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أردوغان :األسد أخطر من داعش
وقال أردوغان أمام اآلالف من أنصاره يف مدينة طرابزون شامل البالد ،إنه ال ميكن لرتكيا أن ترتك مصري الالجئني السوريني بني يدي
"األسد املجرم الذي ميارس إرهاب الدولة" ،متهام "بعض دول الجوار" بعمل كل ما بوسعها لحامية نظام األسد .تتمة يف الصفحة .3

داود اوغلو :يجب
عدم الخلط بين
المنطقة اآلمنة
والمنطقة العازلة
العسكرية

العراق بركان يغلي

إنها أول مرة أزور بها العراق ,كانت تدور يف
الحركة من المطار
أثناء صعودي إلى طائرة رأيس أالف األسئلة .وبواسطة إحدى أفخم وأكرب
طائرات الخطوط الجوية الرتكية هبطنا يف مطار
أربيل من مطار أتاتورك -مدينة أربيل والتي تعترب قلب حكومة إقليم
اسطنبول في منتصف
كردستان العراق الذي يحكمها الربزاين .ثم
ليلة عيد األضحى كان
قامت رشطة مطار كردستان بتفحص جوزاتنا
رأسي ممتلئ كحقيبة
لوقت طويل وبعدها وبرتدد ختموا لنا جوازات
الظهر التي كنت أحملها .السفر .تقرير كرم إشكان تتمة يف الصفحة .13-12

أوضــح رئيــس الــوزراء الــريك أحمــد داود
أوغلــو ،أن مطالبــة أنقــرة إقامــة منطقــة
آمنــة يف ســوريا هــي ليســت لحاميــة
تركيــا ،بــل لحاميــة املدنيــن الســوريني
الفاريــن مــن قصــف الطائـرات وصواريــخ
ســكود والرباميــل املتفجــرة واألســلحة
الكيميائيــة ،داعيــاً لعــدم الخلــط بــن
املنطقــة اآلمنــة التــي تدعــو إليهــا تركيــا،
واملنطقــة العازلــة العســكرية التــي مل
تطالــب بهــا تركيــا أبــداً تتمــة يف الصفحــة.2

تصريح العمل للسوريين
تحــدث فــاروق تشــليك وزيــر العمــل
والضــان اإلجتامعــي مبــا يتعلــق
مبوضــوع إذن العمــل لالجئــن
الســورين حيــث أكــد بأنــه مل
يتــم مواجهــة مشــاكل بالنســبة
لحامــي جــوازات الســفر أو دفــر
اإلقامــة الرتكيــة يف الحصــول
عــى ترصيــح العمــل.
تتمة يف الصفحة .11

تقاليد األعراس في سوريا
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التحول الحضاري
بدأ في مرام
أفادة السيدة فاطمة تورو
رئيسة بلدية مرام يف مدينة
قونية بأن عملية التحول
الحضاري قد بدأت يف منطقة
مرام وذلك لإلنتهاء من
العشوائيات املوجودة
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داود اوغلو :يجب عدم الخلط
بين المنطقة اآلمنة والمنطقة
العازلة العسكرية

دعا رئيس الوزراء التركي احمد داوود اوغلو الى "عدم الخلط بين المنطقة اآلمنة
التي تدعو تركيا إلقامتها في الجانب السوري والمنطقة العازلة العسكرية".
أوضــح رئيــس الــوزراء الــريك أحمــد داود
أوغلــو ،أن مطالبــة أنقــرة إقامــة منطقــة آمنــة
يف ســوريا هــي ليســت لحاميــة تركيــا ،بــل
لحاميــة املدنيــن الســوريني الفاريــن مــن قصف
الطائـرات وصواريــخ ســكود والرباميــل املتفجــرة
واألســلحة الكيميائيــة ،داعيــاً لعــدم الخلــط
بــن املنطقــة اآلمنــة التــي تدعــو إليهــا تركيــا،
واملنطقــة العازلــة العســكرية التــي مل تطالــب
بهــا تركيــا أبــدا ً ،ولفــت إىل أن بــاده عرضــت
هــذا األمــر لــدى بدايــات األزمــة الســورية عــام
" ،2011ولــو أنــه تــم تطبيــق هــذه املنطقــة
وقتهــا ملــا تحــول هــذا العــدد مــن الســوريني إىل
الجئــن".
ويــايت ذلــك بعــد ارســال الجيــش الــريك
تعزي ـزات عســكرية جديــدة إىل بلــدة ســوروج
الرتكيــة الحدوديــة املحاذيــة ملدينــة عــن العــرب
(كوبــاين) بريــف حلــب ,بعــد تزايــد املعــارك بني
تنظيــم "داعــش" ووحــدات حاميــة الشــعب
الــريك باملدينــة.
جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي مشــرك عقده

داود أوغلــو مــع نظــره الســنغافوري يف مبنــى
رئاســة الــوزراء بأنقــرة ،حيــث أثنــى رئيــس
الــوزراء الــريك عــى "العالقــات االقتصاديــة
املتينــة التــي تجمــع البلديــن اللذيــن يعت ـران
مــن البلــدان القليلــة يف العــامل مــن ناحيــة
إدامــة التقــدم االقتصــادي مــع املحافظــة عــى
االســتقرار الســيايس" ،الفتــاً إىل أن "األرضيــة
جاهــزة لرفــع مســتوى العالقــات بــن البلديــن
إىل التعــاون االســراتيجي".
وكان وزيــر خارجيــة تركيــا مولــود جاويــش
أوغلــو أعلــن ,أن بــاده ســتقوم مبــا يرتتــب عليها
حيــال مكافحــة اإلرهــاب يف املنطقــة وخاصــة
داعــش ،مؤكــدا رضورة إقامــة منطقــة آمنــة
وإعــان حظــر للطـران عــى الحــدود الســورية.
كــا أعــرب داود أوغلــو عــن قلقــه مــن أن
اســتمرار إمطــار النظــام الســوري ملدينــة حلــب
بالقنابــل التــي تتزامــن مــع العمليــات التــي
تنفذهــا قــوات التحالــف ضــد تنظيــم داعــش،
قــد يــؤدي إىل موجــات لجــوء كبرية وجديــدة إىل
دول الجــوار ،مشـرا ً إىل أن الســبب األكــر للجوء

هــو مــن ج ـراء القصــف الجــوي.
وذكــر داود أوغلــو أنــه مــع بــدء القصــف
بالرباميــل املتفجــرة صــار الحديــث عــن الالجئني
مبئــات اآلالف بــدالً مــن اآلالف يف العــام األول
النــدالع األزمــة الســورية.
وتشــهد العالقــات بــن دمشــق وانقــرة
توتــرا شــديدا ,عــى خلفيــة األحــداث التــي
تشــهدها ســوريا ,حيــث تعــد تركيــا مــن
الداعمــن ألطيــاف مــن املعارضــة الســورية ,كام
اســتضافت العديــد مــن النازحــن الســوريني  ,يف
حــن تتهمها الســلطات الســورية مرارا بتســهيل
مــرور مســلحني إىل أراضيهــا ،فضــا عــن تقديــم
الدعــم لهــم لقتــال الجيــش الســوري ،األمــر
الــذي تنفيــه أنقــرة.
وفيــا يتعلــق بعضويــة تركيــا يف مجلــس
األمــن الــدويل أوضــح داود أوغلــو أن ســيتم
البــت يف هــذا املوضــوع الخميــس القــادم
عــر انتخابــات يف األمــم املتحــدة ،الفتــاً إىل أن
ســنغافورة يف مقدمــة الــدول التــي أعلنــت
دعمهــا لعضويــة تركيــا يف املجلــس.
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أربعة أيام من العمر قضيناها ف ي� جغرافيا
العراق ,الجزء النازف من أ
المة...
ف
ت
حيا� بهذا
أول صالة عيد أضحى ي� ي
ن
وأربع� عاماً,
والحساس منذ خمس
التجل إ
ي
ي
ين
المسلم� ف ي�
صلينا صالة العيد مع أخوتنا
كركوك جنباً إىل جنب...
ين
المظلوم�
إننا لن نستطيع نسيان دموع
العر ي ن ت
ال� رأيناها ف ي� صباح العيد...
اقي� ي
لقد أدركنا مدى قرب العراق لنا أثناء أداء
الصالة ,لكننا عند سماع أوجاعهم أدركنا مدى
بعدها عنا ...تم تغذيتها عىل مدار مئات
ين
السن� بالدم والدموع ,بك�ت عىل أراضيها
الكراهية والضغائن ,لن تغيب عن أذاننا رصخات
قسمت القلوب
فرقوا بعد أن ِّ
الناس الذين ِّ
والجوارح...
يتفرق الشعب العر ق يا� المتكون من
أطياف عديدة العرب ,أ
الكراد ,تال�كمان ,الفرس
والعنارص أ
الخرى وفقاً لمذهبهم واعتقاداتهم
ز
التم� العنرصي...
وتأثُّراً بجذور ي
وحسب القرار الصادر عن بال�لمان
العر ق يا� فإنه يستخدم هناك خمس لغات
مختلفة العربية ,الكردية ,تال�كمانية ,الرسيانية و
أ
الشورية...
ن
ن
س�,
لم يقسم فالعراق فقط يب� شيعي ,أ ي
ت
وصو� .هناك أيضاً ال�كمان والكراد فقد
سلفي
ي
ق
بتأث� ي ز
العر�
تم تقسيمهم بنفس الشكل ي
التمي� ي
والطائفي...
قسموا كسياسة إىل
فقد
اد
ر
لالك
بالنسبة
ِّ
ن
نوش�فان مصطفى ,حزب
,
طالبا�
باراز ن يا�,
ي
ي
أ
ن
الكردستا� وحزب الكراد السوري...
العمال
ي
أما ت
قسمخوا إىل العديد من
فقد
كمان
ال�
ِّ
أ
ت
الحزاب .أقواها الجبهة ال�كمانية العراقية,
العقيدةفالمث� للإنتباه هو
أما بالنسبة لمحور
ي
تال�كمان السنة ت
وال�كمان الشيعة...
أ
ث
قسموا لهضه الدرجة؟ ال بل لك� من
هل ِّ
ذلك...
أيضاً تم تقسيم السنة ,السلفية والصوفية
 ...فهل تقف الشيعة؟
قسموا إىل جماعات مقتدى
الشيعة أيضاً ِّ
ن
السيستا� ...كما يبدو بأن كل
وجماعات
الصدر
ي
من السنة والشيعة قد أقسموا عىل إنها بعضهم
البعض...
يعتقد الشيعة بأن إسالمهم المرتبط
بمجيء المهدي هو الطريق الوحيد والصحيح.
ين
التائب�
وبالنتيجة فكل من يخالفهم باستثناء
هم من أتباع الدجال وقتلهم واجب...
ين
للسلف� فقد أجمعوا عىل أن
بالنسبة
ن
�ش
الروافض الشيعة م يك� وكأن القضاء عىل
هؤالء المرتدين هو سبب وجودهم...
إن إيران ومن خلف الستارة تبحث عن
سبل تعاون ت
ين
للسلفي�
مش�ك من خالل دعمها
ين
والصوف� بع� المظلة السعودية بعد أخذها
إالذن من أمريكا للسيطرة والتحكم بالمنطقة...
العرب إىل أربعة ,الكرد إىل سبعة ت
وال�كمان
إىل خمسة إالسالم ف ي� العراق إىل كم تم تقسيمه
(!) عليكم أن تفهوا ذلك...
يع� هذه أ
أسأل هللا أن ي ن
المة...
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أردوغان :األسد
أخطر من داعش

