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البقاء ف ي� أحسن تقويم!...
إننــا مهــا عملنــا وفعلنــا ســيكون بيننا
القاتلون...
وإننــا إن صعدنــا وارتفعنــا إىل أي
مســتوى كان فاملغتصبــون موجــودن
ينتهــزون الفــرص...
وإذا اســتخدمنا أي نــوع مــن أنــواع
األقفــال فســيكون هنــاك الســارقون يف
كل مســتوى نصعــده ...ومهــا بلغــت
درجــات الحــب عندنــا فالخائنــون ســيكون
موجوديــن بــن أكتافنــا...
“الســيؤون” ومنــذ العصــور القدميــة
موجوديــن يف ميــزان هــذا العــامل
ملــاذا هــم ســيؤون لهــذه الدرجــة؟
ومــن هــو أكرثهــم ســوءا ً؟ وكيــف تصنــف
هــذه الفئــة الســيئة؟
لســوء الحــظ اليوجــد هنــاك جــدران
صلبــة وخرســانية...
ففــي صــف الجيديــن لرمبــا يكــون
هنــاك ولفــرة قصــرة بعــض الســيئني...
والجيــدون الذيــن ينتقلــون إىل صــف
الســيئني يصبحــون أســوء ممــن انتقلــوا
إليهــم ...فهــم أكــر النــاس الذيــن يدمــون
القلــب ويجرحــون األحاســيس ويرتكــون يف
القلــب لوعــة...
أمــا الســيؤون الذيــن يجــدون طريــق
الحــق وينتقلــون إىل صــف الجيديــن
التكفيهــم القــوة ...فالصــر العميــق املرتبط
مبعرفتهــم الســابقة للســوء يفتــح طريقــاً
جديدا ً إلنســانيتنا يف االمتحانــات الجديدة...
واألهــم مــن أن اإلمتحــان مــع مــن ويف
صــف مــن بــدء ,هــو أن اإلمتحــان مــع مــن
ويف صــف مــن انتهــى...
وتقــول األيــة الكرميــة ”:لقــد خلقنــا
اإلنســان يف أحســن تقويــم” ســورة التــن.4
وتقــول أيضـاً ”:ثم رددناه أســفل ســافلني”...
أحيانـاً لرمبــا تــرى شــخصاً بــن الســيئني
وجهــه كالظــل يف املــرآة ...رصاع الينتهــي
واليعــرف الوقــوف وال التوقــف ...فمــن
أجــل البقــاء يف صــف الجيديــن هنــاك جهد
وعنــاء ...يف كل خطــوة وكل رضبــة وكل
لحظــة وكل وقــت يجــب الثبــات والتمســك
بالصــف...
ففــي الكائنــات ســيكون هنــاك دامئ ـاً
النــاس الســيؤون مــن أجــل االمتحــان...
ومــن الســهل جــدا ً أن يصبــح اإلنســان
ســيئاً كاانــدالع الحريــق ...ففتيــل الفتنــة
يحــرق الدنيــا مبــا فيهــا ,وعندمــا تشــتعل
النـران ال تســتطيع أمــواج البحــار العمالقــة
إطفــاء النــار وال ِب َن َفـ ِ
ـس منــرود...
هذه األمور ستحدث دامئاً...
واملهــم هــو القــدرة عــى البقــاء يف
أحســن تقويــم...
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تتزايد وتيرة الحروب وأعمال العنف والصراعات في منطقة الشرق األوسط مما ادى إلى
هجرة مئات األالف خارج أوطانهم .ويمر المهاجرون السوريون بظروف صعبة خالل
رحلتهم إلى الغرب سعياً لحياة أفضل

لقــد وصلــت أعــداد الوفيــات نتيجــة الغــرق
واالختنــاق خــال رحــات الهجــرة الغــر رشعيــة إىل
أرقــام مخيفــة تنقلهــا يوميـاً نـرات األخبــار وتكتــب
عنهــا الجرائــد وت ُعقــد مــن أجلهــا اجتامعــات كثــرة مل
تغــر مــن الواقــع يشء .وتعليق ـاً عــى أزمــة الالجئــن
قالــت ميليســا فليمينــج املتحدثــة الرســمية باملفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة ”:عندمــا تحدثنــا مــع الالجئني
الناجــن مــن الغــرق قالــوا لنــا بأنهــم كانــوا يجلســون
يف القســم الســفيل لقــوارب التهريــب املكتظــة واملليئــة
بالفاريــن كــا أن املهربــن كانــوا يطلبــون م ّنــا املــال
عندمــا كنــا نريــد الصعــود مــن أجــل التنفــس .وقالــوا
أيضـاً أنــه كان يســمح ملــن يدفــع املزيــد بالوقــوف عىل
ســطح الســفينة بينــا أنــه كان يتــم إجبــار األخريــن
عــى النــزول إىل أســفل الســفينة”.
املجرمون الساعون خلف املال
أوضحت فليمينج أنه تم العثور يف طريق اسرتاليا-
املجر الرسيع وداخل إحدى الشاحنات القدمية عىل
جثة  70مهاجر مثرية للصدمة حيث تابعت قائلة ”:إن
املهربني اليعطون أقل اهتامم إىل حياة االنسان .يبحثون
فقط عن املال يف حني أن املهاجرين الميلكون حالً أخرا ً
فيسلمون أنفسهم إىل هؤالء املجرمني”.
وعربت فليمينج عن أن أعداد املهاجرين الذين
عربوا البحر األبيض املتوسط باتجاه أوروبا قد تجاوزوا
الـ  300ألف مهاجر .ومع الفاجعة األخرية التي حصلت
يف البحر األبيض املتوسط فقد وصل عدد الوفيات إىل
 2500مهاجر.

أكثر من الفي مهاجر عالقين على
الحدود المقدونية تحت المطر

امىض نحو الفي مهاجر معظمهم من السوريني
الراغبني يف التوجه اىل اوروبا الغربية تحت املطر يف
منطقة حدودية بني اليونان ومقدونيا حيث احتجزتهم
الرشطة املقدونية ،بينام يتدفق آخرون عىل املوقع
نفسه .وامىض معظم هؤالء الالجئني ليلتهم بال نوم
او غفوا يف ارض مكشوفة ،بعضهم يف خيام صغرية يف
املنطقة الخالية بني قرية ايدوميني اليونانية ومدينة
جيفجيليجا املقدونية ،كام ذكرت
وتنبعث يف املكان رائحة دخان بينام يتجول
الالجئون بني اكداس النفايات وهم ينظرون اىل الحدود
املقدونية حيث تم نرش القوات الخاصة للرشطة بعد
اعالن مقدونيا حالة الطوارىء ملحاولة الحد من تدفق
الالجئني.وقامت الرشطة مبضاعفة االسالك الشائكة
التي وصعتها بينام كان الالجئون يهتفون من حني آلخر
“ساعدونا” .وقال الطبيب السوري سامر معني (49
عاما) ان “كثريين مل يتمكنوا من حامية انفسهم من
االمطار” .واضاف “كانت هناك سيدة فقدت ابنتها
وترصخ طوال الليل” ،موضحا انه “موجود هنا منذ ايام
واريد الذهاب اىل الرنوج” .وقد وصل من الشطر الغريب
لرتكيا اىل جزيرة شاليك اليونانية يف بحر ايجة قبل ان
يبلغ الحدود اليونانية املقدونية.
وكان مئات الالجئني اآلخرين يتدفقون اىل
ايدوميني بحافالت قادمة من مرفأ تيسالونييك اليوناين

قبل ان يواصلوا الطريق مشيا عىل االقدام اىل الحدود.
وما زالت الرشطة املقدونية تسمح مبرور بضع
عرشات من الالجئني من حني آلخر

وفاة  5سوريين نتيجة غرق قارب
هجرة غير شرعي قرابة بحر اإليجا

لقي خمسة مهاجرين سوريني حتفهم إثر غرق
مركب كان يقلهم مع آخرين من تركيا اىل اليونان.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن أحد الناجني،
وهو سوري من محافظة حلب ،قوله إن القتىل علقوا
تحت هيكل املركب بعد انقالبه .بينام أفادت وكالة
األناضول بأن الغطاسني األتراك نجحوا يف إنقاذ ثالثة
أشخاص آخرين ،بينهم طفل ،وأخرجوهم من تحت
هيكل القارب ،فضال عن إنقاذ  21شخصا كانوا عىل
سطح املركب .وقال مراسل صحفي يف بودروم إنه شاهد
جنود خفر السواحل الرتكية ينقلون عددا من الجثث اىل
الشاطئ ،فيام جلس الناجون ملتحفني باألغطية وعلت
عىل وجوههم عالمات الخوف والتعاسة.
وذكر مهاجرون ناجون ان اكتظاظ القارب بالركاب
أدى النقالبه.
ويحاول الكثري من املهاجرين السوريني ،لقاء دفع
أموال باهظة للمهربني ،الوصول عرب بحر إيجه من
بودروم الرتكية اىل جزيرة كوس اليونانية بزوارق صغرية،
منها املطاطية ،حيث تعترب أقرص الطرق بحرا بني تركيا
واالتحاد األورويب .فمنهم من ينجح ومنهم من يلقي
حتفه بعد أن ضاقت عليه كافة سبل املعيشة يف الوطن

أخبار

أيلول 2015

أردوغان يدعو رسمياً
إلى انتخابات مبكرة
وقال أردوغان يف ترصيح له إن القوى
السياسية يف تركيا ال تستطيع التوصل إىل حل
وسط يف الوقت الراهن ،ولذلك “سنجري انتخابات
برملانية مبكرة يف األول من نوفمرب/ترشين الثاين”.
وأوضح أردوغان أنه سيكلف أحمد داوود
أوغلو زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء
السابق بتشكيل حكومة ترصيف األعامل،
ومل يستبعد أردوغان تعيني وزراء يف الحكومة
االنتقالية من خارج الربملان ،إذا اقتضت الرضورة.
وكان رئيس الوزراء الرتيك أحمد داوود أوغلو
قد وجه نداء أخريا لألحزاب السياسية يف البالد
لالتفاق عىل حكومة قبل ثالثة أيام من انقضاء
املهلة الدستورية لذلك.
يذكر أن داوود أوغلو اعتذر رسميا عن
تشكيل الحكومة بعد إخفاقه يف العثور عىل رشيك
ثانوي لحكومة ائتالفية بعد أكرث من شهرين عىل
خسارة حزب العدالة والتنمية لألغلبية يف الربملان
ألول مرة منذ وصوله إىل السلطة عام . 2001
وقال داوود أوغلو يف مؤمتر صحفي يف أنقرة:
“أنا مستعد للجلوس والحديث يف أي وقت ما
دمنا سنجد حال يف الربملان .احتامل تشكيل ائتالف
مل يعد قامئا فبدال من تبادل اللوم دعونا نشكل
حكومة ،.مضيفا “ إذا فشل الخيار األول ودعا
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مهنة الصحافة وعدت مبالمئة مبادئ املهنة

بنسبة  %22تقريبا هذا العام.
داود أوغلو :الدعوات إلى إعالن حالة
الطوارئ في البالد غير مسؤولة
يف ذات اإلطار وصف أوغلو دعوات املعارضة
ملجلس األمن القومي بإعالن حالة الطوارئ يف
البالد بأنها غري مسؤولة.
وقال داود أوغلو عقب اجتامع للجنة
التنفيذية لحزب العدالة والتنمية“ :حل املسائل
من خالل مجلس األمن القومي هو منوذج
للتفكري أيام االنقالبات .تلك األيام ولت .مجلس
األمن القومي ميارس مهامه .إىل جانب ذلك نحن
ال نستطيع تجاهل ما يقوله الدستور الحايل”،
موضحا أنه يقصد املادة الخاصة بتشكيل حكومة
واليتها تستمر حتى االنتخابات املبكرة ،إذا مل
تستطع األحزاب تشكيل حكومة ائتالفية ،األمر
الذي أصبح اآلن يف تركيا أكرث ترجيحا.
وكان زعيم الحزب القومي دولت بهتشييل
دعا مؤخرا إىل تدخل مجلس األمن القومي
وإعالن حالة الطوارئ يف البالد ،مشريا إىل أنه
يف ظروف تصاعد النشاطات اإلرهابية واألزمة
السياسية ميكن أن يكون ذلك رضوريا ،وذلك ألن
االنتخابات املبكرة يف مثل هذا الوضع قد تضع
البالد عىل حافة حرب أهلية ،بحسب بهتشييل

بريطانيا تعيد افتتاح سفارتها في إيران

أعــادة بريطانيــا افتتــاح ســفارتها يف العاصمة
اإليرانيــة طهــران بعــد أربــع ســنوات مــن
اإلغــاق.
وزار وزيــر الخارجيــة الربيطــاين فيليــب
هامونــد إيــران برفقــة وفــد مــن كبــار رجــال
األعــال ،بحســب مصــدر حكومــي بريطــاين
رفيــع.
وقــد أغلقــت الســفارة الربيطانيــة يف طهـران
يف عــام  2011بعــد أن اقتحمهــا محتجــون
إيرانيــون خــال مظاهـرات ضــد العقوبــات التي
فرضتهــا بريطانيــا عــى إي ـران.
وتــأيت هــذه الزيــارة بعــد أســابيع مــن
توصــل طه ـران إىل اتفــاق مــع القــوى الدوليــة
الســت بشــأن برنامجهــا النــووي.
وكان وزيــر الخارجيــة الســابق ويليــام هيــغ
اقــرح إعــادة فتــح الســفارة بشــكل علنــي يف
حزيران/يونيــو مــن العــام املــايض ،بيــد أن األمــر
علــق حينهــا ملشــكالت تقنيــة.
وقــد أبطــأت مامنعــة إيــران يف تخفيــف
قوانــن اإلســترياد لديهــا وتــرة اســتبدال أجهــزة
االتصــاالت واملعــدات األخــرى التــي أخرجــت

بريطانيا
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الرئيس إىل انتخابات مبكرة أدعو جميع األحزاب
السياسية للمشاركة يف حكومة إدارة االنتخابات
اتساقا مع روح الدستور”.
وينص الدستور الرتيك عىل أن أي حكومة
انتقالية يجب أن تتألف من أربعة أحزاب دخلت
إىل الربملان يف االنتخابات األخرية التي جرت
يوم الـ 7من يونيو/حزيران ،إال أن االختالفات
األيديولوجية بني األحزاب قد تؤدي إىل جمود
الوضع السيايس يف البالد ،كام أن تشكيل مثل
هذه الحكومة أمر غري مؤكد مع رفض حزب
الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية
املشاركة فيها.
ويحق للربملان نظريا أن يصوت عىل استمرار
الحكومة الحالية يف أداء مهامها لحني إجراء
انتخابات جديدة ،إال أن أحد أحزاب املعارضة عىل
األقل وهو حزب الحركة القومية قال إنه سيصوت
ضد هذه الخطوة.
وتسبب الوضع السيايس الراهن يف تركيا
يف مضاعفات اقتصادية حيث اهتزت ثقة
املستثمرين بسبب حالة الشك السيايس ،إضافة
إىل تصاعد وترية الرصاع مع عنارص حزب العامل
الكردستاين كام تدىن سعر رصف اللرية الرتكية إىل
مستوى قيايس بلغ  3.0لريات للدوالر منخفضا
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بعــد تــرك موقــع الســفارة.
ويضيــف إن بريطانيــا تضايقــت بشــدة
مــن اقتحــام ونهــب مجمــع مبنــى ســفارتها يف
نوفمرب/ترشيــن الثــاين عــام  ،2011وكانت تشــعر
بوضــوح بأنــه كان يجــب عىل الســلطات اإليرانية
حاميــة املبنــى.

وقالــت معصومــة ابتــكار نائبــة الرئيــس
اإليــراين إن إيــران راغبــة يف التعــاون مــع دول
الجــوار لتعزيــز الســام يف الــرق األوســط.
وأضافــت أنــه ليســت لــدى إي ـران أي نيــة
للهيمنــة عــى املنطقــة ولكــن لهــا الحــق يف
الدفــاع عــن نفســها.
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أخبار
موىس عكاري
باحث متخصص

القدس العصية عىل الكرس 2 -
ثالثــا  :االعتــداءات واملجــازر وفــرض
الســيطرة االمنيــة عــى املســجد االقــى
املبــارك  :قامــت ســلطات االحتــال ومنــذ
احتــال املدينــة باملشــاركة والتغطيــة عــى
املجرمــن مــن املســتوطنني الذيــن ارتكبــوا
االعتــداءات يف املســجد االقــى املبــارك ومن
اهــم ذلــك :
• حريــق املســجد االقــى املبــارك
يف  1969/8/21والــذي قــام بــه املتطــرف
الصهيــوين االسـرايل مايــكل دينيــس روهــان
حيــث اىت الحريــق عــى منــر نــور الديــن
زنــي والجــدار الجنــويب للمصــى القبــي
وقبــة املصــى وســقفه الجنــويب الرشقــي
مبــا تحتويــه مــن زخــارف تعــود لفــرة
انشــاء املســجد يف الفــرة االمويــة  .حيــث
تــم اطــاق رساح املجــرم روهــان وترحيلــه
بحجــة انــه مختــل عقليــا ..
• محاولــة تفجــر قبــة الصخــرة
واقتحامهــا يف عــام  1982عــى يــد مجموعــة
مــن املســتوطنني واستشــهاد اثنــن مــن
الحــراس .
• مجــزرة املســجد االقــى
املبــارك يف  1990/10/8حيــث استشــهد يف
املســجد  20شــابا واصيــب املئــات برصــاص
املســتوطنني وقــوات االحتــال مــن االف
املســلمني الذيــن احتشــدوا يف املســجد
للدفــاع عنــه امــام تهديــدات املســتوطنني
باقتحامــه لوضــع حجــر االســاس لهيكلهــم
املزعــوم .
• الســيطرة االمنيــة عــى املســجد
وبواباتــه اعتبــارا مــن منتصــف الثامنينيــات
والتحكــم بــكل مــا يدخــل املســجد او يخرج
منــه وتاســيس مقــر لرشطــة االحتــال عــى
صحــن قبــة الصخــرة يف احــدى القبــاب
العثامنيــة  .واالســتيالء الكامــل عــى بــاب
املغاربــة ومفاتيحــه وتخصيصــه القتحامــات
املســتوطنني والســياحة االجنبيــة ..
• ســن القوانــن التــي تســمح
لليهــود بالصــاة والتواجــد يف املســجد
االقــى املبــارك واعتبــار املصــى الجنــويب
وقبــة الصخــرة مناطــق خاصــة باملســلمني
وبقيــة املســجد مســاحات عامــة تقــع تحت
مســؤولية بلديــة االحتــال ..
وباملحصلــة فــإن املســجد اليــوم تحــت
الســيطرة االمنيــة االرسائيليــة الكاملــة مــا
يجعــل دور ح ـراس املســجد مــن املســلمني
يقتــر عــى املراقبــة واالحتجــاج دون
قدرتهــم عــى فعــل اي يشء خاصــة انهــم
غــر مســلحني ومهدديــن باالعتقــال واالبعاد
عــن املســجد يف حــال تدخلهــم او منعهــم
للمســتوطنني مــن االعتــداء عــى املســجد
واهلــه ..
يتبع.
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أنشطة وفعاليات

نظمــت كل مــن جمعيــة القــدس وتاريخنــا
(كوتــاد) وجمعيــة إرادة بالتعــاون مــع بلديــة
رسديفــان مبحافظــة ســقاريا لقــا ًء جامهرييــاً
بعنــوان “القــدس بــن األمل واألمــل” ناقــش
فيــه املحــارضون الهجمــة الصهيونيــة التــي
تتعــرض لهــا مدينــة القــدس واملســجد األقــى،
مــن اقتحامــات متكــررة شــبه يوميــة مــن قبــل
املســتوطنني وبحراســة مشــددة مــن الرشطــة
والجيــش ،واملطلــوب عمليــا لنــرة املقدســيني
وتثبيتهــم يف أرضهــم .وقــد تخلــل اللقــاء عــرض
فيلــم وثائقــي قصــر عــن مدينــة القــدس تضمن

الحيــاة املعيشــية اليوميــة التــي تعيشــها
القــدس ومســجدها األقــى املبــارك ،وألقــى
املحــارضون كلامتهــم باللغتــن العربيــة
والرتكيــة وســط حضــور عــريب وتــريك كريــم.
ويف ختــام اللقــاء انتقــل الحضــور إىل معــرض
القــدس الــذي وضــع عــى هامــش اللقــاء
وضــم مراحــل تاريخيــة مختلفــة ملدينــة
القــدس أبرزهــا الفــرة العثامنيــة ،وقــد أشــاد
الحضــور بهــذه الفعاليــات وشــددوا عــى
رضورة اســتمرارها وتوســيعها لتشــمل كافــة
املــدن الرتكيــة.

