور بثــه التنظيــم عــى
شــبكة اإلنرتنــت ،وذلــك يف غــارة شــنتها
طائــرة أمريكيــة بــا طيــار اســتهدفت إىل
جانبــه "اثنــن آخريــن مــن املجاهديــن".
وورد يف البيــان أن التنظيــم عـ َّـن قاســم
الرميــي -وكنيتــه أبــو هريــرة -زعيــا جديــدا
لــه ،خلفــا لنــارص الوحيــي الــذي ن ُِّصــب من
قبــل نائبــاً للرجــل األول يف القاعــدة أميــن
الظواهــري.
وكانــت وكالــة أسوشــيتد برس قــد أفادت
يف تقريــر ســابق بــأن أجهــزة االســتخبارات
األمريكيــة منشــغلة بالتحقــق مــا إذا كان
الوحيــي -وكنيتــه أبــو بصــر -قــد قُتــل
بالفعــل يف الغــارة.
وجــاء بيــان تنظيــم القاعــدة عــن مقتــل
زعيمــه باليمــن ليؤكــد مــا رصح بــه مســؤول
مينــي محــي لوكالــة الصحافــة الفرنســية مــن
أن الوحيــي قُتــل عــى األرجــح يف غــارة عىل

مدينــة املــكال عاصمــة محافظــة حرضمــوت،
وأن جثتــه يف مرشحــة محليــة محاطــة
بإجــراءات أمنيــة صارمــة يفرضهــا مســلحو
التنظيــم الــذي يســيطر عــى املدينــة.
وقــال املســؤول طالبــا عــدم كشــف
اســمه إن "هنــاك حاليــا أربــع جثــث لعنــارص
مــن القاعــدة ،إحداهــا جثــة الوحيــي".
مــن جانبــه ،قــال مايــكل ماكــول العضــو
الجمهــوري الــذي يــرأس لجنــة األمــن
القومــي مبجلــس النــواب األمــريك إن مقتــل
"زعيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب إذا مــا
ثبتــت صحتــه ،ميثــل رضبــة كبــرة لإلرهابيــن
اإلســاميني الذيــن يتآمــرون يوميــا للهجــوم
عــى أمــركا" .ونقــل مركــز "ســايت" األمــريك
ملراقبــة املواقــع اإلســامية الجهاديــة أن
ناشــطني يف تنظيــم القاعــدة بجزيــرة العــرب
نــروا أنبــاء عــن مقتــل الوحيــي وتعيــن
القائــد العســكري يف التنظيــم قاســم الرميــي
خلفــا لــه.

قانون يمنع تشييد مساجد جديدة في شمال إيطاليا

أعربت الجالية املسلمة واملتعاطفون معها يف
إقليم لومبارديا شاميل إيطاليا مجددا عن مخاوفها
من تنفيذ قانون مينع تشييد مساجد جديدة ،يف حني
تحاول بعض الجهات استغالل القانون إلغالق املساجد
املوجودة حاليا أيضا.
وكان القانون قد صدر مطلع الشهر املايض
بحيث مينع افتتاح مراكز عبادة يف مبان ال تتفق
ورشوط القوانني املدنية السارية املفعول ،وقررت
عىل الفور  15بلدية يف إقليم لومبارديا غلق املصليات
واملراكز اإلسالمية رغم استئناف هذا القرار أمام
املحاكم .وردا عىل هذه املحاوالت ،قال منسق اتحاد
الجمعيات اإلسالمية يف ميالن دافيد بيكاردو "ال
توجد لدينا نية إلغالق أي مسجد" ،مؤكدا مساعي
االتحاد ملطالبة الحكومتني اإلقليمية واملركزية بسن
قوانني تسهل تشييد املساجد ،حيث اعترب أنه "من
غري املعقول حرمان نصف مليون مسلم من مسجد
رسمي" .وكان بيكاردو قد أكد أن شبان الجاليات
املسلمة يف إقليم لومبارديا (مركزه مدينة ميالن)
سيواصلون االحتجاج عرب تحركات سلمية قد تشمل
افتتاح مراكز عبادة مؤقتة ،حتى لو تعرض املشاركون
فيها للمساءلة من قبل السلطات اإليطالية.
ويف املقابل ،قال مسميليانو روميو من حزب
رابطة الشامل اليميني "صحيح أن املساجد هي أماكن
عبادة ،لكن تبني أن هذه الفضاءات يتم استغاللها
لتمرير رسائل سياسية ،وهذا أمر يخيف املواطنني

إيطاليا
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اإليطاليني".
لكن هذه املواقف التي يبديها اليمينيون ال متثل
آراء كثري من اإليطاليني ،حيث يساهم عدد منهم
يف مرشوع تشييد مسجد ميالن الكبري الذي ينتظر
الحصول عىل رخصة البلدية.
ويقول مهندس مرشوع املسجد إيطالو روطا
"علينا أن ننهي املخاوف التي تحيطنا ،ولذلك تصوري
للبناية هو أن تكون شفافة ،شفافة ليس ألننا ال

نريد إخفاء األشياء ولكن لرغبة املسلمني يف احتضان
اآلخر واالنفتاح عليه" .ويرى محللون أن حزب رابطة
الشامل اليميني كان يستهدف سابقا اإليطاليني
الوافدين من الجنوب والحكومة املركزية ،لكنه بدأ
مؤخرا بتوجيه سهام نقده إىل الجالية املسلمة يف
شامل البالد ،األمر الذي يتم تسخريه من قبل الحكومة
اإلقليمية الستاملة مزيد من األصوات ،حتى وإن كان
ذلك عىل حساب التعايش السلمي يف البالد.
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كرم إشكان
kerem_iskan@hotmail.com

جاءت كالرؤية!...

فلتنهض األمة

تعاد اآلن وعلى مرآى الجميع مشاهد صمت العالم االسالمي القاهر في زمن
االنقالبين بالتعاون مع إدارة السيسي بصدور قرار اإلعدام بحق محمد مرسي
الرئيس المصري المنتخب شرعيًا من قبل االرادة الشعبية.
أعلنت املحكمة املرصية قرارها النهايئ
بحق محمد مريس أول رئيس ملرصي منتخب
دميقراطياً و 121عضو من اإلخوان املسلمني.
ومتت املوافقة عىل واحد من قراري االعدام الذي
تسلمته املحكمة .بينام تم تبديل القرار الثاين
إىل حكم املؤبد .كام أن املحكمة املرصية التي
أرسلت ملف الرئيس محمد مريس الذي أطيح
به والذي ُعزل عن منصبه بانقالب عسكري إىل
املفتي العام وعندها قررت املحكمة قرارين
إحداهام االعدام واآلخر السجن مدى الحياة .كام
أن املحكمة حكمت عىل محمد بديع و 15عضو
أخر من األخوان بنفس األحكام التي حكم بها
مريس .وحسب القانون املرصي فإن املحكوم عليه
بالسجن املؤبد ميكث يف السجن مدة  25عام .أما
بالنسبة ملحمد البلتاجي و خريت الشاطر وأحمد
محمد عبد العاطي املسؤوليني بحركة اإلخوان
املرصي فقد حكمت عليهم املحكمة بالؤبد كام
حكمت عىل الثالثة عرش األخرين غياباً باإلعدام.
القرار ليس حقوقياً
أدان درويش أرجون رئيس جمعة مظلوم
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در  /قونيا قرار املحكمة املرصية القايض بحكم
اإلعدام عىل الرئيس املرصي املنتخب دميقراطياً
محمد مريس وأكد بان القرار ليس حقوقياً

وبأن أنظار العامل كافة عىل مرص وخاصة بعد
األحداث والتطورات األخرية التي شهدتها الساحة
املرصية حيث قال ”:إن مريس وحركة االحوان
املسلمني جاؤوا إىل سدة الحكم عرب صناديق
االقرتاع وعن طريق افالرادة الشعبية .كام أن
الدماء التي سفكت خالل الـ 11شهرا ً التي توىل
فيها مريس حكم البالد ليس من مسؤوليته وعىل
الرغم من هذا كله فقد هوجمت جميع مقار
الحركة عقب االنقالب .كام أنه العالقة لحركة
اإلخوان بأعامل العنف التي حصلت .فاالنقالبيون
قتلوا مايزيد عن  5أالف شخص .وكأن شيأً مل
يكن .وعملوا املستحيل بالحيلة والكذب عىل
فتح املحكمة وحصول مريس وأصدقائه عىل
قرار االعدام والحبس املؤبد .عىل الرغم من ان
هؤالء السياسيني جاؤوا إىل هنا عن طريق طرق
مرشوعة .فال يوجد هناك صلة لقرارات االعدام
الصادرة بإي مصدر حقوقي .ومبا انه اليوجد
هناك مصدر حقوقي فاليوجد هناك أيضاً قرار
سيايس ايضاً .ولكن القوى الغربيةتجرب السييس
عىل اتخاذ مثل هذه القرارات" .كرم أتيجي

أردوغــان :لــن نســمح بإقامــة دولــة فــي شــمال ســوريا
وأوضــح أردوغــان -يف كلمــة خــال
مشــاركته يف حفــل إفطــار نظمــه الهــال
األحمــر الــريك بإســطنبول -أن النتائــج عــى
أرض الواقــع تظهــر قيــام الرئيــس الســوري
بشــار األســد وتنظيــم الدولــة اإلســامية وحــزب
العــال الكردســتاين "االنفصــايل" ،بالســر عــى
نفــس الخــط.
وهاجــم الرئيــس الــريك الجهــات التــي
قــال إنهــا تحــاول وضــع اســم تركيــا بجانــب
تنظيــم الدولــة خــال هجومــه األخــر عــى
مدينــة عــن العــرب (كوبــاين) شــايل ســوريا.
واعتــر أردوغــان تلــك املحــاوالت "أكــر
افـراء بحــق تركيــا وشــعبها" ،مضيفــا أن "تركيــا
تقــدم الدعــم لنضــال الحريــة يف ســوريا،
وتتعامــل بحســن نيــة مــع الشــعب الــذي
يدافــع عــن حقوقــه يف العــراق".
وأكــد أن بــاده ال ميكــن أن تكــون يف صــف
أي تنظيــم إرهــايب أيــا كان ،وال يف صــف نظــام
األســد الــذي وصفــه بأنــه ميــارس إرهــاب دولة.
ورأى الرئيــس الــريك أن جهــود كافــة
األطـراف التــي نعتهــا باملعاديــة لرتكيــا "تهــدف
إىل توجيــه الــرأي العــام الداخــي ،وشــحنه ضــد
البــاد" ،موضحــا أن تلــك األطـراف تهــدف مــن

ت
ركيا
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E

ش
م� رجل ف ي� أفريقا ,يرى أسد
أثناء ي
ملء بالغضب يركض خلفه...
ي
وأثناء ركضه يرى أمامه ئب� فيتمسك
وي�ل إىل أ
بحبل ئ
اللب� نز
السفل...
وعندما يمسك بالحبل ويهم نز
بال�ول,
يرى ثعبان كب�اً ف� أ
السفل ...وأثناء صعود
ي ي
الثعبان باتجاه الرجل نحو االعىل ,يبدأ بفرك
يديه قائال ":مالذي سأفعله آ
الن "...
ً
أ
أ
ف
أسد ف ي� العىل وثعبان ي� السفل,,,
اليستطيع التحرك أبدا...
ف
ف
و� تلك اللحظة يظهر فأران ي� اعىل
ي
الحبل ...واحد أبيض أ
والخر أسود ...وتبدأ
الفارتان التهام الحبل بشهية ورسعة ...و�ف
ي
حال أنه ف ي� ورطة يشعر بأن وجهه رطب...
ملء
نحلة ...يستيقظ الرجل وهو ي
بالعرق وطعم العسل عالق ف ي� فمه...
ويشعر بأنه غرق بالماء ...يأخذ نفس عميقاً
ويقول ":الحمد هلل لقد كان حلماً "...
يكون متأثراً بتفاصيل الحلم ف ي� صباح
اليوم أ
الخر ...ش
وي�ح الرؤيا عىل أحد
تفس� حلمي"...
العلماء ...ويسأل":ماهو ي
ويقول العالم ضاحكاً ":إلم تفهم
ن
المع�"...
أ
"السد الذي يركض خلفك هو ملك
الموت "...
" ئ
والب� الذي يوجد بداخله الثعبان
بق�ك "...
" والحبل الذي تمسكت به هو حياتك
"...
" والفأر االبيض أ
والسود هو الليل
والنهار ..يأكالن عمرك"...
فيقول الرجل ":إذا فما ذاك العسل "...
ويكمل العالم تبسمه قائالً ":ذاك
العسل هو لذة الدنيا المؤقتة ,تنسيك بأنه
خلف عمرك حساب ستلقاه "...
أ
فالعمار ض
تم� كتلك المياه المتدفقة
ي
ف
من صنبور المياه الذي نفتحه ي� يوم صيفي
حار ونمد لها أيدينا ...فذات الوقت قد تأ�
وملك الموت ينتظر من بعيد...
فذاك الطعم عندما كان ف ي� الفم,
النستطيع أن نرى الملك وال يبقى هناك
حصة من ما تبقى من العمر...
أرواحنا البعيدة عن الطاعة ,تعطينا
القص�ة مع
مزاجاً متوتراً ف ي� المواقف
ي
الحساس بالمجبورية ...ورمضان هو واحد
إ
من هذه المزاجات...
فلنعطي إجازة للتوتر والركض وعدم
الشبع والمصالح وعدم الخجل والغموم
ف
و� الرسقة
والهموم وعدم التسامح ي
واالستغالل ...أهال ً وسهال ً يا شهر رمضان...
الحمد هلل أنك أتيت ,فامسك بنا مطارح
الحظ أثناء مغادرتك...
تفض مع العشق;" تفكر وإطاعة "...
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وراء ذلــك إىل "تغيــر الرتكيبــة الدميغرافيــة
للمنطقــة مــن خــال إرغــام تركيــا عــى البقــاء
خــارج األحــداث".
وقــال أردوغــان إن مــا يجــري اليــوم يف
ســوريا والعــراق هــو محاولــة للعمــل عــى
إنشــاء نظــام ســايكس بيكــو جديــد يف املنطقــة،
ووصــف االتهامــات التــي ُوجهــت لبــاده
بشــأن تســلل مقاتــي تنظيــم الدولــة إىل عــن
العــرب عــر األرايض الرتكيــة بـ"االفـراءات التــي
ال تعــرف الحــدود وال األخــاق أو املبــادئ".
وأدان أردوغــان يف خطــاب ألقــاه "الهجــوم

املشــن" الــذي شــنه تنظيــم الدولــة ،وقــال إنــه
"اســتهدف مدنيــن أبريــاء يف مدينــة كوبــاين"،
مضيفــا أنــه "ال يحــق ألحــد أن يربــط بــن
تركيــا وتنظيــات إرهابيــة".
وكان مقاتلــون مــن تنظيــم الدولــة
اإلســامية دخلــوا عــن العــرب مجــددا الخميس
بعــد تفجــر ســيارة مفخخــة واشــتباكات
مــع وحــدات حاميــة الشــعب الكرديــة ،كــا
حققــوا تقدمــا يف معــارك الحســكة (شــال
رشق) وســيطروا عــى حيــن باملدينــة .وقــد
نفــت تركيــا يف حينــه أي عالقــة لهــا بالهجــوم.
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قررت جامعة
الزقازيق المصرية
عزل وإنهاء خدمة
الرئيس المصري
المعزول محمد
مرسي من عمله
كأستاذ في
كلية الهندسة
بالجامعة.

مصر

خرب
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عزل إو�نهاء مرسي
من عمله كمدرس
في جامعة الزقازيق
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وأرسلت وزارة التعليم العايل خطاباً إىل جامعة
الزقازيق أكدت فيه جواز فصله ردا عىل خطاب الجامعة
الذي طلبت فيه االستفسار عن املوقف القانوين ملريس
وإمكانية فصله ،يف ضوء نص املادة  86مكرر من قانون
 49بشأن تنظيم الجامعات لكونه مل يعد إىل عمله منذ
ترك منصبه ،وهو ما يعد انقطاعاً عن العمل.
وأعلن الدكتور أرشف الشيحي رئيس جامعة
الزقازيق أن مجلس الجامعة قرر يف اجتامع طارئ فصل
محمد مريس نهائيا من الجامعة بسبب األحكام الجنائية
الصادرة بحقه ،وذلك بعد استالم الجامعة نسخة رسمية
من املحكمة بخصوص األحكام الجنائية التي صدرت
ضده وآخرها الحكم بالسجن املشدد ملدة  20عاماً يف
قضية أحداث االتحادية.