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة بالرئيس
السوري بشار األسد ووصفه "بالمجرم" و"اإلرهابي"
وأنــه ميثــل خط ـرا أكــر مــن تنظيــم الدولــة
اإلســامية.
كــا وجــه رئيــس الــوزراء الــريك أحمــد داود
أوغلــو ووزيــر الخارجيــة مولــود جاويــش أوغلــو
انتقــادات مامثلــة لألســد.
وقــال أردوغــان أمــام اآلالف مــن أنصــاره يف
مدينــة طرابــزون شــال البــاد ،إنــه ال ميكــن لرتكيــا
أن تــرك مصــر الالجئــن الســوريني بــن يــدي
"األســد املجــرم الــذي ميــارس إرهــاب الدولــة"،
متهــا "بعــض دول الجــوار" بعمــل كل ما بوســعها
لحاميــة نظــام األســد.
وجــدد رفضــه التهــام بــاده بدعــم تنظيــم
الدولــة ،وقــال إن موقــف تركيــا مــن جميــع
املنظــات اإلرهابيــة مبــديئ" ،ونحــن ال نفــرق بــن
املنظــات اإلرهابيــة ونصنفهــا بــن هــذه جيــدة
وتلــك ســيئة ..لقــد اتخذنــا املوقــف ذاتــه إزاء
تنظيــم الدولــة اإلســامية".
وانتقــد الرئيــس الــريك حــزب الشــعب

بطاقة

الجمهــوري الــريك املعــارض ملطالبتــه بإصــدار
تفويــض للجيــش الــريك بشــأن مدينــة عــن العرب
(كوبــاين) الواقعــة شــال ســوريا ،واعتــر أن تدخــل
الجيــش الــريك ضــد تنظيــم الدولــة يوفــر "حاميــة
لألســد" ،منــددا بصمــت املعارضــة الرتكيــة عــى
"مقتــل مــا بــن  200و 250ألــف ســوري".
وكان أردوغــان أعلــن رشوطــا ثالثــة ،بينهــا
إقامــة منطقــة عازلــة شــال ســوريا ملســاعدة
الالجئــن وحاميــة املدنيــن ،يك تنضــم بــاده إىل
الحملــة عــى تنظيــم الدولــة أو تتدخــل لحاميــة
مدينــة عــن العــرب التــي تقــع قبالــة بلــدة رسوج
الرتكيــة.
وباســتثناء فرنســا التي أعلنــت رصاحة دعمها
إلقامــة املنطقــة العازلة أقىص شــال ســوريا ،ال
ت ـزال الــدول الغربيــة الكــرى -وعــى رأســها
الواليــات املتحــدة -تتحفــظ عــى هــذه
الفكــرة ،يف حــن تعارضهــا دمشــق بقــوة.
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مرحبا رشكة املساهمة التجارية والصناعية
للنرش واإلتصاالت لصاحبها
رفعت طانكوت
مدير عام النرش:
كرم إشكان
مدير التحرير(املسؤول) :
إبراهيم بيوك إكان
مدير التحرير :
محمد كوموش
مدير التحرير(الرياضة) :
رجب شنار
 :خدمة اإلعالن
reklam@merhabagazetesi.com.tr
Tel : 0332 350 0 444 (Pbx) - Fax :
0332 353 43 36
مكان اإلدارة  :جادة سلطان باشا-رقم9:
سلجوق/قونيا
Tel : 0332 350 0 444 (Pbx) -Fax :
0332 352 04 12
www.merhabagazetesi.com.tr
Merhaba@merhabagazetesi.com.tr
مكان الطباعة  :رشكة املساهمة التجارية
والصناعية مرحبا
جريدة مرحبا مؤسسة الطباعة عىل شبكة

اإلنرتنت
منطقة طاتايجاك  -بناء صناعية وطن -
زقاق قواف  -رقم  7 :كاراتاي  /قونيا
Tel : 0332 355 62 62
رشكة التوزيع  :رشكة تسويق،توزيع
وإتصاالت بورتشاك
منطقة موصاال باالري  -جادة إملايل  -زقاق
كوزيده  -رقم  23 :سلجوق  /قونيا
Tel : 0332 233 09 99
أسعار دعايات اإلعالنات الخاصة
TL+KDVسم/ست 12.00
إعالن الهويات املفقودة 10.50
TL+KDV
إعالن الفواتري واملفقودات 25.00
TL+KDV
ربع صفحة ابيض-اسود 150.00
TL+KDV
نصف صفحة تبيض-اسود 300.00
TL+KDV
 TL+KDVالشعار 300.00
 TL+KDVربع صفحة ملونة 300.00
 TL+KDVنصف صفحة ملونة 600.00
نوع النرش  :توقيت محيل
مهنة الصحافة وعدت مبالمئة مبادئ املهنة

السويد
تعترف بدولة
فلسطين
أعلنت وزيرة الخارجية السويدية
اعرتاف بالدها رسميا بدولة فلسطني.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية
مارغوت فالسرتوم أن حكومة بالدها
اتخذت قرارها باالعرتاف بدولة

فلسطني وان الحكومة ترى حق
تقرير املصري للفلسطينيني هو الدافع
وراؤ هذه الخطوة بغض النظر عن
عدم سيطرتهم عىل كامل أراضيهم
حسب تعبريها.

وكان رئيس الوزراء السويدي
ستيفان لوفني اعلن بخطاب تشكيل
حكومته يف  3ترشين األول عزم بالده
االعرتاف بالدولة الفلسطينية
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اعتراف مجلس العموم
البريطاني بدولة فلسطين
رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتصويت أعضاء مجلس العموم البريطاني الذي يدعو
الحكومة إلى االعتراف بدولة فلسطين ،معتبرًا إياه تصحيحا للظلم التاريخي الذي أنكر حقوق الشعب
الفلسطيني عندما اعتبر أن فلسطين "أرض بال شعب لشعب بال أرض"

وشــكر املالــي أعضــاء مجلــس
العمــوم بكافــة انتامءاتهــم السياســية
والحزبيــة الذيــن تخطــوا الضغوطــات
الهائلــة ،حيــث اســتمعوا إىل صــوت
املنطــق والقانــون والعدالــة منســجمني
مــع مبادئهــم ،ووقفــوا بجانــب الحــق
والصحيــح مــن التاريــخ بدعمهــم
لحقــوق الشــعب الفلســطيني املرشوعة،

مشــدداً عــى رضورة أن تعــرف الحكومة
الربيطانيــة فــوراً بدولة فلســطني انعكاســا
لرغبــة ممثــي الشــعب الربيطــاين.
وأضــاف أن فلســطني تتوقــع مــن
الحكومــة الربيطانيــة أن تعــرف بدولــة
فلســطني وأن تحــرم القــرار وترتجمــه
باالعـراف الفــوري ،وذلك تأكيــداً لدعمها
لعمليــة الســام وفــق مبــدأ حــل الدولتني

وإقامــة دولــة فلســطينية بجانــب دولــة
إرسائيــل تعيشــان بأمــن وســام.
كــا أشــاد بالــدور الــذي قامــت
بــه املفوضيــة العامــة لفلســطني لــدى
بريطانيــا ،باإلضافــة إىل كافــة مؤسســات
املجتمــع املــدين الربيطانيــة الداعمــة
لحقــوق الشــعب الفلســطيني والتــي
بذلــت جهــداً كبــراً يف تعزيــز حركــة

التضامــن مــع القضيــة الفلســطينية،
والــذي تجــى يف نتيجــة التصويــت
الداعــم لحــق الفلســطينيني يف إقامــة
وتجســيد دولتهــم ،والــذي ســيؤثر عــى
صنــع القـرار الســيايس وتحمــل الحكومة
الربيطانيــة ملســؤولياتها السياســية
والقانونيــة والتاريخيــة.

خامنئي :التحالف ضد تنظيم الدولة مزيف

شــكك املرشــد األعــى يف
إيــران عــي خامنئــي يف جديــة
الواليــات املتحــدة وحلفائهــا يف
حربهــم املعلنــة عــى تنظيــم
الدولــة اإلســامية ,معتــرا أن
محــاوالت أمــركا وحلفائهــا
ملواجهــة التنظيــم صوريــة
وليســت حقيقيــة ،وتهــدف لبث
الفرقــة والخــاف بــن املســلمني.
وقــال خامنئــي -خــال لقــاء

مــع حشــد شــعبي مبناســبة عيــد
الغديــر -إن االســتعامر -وخاصــة
بريطانيــا -هــم مــن صنعــوا
تنظيمــي الدولــة والقاعــدة
ملواجهــة إيــران وصحــوة
الشــعوب اإلســامية ،إال أن األمــر
ارتــد عليهــم ،حســب قولــه.
وســبق إليــران أن أعلنــت
رفضهــا التعــاون مــع التحالــف
الــدويل الــذي تقــوده الواليــات

املتحــدة ضــد تنظيــم الدولــة.
ونقــل املوقــع الرســمي
لخامنئــي قبــل نحــو شــهر
قولــه إن إيــران رفضــت طلبــا
أمريكيــا للتعــاون يف مواجهــة
تنظيــم الدولــة اإلســامية ،وإن
واشــنطن قدمــت الطلــب عــر
ســفريها بالع ـراق ،إال أنــه رفــض
ألن "أيــدي األمريكيــن ملطخــة
بالدمــاء".