أقامــت جمعيــة القــدس وتاريخنــا (كوتــاد)
وجمعيــة إراده أســبوع القــدس واألقــى يف
الذكــرى ال 46الح ـراق املســجد األقــى املبــارك،
حيــث عقــدت  4معــارض ووقفــات يف أماكــن
مختلفــة مــن مدينــة اســطنبول عرفــت بتاريــخ
القــدس وحارضهــا ومــا تتعــرض لــه مــن تهويــد

وطمــس ملعاملهــا األثريــة بصــورة غــر مســبوقة،
حيــث شــارك املواطنــون االتـراك والعــرب بكثافــة
يف هــذه الفاعاليــات ،يذكــر أن أســبوع القــدس
واألقــى بــدأ يــوم الجمعــة املوافق  21أغســطس
 2015واختتــم يف يــوم الجمعــة املوافــق 28
أغســطس .2015

برعايــة الجمعيــة الرتكيــة للتضامــن مــع
فلســطني-فيدار ,ومبناســبة الذكــرى السادســة
واألربعــن إلحــراق املســجد األقىص,عقــد لقــاء
ضــم صحفيــن وإعالميــن عــرب وأتــراك يف
اســطنبول يــوم الجمعــة  21/8/2015وتــم
التوافــق عــى اطــاق (ملتقــى اعالميــون
مــن اجــل فلســطني) تحــت شــعار “فلســطني

تجمعنــا”
ويهــدف امللتقــى لصناعــة حــراك إعالمــي
يعنــى بقضيــة فلســطني موجــه لوســائل اإلعــام
الرتكيــة بشــكل خــاص ,واالنتقال بالشــعب الرتيك
مــن مرحلــة التعاطــف إىل مرحلــة الوعــي ,مــن
خــال وســائل اإلعــام الرتكيــة املختلفــة ووســائل
اإلعــام العربيــة والدوليــة املتواجــدة يف تركيــا.

شــاركت جمعيــة القــدس وتاريخنــا (كوتــاد)
يف يــوم الســبت املوافــق  22أغســطس 2015
وملــدة يومــن يف فعاليــات حــول تأبــن شــهداء
مدينــة أفيــون مبعــرض القــدس والــذي يجســد
تاريــخ وواقــع املدينــة املقدســة ومــا تتعــرض
لــه مــن قبــل املحتــل الصهيــوين ،وقــد عقــدت يف
مدينــة أفيــون الرتكيــة جنــوب غــرب العاصمــة
أنقــرة وبحضــور واســع مــن املهتمــن واملثقفــن
االت ـراك واألجانــب.

كنيس جوهرة اسرائيل  ..تهويد في قلب القدس
يعتــزم االحتــال اإلرسائيــي وأذرعــه
التنفيذيــة يف القــدس نــر مناقصــة
لبنــاء كنيــس ضخــم يف البلــدة القدميــة
مقبــب بارتفــاع نحــو  23مــراً  ،عــى
ســت طبقــات  ،اثنتــان تحــت األرض
وأربــع فوقهــا مبســاحة بنــاء اجامليــة
قدرهــا  1400مــر مربــع  ،وعىل مســاحة
 378م ، 2بدعــم مبــارش مــن الحكومــة
اإلرسائيليــة  ،وبتكلفــة نحــو  50مليــون

شــيكل (  13مليــون  ، )$وذلــك بهــدف
اســتنبات مواقــع يهوديــة “مقدســة”
يف قلــب القــدس القدميــة  ،وزرع
مبــانٍ مقببــة توحــي ألقدميــة الوجــود
اليهــودي يف القــدس  ،وتشــويه الفضــاء
العــام يف القــدس  ،ومــن املخطــط أن
يكــون هــذا الكنيــس الثــاين مــن حيــث
الضخامــة وعلــوا يف القــدس القدميــة بعد
كنيــس الخــراب .

أخبار

أيلول 2015

مل يعــد املواطــن الفلســطيني يف غــزة يلتفــت كثريا ً
إىل تفاصيــل السياســة مــن حولــه وال يبحــث كثــرا ً
عــن املتســبب يف محنــه املتالحقــة بــل بــات يبحــث
عــن لقمــة العيــش ومــا يبقيــه وأرستــه عــى قيــد
الحيــاة مغمضـاً عينيــه عــن كل مــا يجــري مــن حولــه
فقــد أثقــل كاهــاه مبــا ال يحتمــل ،لكــن هــذا ال يعنــي
بالطبــع أنــه مستســلم لهــذا الواقــع ومسـلّم بــه ،ال بــل
إن عالمــات كثــرة باتــت تــؤرش عــى قــرب خروجــه
عــن صمتــه واالنفجــار ،ومــن ذلــك :ارتفــاع نســبة الفقر
إىل مســتويات غــر مســبوقة ووفــق اللجنــة الشــعبية
ملواجهــة الحصــار فــإن  %80مــن ســكان قطــاع غــزة
وخاصــة فئــة الشــباب يعيشــون تحــت خــط الفقــر
وهــي نســبة غــر مســبوقة ،كام ارتفعــت نســبة البطالة
إىل  .%65وحرمــان أكــر مــن  40ألفـاً مــن رواتبهــم مــن
منتســبي حكومــة غــزة الســابقة وقطــع رواتــب املئــات
مــن أنصــار القيــادي يف فتــح محمــد دحــان .كذلــك
البــطء الشــديد يف عمليــة إعــادة االعــار وتعرثهــا
وبالتــايل بقــاء آالف العائــات الفلســطينية يف العــراء
وحرمــان عــرات آالف العــال مــن العمــل .أيضــاً
تواصــل اغــاق املعابــر اال بالنــزر اليســر وبشــكل خاص
معــر رفــح والــذي يح ِكــم حلقــات الحصــار عــى هــذا
الشــعب املنكــوب .ومــا يزيــد مــن حالــة االحتقــان
الغــر مســبوقة انعــدام البنيــة التحتيــة يف كل جوانبهــا
جـراء الحصــار املســتمر والحــروب املدمرة التــي خاضها
جيــش االحتــال ضــد غــزة الســيام الحــرب األخــرة يف
العــام املــايض والتــي مل تبقــي ومل تــذر .هــذا إىل جانــب

الذكرى السادسة واألربعين لحريق
األقصى ...والحريق ما زال يشتعل

صــادف يــوم الجمعــة  8/21الذكــرى السادســة
واألربعــن لحريــق املســجد األقــى املبــارك ،ومــا
زال االحتــال اإلرسائيــي يــرزح بالقــدس واملســجد
األقــى ،وميــارس بحقــه اإلعتــداءات واملصلــن
واالعتقــاالت واإلبعــاد عنــه.
خطيــب املســجد األقــى وإمامهــا الشــيخ
يوســف أبــو ســنينة قــال يف خطبــة الجمعــة:
"قبــل  46عامــا امتــدت يــد الغــدر والخيانــة
واملكــر والخــداع إىل منــر املســجد األقــى املبــارك
ومحرابــه الرشيــف الــذي هــو رمــز العــزة والكرامة
واملعرفــة والثقافــة بالنســبة لجميــع املســلمني عىل
وجــه األرض".

صادق الشيخ عيد
باحث يف العالقات الدولية

غزة من الداخل
الحــوادث األمنيــة كالتفج ـرات ورســائل التهديــد عــر
الهواتــف املحمولــة لقيــادات حكوميــة وحركيــة وغريها
مــن األحــداث االمنيــة والغــر مســبوقة منــذ مثانيــة
أعــوام وهــي املــدة التــي ســيطرت فيهــا حركــة حــاس
عــى غــزة ،أيضــاً ظهــور أنصــار للدولــة االســامية
يف غــزة ومحاوالتهــم املتكــررة الثبــات وجودهــم يف
الســاحة الغزيــة .كل هــذه التطــورات الخطــرة وحالــة
الغليــان يف الشــارع الغــزي تــأيت يف ظــل انعــدام وجــود
أي أفــق النف ـراج حقيقــي لألوضــاع يف املــدى املنظــور
بــل وســرها بشــكل متســارع نحــو األســوأ يوم ـاً بعــد
يــوم وهــذا مــا ينطــوي عــى انفجــار وشــيك للشــعب
الفلســطيني.
لكــن أيــن ســينفجر هــذا الشــعب املقهــور؟ ال
يســتطيع أحــد الجــزم بالجــواب ،لكــن املــؤرشات تدفــع
باتجــاه انتفاضــة جديــدة ليــس يف غــزة فحســب بــل
وقــد تكــون يف الضفــة الغربيــة والقــدس أيضاً تجــاه كل
مــن ميــارس الظلــم بحــق الفلســطينيني ابتــداء بالعــدو
الصهيــوين وصــوالً إىل كل مــن يســاهم يف هــذا الظلــم
ويعطــل حيــاة النــاس بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة

وهــذا مــا قــد يطيــح بقيــادات سياســية فلســطينية
تقليديــة ويســلم الشــباب الفلســطيني الثائــر زمــام
األمــور .يف املقابــل فــإن تعقيــدات الوضــع الفلســطيني
وســطوة املحتــل وهيمنــة األجهــزة األمنيــة الفلســطينية
وســيطرة بعــض الفصائــل الفلســطينية عــى رشائــح
مــن الشــعب الفلســطيني قــد تخلــق ثــورة مشــوهة ال
تحقــق املرجــو منها وال تلبي آمال الشــعب الفلســطيني
املضطهــد وقــد تحــول الهبــة الشــعبية إىل فــوىض ال
تحمــد عقباهــا .ومــن املرجح أيضـاً أن يتكرر الســيناريو
املعتــاد بانــدالع حــرب إرسائيليــة جديــدة عــى غــزة
تخلــط األوراق مــن جديــد فالظــروف الحالية تشــبه إىل
حــد كبــر الظــروف التــي مــرت بهــا غــزة قبــل العــدوان
االرسائيــي األخــر حيــث هشاشــة اتفــاق وقــف اطــاق
النــار بــن الجانبــن الفلســطيني واملحتــل الصهيــوين،
وانســداد أفــق الحــل الســيايس ،وتــأزم األوضــاع
االنســانية يف القطــاع ،واســتمرار االعتــداءات والتهويــد
يف القــدس ،وقــد أكــدت فصائــل وقــوى فلســطينية يف
وقــت ســابق مــن مينــاء الصياديــن بغــزة أن فتــح مينــاء
بحــري يف قطــاع غــزة هــو اســتحقاق مرتبــط بالتهدئــة
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وأن االحتــال اإلرسائيــي ملــزم بتنفيــذ هــذا االتفــاق،
محــذر ًة مــن انفجــار وشــيك لألوضــاع إذا مــا اســتمر
الحصــار وإغــاق املعابــر.
أمــا املطلــوب فهــو رسعة التحــرك مــن كل األطراف
الفلســطينية الداخليــة وعــى وجــه الخصــوص حركتــي
فتــح وحــاس وبراعيــة عربيــة لتغليــب مصلحة شــعب
منكــوب عــى كل الحســابات الداخليــة والخارجيــة قبل
فــوات األوان وقــد بــات واضح ـاً للجميــع أن ال غالــب
وال مغلــوب بــن الفرقــاء الفلســطينيني وأن املراهنة عىل
أي مــن األطـراف الفلســطينية تحت
استســام وخضــوع ّ
وطــأة الحصــار والتضييــق لــن يحقــق املـراد ،ولــن يغفر
الشــعب الفلســطيني ملــن يســعي لتحقيــق مكاســب
سياســية عــى حســاب آهــات وعذابــات املحارصيــن يف
غــزة إلجبارهــم عــى الخــروج ضــد طــرف فلســطيني
أو معاقبتهــم عــى خيارهــم الدميقراطــي ،بــل إن مــن
مصلحــة كل األطــراف الفلســطينية العمــل معــاً وال
مــكان إلقصــاء أحــد فاملعادلــة ليســت صفريــة وهــذا
يتطلــب موقفـاً مبــادرا ً ومســئوالً مــن الرئيــس محمــود
عبــاس بالتوجــه إىل غــزة والســعي مــع حكومــة الوفــاق
الوطنــي لحــل مشــاكل الغزيــن يف حــن ينبغــي عــى
حركــة حــاس متكــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة مــن
العمــل دون معيقــات والذهــاب معــاً إىل انتخابــات
رئاســية وبرملانيــة يقــول فيهــا الشــعب كلمتــه ،إىل حــن
تحقــق ذلــك تبقــى لحظــة االنفجــار بانتظــار القشــة
التــي تقســم ظهــر البعــر لتبــدأ مرحلــة جديــدة تطوي
ســابقتها وإىل األبــد.

أخبار القدس

مــن جانبــه قــال رئيــس الهيئــة االســامية
العليــا بالقــدس الشــيخ عكرمــة صــري بالقــدس:
"الزالــت الجامهــر اإلســامية يف العامل كله تســتذكر
حريــق األقــى الــذي وقــع صبــاح يــوم الخميــس
يف 1969/8/21م ،عــى يــد املجــرم "مايــكل دنيــس
روهــن" وبتخطيــط مــن االحتــال اإلرسائيــي
البغيــض".
أمــا مديــر املســجد األقــى الشــيخ عمــر
الكســواين فقــال" :االحتــال يســتهدف املســجد
األقــى بهــؤالء املتطرفــن مــن خــال االقتحامــات
اليوميــة لتكريــس واقــع جديــد عــى املســجد
األقــى ،وهــذا يتطلــب جهــدا مــن الــدول العربيــة
واالســامية ،باالضافــة إىل الجهــد الشــعبي الــذي
يقــوم فيه املقدســيني واملصلني واملرابطني باملســجد
مــن التصــدي لهــذه االقتحامــات واإلعـراض عليهــا

بالتكبــر والتهليــل ،مــن أجــل محاســبة إرسائيــل
عــى إنتهاكاتهــا يف حــق املســجد األقــى املبــارك
واملصلــن واملرابطــن وموظفــي وحــراس دائــرة
األوقــاف ،حيــث ميــارس االحتــال االعتــداءات
اليوميــة عــى كل مــن يتواجــد يف املســجد األقىص".
وقــد حــذر الدكتــور أحمــد أبــو حلبيــة رئيــس
مؤسســة القــدس الدوليــة يف فلســطني مــن مخطط
االحتــال بفــرض تقســيم زمــاين ومــكاين للمســجد
األقــى يف ظــل الصمــت العــريب واإلســامي
والتواطــئ الــدويل .وبــن أن األقــى ومحيطــه
أصبــح محــارصا ً باألنفــاق والكنــس واملســتوطنات  ملــكان الحريــق لنصــف ســاعة وانقطــاع املــاء
مــن كافــة الجهــات بهــدف تهويــد املــكان وتغيــر عــن أنبــوب امليــاه الوحيــد املخصــص لإلطفــاء
معاملــه االســامية واملســيحية والعربيــة وإبــراز بعــد نصــف ســاعة مــن انــدالع الحريــق يــدل
القــدس كمدينــة ذات طابــع وإرث يهــودي.
عــى تواطــئ ســلطات االحتــال يف جرميــة
يذكــر أن املســجد األقــى املبــارك تعــرض اإلحــراق.

لحريــق يف  1969/8/21عــى يــد متطــرف
"انجيليــي متصهــن" اســرايل الجنســية يدعــى
"مايــكل دينيــس روهــان" أتــت عــى "منــر صــاح
الديــن" الــذي أمــر ببنائــه نــور الديــن زنــي قبــل
وفاتــه وقبــل تحريــر القــدس عــى أيــدي النــارص
صــاح الديــن ،وأحرقــت النــران العديــد مــن
معــامل املصــى القبــي التــي كانــت تعــد تحــف
معامريــة تشــر لعراقــة وابــداع املعــار اإلســامي.
وبحســب التحقيقــات وشــهود العيــان فقــد أعاقت
ســلطات االحتــال ســيارات اإلطفــاء مــن الوصــو
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 400طفل ضحية الصراعات في اليمن
قتل نحو  400طفل في اليمن منذ مارس/آذار وجند عدد مماثل على أيدي الجماعات المسلحة ،حسبما قال
تقرير لمنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وهــذا أول تحذيــر مــن نوعــه لليونيســيف
بشــأن اليمــن ،حيــث يشــن تحالــف بقيــادة
الســعودية هجــات عــى املتمرديــن الحوثيــن
منــذ مــارس/آذار .وحــورص ماليــن األشــخاص يف
الـراع وتحــذر منظــات اإلغاثــة مــن أن الكثريين
يواجهــون املجاعــة.
ويقــول تقريــر اليونيســيف إنــه حتــى الشــهر
املــايض قتــل  398طفــا ،وجنــد نحــو  377طفــا
للقتــال ،وفــر  1.3مليــون طفــل مــن ديارهــم.
ويقــول التقريــر إن حصيلــة القتــى قــد تكــون
أعــى بكثري.
وينقــل التقريــر عــن طفلــة يف الســابعة مــن
العمــر تدعــى نــدى نصــر قولهــا «عبد اللــه كان يف
الرابعــة وقتلــه القناصــة .ال أريــد أن أمــوت مثلــه».
وأعربــت منظــات حقــوق اإلنســان عــن
قلقهــا مــن أن الجانبــن يخرقــان قوانــن الحــرب
وال يبــذالن جهــدا يكفــي لحاميــة املدنيــن .ودعت
منظمــة العفــو الدوليــة هــذا االســبوع األمــم
املتحــدة لتأســيس لجنــة للتحقيــق يف جرائــم حرب
مزعومــة.
ودعــت األمــم املتحــدة وجمعيــات اإلغاثــة
بصــورة متكــررة إليجــاد ســبل إليصــال الغــذاء
والــدواء وغريهــا مــن اإلمــدادات إىل اليمــن ،ولكــن
القيــود املشــددة التــي فرضهــا التحالــف بزعامــة
الســعودية عــى النقــل الجــوي والبحــري مــا زالــت
ســارية ،بينــا تتهــم حكومــة اليمــن يف املنفــى
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الحوثيــن باختطــاف املســاعدات.
ويعــد اليمــن أفقــر الــدول العربيــة ويعتمــد
ســكانها عــى اســترياد نحــو  90باملئــة مــن
اإلمــدادات.