عقوبات لثالث لبنانين داعمين لحزب اهلل
أمريكا

خرب

A M E RİK

A

أعلنــت الواليــات املتحــدة أنهــا فرضــت
عقوبــات عــى ثالثــة لبنانيــن والــركات
املرتبطــن بهــا متهمــة إياهــم بأنهــم جــزء
"رئيــي يف شــبكة تدعــم حــزب اللــه" اللبنــاين.
وفرضــت وزارة الخزانــة األمريكيــة تجميــدا ً
لألصــول وقيــودا ً بعــدم القيــام بأعــال تجاريــة
عــى رجــل األعــال يف مجــال العقــارات أدهــم
طباجــة ومجموعــة اإلمنــاء التــي ميلكهــا،
وقاســم حجيــج ومالــك مركــز "كار كــر" لصيانة
الســيارات حســن عــي فاعــور.
وتتهــم الواليــات املتحــدة هؤالء األشــخاص
باالنتــاء إىل حــزب اللــه أو بتقديــم دعــم مــايل
ولوجســتي لــه مــن خــال رشكاتهــم.
والعقوبــات املعلنــة تظهــر بحســب بيــان
وزارة الخزانــة األمريكيــة "الروابــط املبــارشة
القامئــة بــن أنشــطة حــزب اللــه اإلرهابيــة
واالقتصاديــة وكذلــك الطريقــة التــي تواصــل
فيهــا املجموعــة اســتغالل القطــاع االقتصــادي
القانــوين لدعــم ماليتهــا وتنظيمهــا".
ويتهــم فاعــور عــى ســبيل املثــال بتقديــم
ســيارات إىل حــزب اللــه مــن خــال مركــزه
لصيانــة الســيارات.
وجــاء يف البيــان أن طباجــة عضــو يف

حــزب اللــه ،الــذي تصنفــه واشــنطن رســمياً
بأنــه منظمــة إرهابيــة ،وأن مجموعــة اإلمنــاء
يســتغلها الحــزب لالســتثامر وامتــاك عقــارات.
وأضافــت الــوزارة يف بيانهــا أن مجموعــة
اإلمنــاء للهندســة واملقــاوالت حصلــت مؤخ ـرا ً
عــى مشــاريع برتوليــة وإنشــائية يف العــراق
"توفــر الدعــم املــايل والبنية التحتيــة التنظيمية
لحــزب اللــه".
أمــا قاســم حجيــج فتتهمــه واشــنطن

بالعمــل مــع طباجــة وبتقديــم دعــم مــايل أيضاً
إىل حــزب اللــه.
وقالــت الــوزارة إن عضــو يف الجهــاد
اإلســامي حســن فاعــور وهــو وحــدة عمليــات
تابعــة للحــزب ،كــا أنه يديــر رشكتــه "كار كري"
ويســاعد الحــزب يف عمليــات النقــل والرتحيــل.
وأشــارت الخزانــة األمريكيــة يف بيانهــا إىل أن
األفـراد الثالثــة والــركات املدرجــن يف قامئتهــا
الســوداء ميثلــون منــاذج "الســتغالل (حــزب

اللــه) املتواصــل للقطــاع التجــاري املــروع يف
تقديــم الدعــم املــايل والتنظيمــي واملــادي...
الــذي ُ َيكِّــن الجامعــة مــن القيــام بأعــال
إرهابيــة" .وكانــت اململكــة العربيــة الســعودية
قــد فرضــت يف أواخــر مايو/أيــار املــايض
عقوبــات عــى اثنــن مــن قياديــي حــزب اللــه
اللبنــاين بتهمــة املســؤولية عــن "عمليــات
إرهابيــة" خــارج حــدود لبنــان.
وتشــمل تلــك العقوبــات إجـراءات ماليــة
عــى االثنــن بينهــا تجميــد األصــول وحظــر
تعامــل الســعوديني معهــا.
وتشــر االتهامــات إىل تــورط الرجلــن يف
دعــم نظــام الرئيــس بشــار األســد يف ســوريا
وإرســال مســاعدات ومقاتلــن ودفــع مبالــغ
ماليــة إىل فصائــل مختلفــة داخــل اليمــن عــى
رأســها جامعــة الحــويث.
والرجــان هــا محمــد قبــان واملــرف
عــى العمليــات العســكرية لحــزب اللــه يف
الــرق األوســط خليــل يوســف حــرب ،الــذي
كان مســؤوالً أيضــا عــن أنشــطة حــزب اللــه يف
اليمــن وشــارك يف تدخــل الحــزب يف الجانــب
الســيايس باليمــن.
وكاالت.
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الوطن
العربي
يعاني
الفوضى
اردوغان يدين
االعتداءات

ادان الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان
االعتداءات الحاصلة يف كل من تونس,
الكويت والصومال .وكتب الرئيس
الرتيك ”:إننا يف تركيا ندين الهجوم
االنتحاري عىل أحد املساجد التابعة
للشيعة يف الكويت كام اننا ندين
االعتداء املسلح عىل أحد الفنادق
السياحية يف مدينة سوسة التونسية.
إن الشعب الرتيك حزين لحدوث هذه
االعتداءات البشعة .حيث أن هذه
االعتداءات الدامية التي تهدف لزعزعة
االمن واالستقرار يف كل من الكويت
وتونس والتي تعمل عىل تحريك
النزاعات الطائفية يف الكويت ماهي
إال دليل عىل إبراز مدى أهمية التعاون
والتعامل املشرتك مناطيقياً ودولياً ضد
حركات اإلرهاب".

ايدن بياتلى
طبيب أخصائي

ت
ال�كمان

 27قتيل بهجوم على
فندق بتونس
وقع العديد من القتىل والجرحى جراء اعتداء
عىل فندق للسائحني مبدينة سوسة التونسية.
وحسب وكاالت األنباء فقد أفادت وزارة
الداخلية التونسية مبقتل  27شخص جراء
االعتداء عىل فندقني مبدينة سوسة التونسية.

داعش تتبنى الهجوم
على مسجد شيعي
في الكويت

قتل ما ال يقل عن  27شخص يف هجوم انتحاري
لشخص داخل مسجد للشيعة يف الكويت.
ويف أثناء قيام ألفني من املصلني باداء صالة
الجمعة داخل مسجد االمام الصادق قام أحد
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االنتحاريني بتفجري نفسه داخل املسجد مام
ادى ملقتل  27شخص وجرح العرشات.

اعتداء على جنود
االتحاد االفريقي

قامت منظمة الشباب االفريقية باالعتداء
عىل املقر العسكري الذي يوجد فيه جنود
االتحاد االفريقي .حيث قامت منظمة الشباب
بتفجري سيارة مفخخة عىل الطريق الواصل
بني العاصمة مقديشة واملدينة بايدوغا عند
قاعدة الليجو الذي سجلت مقتل  30جندي
جراء التفجري .كام استطاعت منظمة الشباب
السيطرة عىل القاعدة لساعات.

ان عدم العناية بمناطق تركمان
مع� الكلمة قد زج ت
ايل بكامل ن
ال�كمان
ي
الوحدانية ف ي� ديارهم .
ين
المظلوم� باالمس اصبحوا
ف
ين
ضالم� اليوم ي� العراق  .اغتصب
بعض من المجموعات الكردية �ف
ي
الشمال وبعضاً من المجموعات
السياسية الشيعية ف ي� بغداد حقوق
ت
ال�كمان  .وادى هذا اىل حدوث
ف
المواطن�ن
انهيارات نفسية ي� نفوس
ي
ت
ال�كمان .
اضطر المئات من العوائل
ف
ت
ال�كمانية نز
ال�وح من ديارهم ي� كركوك
وآمرل اىل
وتلعفر وطوز خورماتو
ي
الجنوب نتيجة المذابح الجماعية
والتهديد واالنفجارات والشدة النفسية
ت
ال� تعرضوا اليها  .ويستمرون االن
ي
بحياتهم اليومية داخل دوامة نفسية
وانهيار تام .
يعيش االن ش
الع�ات من العوائل
ت
ال�كمانية داخل مالجئ خشبية بالقرب
مق�ة مدينة كربالء المقدسة .
من ب
الشاعر ياووز بولنت باقيالر
رثـــــاء كــــــركـــــــوك
سكت صوت االذان من كل
المنارات
واصبحت الحياة مشقة.
هب ريح مسموم كالزقوم من
العراق
وبدأ الموت تجري ي ن
ب� االزقة .
ن
قتلو� ف ي� كركوك ف ي� ليلة ما
ي
فقد مر جنود الجيش االحمر من
هذه االزقة
ين
المسلم�
ويقتل رصاصتهم
واالتراك
يبك الرسول ف ي� بق�ه عىل حالهم
ي ف
قل� كل االحاديث ش
ال�يفة
جف ي� يب
وااليات والكريمة
القدم�ن
ولكن الرجال الحفاة
ي
والرأس
ن
كانوا
يسحلو� من زقاق اىل زقاق .
ي
نز
أس فوق احجار
ر
من
الدماء
ف
ي�
ي
الرصيف
نزل ومأواي .
�
م
يشتعل ي
كان جسدي كالراية الملطوخة
بالدم
وهو يرفرف فوق المنصة الحديدية
اصبحت الحياة مشقة
وبدأ الموت تجري ي ن
ب� االزقة
نزل ومأواي
يشتعل م� ي
ف
حال.
ي
ليبك الرسول ي� بق�ه عىل ي
....انتهى
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صفاء الحسام

االمريك 2
االرهاب
ي

وأوردت وزارة الداخليــة التونســية يف بيان أنه
وقــع تبــادل إلطــاق النــار بــن مجموعــة مســلحة
ووحــدات أمنيــة مبنطقــة "غــار الدمــاء" بواليــة
جندوبــة ،مــا أســفر عــن مقتــل عنــر مــن
الحــرس الوطنــي وإصابــة أربعــة آخريــن بجــروح
متفاوتــة الخطــورة.
وتواصــل وحــدات الحرس والجيــش الوطنيني
عمليــة مالحقــة عنــارص املجموعــة املســلحة
ومتشــيط املنطقــة مع اســتعامل طائـرات مروحية
لتعقــب املســلحني باملنطقــة.
وتــأيت الحادثــة بعــد ســاعات مــن مقتــل
ثالثــة دركيــن ومســلح باإلضافــة إىل  12آخريــن

تون

خرب

س

قتل عنصر من الحرس
الوطني التونسي
وأصيب أربعة آخرون
االثنين أثناء مواجهات مع
مسلحين بوالية جندوبة
(شمال غرب) على الحدود
مع الجزائر ،وذلك بعد
ساعات من مقتل ثالثة
دركيين ومسلح في
مواجهات مماثلة بوالية
سيدي بوزيد (غرب).

T U NUS

بــن أمنيــن ومدنيــن أثنــاء تبــادل إلطــاق النــار
فجــر االثنــن بواليــة ســيدي بوزيــد ،حســب وزارة
الداخليــة التــي أعلنــت أن مســلحا تــم القبــض
عليــه بعــد أن أصيــب بجــراح خطــرة أثنــاء
املواجهــات.
وقــال مصــدر طبي مبستشــفى ســيدي بوزيد
للوكالــة الفرنســية إن عمليــات تبــادل إطــاق النار
بــن قــوات األمــن واملســلحني أســفرت عــن إصابــة
 12شــخصا هــم ثالثــة دركيــن وجنــدي واحــد
ومثانيــة مواطنــن أحدهــم حالتــه خطــرة.
وتواجــه الحكومــة التونســية الجديــدة التــي
تســلمت مهامهــا يف فرباير/شــباط املــايض تحديات

أمنيــة كبــرة ،حيــث تعــرض متحــف باردو الشــهري
بالعاصمــة تونــس لهجــوم دمــوي تبنــاه تنظيــم
الدولــة اإلســامية وأســفر عــن مقتــل  22شــخصا
معظمهــم ســياح أجانــب .ومنــذ العــام ،2011
قتــل أكــر مــن مثانــن عنـرا مــن األمــن والجيــش
بهجــات نســبت الســلطات أغلبهــا إىل "كتيبــة
عقبــة نافــع" املتحصنــة بجبــال بواليــات القرصين
(وســط غــرب) وجندوبــة والــكاف (شــال غــرب)
الحدوديــة مــع الجزائــر.
وتتكــون الكتيبــة باألســاس مــن منتمــن
ســابقني لجامعــة "أنصــار الرشيعــة بتونــس"
وجزائريــن وفــق الداخليــة التونســية.

والدة قاصر فرنسي ترفع دعوى ضدحكومتها بسبب التحاق ولدها بداعش

فرنس

خرب

F R A N S

A

ينظــر القضــاء الفرنــي ،يف شــكوى رفعتها
إحــدى األمهــات ضــد الدولــة بتهمــة عــدم
منــع ابنهــا القــارص حينــذاك مــن التوجــه إىل
ســوريا للقتــال هنــاك.
وتوجــه القــارص يف  27ديســمرب 2013
يف وقــت كان يف السادســة عــرة إىل ســوريا
للمشــاركة يف القتــال انطالقـاً مــن نيــس برفقــة
ثالثــة آخريــن.
واســتقل الفتــى الــذي اعتنــق اإلســام
طائــرة إىل اســطنبول للتوجــه إىل ســوريا ،حيــث
ال ي ـزال موجــودا وفق ـاً لوالدتــه التــي أجــرت
اتصــاال هاتفيــا معــه أخ ـرا.
قالــت ســامية مكتــوف محاميــة الوالــدة
إن املراهــق "غــادر األرايض الفرنســية إىل تركيــا
املعروفــة بأنهــا بوابــة الدخــول إىل ســوريا مــن
دون أن يقلــق ذلــك الرشطــة".
وأضافــت أن "الرشطــة اقرتفــت خطــأ
جســيام وافتقــرت إىل التمييــز يف مــا يتعلــق
بقــارص يســافر مــن دون أي مرافقــة وببطاقــة
ســفر ذهابـاً فقــط إىل تركيا مــن دون حقائب".
وتطلــب األم التــي تعتــر أن الرشطــة
مل تقــم بواجبهــا مــن املحكمــة اإلداريــة يف
باريــس أن تحكــم عــى الدولــة بدفــع مبلــغ
 110آالف يــورو تعويضـاً لهــا وألطفالهــا الثالثــة

ا

ساتناول ف� هذا الجزء ماذا صنعت امريكا ت
ح� يتكون
ي
االرهاب او عملية نشوء االرهاب ف ي� المنطقة االسالمية
والعربية عىل وجه الخصوص .
قد تكون امريكا لم تصنع االرهاب او انها ال تدعمه
ابدا علما انها دعمت القاعدة وطالبان من قبل ف ي� افغانستان
ف
ض
الما� وهي السبب
ف ي�
الحرب ضد السوفييت ي� القرن ت ي
ف
السوفي� السابق وضعف
ئيس ي� تفكك دول االتحاد
ي
الر ي
ت
اك� دول العالم مساحتا
ال� كانت من ب
تلك الدولة القوية ي
وأفواها عدة وقد انهت حقبة اسمها الحرب الباردة بينها
ين
وب� امريكا ,وقد تكون كما اسلفنا انها لم تصنع االرهاب
ف
بالشكل الحقيقي لكنها شاركت وساهمت بشكل فعال ي� ان
تكون للإرهاب موطأ قدم ف ي� دول مثل افغانستان الصومال
العراق اليمن واالن تونس مرص والجزائر والبقية ت
تأ� .
ال� فعلتها ييا�ت
ت
ش
وكانت هذه الصناعة ي
ي
الغ� مبا�ة ي
ش
اما عن طريق الدعم المبا� كما قلنا افغانستان مثاال
ض
الفو� والصومال مثاال وكان هذا
او عن طريق خلق
التدخل ألهداف إنسانية واتضح فيما بعد يغ� ذلك أبدا,
بل لطمع أمريكا أن تأخذ بناصية التجارة ت
الب�ولية حيث
ثل� أ
ث
الرض الصومالية قدمت
حينما أطيح بسياد بري كانت ي
تنازالت نفطية شل�كات كونوك وأموك وشيفرون وفيليبس
تعت� ذات مصادر تب�ولية لكن كان
مع أن الصومال لم تكن ب
هناك معلومات عن مصادر مستقبلية ف ي� بونت الند و إن
ت
ول ف ي� الصومال ,ولكن ما جرى
تحدثنا عن االستكشاف الب� ي
التدم� فالوسيلة
للعراق انها استخدمت معه كل وسائل
ي
ض
تدم� ن
ت
الب�
ال� ادت اىل ي
االوىل كانت الفو� المنظمة ي
التحتية بعد االف الغارات عىل العاصمة واالف االطنان
ت
ال� القيت عىل العراق واتم السيناريو
من المتفجرات ت ي
ت
وال� تبوءت
ال� اتت عىل الدبابة االمريكية ي
البائس القوى ي
المناصب السيادية فينا بعد ,وايضا عمدت اىل تفكيك
الجيش العر قا� واهانة ضباطه بل ابادة ن
ج�االته ولم تعمد
ي
ق
اىل مشاركتهم ف ي� عملية صناعة جيش عر يا� قوي اضف اىل
ذلك تغليب قوى عىل قوى اخرى فقد عمدت عىل التعامل
مع الجانب الشيعي والكردي واغفلت بل اغمضت ي ن
الع�
عن الجانب ن
الس� وهي بذلك ساهمت ف ي� اقصاء الجانب
ي
ن
الس� من العملية السياسية واالجتماعية واتخاذ القرار بعد
ي
ف
ت
ال� كتبته بمشاركة الشيعة وبيد
ان رسخت ي� دستورها ي
همام حمودي رسخت ان السنة اقلية قد ال يتجاوزون ف ي�
افضل حاالتهم ال  %02من العر ي ن
اقي� .
كذلك عمدت اىل دعم الميليشيات المسلحة وكان
ت
ال� تقول لها ان الميليشيات
لديها القوى االستخبارية ي
كب� ,
الشيعية تنمو بشكل ي
ف
و� نفس الوقت كانت تحارب وتعتقل وتقتل اي قوة
ي
ف
سنية تظهر عىل السطح وقد تكون محقة ي� ذلك كون
ن
الس� هدفه محاربة االمريكان وهدف الميليشيات
التشكيل ي
ف
الشيعية هو قتل اهل السنة ي� العراق .لم يكن المفهوم
الطائفي متأصل ف ي� العراق وكانت المساجد السنية تحتوي
عىل ثالث قوى هي االخوان والصوفية والسلفية وكانت
الكث� من الحوارات والجداالت فيما بينها وقد يصل
هنالك ي
تكف� بعضها البعض لكن لم نسمع ابدا بان
الحال اىل ي
شخصا قد قتل جراء تلك الحوارات ,كما ان التطرف كان
ت ف
الن� محمد صىل هللا عليه وسلم اال
موجود ح� ي� عهد ب ي
انه كان محدود االنتشار وال يملك السالح اما اليوم فهو
ش
منت� وكذلك لديه السالح قد ال تملكه دول اخرى ,امريكا
ال تحارب االرهاب اطالقا امريكا ش
تن� ذلك االرهاب بعدة
طرق ووسائل وكلما انتهت طريقة او وسيلة حدثت اخرى
وانظروا اىل االحداث ف ي� المنطقة العربية منذ الخمسينيات
من القرن ض
الما� اىل االن
ي