حوادث
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 4قتلى بتحول مظاهرة
ضد داعش لصراع مسلح

تحولــت مظاهــرة ضــد تنظيــم الدولة
“داعــش” إىل رصاع مســلح مــا أدى إىل
مقتــل  4أشــخاص يف غــازي عنتــاب.
تحولــت مظاهــرة ملجموعــة مــن
الشــباب تحــت ذريعــة االحتجــاج ضــد
الهجــات التــي يشــنها تنظيــم الدولــة
االســامي يف العـراق والشــام عــى مدينــة
عــن العــرب (كوبــاين) إىل اشــتباك مســلح
مــع مجموعــة أخــرى تخالفهــم الــرأي
وكانــت النتيجــة مقتــل أربــع أشــخاص
وجــرح أكــر مــن  20شــخص بينهــم رجــل
أمــن.

إنقاذ المخطوفين
الباكستانيين

تــم إنقــاذ الباكســتانيني عــي رضــا
( )21ونــادم تشــودري ( )30القادمــن
إىل تركيــا عــر طــرق غــر رشعيــة وذلــك
بعــد اختطافهــم مــن قبــل مجموعــة يف
محطــة حافــات أسنلر-اســطنبول قامــت
بطلــب الفديــة مــن عوائلهــم مقابــل
االف ـراج عنهــم .وبعــد إخبــار أحــد أقــارب
املختطفــن لقســم الرشطــة يف اســطنبول
عــن طلــب الخاطفــن مبلــغ  3أالف دوالر
مقابــل اإلف ـراج عــن عــي ونــادم تحركــت
فــرق الرشطــة والتــي تأكــدت مــن اختطاف
عــي ونــادم عقــب نزولهــا مــن الحافلــة
يف كــراج اسنلر-اســطنبول .وبعــد ارتبــاط
طاقــم الرشطــة مــع الخاطفــن تــم االتفــاق
عــى املقابلــة يف حديقــة يوســف باشــا يف
منطقــة أكــراي مقابــل إعطائــم الفديــة
التــي يريدونهــا .وهنــاك تــم إنقــاذ كل
مــن الباكســتانيني عــي ونــادم بعــد إلقــاء
القبــض عــى الخاطفــن أ.ج ( )20و ن.ك
( )20الــذي تــم تحويلهــا إىل املحكمــة بعد
أخــذ اســتكامل التحقيقــات الالزمــة.

5

إمرأة وبنتاها التوائم
مقتولين داخل المنزل
عثر أول أيام عيد األضحى على أم وبنتيها التوائم
مقتولين داخل منزلهما في مدينة قونية

بالدمــوع ,دفنــت املــرأة
وبنتاهــا التوائــم التــي عــر
عليهــم مقتولــن داخــل
منزلهــا يف أول أيــام عيــد
األضحــى .حيــث أثبــت تقريــر
فريــق الرشطــة بأنــه تــم
العثــور عــى الطفلتــن مقيديت
اليــد والفــم ,كــا أن األم
والطفلتــان تعرضــوا إىل العديد
مــن طعنــات الســكني بأماكــن
مختلفــة مــن أجســادهن وتبني
حســب تقريــر ترشيــح الجثث
بــأن املغدوريــن تــم قتلهــم
خنقــاً ,ولذلــك تــم اعتقــال
زوج األم الســابق عــى ذمــة
التحقيــق.
وقعــت الحادثــة التــي
تقشــعر لها األبــدان يف أول أيام
عيــد األضحــى يف مركــز منطقة
الســلجوق حــي كيلتش أســان
زقــاق كاراكوســه يف الطابــق
األول مــن بنــاء صــاي وذلــك
بعــد إخبــار الجهــات املختصــة
بنشــوب حريــق هنــاك
ومبجيــئ فريــق اإلطفــاء إىل
مــكان الحادثــة تــم الكشــف
عــن الجرميــة البشــعة .حيــث
تفاجــئ فريــق اإلطغــاء بجثــة
كل مــن األم عائشــة كانــل
املنفصلــة عــن زوجهــا قبــل
فــرة مــن الزمــن
وجثــة الطفلتــان التوائــم
مليســا هــزال وايلــول درور
 11عــام .وبعــد اخبــارفريــق اإلطفــاء عــن الحادثــة
املروعــة حــرت قــوات
الرشطــة إىل مــكان الجرميــة.
وأفــادت التقاريــر األوليــة
لطاقــم الرشطــة بأنــه تــم تقيد
أيــادي وأفــواه الطفلتــن بينــا

تعرضــت األم وتوأماهــا للعديد
مــن طعنــات الســكني يف أماكن
مختلفــة مــن أجســادهن.
وبعــد حصــول أقــارب
املغــدورة عــى تقريــر املرشحة
تــم نقــل جنــازة األم وبنتاهــا
إىل مقــرة ســيد شــاهني كرتلش
يف منطقــة مــرام كرتلــش.
حيــث تــم أدء صــاة الجنــازة
عــى أرواح املغدوريــن الثالثــة
وبدمــوع األقــارب والعائلــة
وبالدعــاء تــم دفــن جثــث
املغدوريــن الثالثــة .ولوحــظ

أثنــاء مراســم الدفــن عــدم
وجــود أي أحــد مــن عائلــة
وأقــارب األب املشــتبه بــه
واملعتقــل عــى ذمــة التحقيق.
وتحــدث جــال كانــل
أحــد أقــارب األم قائــاً ":لقــد
أتينــا إىل هنــا عــى أســاس
نشــوب حريــق داخــل املنــزل
لكــن تفاجئنــا برؤيــة ابنــت
خالتــي وبناتهــا قتــى .فلقــد
وجــدت دورور مربوطــة
بكــريس يف الغرفــة الخلفيــة
ومذبوحــة مــن حنجرتهــا بينام

رأيــت هــزال معانقــة ألمهــا
وأجســادهام محروقــة .لكــن
تقريــر املرشحــة يقول بــأن األم
والطفلتــن قتلــوا خنقــاً .لقــد
رأيتهــم قبــل يــوم مــن الفاجعة
وتحدثنــا عــى الهاتــف أيض ـاً.
كــا وقــال جــال كانــل
مبــا يخــص الجرميــة وطريقــة
حدوثهــا ومــن قــام بهــا ":إننــا
المنلــك أيــة معلومــة عــن
الحادثــة ,لكننــا نثــق جــدا ً
بــإدارة أمنيــات مدينــة قونيــة.
وبالتأكيــد ســتظهر الحقيقــة يف
أقــرب وقــت ممكــن".
ومــن ناحيــة أخــرى تــم
معرفــة أن املشــتبه بــه رمــزي
ب -املعتقــل عــى ذمــة
التحقيــق والــزوج الســابق
للمغــدورة عائشــة كانــل
ووالــد الطفلتــن كان يــردد
عــى املنــزل بــن الحينــة
واألخــرى كــا وتــم اكتشــاف
صــور جامعيــة للعائلــة عــى
حســابات الطفلتــن التوائــم يف
مواقــع التواصــل االجتامعــي.
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احتراق منزل تقيم به عائلة سورية
نقل شخصان إلى
المستشفى نتيجة تأثرهما
باحتراق إحدى المنازل التي
تقيم بها عائلة سورية في
مدينة قيسري

حســب املعلومــات الــواردة ,أنــه ويف
ســاعات الليــل املتأخرة اندلعــت النار يف
إحــدى املنــازل املوجــودة يف حــي يلــدرم
بيازيــت شــارع الشــكران زقــاق ينــي
كونــاك تشــكامزندا .كــا وحــر فريــق
الرشطــة واإلطفــاء واإلســعاف إىل مــكان
الحريــق بعــد إعــام املواطنــن الجهــات

املختصــة بنشــوب حريــق يف منــزل
تســكنه إحــدى العوائــل الســورية.
وقامــت قــوات الرشطــة يف تأمــن
املــكان يف حيــت تابــع فريــق اإلطفــاء
مهمتــه يف إخــاد الن ـران .كــا قامــت
ســيارة اإلســعاف التــي تــم إحضارهــا
إىل مــكان الحريــق بنقــل املواطنــن

اعتقال سوري كان يحاول
تهريب خراطيش السالح

املقيمــن يف الطابــق العلــوي مــن املنــزل
إىل املستشــفى نتيجة تأثرهــا بالحريق.
وبعــد اســتكامل فريــق اإلطفــاء
لعمليــة إخــاد الحريــق قامــت قــوات
الرشطــة مبعاينــة املنــزل املحــرق.
حيــث تــم معرفــة بــأن املنــزل
املحــرق كان خاليـاً .ومــن ناحيــة أخــرى

تــم العلــم بأنــه نشــبت خالفــات بــن
املواطنــن األتـراك والســوريني قبــل أيــام
مــن حــدوث الحريــق كــا وتــم كــر
نوافــذ بعــض املنــازل يف نفــس الحــي.
وبدورهــا بــدأت قــوات الرشطــة
بالتحقيقــات الالزمــة ملعرفــة ســبب
انــدالع الحريــق.