ويقــول تقريــر اليونيســيف إن عــرة ماليــن
طفــل ،أو نصــف تعــداد البــاد ،يف حاجــة ماســة
ملعونــات إنســانية.
ويقــول التقريــر أيضــا إن نصــف مليــون امــرأة

حبــى يف املناطــق األكــر تــررا يف اليمــن عرضــة
ملضاعفــات يف الحمــل أو اإلنجــاب لعــدم متكنهــن
مــن الوصــول إىل منشــآت طبيــة.
تواصل الغارات
واســتمرت غــارت التحالــف بزعامة الســعودية
عــى اليمــن ،إذ قتــل  21شــخصا يف غــارة جويــة
شــنتها مقاتــات التحالــف واســتهدفت اجتامعــا
للمتمرديــن الحوثيــن يف مقــر نقابــة املهــن
التعليميــة مبدينــة عمـران شــال صنعــاء ،حســبام
قالــت مصــادر أمنيــة.
لكــن خدمــة املســار اإلخباريــة التابعــة
للحوثيــن ذكــرت أن املجتمعني مســؤولون يف وزارة
الرتبيــة والتعليــم كانــوا يعــدون المتحانــات طــاب
املــدارس الثانويــة.
وتــأيت تلــك التطــورات بالتزامــن مــع اســتمرار
مفاوضــات سياســية تــرف عليها كل مــن الواليات
املتحــدة ودولــة اإلمــارات وســلطنة عامن مبشــاركة
وفــد مــن الحوثيــن واتبــاع الرئيس اليمني الســابق
عــي عبــد اللــه صالــح ،وغــاب عنهــا وفــد الحكومة
اليمنيــة املعــرف بهــا دوليا.
وأكــد عبدالعزيــز جبــاري مستشــار الرئيــس
اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي يف ترصيــح لــه
عــدم مشــاركة الســلطة اليمنيــة املعرتف بهــا دوليا
يف مفاوضــات مســقط مشــرا اىل أن الســلطة مل
ولــن تتفــاوض مــع الحوثيــن كــا يقــول حتــى
ينفــذوا القــرار  2216عــى أرض الواقــع.

مقهى إسرائيلي لبيع الخمور وسط مقبرة تضم رفات للصحابة بالقدس
افتتــاح مقهــى إرسائيــي لبيــع الخمــور يف
#القــدس عــى مقــرة تضــم رفات عــدد مــن صحابة
رســول اللــه صــى اللــه عليه وســلم وشــهداء شــاركوا
يف فتــح بيــت املقــدس
كشــفت مؤسســة األقــى للوقــف وال ـراث أن
ســلطات االحتــال اإلرسائيــي افتتــح مقهــى لبيــع
القهــوة والطعــام ،وأنوا ًعــا مــن الخمــور والنبيــذ ،يف
املقهــى الــذي بنتــه بلديــة االحتــال مؤخ ـ ًرا عــى
أنقــاض الجــزء العلــوي مــن مقــرة مأمــن اللــه
اإلســامية التاريخيــة يف القــدس املحتلــة.
وأوضحــت املؤسســة يف بيــان لهــا أنــه بتشــجيع
مــن املؤسســة اإلرسائيليــة وأذرعهــا التنفيذيــة
وخصوصــا بلديــة االحتــال افتتــح املقهــى يف وســط
ً
أرض مقــرة مأمــن اللــه التــي ســيطر عليهــا االحتالل
ود ّمرهــا ثــم حولهــا إىل حديقــة عامــة باســم
«حديقــة االســتقالل».
وقــال رئيــس املؤسســة املحامي محمــد جبارين
« حذّرنــا مــن مخططــات املؤسســة اإلرسائيليــة
وجرامئهــا بحــق مقــرة مأمــن اللــه وتقدمهــا يف
بنــاء مــا يســمى بـ»متحــف التســامح» ،واليــوم
تقــرف هــذه املؤسســة وبلديتهــا جرميــة كــرى
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بــكل املقاييــس ،وتنتهــك حرمــة املقــرة باافتتاحهــا
للمقهــى عــى أنقــاض املقــرة».
وأضــاف أن مقــرة مأمــن اللــه تســترصخ كل
مســلم وعــريب وفلســطيني ،بــل كل حــر رشيــف يف

العــامل ،لينقذهــا مــن مسلســل االعتــداء اإلرسائيــي.
وأضافــت أنــه عنــد التفتيــش عــن معلومــات
حــول هــذا املقهــى واســمه تبـ ّـن أنــه عبــارة عــن
شــبكة مــن املقاهــي اإلرسائيليــة املنتــرة يف البــاد،

والتــي تقــدم ملرتاديهــا أنوا ًعــا مــن القهــوة ،األطعمة
واألرشبــة ،ومنهــا الخمــور أو النبيــذ.
وبينــت أن ســلطات االحتــال بهــذا تواصــل
جرامئهــا بحــق أكــر وأعــرق مقــرة إســامية يف
القــدس ،بــل ويف فلســطني التاريخية ،وتحــاول تدمري
كامــل املقــرة ،حيــث دمــرت أغلــب مســاحتها التــي
كانــت تصــل مســاحتها عــام 1948م إىل 200دونــم،
تضــم بــن جنباتهــا رفــات عــدد مــن الصحابــة
والتابعــن والفقهــاء والعلــاء والشــهداء.
ولفتــت املؤسســة إىل أن االحتــال حــول جــز ًء
كبــ ًرا منهــا إىل حديقــة عامــة ،وســاحات عــروض
غنائيــة ،وملتقى للعشــاق والشــواذ ،وشــق الشــوارع
وشــبكة املجــاري والكهربــاء وامليــاه وغريهــا مــن
االعتــداءات ،بهــدف تغييــب الوجــود والدليــل
الحضــاري اإلســامي يف املدينــة املقدســة ،ومحاولــة
تهويــد كل مــا هــو إســامي وعــريب.
وأكــدت أنــه بالرغــم مــن قســاوة مــا يفعلــه
االحتــال يف القــدس ومشــاريعه التهويديــة
فسيفشــل ،وســتبقى القدس بــكل معاملها اإلســامية
والعربيــة شــاهدة عــى إســامية وعروبــة القــدس،
وســيظل االحتــال باطــل قريــب زوالــه .وكاالت.
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الملف النووي االير ن يا� ((2

ملــف ايــران النــووي مــن اهــم
امللفــات الســاخنة االن يف العــامل ولــه
خصوصيــة عربيــة واســويه ايضــاً وقــد
يتأثــر ميـزان القــوى العاملــي يف املنطقــة
بســبب هــذا الربنامــج .ان مــا الــت عليــه
اتفاقيــات الخمســة زائــد واحــد واي ـران
لــه اوجــه قـراءات عديــدة فمــن ناحيــة
الغــرب كان يريــد ان ينهــي هــذا امللــف
الــذي طــال ملــدة  12عــام تقريبــا ويثبت
اىل العــامل ان العمليــة السياســية هــي
افضــل مــن العمليــة العســكرية وهــي
سياســة اوبامــا التــي ارادهــا يف حكمــه
والتــي اراد ان يســر بــه النظــام العاملــي
معــه حيــث انهــا السياســة املغايــرة
لســابقة بــوش الصغــر ومــن قبلــه ابيــه
,كــا ان الغــرب ال يريــد اســتخدام القوى
كــا يف العـراق حيــث ان املنطقــة اساســا
تشــكو مــن عــدم االســتقرار املمتــدة
مــن افغانســتان حتــى الخليــج العــريب
وصــوال اىل اليمــن وبالتــايل قــد تكــون
نتائــج كارثيــة اكــر قياســا مبــا حصــل
بعــد غــزو الع ـراق  ,ومــن رؤيــا اخــرى
الغــرب ال يريــد ان تبقــى هــذه االمــوال
الطائلــة والتــي تقــدر مبئــة مليــار دوالر
مجمــدة يف املصــارف العامليــة حيــث
اســتحالة اســتخدامها وقد حانــت الفرصة
إلطالقهــا واســتفادة الــدول االوربيــة
ورشكاءهــا يف اقتنــاص العقــود التــي
ســتدر عليهــم اربــاح هائلــة .
امــا وجهــة النظــر االيرانيــة فلديهــا
خيــاران االول ان تســتمر بربنامجهــا
العــدايئ ألهــل الســنة والجامعــة يف العامل
العــريب متمثال االن بالعراق ســوريا اليمن
لبنــان واملســتقبلية الكويــت الســعودية
البحريــن وال ننــى مطامعهــا حتــى يف
مــر والــدول االفريقيــة االخــرى ,وهــذا
ســيكلفها الكثــر مــن خزائنهــا وقد تنفق
كل املئــة مليــار عــى هــذه الــدول مــن
اجــل نــر التشــيع وقــد يكــون احــدى
الســيناريوهات التــي وضعهــا الغــرب
رسا مــن اجــل ابقــاء املنطقــة مســتعرة
وتأخــذ النفــط بالبخــس وتعيــش بعيــدة
عــن االرهــاب وحركاتــه .
الخيــار الثــاين ان تســتثمر اموالهــا
الطائلــة يف بنــاء اقتصادهــا والذهــاب اىل
تطويــر الصناعــة االيرانيــة والعمــل عــى
جــودة املنتــج لرتتقــي مبصــاف الــدول
العرشيــن وتكــون حالــة اخرى مســاهمة
يف ارســاء الصناعــة املدنيــة وتتحــول اىل
تركيــا ثانيــة

أيلول 2015

لقاءات بين مشعل وأردوغان
وداوود أوغلو في أنقرة
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية (حماس) خالد مشعل
مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في أنقرة.

وأفــادت وكالــة األناضــول أن لقــاء
مشــعل وداود أوغلــو يف مقــر رئاســة الوزراء
يف أنقــرة اســتمر ســاعتني ونصــف الســاعة
بعيــدا عــن وســائل اإلعــام.
ووصفــت حــاس لقــاء وفــد الحركــة
بالرئيــس الــريك بأنــه «إيجــايب ومثمــر»،
وقالــت إن الجانبــن ناقشــا «الوضــع العــام
يف املنطقــة والقضيــة الفلســطينية والــدور
الــريك يف دعــم القضيــة الفلســطينية».
دعــم تــريك وأضافــت الحركــة يف بيــان
عــر عــن
صحفــي أن «الرئيــس الــريك ّ
اهتاممــه البالــغ بالقضيــة الفلســطينية
ودعمــه للشــعب الفلســطيني».
وكان مســؤول العالقــات الدوليــة يف
حركــة حــاس أســامة حمــدان قــال لوكالــة
األناضــول إن وفــدا مــن الحركــة بقيــادة
مشــعل زار تركيــا والتقــى مبســؤولني أتـراك
وتــم بحــث آخــر التطــورات يف مــا يتعلــق
بالقضيــة الفلســطينية ،فضال عــن التطورات

تركيا

خرب

E

T Ü R KİY

عــى الســاحة الســورية.
وكان وفــد مــن الحركــة بقيــادة
مشــعل قــد زار الســعودية الشــهر املــايض،
والتقــى بامللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز
وويل عهــده ،كــا التقــى برئيــس جهــاز

االســتخبارات الســعودية.
ووصــف إســاعيل هنيــة نائــب رئيــس
املكتــب الســيايس لحــاس ،تلــك الزيــارة
بأنهــا «ناجحــة ومثمــرة».
وكاالت.

واشنطن تبلغ أنقرة بعدم تمددها لنشر صواريخ البارتيوت على األراضي التركية
تركيا

خرب

E

أعلنــت أنقــرة أن واشــنطن أبلغتهــا بأنهــا
لــن متــدد نــر صواريــخ «باتريــوت» عــى
األرايض الرتكيــة بعــد انتهــاء مــدة مهمتهــا يف
أكتوبر/ترشيــن األول املقبــل.
الجيــش األملــاين يقــرر إنهــاء مهمتــه جنوب
تركيا
وقالــت وزارة الخارجيــة الرتكيــة يف بيــان
لهــا إن أنقــرة أجــرت مشــاورات حــول هــذا
املوضــوع مــع حلفــاء آخريــن ،مضيفــة أن
أنقــرة وواشــنطن تبحثــان خطــوات أخــرى

T Ü R KİY

ميكــن اتخاذهــا لضــان أمــن تركيــا.
وذكــر البيــان أن صواريــخ «باتريــوت»
املنشــورة يف أرايض تركيــا ســتتم إعادتهــا إىل
الواليــات املتحــدة «مــن أجــل إجـراء تحديثهــا
الحيــوي الــذي ســيمكن ســاح الدفــاع الجــوي
األمريــي مــن التعامــل مــع التحديــات الراهنــة
الجديــدة وحامية تركيــا وحلفائهــا» .وأضاف أن
هــذا القـرار يعــد جــزءا مــن برنامــج «مراجعــة
الهيكليــة الشــاملة للدفــاع األمريــي املضــاد
للصواريــخ».

وأشــارت الخارجيــة الرتكيــة إىل أن الواليــات
املتحــدة ســتبقي وســائل الدفــاع املضــادة
للصواريــخ البالســتية جاهــزة لنقلهــا ونرشهــا
تحســبا ألي تهديــد محتمــل .وأضافــت أن
األماكــن الحاليــة لنــر بطاريــات صواريــخ
«باتريــوت» ســيتم تجميدهــا لتســهيل عمليــة
نرشهــا يف املســتقبل ،وعنــد الــرورة ســتقوم
الواليــات املتحــدة بإعادة البطاريــات وطواقمها
إىل تركيــا يف غضــون أســبوع.
وكاالت.
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العالمة الزحيلي في ذمة اهلل
توفي العالمة السوري في الفقه والتفسير ،الشيخ وهبة الزحيلي ،عن عمر يناهز الـ  83عامًا.

هل يفتح السوق أيام األحد؟
?Pazaryeri Pazar günleri açık mı
هل يفتح المعرض أيام االثنين؟
?Fuar Pazartesi günleri açık mı
هل يفتح المعرض أيام الثالثاء؟
?Sergi Salı günleri açık mı

خرب

يا

ويعد الدكتور الزحييل ،واحدا ً من أبرز
العلامء املسلمني يف سوريا واملنطقة يف
العرص الحديث ،وهو عضو املجامع الفقهية
بصفة خبري يف مكة وجدة والهند وأمريكا
والسودان ،ورئيس قسم الفقه اإلسالمي
ومذاهبه بكلية الرشيعة يف جامعة دمشق.
عمل الراحل خبريا محكّام وعضوا يف
عدد من املجامع الفقهية .تجنب بشكل عام
الخوض يف السياسة حيث مل يعلن أي موقف
مام شهدته بالده يف السنوات األخرية ،ومل
يدعم أي طرف.
وسبق للزحييل أن حصل عىل جائزة
أفضل شخصية إسالمية يف حفل استقبال
السنة الهجرية الذي أقامته الحكومة املاليزية
سنة  2008يف مدينة بوتراجايا.
ولد العالمة يف مدينة دير عطية بريف
دمشق عام  ،1932وبعد حصوله عىل
شهادة الثانوية الرشعية ،توجه
إىل مرص والتحق بعدة كليات
يف آن معاً ،فنال الشهادة يف

وعام  1959نال درجة املاجستري
الرشيعة اإلسالمية من كلية الرشيعة باألزهر
يف الرشيعة اإلسالمية ،وبعد ذلك سجل
بتقدير ممتاز عام  ،1956وإجازة التخصص
بالتدريس من كلية اللغة العربية باألزهر عام أطروحته يف الدكتوراه يف الكلية نفسها
بعنوان “آثار الحرب يف الفقه اإلسالمي
 ،1957وإجازة يف الحقوق من جامعة عني
– دراسة مقارنة” ،ومنحته لجنة املناقشة
شمس بتقدير جيد عام .1957
الدرجة العلمية مع مرتبة الرشف األوىل سنة
 .1963نال عددا من الجوائز منها جائزة
أفضل شخصية إسالمية يف حفل استقبال
السنة الهجرية الذي أقامته الحكومة املاليزية
سنة  2008يف مدينة بوتراجايا ،وصنف عام
 2014من ضمن  500شخصية مؤثرة يف
العامل.
أشهر مؤلفات الزحييل :
الفقه اإلسالمي وأدلته – موسوعة الفقة
اإلسالمي والقضايا املعارصة – موسوعة
الفقه اإلسالمي املعارص – التفسري املنري –
سور آثار الحرب يف الفقه اإلسالمي ،مقارنة بني
املذاهب الثامنية والقانون الدويل
– اإلسالم دين الشورى والدميقراطية
E
– اإلسالم دين الجهاد ال العدوان.
S U RİY

نتعلم اللغة التركية Türkçe Öğreniyoruz /

هل يجب دفع رسم دخول؟
?Giriş ücreti ödemek gerekiyor mu
كم يكلف رسم الدخول؟
?Giriş ücreti ne kadar
هل يوجد تخفيض للمجموعات؟
?Gruplar için bir indirim var mı

هل تفتح حديقة الحيوان أيام األربعاء؟
?Hayvanat Bahçesi Çarşamba günn

هل يوجد تخفيض لألطفال؟
?Çocuklar için bir indirim var mı

هل يفتح المتحف أيام الخميس؟
?Müze Perşembe günleri açık mı

هل يوجد تخفيض للطلبة؟

leri açık mı

هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟
?Galeri Cuma günleri açık mı
هل يُسمح بالتصوير؟
?Resim çekmeye izin var mı

Üniversite öğrencileri için bir indirim var
?mı

ما هذا المبنى؟
?Bu ne binası
كم عمر هذا المبنى؟
?Bina ne kadar eski
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İST ANBU

اختتام أعمال مؤتمر إغاثة اليمن
تحت شعار «هم مني وأنا منهم»

أقيمت في مدينة
إسطنبول ،أعمال
المؤتمر العالمي
لإلغاثة في اليمن
تحت شعار “هم
مني وأنا منهم”
بتنظيم من
اتحاد المنظمات
األهلية في العالم
اإلسالمي وعدد
من المنظمات
اإلسالمية ،وبحضور
عربي وإسالمي
كبير.