مقتل رجل أمن تونسي
برصاص مسلحين

اآلخريــن بســب الــرر الــذي لحــق بهــم.
وأوضحــت املحاميــة "هدفنــا ليــس املــال
لكــن اإلدراك أن خطــأ قــد ارتكــب .يجــب
وقــف مغــادرة القارصيــن للمشــاركة يف
القتــال".
مــن جهتهــا ،أعلنــت وزارة الداخليــة يف
رســالة وجهتهــا إىل العائلــة أن األجهــزة التابعــة
لهــا مل ترتكــب أي خطــأ ،ألن الشــاب خضــع
للتدقيــق وبطاقــة الهويــة كافيــة لــي يغــادر
إىل الخــارج ،وأكــدت عــدم مســؤولية الدولــة
عــن ذلــك ،ألن املراهــق مل يكــن خاضعــا
إلجــراءات منــع الســفر ومغــادرة البــاد.

وفرنســا التــي تضــم أكــر عــدد مــن
املســلمني يف أوروبــا هــي البلــد الغــريب
الــذي يغــادر منــه أكــر عــدد مــن املتطرفــن
الغربيــن ،مــع حــوايل  500فرنــي أو مقيــم يف
فرنســا يقاتلــون يف ســوريا حاليــا.
وتــم اعــراض كثرييــن عــام  2014بينــا
كانــوا يحاولــون التوجــه إىل ســوريا مبوجــب
إشــعار مــن عائالتهــم غالبــا.
وكانــت والــدة الشــاب التــي تؤكــد أنهــا مل
تعلــم بنوايــا ابنهــا "إال قبــل أيــام مــن مغادرته"
ومــن قبــل شــبان مــن الحــي ،أبلغــت الرشطــة
باختفائــه ليلة  28-27ديســمرب.
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زيادة الهجرة الغير شرعية
منذ مطلع الـ  2015خرب
إيطاليا

A
İT A LY

وكان خفر السواحل اإليطايل قد ذكر يف
أغاثت البحرية
وقت سابق أن سفنا بريطانية وسويدية وإسبانية
البريطانية
وإيطالية يف طريقها ملساعدة نحو عرشة قوارب
خمسمئة مهاجر
تحمل مهاجرين طلبت املساعدة.
غير نظامي كانوا
ويف وقت سابق قالت وزارة الدفاع الربيطانية
على متن أربعة
يف بيان صادر إن السفينة بولوارك التابعة لقواتها
زوارق واجهت
البحرية بدأت مهمة إلنقاذ مئات املهاجرين بعد
مشاكل بالبحر
رصد أربعة قوارب كانت تقلهم وتواجه صعوبات
المتوسط قبالة
وسط البحر.
وقالت قوات خفر السواحل اإليطالية التي
سواحل إيطاليا،
وتقوم فرق أوروبية تنسق جهود اإلنقاذ من روما إنه تم استقبال عرش
أخرى بجهود إلنقاذ إشارات استغاثة يف املجمل .وقال متحدث باسم
القوات إنه بخالف مجموعة من السفن التابعة
نحو ألف آخرين
لقوات بحرية دولية باملنطقة فقد تم استدعاء
على متن ستة
سفينة تجارية سنغافورية للمساعدة.

قوارب أخرى.

من جانبها رجحت املتحدثة باسم مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني مليسا فليمنغ
يف تغريدة لها عىل موقع تويرت -أن يصلعدد الركاب عىل منت القوارب العرشة إىل ألف
وخمسمئة شخص .يشار إىل أنه تم إنقاذ ثالثة
آالف وخمسمئة مهاجر من تسعة قوارب خشبية
وستة قوارب مطاطية عىل بعد نحو  72كيلومرتا
من ساحل ليبيا.
وقالت محطة املساعدة البحرية للمهاجرين
وهي منظمة غري حكومية -إن سفينتني أملانيتنيوسفينة إيرلندية وعدة سفن إيطالية شاركت يف
عمليات اإلنقاذ .ونقل جميع من أنقذوا إىل موانئ
إيطالية .وتشري أحدث املعلومات إىل أن أكرث من
خمسني ألف مهاجر غري نظامي وصلوا إىل إيطاليا
عرب البحر منذ مطلع العام الحايل .وهذا ميثل

ارتفاعا بأكرث من  %10خالل األشهر الخمسة األوىل
من العام الجاري مقارنة مع نفس الفرتة من
 .2014والعام املايض وصل إىل السواحل اإليطالية
 170ألف مهاجر.
ووفقا للمنظمة الدولية للمهاجرين فقد قىض
أو اعترب ألف و 770رجال وامرأة وطفال يف عداد
املفقودين لدى محاولتهم عبور املتوسط بينهم
مثامنئة خالل غرق زورق يف أبريل/نيسان املايض
يف أسوأ كارثة يف املتوسط منذ عقود.
وطلبت املفوضية األوروبية من الدول
األعضاء يف االتحاد األورويب التكفل بأربعني ألف
طالب لجوء من سوريا وإريرتيا وصلوا إىل إيطاليا
واليونان تعاونا مع روما وأثينا ،لكن هذا اإلجراء
يثري تحفظات خصوصا يف فرنسا.
وكاالت
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اعتــدى مجهولــون ،عــى مقــرة للمســلمني يف منطقــة
"برونــديب" ،غــريب العاصمــة الدامناركيــة كوبنهاغــن ،إذ أقدمــوا
عــى تدمــر الشــواهد ،وبعــرة وســحق الزهــور املزروعــة فــوق
القبــور.
وقــال "كيــم مادســن" ،الضابــط املنــاوب يف رشطــة منطقــة
غــريب كوبنهاغــن ،يف بيــان صــادر عنــه "تلقينــا مســاء أمــس
بالغ ـاً مــن شــخص يف املقــرة ،وعنــد وصولنــا إليهــا رأينــا نحــو
 50شــاهد مدمــر ،ومل نتمكــن مــن التوصــل إىل الفاعلــن" ،مبينـاً
أنهــم (الرشطــة) اتخــذوا تدابــر أمنيــة إضافيــة حــول املقــرة،
وفتحــوا تحقيقــا حــول الحــادث.
وقالــت "عائشــة محمــد" التــي رممــت مــع ابنيهــا الجــزء
املدمــر مــن شــاهد قــر زوجهــا ،الــذي فقدتــه قبــل نحــو عامــن،
يف حديثهــا لألناضــول" ،إن الذيــن قامــوا بتلــك األفعــال ال ميلكون
قلوب ـاً" ،متســائل ًة "مــا الــذي يريدونــه مــن شــاهد قــر شــخص
مدفــون" ،بحســب تعبريهــا.

وقــدم إىل املقــرة مــن لديهــم أقــارب مدفونــن فيهــا عقــب
ســاعهم نبــأ االعتداء عليهــا ،وقامــوا برتميمها وفقـاً المكانياتهم،
وقــرؤوا األدعيــة عــى موتاهــم ،وعلقــوا يف مدخــل املقــرة الفتــة
كتــب عليهــا "نحــن املــوىت ..أيهــا العنرصيــون مل تريحوننــا يف
حياتنــا ،فدعونــا نســريح يف مامتنــا".
وكتــب"إب تــرب" ،رئيــس بلديــة برونــديب عــن الحــزب
االشـرايك الدميقراطــي عــى موقعــه الخاص عــر مواقــع التواصل
االجتامعــي "أديــن االعتــداء عــى مقــرة املســلمني" .بدورهــا
نــرت "زينيــا ســتامبا" النائــب عــن حــزب اليســار الراديــكايل،
عــى موقعهــا عــى االنرتنــت ،رســالة مضمونهــا "اليــوم كلنــا
مســلمون" ،فيــا قــال "يزيلــوت بليكســت" النائــب عــن حــزب
الشــعب الدمنــاريك اليمينــي املتطــرف " ،االعتــداء عــى مقــرة
ســواء كانــت للمســيحني ،أو لليهــود ،أو للمســلمني ،يشء غــر
مقبــول".
وكاالت
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نتينياهو يبارك بتعيين
سفير مصر لدى اسرائيل
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بارك رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو القرار الذي
اتخذته مصر بتعيين
سفير جديد لها
في إسرائيل للمرة
األولى منذ قرابة
ثالث سنوات.

وقــال نتنياهــو يف مؤمتــر صحفــي مشــرك
مــع وزيــر الخارجيــة الفرنــي لــوران فابيــوس،
"أبلغتنــا الســلطات يف مــر بأنهــا سرتســل ســفريا
إىل إرسائيــل ،وهــذا خــر مهــم جــدا".
وأضــاف "أبــارك قــرار الحكومــة املرصيــة
إرســال ســفري إلرسائيــل ،هــذا القـرار يعــزز العالقــة
بــن الدولتــن ،باإلضافــة إىل الســام املوجــود
بينهــا".
وكانــت صحــف إرسائيليــة أشــارت إىل أن
"العالقــة املرصيــة اإلرسائيليــة يف ظــل حكــم عبــد
الفتــاح الســييس باتــت أكــر متانــة ،خاصــة يف
الجانــب األمنــي ومكافحــة اإلرهــاب يف ســيناء".

M I S I

وبحســب بيــان صــادر عــن وزارة الداخليــة
املرصيــة ،تضمنــت الحركــة تعيــن حــازم خــرت
مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون الســلكني
الدبلومــايس والقنصــي ،ســفريا ملــر يف تــل أبيــب
خلفــا للســفري عاطــف ســامل الــذي تــم ترشــيحه
ســفريا ملــر يف كوبــا.
وكان الرئيــس املعــزول محمــد مريس اســتدعى
ســفري بــاده لــدى إرسائيــل يف نوفمرب/ترشيــن
الثــاين  2012بعــد هجــوم إرسائيــي عــى قطــاع
غــزة أدى إىل استشــهاد أحمــد الجعــري القيــادي
يف كتائــب عــز الديــن القســام الجنــاح العســكري
لحركــة املقاومــة اإلســامية (حــاس) .وكاالت.

اعتقال محامي إيراني بتهمة الزنا
ببسبب مصافحته لموكلته
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مصافحــة محامــي إيــراين ملوكلتــه أدت إىل
اعتقالــه بتهمــة "الزنــا" .هــذا مــا حــدث ملحمــد
مقيمــي محامــي الناشــطة اإليرانيــة آتنــا فرقــداين
يف ســجن إيفــن يف طه ـران.
ويف التفاصيــل ،حســب موقــع "تقاطــع"
اإلي ـراين ،نق ـاً عــن مصــدر قريــب مــن محمــد
مقيمــي فــإن املحامــي اعتقــل بعــد أن صافــح
موكلتــه آتنــا فرقــداين خــال لقائهــا يف ســجن
إيفــن بطهــران.
ووفق ـاً للمصــدر فــإن التهمــة التــي نســبت
ملحمــد مقيمــي يف املحــر الــذي كُتــب يف
الســجن العتقالــه هــي "الزنــا" .ونقــل املحامي إىل
ســجن رجــايئ شــهر يف مدينــة كَـ َرج بعــد االعتقال.
جــاء اعتقــال محمــد مقيمــي بعــد أســبوعني
مــن إصــدار الحكــم املشــدد لحبــس الناشــطة
اإليرانيــة آتنــا فرقــداين  12عامــا و 9أشــهر.
وكانــت قــد أصــدرت الشــعبة  15يف محكمــة
الثــورة اإليرانيــة يف طهــران حكــا بالســجن 12
ســنة و 9شــهور بحــق الرســامة والناشــطة يف
حقــوق األطفــال الشــابة اإليرانيــة "آتنــا فرقــداين"
( 29ســنة) ،بعــد إدانتهــا بتهــم تتعلــق بالدعايــة
ضــد النظــام والتجمــع واملؤامــرة لزعزعــة األمــن
القومــي ،وكذلــك إهانــة املرشــد األعــى وأعضــاء
الربملــان وضبــاط األمــن يف ســجن إيفــن.
وكان أول ظهــور لفرقــداين عندمــا تم اعتقالها
يف أغســطس عــام  ،2014عــى خلفيــة إقامتهــا
معرضــا حــول انتهــاك حقــوق األطفــال ،وكذلــك
بســبب لقاءاتهــا مــع أرس املعتقلــن السياســيني
وقتــى االنتفاضــة الخ ـراء عــام .2009
وبقيــت محتجــزة ملــدة شــهرين وأثنــاء
تواجدهــا يف ســجن إيفــن اســتطاعت هــذه
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الناشــطة رصــد وتوثيــق حــاالت اإلســاءة
والتعذيــب التــي تتعــرض لهــا النســاء يف ســجون
ومعتقــات النظــام اإلي ـراين ،وبعــد اإلف ـراج عنهــا
بكفالــة ماليــة بعــد تدهــور حالتهــا الصحيــة
بســبب إرضابهــا عــن الطعــام كشــفت عــن مــا
يجــري يف الســجون يف مقطــع فيديــو نرشتــه يف
مواقــع التواصــل االجتامعــي.
وبعــد ذلــك اعتقلــت مــرة أخــرى مــن
قبــل قــوات الحــرس الثــوري مطلــع هــذا العــام
( )2015بعدمــا نــرت رســا كاريكاترييــا عــى
موقــع "الفيســبوك" يســخر مــن نــواب يف الربملــان
اإليــراين.