إلقاء القبض على  5سوريين يحاولون الهروب

تــم إلقــاء القبــض عــى شــخص ســوري الجنســية
يحــاول الدخــول إىل األرايض الرتكيــة عــر طريــق حــدودي
غــر رســمي يف منطقــة شــن يــورت الحدوديــة التابعــة
ملدينــة مارديــن وبحوذتــه  2200قطعــة مــن خراطيــش
البــاروود الطويلــة .حيــث تــم صــدور قـرار مــن املحكمــة
باعتقالــه وتوقيفــه عــى ذمــة التحقيــق

تــم إلقــاء القبــض عــى إحدى
القــوارب التــي تقــل  5أشــخاص
مــن أصــل ســوري كانــوا يحاولــون
الهــروب إىل جزيــرة ميــديل
اليونانيــة عــر البحــر بطــرق غــر

رشعيــة بالقــرب مــن منطقــة
أيفالــك التابعــة ملدينــة بالكســر
الرتكيــة .حيــث تــم تســليمهم
إىل قيــادة الرشطــة التابعــة
للمنطقــة وبعــد إجـراء الفحــوص

الطبيــة الالزمــة للهاربــن الـــ  5يف
مستشــفى أيفالــك الحكوميــة
تــم تســليمهم إىل قســم رشطــة
املنطقــة التــي ســتتوىل ترحيلهــم
خــارج الحــدود.
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مقتل المعاتقة أحد قيادي
جماعة أنصار بيت المقدس
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة
المصرية العميد محمد سمير أن جنودا
تمكنوا من قتل شحتة فرحان خميس
المعاتقة القيادي البارز بجماعة أنصار بيت
المقدس في شمال شبه جزيرة سيناء.

وأوضح املتحدث عىل صفحته مبوقع فيسبوك أن املعاتقة كان
متورطا يف عمليات استهدفت عنارص القوات املسلحة والرشطة
املدنية ،وأنه قتل أثناء حملة يف مدينة رفح قرب الحدود مع غزة.
وقــال ســمري إن العمليــة جــرت أثنــاء مداهمــة منطقــة
الســادات مبدينــة رفــح ،وأنهــا تــأىت يف إطار الجهــود الراميــة للقضاء

عــى "العنــارص اإلرهابيــة والتكفرييــة".
وأعلنــت مــر األســبوع املــايض أنهــا قتلــت محمــد أبو شــيتة،
وهــو قائــد ميــداين بالجامعــة يف اشــتباكات يف رفح.
وقــال مســؤولون أمنيــون مرصيــون إن الجامعــة ترتبط بصالت
بتنظيــم الدولــة اإلســامية الــذي تســتهدفه اآلن رضبــات جوية من
تحالــف دويل تقــوده الواليــات املتحــدة بعدمــا اجتــاح مســاحات

القاعدة تتبنى تفجير صنعاء

أعلــن تنظيــم أنصــار الرشيعــة التابــع
لتنظيــم القاعــدة مســؤوليته عــن التفجــر
االنتحــاري الــذي اســتهدف تجمعـاً لـــجامعة
الحــويث يف ميــدان التحريــر بوســط العاصمــة
اليمنيــة صنعــاء.
يف حــن قــرر مجلــس األمــن الــدويل
عقــد جلســة اســتثنائية االثنــن املقبــل بشــأن
اليمــن لالطــاع عــى آخــر التطــورات.
و ذ كــر

موقــع ســايت األمــريك أن حســاباً عــى تويــر
تحــت مســمى "أخبــار أنصــار الرشيعــة"
تبنــى الهجــوم الــذي وقــع يف ميــدان التحرير.
وجــاء يف التغريــدة أن منفــذ الهجــوم يدعــى
أبــو معاويــة الصنعــاين.
وقــد ارتفــع عــدد ضحايــا التفجــر إىل 51
قتيــا ومائــة وأربعــن جريحــا ،بينهــم أربعــة
وعــرون يف حالــة خطــرة ،حســب مــا أعلنته
جامعــة الحويث.
وكان شــخص قــد فجــر نفســه يف
مظاهــرة دعــا إليهــا الحوثيــون احتجاجــا عىل
ق ـرار الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور
هــادي تكليــف مديــر مكتبــه أحمــد
عــوض بــن مبــارك برئاســة الحكومة.
وأمــر هــادي بتشــكيل
لجنتــن للتحقيــق يف حــادث
التفجــر الــذي اســتهدف تجمعا
للحوثيــن يف صنعــاء ،وآخــر
اســتهدف نقطــة عســكرية يف
حرضمــوت.

واســعة يف العـراق وســوريا.
تجــدر اإلشــارة إىل أنــه أعلــن عــن تأســيس أنصــار بيــت
املقــدس بعــد ثــورة  2011يف مــر وتبنــى إطــاق صواريــخ عــى
إرسائيــل ،لكنــه أصبــح الحقــا يتبنــى بانتظــام هجــات عــى قــوى
األمــن املرصيــة منــذ االنقــاب العســكري يف مــر بتاريــخ  3يوليو/
متوز .2013

تفجير في سيارة ملغمة بنغازي

قتــل ثالثــة أشــخاص بتفجــر
ســيارة ملغمــة وســط مدينــة بنغــازي
(رشق البــاد) ،يف حــن تواصلــت
االحتجاجــات يف كل مــن العاصمــة
طرابلــس وبنغــازي للمطالبــة بإســقاط
نــواب الربملــان املجتمعــن بطــرق.
وذلــك بينــا أعلــن تنظيــم أنصــار
الرشيعــة قــرب إحــكام ســيطرته عــى
بنغــازي.
ونقــل عــن مصــادر محليــة يف
بنغــازي أن الســيارة امللغمــة كانــت
محملــة بأســلحة خفيفــة ومتفج ـرات
وقــد انفجــرت مســا ًء فجــأة بينــا
كانــت تقــف داخــل إحــدى الحدائــق
العامــة وكان القتــى الثالثــة يف داخلهــا.
يف غضــون ذلــك شــهدت بنغــازي وقفــة احتجاجية
يف ســاحة الحريــة شــارك فيهــا مئــات من األهــايل الذين
طالبــوا بإســقاط نــواب الربملــان الحــايل املجتمعــن يف
طربق.
كــا شــهد ميــدان الشــهداء بالعاصمــة الليبيــة

طرابلــس تجمعــا ملئــات املتظاهرين املطالبني بإســقاط
النــواب املجتمعــن يف طــرق.
ورفــع املتظاهــرون شــعارات تنــدد بالقــرارات
التــي اتخذهــا النــواب وال ســيام ق ـرار طلــب التدخــل
الخارجــي يف ليبيــا ،كــا رفعــوا شــعارات تؤيــد عمليــة
فجــر ليبيــا ،وتحــذر مــن تدخــل األمــم املتحــدة الــذي
وصفــوه باملنحــاز ألحــد طــريف الن ـزاع يف البــاد.
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المنطقة العازلة في مسار التنفيذ

قال رئيس الحكومة السورية
المؤقتة أحمد طعمة خالل
مؤتمر صحفي عقده في
إسطنبول بعد إعادة انتخابه
رئيسا للحكومة المؤقتة
التي اختارتها الهيئة العامة
لالئتالف الوطني لقوى الثورة
والمعارضة السورية -إن
حكومته تستعد لالنتقال إلى
الداخل السوري عقب إقرار
المنطقة العازلة.

وأضــاف أن تحقيــق
املنطقــة العازلــة سيســهم
بشــكل كبــر يف تقديــم
الخدمــات عــى نحــو أفضــل
للســوريني يف الداخــل ،إىل
جانــب الدعــم املقــدم مــن
قبــل دول أصدقــاء ســوريا.
وعــن طبيعــة الخدمــات
التــي ميكــن أن تقدمهــا
الحكومــة املؤقتــة للســوريني،
أوضــح طعمــة أن ذلــك
ســيتمثل يف العمــل عــى
مكافحــة اإلرهــاب وفــوىض

الســاح وبنــاء جهــاز للرشطــة
وإدارة املعابــر الحدوديــة
واســتصدار جــوازات ســفر.
وأكــدت وزارة الخارجيــة
واملغرتبــن الســورية رفضهــا
بصــورة قاطعــة إقامــة مناطــق
عازلــة عــى أي جــزء مــن
األرايض الســورية ،وطالبــت
املجتمــع الــدويل وخاصــة
مجلــس األمــن بالتحــرك
الرسيــع لوضــع حــد ملا أســمته
انتهــاكات الحكومــة الرتكيــة
لحدودهــا.

طالب مصر ضد االنقالب

م ـ ّر أســبوع عــى بــدء الدراســة
الجامعيــة يف مــر ،ولكــن مل تنتــه
احتجاجــات الطــاب ضد الســلطات،
ومل يكســب أي مــن الطرفــن الرهــان
حتــى اآلن ،فيــا تتجاهــل وســائل
اإلعــام املحليــة هــذا الح ـراك نظ ـرا
لوقوفهــا إىل جانــب النظــام ،وفــق
مراقبــن.
وتراهــن وزارة التعليــم العــايل

عــى الســيطرة عــى الجامعــات عــر
رشكــة فالكــون األمنيــة ،وبالتعــاون
مــع وزارة الداخليــة واألمــن اإلداري.
وتوعــد وزيــر التعليــم العــايل
الســيد عبــد الخالــق ســتة طــاب من
جامعــة أســيوط قبــض عليهــم مؤخرا
بقــرارات تأديبيــة تصــل إىل حــد
الفصــل ،إضافــة لعقوبــات تتعلــق
"بالشــق الجنــايئ".

قتلى وجرحى بمجزرة في مدينة دوما السورية
ذكــرت "تنســيقية دومــا"،
أ ّن الطــران الحــر ّيب شــ ّن ثــاث
غــارات جويــة عــى مدينــة دومــا
يف ريــف دمشــق ،اســتهدفت
أحيــاء ســكنية مــا أدى ملقتــل
 18شــخصا -بينهــم خمســة
أطفــال -و ُجــرِح العــرات مــن
املدنيــن ودمــار العديــد مــن
األبنيــة الســكنية.
وبــث ناشــطون تســجيالت
مصــورة ملــكان الغــارات حيــث
أظهــرت دمــارا واســعا وأشــاء
الضحايــا .وأظهــرت تســجيالت
أخــرى قتــى أطفــال وجرحى من
األطفــال داخــل املشــايف امليدانيــة

باملدينــة.
وكثــف الطــران الســوري
التابــع لقــوات النظــام اليــوم
كذلــك غاراتــه عــى حموريــة
وزبديــن وجرسيــن وزملــكا
وحرســتا وعربــن يف الغوطــة
الرشقيــة بريــف دمشــق ،مــا
أدى لســقوط العديــد مــن
الجرحــى ودمــار كبــر يف األبنيــة
واملمتلــكات.
وكانــت قــوات النظــام
ارتكبــت أمــس مجــزرة يف
جرسيــن راح ضحيتها  22شــخصا
مــن املدنيــن بينهــم نســاء
واطفــال.