وقدمــت منظمــة واحــة الشــهامة التــي شــاركت يف
املؤمتــر مركــز صحــي و كفالــة خمســة عــرة قريــه ملدة
عــام و 50الــف ســله غذائيــةو 25000دوالر مقدمــه
مــن مكتــب الواحــه يف تركيــا و 7000دوالر قيمــة لوحــة
قدمــت اىل املنظمــه هديــه وتــم عرضهــا بامل ـزاد ورىس
امل ـزاد عنــد املنظمــه كــا تــم اعــادة تقديــم اللوحــه
اىل مركــز االيتــام يف اليمــن .وأكــدت الدكتــورة روعــة
معــاز رئيســة مجلــس اإلدارة يف منظمــة واحــة الشــهامة
لألعــال الخرييــة وعميــدة أكادمييــة ســفراء اللغــة
العربيــة أنــه ســيتم تنفيــذ املســاهامت واملشــاريع يف
اليمــن عــن طريــق مكتــب الواحــة يف اليمــن.
وهــدف املؤمتــر إىل حــث املنظــات عــى زيــادة
تقديــم املســاعدات اإلنســانية بشــكل عاجــل إىل اليمــن
عــى املــدى البعيــد ،وتقديــم االحتياجــات الرضوريــة
لليمنيــن ،ووضــع قاعــدة معلومــات لألزمة اإلنســانية يف
البــاد ،ومشــاريع تبلــغ قيمتهــا نحــو  447مليــون دوالر
يف مختلــف القطاعــات.
وبدورهــا قالــت الدكتــورة روعــة معــاز رئيســة
مجلــس إدارة منظمــة واحــة الشــهامة بتعليقــات لهــا
عــى موقــع التواصــل اإلجتامعــي فيــس بــوك »:تهــدي
ادارة منظمــة الواحــة التكريــم اىل كل االخــوة املحســنني

الداعمــن للمنظمــه وفروعهــا .ومــا ترونــه مــن تصفيــق
حــار ماهــو اال لشــدة االعجــاب بانجــازات املنظمــه
بفضــل اللــه اوالً واخواننــا املحســنني ثاني ـاّ».
ويف الجلســة االفتتاحيــة ،قــال املحامــي عــي قورط،
األمــن العــام التحــاد املنظــات اإلســامية ،يف كلمــة
اللجنــة التحضرييــة ،إن العــامل اإلســامي بحاجــة أكــر
مــن أي وقــت للتعــاون والتعاضــد ،وهــذا املؤمتــر ينظــم
لجمــع املســاعدات اإلنســانية لليمــن.
وبــن أنــه «يشــارك يف املؤمتــر جمعيــات ومنظامت
ورجــال أعــال بهــدف خـ ّـر ،وهــو رســالة للعــامل الحــر،
وال يريــدون لليمــن أن تصبــح ســوريا أخــرى ،مــن خــال
املخططــات واالنقالبــات ،بــل يريــدون عــودة الحقــوق،
فيــا املجتمــع الــدويل ومجلــس األمــن ال يتحمــل
مســؤوليته ،مثلــا حــدث يف ســوريا».
وشــدد أن «هنــاك ماليــن يف اليمــن تركــوا منازلهــم
وباتــوا محتاجــن للمســاعدة ،واليمــن التــي تعاين أساســا
مــن صعوبــات ،زادت نتيجــة الحــرب ،وخاصــة يف قطــاع
التعليــم والصحــة واملواصــات ،والرســول محمــد (صــى
اللــه عليــه وســلم) عـ ّرف املســلمني بأنهــم أمــة واحــدة،
واليــوم أبنــاء اليمــن يبكــون ،وكل نفــس متــوت هنــاك
هــي مــن املســلمني».

زيارة الدكتورة روعة معاز
لجريدة مرحبا العربية

قوني

ا

خرب
K O N YA

قامــت الدكتــورة روعــة معــاز رئيســة مجلــس
إدراة منظمــة واحــة الشــهامة لألعــال الخرييــة
وعميــدة أكادمييــة ســفراء اللغــة العربيــة بزيــارة
مقــر جريــدة مرحبــا يف مدينــة قونيــة .حيــث
التقــت هنــاك مــع الســيد كــرم إشــكان مديــر عــام
النــر والســيد حمــزة منصــور محــرر جريــدة
مرحبــا العربيــة .وضمــن الزيــارة عرضــت الدكتورة
معــاز بعضــاً مــن مشــاريع املنظمــة مبايتعلــق
باإلغاثــة ودعــم املــرأة ورعايــة اليتيــم يف بلــدان

مختلفــة منهــا قطــر واليمــن واألردن وبــروت كــا
أشــارت معــاذ إىل أنــه تم افتتــاح فــرع للمنظمة يف
مدينــة غــازي عنتــاب الرتكيــة وســيكون للمنظمــة
فــرع أيضــاً يف مدينــة قونيــة .ويف نهايــة الزيــارة
أعــرب إشــكان عــن ترحيبــه بقيــام إعــال مشــركة
بــن مرحبــا وواحة الشــهامة .وبدوره شــكر إشــكان
الدكتــورة معــاز عــى زيارتهــا ملقــر الجريــدة وقــدم
لهــا هديــة لوحــة قرآنيــة مكتوبــة عىل زخرفــة أبرو
مميــزة • .خالــد شــن
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مازلــت حائـرا ً إذا ماكنــا نحــن مــن نبيك
الوطــن أم هــو الذي يبكينــا!...
فكالنــا نعــاين الويــات ونشــتيك وطن ـاً
بــا فلــذات اكبــاده...
ال ...مل يعــد الوطــن ذاك الحــض الــذي
كان يضــم ابنــاءه مــع “اشــقائهم” فج ـراح
الوطــن تكفيــه ودمــاءه ترويــه ووحدتــه
تقتــل الجــال فيــه .وحيــدا ً اصبحــت يــا
وطنــي وســيوف بنــي الكفــر كلهــا نحــوك
تتجــه .ح ّولــوك مــن موطــن يصنــع الجــال
إىل موطــن حائــز عــى جائــزة غينــس بالقتل
واملجــازر واإلضطهــاد.
فيــا حــريت عــى وطــن اصبــح ُمث ـرا ً
لشــفقة األذالء بعــد مــا كان مصنــع الكرامــة
والشــهامة لــكل العــرب...
قتلــوك يــا وطنــي ثــاث مــرات!...
مــرة عندمــا احتلــوك أراضــاً وقصفــوك

حمزة منصور

hamza.mansor9020@gmail.com

بك َم ْن!
َم ْن يَ ي
جــوا ً وجعلــوك مرتعــاً للمرتزقــة...
ومــرة عندمــا ه ّجــروا أبنــاءك واســتباحوا
نســاءك وجعلــوك مسلســل رعــب...
ومــرة عندمــا ح ّولــوا ســاحاتك لكربالئيــات
تحــاول نــر فكــر املــايل وتعصــف بعقــول
جيــل تــاه يف تفاصيــل اللعبــة...
هنــاك ,يف أزقــت الشــام قد بنينــا أحالمنا
ويف قاســيون رســمنا مســتقبلنا وعىل أطراف
بــردى بــدأت طومحاتنــا تكتمــل .أمــا اآلن!!!
فقــد أصبحــت كلهــا مخبّــأة تحت الــركام .مل

نســتطع إنقاذهــا وال زلنــا يف محيــط رسابهــا
أحياء...
نشــتاق يــا وطنــي وقلوبنــا بليهــب
الغربــة تحــرق ,نشــتاق ياوطنــي وعيوننــا
بــراب الدمــار متتلــئ ,نشــتاق ياوطنــي
وأشــواقنا مبخيــات اللجــوء عــى خــط
الحــدود تنتظــر!!!...
اشــتاق لفنجــان قهــوة تعتقــه نفحــات
الياســمني الدمشــقي الــذي مل يعــد جليـاً يف
الواقــع لكنــه حبيــس يف مخيالتنا يعيــد دورة
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الذكريــات ويحولنــا يف لحظــات ملتابعــن
صامتــن...
عاجــزون نحــن أمــام أقدارنــا التــي
أصبحــت واقــع يُبكينــا تــارة ويُضحكنــا تــارة
أخــرى واقــع أصبــح فيــه اإلنســان أرخــص
مــا يكــون .وإذا أردتــم أن تعرفــوا األســباب
فعليكــم ق ـراءة تاريــخ العــرب الحديــث...
صباحاتنــا التــي كانــت مزيجــا مــن
قهــوة بلديــة و روتينــات يوميــة وفريوزيـ ٍ
ـات
صباحيــة ...اصبحــت مزيجــا مــن غبــار دمار
وخبــز بــدم االطفــال وكل صبــاح بتشــيع
جديــد فيالهــا مــن مفارقــات تحــاول حذفنــا
مــن مــاض يعيــش بأعامقنــا ولــن ننتــر إال
بإرادتنــا .
ال أريــد اإلطالــة أكــر فلرمبــا أُت َّهــ ُم
بالخيانــة ملجــرد حديثــي عــن اإلنســان!!!...
“ ولنبدأ بأنفسنا قبل فوات اآلوان

 13,400مركبة سورية في تركيا

أعلنت دائرة المرور التركية أنه يوجد أكثر من  13ألف سيارة سورية تم تسجيلها في تركيا.

تركيا

خرب
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واحتلــت واليــة «غــازي عينتــاب»
الرتكيــة املرتبــة األوىل مــن حيــث عــدد
الســيارات املســجلة فيهــا مــن بــن الواليــات
الرتكيــة األخــرى.
و بحســب دائــرة املــرور الرتكيــة ،فــإنّ
عــدد الســيارات الســورية املســجلة يف
مديريــات املــرور يف  81واليــة ،بلــغ  13أل ًفــا
و  400ســيارة.
و احتلــت واليــة هاتــاي املرتبــة الثانيــة
بعــد غــازي عنتــاب التي ســجل فيهــا  3آالف
و  641ســيارة مقابــل  3آالف و  35ســيارة
يف هاتــاي.

و جــاء تصنيــف املحافظــات بحســب
عــدد الســيارات املســجلة فيهــا عــى الشــكل
التــايل:
غــازي عنتــاب 3641 :ســيارة ,،هاتــاي:
 3035ســيارة ,مرســن 1472 :ســيارة,
أورفــا 1292 :ســيارة ,كلــس  1125ســيارة,
إســطنبول 981 :ســيارة ,كهرمــان مرعــش:
 329ســيارة ,أضنــة 296 :ســيارة ,عثامنيــة:
 201ســيارة ,بورصــة 196 :ســيارة ,إزمــر:
 128ســيارة ,قونيــا 125 :ســيارة ,أنقــرة:
 106ســيارة ,قيــري 58 :ســيارة ,وان:
 49ســيارة ,أررضوم 44 :ســيارة ,بامتــان:

 36ســيارة ,أدميــان 30 :ســيارة ,إيالزيــغ:
 18ســيارة ,مالتيــا 18 :ســيارة ,ســرت17 :
ســيارة ,طرابــزون 17 :ســيارة ,أنطاليــا15 :
ســيارة ,ديــار بكــر 15 :ســيارة ,كوجــا إيــي:
 14ســيارة ,بينغــول 11 :ســيارة ,موغــا10 :
ســيارات ,مانيســا 10 :ســيارات ,يالوفــا8 :
ســيارات ,ســقاريا 7 :ســيارات ,سامســون6 :
ســيارات ,تكــرداغ 5 :ســيارات
وســيارة يف كل مــن واليــات :كاســتامونو،
وآيــدن ،وتشــاناكايل ،وكــوروم دنيــزيل،
وشــرناك وتــوكات ،وأوشــاك ،واسكيشــهر،
وكوتاهيــا ،ونيغــدة ،وأوردو ،موش ،نفشــهري،

إســبارطة ،هــكاري ،أفيــون قــره حصــار،
كرمــان ،وريــزا.
وبــدأت عمليــات التســجيل بعــد ق ـرار
صــادر عــن الســطات الرتكيــة مطلــع نيســان
الفائــت ،بإجــراء الفحوصــات امليكانيكيــة
وتقديــم الطلــب مــع األوراق املطلوبــة إىل
دائــرة املــرور .إال أن الســلطات مــددت
املهلــة إىل  31مــن متــوز الشــهر املــايض،
معلنــ ًة أن رشطــة املــرور ســتحجز بعدهــا
الســيارة التــي تحمــل منــرة ســورية وتنقلهــا
إىل أقــرب مركــز جمــريك.
وكاالت.
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يكفينا شرفاً االسم
أقيمت فعاليات مهرجان األخوة السوري الذي نظمته مؤسسة على خطى
الحبيب بالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية في مقاطعة قارطاي على مدرج
مسرح موالنا الثقافي – قاعة المولوية بحضور مايزيد عن  2200شخص.

أقامــت مؤسســة عــى خطــى الحبيــب
بالتعــاون مــع إدارة إفتــاء مقاطعــة قارطــاي
وجمعيــة الــر الخرييــة وبلديــة قاراطــاي
مهرجــان األخــ ّوة الســوري الــذي أقيمــت
فعالياتــه عــى مــدرج مــرح موالنــا الثقــايف-
قاعــة املولويــة بحضــور مايزيــد عــن 2200
ســوري وســورية اســتمتعوا بفق ـرات املهرجــان
الــذي متيــز بأجــواءه الســورية وعروضــه
املتنوعــة.
حــر الحفــل كل مــن الســيدة صالحــة
بلكينــش نائبــة مفتــي قونيــا والســيد حســن
حســن أرســان تــرك مفتــي مقاطعــة قارطــاي
والســيد آدم بهشــوان رئيــس العالقــات الدينيــة
يف إدارة إفتــاء املدينــة العــام والســيد مصطفــى
أوز تــرك نائــب مفتــي مقاطعة قاراطار والســيد
خليــل إبراهيــم صــريل نائــب مفتــي مقاطعــة
مـرام .وبــدأ الحفل الــذي قُد َم باللغتــن العربية
والرتكيــة بتــاوة لبعــض آيــات الذكــر الحكيــم
تالهــا القــارئ الشــيخ أحمــد الخلــف تحــدث

بعدهــا الســيد حســن حســن أرســان تــرك
مفتــي مقاطعــة قارطــاي حيــث قــال »:الجميــع
يف هــذه الدنيــا يعيــش امتحانـاً واختبــار .إنكــم
األن ضمــن امتحــان صعــب ونحــن نتعــرض
المتحــان صعــب أيضــاً واألهــم مــن هــذا

كلــه هــي طريقــة ترصفنــا يف هــذا االمتحــان.
وماعلينــا فعلــه هــو التحــي بالصــر وفقـاً ألمــر
اللــه ورضــا ًء مبــا قســمه لنــا» .وعــرج أرســان
تــرك خــال حديثــه عــى الحــوادث االرهابيــة
األخــرة التــي شــهدتها تركيــا فتابــع قائــاً»::

إنكــم كــا تــرون أنــه يوجــد مــن يحــاول زرع
الفتنــة وإن ـزال املصائــب عــى رؤوســنا .وهــذا
البــاء العظيــم ماهــو إال بفضــل هــؤالء الذيــن
يحاولــون تركيعنــا وإيقاعنــا .ولذلــك فعلينــا
أن نكــون يــدا ً واحــدة متعاضديــن متامســكني
تجــاه هــذه اللعبــة الخبيثــة .وكل مــا أرجــوه
منكــم الدعــاء لنــا يف أوقــات الســحر».
وبعدهــا قامــت فرقــة األطفــال بقيــادة
األســتاذ حمــزة منصــور محــرر جريــدة مرحبــا
العربيــة بإنشــاد مجموعــة مــن األناشــيد
الدينيــة الســورية العريقــة برفقة فرقــة املولوية
الســورية الذيــن قدمــوا عرض ـاً مولوي ـاً رائع ـاً.
وبعــد فقــرة اإلنشــاد األوىل قــدم الطفــل
بكــر الســواس فقــرة شــعرية بعنــوان دعنــي
وجرحــي قــام بعدهــا مجموعــة مــن طــاب
املدرســة األطفــال بعــرض مرسحــي بعنــوان
العراضــة الشــامية حيــث ارتــدى األطفــال
الذكــور زي العراضــة الســورية وحملو الســيوف
بينــا ارتــدى األطفــال اإلنــاث زي الفلكلــور
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حسني حسني أرسالن ترك

الســوري العريــق.
وبعدهــا تحدثــت الســيدة نجــاح صــادق
مديــرة مــدارس عــى خطــى الحبيــب معــر ًة
عــن فرحتهــا بامتــاء قاعــة املهرجــان بجميــع
أطيــاف املجتمــع الســوري حيــث قالــت»:
أرحــب بكــم أجمعــن وأعــر لكــم عن ســعاديت
ألننــا اســتطعنا يف مؤسســة عىل خطــى الحبيب
أن نحقــق أهــم أهدافنــا يف جمــع أطيــاف
املجتمــع الســوري املختلفــة دون متييــز أو
تهميــش بنفــس املــكان وتحــت ســقف واحــد
تجمعنــا املحبــة ويوحدنــا رشع اللــه .لقــد بدأنا
مبــروع عــى خطــى الحبيــب يف نيســان العــام
 2014بإحــدى جوامــع املدينــة مــع  60طالــب.
ويف شــهر إيلــول عــام  2014تابعنــا املســرة يف
مبنــى مركــز إقبــال للعلــوم والثقافــة الــذي كان
مقــر مدرســة عــى خطــى الحبيــب الرئيــي
مــع  500طالــب .وبعــد ازديــاد أعــداد الطــاب
قمنــا باالشـراك مــع إدارة االفتــاء العــام وإدارة
إفتــاء مقاطعــة مدينــة قاراطــاي ,ســلجقلو
وم ـرام بافتتــاح مايزيــد عــن  40فــرع ملدرســة
عــى خطــى الحبيــب يف مختلــف مناطــق
املدينــة .ومــن أهــم النشــاطات التــي تقــوم بها
املؤسســة هــي دروس الوعــظ العــام كل يــوم
عــى مــدار االســبوع ثالثــة أيــام يف جامــع حــاج
أويــس زاده الكبــر درس يف جامــع أي دودو
(مـرام) درس يف جامــع الفتــح (فتــح جــاده يس)
درس يف جامــع رشف الديــن (شــمس تربيــزي)
درس يف جامــع إبراهيــم حقــي (البوســنة
والهرســك) .ومؤخـرا ً فقــد ف َّعلنــا دروس األخــوة
الرجــال ليصــل النفــع للجميــع» .وضمــن كلمــة
صــادق رشحــت بشــكل أوســع جميــع األعــال
والفعاليــات التــي قامــت بهــا املؤسســة منــذ
انطالقهــا حيــث قالــت يف ختــام كلمتهــا »:لقــد
اطلقنــا عــى مرشوعنــا اســم (عــى خطــى
الحبيــب) ويكفينــا رشف ـاً االســم»:
وبعــد كلمــة صــادق تــم عــرض فيديــو
تعريفــي قصــر ألعــال ونشــاطات املؤسســة
تالهــا وصلــة مــن األناشــيد الرتكيــة قدمتهــا
فرقــة أطفــال املدرســة تحــدث بعدهــا الســيد
ســنان جــرك نائــب رئيــس جمعيــة الــر الخريية
أكــر الجمعيــات الخرييــة اعتنــا ًء واهتاممــاً
بالســوريني يف مدينــة قونيــا حيث قال »:ســعيد
جــدا ً برؤيتــي لهــؤالء الرباعم الصغــار يضحكون
وميرحــون بعــد كل الحــزن واالىس الــذي مــروا

سنان جرك

بــه .اليــوم نحتفــل هنــا وأســال اللــه أن نحتفــل
قريب ـاً يف ســوريا».
وبعــد كلمــة جــرك قــدم مجموعــة مــن
طالبــات املدرســة عرض ـاً مرسحي ـاً هادف ـاً عــن
بــر الوالديــن .ألقــى بعدهــا الســيد محمــد
طيــب الخطيــب شــعرا ً بعنــوان أنــت دوم ـاً يف
عيــوين .وقــال حمــزة منصــور إحــدى منظمــي
املهرجــان »:هنــاك مايزيــد عــن  40فــرع
ملدارســنا يف مدينــة قونيــا أحببنــا وقبــل بــدء
العــام الــداريس القــادم إقامت مهرجــان لتكريم
هــؤالء األطفــال ولجمــع كافــة الســوريني عــى

قلــب واحــد ولنعيــد بــن الســوريني املحبــة
التــي دمرتهــا الحــرب ومزقتها الغربــة وأضاعتها
املحســوبيات واملصالــح .لقــد اســتطعنا اليــوم
ويف هــذا املهرجــان جمــع عــدد كبــر مــن
الســوريني نســأل اللــه أن نكــون قــد اســتطعنا
الرتويــح عــن قلوبهــم وإســعادهم خاصــة أننــا
اعتمدنــا يف فقـرات املهرجــان إظهــار الفلكلــور
والعــادات الســورية العريقــة التــي لطاملــا
اشــتاق إليهــا الكثــرون وخاصــة املهاجريــن
املبعــدون عــن بالدهــم «
ويف نهايــة الحفــل قدمــت فرقــة األطفــال

مؤسسة على خطى الحبيب تحقق أهم أهدافها
في جمع أطياف المجتمع السوري المختلفة دون
تمييز أو تهميش بنفس المكان وتحت سقف واحد
تجمعهم المحبة ويوحدهم شرع اهلل.