فرنسا تبيع الكويت
 24طائرة كاراكال

قالت فرنسا إن الكويت ترغب يف رشاء 24
طائرة مروحية عسكرية من طراز كاراكال من صنع
رشكة إيرباص ،مشرية إىل أن العقد سيوقع قريبا.
وقال مكتب الرئاسة الفرنسية إن الكويت عربت
عن رغبتها يف تزويد قواتها الجوية بهذه الطائرات
خالل محادثات هاتفية بني الرئيس الفرنيس فرانسوا
هوالند وأمري الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح ،مضيفا أن هذه الصفقة تأيت يف إطار الرشاكة
الدفاعية بني فرنسا والكويت.
ويعد هذا العقد األحدث الذي يتم االتفاق
عليه بني باريس ودولة خليجية عربية ،ويأيت بعد
أسابيع من توقيع صفقة مع قطر بقيمة  6.3مليارات

يورو ،تزود مبقتضاها األخرية بـ 24مقاتلة من طراز
رافال .ووقعت فرنسا أيضا اتفاقا آخر مع مرص بقيمة
 5.2مليارات يورو ،مقابل تزويدها بـ 24مقاتلة رافال
وفرقاطة.
وتقول مصادر إن مفاوضات عىل صفقة طائرات
رافال تجري بني فرنسا واإلمارات ،وإنها بلغت مرحلة
"نشطة" ،كام أن هناك مفاوضات جارية لبيع 16
طائرة رافال متعددة االستخدامات ملاليزيا.
ورأى خبري الدفاعات الجوية يف معهد القوات
املتحدة امللكية يف بريطانيا ،جوستني برونك أن فرنسا
ترغب يف تقديم نفسها بالرشق األوسط عىل أنها
مصدر موثوق يف صناعة األسلحة .وكاالت
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رمضان في بالد الشام

شــهر رمضــان املبــارك بشــهر الخــر
والربكــة يحمــل معــه طقوســاً مــن اإلميــان
واملحبــة والرحمــة والتســامح ،فتتحــر كل بلــد
الســتقباله عــى طريقتهــا ،فلهــذا الشــهر املبــارك
مكانــة خاصــة يف البــاد العربيــة ،ومتيــزه بهــا
عــادات وتقاليــد عــن البلــدان األخــرى ،ففــي
بــاد الشــام يتــم التحضــر الســتقبال شــهر
رمضــان وإحيــاء طقوســه املتوارثــة أبـاً عــن جــد
ففــي فلســطني تبــدأ ليــايل الســهر والبهجــة
مــع بدايــة الشــهر وتنــار الشــوارع وتــزدان
املــآذن والبيــوت ،وتعــرض املحــات التجاريــة
أنــواع األطعمــة واألرشبــة والحلويــات الخاصــة
برمضــان ،وتبــدأ النســوة باإلجتامعــات لتحضــر
أطبــاق رمضــان الشــهية كطبــق املقلوبــة
باللحــم والباذنجــان املشــهور بفلســطني
ومــن أشــهر العــادات الرمضانيــة والتقاليــد
القدميــة تشــكيل فرقــة جوالــة مــن الشــبان
تدعــى (الحوايــة) أو (املداحــة) تجــوب األحيــاء
واألزقــة بعــد اإلفطــار وينشــدون األناشــيد
الرمضانيــة بصــوت واحــد
أمــا يف لبنــان فتــزدان الشــوارع ورشفــات
املنــازل وتعلــق رشائــط الزينــة والنجــوم و
الفوانيــس الرمضانيــة الصغــرة التــي تشــعر
الناظــر إليهــا بالبهجــة والفــرح بقــدوم الشــهر

الفضيــل .كــا يقــوم األهــايل بتقديــم طعــام
اإلفطــار للفقــراء واملحتاجــن كــا تقــوم
الجمعيــات الخرييــة بدورهــا يف مســاعدة
املتعففــن يف شــهر رمضــان
أمــا الســوريون فيســتقبلون الشــهر بإحيــاء
التقاليــد الرمضانيــة والعــادات املوروثــة منــذ
القــدم ،فيجتمــع رجــال الديــن والقضــاة يف

الجامــع األمــوي اللتــاس هــال الشــهر املبارك،
وتســتعد العائــات الســورية لتحضــر األطبــاق
واملأكــوالت الســورية املشــهورة كالفــول
املدمــس والكبــة وورق العنــب ،والفتــات
بأنواعهــا والتبولــة والفتــوش والحلويــات
الرمضانيــة الشــهية كالقطايــف والقشــطلية
واملهلبيــة ،ويتبــادل األهــايل طعــام اإلفطــار
كتعبــر عــن األلفــة واملحبــة ويحيــون الســهرات
الرمضانيــة الجميلــة باجتــاع األهــل واألحبــة
يف األردن يقــوم األهــايل بنصــب الخيــام
الرمضانيــة يف األحيــاء إلقامــة الســهرات
الرمضانيــة املليئــة باملحبــة والفــرح بقــدوم
شــهر رمضــان املبــارك ويشــهد الســوق حرك ـ ًة
وانتعاشـاً لتأمــن حاجيــات النــاس مــن املؤونــة
كاألرز والتمــر الهنــدي والحلويــات الرمضانيــة،
كــا يقــوم األهــايل والج ـران بتبــادل الزيــارات
وعزائــم اإلفطــار وتبــادل األطبــاق الرمضانيــة،
ويســتيقظ الصامئــون عــى صــوت املســحرايت
الــذي كان يتــم اختيــاره قدميـاً مــن قبــل وجهــاء
الحــارات وأمئــة املســاجد أمــا اليــوم فهــم ممــن
ورثــوا هــذه املهنــة عــن آبائهــم وأجدادهــم
وقــد كانــوا قدميـاً يطرقــون الفناجــن النحاســية
ببعضهــا لتصــدر صــوت رنــن لتنبيــه النامئــن
للســحور.
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رمضان يا حبيب...

صحيح أنه لم يعد لرمضان تلك
ت
ستقب ُل بها ف ي� القدم,
ال� كان يُ َ
البهجة ي
لكنه يبقى شهر المحبة مستودع
العمل...
ت
بذكريا� إىل ماقبل  10أعوام
أعود
ي
أ
وليال السحر...
مضت وأتذكر تلك اليام ي
أذكر عندما كان رمضان موسم
الخ�ات والعبادة والصدقات أنه كانت
ي
أ
ن
المودة عنواناً يب� المم وكانت المحبة
بن�اس ي ن
ب� العيل...
لكننا وبعد أن يغ�تنا الدنيا والحروب
والرصاعات ت ن
والف� ,أصبح رمضان شهر
يُ ش
خ� مجيئه بغية العطش ...وأصبح
رمضان شهر يُفكر به الناس من أين
يؤ� أ
سوف ت
الكل ...وأصبحنا نعتاد
مشاهد الطعام ش
وال�اب والمؤكالت
ف
ف
و� النهار وعىل
ي� الطرقات العامة ي
العلن...
واليزال البعض يسأل لماذا حل بنا
ما حصل؟؟؟...
كيف له أن اليحصل وقد بعنا ديننا
بعرض من الدنيا تلف ...وقد أصبحت
ف
ليال
عقيدتنا مجرد فكرة نناقشها ي� ي
نغ�
السمر ...وأصبح القرآن كتاب ي
مواده عىل مزاجنا وعىل حسب الزمان
والمكان والغرض...
نسينا قول حبيبنا المصطفى صىل
هللا عليه وسلم ":تركت فيكم أمرين لن
تضلوا ما تمسكتم بهما  :كتاب هللا ،
وسنة نبيه"...
نسينا قول ربنا ":ومن أعرض عن
ذكري فإن له معيشة ضنكا ش
ونح�ه يوم
القيامة أعمى" ...صدق هللا العظيم
فلنعد إىل ربنا بقلوب تشتهي الوصل
قربا وتناجي الحبيب شوقا وإال فإننا إىل
الهاوية ماضون برسعة قسوى وعن باب
الرحيم نباعد الخطوة...
رمضان ياخزينة الحسنات يامنبع
وال�كات,
الخ�ات يا شهر الصلوات ب
ي
قدمت رحباً وحللت سهال ً فال ترحل إال
وقد جعلت منا عبا ًد مغفوراً لذنوبهم
مقبوال ً ألعمالهم مرفوعاً لدرجاتهم
متقبل لطاعاتهم...
أسأل هللا أن يتقبل منا ومنكم صيامنا
وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأن يجعلنا من
ين
المقبول� عنده يا رحمان يارحيم...
رمضان كريم ,وعيد سعيد والسالم
أ
السالمية ف ي� وقت قريب
لمتنا إ
" فلنبدأ بأنفسنا قبل فوات آ
الوان "

ثقافة و فن

متوز 2015

جحا والصيام
ABD

كان جحا ً
جاهل ال يعرف الحساب ويف رمضان كان يضع يف جيبه 30
حصاة ،كلام ينتهي يوم يرمي حصاة وكان حكيم القبيلة التي كان يعيش
فيها ..ويف أحد األيام وجدت امرأته الحىص فقالت يف نفسها :هل جن
هذا الرجل؟!!! ورمتهم وعندما رجع إىل املنزل مل يجد وال حصاة فخرج
إىل الناس وقال لهم :اليوم العيد

RUSYA
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العالم العربي يعيش
مخاضاً عسي ارً 2 -
ســيدي الكريــم تعتــر ســوريا واليمــن
متشــابهتني مــن ناحيــة الســيطرة والهيمنــة
االيرانيــة عــى املشــهد الســيايس الطائفــي هنــاك
فــا هــو الســبب يف إطــاق عاصفــة الحــزم يف
اليمــن وعــدم إطــاق عاصفــة مشــابهة يف ســوريا
عــى الرغــم مــن أن األزمــة الســورية دخلــت
عامهــا الخامــس؟
أعتقــد بــأن خصوصيــة املشــهد الســوري
مــن حيــث الوجــود الــدويل ليــس مثــل اليمــن
عــى الرغــم مــن أهميــة اليمــن االسـراتيجية مــن
ناحيــة بــاب املنــدب ومحاذاتهــا للمملكــة العربية
الســعودية ولكــن وجــود ســوريا عــى خــط
التــاس مــع ارسائيــل وبــن ضفــري الكيــان العربي
جعــل أهميتهــا أخطــر بكثــر لذلــك عندمــا اقرتب
الحوثيــون مــن بــاب املنــدب وصــاروا يهــددون
الدولــة الســعودية أصبــح مــن حــق اململكــة أن
تحمــي كيانهــا وبعــد مجيــئ امللــك ســلامن رأي
بأنــه مــن رضورات املرحلــة الراهنــة هــو محاربــة
وتحجيــم الوجــود االي ـراين يف املنطقــة فاملــروع
االيــراين يف اليمــن والعــراق وســوريا ولبنــان
واالحــواز هــو مــروع واحــد ولكــن بســبب
وجــود اليمــن عــى حــدود اململكــة وتزايــد تهديد
الحوثيــون ألمــن الداخــل الســعودية ع ّجــل مــن
بــدء العاصفــة انطالقـاً مــن اليمــن وأنــا مــن الذين
دعــوا لوجــود عاصفــة حــزم أيضـاً يف ســوريا حيــث
أن عاصفــة الحــزم مل تحــدث فعليـاً لكــن تأثرياتهــا
بــدت واضحــة عــى كثــر مــن املشــاهد عــى
الســاحة العربيــة حيــث شــاهدنا بدايــة فعليــة
لتوحــد الكتائــب املســلحة عــى األرض الســورية
والتــي أدت إىل تقــدم نوعــي لقــوات املعارضــة
وتحريــر مناطــق اسـراتيجة مل يكــن مــن النتوقــع
القــدرة عــى تحريرهــا وهنــاك معارك فاصلــة األن
ضــد ميليشــيات حــزب اللــه يف لقلمــون .كــا أن
التقــارب الســعودي الــريك كان لــه تأث ـرات عــى
املشــهد الســوري أمــا بالنســبة لعاصفــة الحــزم
فإنــه وحســب مــا يتــم تداولــه فــإن املوقــف
الســعودي مقتنــع بــأن عاصفــة الحــزم التتوقــف
عنــد اليمــن بــل انــه يجــب أن يكــون هنــاك
عواصــف أخــرى لرمبــا تكــون بأشــكال وأليــات
أخــرى حيــث أنــه لرمبــا يكــون هنــاك يف ســورية
عاصفــة حــزم يديرهــا الســوريون أنفســهم مــن
خــال مــد ودعــم املعارضــة الســورية بالســاح
والذخــرة ولكنــه يوجــد هنــاك عوائــق كثــرة
مرتبطــة باملشــهد الســوري لرمبــا مبــا يتعلــق
بالوجــود االجنبــي الكبــر عــى األرض بســبب
الدعــم الــرويس الكبــر حيــث ان روســيا تــرى بــأن
ســورية مزرعتهــا الخاصــة ومــن الصعــب تجــاوز
قــوة عظمــى مثــل روســيا وبنــا ًء عــى معلومــات
وليــس تحليــات فــإن الســعودية مل تســتأذن أي
قــوى عظمــى بــل أنهــا فاجئــت بعــض الــدول
العظمــى بإطــاق عاصفــة الحــزم وباتخاذهــا

ملثــل هكــذا قــرار وإننــي أرى باطــاق عاصفــة
حــزم أو حســم يف ســوريا لديهــا خصوصيــة أخــرى
وأنــا أراهــا تتجســد ميدانيــاً بفضــل االنجــازات
املوجــودة عــى أرض الواقــع مــن طــر فاملعارضــة
املســلحة.
ســيدي الكريــم تقولــون بــأن العاصفــة
لرمبــا تتجســد عــى أرض الواقــع ولكــن بأشــكال
واســاليب أخــرى لكــن ويف الوقــت نفســه أال
نســتطيع ان نقــول بــأن الضغــط األمريــي لــه
تأثــر عــى القــرار الســعودي أيضــاً؟
طبعـاً بالتأكيــد ليــس القـرار الســعودي فقــط
وإمنــا عــى القـرار العــريب بشــكل عــام فــكل الدول
العربيــة موجــودة ضمــن أجنــدة دوليــة ال ميكــن
تجاوزهــا حتــى وإن حاولــت أن تتجاوزهــا هنــاك
حــد معــن ال ميكــن تجــاوزه هنــاك ارتباطــات
دوليــة بــن القــوى كلهــا ولكــن أنــا اعتقــد بــأن
عاصفــة الحــزم حققــت أهدافهــا اإلس ـراتيجية يف
قصــف بعــض مواقــع الحوثيــن املحــددة واألن
تطــورت مــع طــرح فكــرة عمــل بــري وتزايــد
القصــف الجــوي بعــض اإلعتــداء عــى قــرى نجران
يف الســعودية وأنــا أالحــظ يف األونــة األخــرة بــأن
الريــاض تحولــت إىل قبلــة الزعــاء ولقــاءات عــى
أعــى املســتويات بــن زعــاء دول لديهــم تأثريهم
عــى املشــهد الــدويل بصفــة عامــة ولكــن ال أعتقد
بــأن تكــون هنــاك ضغوطــات مــن أجــل الرتاجــع
وخصوصــاً ألن شــخصية امللــك ســلامن ليســت
مــن الشــخصيات التــي مــن املمكــن أن ترتاجــع
عــن قــرار اتخذتــه بســبب ضغــوط مــن طــرف
معــن لرمبــا يتــم اتخــاذ بعض الخطــواط بنــا ًء عىل
االقنــاع وبنــا ًء عــى مصالــح معــاه تخــدم بالبدايــة
اململكــة وقبــل كل يشء املصالــح الســعودية
وال أعتقــد بأنــه ســيرتاجع خدمــة إليــران فهــم
مقتنعــون بــأن الخطــر االيـراين هــو اكــر تحــد يف
الوقــت الراهــن.
أنــا قلــت لــك كالم واضــح جــداً بــأن تأثـرات