تقرير
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هل العراق تحت االحتالل
اإليراني األمريكي؟
ك.إ  :كيــف تقيمــون األحــداث الجاريــة يف
مدينــة عــن العــرب؟

لكانــت مجريــات األمــور عــى األرض مختلفــة جــدا ً.

ع.ف  :حســب قناعتــي الشــخصية إن تركيا كانت
مــرددة يف الدخــول إىل منطقــة عــن العــر ب كوبــاين.
حيــث حدثــت أمــور مشــابهة لواقعــة تربــة الشــاه
ســليامن .والهــدف هــو زيــادة حــاس ومشــاعر تركيــا
لجعلهــا جــزء مــن هــذه األزمــة .ومــع ذلــك ,فــإن هــذا
التحالــف الــدويل ( ضــد داعــش) لــن يخــدم القضيــة
اإلســامية ولــن يوفــر الفائــدة للمنطقــة ,كــا أن هــذه
املســألة فقــدت جوهرهــا منــذ بدءهــا .وبهــذا الشــكل
كان الــرأي واملوقــف واضحـاً.
مل ترجــح تركيــا أبــدا ً أن تكــون طرفـاً يف أي حــرب
أو أزمــة عامليــة أو منطقــة مفقــودة .ولقــد رأينــا هــذا
الــيء يف عــام  2003عندمــا حصــل االحتــال األمرييك
للع ـراق .عندمــا مل تعطــى لجيــش االحتــال الرخصــة
التــي تســهل لــه الدخــول.
ك.إ  :ولذلــك فإننــي أســأل ,البعــض يقــول إذا
ســقطت مدينــة عــن العــرب فلــن يســتطيع األكـراد
اللجــوء إىل ســوريا بعــد األن ,فهــل ســتغري داعــش
أهدافهــا ,وهــل ســتدخل إىل أماكــن الع ـراق األخــرى
مثــل أربيــل؟
ع .ف  :إن العــراق يف الوقــت الحــايل تحــت
احتاللــن .االحتــال االمريــي يف عــام  ,2003وخلفــه
دخلــت جيــوش امليليشــيات التــي دعمتهــا العـراق( .
وبســبب انتشــارها الفعــي ) تــم إخـراج العـراق مــن
املعادلــة السياســية املناطقيــة .ففــي الســنوات الـــ 11
املاضيــة تدهــورت حالــة الشــعب العراقــي بسســب
االحتــال ونتيجــة السياســات التــي خلقتهــا إيــران.
فقــد اندثــرت شــمعات الشــعب العراقــي يف الحــارات
يف وجــه الظلــم الذيــن يواجهــون الظلــم ,وحصلــت
الثــورة .فــا تروجــه وســائل اإلعــام بعــدم خــروج
مظاهــرات شــعبية يف املناطــق الشــالية ( مناطــق
األكرثيــة الشــيعية ) عــار عــن الصحــة .ال فــرق بــن
الشــيعة والســنة هنــا فجميعهــم يف الظلــم والحاجــة
مشــركون .ولهــذا الســبب يعيــش العــراق ثــورة
شــعبية .إننــي أقــول هــذا مــع إخــذي باالعتبــار لجميع
العنــارص املشــكلة للبنيــة اإلجتامعيــة العراقيــة .فقــد
بــدأت يف كانــون الثــاين  2012واســتمرت حتــى نهايــة
كانــون الثــاين  2013بشــكل ســلمي ولعــام كامل حيث
كانــت بكثافــة كبــرة يف املناطــق ذات األغلبية الســنية
والتــي أصبحــت حتــى األن ســت مــدن .وبســبب
تدخــات الحكومــة اإليرانيــة و القمــع والعنــف فلــم
تســتمر هــذه املظاهــرات الســلمية لوقــت أطــول.

جميــع الح ـوادث التــي جــرت يف الع ـراق مــن عــام
 2003وحتــى األن تتجســد أمــام األعــن بشــكل جــي.
مــع األســف لكــن اإلعــام املحــي واملناطقــي وحتــى
العراقــي الرســمي يصــور األحــداث بشــكل مختلــف.
يالحقــون املســألة العراقيــة أينــا كانــت .وملجــرد أن
تذكــر العـراق أول مايخطــر عــى األذهــان "اإلرهــاب",
مــع هــذا التصــور وكأمنــا املشــكلة يف الع ـراق فقــط
هــي اإلرهــاب ,وإمنــا هــي يف سياســات النــر
املوجــودة .عــى ســبيل املثــال فــإن وســائل اإلعــام
عا مــي
مل تصــور الثــورة العراقيــة بــن
املليونية
 2013-2012رغــم املشــاركات
مل
أنــذاك .ولــو أنهــا نقلتهــا لكنهــا
تكــن بشــكلها الحقيقــي .فــإذا تــم
العثــور عــى علــم لتنظيــم القاعــدة
أو لشــخص مســلح الميكــن القــول بــأن
الشــعب جميعــه مــن التنظيــم .بالضبــط فإنني
أريــد لفــت اإلنتبــاه إىل الــدور الــذي تلعبــه
وســائل اإلعــام .فقــد ســوقت وســائل اإلعــام
الغربيــة لثــورة الشــعب العراقــي عــن طريــق تنظيــم
الدولــة واإلرهــاب ومايشــابهها مــن مســميات .فقــد
صــورت املياديــن التــي حصلت بهــا املظاهـرات وكأنها
مياديــن التنظيــم .إننــي أتعجــب كثـرا ً ملثــل هــذه
املؤسســات اإلعالميــة التــي تســوق هــذه اإلخبار.
إننــا النقبــل مبثــل هــذا الــيء كــا أننــا نرفضــه
رفضـاً تامـاً .إنــه التشــويه بعينــه .مايحصــل يف العـراق
ماهــو إال مطالــب شــعبية مرشوعــة.
ومــن املحــزن أن هــذه األخبــار تلقــى رواجــاً
لــدى السياســن .الذيــن يقبلــون بهــا ويترصفــون عــى
أساســها.

ك.إ  :كيــف تقيمــون السياســة الرتكيــة تجــاه
العــراق؟
ع.ف  :حق ـاً إنهــا مــكان الحاميــة ألهــل الســنة
كــا أننــا كنــا نتوقــع الكثــر مــن تركيــا .عــى األقــل
تعبــر أحــد السياســن عــن مطالــب ورغبــات أهــل
الســنة ,نعــم كنــا ننتظــر موقــف كهــذا .ولــو حصــل
لــكان كايف .لألســف فلــم يــرى الشــعب العراقــي
موقفــاً واحــدا ً مــن تركيــا مبــا يخــص قضيتهــم .إن
الشــعب العراقــي عــى ثقــة عاليــة بأنهــم لــن يكونوا
بحاجــة إىل أحــد .فقــادة الثــورة العراقيــة الينتظرون
أي يشء إيجــايب مــن أي طــرف بــل إنهم مســتمرون
يف طريقهــم .واســمحويل وبوضــوح إيضــاح مايــي:
لــو أن تركيــا أولــت للثــورة العراقيــة اإلهتــام
كــا أولتــه للثــورة
ا لســو ر ية