13

نجاح صادق

االنشــادية وصلــة مــن األناشــيد العربيــة
والرتكيــة اختُتمــت بأغنيــة «نحــن رسنــا معـاً يف
هــذا الطــرق» وهــي أغنيــة الحملــة االنتخابيــة
الســابقة لحــزب العدالــة والتنميــة والتي شــارك
يف غناءهــا جميــع الطــاب.
ويف الختــام دعــا الســيد حســن حســن
أرســان تــرك دعــاء الختــام ســائالً املــوىل أن
يفــرج عــن املســلمني ماأهمهــم وأغمهــم وأن
ينــر املســلمني نــرا ً عزيــزا ً قريبــاً.
خالد شن.
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اإلرهاب يستهدف اإلسالم وثقافاته
د /أسامة بن فضل
عيدروس البار
استضافة مدينة قونيا مؤتمر منظمة المدن والعواصم االسالمية ونظمت
بلدية قونيا الكبيرة المؤتمر الذي ضم ممثلين من عدة دول إسالمية.
وعــى هامــش املؤمتــر التقينــا الســيد
أســامة بــن فضل البــار أمــن العاصمة املقدســة
«مكــة املكرمــة» إحــدى أهــم عواصــم العــامل
اإلســامي.والذي قــال »:نحمــل مســؤوليات
كبــرة يرتتــب مــن خاللهــا عــى عاتقنــا أمــور
وواجبــات كثــرة لكــون مكــة عاصمــة مقدســة
للمســلمني أجمعــن».
وبــدوره تحــدث الســيد أمــن العاصمــة
عــن أهــم املشــاريع التــي تقــوم بهــا
املنظمــة والتــي تهــدف إلمتامهــا يف
إطــار عمــل املنظمــة الداعــم لبلديــات
العواصــم واملــدن االســامية.
وأكــد الســيد البــار عــن إعجابــه
مبدينــة قونيــا وامتنانــه مــن قيــام
أعــال املؤمتــر يف هــذه املدينــة التــي
تتمتــع بالعديــد مــن امليـزات التاريخيــة
والثقافيــة والدينيــة .حيــث تابــع قائ ـاً”:
إنهــا أول زيــارة يل ملدينــة قونيــا .وياليتنــي
زرتهــا ســابقاً .حقيقـ َة إن قونيـاً مدينــة جميلــة
جــداً .إننــا نعلــم بأنهــا مدينــة تاريخــة لكنهــا
اليــوم يجــب أن تأخــذ كمثــال مــن بــن املــدن
الرتكيــة األخــرى مــن ناحيــة تطورهــا وتقدمهــا
عمراني ـاً وثقافي ـاً وإجتامعي ـاً .كــا أنهــا مدينــة
يشــهد لهــا بكــرم أهلهــا وحســن اســتضافتهم

فقونيــا يوجــد بهــا مايزيد عــن  60ألــف مهاجر
ســوري يعيشــون بــن أهلهــم األتــراك بعــد
أن أجــروا عــى تــرك بالدهــم نتيجــة للحــرب
والقتــل والدمــار التــي شــهدتها بالدهــم يف
الســنوات املاضيــة .وقــد أظهــر لنا الســيد طاهر

ر ئيــس
أكيوريــك
بلديــة قونيــا الكبــرة إهتاممــاً كبــراً منــه
بتطويــر املدينــة والنهــوض بهــا ونتمنــى أن
يكــون الســيد أكيوريــك مثــاالً لبقيــة رؤســاء
البلديــات يف املــدن الرتكيــة األخــرى».

ويف جــواب للســيد أمــن العاصمــة
املقدســة عــى ســؤال يتعلــق باألحــداث األخرية
التــي متــر بهــا تركيــا قــال ”:إن البــاد االســامية
تتعــرض لحملــة عنيفــة جــداً تســتهدف
املســلمني واالســام والثقافــة االســامية عــى
وجــه الخصــوص وتركيــا هــي إحــدى الهيــاكل
املســتهدفة لكونهــا دولــة إســامية قويــة ولهــا
تواجدهــا ومركزهــا يف املنطقــة .فقبــل أيــام
مــن مجيئنــا إىل هنــا قدمــت اململكــة 15
شــهيداً كــا ان تركيــا قدمــت العديــد
مــن الشــهداء يف مدن مختلفــة والذين
يكونــون ضحايــا لإلرهــاب واملتطرفني.
واآلن مدينــة قونيــة تــواري ثــرى
إحــدى أبناءهــا الــذي ســقط شــهيد
بتفجــر إرهــايب يف مدينــة اســطنبول
البارحــة .هــؤالء اإلرهابــن ماهــم إال
أنــاس يحربــون اإلســام عقيدتنــا ورشيعيــة
ويعملــون عــى زرع الفتنــة والتفرقــة بــن
املســلمني وذلــك بتنفيــذ األعــال اإلرهابيــة
التــي يســتهدفون بهــا املدنيــن والنســاء
واألطفــال .لذلــك نســال اللــه ينــر املســلمني
عــى أعدائهــم وأن يفــرج عــن املســلمني ماحــل
بهــم».
تقرير :حمزة منصور

 1376هـ ـ مكة املكرمة
الشهادات الدراسية
بكالوريوس علوم ـ تخصص فيزياء ـ
تقدير ممتاز مرتبة الرشف الثانية ـ كلية
العلوم ـ جامعة امللك عبدالعزيز ـ صيف
عام 1396هـ.
ماجستري أرصاد فيزيائية ـ كلية األرصاد
ـ جامعة امللك عبدالعزيز ـ 1404هـ.
دكتوراه الفلسفة يف الفيزياء البيئية
ـ جامعة نوتنجهام الربيطانية ـ اململكة
املتحدة ـ عنوان الرسالة (التوزيع الطيفي
لألشعة الشمسية فوق البنفسجية عىل
األرض) ـ 1412هـ.
دبلوم يف (متويل البنى التحتية
باملشاركة بني القطاع العام والقطاع الخاص)
كلية كنيدي لإلدارة الحكومية-جامعة
هارفارد يوليو 2010م.
الوظائف والخربات
أستاذ مساعد بقسم الفيزياء ـ كلية
العلوم التطبيقية ـ جامعة أم القرى ـ
1412هـ.
رئيس قسم البحوث البيئية ـ مركز
أبحاث الحج ـ جامعة أم القرى ـ 1414هـ.
وكيل مدير عام مركز أبحاث الحج ـ
جامعة أم القرى ـ 1415هـ.
مدير عام مركز أبحاث الحج املكلف ـ
من 1416/12/19هـ.
عميد معهد خادم الحرمني الرشيفني
ألبحاث الحج ـ من 1418/12/23هـ.
أمني العاصمة املقدسة 1428/3/9هـ.
األبحاث املنشورة واملؤلفات
جهد الرياح ـ مقارنة بني محطات
داخلية وساحلية يف اململكة العربية
السعودية ـ مجلة الطاقة املتجددة ـ يولية
1991م.
قياسات اإلشعاع الشميس فوق
البنفسجي يف محطة مكة املكرمة ـ مجلة
الطاقة الشمسية ـ فرباير 1992م.
الحاجة إىل قياسات طيفية لإلشعاع
الشميس فوق البنفسجي يف اململكة العربية
السعودية ـ املؤمتر البيئي األول للملكة
العربية السعودية ـ جدة ـ شعبان 1426هـ.
مذكرة الحرارة والديناميكا الحرارية ـ
مقرر مادة فيزياء.212
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دينا قتابي  :عالمة سورية
تطور التكنولوجيا الالسلكية
أخبار

أيلول 2015

من بين مجموعة من المباني
غير المترابطة التي تتألف
منها معاهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ،يظهر مركز
ستاتا .يبدو تصميمه أقرب إلى
بيت في كتاب لدكتور سيوس
عنه مبنى لجامعة في إنجلترا.
داخل هذا المركز البحثي
المذهل ،تجري دينا قتابي،
مهندسة الكهرباء سورية
األصل ،تجاربها وأبحاثها.

انتقلــت دينــا مــن ســوريا بعــد اســتكاملها
لدراســتها الجامعيــة يف جامعــة دمشــق إىل معهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا لدراســة درجتــي
املاجســتري والدكتــوراه ،وذلــك قبــل انضاممهــا
لهيئــة التدريــس يف عــام  .2003كانــت دينــا
تعتــزم أن تحــذو حــذو والدهــا وتصبــح طبيبــة
ولكنهــا غــرت رأيهــا بعــد عــام مــن الدراســة يف
كليــة الطــب .مل تســتطع دينــا أن تتخيــل وظيفــة
ال تســتخدم فيهــا الرياضيــات والفيزيــاء كل يــوم،
لــذا اختــارت الهندســة الكهربائية ،والتــي ال تحظى
بنفــس القــدر مــن االحـرام يف ســوريا  ،عــى حــد
تعبريهــا .ولكنــه قـرار مل تنــدم عليــه؛ حيــث تقــول
“يف كليــة الطــب ،تــدرس الجســم البــري ،وهــو
ثابــت يف تكوينــه ،ولكــن يف الهندســة ميكنــك أن
تتخيــل نظام ـاً كام ـاً جديــدا ً متا ًمــا”.
بعــد عقــد مــن بدايــة دراســتها البحثيــة
كعضــو يف هيئــة التدريــس ،قاربــت دينــا عــى
إنتــاج تقنيــة متكــن األطبــاء مــن مراقبــة معــدالت
النبــض والتنفــس ألي مريــض دون الحاجــة إىل
ربطــه مباكينــات وأجهــزة قيــاس .وتأمــل دينــا أن
يســتفيد مــن ذلــك املــرىض األكــر عرضــة للخطــر،
مثــل األطفــال املبترسيــن ،والذيــن يجــب أن يظلوا
تحــت املتابعــة الدقيقــة مــن أطبائهــم ووالديهــم.
ميكــن اســتخدام التكنولوجيــا الالســلكية
لتحويــل البيــوت بأكملهــا إىل بيئــات لأللعــاب،
ولتنبيــه مقدمــي خدمــات الرعايــة عنــد ســقوط
كبار الســن ،ولتشــغيل األجهــزة واألضــواء وإطفائها
مبجــرد تلويــح اليــد.
يكتشـ�ف املـشروع املسـ�مى ويـترا ك �WiT
 rackالحركــة مــن خــال نقــل موجــات الســلكية
منخفضــة الطاقــة واالســتامع إىل اإلشــارات املرتــدة.
ويلتقــط أيــة انعكاســات عشــوائية مــن أي جســم
داخــل هــذا النطــاق ،ولكــن ميكنــه أنــه يحــدد
حركــة هــذه األشــياء .وتقــول دينــا “تســجل الحركة
عــى املوجــات الالســلكية”.
ومتــزح دينــا قائلــة “يف البدايــة ،كنــا نحــاول
أن نتبــع آثــار األشــخاص وراء الحوائــط .كنــا
نبحــث عــن شــكل مــن أشــكال الرؤيــة مــن
خــال أشــعة إكــس ”.يف الواقــع ،تخــى دينــا مــن

إمكانيــة اســتخدام هــذه التكنولوجيا يف التجســس.
وتقــول دينــا “آمــل أال ت ُســتخدم هــذه التقنيــة يف
التجســس ،فهنــاك الكثــر مــن التطبيقــات األنفــع
واألكــر اإلثــارة التــي ميكــن أن تســتخدم هــذه
التكنولوجيــا”.
ثــم أدركــت دينــا بعــد ذلــك أنــه باســتخدام
حلــول حســابية منقحــة ،ميكــن للنظام أن يكشــف
الحــركات الدقيقــة مثــل التنفــس أو النبــض .كــا
يتســم نظــام  WiTrackبقدرتــه عــى التمييــز بــن
مختلــف األشــخاص داخــل نفــس الغرفــة.
انبهــر األســاتذة يف املعهــد بعمــل دينــا؛ حيــث
يبــدي مارتــن رينــارد والــذي يعمــل يف نفــس
القســم الــذي تعمــل فيــه دينــا ولكنــه ال يتعــاون
معهــا بشــكل مبــارش ،إعجابــه بقــدرة دينــا عــى
تحقيــق أقــى منفعــة مــن أيــة مامرســة
هندســية .يقــول “دينــا إنســانه غــر عاديــة.
ميكــن القــول أنهــا مثابــرة وعنيــدة ،فهــي
تســتخدم التكنولوجيــا األساســية وتعيــد
تطبيقهــا بطريقة جديــدة ومبتكــرة متا ًما”.
رأت مؤسســة مــاك آرثــر يف دينــا هذه
الصفــة .تقــول عنهــا املؤسســة واصفــة
أســباب منحهــا هــذه املنحــة “تتميــز دينــا
بقدرتهــا عــى ترجمــة النظريــات املعروفــة
ســلفًا إىل حلــول عمليــة” .تخجــل دينــا عنــد
ســاع التقديــر ،عــى الرغــم مــن إنهــا تــرى
أنــه يعنــي لهــا الكثــر عــى املســتويني املهنــي
والشــخيص .وتقــول إنهــا مل تصــدق فوزهــا بهــذه
املنحــة عندمــا اتصلــت بهــا املؤسســة ،واعتقــدت
أنهــا مجــرد مزحــة“ .لــدي أصدقــاء قــد ميزحــون
معــي بهــذا الشــكل”.
يفتخــر والــدا دينــا كثــ ًرا مبــا حققتــه
ويســتمران يف تشــجيعها ،تقــول “حظيــت مبعلمني
متميزيــن يف ســوريا ،ولكــن الفضــل يرجــع لوالــدي
يف إلهامــي وتحفيــزي عــى املســتوى األكادميــي،
فعائلتــي تقــدر كثــ ًرا التعليــم واملعرفــة ،وقــد
ورثــت ذلــك منهــم ”.نشــأت دينــا يف حــي املالــي
الشــهري يف دمشــق؛ حيــث تتواجــد الســفارات
األجنبيــة ومقــرات البنــوك الدوليــة واملحــات
التجاريــة الضخمــة التــي ماتـزال تبيــع أجهــزة الـــ

 iPadالصغــرة والجــن الفرنــي املســتورد عــى
الرغــم مــن الحــرب الدائــرة هنــاك.
تقــول دينــا متذكــرة دمشــق “النــاس هنــاك
يتســمون بالــود واملحبــة ،فدمشــق مدينة شــديدة
القــدم ،وتعتــر واحــدة مــن أقــدم البلــدان التــي
عــاش النــاس فيهــا عــى مســتوى العــامل .وهنــاك
الكثــر مــن الحضــارات التــي تعاقبــت عــى
النمــو فيهــا .كــا تنعكــس آثــار اإلمرباطوريتــن
أمريكا
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والعثامنيــة يف
ا لفر نســية
التنــوع املعــاري الغنــي يف املدينــة ”.هــذا الـراث
التاريخــي الــذي حصلــت ســوريا بفضلــه عــى
لقــب “جنــة علــاء اآلثــار” ،يهــدده اآلن خطــر
الدمــار الشــامل بســبب الحــرب األهليــة.
تعيــش أختــا دينــا واحــدة يف نيويــورك
واألخــرى يف ديب ،ولكــن والديهــا ال يزاال يف دمشــق،
مــا يقلقهــا كثـ ًرا عليهــا .فقــد كانــت آخــر زيارة