عاصفــة الحــزم كانــت واضحــة جــداً عــى املشــهد
الســوري والعراقــي حتــى أن إي ـرا تحــرق حالي ـاً
مــن الداخــل ن خــال حــراك األكــراد واألحــواز
والبلــوش هــذا يعنــي رصاحــة بــأن عاصفــة الحــزم
شــجعت أطــراف كثــرة وأعــادة األمــل لــدى
الشــباب حيــث أننــي ومــن خــال تواصــي مــع
الشــباب الســوري يف الداخــل فكانــوا يقولــون بــأن
إيــران التهمتنــا ولكــن وبعــد انطــاق العاصفــة
فقــد عــادت الثقــة واألمــل للنــاس كــا أن الرتاجع
اإلي ـراين لعــب دوراً كب ـراً يف رفــع اروح املعنويــة
لــدى الشــباب حتــى أن األســد أرســل وزيــر دفاعه
إىل إيــران وكأنــه يســتنجد بعــد أن أدرك بــأن
الثــوار بــدأت تقــرب منــه بعــد تحريرهــا للكثــر
مــن املناطــق وبدأهــا التحــرك تجــاه دمشــق وأنــا
أعتقــد بــأن الثــوار إذا أنهــو معركــة القلمكــون
فاملعركــة القادمــة ســتكون يف دمشــق.
كل حــرب ولهــا ســلبياتها ومبتابعتــي
للدبلوماســية الســعودية فأكرث ديبلوماســية هادئة
هــل الدبلوماســية الســعودية تتنــاول األحــداث
بــرود وأعصــاب هادئــة جــداً وعندمــا تتجــه إإلىل
الحــرب فتيقــن بأنــه مل يعــد إليهــا أيــة خيــار أخــر
ال للحــوار وال للحــل الســيايس ومل يبقــى ســوى
الخيار الحرب ولذلك بادرت لتنفيذه
هذا تحلييل وال أتكلم باسم أي جهة
أســتاذ أنــور هــل تعتقــدون بــأن تراجــع
النظــام األخــر وتــرك الســاحة لقــوات املعارضــة
بالســيطرة عــى أماكــن اســراتيجية هــي ورقــة
جديــدة يلعبهــا النظــام للوصــول إىل التقســيم
الــذي يرنــو إليــه؟
أنــا اعتقــد بــأن احتــال التقســيم غــر وارد
عــى املســتوى الــدويل لكنــه وارد يف ذهــن النظــام
فــرأس النظــام الســوري لــو حــورص يف دمشــق لعد
العــدة مــن أجــل الهــروب ملــكان أخــر كــا هــرب
القــذايف مــن طرابلــس إىل الزنتــان فهــو ســعمل
أيض ـاً عــى الهــروب ليؤمــن لنفســه مــكان أمــن
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وأنــا أعلــم بأنــه رغــم االختالفــات التــي تعيشــها
الكتــاب املقاتلــة عــى األرض الســورية فموضــوع
التقســيم خــط أحمــر يتفــق عليــه الجميــع وهــذا
ملســته بتواصــي املبــارش مــع عنــارص الجيــش الحر
وقــادة الكتائــب االســامية املختلفــة باســتثناء
داعــش التــي التريــد تقســيم ســوريا بــل تريــد
ابتــاع ســوريا بأكملهــا وضمهــا للعـراق.
هنــاك أماكــن عديــدة مشــتعلة عــى امتــداد
الوطــن العــريب ولكــن تعترب ســوريا هــي املتصدرة
للمشــهد نتيجــة لفظاعــة املجــازر وأعــال العنف
واالقتتــال والــراع التــي شــهدتها عــى مــدار
األربــع ســنوات املاضيــة واألن بعــد فقــدان
الحكومــة الســورية العديــد مــن املــدن التــي
تســيطر عليهــا حالي ـاً قــوات املعارضــة الســورية
املســلحة ماهــو املنتظــر عــى الســاحة الســورية
حســب ماتــرون؟
هنــاك تطــور كبــر عــى الســاحة الســورية
واملنتظــر بــرأي هــو القبــض عــى رأس النظــام
"بشــار األســد" وأنــا شــخصياً أنتظــر هــذا وأســأل
اللــه أن يطيــل يف عمــري ألشــهد هــذا اليــوم فقــط
هــذا هــو املنتظــر وعــى الثــوار أن يضــوا هــذا
الهــددف نصــب أعينهــم الهــدف هــو إســقاط
النظــام والحفــاظ عــى كيــان الدولــة الســورية
وإعادتهــا ملــا كانــت عليــه مــن توحــد ولحمــة
كانــت موجــودة بفضــل اشــعب ال بفضــل النظــام
ولــوال محافظــة الشــعب الســوري ســابقاً عــى
لقســم النظــام الدولــة مــن زمــان
كيــان الدولــة ّ
ولذلــك عــى جميــع الكتائــب املقتلــة عــى األرض
الســوري أن تســتمر مــن أجــل تحقيــق أول شــعار
فــع يف ســوريا أال وهــو شــعار " الحريــة والكرامــة
وإســقاط النظــام" وأي خــروج عــن هــذا املجــال
فهــو خدمــة إن مل تكــن للنظــام فهــي خدمــة
لنظــام إيــران يف ســوريا .املنتظــر هــو اســقاط
النظــام وهنــاك شــبه إجــاع دويل عــى هــذا
الــيء حتــى أمريــكا أصبحــت مقتنعــة بأنــه
الميكــن التخلــص مــن داعــش دون إســقاط النظام
الســوري.
يف نهايــة لقائنــا معكــم أســتاذ أنــور ماهــي
كلمتكــم األخــرة لق ـراء جريدتنــا؟
يشء جميــل جــداً بــأن يكــون هنــاك جريــدة
ناطقــة باللغــة العربيــة يف تركيــا وبــرأي مــروع
ضخــم وناجــح بــأن يــرى املواطــن العــريب املقيــم
يف تركيــا جريــدة ناطقــة بلغتــه .أشــكر كل مــن قرأ
هــذا اللقــاء وأشــكر حميــع الســاهرين عــى هــذا
املنــر الجميــل والرائــع الــذي نتمنــى أن تصبــح
مرحبــا العربيــة هــي الجريــدة األوىل الناطقــة
باللغــة العربيــة يف تركيــا كــا نجــد صحــف أجنبية
ناطقــة بلغــات أخــرى يف العــامل وتتصــدر املراتــب
األوىل وهــذا ســتحقق ملرحبــا العربية إذا اســتمرت
يف العمــل املهنــي خدمــة للصحافــة وخدمــة لحــق
املواطن يف كل مكان  ..تقريــر :حمزة منصور
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شكر من وجدان إلى أخوتنا األتراك
قامت مجموعة من الشباب السوري المثقف بإنشاء تجمع شبابي يهتم بأمور الشباب السوري
ويعالج مشاكلهم ويعمل على ايجاد حلول للعوائق الذي يواجهها الشاب السوري في المغترب
واطلق على التجمع اسم تجمع وجدان الشبابي في مدينة قونيا
وأقام التجمع أوىل فعالياته التي اطلق
عليها اسم " شكر من وجدان " حيث قام شباب
التجمع بتوزيع املاء والتمر والورود لألخوة
األتراك باالضافة إىل بروشور تشكر كتب عليه":
اننا نتوجه بجزيل الشكر إىل أخوتنا األتراك الذين
قامو بأداء واجب األنصار الكامل تجاه أخوتهم
املهاجرين السوريني".
وكانت حديقة الثقافة " الكولرت بارك" التي
تقع يف مركز مدينة قونيا هي املكان الذي قام
التجمع باختياره ليكون مركز التوزيع والقت
الحملة صدى واسع لدى وسائل الصحافة واالعالم
واعجاب كبري من قبل األخوة األترك الذين عربوا
عن مدى حبهم للمهاجرين السورين بغض النظر
عن بعض ردود األفعال السلبية التي ظهرت من
البعض األخر لكن الصدى اإليجايب كان هو الجيل
عىل الفعالية التي قامت العديد من القنوات
التلفزيونية بتغطيتها حيث قال حمزة منصور
يف مقابلة مع تلفزيون قناة  ":42هناك تشابه
كبري بني العادات والتقاليد الرتكية-السورية لكنه
وبسبب فئة صغرية جدا ً من السوريني واألتراك
فقد نشأت هناك بعض األقاويل ووجهات النظر
الخاطئة تجاه السوريني ولذلك قمنا بإطالق
هذه الحملة لنعرب عن مدى حبنا وشكرنا ألخوتنا
األتراك الذين استضافونا أحسن استضافة ولنبني
لالخوة االتراك أنه يوجد هناك فئة شبابية مثقفة
من الشباب السوري".
ويف مقابلة مع احدى الصحف الرتكية قال
صهيب جركن  ":هذه الحملة هي بداية ألعامل
كثرية سيقوم التجمع عىل انجازها فيام بعد.
وسنعمل عىل تفعيل قدرات الشباب السوري
كام أننا يف تجمع وجدان نهدف لتحويل أفكار
الشباب السوري إىل مشاريع عىل أرض الواقع".
واستمر شباب التجمع بتوزيع املاء والتمر
والورود والربوشورحتى الساعة الثامنة وعرشين
دقيقة إي إىل ماقبل اإلفطار بخمسة دقائق.
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لنكون أنصا ارً للمهاجرين

أقامت دائرة االفتاء
والشؤون الدينية في
مدينة قونيا إفطارًا
دعت إليه جميع عوائل
األساتذة واآلنسات
السوريين الذين قاموا
بمهمة تدريس الطلبة
السورين على مدار
 3أشهر في معاهد
تحفيظ القرآن الكريم
ومدرسة على خطى
الحبيب السورية

حــر حفــل اإلفطــار الــذي أقيــم يف معهد
ميدانــي لتحفيــظ القــرآن الكريم/ســلجوقلو
والــذي دعــا إليــه مكتــب االرشــاد الدينــي
والعائلــة يف دائــرة اإلفتــاء العــام مبدينــة قونيــا
ونظمتــه مــدارس عــى خطــى الحبيــب تحــت
اســم " لنكــون أنصــارا ً للمهاجريــن" كل مــن
وايل قونيــا الســيد معمــر ارول ,قائــم مقــام
مقاطعــة قاراتــاي الســيد مصطفــى ألــن تــاش,
مفتــي قونيــا العــام الســيد عــي أك بنــار ,
مديــر الرتبيــة الســيد مقــدر غرســوي ,مديــر
مكتبــة األثــار املكتوبــة يف منطقــة قونيا الســيد
بكــر شــاهني وعــدد كبــر مــن رجــال الديــن
ورؤوســاء الجمعيــات واملؤسســات الخرييــة
باالضافــة إىل جميــع األســاتذة واملعلــات
الســوريات يف أجــواء مليئــة باملحبــة واألخــوة
والتســامح .وبــدوره قــال مفتــي قونيــة العــام
الســيد عــى أك بنــار ":الوقــت وقــت الخــر
يف رمضــان ويف كل زمــان" .كــا أشــار بنــار
إىل أن املســاعدة التكــون فقــط مادي ـاً حيــث
أن ديــن االســام يبــدأ بالتبســم حيــث تابــع
قائــاً ":حــدود الخــر واســعة جــدا ً ,فهنــاك
أعــال خــرة علينــا القيــام بهــا تجــاه عوائلنــا

وتجــاه هــذه األمانــة التــي وضعهــا اللــه عــز
وجــل يف رقابنــا أال وهــي أخواننــا املهاجريــن.
ولهــذا الســبب ففــي هــذا الشــهر املبــارك
تكــون موائــد الســحور واالفطــار فرصــة كبــرة
لنــا ألداء هــذه املهمــة .وعلينــا أن ال نفــوت
هــذه الفرصــة دون اســتثامرها يف مرضــاة
اللــه .وبدورنــا فإننــا نشــكر جميــع األخــوة
املســاهمني يف هــذه األمور.ونســأل اللــه أن
يعيننــا عــى أن نكــون دامئ ـاً ممــن يعملــون
عــى كســب رضائــه بفعــل الخــرات".
وبعــد كلمــة املفتي العــام تم عــرض فيديو

تعريفــي بالنشــاطات التــي قــام بهــا األســاتذة
الســوريني يف جميــع الفــروع التــي افتتحتهــا
دائــرة االفتــاء العــام .وبعدهــا تحدثت الســيدة
نجــاح صــادق مديــرة مدرســة عــى خطــى
الحبيــب حيــث قالــت ":إننــا اليــوم هنــا لنكــرم
نخبــة مــن األســاتذة الكـرام الــذي عملــوا عــى
تعليــم أطفالنــا الســوريني أداب القــرآن الكريــم
وأحكامــه .إننــا قدمنــا مــن ســوريا مهاجرين إىل
أخوتنــا األنصــار .وإننــي أذكــر حديــث النبــي
صــى اللــه عليــه وســلم عندمــا قــال مخاطب ـاً
مكــة ":إنــك ألحــب البــاد إيل ولــوال أن أهلــك

أخرجــوين منــك ماخرجــت" أســأل اللــه العظيم
أن يحمــي تركيــا مــن كل ســوء ومكــروه ألننــا
مل نــرى مــن هــذ البلــد ســوى املــودة واملحبــة
والكــرم .وأكــر دليــل عــى ماقلتــه هــو إفطــار
اليــوم ,فقــد وصــل أعــداد طالبنــا يف مدينــة
قونيــة إىل ألفــن طالــب ألف منهــم يف مقاطعة
كاراتــاي واأللــف األخــرى موزعــة بــن مناطــق
م ـرام وســلجوق .وأرجــو مــن اللــه أن يجعلنــا
خــر مهاجريــن ألخوتنــا األنصــار .ويف نهايــة
كالمــي فإننــي أشــكر ســيادة الــوايل واملفتــي
العــام والحضــور الكريــم وأخوتنــا األتـراك عــى
جميــع ماقدمــوه ومازالــوا يقدمــوه لألخــوة
الســوريني".
وبعــض كلمــة صــادق قــدم كل الــوايل
واملفتــي العــام شــهادات تقديــر وهدايــا
لألســاتذة واملعلمــن الســوريني وبدورهــا قامت
الســيدة نجــاح صــادق بتقديــم درع تشــكر إىل
كل مــن الســيثد الــوايل واملفتــي العــام.
وبعــد تنــاول طعــام اإلفطــار قــام الســيد
حســن حســن أرســان مفتــي مقاطعــة كارتــاي
بالدعــاء.
كريم أتيجي
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رمضان شهر البركات
في شهر الرحمة والبركة شهر الصوم والطاعات شهر المودة والرحمات
يتسابق أهل الخير ليفرجوا عن المسلمين الفقراء والمحتاجين
وليعينوهم خاصة وأن الثواب في هذه االيام الفضيلة مضاعف.

د .حسين تشليكير

ولد حسني تشليكري عام  1959يف
مدينة بوردور الرتكية .أنهى دراسته
االبتدائية يف مدرسة باغ رساي وأتم دراسته
يف ثانوية بوردور لالمئة والخطباء وبعدها
أنهى دراسته يف املعهد االسالمي العايل يف
مدينة ازمري.
درس املاجستري يف جامعة أنقرة-كلية
الرشيعة قسم القانون اإلسالمي.
أتم الدكتوراه يف جامعة السلجوقلو/
قونيا قسم القانون اإلسالمي.
واليزال يتابع الدراسة من أجل
الدراسات االكادمية.
قام الدكتور حسني تشليكر بالوظائف
التالية:
إمام وخطيب يف جامع تككه كويو
التابع لقرية تشلتكتيش – بوردور
مدرس يف ثانوية تشوروم-عثامنجك
املهنية لألمئة والخطباء
مفتش ومفتش عام يف رئاسة الشؤون
الدينية يف انقرة
عمل يف امللحق الديني للسفارة الرتكية
يف هولندا.
عمل يف مناصب االدارة العليا يف
اململكة العربية السعودية مبا يخص
الحجاج األتراك.
يعمل حالياً كمدرس للغة العربية يف
جامعة كاراتاي الخاصة
نرشت له العديد من املقاالت
واملقابالت املهنية يف العديد من الجرائد
والصحف العاملية
شارك يف العديد من املقابالت
التلفزيونية املحلية والعاملية
قدم مايقارب الـ  200مؤمتر يف الداخل
والخارج
د.تشليكر متزوج وأب لشاب فتاة ,
يعمل د.تشليكر ايضاً كمرتجم
محلف حيث أنه يجيد العربية والفرنسية
والعثامنيةوالفارسية

ويقــول الدكتــور تشــليكر":
عــى كل مســلم مقتــدر يف هــذه
االيــام املباركــة ان يعمــل جاهــدا ً
عــى محــو ذنوبــه وغســل أثامــه
بالتقــرب إىل اللــه وذلــك مــن
خــال مســاعدة الفقـراء واملســاكني
واملحتاجــن وأن يوصــل الصدقــة
والــزكاة إىل أهلهــا حيــث ان اللــه عز
وجــل قــد بـ ّـن لنــا هــذه يف القــرآن
عندمــا قال(إمنــا الصدقــات للفق ـراء
واملســاكني والعاملني عليهــا واملؤلفة
قلوبهــم ويف الرقــاب والغارمــن ويف
ســبيل اللــه وابــنِ الســبيل فريضــة
مــن اللــه واللــه عليــم حكيــم)
صــدق اللــه العظيــم"
وتابــع تشــليكر قائــاً ":شــهر
رمضــان شــهر الرحمــة والتوبــة
والغفــران وشــهر العبــادة والقــرآن
لقــول تعاىل(:شَ ــ ْه ُر َر َمضَ ــا َن ال ِ
َّــذ َي
أُنــز َِل ِفيــ ِه الْقُــ ْرآ ُن ُهــدًى لِّل َّن ِ
ــاس
َوبَ ِّي َن ٍ
ــات ِّمــ َن الْ ُهــدَى َوالْ ُف ْرقَــانِ )
صــدق اللــه العظيــم  .فعلينــا
كمســلمني ان نغتنــم هــذه الفرصــة
التــي تقربنــا إىل اللــه بقـراءة القــرآن
وتقليــل ذنوبنــا مبســاعدة الفقـراء وتصفيــة نفوســنا
مبوائــد اإلفطــار والــركات".