تقارير العراق 1-
لقاء مع الناشط
السياسي عمر
فرحان

إن السياســة اإليرانيــة اليــوم يف حالــة ترقــب
عــن قــرب لرتكيــا بخــوف وقلــق كبــر .األن إن تركيــا
وإيــران يف موضــع املواجهــة وبشــكل جــدي .فــإن
الــدور الرئيــي لذلــك الســد الــذي كان ضــد إي ـران
هــو التحكــم بالعــراق تحــت مســمى الجغرافيــة
العربيــة واإلســامية .والنقطــة املهمــة التــي وصلنــا
إليهــا هــي رؤيــة املواقــف التــي اتخذتهــا دول الخليــج
تجــاه إيـران وكأنهــا مل تكــن .فمــن يســتطيع الوقــوف
يف وجــه السياســة اإليرانيــة ( املهدمة-الخطــرة) ,وإن
مل يقــف فالدولــة الوحيــد املجبــورة عــى الوقــوف يف
وجــه  1األن تركيــا .فأننــي مــع أخــذ الواقــع الســيايس
بعــن اإلعتبــار أســتطيع القــول :أن الشــعب العراقي مل
الناشطـا ضــد إيـران
يــرى مثيــل للمواقــف التــي قدمتهــا تركيـ
السيايس عمر فرحان
رغــم نــر إي ـران لنفوذهــا وخطرهــا.
ك.إ  :لــو أننــا اســتحرضنا إيـران أمــام أعيننــا قبل
 5ســنوات مــن األن لــكان بإمكاننــا أن نقول التــايل :أن
إي ـران دولــة تــم وضعهــا تحــت الحصــار ,يف منطقــة
معزولــة حتــى أنهــا دولــة وحيــدة يف هــذا العــامل.
لكــن القضيــة الســورية والعراقيــة أثبتت مــدى الدور
الكبــر الــذي لعبتــه إيـران يف املنطقــة ,كــا أظهــرت
وبشــكل جــدي تعزيزهــا لقواتهــا وانتشــارها الكبــر.
هــل تزايــدة املبــادرات اإليرانيــة يف املنطقــة؟ وهــل
اســتولت إيــران عــى دور القــوة اإلقليميــة مــن
تركيــا؟
ع.ف  :إن إيـران ليســت صاحبــة نفــوذ وقــوة
كــا بالغــت يف القــول؛ لكنهــا تتــرف بهــذا الشــكل
لعــدم وجــود قــوة تواجههــا عــى الســاحة .لكــن لــو
كانــت تركيــا عــى الســاحة تلعــب دورا ً جدي ـاً .فلــن
يكــون بإمــكان إيــران التوســع نهائيــاً ملجــرد رؤيــة
املوقــف الــذي تفرضــه تركيــا .لكنهــم اليتجــرؤون .ولــو
أن دول الخليــج تقــف مجتمعــة يف وجــه املــروع
اإليــراين فلــو تقدمــة إيــران خطــوة تحــدي واحــدة
فســيتوقف التوســع اإليــراين .مــع األســف محــزن
هــو التــرف بشــكل محايــد ,وأن يكــون الصمــت
جلي ـاً أمــام املجريــات ,وعــدم اإلك ـراث ملــا يجــري يف
الحقيقــة ,وأن تغيــب الواقعيــة عــن املســائل الجديــة.
إن إيــران مســتمرة مبرشوعهــا التوســعي كــا أنهــا
غــر أبهــة ملــا تفعلــه تركيــا ودول الخليــج .ومــن دون
أدىن شــك ,ففــي عــام  2003ومــع حــدوث الغــزو
األمريــي للع ـراق حــدث كل مارشحنــاه وذلــك بعــد
هــدم الحكومــة العراقيــة التــي كانــت تقــف وبشــكل
مســتقل يف وجــه املخطــط اإلي ـراين.
تقرير كرم إشكان يتبع....
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أفادة السيدة فاطمة تورو رئيسة بلدية مرام في مدينة قونية بأن عملية التحول الحضاري قد بدأت في منطقة مرام وذلك لإلنتهاء
من العشوائيات الموجودة حيث وعدت بحماية المساحات الخضراء أثناء عمليات التحويل .وأكدة السيدة تورو على ضرورة إبراز الجوانب
التاريخية أثناء عملية التحول الحضاري خصوصًا وأن منطقة شكران تصنف ضمن نطاق المناطق المعرضة للخطر.
بــدأت الســيدة فاطمــة تــورو املنتخبــة يف الثالثــن مــن
أذار املــايض ملنصــب رئاســة بلديــة مــرام عمليــة التحــول
الحضــاري يف منطقــة مـرام .وأكــدت رئيســة البديــة فاطمــة
تــورو بأنهــا ســتعمل عــى حاميــة املســاحات الخــراء
املشــهورة أثنــاء عمليــات التحويــل .كــا وقالــت تــورو بــأن
عمليــة التحــول الحضــاري التقتــر فقــط عــى هــدم األبنية
وإعــادة إعامرهــا مــن جديــد بــل تعتمــد عــى إعــادة إحيــاء
ثقافــة الحــي والجـران التــي ســتعطي ملنطقــة مـرام شــكالً
جديــدا ً مختلف ـاً.
وتابعــة تــورو قائلــة ”:تُعــرف منطقتنــا مبنطقــة م ـرام
الخـراء .وملجــرد ذكــر كلمــة مـرام يخطــر إىل أذهــان النــاس
مــرام الخــراء منــذ القــدم .إننــي أطمــح إىل بنــاء مــرام
جديــدة مــع املحافظــة عــى املســاحات الخـراء بــل زيــادة
رقعــة هــذه املســاحات .ولكنــه يوجــد يف بعــض األماكــن
مبنطقتنــا عشـوائيات التليــق بهــا .هذه العشـوائيات ليســت
وليــدة اللحظــة وإمنــا هــي موجــودة منــذ  30-25ســنة .وكام
هــو الحــال يف العديــد مــن املحافظــات الرتكيــة فإنــه مــع
زيــادة التدفــق إىل املــدن بــدأت محافظــة قونيــة باســتقبال
املتدفقــن مــن القــرى والبلــدات .وهــذا هــو الســبب الــذي
أدى إىل نشــوء تلــك العش ـوائيات الغــر منظمــة .مســاحة
هذه العشـوائيات ليســت بالصغــرة .كام أن هذه املســاحات
ال تلبــي احتياجــات املدينــة وال احتياجــات النــاس .إننــا نريــد
أن نعيــد تحويــل هــذ املســاحات مــن جديد وبشــكل منظم.
عنــد طــرح فكــرة التحــول الحضــاري أول مايخطــر عــى
األذهــان هــو األبنيــة الطابقيــة فقــط .لقــد وصلنــا اليــوم إىل
النقطــة التــي عــرج عليها رئيــس الجمهوريــة ورئيس الــوزراء
بــأن األبنيــة يجــب إنشــاؤها وفقـاً لطبيعــة وهويــة املنطقــة
نفســها .فعنــد ذكــر األبنيــة الطابقيــة العموديــة يقصــد بهــا
تلــك األبنيــة ذات الطوابــق الكثــرة املوجــودة يف أنقــرة
وأســطنبول .عندمــا تنظــرون إىل املدينــة مــن نقــاط محــددة
هنــاك بعــض األبنيــة الالفتــة للنظــر .تعمــل عــى تشــويه
الصــورة الخارجيــة للمدينــة بشــكل مــن األشــكال .لذلــك من
أجــل تحقيــق التحــول الحضــاري للمدينــة البــد مــن مخطط
ســكني منظــم .لقــد بدأنــا األن التنظيــم مــع مراعــاة الحامية
والســامة الكاملــة مبنظــور ثــايث عــى شــكل أجـزاء إبتــداءا ً
مــن طريــق كارامــان وحتــى سيلباســان تشــاي".
يتم تخطيط  %30من المدينة
قالــت فاطمــة تــورو رئيســة بلديــة مـرام ”:مــع ازديــاد
أعــداد املركبــات املوجــود يف حركــة املــرور علينــا توســيع
الطــرق وإيجــاد عمــود فقــري لتنظيــم الحركــة املروريــة.
كان يوجــد هنــاك تطويــر مركــزي فقــط .وأمــا عنــد النظــر
إىل املدينــة بشــكل عــام فالبــد مــن حصــول تطويــر فرعــي

أيضـاً .فمثـاً إذا مل يكــن يف بلــدة جودنــه مركــز فرعي ســوف
يضطــر النــاس إىل النــزول للمركــز للحصــول عــى احتياجاتهم
الالزمــة .مــا يزيــد العــبء عــى املواصــات ويزيــد العــبء
عــى الدخــل الشــهري للعائلــة .ولذلــك فإننــا ســنعطي
األهميــة للمراكــز الفرعيــة يف املخططــات التــي ســنقوم
بتحقيقهــا بهــدف زيــادة قيمــة كل املناطــق .إننــا نريــد أن
تكــون لــكل منطقــة مركزهــا التســوقي ومدارســها ,مراكــز
الدعــم اإلجتامعــي الخاصــة بهــا ,مراكزهــا الصحية ,ســاحاتها,
روضــات األطفــال وأماكــن املــي والحدائــق الخـراء .فلقــد
قمنــا بتجزيــأ املناطــق واألحيــاء لتســهيل العمليــة بدءنــا
مــن منطقــة عــاء الديــن  -طريــق كارمــان – الطريــق بــن
الســكك الحديديــة الحكوميــة  -منطقــة ســيدي شــهري حتــى
طريــق أنطاليــا .حيــث تتــوزع عــى أربعــة مراكــز رئيســية
تتجمــع يف كتلــة واحــدة .ويف هــذه الحالــة فقــد أنشــأنا
محــور مواصــات رئيــي بطــول  40-35مــر .مل نــرك
املســاحات الخ ـراء بأج ـزاء صغــرة .فســوف
يتــم زراعــة أشــتال األشــجار يف مســاحة
( )250-200/150-100مــر مربــع .خطتنــا
أخــذت بالنضــوج ولقــد وصلــت إىل
مرحلــة معينــة .وســوف نقــوم بطرحهــا
عــى مجلــس بلديــة قونيــة الكبــرة
يف األيــام القليلــة القادمــة .جــزء منهــا
يناقــش يف املجلــس والقســم االخــر
يناقــش مــن قبــل اللجــان .هــذه األمــور
تأخــذ بعــض الزمــن ألنهــا تناقــش مخطــط
 %30مــن املدينــة .إننــا نهــدف
إىل تطويــر منطقــة م ـرام
ومــن أجــل تحقيــق
هــذه الخطــة البــد
لنــا مــن بــذل
مجهــو د
يبــد أ

بإعــادة تجديــد مخططــات اإلعــار الحاليــة".
منطقة الشكران ضمن نطاق الخطر
قالــت فاطمــة تــورو ":يوجــد يف املركــز مناطــق مــن
الصعــب تنظيمهــا .وعــى رأســها منطقــة الشــكران وبعدهــا
حــي تشــاي بــايش وحــي أك ســننه .ونحــن كبلدية ومــن دون
انتظــار اقرتحنــا بــدأ التنظيــم يف هــذه املناطــق .لذلــك قررنــا
بــدء مــروع التحــول الحضــاري الــذي تــم متريــره يف مجلس
البلديــة .ويف هــذه الحالــة فقــد أعلنــا مــروع التحــول
الحضــاري يف منطقــة تشــاي بــايش وأك ســننه ( الجــزء
الخلفــي مــن مديريــة غابــات املنطقــة ,تحــت مستشــفى
الوقــف والتــي تشــمل منطقــة باشــايل كوبــرو) .فرقنــا تعمل
باســتمرار وخططنــا ال تـزال مســتمرة .ووضعنــا أيضـاً منطقة
الشــكران ضمــن املناطــق املعرضــة للخطــر .امللــف حاليـاً يف
الــوزارة .ألن الخطــر يف هــذه املنطقــة هــو األبنيــة القدميــة
الكثــرة .فأغلــب القاطنــن يف هــذه املنطقــة إمــا
مســتأجرين أو املتفرغــن .وعــى وجــه
الخصــوص الزيــادة التــي شــهدتها
املنطقــة مــع تدفــق الالجئــن
الســوريني والصوماليني والســودانيني
واليونــان التــي أدت لتشــكيل بنيــة
مختلفــة .وبــدء تشــكل البنــى الغري
قانونيــة واالرتفــاع يف معــدل الجرائم
أيضـاً .كــا أن املنطقــة بــدأت تســر
نحــو اإلنهيــار اإلجتامعــي .لذلــك
يجــب إيجــاد حــل لهــذه املنطقــة
التــي تحتــل أهميــة كبــرة
يف وســط