لهــا لســوريا قــي بدايــات ال ـراع هنــاك .تقــول
دينــا “أشــعر بالذنــب لعجــزي عــن تقديــم املزيــد
للســوريني .فــا ميكــن أن تتخلــص مــن الشــعور
بالذنــب مــع هــذا الكــم مــن القتــل وإراقــة الدماء
هنــاك ”.وفيــا يتعلــق بعمــل دينــا يف املعهــد،
يقــول رينــارد ت ُعــرف دينــا مبثابرتهــا فلــن تــرك أي
مــروع حتى يكتمــل للنهايــة“ .تتميــز بأخالقيات
يف العمــل ال مثيــل لهــا ،فــإذا قــررت عمــل يشء،
فلــن ترتكــه حتــى ولــو تركــه اآلخــرون” ،عــى حــد
تعبــره .وأضــاف أن دينــا تتمتــع بثقــة يف النفــس
مثلهــا مثــل الكثــر مــن الشــخصيات الناجحــة ،فال
يعوقهــا الكثــر مــن التفكــر يف ذاتهــا أو الشــك يف
قدراتهــا ،فهــي فقــط تبــدأ العمــل ثــم تنجــزه.
ولكــن دينــا ال تتفــق مــع هــذا االنطباع.
فقــد يبــدو األمــر كذلــك مــن أســلوب
إدارتهــا للمــروع ،لكنهــا تقــول أن أكــر
نقــط ضعفهــا تكمــن يف خوفهــا مــن
الفشــل؛ حيــث تقــول “أهــدر الكثــر
مــن طاقتــي يف القلــق الزائــد وانتقــاد
ذايت”.
يف الســنوات القادمــة ،تهــدف
دينــا إىل املســاعدة يف الحــد مــن
آالم اآلبــاء بســبب املــوت املفاجــئ
ألطفالهــم الرضــع .تقــول “حاليًــا الكثــر
مــن الشاشــات التــي تتابــع حــاالت
الرضــع تعــرض فيديــو عــن الطفــل وهــو
نائــم ،ولكــن الكثــر مــن اآلبــاء يخافــون مــن
توقــف أطفالهــم عــن التنفــس”.
تعتـ�زم دينـ�ا تقليـ�ل حجـ�م جهـ�ا ز �WiTra
 ckبحيــث ميكــن وضعــه بجــوار جهــاز مراقبــة
األطفال”.ســيمكننا أن نراقــب تنفــس األطفال دون
الحاجــة إىل االقــراب مــن جســد الطفــل” ،كــا
تقــول دينــا.
وتقــول دينــا إن األمــور دامئًــا تســتغرق أطــول
مــا هــو متوقــع يف نقــل املنتج مــن مرحلــة إعداد
النــاذج املبدئيــة إىل مرحلــة اإلنتــاج التجــاري،
والتعبئــة ،والتســويق ،ولكنهــا تتوقــع أال يطــول
األمــر كثــ ًرا“ .أتوقــع نــزول املنتــج إىل األســواق
بطريقــة أو أخــرى يف غضــون العامــن القادمــن”.
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عميد األدب العربي
طه حسين
تعد قناة السويس من اهم المشاريع االقتصادية الحديثة في مصر و تستعد
مصر هذه االيام الفتتاح مشروع توسيع قناة السويس .و سيتم افتتاح مشروع
التوسيع فى  8اغسطس  .2015و نتناول هنا تاريخ و اهمية هذا المشروع.
قنــاة الســويس هــي ممــر مــايئ اصطناعــي
مــزدوج  ،يبلــغ طولهــا  193كــم وتصــل مــا بــن
البحريــن األبيــض واألحمر .تســمح القنــاة بعبور
الســفن يف اتجاهــن متوازيــن يف نفــس الوقــت
بــن كل مــن أوروبــا وآســيا ،و تعتــر ارسع ممــر
بحــري بــن القارتــن .كــا تعــد قنــاة الســويس
أحــد أهــم املجــاري البحريــة يف العــامل ،حيــث
ن  8 %إ يل  %12مــن حجــم
ميــر عــر القنــاة مــا بـ 
التجــارة العامليـة.
ترجــع فكــرة شــق قنــاة تربــط بــن البحــر
األحمــر و املتوســط اىل القدمــاء املرصيــن حيــث
كانــوا أول مــن حفرهــا  ،و يف هــذه املنطقــة تــم
حفــر القنــاة عــدة مـرات و ذلك إلهــال البعض
لهــا يف بعــض العصــور ،إىل أن جــاءت الدولــة
العباســية و أمــر الخليفــة أبــو جعفــر املنصــوري
بــردم القنــاة و ذلــك ملنــع إمــدادات مــر ألهايل
مكــة الثائريــن ضــد الحكــم العبــايس .و بذلــك
أغلقــت القنــاة حتــى تــوىل الخديــوي ســعيد
حكــم مــر وقتهــا أقــرح عليــه فردينانــد دي
لســبس فكــرة مــرع القنــاة و قبلهــا الخديــوي
ســعيد  ،و مبوجــب اإلتفــاق منحــت الرشكــة
الفرنســية القامئــة بأعــال الحفــر حــق االمتيــاز
ملــدة  99عامــا  ،و بذلــك بــدأ العمــل يف حفــر
القنــاة  ،و أشــرك ىف حفــر القنــاة مــا يقــرب مــن
مليــون فــاح مــري يعملــون بالســخرة تحــت
أمــر مهندســن الرشكــة الفرنســية املســئولة عــن
أعــال الحفــر .اســتمرت عمليــة الحفــر عــر

ســنوات  ،و يف عــام  1869تــم إقامــة حفــل باهــر
لالحتفــال بافتتــاح القنــاة.
عنــد قيــام الثــورة يف مــر و اعــان
الجمهوريــة  ،و يف عــام  1956قــام الرئيــس
الراحــل جــال عبــد النــارص بتأميــم رشكــة قناة
الســويس و جعلهــا رشكــة مســاهمة مرصيــة ،
و بذلــك أعادهــا للمرصيــن ليســتفيد منهــا
اإلقتصــاد املــري ،حيــث تعــد قنــاة الســويس
مــن اهــم مــوارد الدخــل ملــر .و مــا كان رد
كل مــن انجل ـرا و فرنســا إال ان اعلنــا الحــرب
عــى مــر باإلش ـراك مــع إرسائيــل و هــو مــا

يســمى بحــرب العــدوان الثــايث عــى مــر
 .و لكــن مــع وجــود ضغــط دويل ضــد هــذا
العــدوان توقفــت الحــرب لصالــح مــر  ،و
اســتطاعت مــر اإلحتفــاظ بحــق إدارة رشكــة
قنــاة الســويس.
و يف  5اغســطس  2014تــم اإلعــان يف
مــر عــن بــدأ فعاليــات حفــر مجــرى مالحــي
جديــد مــوازي لقنــاة الســويس يبلــغ طولــه 72
مــر و تعميــق املجــرى القديــم ايضــا  .و ذلــك
لتســهيل عمليــة النقــل البحــري للســفن العابرة
مــن القنــاة.

نتحدث اليوم عن واحد من اهم األدباء املرصيني
و العرب يف العرص الحديث و هو طه حسني امللقب
بعميد األدب العريب .ولد طه حسني عام  1889يف قرية
تابعة ملحافظة املنيا يف جنوب مرص  ،تعرض لإلصابة
مبرض الرمد يف صغره و نظرا للفقر و الجهل الشائع يف
القرى وقتها تم معالجته بطريقة خاطئة أدت إىل اصابته
بالعمى املزمن .
تلقى تعليم العربية و الحساب بجانب حفظ
القرآن الكريم يف أحد كتاتيب قريته  ،و يف عام 1902
اتجه طه حسني مع إخوته إىل القاهرة و ذلك لاللتحاق
بجامعة األزهر لتلقي العلوم الدينية هناك .أتم دراسته
يف األزهر و عندما فتحت الجامعة املرصية أبوابها كان
من أوائل املتقدمني إليها  ،وهناك درس العلوم العرصية
والتاريخ والجغرافيا وعددا من اللغات الرشقية.
بعد أن حصل عىل درجة الدكتوراه أوفدته
الحكومة املرصية إىل فرنسا لالستزاده من العلوم
الحديثة .هناك درس اللغه الفرنسية وآدابها وأعد
لرسالة الدكتوراه الثانية له يف الفلسفة و كانت عنوانها :
الفلسفة اإلجتامعية عند ابن خلدون .
التقى هناك بسوزان بريسو التي ساعدته كثريا يف
اإلطالع عىل الثقافات الغربية و تحصيل العلوم ارسع
حيث كانت تقرأ له الكتب بشكل مستمر .كام ساعدته
عىل تعلم طريقة برايل ليتمكن من القراءة مبفرده
.وفيام بعد تزوجها طه حسني وأنجب منها طفلني هام
امينة و مؤنس.
عاد طه حسني اىل مرص عام  1919و تم تعيينه
أستاذا للتاريخ اليوناين و الروماين يف الجامعة املرصية
ثم اصبح بعد ذلك عميدا لكلية اآلداب بنفس الجامعة.
بجانب ذلك اتجه اىل العمل الصحفي حيث أرشف عىل
تحرير صحيفة كوكب الرشق كام أرشف عىل تحرير
جريدة الوادى .ارتقى طه حسني يف مناصب الدولة حتى
أصبح وزيرا للمعارف  -وزارة الرتبية و التعليم -وذلك
عام 1950م .
حصل عىل الدكتوراه الفخرية من جامعة مدريد ،
كام رأس مجلس اتحاد املجامع اللغوية يف العامل العريب
عام 1971م  ،ورشح أيضا للفوز بجائزة نوبل يف األدب.
توىف طه حسني عام 1973م عن عمر يناهز  83عاما.
يف مجال األدب العريب دعا طه حسني إىل نهضة
أدبية وذلك عن طريق التجديد واالطالع عىل الثقافات
املختلفة و االستفادة منها .ولقد أثارت أفكاره يف
التجديد الكثريين ووجهت اليه العديد من اإلتهامات
لكنه مل يهتم بها واستمر يف دعوته للتجديد .
ترجمت أعامله إىل العديد من اللغات و له بعض
األعامل املرتجمة إىل اللغة الرتكية مثل كتابه «األيام»
وهو سرية ذاتية له  ،وكذلك كتابه املثري للجدل «يف
الشعر الجاهيل».

ريموند أوديرنو :التقسيم
قد يكون الحل في العراق
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صرح قائد الجيش
األميركي الجنرال
K
I R A
ريموند أوديرنو بأن
التقسيم قد يكون
الحل الوحيد لمستقبل
العراق ،نظرا لصعوبة
إنجاز مصالحة بين
السنة والشيعة
بحسب رأيه.
وقــال أوديرنــو -الــذي ســيتقاعد مــن
منصبــه يــوم الجمعــة املقبــل وســيحل محلــه
الجـرال مــارك ميــي -إن العراق يف املســتقبل
قــد ال يشــبه الصــورة التــي كان عليهــا يف
املــايض.
وأضــاف يف مؤمتــر صحفــي يف مقــر وزارة
الدفــاع األمريكيــة (البنتاغــون) أن التقســيم

مســألة يعــود البــت فيهــا للمنطقة وللساســة
والدبلوماســيني ،وأنهــا أمــر محتمــل الحدوث.
ووصــف أوديرنــو التقســيم بأنــه قــد
يكــون الحــل الوحيــد ،مشـرا إىل أن املصالحة
بــن الســنة والشــيعة «تــزداد صعوبــة يومــا
بعــد يــوم».
تنظيم الدولة

مــن ناحيــة أخرى ،أكــد أوديرنــو أن تركيز
الواليــات املتحــدة حاليــا يجــب أن ينصــب
عــى هزميــة تنظيــم الدولــة اإلســامية.
وقــال الجـرال األمرييك «علينــا أن نتعامل
مــع تنظيــم الدولــة أوال ثــم نقــرر بعــد ذلــك
مــا ســيكون عليه الحــال».
وعــر عــن اعتقــاده بــأن تنظيــم الدولــة
ض ُعــف بفعــل الرضبــات الجويــة وقتالــه مــن
قبــل األكـراد« ،وبدرجــة أقــل بفعــل القــوات
العراقيــة عــى األرض».
وأشــار إىل أن املواجهــة حاليــا يف نــوع
مــن الجمــود ،مؤكــدا عــى أهميــة االســتمرار
يف بنــاء الجيــش العراقــي.
وكان أوديرنــو قائــدا للقــوات األمريكيــة يف
العـراق بــن عامــي  2008و .2010وقــد حــث
عــى إبقــاء قــوة أمريكيــة يف العــراق بعــد
انســحاب معظــم القــوات األمريكيــة ،لكــن
واشــنطن وبغــداد مل تتمكنــا مــن إبـرام اتفاق
بهــذا الشــأن.
• وكاالت.
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أطلــق مفتــي النظــام الســوري أحمــد بــدر
الديــن حســون مــن الجزائــر  ،وعــدا ً بــأن « النرص
قريــب»  ،وأن أبنــاء ســوريا ينتظــرون البــدء
مبرحلــة البنــاء واإلعــار.
عالمــات اســتفهام كثــرة وضعت عــى زيارة
مفتــي ســوريا ،بــدر الديــن حســون إىل الجزائر،
خاصــة وأنهــا جــاءت يف وقــت متزامــن مــع
زيــارات شــخصيات بــارزة يف نظــام بشــار األســد
لــدول فاعلــة يف منطقــة الــرق األوســط ولهــا
عالقــة وثيقــة باألزمــة الســورية املشــتعلة منــذ
أكــر مــن أربــع ســنوات.
املتتبــع لتوقيــت زيــارة مفتــي ســوريا
إىل الجزائــر لــن يصعــب عليــه ربطهــا بزيــارة
وزيــر الخارجيــة الســوري وليــد املعلــم لســلطنة
عــان ،خاصــة وأن موقــف الجزائــر والســلطنة
مــن األزمــة الســورية شــبه متطابــق حيــث أن
الدولتــن تدعــوان إىل حــل ســلمي بــن طــريف
النــزاع عــن طريــق التفــاوض وتغليــب لغــة
الحــوار ،والكــف عــن إراقــة الدمــاء الســورية.
كــا لــن يصعــب ربطهــا الزيــارة الرسيــة
التــي كشــفت عنهــا مصــادر إعالميــة عربيــة،
قــام بهــا رئيــس مكتــب األمــن القومــي الســوري
(املخاب ـرات) ،اللــواء عــى مملــوك إىل العاصمــة
الســعودية الريــاض بدايــة الشــهر الحــايل ،التقــى
خاللهــا بــويل العهــد الســعودي محمــد بــن
ســلامن ،وذلــك بواســطة روســية ،بزيــارة مفتــي
ســوريا األخــرة للجزائــر.
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كل هــذا اللقــاءات التــي عقدهــا رجــاالت
األســد اعتربهــا املتتبعــون للشــأن الســوري
خطــوة نحــو انفـراج األزمــة ومحاولــة حلحلتهــا
ســعيا لتطويــق خطــر أصبــح يهــدد جميــع دول
املنطقــة وهــو بطبيعــة الحــال تنظيــم الدولــة
اإلســامية الــذي امتــدت يــده إىل جــل دول

الــرق األوســط عــن طريــق تفجـرات أو حتــى
تهديــدات
وأكــد حســون  ،خــال تواجــده مــع وفــد
مــن النظــام الســوري يــزور الجزائر  ،أن» ســورية
يف املراحــل األخــرة مــن معركتهــا ضــد اإلرهــاب
و أصبــح النــر قريبــا وأنهــا تنتظــر أبناءهــا
للبــدء مبرحلــة البنــاء واإلعــار».
و مل يفــت حســون اســتعراض الحالــة التــي
متــر بهــا ســوريا  ،يف الوقــت الراهــن قائـاً « :من
مآثــر الشــعب الســوري وقدرتــه عــى العيــش
يف ظــل جامليــة التنــوع التــي يحظــى بهــا» ،
متحدثـاً عــن « قيــم التســامح والحــوار وموقــف
ســورية الصامــدة بجيشــها وشــعبها وقيادتهــا
«مؤكــدا أن «ســورية ســتعود كــا كانــت آمنــة».
مــن جهتــه قــال وزيــر الشــؤون الدينيــة
واالوقــاف يف الجزائــر ان زيــارة ســاحة املفتــي
حســون للجزائــر هــي فرصة مهمــة لتبــادل اآلراء
وتقاســم التجــارب والخــرات وتحليــل الوضــع
ورســم مالمــح الخــروج مــن هــذه االزمــة العاملية
املتمثلــة يف الراديكاليــة الدينيــة الحديثــة .
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دعونا النكون لعبة بيد
!الغرب
الجغرافية االسالمية تبيك دماً .فالظلم الذي
كان يطبق بالتدخل املبارش لقوى االحتالل األجنبية
يطبق اليوم وباستخدام الكامشات املحلية يف الدول...
املسلمون يقتلون أنفسهم وهم ينادون “الله أكرب”.
العامل االسالمي ميلء بالدخان .والكل مشغول يف
الحفاظ عىل قطعته.
يخرج زعيم دولة مسلمة وال يعمل جاهدا ً
لوحدة املسلمني .لنتعايش بهمومنا مع األمريكان,
ولنحافظ عىل عالقتنا الجيدة باألمم املتحدة! أما
الزعامء عندما تزداد ردة الفعل تجاه هذه املواضيع
فبدل أن يقوموا بأعامل بفضلون التصنع بأنهم
يقومون بيشء .وعىل سبيل املثال تركيا تسعى منذ
سنوات من أجل دخول االتحاد األورويب .ويف كل
مفاوضات جديدة تضع األمم املتحدة رشوطاً جديدة
ونحن نقوم بتطبيقها .حتى لو أنها مل تكن موافقة
لديننا وقيمنا ...الشعب انتفض لكن يف دافوس “ون
مومنت” كانت كافية لتهدأ من غضب الناس .ملاذا
املسلمون ال يفكرون؟ يقول”:أال تفكرون مرة واحدة
يف القرآن الكريم؟” .وعندما يتم الذهاب بالتوجه
الخاطئ فلامذا ندين الخطابات؟
لقد ظهرت ردات فعل قوية وشديدة تجاه
من يقول بأن الحوادث الجارية يف الرشق األوسط
والتي أطلق عليها” الربيع العريب” هي “لعبة
غربية” .والنقطة التي تم الوصول إليها حالياً أظهرت
أن الربيع العريب حدث مع لعبة القوى الخارجية.
فالدكتاتوريات التي مل يستطع الغرب هدمها تقوم
األن بهدمها عن طريق الشعوب وبأيديهم وبتهيئة
من يعاونهم عىل ذلك .واالن أصبحت الشعوب يف
حالة بحث عن الديكتاتوريات .وعىل الرغم من أن
هذا اليشء ظاهر للعيان فالدول اإلسالمية الزالت
تطلب تدخل الغرب .والغرب يخ ّرب املنطقة .لكن
املسلمني يطلبون الدعم واملساعدة من الغرب!
يجب النظر إىل األحداث بعني كبرية .ولنفتح
الخريطة أمام أعيننا .ولنجلب أمامنا أيضاً خطة
الصهاينة املسامة “باألرض املوعودة” .فهل هو
تصادف جريان تلك الدماء والدموع يف الحدود
الداخلة ضمن هذه الخطة؟ ال .فجميع األوراق يتم
تحريكها من أجل خطة إرسائيل الكبرية .واألحداث
الجارية يف رشق تركيا وزيادة االضطرابات يف السنوات
األخرية يجب التعامل معها بشكل مختلف .كام
أن “فرتة الحل” التي بدأت يف تركيا كانت سبباً
لتفرقة الشعب الكردي وأدت إىل زرع العداوات بني
املسلمني .والشعب امل ُف ّرق اآلن يدور حديثه حول
الحكم الذايت.
كام يتم االقتناع بأن املسلمون الميكنهم االتحاد.
دعونا ال ندخل هذه اللعبة .فاالتحاد الذي خطط
تحويله إىل د 60-ود 160-عام  1997مبشاركة كل من
تركيا وبنغالدش وأندونيسيا وإيران وماليزيا ومرص
ونجرييا والباكستان يثبت أنه لو استطاع املسلمون
إظهار إرادة حقيقية لكانوا يف موضع أخر.
عىل املسلموين أن يقطعوا أمل العونة ن الغرب,
وأن اليدخلوا يف النزاعات الطائفية وأن يصبحوا أخوة
ويعملوا عىل إعادة الـ د.8-
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رفض سعودي أردني لتدخالت إيران
أكد األردن والسعودية رفضهما القاطع لمحاوالت إيران التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية،
والهادفة إلى زعزعة األمن واالستقرار فيها والمنافية لكافة المواثيق واألعراف الدولية ،حسب بيان أصدراه.