ويعمل الدكتور حســن تشــليكر عىل مســاعدة
النــاس وقضــاء حوائجهــم وخاصــة املهاجريــن الذيــن

محمد أرسالن

الهي وموالي
أحك
الهي وموالي قد ُ
جئت ي
شعب مات كل يوم الف موته
أشك َّ
و ي
هم ٍ
الناس حروفاً
من
سأسطر
دموع ِ
ُ
ِ
أنسجه شعراً عن سوريَّة االبية
و
ُ
س�وي ت
ت
كلما� أوجا َع أُ َّمة
ي
وأسقيها ُاحزاناً رسمديَّه

ف
ربيع
خرجنا َ
ذات ٍ
يوم ي� ٍ
ذكيا...
حملنا غصنا فكان َّ
العيش أحراراً جميعاً
طلبنا
َ
بعيدا عن حياة الذل والعبودية
ظنناها اياما معدوات ٍ
...لكن تحولت اىل سنوات عقيمة

قدمــوا هاربــن مــن حطــام الحــرب والدمــار
إىل أخوتهــم االت ـراك .ويقــوم بصفتــه مرتجــم
محلــف عــى مســاعدة االخــوة الســوريني
والعراقيــن يف ترجمــة وثائقهــم الرســمية
ودفاتــر العائلــة والشــهادات بأســعار قليلــة
جــدا ً كــا انــه يعطــي دروس يف اللغــة الرتكيــة
والعربيــة والفارســية والفرنســية ملــن يحتــاج.
ويســاعدة العوائــل القادمة ماديـاً ومعنوياً ويف
تامــن اغـراض املنــزل واالحتياجــات االساســية.
ويعمــل عــى إيجــاد العمــل ملــن يبحــث عــن
عمــل كــا يعمــل عــى مســاعدة العــال
الذيــن يعملــون وال يســتطيعون الحصول عىل
أجورهــم حيــث يقــول د.تشــليكر ":خدمــة
أخوتنــا املهاجريــن واجــب علينــا ألن النبــي
صــى اللــه عليــه وســلم يقــول يف الحديــث
الرشيــف (:املســل ُم أَخــــو املســلم ال يَظلِ ُمــه
وال يُ ْســلِ ُم ُه  .و َمــ ْن كَا َن ِف حاجــ ِة أَ ِخيــ ِه كا َن
اللَّــ ُه ِف حاج ِتــ ِه ،ومــ ْن فَــ َّر َج عــ ْن ُمســلمٍ
كُ ْرب ـ ًة فَ ـ َّر َج اللَّ ـ ُه عنــه بهــا كُ ْرب ـ ًة مــن كُ ـ َر ِب
ـر ُه اللَّـ ُه
ـر ُم ْســلامً َسـ َ َ
يــو َم القيامـ ِة  ،ومــن َسـ َ َ
يَــو َم الْ ِقيا َمـ ِة) ولذلــك علينــا أن نقــوي إمياننــا
مبســاعدة بعضنــا البعــض .مكتبــي يف مبنــى
الرامبــي تشارشه/ســوق الكتــب  -الطابــق
الثالــث مفتــوح للجميــع".
تقرير :حمزة منصور

وهطلت علينا براميل الموت
َ
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فلسطين
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والقدس وغ ّزة تحت حج ٍج وذرائع واهية
وغري قانونية ،ال هدف لها سوى تفريغ
الفلسطينيني من األرض .فقد هدم
االحتالل منذ العام  1967وحتى  2014ما
يزيد عن  23ألف منزل.
وأوضح مدير "مركز القدس
للمساعدات القانونية وحقوق االنسان"
رامي صالح أن االحتالل االرسائييل هدم
خالل األيام الثالثة األوىل من حرب
حزيران 135 ،منشأة سكنية ،باإلضافة إىل
"املدرسة األفضلية" و "جامع الرباق" و
"زاوية أبو مدين" ،وتم ترشيد ما يقارب
تسعمئة فلسطيني.
خصوصية القدس :إحلم
بالترخيص

ملدينة القدس خصوصية يف الهدم ،إذ
أن أغلب املساحات داخل مدينة القدس
هي أراض ُينع فيها البناء ،إما هي أر ٍ
اض
غري صالحة للبناء ،أو أر ٍ
اض خرضاء تم
تخصيصها لبناء املستوطنات ،حسبام يقول
صالح ،ويكمل" :أي أن  12يف املئة من
أرايض القدس الرشقية التي احتلت عام
 67هي فقط أراض يسمح للفلسطينيني
البناء عليها ،مع العلم أن  12يف املئة هي
أر ٍ
اض مستنزفة ومستهلكة يف البناء".
وتحت ذرائع أمنية أو حجج البناء
من دون ترخيص ،تصدر بلدية االحتالل
يف مدينة القدس أوامر هدم منازل
املقدسيني الذين اضطروا لبناء منازلهم
من دون الحصول عىل تراخيص من بلدية
االحتالل .والبلدية ،بدورها ،تتعمد إثقال
كاهل املواطن مادياً ومعنوياً ،كسياسة
لتهجري املقدسيني من املدينة .فتفرض
بلدية االحتالل مثالً مبالغ طائلة لتقديم
طلب الحصول عىل رخصة بناء .ويف هذا
السياق ،ي ّوضح عيىس لـ "السفري" أن
تكلفة إصدار رخصة بناء ملنزل ال تتجاوز
مساحته  120مرتا مربعاً تزيد عن  40ألف
دوالر ،مضيفاً أن "العقبات واملصاعب التي
وضعتها بلدية االحتالل يف القدس جعلت
املقدسيني يحصلون عىل أقل من رخصة
بناء واحدة لكل ألف مسكن".
تسمح بلدية االحتالل للمستوطنني
بالبناء عىل مساحات شاسعة من أرايض
املدينة ،بينام تقيّد املواطن املقديس
باملساحة التي يجب أن يبني عليها .هنا،
يطرح رامي صالح مثاالً للداللة :مستوطنة
بسغات زئيف القريبة من بلدة بيت

حنينا ،تصل نسبة البناء فيها إىل 120
يف املئة من أصل األرايض املع ّرفة لها .يف
املقابل ،ترتاوح نسبة البناء يف بلدة بيت
حنينا إىل  70-50يف املئة فقط .ويف صور
باهر ،ترتاوح النسبة ما بني  50-35يف املئة،
بينام تصل يف مستوطنة جبل أبو غنيم إىل
 120يف املئة أيضاً.
ومن ضمن املعيقات التي تضعها
بلدية االحتالل ،تربز املدة الزمنية املطلوبة
فيبي رامي
حتى يتم إصدار رخص البناءّ .
صالح أن الوضع الطبيعي الذي تحتاجه
البلدية حتى تصدر رخصة بناء ،يزيد عن
خمسة أعوام .ويف بعض الحاالت ،يتطلب
استخراج رخصة أكرث من  15عاماً ،ومعظم
الطلبات يقابل بالرفض.
لكل تلك األسباب اآلنفة الذكر ،راح
الفلسطينيون يبنون يف مدينة القدس من

دون رخصة بناء ،حتى بلغت نسب املباين
غري املرخصة  28يف املئة ..تراهم يضطرون
لبناء بيت بال ترخيص يتعايش فيه مع
قلق الهدم لرمبا ينساه.
يوجد نوعان من قرارات الهدم :األول
هو قرار هدم قضايئ ترفعه بلدية االحتالل
للمحاكم اإلرسائيلية ضد أصحاب املنازل
املخالفة ،ويتطلب مدة ترتاوح ما بني 3
و 5سنوات حتى يصدر القرار بالهدم.
إداري ،مينح لوزارة
والثاين هو قرار هدم
ّ
داخلية االحتالل صالحيات إصدار أوامر
الهدم بحق املنازل قيد اإلنشاء ،وال يتطلب
معرفة هوية صاحب املنزل ،وال تحتاج
الداخلية اإلرسائيلية أن تنتظر حتى يكتمل
البناء ،فتصدر قرار الهدم خالل  48ساعة.
وتشري االحصائيات إىل أن عدد املنازل
التي هدمها االحتالل منذ العام 2004
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وحتى متوز  2014تبلغ  517منزالً يف
القدس الرشقية ،منها  59وحدة سكنية
هدمت بأيدي مالكيها ،ما أ ّدى إىل فقدان
 2028فلسطينياً ملنازلهم ،منهم 1108
قارصين.
وحسب املعطيات املوثقة بني العام
 1999والعام  ،2014ت ّم هدم  988منزالً
بشكل جزيئ وكامل يف القدس الرشقية،
منها  814بقرارات من بلدية االحتالل،
و 174منزالً بقرارات صادرة عن وزارة
الداخلية اإلرسائيلية.

إحصائيات في الضفّة والقدس
أحىص "مركز القدس للمساعدات
القانونية وحقوق االنسان" أعداد املنازل
التي تم هدمها يف الضفّة والقدس خالل
تبي أن سلطات
السنوات املاضيةّ ،
االحتالل هدمت ما بني العامني 1987
و 1998يف الضفّة والقدس  2276منزالً.
وما بني العامني  1999و ،2000هدمت
 142منزالً .ومنذ العام  2001حتى العام
 ،2004هدمت  904منزالً.
منذ العام  2005حتى العام ،2014
تم هدم  752منزالً يف الضفة ،بينام أصدر
االحتالل  3700أمر بالهدم يف القدس
وحدها خالل أربع سنوات فقط (-2004
 )2008هدم منها  494منزالً .ومنذ العام
 2011حتى مطلع العام الحايل ،هدم
االحتالل  150منشأة سكنية ،ما أ ّدى إىل
ترشيد  540فلسطينياً من مدينة القدس،
بينهم  301طفالً.

فلسطين
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حفل توقيع كتاب " نظرية المؤامرة"
لألسير محمود عيسى في إسطنبول

أقامت مؤسسة قبة
ميديا لإلنتاج اإلعالمي
بالتعاون مع هيئة علماء
فلسطين في الخارج،
يوم األربعاء ( 17-06-
 ،)2015حفل توقيع كتاب
“نظرية المؤامرة في
القرآن الكريم” لمؤلفه
األسير محمود عيسى،
في مدينة إسطنبول،
بحضور جمع من األسرى
المحررين والعلماء.
قام األرسى املحررين املقيمني يف
مدينة إسطنبول بتوقيع الكتاب نيابة
عن األسري عيىس ،ويف كلمة لألستاذ موىس
عكاري أكد فيها عىل أن “ األسري عيىس
بإصداره هذا الكتاب يثبت بأن الوعي ال
ميكن دفنه وأن الفكرة ال ميكن أن توارى
الرثى” ،حيث أن األسري عيىس أمىض 13
عاماً يف العزل االنفرادي .
وألقى عدد من العلامء كلامت
مختلفة ،أكدوا فيها عىل موقفهم
الداعم للحق الفلسطيني ،وطالبوا بدعم
اإلصدارات التي يكتبها األرسى من خلف
قضبان العدو ،ملا فيها من عمق معريف
تستدعي من أصحاب االهتامم أن يقفوا
عنده طويالً.
ويف كلمة رئيس هيئة علامء فلسطني
يف الخارج الدكتور نواف التكروري ،أكد
عىل أن املجاهدين يف فلسطني لن يتوانوا
عن مقارعة العدو الصهيوين ،حتى يتم
تحرير األرسى الفلسطينيني من سجون
االحتالل.
ويذكر أن األسري محمود عيىس قد
اعتقل عام  1993وحكم عليه بالسجن
املؤبد  3مرات و 46سنة إضافية ،ويعرف
عنه بأنه عميد األرسى املعزولني ،ويصنفه

تحتها ،عىل مساحة ستة دومنات
وعىل مساحة بنائية تصل لـ  17ألف
مرت مربع.

االحتالل
عىل أنه من
مثان أرسى يف سجونها.

أخطر

كذبة يهودية كبرى على عتبات
األقصى بعد عامين

من املقرر أن تتبنى حكومة االحتالل
مرشوع الهيكل التورايت بالقرب من
املسجد األقىص ،لتدشينه يف عام  2017يف
سياق احتفاالت دولة االحتالل مبا يسمى
“اليوبيل الذهبي لتوحيد القدس” ،وهي
الذكرى الـ  50الحتالل القسم الرشقي من
املدينة وضمها للقسم الغريب.
وكشف تقرير ملركز قدسنا اإلعالمي،
اليوم األربعاء ،عن خرائط للمبنى الذي
سيشيده االحتالل عند مدخل حي وادي
حلوة جنويب األقىص ،عىل بعد  20م ًرتا
فقط من السور التاريجي الجنويب اللقدس
القدمية ،مبي ًنا ،أن املبنى يتضمن سبعة
طوابق خمسة منها فوق األرض واثنان

وسيتضمن البناء ،طابقًا لعرض
املوجودات األثرية التي يدعي االحتالل
اكتشافها خالل عمليات الحفر التي
استمرت لسنني طويلة ،وأنها ما تبقى من
آثار عهد الهيكل األول والثاين املزعومني،
ومن العهدين الروماين والبيزنطي ،فيام
أشار التقرير إىل أن الحقيقة تتمثل بأن
هذه املوجودات من الفرتات العربية
خاصة اليبوسية ،ومن الحقبات اإلسالمية
املتعاقبة منذ الفرتة األموية وحتى
العثامنية.
ووفقًا للمستندات التي نرشها
التقرير ،فإن “الهيكل التورايت” املعرف
بـ “مركز كيدم” ،سيقام عىل قطعة أرض
حفرتها “سلطة اآلثار اإلرسائيلية” منذ
سنوات طويلة ،وسيشكل بعنوانه األساس
مركز استقبال رئييس لـ  10ماليني زائر
سنوياً ملنطقة محيط املسجد األقىص
والبلدة القدمية ومنطقتي سلوان والرباق.
واملنطقة املذكورة؛ يطلق عليها االحتالل
منطقة حديقة وطنية عامة ،وستكون
مركز تجميع وتوزيع عىل كل املرافق

التي يسعى االحتالل إىل تهويدها وميرر
من خاللها الروايات التلمودية ،ومنها
شبكة األنفاق التي حفرها ويحفرها أسفل
سلوان واملسجد األقىص ومحيطه.
وبني التقرير ،أن املرشوع سيقام عىل
أرض فلسطينية مساحتها ستة دومنات
كانت تستخدم للزراعة وخدمات أخرى
قبل عام  ،1967وقد وضع االحتالل يده
عليها بعد احتالل املدينة ،كام نقلها قبل
سنوات إىل صالحيات جمعية “إلعاد”
االستيطانية إلقامة املرشوع املذكور.وأشار
التقرير ،إىل أن الحفريات التي جرت
لبناء هذا املركز أدت لتشققات وانهيارات
يف املنازل املجاورة والشوارع ،مبي ًنا ،أنه
يهدف إىل السيطرة عىل محيط املنطقة
وتأسيس بؤرة ميكن توسيعها إىل داحل
حي وادي حلوة يف سلوان ،كام سيشكل
نقطة مراقبة ورصد للبلدة القدمية
واألقىص.
كيف تهدم إسرائيل بيوت القدس
؟

منذ االحتالل االرسائييل ملا تبقى
من فلسطني إثر حرب حزيران يف العام
 ،1967مل تتوقف سياسة االحتالل املتمثلة
بهدم منازل الفلسطينيني يف الضفّة

أخبار
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إسرائيل :قتل  4أطفال حدث نتيجة
خطأ وال يتطلب توجيه اتهامات جنائية
قال الجيش اإلسرائيلي إن قتل إسرائيل  4أطفال فلسطينيين في غارة جوية على شاطئ في غزة خالل
حرب عام  2014حدث نتيجة خطأ في معرفة هويتهم وال يتطلب توجيه اتهامات جنائية.
وقــع الهجــوم يف  16يوليــو وشــهده عــدد من
املراســلني األجانــب وأثــار اســتهجانا يف الخــارج
للهجــوم الــذي شــنته إرسائيــل عــى القطــاع الذي
تديــره حركــة حــاس.
وأجــرى اإلرسائيليــون تحقيقــا داخليــا فيــا
ميكــن أن يكــون ســوء تــرف عســكري لتفــادي
مزاعــم عــن ارتــكاب جرائــم حــرب وجهتهــا لهــا
وكاالت تابعــة
لألمم املتحدة.
وقــال املتحــدث العســكري اإلرسائيــي بيــر
لرينــر إن ســاح الجــو أطلــق النار عــى األربعة ومل
يتعــرف عليهــم كأطفــال معتقــدا أنهم مســلحون
يف منطقــة "يســتخدمها حرصيــا متشــددون".
وذكــر عــى فيســبوك "بعــد االطــاع عــى
نتائــج التحقيــق خلــص املحامــي العــام يف الجيش
اىل أن عمليــة الهجــوم املعنيــة تتفــق مــع القانون
املحــي اإلرسائيــي ومتطلبــات القانــون الــدويل".
ووصــف مقتــل األربعــة بأنــه "مأســوي".
وبعــد تصاعــد الهجــات الصاروخيــة التــي
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إسبانية تغلق التحقيق بقضية اسطول الحرية