املدينــة .املشــكلة تكمــن بــأن منطقــة شــكران املحاذيــة
لســوق بدســتان املشــهور والتــي يجــب أن تكــون ذات أربــع
أو خمــس طوابــق تــم إنشــاؤها عــى أســاس ثــاث طوابــق
ونصــف .لذلــك يجــب علينــا إراحــة املنطقــة وتخفيــف
الضغــط عليهــا .ولهــذا الســبب أردنــا حمــل املســؤلية إلنجاز
هــذا املــروع .وعليــه قررنــا يف اتخــاذ ســوق البدســتان مثـاً
لألماكــن التاريخيــة والثقافيــة .فقــد شــكلت أحيــاء أولوارماك
عــي هوجــا وبيــوك أميانــاس أماكــن محميــة وحضاريــة
داعمــة للمناطــق .ولذلــك فــإن مرشوعنــا يف الــوزارة وســنبدأ
العمــل عــى األرض ملجــرد صــدور الق ـرار الــوزاري إن شــاء
اللــه".
التغيير ال يعني فقط هدم المنازل إو�عادة بناءها
أشــارت الســيدة فاطــة تــورو إاىل األمــور التــي ســيتم
اإلنتبــاه لهــا واإلهنتــام بهــا قائل ـةً ":إن التحــول الحضــاري
مفهــوم ذا مقيــاس عــايل .وللتحــول الحضــاري عناويــن فرعية
يف األدبيــات األكادمييــة .منهــا التجديــد الحضــاري ,التخطيــط
الحضــاري وإعــادة اإلعــار مــن جديــد كــا ميكــن رسد
الكثــر مــن العناويــن الفرعيــة .فالتحــول الحضــاري مفهــوم
جامــع لــكل هــذه العناويــن .والتحــول الحضــاري ال يعنــي
فقــط هــدم املنــازل وإعــادة بناءهــا مــن جديــد بــل يوجــد
هنــاك أبعــاد اجتامعيــة وثقافيــة واقتصاديــة وسياســية أيضـاً
للتحــول الحضــاري .ففــي أثنــاء تجديد املبــاين القدميــة ,علينا
يف الوقــت نفســه حاميــة ومراعــاة البنيــة الثقافيــة للنــاس
املوجوديــن هنــاك .كــا يجــب أيضـاً توفــر الحاميــة للهويــة
العامــة للمدينــة .فــإذا مل يتــم تحســن الظــروف اإلقتصاديــة
للنــاس فلــن يســتطيعوا التعايش مع هــذا التطــور الحضاري.
ولذلــك يجــب أخــذ تدابــر تحســن مســتوى الدخل الشــهري
ومســتوى الرفاهيــة بعــن اإلعتبــار .ويجــب املســاعدة أيضـاً
يف أمــور التعليــم مــن أجــل التكييــف مــع املناطــق التــي
ســيتم إنشــاؤها مــن جديــد .هــذه األمــور التتعلــق فقــط
بــاإلدارة املحليــة وأمنــا هــي مواضيــع ذات صلــة مــع سياســة
الحكومــة املركزيــة .ولذلــك فــإن التحــول الحضــاري مفهــوم
شــامل لجميــع هــذه األمــور.
لقــد وصلنــا اليــوم إىل نقطــة مهمة وهــي اندثــار الكثري
مــن قيــم املجــاورة القدميــة وثقافــة الجــار .حتــى أنــه يتــم
البحــث مــن جديــد عــن املفهــوم الحقيقــي للعائلــة .وهنــا
تقــع مســؤلية كبــرة عــى عاتــق اإلدارة املحليــة .حيــث
يرتتــب عــى اإلدارة املحليــة زيــادة نشــاطات البلديــات
الثقافيــة واإلجتامعيــة .وهنــاك تكــون مهمــة البلديــة بنــاء
األماكــن وجمــع النــاس مــن مختلــف الثقافــات تحت ســقف
واحــد .وبتبــادل الخـرات يجــب تعزيــز العالقات بــن الجوار
والعائلــة نفســها".

أخبار
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حمزة منصور
hamza-mansor9020@gmail.com

ت
الت�كوا أطفالكم ف ي� ظالم الغربة
وظل الحروب بعيدين عن التعلم ,فلن
ض
ي�ء سماء غربتهم ولن يخرجهم من
ي
ظل الحروب إال العلم والمعرفة...
إنهم اليجيدون القتال والحمل
السالح والخوض المعارك ,لكنهم
بثقافتهم وعلمهم قادرين عىل فتح
ت
ال�
الحدود والوصول إىل أهدافهم ي
يرجون...
أعتقد أننا وبعد كل أ
الحداث ال�ت
ي
جرت والتزال تجري أصبحنا عىل ي ن
يق�
بأن العلم هو السالح الوحيد الذي

ث ِّقفوا أوالدكم

ف
ف
و� غربته...
يحمي إالنسان ي� وطنه ي
أ
ت
ال� تنمو أفكارها وأحالمها
إن الجيال ي
بعيد ًة عن المؤسسات التعليمية ال تكون
أخطارها عىل الشخص نفسه فقط بل
عىل كل المجتمع ...
شعار
العلم نور والجهل ظالم
ٌ
نعرفه جميعاً ولطالما رددناه ونحن
صغار لكن جوهره يكمن ف ي� التجربة
ذاتها ,فليكن التعلم أهم تجاربنا ف ي�
الحياة...

ال نخفي أيضاً بأن مدرسة الحياة
بخ�ة
مهمة ,فعىل إالنسان أن يحظى ب
علمية وثقافية ف ي� الوقت الذي يجب أن
يكون لديه تجربة ف ي� فن التعايش مع
أنماط الحياة .فالحياة مدرسة بحد ذاتها
وإن لم يخض إالنسان ف ي� تفاصيلها
وزواياها فلن يستطيع تحقيق توازن ي ن
ب�
حياته العلمية والعملية...
التيأسوا من الفشل والتقفوا عند أول
المطبات فالفشل بداية طريق النجاح

وإن أخطأت أطفالكم فال تقسوا عليهم
ولكن كونوا دائماً خلفهم وصححوا
لهم المسار وأرشدوهم ليكونوا قادة ف ي�
المجتمع وأصحاب قرار سليم...
ض
ر� هللا
يقول إالمام الشافعي ي
عنه  :لوال الفشل لما عرفت طعم
النجاح .الفشل ليس عيباً لكن تال�اجع
كب� .علموا أوالدكم
والتقاعس خطأ ي
بأن الحياة تجارب وبأن عليهم السعي
للحصول عىل مايريدون وأن ال ينتظروا
أ
ت ت
تأ� إليهم فمصاعب الحياة
الشياء ح� ي
ومواجعها ش�ط النجاح والتقدم...

تصريح العمل للسوريين
كافتيريا خاصة
للنساء

افتتحــت رساب بهاديــر ،مقهــى خاصــا
للنســاء فقــط ،يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة،
يتميــز بجــو نســايئ ناعــم خــا ٍل مــن الصيــاح
والشــتائم التــي توجــد عــادة يف مقاهــي
الرجــال ،كــا يقــدم فيــه الطعــام والــراب
بشــكل يختلــف عــا تعــودت عليه النســاء يف
بيوتهــن.
وتقــول رساب إنهــا لقيــت اعرتاضــا مــن
الرجــال يف البدايــة ،لكنهــا حظيــت الحقــا
بــرواج بــن املتقاعــدات وربــات البيــوت
ولذلــك تعاونــت مــع قريبتهــا "عايشــان"
صاحبــة التجربــة الســابقة يف املطاعــم.
وأضافــت رساب قائلــة" :إن النســاء هنــا
يشــعرن بخصوصيــة غــر معتــادة ،هــذا مــا
أردتــه إىل جانــب الربــح ،وعليــه فقــد حظيــت
بالكثــر مــن الثنــاء واإلقبــال والتشــجيع"
،مؤكــدة أن املقهــى ال يهــدف إىل التفرقــة بــن
النســاء والرجــال ،بــل يعــزز حريــة ومكانــة
املــرأة يف املجتمــع.

تحدث السيد فاروق تشليك وزير
العمل والضمان اإلجتماعي
بما يتعلق بموضوع إذن العمل
لالجئين السورين حيث أكد بأنه
لم يتم مواجهة مشاكل بالنسبة
لحاملي جوازات السفر أو دفتر
اإلقامة التركية في الحصول
على تصريح العمل.
وذكر تشيلك بأن "قانون الهجرة" قد تم
مراجعته يف جلسة الربملان الرتيك .كام تم استقبال
جميع الفارين إىل الحدود الرتكية وذلك بعد اعتامد
غالبية املهاجرين السورين عىل الطرق الحدودية
كوسيلة للهجرة.
وأفاد تشيلك بأنهم بانتظار تعميم القرارات
املتعلقة بتصاريح العمل يف الزمن القريب.كام تابع
يف هذا السياق قائالً ”:تم تحويل جميع امللفات
والترشيعات املتعلقة بهذا املوضوع إىل وزارة
العمل .حيث أنه سيتم إعطاء ضيوفنا السوريني
هويات تعريف شخصية تؤمن ولحد كبري فرص
العمل وذلك بعد األخذ بعني االعتبار لشواغر
العمل يف تركيا .وبهذا تكون مشكلة العمل تم
حلها".
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العراق ,بركان يغلي!...
الحركة من المطار

أثنــاء صعــودي إىل طائــرة أربيــل مــن مطــار
أتاتورك-اســطنبول يف منتصــف ليلــة عيد األضحى
كان رأيس ممتلــئ كحقيبــة الظهــر التــي كنــت
أحملهــا .إنهــا أول مــرة أزور بهــا الع ـراق ,كانــت
تــدور يف رأيس أالف األســئلة .وبواســطة إحــدى
أفخــم وأكــر طائ ـرات الخطــوط الجويــة الرتكيــة
هبطنــا يف مطــار مدينــة أربيــل والتــي تعترب قلب
حكومــة إقليــم كردســتان العـراق الــذي يحكمهــا
الــرزاين .ثــم قامــت رشطــة مطــار كردســتان
بتفحــص جوزاتنــا لوقــت طويــل وبعدهــا وبــردد
ختمــوا لنــا جــوازات الســفر .خرجنــا مــن املطــار
وعنــد دخولنــا مدينــة أربيــل لفتــت انتباهنــا
أعــداد الســيارات الفخمــة يف زحمــة الطريــق.