خرب
Ü R D Ü

N

ويف بيــان مشــرك صــدر يف ختــام زيــارة ويل
العهــد الســعودي محمــد بــن ســلامن آل ســعود
إىل األردن ،شــدد البلــدان عــى أن مبــادئ حســن
الجــوار تقتــي االبتعــاد عــن التدخــل يف شــؤون
الــدول العربيــة ومحــاوالت بســط الهيمنــة عليها،
مش ـرا إىل أن “ســامة وأمــن اململكتــن األردنيــة
كل ال يتجزأ”.
الهاشــمية والعربيــة الســعودية هــو ّ
وأوضــح البيــان أن البلديــن اتفقــا عــى
أهميــة تعزيــز التعــاون اإلســراتيجي الســيايس
واالقتصــادي والعســكري واألمنــي بينهــا،
وأهميــة العمــل املشــرك يف مكافحــة اإلرهــاب
والتنظيــات اإلرهابيــة“ ،حاميــة ملبــادئ الديــن
اإلســامي الحنيــف ،ودفاع ـاً عــن أمــن املنطقــة
وشــعوبها”.
وجــرى خــال اللقــاء بحــث تطــورات
“األوضــاع املؤملــة” يف ســوريا ،وســبل إيجــاد
حــل يضمــن األمــن واألمــان للشــعب الســوري
وحقوقــه .كــا تــم بحــث تطــورات األوضــاع يف

اليمــن ،ومــا يقــوم به التحالــف بقيادة الســعودية
مــن جهــود كبــرة ،اســتجابة ملناشــدة الحكومــة
الرشعيــة للدفــاع عــن الشــعب اليمنــي وحاميــة
أمنــه واســتقراره والدعــم اإلنســاين الــذي يقــدم
ملســاعدة الشــعب اليمنــي عــى تجــاوز أزمتــه.
وأضــاف البيــان أن الجانبــن أكــدا عــى
“أهميــة وحــدة العــراق وأمنــه ،ورضورة إرشاك
كافــة مكونــات شــعبه يف العمليــة السياســية،
ليكونــوا يــدا واحــدة يف الدفــاع عــن ترابــه وبنــاء
مؤسســاته والحفــاظ عــى اســتقالله”.
وأكــد عــى “أهميــة التقــدم يف العمليــة
الســلمية عــى أســاس املبــادرة العربيــة للســام
وقــرارات الرشعيــة الدوليــة لتحقيــق تطلعــات
الشــعب الفلســطيني”.
وكان ويل ويل العهــد الســعودي قــد وصــل
عــان يف
عــر الثالثــاء إىل العاصمــة األردنيــة ّ
زيــارة قصــرة التقــى خاللهــا امللــك األردين عبــد
اللــه الثــاين وغادرهــا مســاء اليــوم نفســه.

األردن

عشرة آالف إطفائي بمواجهة حرائق كاليفورنيا
كا
ليفور

نيا
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اتسع بقوة نطاق الحرائق املشتعلة يف شامل والية
كاليفورنيا األمريكية ،بينام يبذل نحو عرشة آالف من رجال
اإلطفاء جهودا شاقة إلخامد الحرائق التي نجمت عن موجة
جفاف استثنائية يف الوالية.
ومع دخول حرائق كاليفورنيا يومها الخامس ،التي
تسببت مبرصع شخص وترشيد اآلالف وتدمري عرشات
املنازل واملنشآت ،تم إخالء مناطق بأكملها وإغالق أجزاء
كبرية من الطريق الرسيع.
وتفيد أرقام نرشتها السلطات بكاليفورنيا أن  49ألف
هكتار من األرايض احرتقت ،وتم إخالء ستة آالف منزل.
بينام يشتعل  21حريقا بالوالية الواقعة غرب الواليات
املتحدة وتشهد موجة جفاف تاريخية.
واشتعلت معظم هذه الحرائق بسبب الصواعق الجافة
يف غياب املطر ،لكن أسباب اندالع العديد منها مل يُعرف
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بعد ،وإن كانت السلطات ال تشتبه يف أنها متعمدة .وذكر
مسؤولو جهاز اإلطفاء يف كاليفورنيا أن آالف الصواعق
رضبت املنطقة منذ ليل الخميس ،متسببة مبئات الحرائق
الصغرية.
وقال مكتب حاكم الوالية إن نحو  9600من رجال
اإلطفاء يتصدون للحرائق يف أنحاء الوالية ،وقد لقي رجل
إطفاء من داكوتا الجنوبية مرصعه الخميس عندما كان
يكافح الحريق يف إحدى الغابات.
وكان حاكم الوالية إدموند براون أعلن حالة الطوارئ
الجمعة ،واستدعي الحرس الوطني مام يؤكد حجم التهديد
الذي تواجهه كاليفورنيا .وقال براون يف بيان إن الجفاف
الحاد واألحوال الجوية «حوال كل الوالية تقريبا إىل برميل
بارود».
وكاالت

قتلى وجرحى باصطدام عربة
سورية بشاحنة تركية

دى اصطــدام عربــة ســورية تحمــل اللوحــة الرتكيــة املخصصــة
للعربــات الســورية ذات الرقــم 34 SAA 300
بشــاحنة تركيــة مــن الخلــف تحمــل اللوحــة ذات الرقــم 06
 0204 Mكانــت تقــف عــى طــرف إحــدى االس ـراحات الطرقيــة
املوجــودة عــى طريــق أنقــرة مــا أدى لوفــاة ثالثة أشــخاص وجرح
ثالثــة أخريــن .ونتيجــة للحــادث تــويف كل مــن خليــل خليــل وفريــز
نعيــت وثريــا خليــل ابراهيــم املوجــودون يف العربــة كــا تــم نقــل
كل مــن مــوىس خليــل وســمرية شــيخو ودرســن شــيخو إىل مشــايف
أنقــرة بواســطة فريــق االطفــاء الــذي حــر إىل مــكان الحــادث
ليتلقــوا العــاج نتيجــة الجــروح التــي تعرضــوا لهــا بســبب الحــادث
األليــم .وقــال رجــال الرشطــة الذيــن حــروا إىل مــكان الحــادث أنه
وأثنــاء عمليــة معاينــة مــكان الحــادث تــم العثــور عــى  20وثيقــة
هويــة تركيــة لعرشيــن اســم وللتأكــد مــن هــذه البطاقــات وســبب
إصدارهــا بــدأت التحريــات للكشــف عــن مالبســات املوضــوع.
قونيا
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أردوغان :بوتين يتجه
للتخلي عن األسد

أعرب الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان عن اعتقاده
أن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين يتجه إلى «التخلي»
عن رئيس النظام السوري
بشار األسد ،كما توعد
تنظيم الدولة وحزب العمال
الكردستاني ،متهما إياهما
بالعمل على إضعاف تركيا،
وفقا ما نشرته صحف تركية.

تركيا
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رصح أردوغــان للصحفيــن األتــراك يف
الطائــرة أثنــاء عودتــه مــن جولــة آســيوية بــأن
بوتــن «مل يعــد يشــاطر الــرأي القائــل إن بــاده
ســتقف إىل جانــب ســوريا حتــى النهايــة ،أعتقد
أنــه يتجــه إىل التخــي عــن األســد».
وأجــرى أردوغــان وبوتــن لقــاء مطــوال
يف يونيــو املــايض عــى هامــش حفــل افتتــاح
األلعــاب األوروبيــة يف باكــو بأذربيجــان.
وتابــع :إن «لقاءنــا يف باكــو وحديثنا الهاتفي
الحقــا أوحيــا يل أنــه يبـ ّدل موقفــه» مــن األزمــة
الســورية ،ويف الترصيحــات نفســها التــي أدىل بها
للصحافيــن األتـراك ،كــرر أردوغــان تأكيــد عزمه
عــى املــي يف الحملــة التــي أعلنهــا تحــت
مســمى «الحــرب عــى اإلرهــاب» واســتهدفت
باألســاس حــزب العامل الكردســتاين وإن شــملت
تنظيــم «داعــش».
إذ تركــزت العمليــات الرتكيــة حتــى اآلن
بشــكل أســايس عــى أهــداف لحــزب العــال
الكردســتاين الــذي طالته عـرات الغــارات ،فيام
مل يُعلــن يف املقابــل ســوى عــن ثــاث غــارات
عــى مقاتــي تنظيــم «داعــش» يف ســوريا.

19

ردا ً عــى ســؤال حــول إمكانيــة «انفجــار
األوضــاع إقليميــا» بعــد قطــع الهدنــة مــع حزب
العــال الكردســتاين ،أكــد الرئيــس الــريك أن

«الذيــن يقولــون ذلــك يريــدون أن توقــف تركيــا
عملياتهــا العســكرية ،لكنهــا ســتواصلها طاملــا
تعتربهــا رضوريــة» .كــا اتهــم حــزب العــال

الكردســتاين وتنظيــم «داعــش» بــأن «مصلحتهام
واحــدة» يف إضعــاف الدولــة الرتكيــة.
وكاالت.

إدغار ميتشيل :الكائنات الفضائية منعت حربا نووية على األرض
قــال ســادس رائــد فضــاء مــى عــى ســطح
القمــر إن الكائنــات الفضائيــة جــاءت إىل كوكــب
األرض لوقــف حــرب نوويــة بــن الواليــات املتحــدة
واالتحــاد الســوفيتي يف بدايــة الحــرب البــاردة.
وأوضــح «إدغــار ميتشــيل» ،رائــد الفضــاء يف
مهمــة أبولــو  14عــام  ،1971إن الكائنــات الفضائية
املحبــة للســام زارت كوكبنــا خالل تجارب األســلحة
يف قواعــد الصواريــخ األمريكيــة ومنطقــة «وايــت
ســاندز» الشــهرية يف صحـراء نيــو مكســيكو ،والتــي
تــم فيهــا تفجــر أول قنبلــة نوويــة يف العــامل عــام
.1945
وأضــاف ميتشــيل ،البالــغ مــن العمــر 84
عامــا ،والــذي أمــى  9ســاعات عــى ســطح القمر:
« وايــت ســاندز كان حقــا لتجــارب األســلحة
النوويــة ،ولذلــك كان ميثــل موقعــا هامــا أرادت
دامئــا الكائنــات الفضائيــة زيارتــه ،ألنهــم يريــدون
معرفــة مــدى قــدرات البــر العســكرية ،وهــم
ســاعدوا البــر عــى األرض كث ـرا ،حيــث منعــوا
وقــوع الحــرب النوويــة بــن القوتــن العظميــن،
كــا ســاعدوا يف إحــال الســام عــى ظهــر األرض».
وتابــع بقولــه :وقــال «لطاملــا تحدثــت مــع
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العديــد مــن ضبــاط ســاح الجــو ،الذيــن عملــوا يف
هــذه املنطقــة خــال الحــرب البــاردة ،وكلهــم قالوا
يل إن الكائنــات الغريبــة كثـرا مــا كانــت تظهــر يف
هــذه املنطقــة ،وغالبــا مــا كانــت تقــوم بتعطيــل
الصواريــخ النوويــة إلحــال الســام عــى األرض،
وقــال يل أيضــا ضبــاط آخــرون مــن قواعــد ســاحل
املحيــط الهــادئ إن الكائنــات الفضائيــة كث ـرا مــا

كانــت تطلــق أســلحة مــن مركباتهــا الفضائيــة
عــى الصواريــخ النوويــة لســكان األرض يف مرحلــة
االختبــارات ،وذلــك ملنــع وقــوع حــروب نوويــة يف
املســتقبل بــن البــر».
ويف حــن أن هــذه االدعــاءات قــد تبــدو غــر
منطقيــة ،إال أنهــا جميعهــا متوقعــة مــن ميتشــل،
الــذي كان دامئــا رصيحــا حــول إميانــه بوجــود

الكائنــات الفضائيــة منــذ هبوطــه عــى ســطح
القمــر ،وقــد رصح ميتشــل كثــرا مــن قبــل إن
الكائنــات الفضائيــة تبــدو متامــا مثــل الكثــر مــن
الصــور النمطيــة عنهــا ،أي أنهــا ذات جســم صغــر
مــع رأس وعينــن كبرييــن.
أيضــا يُــر ميتشــل عــى قولــه إن الكائنــات
الفضائيــة ســبق لهــا وأن هبطــت يف «روزويــل»
بواليــة نيــو مكســيكو ،منــذ مــا يقــرب مــن 70
عامــا ،مدعيــا أن بعضهــا قــد تــم القبــض عــى
بعضهــا وهــي عــى قيــد الحيــاة ،وهــو يعتقــد أن
الحكومــة األمريكيــة أخفــت هــذه األمــور يف ذلــك
الحــن ،خوفــا مــن أن تصــل التكنولوجيــا املتفوقــة
لهــذه الكائنــات إىل أيــدي روســيا الســوفياتية.
ومــع ذلــك ،فقــد أصــدرت وكالــة ناســا بيانــا
يف عــام  2008قالــت فيــه إن «ناســا ال تتابــع أيــة
أجســام فضائيــة غريبــة ،وال تشــارك يف أي نــوع من
التســر عــى وجــود كائنــات فضائيــة غريبــة عــى
هــذا الكوكــب أو يف أي مــكان يف الكــون».
وقالــت ناســا أيضــا عــن ميتشــل« :الدكتــور
ميتشــل أمريــي عظيــم ،لكننــا ال نشــاركه آرائــه يف
هــذه املســألة».
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وأدان رئيــس الربملــان العــريب أحمــد بــن محمــد
الجــروان بأشــد العبــارات «حــرق املســتوطنني طفــا
رضيعــا» ،داعيــا إىل «توثيــق هــذه الجرميــة البشــعة
وغريهــا مــن جرائــم القتــل واإلرهــاب وحــرق املنــازل
ودور العبــادة» ملحاســبة إرسائيــل دوليــا.
بدورهــا ،أدانــت منظمــة املؤمتــر اإلســامي يف
بيــان «الجرميــة البشــعة» ،وحمــل أمينهــا العــام
إيــاد أمــن مــدين إرسائيــل املســؤولية الكاملــة عــن
تداعياتهــا.
مــن جهــة أخــرى ،أدانــت وزارة الخارجيــة
الرتكيــة الهجــوم يف بيــان ،وقالــت إن تركيــا تنتظــر من
الســلطات اإلرسائيليــة أن «تقــدم مرتكبــي الهجــوم
اإلرهــايب الوحــي أمــام العدالــة فــورا».
كــا أعربــت دولة قطــر عــن إدانتها واســتنكارها
الشــديدين لحــادث حــرق منــزل أرسة فلســطينية يف
مدينــة نابلــس بالضفــة الغربيــة مــن قبل مســتوطنني
إرسائيليــن وقتــل رضيــع فيــه وإصابــة أفـراد أرستــه.
واعتــرت وزارة الخارجيــة يف بيــان لهــا ،أن هــذه
الجرميــة البشــعة تعــد تصعيــدا ً خطــرا ً يف أعــال
اإلرهــاب التــي يرتكبهــا املســتوطنون اإلرسائيليــون
املتطرفــون ضــد الشــعب الفلســطيني.
وطالــب البيــان الســلطات اإلرسائيليــة بتحمــل
مســؤوليتها القانونيــة واألخالقيــة واإلنســانية ،واتخــاذ
كافــة التدابــر لوقــف هــذه األعــال اإلرهابيــة،
وتوفــر األمــن والحاميــة للشــعب الفلســطيني،

فل س

طني

و تقد يــم
مرتكبــي هــذه الجرميــة للعدالــة.
كــا أدانــت الســعودية الجرمية بأشــد العبــارات،
حيــث وصفهــا وزيــر الخارجيــة عــادل الجبــر بالعمل
الهمجــي والوحــي ،محمــا ســلطات االحتــال
اإلرسائيليــة املســؤولية ،ومطالبــا املجتمــع الــدويل
باتخــاذ التدابــر الالزمــة لحاميــة الفلســطينيني مــن
«املامرســات العدوانيــة التــي يرتكبهــا املســتوطنون
اإلرسائيليــون».
مــن ناحيتــه ،أدان املتحــدث باســم الخارجيــة
املرصيــة بــدر عبــد العاطي العمليــة ،وطالــب يف بيان
الســلطات اإلرسائيليــة بتحمــل مســؤولياتها القانونيــة
واإلنســانية كســلطة احتــال ،واملجتمع الــدويل بتوفري
األمــن والحاميــة للشــعب الفلســطيني.
وأدانــت الفصائــل الفلســطينية الجرميــة ،ودعت

منــذ
أمــس الجمعــة إىل يــوم غضــب ضــد
االحتــال ،حيــث دعــا رئيــس املكتــب
الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســامية
(حــاس) خالــد مشــعل إىل تصعيــد
املقاومــة ضــد إرسائيــل واملســتوطنني ،كام
أعــرب نائبــه إســاعيل هنيــة عــن «غضبــه الشــديد»
ج ـراء الهجــوم.
ومــع خــروج عــدة مظاهــرات غاضبــة يف
األرايض املحتلــة اليــوم الســبت أشــاد مشــعل مبــا
ســاها هبــة أبنــاء الشــعب ومشــاركتهم الواســعة
يف «جمعــة الغضــب» ،داعيــا الشــعب الفلســطيني
وفصائلــه والجامهــر العربيــة واإلســامية إىل املزيــد
مــن الجهــود والفعاليــات «انتصــارا للمســجد األقــى
ولدمــاء الشــهداء».
أمــا كتائــب القســام -الجنــاح العســكري لحركــة
حــاس -فقالــت إن «الشــعب الفلســطيني ومقاومته
لــن يســكتا عــى الجرميــة» ،معتــرة أن لــدى فصائــل
املقاومــة الحــق الكامــل يف الــرد بــكل طريقــة

ممكنــة ،واالنتقــام لدماء
الشــهداء ،وإشــعال
األرض تحــت أقــدام
جنــود العــدو ومغتصبيه،
وفقــا ملــا جــاء يف بيــان
للمتحــدث الرســمي أبــو
عبيــدة.
كــا هــددت حركــة
الجهــاد اإلســامي بالــرد يف أي لحظــة عــى حــرق
دوابشــة ،بينــا حملت منظمــة التحرير الفلســطينية
رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامني نتنياهو «املســؤولية
الكاملــة عــن العمليــة».
وشــكك الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس
بــأن تقــدم إرسائيــل مرتكبــي الجرميــة إىل «عدالــة
حقيقيــة» ،وقــال «منــذ العــام  2004ارتكــب
املســتوطنون  11ألــف جرميــة ضــد شــعبنا ،وكلهــا
تســجلها الحكومــة اإلرسائيليــة ضد مجهــول أو تحقق
مــع املجرمــن عــدة ســاعات وتطلــق رساحهــم».
وكان الرضيــع عــي دوابشــة ( 18شــهرا) قــد
استشــهد بعــد إصابتــه بحــروق شــديدة ،كــا أصيــب
شــقيقه ووالــداه بحــروق عندمــا أشــعل مســتوطنون
يهــود النــار يف منزلهــم بقريــة دومــا يف الضفــة
الغربيــة ،ثــم الذوا يف الف ـرار بعــد أن تركــوا عبــارات
عنرصيــة عــى جــدران املنــزل املشــتعل.
وكاالت.
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دولفين جاسوس اسرائيلي

ذكرت تقارير إعالمية أن حامس
ضبطت «دولفني» يستخدم ألغراض
التجسس لحساب إرسائيل قبالة سواحل
غزة.
وذكرت صحيفة «القدس العريب»
الصادرة يف لندن أن حركة حامس ،التي
تسيطر عىل قطاع غزة ،قالت إن الدولفني
مزود بأجهزة تجسس من بينها كامريات.
ويبدو أن االكتشاف جاء عىل يد
وحدة بحرية تابعة لكتائب القسام الجناح

العسكري لحامس وأحرضته إىل الشاطئ.
ومل تنرش أي صور «للجاسوس البحري
املزعوم».
وقالت صحيفة القدس إن الحيوان تم
«تجريده من إرادته» وتحويله إىل «قاتل»،
من قبل األجهزة األمنية اإلرسائيلية.
وأضافت الصحيفة أن ذلك يشري إىل
«غضب» ارسائيل و «سخطها» من تشكيل
وحدة قتالية بحرية تابعة لحامس.
ومل تدل السلطات اإلرسائيلية بتعليق

عىل التقارير اإلعالمية .وليست هذه املرة
األوىل التي توجه فيها اتهامات إلرسائيل
باستخدام حيوانات ،مثل الطيور ،ألغراض
التجسس.
ففي عام  2010نفت إرسائيل مزاعم
مرصية تشري إىل حدوث هجامت من
أسامك القرش يف البحر األحمر وأنها رمبا
نتيجة مؤامرة من جانب جهاز املخابرات
اإلرسائييل «موساد».
وبعد أسابيع من ذلك ضبطت

السعودية نرسا مزودا بجهاز تحديد املواقع
الجغرافية عرب األقامر الصناعية «جي يب
إس» ،ووصفته بأنه عميل رسي ،غري مدرك،
لجهاز املوساد.
ويف عام  2012تخوف أهايل قرية يف
تركيا من عثورهم عىل طائر مهاجر صغري
نافق يحمل حلقة يف رجله تشري إىل أنه
جاسوس إرسائييل .وثبت أن تخوفهم ال
أساس له من الصحة.