كيلومــرات عــى طــول حدودهــا ،تعززهــا إجــراءات
إضافيــة مثــل اســتخدام كامــرات حراريــة .كــا أن
الجــدران النقالــة املصنوعــة مــن ألــواح خرســانية ميكــن
تفكيكهــا وإعــادة تجميعهــا يف مواقــع مختلفــة.
وقالــت أنقــرة إن تشــييد جــدار عــى امتــداد
الحــدود ســيكون باهــظ التكاليــف .وامتنــع املســؤولون
عــن الكشــف عــن طول الجــدار الــذي تبحــث الحكومة
إقامتــه أو أيــن ســتقيمه .ورغــم تنديــد ســكان املناطــق
الحدوديــة األت ـراك ببنــاء مثــل هــذه الجــدران ،تؤكــد
الحكومــة الرتكيــة أنهــا لجــأت إىل بنائهــا ملنــع عمليــات
التهريــب وتســلل املســلحني مــن جانبــي الحــدود،
ولتفــادي وقــوع ضحايــا بســبب األلغــام املنتــرة بكرثة
يف بعــض املناطــق الحدوديــة.
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نقلــت وكالــة رويــرز عــن مصــادر تركيــة أن تركيــا
ترغــب يف تشــييد مزيــد مــن الجــدران عــى امتــداد
حدودهــا مــع ســوريا ،لتعزيــز األمــن ضــد مقاتــي
تنظيــم الدولــة اإلســامية .وقــال مســؤوالن إن الحكومة
ترغــب يف اتخــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات ،وتبحــث
إضافــة جــدران خرســانية نقالــة يف بعــض املواقــع عــى
الحــدود التــي متتــد ألكــر مــن  900كلــم مــع ســوريا.
واندلعــت معــارك يف اآلونــة األخــرة قــرب األرايض
الرتكيــة ،كــا ســيطر مقاتلــون أكــراد ســوريون عــى
مدينــة عــن العــرب (كوبــاين) القريبــة مــن الحــدود
الرتكيــة ،بعــد يومــن مــن هجــوم دمــوي نفــذه تنظيــم
الدولــة يف املنطقــة.
وأقامــت تركيــا أســوارا متتــد ألكــر مــن عــرة

تشــنها حــاس وجامعــات أخــرى عــر الحــدود
شــنت إرسائيــل هجومــا عــى مــدى شــهرين
قتلــت خاللــه  2100فلســطيني غالبيتهــم
مدنيــون .كــا قتــل  67جنديــا إرسائيليــا وســتة
مدنيــن.
وتقــول إرسائيــل إنهــا تحــاول تفــادي ســقوط
قتــى بــن املدنيــن واتهمــت حــاس بتحمــل
املســؤولية ألنهــا تعمــل مــن داخــل مناطــق
الحــر ،بينــا يقــول منتقــدون إن إرسائيــل تتبــع
تكتيــكات وحشــية وتفلــت مــن العقــاب.
ويف بيــان منفصــل قــال الجيــش إنــه أغلــق
أيضــا قضيتــي هجــات  21و 29يوليو/متــوز عــى
مبــان ســكنية والتــي قتلــت  22فلســطينيا ،وقــال
إن هجــوم التاســع مــن يوليــو متــوز عــى مقهــى
يف غــزة الــذي قتــل تســعة أشــخاص يخضــع
لتحقيــق جنــايئ وأيضــا املزاعــم الخاصــة بانتهــاك
جنــود إرسائيليــن حقــوق محتجــز فلســطيني
وفتــح النــار بشــكل غــر قانــوين عــى عيــادة
طبيــة يف غــزة.

أغلقــت محكمــة إســبانية ،تحقيقــا يعــود إىل
خمــس ســنوات يف غــارة إرسائيليــة مميتــة عــى
أســطول كان متجهــا إىل غــزة ،لكــن ميكــن لهــذا
التحقيــق أن يفتــح مــن جديــد إذا قــام رئيــس الــوزراء
اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو بزيــارة إســبانيا.
وأدت الغــارة اإلرسائيليــة إىل مقتــل تســعة
ناشــطني أتـراك ،فيــا تــويف مواطــن تــريك عــارش بعــد
أربــع ســنوات متأث ـرا بجروحــه .وقــد كان ناشــطون
إســبان أيضــا عــى ظهــر الســفن.
وتعــد إســبانيا مــن أوائل الــدول التي اســتخدمت
مفهــوم "الواليــة القضائيــة الدوليــة" الــذي يعنــي
أن الجرائــم ضــد اإلنســانية ميكــن أن تكــون موضــع

محاكمــة يف حالــة ارتكابهــا خــارج الحــدود .غــر أن
هــذا القانــون تغــر مؤخــرا بحيــث يتيــح للقضــاة
التحقيــق يف مثــل هــذه القضايــا فقــط إذا كانــت لهــا
صلــة بإســبانيا مثــل أن يكــون الضحيــة أو مرتكــب
الجرميــة إســبانيا .وقالــت محكمــة مدريــد يف حكــم
مكتــوب ،إنهــا "أغلقــت القضيــة املتهــم فيهــا نتنياهــو
وعــدد مــن وزرائــه بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية"،
لكنهــا تركــت البــاب مفتوحــا أمــام إمكانيــة إعــادة
فتــح القضيــة ،وقالــت إن "التحقيــق أغلــق إىل أن يــأيت
نتنياهــو والــوزراء املســتهدفني إىل إســبانيا" .ومل توضح
املحكمــة الخطــوات التــي ســتتخذ يف حالــة قيامهــم
بذلــك.

بريطانيا توسع بعثتها
العسكرية في العراق
أخبار
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أعلن رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد
كاميرون أن بريطانيا
ستوسع نطاق بعثتها
العسكرية للتدريب
في العراق ،وأضاف أن
الجيش العراقي يحتاج
لمزيد من المساعدة
للتعامل مع القنابل
بدائية الصنع التي
يزرعها مقاتلو تنظيم
الدولة اإلسالمية.
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وقال كامريون قبل اجتامع ملجموعة الدول
الصناعية السبع إن بريطانيا سرتسل  125مستشارا
عسكريا جديدا للعراق معظمهم سيدرب الجيش
العراقي عىل كيفية التعامل مع العبوات الناسفة
البدائية.
وأوضح مسؤولون أن هذا سيزيد العدد
اإلجاميل ملدريب الجيش الربيطاين بالعراق إىل 275

والعدد اإلجاميل للعسكريني الربيطانيني املشاركني
يف أدوار عدة ضد تنظيم الدولة باملنطقة إىل نحو
تسعمئة.
وأضاف كامريون للصحفيني أثناء قمة مجموعة
السبع بأملانيا "نحن بالفعل ثاين أكرب مساهم فيام
يتعلق بالرضبات الجوية يف العراق ودعم املعارضة
السورية".

وقال "إننا سنزيد جهودنا يف التدريب بالعراق،
هذا مطلب خاص من حكومة (رئيس الوزراء
العراقي
حيدر) العبادي ،وهو أمر خاص نعمل عليه مع
الرئيس
األمريكيني" .ومن املقرر أن يُطلع كامريون
َ
األمرييك باراك أوباما والعبادي عىل خطط قمة
مجموعة السبع ،كام سيناقش مع أوباما ما الذي

أعدمــت الســلطات الباكســتانية مواطنــا
كان طفــا يف الـــ 15مــن عمــره عندمــا صــدر
عليــه الحكــم بتهمــة القتــل تثــور شــكوك حول
أسســه القانونيــة .ويف األثنــاء يثــور جدل بشــأن
ســن باكســتاين آخــر ينتظــره حكــم اإلعــدام.
ويقــول محامــو أفتــاب باهــادور -الــذي
أديــن بقتــل ثالثــة أشــخاص عــام  -1992إنــه مل
يعــرف بالجرميــة إال تحــت وطــأة التعذيــب يف
قضيــة أثــارت قلــق جامعــات حقــوق اإلنســان
واألمــم املتحــدة.
وقالــت جامعــة ريربيــف املدافعــة عــن
حقــوق اإلنســان إن اثنــن مــن شــهود اإلثبــات
تراجعــا منــذ ذلــك الحــن عــن أقوالهــا وقــاال
إنهــا تعرضــا للتعذيــب.
وحــن اقــرف باهــادور الجرميــة املفرتضــة،
كان مــن املمكــن إصــدار أحــكام يف باكســتان

عــى مــن هــم يف الـــ ،15لكــن الحــد األدىن رفــع
إىل الـــ 18عامــا يف عــام .2000
وقــال مســؤول يف الســجن مبدينــة الهور يف
رشقــي باكســتان رافضــا الكشــف عــن هويتــه
ألنــه غــر مــرح لــه بالحديــث إىل وســائل
اإلعــام "تــم شــنق أفتــاب باهــادور يف ســجن
منطقــة الهــور األربعــاء" .وأضــاف "قبــل تنفيذ
الحكــم بــى وقــال إنــه بــريء".
وتفيــد ريربيــف أن عــدد املحكــوم عليهــم
باإلعــدام يف باكســتان يزيــد عــى مثانيــة آالف
شــخص ،وهــو أكــر عــدد عــى اإلطــاق يف أي
دولــة بالعــامل وفــق وكالــة رويــرز لألنبــاء.
ويف قضيــة أخــرى ،قالــت رشكــة "ذا
جاســتيس بروجكــت باكســتان" القانونيــة
املعنيــة بحقــوق اإلنســان وتدافــع عــن
الباكســتاين شــفقت حســن إن املحكمــة العليــا

يف العاصمــة إســام آباد ســتنظر اليــوم يف طعن
قدمتــه الرشكــة يف ق ـرار قضــايئ ســابق رفــض
فتــح تحقيــق يف القضيــة.
وتأجــل تنفيــذ حكــم اإلعــدام يف حســن
للمــرة الرابعــة .وثــار خــاف حــول ســنه وجــاء
القــرار قبــل ســاعات مــن املوعــد املقــرر
إلعدامــه شــنقا مبدينــة كراتــي الســاحلية.
ويقــول محامــو حســن إنــه كان يبلــغ 14
عامــا يف  2004عندمــا تعــرض للتعذيــب بإطفاء
الســجائر يف جســده ونــزع أظافــر أصابعــه إىل
أن اعــرف بقتــل طفــل.
وأثــارت القضيــة حنــق الجامعــات املعنيــة
بالحقــوق وفجــرت دعــوات للرأفــة أطلقتهــا
أرستــه .وتقــول الســلطات إن حســن كان عمره
 23عامــا عندمــا حكــم عليــه باإلعــدام.
رويرتز.

ميكن أن تقدمه بريطانيا للمساعدة يف تدريب
قوات املعارضة السورية املعتدلة بأماكن خارج
سوريا مثل تركيا .ويقول منتقدون إن املكاسب
التي حققها تنظيم الدولة بالعراق وسوريا تظهر أن
اإلسرتاتيجية التي تقودها الواليات املتحدة ضدهم
غري فعالة ،وإن هناك حاجة لقوات برية غربية.
وكاالت.

إعدام أفتاب باهادور الشاب الباكستاني
البا
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ن

خرب

N

A
PA
K İST

أخبار

متوز 2015

21

تصاعد القتال يهدد مئات اآلالف
بالجوع في جنوب السودان

قالت اللجنة الدولية
للصليب األحمر إن مئات
اآلالف من األشخاص
مهددون بالجوع في
جنوب السودان حيث
تسبب تصاعد القتال
ونقص الغذاء بحرمان
البعض مما يمكن أكله
باستثناء نبات زنبق
الماء.

وأضافــت املنظمــة اإلغاثيــة يف مناشــدة
مــن أجــل تقديــم منــح ،أن القتــال تصاعــد
بجنــوب الســودان يف األســابيع املاضيــة ،وأن
مــن املســتبعد اســتئناف محادثــات الســام
قريبــا.
وأوضحــت أن أكــر مــن مئــة ألــف شــخص
فــروا مــن االشــتباكات التــي دارت يف اآلونــة
األخــرة بــن املتمرديــن والقــوات الحكوميــة
لينضمــوا إىل مليونــن رشدهــم ال ـراع الــذي
بــدأ يف ديســمرب/كانون األول .2013

وذكــرت اللجنــة يف بيــان "ينبغــي التحــرك
بشــكل عاجــل إلنقــاذ مئــات اآلالف مــن
األشــخاص يف جنــوب الســودان مــن الجــوع".
وكشــفت أن هــؤالء مــن بــن مــا يقــدر
بنحــو  4.6ماليــن شــخص يواجهــون ضعفــا
شــديدا يف األمــن الغــذايئ وســط ارتفــاع
األســعار وتناقــص املخزونــات ويف ظــل وضــع
اقتصــادي "كاريث".
وقــال رئيــس وفــد الصليــب األحمــر
بجنــوب الســودان فرانــز راوشنشــتاين يف مؤمتر
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صحفــي بجنيــف "الكثــرون يف منطقــة لــر
(بواليــة الوحــدة) أكلــوا زنبــق املــاء يف األســابيع
املاضيــة حيــث كان وجبتهــم الوحيــدة".
وأضــاف متحدثــا عــر دائــرة تلفزيونيــة
مغلقــة مــن جوبــا عاصمــة جنــوب الســودان
"قــد تواصــل معــدالت ســوء التغذيــة االرتفــاع
يف املناطــق التــي أبلــغ فيهــا بالفعــل عــن
مســتويات حرجــة أو خطــرة مــن ســوء
التغذيــة ومنهــا مناطــق يف جونقــي وشــال
بحــر الغــزال وواليــة أعــايل النيــل".
ويهــدف الصليــب األحمــر لتوزيــع حصص
غذائيــة عــى  330ألــف شــخص هــذا العــام
بجنــوب الســودان يف ثــاين أكــر عمليــة لــه
بأنحــاء العــامل بعــد ســوريا.
وقــال راوشنشــتاين "ال أتحــدث عــن
مجاعــة يف الوقــت الحــايل ...الوضــع مل يصل إىل
هــذا حتــى اآلن ،لكــن مــن املمكــن أن نصل إىل
وضــع أشــد ســوءا ال ســيام يف األشــهر الثالثــة أو
األربعــة القادمــة".
وأشــار إىل أن القتــال تصاعــد لعدة أســباب
خاصــة بشــال واليــة جونقــي ويف واليتــي
الوحــدة وأعــايل النيــل.
وأكــد أنــه "يف غيــاب حــل ســيايس مــن
الواضــح أن احتــال البحــث عن نرص عســكري
يكتســب قــوة دافعــة مجــددا ...وأعتقــد أن
هــذه بالتأكيــد هــي الفــرة التــي نواجههــا".
.رويرتز

مقتل  7مدنيين عراقيين بغارة لطائرات حربية

قالت مصادر طبية عراقية إن سبعة مدنيني
بينهم طفل وامرأة قتلوا وأصيب  12آخرون بينهم
أطفال ونساء جراء غارة جوية لطائرات حربية
عراقية استهدفت أحياء سكنية يف مدينة الفلوجة
مبحافظة األنبار غرب بغداد.
وأوضحت املصادر أن القصف تركز عىل أحياء
الضباط والجغيفي والرشطة شاميل املدينة ،مشرية
إىل أن الغارة أسفرت كذلك عن تدمري نحو مثانية
منازل بالكامل وإلحاق أرضار مبنازل أخرى.
ويذكر أن الفلوجة تتعرض يوميا لقصف جوي
ومدفعي أدى إىل نزوح معظم سكانها.
وكان ستة جنود عراقيني قتلوا جراء قصف
داعش موقعا للجيش العراقي غريب الفلوجة .ونقل
عن مصادر يف الجيش العراقي أن مسلحي تنظيم
الدولة قصفوا مقر الرسية الرابعة التابعة للجيش
العراقي يف منطقة الفالحات غريب الفلوجة ،مام

العراق
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أدى ملقتل هذا العدد يف صفوف الجنود وإصابة
سبعة.
ويف مدينة بيجي الواقعة مبحافظة صالح الدين

بشامل بغداد قالت مصادر إن مقاتيل داعش دمروا
ثالث عربات للجيش العراقي واستولوا عىل ناقلة
جند مدرعة أثناء اشتباكات باملدينة.

وأضافت املصادر أن مسلحي التنظيم استولوا
كذلك عىل أسلحة وعتاد خالل اشتباكات جرت مع
الجيش والحشد غريب املدينة أيضا.
وكانت السلطات العراقية تحدثت يف وقت
سابق عن أن قواتها ومسلحي الحشد الشعبي
ومسلحي العشائر استعادوا أغلب أحياء بيجي,
مشرية إىل أن حيي الكهرباء والعرصي شاميل املدينة
ال يزاالن تحت سيطرة تنظيم الدولة.
وذكرت أن القتال ال يزال مستمرا حول مصفاة
بيجي التي اقتحمها مسلحو التنظيم يف مارس/آذار
املايض ,ويوجد داخلها جنود عراقيون محارصون.
وتكتسب مدينة بيجي أهمية كبرية لوقوعها
عىل الطريق الذي يربط العاصمة بغداد مبحافظة
نينوى بشاميل البالد فضال عن أنها تحتوي عىل أكرب
مصايف تكرير النفط العراقي الذي يقدر بـ 170ألف
برميل يوميا من املشتقات النفطية.