ربطة الخبز السوري تصل لـــ 15ليرة تركي

هنــاك الكثــر مــن الســوريني الذيــن يعيشــون
يف مناطــق الــراع الســاخنة يصعــب عليهــم
الحصــول عــى أكــر األمــور الحياتيــة األساســية اال
وهــي الخبــز حيــث أنــه ويف بعــض املناطــق وصــل
ســعر ربطــة الخبــز الســوري إىل  15لــرة تــريك.
ويقــول بــراق كاراجــا أوغلــو املســؤول االعالمــي
لوقــف املســاعدات االنســانية واألعمــل الســوري
يف مكتــب الحيــاة ”:إن أف ـران الخبــز املســتمرة يف
انتاجهــا وصــل ســعر ربطــة الخبــز فيهــا إىل 15
لــرة تــريك وســعر كيلــو الخبــز القديــم (البايــت)
 9-8لــرة تــريك .وملــن لــه عــن وآذن فاملحتاجــون

ومــن ليــس لــه القــدرة عــى رشاء الخــب ميــدون
يــد الحاجــة إليكــم.”.
خطورة المجاعة في ازدياد
يؤكــد كاراجــا أوغلــو عــى أنــه يــرى بــأم
أعينيــه أن الســوريني املقيمــن يف أماكــن ال ـراع
املســتمر اليســتطيعون حتــى الحصــول عــى
أهــم االحتياجــات الحياتيــة أال وهــي الخبــز.
وخصوصـاً أوالئــك الذيــن يقبعــون تحــت الحصار
يف الغوطــة الرشقيــة فهنــاك مايزيــد عــن مليــون
إنســان يعيشــون أزمــة غذائيــة حقيقيــة وتابــع
قائــاً ”:مــن الصعــب جــدا ً إيصــال املعونــات

واملســاعدات إىل تلــك املناطــق بســبب وقوعهــا
تحــت الحصــار .فماليــن املواطنــن الســوريني
الغــر قادريــن عــى تــرك مدنهــم املع ّرضــة
للقصــف والدمــار يتعرشــون ملصيبــة املجاعــة
الخطــرة».

لم يعد هناك تجار وال دكاكين

يذكّــر كاراجــا أوغلــو بأنــه هنــاك الكثــر مــن
األف ـران ونتيجــة ألعــال القصــف العشــوائية قــد
تحولــت إىل ركام أو أصبحــت يف حالــة يســتحيل
اســتخدامها حيــث قــال ”:يف املناطــق التي يســتمر
الــراع بهــا داخــل ســوريا ليــس فقــط األفــران

سوريا
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فلــم يبقــى هنــاك تجــار وال دكان وال حتــى متجــر.
ونحــن كمنظمــة أي هــا هــا وألننــا عــى اطــاع
بأهميــة املوضــوع فإننــا نعمــل عــى انتــاج الخبــز
وبــدون توقــف .ونعمــل بشــكل خــاص عــى
إيصــال مــادة الخبــز إىل األماكــن التــي تقــع تحــت
القصــف والدمــار».
وعــى الرغــم مــن الحرائــق التــي نشــبت
يف أفــران ومخــازن اإلي هــا هــا اللوجســتية يف
ســوريا فــادة الخبــز تصــل إىل مايقــارب 600
ألــف شــخص يف مناطــق إدلــب ,حــاه ,دمشــق
والغوطــة الرشقيــة.
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عيادة النور
السورية

Dıs Müdahaleler

تم بعونه تعاىل افتتاح
عيادة النور السورية

*داخلية * اطفال * اسعاف
* تطهري أطفال * معالجة فيزيائية
* كافة الخدمات التمريضية

Suriye

العنوان:
شمس تربيزي – خلف مدرسة االمام خطيب
للتواصل:
هـ • 05376846650 :هـ05372972966 :

الكلمات المتقاطعة لشهر أيلول

افقي

 -1العسكري الذي كان سبب النصر في معركة جنا قله
 -2تكلّم في آذنه معكوسة
 -3شعور معكوسة – وعاء
 -4من أصلب المعادن – نوع شوربا
 -5دراسة تصبح مهنة – حصل
 -6مكان الرهبان – أحرف متشابهة
 -7اسكت
 -8اسم علم مؤنث
 -9اشربي – آراء متعاكسة
 -10تحدث معكوسة – للتعريف اسم هنكاريا القديم
 -11لم تباع األشياء
 -12ادراك – شاعر تركي له شعر وجداني

عمودي

 -1شاعر تركي كتب نشيد االستقالل
 -2متقطبة الوجه
 -3شدة الظالم معكوسة – عاصمة أروبية معكوسة
 -4حارس
 -5سجينهما – أداة شرط
 -6اسم علم مذكر معكوسة
 -7رجولتهم – أسرع بالجواب
 -8جميلة – من الزواحف
 -9فظاظتهم – كلمة نهى هللا قولها للوالدين
 -10آخرتهم – يرقا
 -11حصل الشيء قبل آوانه
 -12االسم الكامل لصاحب جريدة مرحبا

1
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11
12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 11

أجوبة العدد املايض

افقي
 -1عدنان مندريس
 -2عباس محمود العقاد
 -3ليرة – أسس
 -4جوده – هوس
 -6راقب – األم السّمحة
 -7قف – كريم – سب
 -8غرقد – أساسه
 -9خياط األلبسة
 -10أسلب
 -11أمل – هرب – هس
 -12جقل – ور
 -13ستر – جوهر دودايف
 -14اسماعيل هنية – لصق
 -15ابراهيم المازني
عمودي
 -1دع – مرقد – مجرا
 -2دا – أفق – يستقل
 -3نق – رخ – ال ُّس َّمن
 -4عا – يغيب – آر
 -5نلهو – أرجو – عا
 -6مارجماك – رجيم
 -7ندي – لر – ولو
 -8دولر – أي – هجا
 -9ام – اهمم – رنّم
 -10رحاه – سلبه – ديي
 -11يمسو – إبل – وهه
 -12س “مكرر”
 -13مياهه – رقا
 -14يصب
 -15عب – الفاشيستية

أخبار
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سوريا

خرب

أكثر من مئة قتيل و جريح
بمجزرة جديدة بدوما السورية
E
S U RİY

واصلت قوات األسد
قصفها سكان دوما،
حيث أعرب مدير العمليات
االنسانية في األمم المتحدة
ستيفن أوبراين في مؤتمر
صحافي عقده في دمشق
عن “ذهوله” لالعتداءات
على المدنيين في الصراع
الذي تشهده سوريا منذ
أكثر من أربعة أعوام.

وقــال أوبرايــن “أصبــت بالذهــول مــن
ج ـراء التجاهــل التــام لحيــاة املدنيــن يف هــذا
الــراع” ،مضيفــا “هالتنــي أخبــار الرضبــات
الجويــة يف وســط منطقــة دومــا املحــارصة يف
دمشــق عــى وجــه الخصــوص ،حيــث تســببت
يف ســقوط عــرات القتــى مــن املدنيــن
ومئــات الجرحــى”.
وارتكــب طــران نظــام األســد مجــزرة
جديــدة يف مدينــة دومــا التابعــة لريــف
العاصمــة دمشــق راح ضحيتهــا أكــر مــن 100
قتيــل إضافــة ملئــات الجرحــى ،بحســب مــا
أفــاد بــه ناشــطون ميدانيــون ،والذيــن أوضحوا

أن ط ـران األســد قصــف بالصواريــخ الفراغيــة
ســوقا شــعبية يف قلــب املدينــة املحــارصة.
مــن جهــة أخــرى ،تتصاعــد معانــاة أهــايل
مدينتــي “قدســيا” و”الهامــة” يف القســم اآلخــر
مــن الريــف الدمشــقي ،حيــث بــدأت تبعــات
الحصــار املطبــق تأخــذ مفعولهــا عــى نحــو
نصــف مليــون محــارص.
وتزيــد املخــاوف مــن حــدوث كارثــة
إنســانية يف مدينتــي قدســيا والهامــة ،بســبب
الحصــار الخانــق ،الــذي تفرضــه قــوات النظــام
عــى تلــك املناطــق ،والــذي أدى إىل فقــدان
مقومــات الحيــاة هنــاك.

وتتزامــن الغــارات مــع أول زيــارة يقــوم
بهــا ســتيفن أوبرايــن مســاعد األمــن العــام
لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية إىل ســوريا
منــذ توليــه منصبــه يف مايو/أيــار ،وذلــك “يف
إطــار الســعي لتحســن القــدرة عــى إيصــال
املســاعدات إىل هــذا البلــد” وفقــا ملــا أعلــن
مكتبــه.
وبــث ناشــطون صــورا وتســجيالت فيديــو
عــى اإلنرتنــت تظهــر موقــع الهجــوم وعليــه
آثــار الــركام والشــظايا ،كــا ظهــرت فيــه
واجهــات محــات مهدمــة مــن شــدة االنفجــار،
وســيارات انقلبــت رأســا عــى عقــب.

اسطنبول :تفجير مخفر للشرطة إو�طالق نار على القنصلية األمريكية
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قتــل مســلحان ورجــل رشطــة يف مواجهــات
أعقبــت تفجري أســتهدف مخفـرا للرشطة يف إســطنبول،
فيــا أطلــق مهاجــان النــار عــى مبنــى القنصليــة
األمريكيــة باملدينــة.
وقالــت وكاالت األنبــاء إن مســلحني وضابــط
رشطــة مــن خــراء املفرقعــات كان هــرع إىل املــكان
قتلــوا يف تبــادل الطــاق النــار أعقــب التفجــر.
كا أن عــرة أشــخاص أصيبــوا بجــروح -منهــم
مــن رجــال رشطــة -عــى إثــر هجــوم «انتحــاري»
اســتهدف املخفــر الواقــع يف ضواحــي الجــزء اآلســيوي
مــن إســطنبول ،موضحــا أن جــزءا مــن املخفــر تهــدم
وشــبت فيــه النــران.
مــن جهتهــا ،نقلــت وكالــة رويــرز عــن الرشطــة
الرتكيــة تأكيدهــا يف بيــان حصيلــة الجرحــى ،موضحــة
أن مــن بينهــم ثالثــة رجــال رشطــة.
ويف بيــان لهــا ذكــرت مديريــة أمــن إســطنبول أن
االنفجــار كان بـ»ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري»،
مؤكــدة أن املســلح الــذي كان يقــود الســيارة لقــي
مرصعــه ،وفقــا لوكالــة األناضــول.
وبحســب الوكالــة ذاتهــا ،فقــد تعــرض عنــارص
الرشطــة -الذيــن كانــوا يتخــذون تدابــر أمنيــة يف موقع
الهجــوم قــرب املخفــر -إلطــاق نــار من قبل مســلحني،
مــا أدى إىل اشــتباك بــن الجانبــن

ا

سطنب

مهاجمةالقنصلية
وتعرضــت القنصليــة األمريكيــة يف إســطنبول إىل
هجــوم نفــذه مســلحان .وقالــت وكاالت األنبــاء أن
مهاجمــن أطلقــا النــار عــى مبنــى القنصليــة ثــم الذا
بالفــرار بعــد أن ردت الرشطــة عليهــا ،مشــرة إىل
أن الهجــوم مل يســفر عــن ضحايــا .وذُكــر أيضــاً أن
املهاجمــن هــا امــرأة ورجــل ،وســط أنباء عــن اعتقال
امــرأة يشــتبه فيهــا بالضلــوع يف هــذا الهجــوم.
مــن جهتــه ،قــال املتحــدث باســم الســفارة

األمريكيــة يف أنقــرة لوكالــة الصحافــة الفرنســية إن
دوافــع الحــادث ال ت ـزال مجهولــة ،موضحــا «مــا زلنــا
نواصــل العمــل ملعرفــة مــا يحــدث».
وكانــت جبهــة جيــش تحريــر الشــعب الثــوري
اليســارية املتطرفــة قــد أعلنــت مســؤوليتها عــن تفجري
«انتحــاري» عنــد الســفارة األمريكيــة يف أنقــرة يف 2013
والــذي أدى لقتــل حــارس أمــن تــريك .وكان أفــراد
مــن هــذه الجبهــة مــن بــن مــن اعتقلــوا يف األســابيع
األخــرة.

وتــأيت هــذه التطــورات يف الوقــت الــذي تشــهد
فيــه البــاد حالــة تأهــب قصــوى منــذ شــنها مــا وصفها
مســؤولون بـ»حــرب متزامنــة عــى اإلرهــاب» الشــهر
املــايض والتــي شــملت توجيــه رضبــات جويــة ضــد
مقاتــي داعــش يف ســوريا وعنارص «متشــددة» لـــحزب
العــال الكردســتاين يف شــال العــراق ،فضــا عــن
اعتقــال مئــات مــن املشــتبه فيهــم بالداخــل.
وكاالت
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غلطة سراي بطل
الدوري التركي
لعام2015
أحرز فريق
“غلطه سراي” التركي لكرة
القدم ،كأس السوبر ،إثر
فوزه على مواطنه “بورصا
سبور” ،بهدف دون مقابل.

ميسي أفضل
العب في
أوروبا لعام
- 2014
2015

وسجل هدف اللقاء الوحيد ،يف الدقيقة  21الحديث “كأس السوبر الرتيك” التي انطلقت عام
من املبارة ،التي أقيمت عىل ملعب “عثامنيل” يف  ،2006متفوقا بفارق خمسة ألقاب عىل أقرب
العاصمة الرتكية ،أنقرة ،الالعب “ياسني أوزتَكني” ،منافسيه “فرنبهتشه” ،الذي أحرز اللقب تسع
مرات .وكان “غلطة رساي” قد حسم تتويجه
ليقود “غلطة رساي” لحصد لقبه املحيل الثالث
ببطولة الدوري الرتيك للموسم 2014ـ 2015قبل
عىل التوايل ،بعدما توج بالثنائية “الدوري
أسبوع من انتهاء الدوري.
والكأس” يف املوسم املايض.
وبفوزه ببطولة املوسم  2014ـ  2015حصل
ورفع “غلطة رساي” رصيده بهذا الفوز إىل
“غلطة رساي” عىل النجمة الرابعة (نجمة لكل 5
 14لقب يف كأس السوبر ،منها  10مرات تحت
ً
حصول عىل
بطوالت) ليصبح أكرث الفرق الرتكية
اسمها القديم “كأس رئاسة الجمهورية” ،التي
بطولة الدوري لكرة القدم.
توقفت عام  ،1998و 4مرات تحت مسامها
بلقب صاحب أفضل هدف لعام
أحرز نجم برشلونة اإلسباين
ليونيل مييس جائزة أفضل العب يف  ،2015وفقا الستفتاء أجراه املوقع
أوروبا خالل املوسم الكروي املايض الرسمي لالتحاد األورويب لكرة القدم.
ورأى  %39من املشاركني يف
 ،2015/2014كام نال جائزة أفضل
االستفتاء أن الهدف الذي سجله نجم
هدف.
برشلونة يف مرمى بايرن ميونيخ يف
ويف الحفل الذي أقامه االتحاد
ذهاب الدور قبل النهايئ من بطولة
األورويب لكرة القدم (يويفا) يف
موناكو الفرنسية ،تفوق مييس عىل دوري أبطال أوروبا ،بعد مراوغة
رائعة للمدافع األملاين جريوم بواتينغ،
زميله األوروغوياين لويس سواريز
والربتغايل كريستيانو رونالدو مهاجم هو أجمل أهداف العام الجاري يف
ريال مدريد اإلسباين ،منافسيه عىل القارة األوروبية.
وتفوق الالعب األرجنتيني يف
هذه الجائزة.
نتائج التصويت عىل غرميه الربتغايل
وساهم مييس بقدر هائل يف
كريستيانو رونالدو الذي حصل عىل
فوز برشلونة خالل املوسم املايض
 %24.9من األصوات بفضل هدفه يف
بالثالثية :الدوري اإلسباين ،وكأس
إسبانيا ،ودوري أبطال أوروبا؛ ليصبح شباك ليفربول اإلنجليزي بعد متريرة
حاسمة رائعة من الكولومبي خاميس
أول ناد يف التاريخ يتوج بهذه
الثالثية مرتني بعدما توج بها من قبل رودريغيز ،بينام جاء يف املرتبة الثالثة
هدف الالعب الويلزي أرون رامزي
يف عام  ،2009وذلك بقيادة مييس
نجم أرسنال اإلنجليزي يف مرمى
أيضا.
غلطة رساي من تسديدة صاروخية.
من جانب آخر ،توج مييس