أخبار
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مقتل قائد العمليات في تنظيم المرابطون

أفادت مصادر في
ليبيا أن الغارة
التي نفذتها
طائرة أميركية
في أجدابيا شرقي
ليبيا واستهدفت
مختار بلمختار
قائد العملياتفي تنظيم
(المرابطون) في
منطقة شمال غرب
أفريقيا -أسفرت
عن سقوط سبعة
قتلى من تنظيم
أنصار الشريعة.

وكان ســتيف واريــن املتحــدث باســم وزارة
الدفــاع األمريكيــة (البنتاغــون) أكــد أن طائــرة
حربيــة أمريكيــة شــنت غــارة يف ليبيــا اســتهدفت
مختــار بلمختــار.
وقــال واريــن يف بيــان إن "طائــرات أمريكيــة
نفــذت الهجــوم" ،ولكنــه مل يؤكــد مقتــل بلمختــار
يف الغــارة التــي اســتهدفته .وأضــاف "نواصــل تقييم
نتائــج العمليــة وســنقدم تفاصيــل أكــر حســب
الــرورة" .وأكــد أنهــم ســيقدمون معلومــات
إضافيــة يف الوقــت املناســب.
وقــال املتحــدث العســكري إن بلمختــار "لــه
تاريــخ طويــل يف قيــادة األعــال اإلرهابيــة يف
شــال أفريقيــا" ،وأوضــح أن بلمختــار قام بــإدارة
هجــوم منطقــة عني أمنــاس يف الجزائر عــام 2013
الــذي أســفر عــن مقتــل قرابــة  38شــخصا بينهــم
ثالثــة أمريكيــن ,ومل يؤكــد املتحدث باســم
البنتاغــون مقتــل بلمختــار يف الغــارة.

مــن جانبهــا أعلنــت الحكومــة املنبثقــة عــن
الربملــان املنحــل يف مدينــة طــرق عــن مقتــل مختار
بلمختــار القيــادي بتنظيــم القاعــدة مــع مجموعــة
ا لتا بعــن
مــن الليبيــن
أل حــد

ليبيا
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املجموعــات املســلحة برشق ليبيــا يف غــارة أمريكية.
وقالــت الحكومــة يف بيــان إن "الطائــرات
األمريكيــة قامــت مبهمــة نتــج عنهــا قتــل املدعــو
مختــار بلمختــار ومجموعــة مــن الليبيــن التابعــن
إلحــدى املجموعــات اإلرهابيــة بــرق ليبيــا".
وأضــاف البيــان -الــذي نرشتــه الحكومــة يف
صفحتهــا عــى موقــع فيســبوك -أن الغــارة األمريكية
متــت بعــد التشــاور معهــا للقيــام بهــذه العمليــة
التــي تســاهم يف القضــاء عــى "قــادة اإلرهــاب"
املوجوديــن عــى األرايض الليبيــة .وكان ناشــطون
عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي بثــوا لقطــات
قالــوا إنهــا تظهــر حجــم الدمــار الــذي خلفتــه
الغــارة .وقــد أعقــب الغــارة انــدالع اشــتباكات بــن
مجلــس شــورى ثــوار أجدابيــا مــن جهــة وقــوات
مواليــة للــواء املتقاعــد خليفــة حفــر مــن جهــة
أخــرى مــا أســفر عــن مقتــل خمســة وإصابــة
مثانيــة تابعــن لقــوات حفــر.

مقتل جنود سعوديين باشتباكات مع جماعة الحوثي

الس
عودي

خرب
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قــال التحالــف املنــاوئ للحوثيــن الــذي
تقــوده الســعودية إن أربعــة ســعوديني
و"عــرات" اليمنيــن قتلــوا يف اشــتباكات
اندلعــت عندمــا هاجــم حوثيــون وموالــون
للرئيــس اليمنــي الســابق مواقــع ســعودية يف
جــازان ونجــران.
وجــاء يف بيــان نرشتــه وكالــة األنبــاء
الســعودية الرســمية "واس" أن هجومــا شــن
مــن الجانــب اليمنــي عــى منطقتــي جــازان
ونجــران جنــويب الســعودية ،وان معركــة
اندلعــت إثــر ذلــك اســتمرت مــن الســاعات
األوىل مــن الجمعــة حتــى ظهــر اليوم نفســه
اســفرت عــن مقتــل "العـرات" مــن القوات
املهاجمــة.
وجــاء يف البيــان أيضــا أن  4عســكريني
ســعوديني قتلــوا يف املعركــة.
وقــال البيــان "اتضــح أن الهجــوم كان من
تنســيق وتخطيــط وتنفيــذ تشــكيل للحــرس
الجمهــوري التابــع لقــوات الرئيــس اليمنــي
املخلــوع عــي عبداللــه صالــح ومبســاندة من
ميليشــيا الحويث".
وكان التحالــف املــوايل للســعودية قــد
بــدأ شــن غاراتــه الجويــة عــى الحوثيــن
وحلفائهــم يف اليمــن يف الـــ  26مــن آذار
 /مــارس املــايض وذلــك يف محاولــة ملنــع
متددهــم يف عمــوم االرايض اليمنيــة.
ورغــم وقــوع العديــد مــن الهجــات
والتعرضــات الحدوديــة والقصــف املدفعــي
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منــذ ذلــك الحــن ،تعتــر املعركــة التــي
اندلعــت يــوم الجمعــة ثــاين أكرب تعــرض بري
عــى األرايض الســعودية يعلنــه التحالــف.
ففــي نيســان  /أبريــل ،أعلــن التحالــف
عــن مقتــل  3عســكريني ســعوديني
و"عــرات" الحوثيــن يف هجــوم شــنوه يف
نجــران.
وقــال التحالــف يف بيانــه األخــر إن
هجــوم الجمعــة كان يســتهدف "اخــراق
حدودنــا" وتــم التصــدي لــه باســتخدام

الطائـرات املروحيــة والصواريــخ وغريهــا مــن
األســلحة.
يذكــر ان الحوثيــن وافقــوا عــى حضــور
مفاوضــات ســام تعقــد يف مدينــة جنيــف
الســويرسية.
وتهــدف املفاوضــات التــي ترعاهــا األمم
املتحــدة ،واملقــرر لها أن تنطلــق يف الـ  14من
هــذا الشــهر ،اىل وضــع حــد للحــرب الدائــرة
منــذ أســابيع والتــي أســفرت حتــى اآلن عــن
مقتــل أكــر مــن ألفــي شــخص.

ونقلــت وكالــة فرانــس بــرس لألنبــاء
عــن ضيــف اللــه الشــامي ،عضــو املجلــس
الســيايس للحركــة الحوثيــة ،قولــه "قبلنــا
دعــوة األمــم املتحــدة للتوجــه اىل طاولــة
املفاوضــات يف جنيــف دون أي رشوط
مســبقة".
مــن جانبهــا ،قالــت الحكومــة اليمنيــة
التــي تخــذ مــن الريــاض مقــرا لهــا إنهــا
ســتحرض املفاوضــات أيضــا.

رياضة
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شباب سوريا أمل المستقبل

مل تقترص خسائر الحرب الدائرة رحاها يف سوريا،
عىل االقتصاد والعمران بل وصلت إىل أنها أصبحت
سبباً يف تشتت عائالت وضياع مستقبل شباب أصبحت
أمالهم وطموحاتهم وأحالم بنوها عىل مدار أيام وسنني
مجرد غبار متناثر عىل بقايا الشظايا والدمار.
حمزة الخطيب هو شاب حميص من شباب
سوريا الذين اجربوا مكرهني عىل ترك بالدهم لينجو
بعوائلهم الذين أصبحو مهددين باملوت والقصف يف
لحظة.
درس حمزة ذو السادسة والعرشين من العمر
درس الرياضة يف جامعة حامه وحصل عىل العديد من
البطوالت والجوائز رغم كل الضغوطات واملحسوبيات
التي كان يعيشها الشباب السوري قبل الحرب لكنه
وبتفوقه استطاع االستمرارية والنجاح حيث أنه يقول":
إنني اقر بأن وراء كل النجاحات التي حققتها يف حيايت
وكل البطوالت والجوائز التي حصلت عليها والدي
الذي كان هو الداعم االول واألخري يل ".

بعد أن بدأت الحرب يف سوريا وبعد أن تعرض
املنزل الذي كان يعيش فيه حمزة مع عائلته للدمار
اضطرت عائلة حمزة ملغادرة البلد حفاظاً عىل ارواحها
واالن يعمل حمزة يف إحدى معامل الحياكة ليكون
لعائلته املعني بعد الله وعندما سألناه عن حياته يف
تركيا قال ":إنني لست سعيدا ً ألنني تركت البلد وأتيت
إىل هنا ويف الوقت نفسه ال استطيع ان اترك عائلتي
يف مثل هكذا رضوف ,إنني اعمل حالياً يف معمل
للخياطة وأتابع أيضاً التدريب عىل حمل األثقال
منتظرا ً فرصة ألعود إىل حلبات املنافسة وأحصل
عىل بطوالت جديدة كام إنني أطمح يف متثيل تركيا
والحصول عىل جوائز هنا .أشكر الله عىل جميع
األحوال وأسأل الله أن يفرج عن سوريا
ويعيد أهلها لها النه اليوجد
مكان أعز من الوطن."...

تقرير :حمزة منصور

حمزة الخطيب
خريج كلية الرتبية الرياضية – حامه
بطل جمهورية ناشئني 2006 - 2004
بطل جمهورية شباب 2009 – 2006
بطل جمهورية رجال 2009 – 2008
بطل جمهورية أندية 2009 – 2008
جائزة بطل العرب  2010من األردن
املركز الثالث أندية آسيوية للشباب
2007
شارك مبعسكرات مرص  – 2007اكرانيا
2009

مؤكوالت
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كوسا ,ورق العنب وكستالتة الغنم
شوربة خضار
رمضانية

المقادير
اربعه اكواب ماء
 ٤حبات جزر
حبتني كوسا
حبتني طامطم
حبات بازيال حسب الرغبه
نص بصله
فص ثوم
 1مكعب ماجي
نصف ملعقه كمون
ربع ملعقه البهار
رشه صغريه ملح
طريقة التحضير
 .١يوضع املاء يف قدر عىل النار حتى
يسخن
 .٢تقطع جميع الخضار قطع صغريه
 .٣يف قدر آخر ،يحمى الزيت ويقيل
البصل حتى يصبح لونه ذهبي
 .٤يفرم الثوم مبرضب الثوم اليدوي ثم
توضع الخضار يف املاء ويضاف اليها امللح
والكمون والبهار
 .٥يوضع مكعب ماجي ثم تطفأ النار
 .٦ترتك الشوربه حتى تربد ثم ونخلطها
يف الخالط الكهربايئ
 .٧تعاد إىل القدر لتسخن من جديد

طريقة التحضري
ت ُف ّرغ حبّات الكوسا وت ُنزع األعناق
الزائدة من ورق العنب ثم ت ُغسل الخضار
وتُصفّى وتوضع جانباً.
ُيزج األرز مع لحم الغنم املفروم،
الطامطم ،الزبدة ،املاء ،امللح والبهارات
ويوضع املزيج يف الرباد ملدة ½ ساعة.
ت ُحىش ح ّبات الكوسا الصغرية بهذا
املزيج وتُرتك مسافة  1سم فارغة
من جهة األعىل ثم توضع الكوسا
جانباً.
لحشو أوراق العنب،
توضع األوراق عىل لو ٍح
خاص مع الجهة الفاتحة
والعنق نحو األعىل،
وتوضع ملعقة صغرية
من الحشوة عىل الجزء
السفيل وت ُطوى األطراف

الخارجيّة نحو الوسط ثم تُلف بش ّدة عىل
شكل إصبع.
يُح ّمى الزيت يف وعا ٍء كبريٍ وتُقىل
كستالته الغنم ملدة  5دقائق أو إىل أن
تصبح بنيّة ثم يُرفع الوعاء عن النار وتوزّع
ٍ
بتجانس ويُضاف الثوم الكامل
الكستالته
املقش مع
و ّ

تفتيت مكعبّات مرقة الدجاج ماجي فوق
الكستالته.
ت ُوزّع طبقة من أوراق العنب غري
املحش ّوة فوق الكستالته ثم توضع أوراق
العنب املحش ّوة فوقها مع تغيري اتجاه كل
طبقة.
توضع حبات الكوسا املحشوة جنباً إىل
جنب فوق أوراق العنب املحش ّوة ثم
طبق فوق الكوسا.
يوضع ٌ
يُضاف املاء ويُغىل
(يُضاف امللح بحسب
الذوق) ثم ت ُرتك
عىل نا ٍر خفيف ٍة
ملدة ساعتني أو إىل
أن تنضج حبات
الكوسا جيدا ً .يُضاف
إليها عصري الحامض
ثم ت ُرفع عن النار.

الماء سيد المشروبات في رمضان
شعور الصائم يف شهر رمضان
املبارك بالعطش مع دخوله يف فصل
الصيف ،حيث ميتد الصيام إىل أكرث
من 16ساعة يف اليوم  ،فيستمر الجسم
يف فقد املاء عىل مدار تلك الساعات؛
ليصل إىل اإلفطار وهو يف حاجة
ماسة لتعويض فوري ٍ
وكاف ملا فقدته
األنسجة من سوائل .وميكننا أن نساعد
أجسامنا يف الحفاظ عىل املاء ودفع
الشعور بالعطش والتقليل من حدته،
باتباع أسس التغذية الصحية خالل
شهر الصوم ،فبذل بعض الجهد لتجنب
العطش أسهل من تحمل معاناة
الشعور به !
حلفاؤنا ضد العطش املاء سيد املرشوبات
وال ميكن تعويضه مبرشوب آخر وينصح
الخرباء بتناول لرت ونصف لرت منه يوميا

ويفضل تناول املاء املحتوي عىل األمالح
املعدنية لتعويض ما يفقده الجسم من
األمالح؛ خاصة يف العرق.
السوائل بجميع أنواعها خصوصاً
املرشوبات وعصائر الفواكه الطبيعية املرطبة،

والتي تحتوي عىل أمالح .وينصح بتجنب
العصائر املحتوية عىل مواد مصنعة وملونة
اصطناعيا ،والتي تحتوي عىل كميات كبرية
من السكر؛ ألنها تسبب أرضارا صحية
وحساسية.
الخرضوات والفواكه الطازجة يفضل
تناول الخرضوات والفواكه الطازجة يف الليل
وعند السحور ،حيث تحتوي عىل كميات
جيدة من املاء واأللياف التي متكث فرتة
طويلة يف األمعاء؛ مام يقلل من اإلحساس
بالجوع والعطش .ويعد الخيار من أشهر
الخرضوات التي تدفع الشعور بالعطش؛
ألنه يسكن العطش ويربد الجسم ،ويساعد
عىل تخفيف االضطرابات العصبية ،فضال عن
احتوائه عىل “أليافالسيليلوز الغذائية” التي
تسهل عملية الهضم وتطرد السموم وتنظف
األمعاء.

أخبار
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باموك كاله " قلعة القطن"
"باموك كاله" يعني قلعة القطن باللغة العربية ,تقع
قلعة القطن في منطقة دينزلي التركية وتعتبر من
أهم المناطق السياحية في تركيا حيث أثبت هذا
المكان األثري الرائع أهميته عبر التاريخ وذلك لعدم
وجود مكان مشابه له شك ً
ال ومن ناحية التربة.

يجذب هذا املكان الجميل الذي أخذ
اسمه من شدة بياض مائه وأحجاره الجريية
ماليني السائحني من داخل تركيا ومن خارجها.
كام أنه يعترب مقصد عالجي ملا تحويه
املياه هناك من فائدة كبرية ملرىض القلب,
تصلب األوعية الدموية ,الضغط ,الروماتيزم,
الجلد ,البرص ,الشلل ,األعصاب ومرىض
األوعية الدموية .ومفيد جدا ً ملادة السبازما
املوجودة داخل النخاع الشويك كام أنه يؤثر
عىل التهابات الطريق البولية ومفيد ملرىض
الرمل وبحىص الكلية واإلدرار.
توجد قلعة القطن عىل ارتفاع  160مرت
وبطول  2700مرت كام أنه من املمكن رؤيتها
عن بعد  20كم.
وهناك أماكن البد من زيارتها عند زيارة
قلعة القطن "باموك كاله" أال وهي الربكة

العتيقة واملرسح العتيق واملتحف األثري
القديم .ويوجد يف أعىل القلعة مدينة صغرية
تسمى هريابوليس تعود إىل العرص الروماين.
كام يوجد عىل بعد  5كم إىل األمام مركز

كاراهاييت للمياه الحراري الدولية .وهنا
يوجد فنادق  5نجوم للسياح وزوار املركز
األجانب وقاصدي العالج.
زليخة أونال

تعلن إدارة الكومك التابعة
لبلدية قونيا الكبرية عن
افتتاح ابواب التسجيل
لدورات صيف 2015
أخر موعد للتسجيل يوم
الجمعة 2015.07.03