أربيل شبيهة دبي

شــوارع واســعة ,مبــاين حديــث ,ناطحــات
ســحاب ,أحبــاب أمريــكا ,أحسســنا أنفســنا وكأننا
يف ديب أكــر مــن أربيــل .تركنــا خلــف ظهورنــا
املمــرات املضيئــة وتقاطعــات الطــرق املزيَّنــة
ورسنــا باتجــاه الطريــق الدائــري .وبعدهــا توجهنا
نحــو طريــق مظلــم .الجــو حــار جــدا ً ,أفتــح
نافــذة ســيارة األجــرة وأشــاهد ســحب الدخــان
املتصاعــدة مــن أبــار النفــط البعيــدة متــزق
الظــام .نتحمــس أكــر كلــا قاربنــا الوصــول إىل
مدينــة كركــوك الواقعــة تحــت الحصــار .لقــد

اســتولت قــوات البيشــمركة عــى كل يشء يف
مدينــة كركــوك .وبعــد تفحــص هوياتنــا مــن قبل
قــوات البيشــمركة يف نقــط التفتيــش يطلبــون
نزولنــا مــن العربــة .ففــي أحلك منطقــة جغرافية
يف العــراق مــن الطبيعــي أن تظهــر لنــا قــوات
البيشــمركة املســلحة متســلقة مــن الجبــال يف
منتصــف الليــل .وبعــد الوقــوف الطويــل ُس ـ ِم َح
لنــا بالدخــول إىل كركــوك.

حكوميــة وبدعــم مــن البيشــمركة .حيــث أن
أهــداف السياســة التوســعية الكرديــة هــي زيادة
عــدد االك ـراد يف كركــوك والعمــل عــى تحويــل
املــدن كالســليامنية وأربيــل إىل مــدن كرديــة .يف
أن محافــظ كركــوك كــردي أيض ـاً .يتكلــم اللغــة
الكرديــة ويتمتــع بعالقـ ٍ
ـات معتدلــة مــع الرتكامن
ويســتطيع حــل جميــع أمــوره براحــة مــع
مســؤويل كركــوك.

عندمــا كانــت تعــ ُّد املــدن الرتكامنيــة يف
العـراق كانــت تذكــر كل مــن أربيــل ,الســليامنية,
تلعفــر ,تــوزو حرماتــو باإلضافــة إىل كركــوك .وأمــا
بالنســبة للوضــع الراهــن فيبــدو وكأن الرتكــان
محارصيــن يف مدينــة واحــدة أال وهــي كركــوك.
بعيــدة كل البعــد عــن حضــارة أربيــل ,بيــوت
قدميــة ,طريــق غــر معبــدة تبــدو وكأنهــا مدينهة
أشــباح يف حلكــة الليــل مــع الحواجــز األمنيــة
املوزرعــة يف كل جانــب.

إن تقــدم أربيــل وتحرضهــا هــو الســبب
الــذي أتعــب الرتكــان وتــرك كركــوك يف حالــة
تأخــر .فأغلــب الرتكــان الذيــن تحدثنــا معهــم
يف حــارات كركــوك كانــوا يشــيدون وميدحــون
مــن بــارازاين .لتديّنــه وعملــه الــدؤوب لفعــل
أشــياء جميلــة تخــدم اإلنســان .حتــى ومــن
أجــل التخلــص مــن حالــة الفــوىض واإلضطرابــات
الحاليــة فالجميــع يقــول ":إذا تــم ضمنــا إىل إدارة
بــارازاين يف أربيــل فــإن كركــوك ســتنهض وتتقــدم
مثــل أربيــل ,وإال فــإن الخدمــات لكركــوك لــن
تصــل وال بالــف عــام" .لقــد أدت اإلبتــكارات
التــي قــام بهــا بــارازاين يف القطاعــات اإلقتصاديــة
واإلجتامعيــة إىل نشــوء تأثــر الدومينــو يف
املنطقــة .حتــى املــدن التــي تريــد أن تصبــح مثل
أربيــل قامــت بتحضــر أنفســها ذهنيــاً لتكــن
شــبيه ًة إلدارة بــارازاين.

كركوك جرح التركمان النازف

كركوك تعيش الدراما الفلسطينية

مــن املحزن أن يتم رؤية السياســة التوســعية
التــي تطبقهــا ارسائيــل عــى الفلســطينني تطبــق
عــى الرتكــان يف كركــوك ومــن قبــل األكـراد .فقد
أقيــم حــد بعــرض  1كيلومــر وطــول  15كيلومــر
يحيــط مبدينــة كركــوك مــن كل الجهــات ويؤمــن
للمســتوطنني األكـراد األرايض املجانية بتســهيالت

با ارزاني أثّر على المنطقة
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حزن الموصل وتلعفر
إن أعــداد الرتكــان الذيــن يعيشــون يف املوصــل
وتلعفــر والتــي ســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة مؤخـرا ً
كبــرة جــدا ً .فلقــد وقــع تركــان كركــوك يف نفــس
املحنــة التــي يعيشــها أقاربهــم وذويهــم يف املوصــل
وتلعفــر .إن املوصــل والتــي تعتــر خــط اإلمــداد
الرئيــي للمــواد الغذائيــة واالحتياجــات األخــرى
إىل مدينــة كركــوك يبــدو أنــه تــم عزلهــا متامـاً عــن
العــامل الخارجــي .كــا قطــع تنظيــم الدولــة جميــع
الخطــوط اللوجســتية التــي متــر عــر املوصــل .يف
حــن أن قلــق النــاس املوجوديــن يف املوصــل وتلعفر
ال الطعــام وال الــراب وإمنــا قلقهــم عــى وضــع
تركــان مدينــة كركــوك.
أسوء خدمة في أفضل مكان
تعــد حقــول مدينــة كركــوك البرتوليــة مــن أكــر
الحقــول جــودة عــى مســتوى العــامل .لكــن أكــر
مايســتطيع أهــايل كركــوك الحصــول عليه هــو  50لرت
مــن البنزيــن شــهرياً تضيــف لــه قــوات البيشــمركة
املــاء أيض ـاً .ولذلــك تصــدر أصــوات مزعجــة جــدا ً
مــن محــركات ســيارات الجيــب الفخمــة بســبب
رداءة البنزيــن .كــا أدهشــتنا طوابــر االنتظــار يف
محطــات البنزيــن .إننــا نواجــه صعوبة يف اســتيعاب
حصــول نقــص يف إمــدادات النفــط يف مركــز النفــط.
الخاسرون في الحرب هم التركمان
تنهــار كل معايــر االتحــاد أمــام مبــادئ التمييــز
العرقــي والدينــي واملذهبــي الــذي يبــدو واضحــاً
وجليــاً بشــكل كبــر .يف الواقــع فــإن الفجــوات
املوجــودة بــن األديــان واملذاهــب املختلفــة تحولت
إىل الهاويــة .كــا أن النزاعــات الكبــرة والشــديدة
بــن الســنة والشــيعة الميكــن أن تراهــا حتــى بــن
املســلمني واملســيحيني .إن الخالفــات الطائفيــة
والخالفــات العرقيــة والقوميــة تحــرق الع ـراق مــن
رأســه حتــى أخمــص قدميــه .بالرغــم مــن املجريــات
عــى أرض الواقــع ففــي النهايــة الخــارس الوحيــد
مــع األســف هــم الرتكــان فــاز مــن فــاز ووصــل إىل
هدفــه مــن أراد.
اضطهاد النظام الحاكم في بغداد
يف فــرة حكــم املالــي تم هضــم حقــوق العرب
الســنة واالكــراد والرتكــان وبقيــة امللــل األخــرى
وذلــك مــن خــال تطبيــق سياســة الشــيعة القاســية
تحــت املظلــة األمريكية يف جميــع أنحاء العـراق .إن
اســتيالء الشــيعة عــى حكومة بغــداد بدعــم أمرييك
وبالرغــم مــن قلــة الشــيعة هنــاك كان ســبباً لنشــوء
الفــوىض واالضطرابــات يف كل مــكان وســبباً لقلــب
املوازيــن يف العـراق رأسـاً عــى عقــب .حيــث قامت
العصابــات الشــيعية بارتــكاب مجــازر يف القــرى
الســنية ,خطفــت الرجــال واغتصبــت النســاء أيضـاً.
فقــد تــم رمــي شــباب الســنة وبــدون مســائلتهم
يف ســجن أبــو غريــب الــذي أنشــئ بالتعــاون بــن

دموع التركمان

جيــش املهــدي وفيلــق بــدر (املســؤول إيـران) كــا
تــم إذالل الســنة يف مراكــز الرشطــة التابعــة لهــم.
لقــد متكنــا مــن رؤيــة واحــدة مــن هــذه املراكــز
تحــت إحــدى املذابــح يف كركــوك .مل نســتطع إخفــاء
دهشــتنا عنــد رؤيــة األســلحة الثقيلــة املوجــودة
يف مراكــز الرشطــة والتــي تــم إعطائهــا إىل الشــباب
يف القــرى الشــيعية املجــاورة الــذي يتــم تدريبهــم
عســكرياً هنــاك.
العراق بركان يغلي
يف الحقيقــة ليســت الشــيعة هــي الجبهــة
الوحيــدة وال الســنة ...وليســت األكــراد جبهــة
واحــدة وال الرتكــان ...فهنــاك شــيعة وســنة
مــن الرتكــان ,وكذلــك األكــراد .وبنفــس الشــكل
فالجميــع لهــم ميــوالت صوفيــة وسلفية..الســلفيون
ليســوا جبهــة واحــدة ,والشــيعة كذلــك ..العــراق
عــى حافــة رصاعــات متعــددة .فــإذا تــم تحقيــق
أســوء الســيناريوهات فــإن العـراق ويف شــهور قليلــة
ســتحصد مــاال يقــل عــن مليــون قتيــل وماليــن
الالجئــن إىل دول الجــوار ســوريا ,الكويــت ,إيــران
وتركيــا .عــى األغلــب هــذا الــذي متطــح إليــه
أمريــكا ,إنكلــرا وإرسائيــل.
الدعم لداعش
أصبحــت الجامعــات االســامية تحــارب
عصابــات الغــزو األمريكيــة يف حــن أن القبائــل
الســنية تــن تحــت طغيــان فيلــق بــدر وجيــش
املهــدي حتــى أصبحــت داعــم للمرجعيــات
اإلســامية القادمــة إىل املنطقــة واملســاة تنظيــم
الدولــة اإلســامية يف الع ـراق والشــام .يف البدايــات
كانــت تبــدو داعــش عــى أنهــا الحامــي والراعــي

للســنة .ولكنهــا عنــد البــدء بهــدم الجوامــع ومــكان
العبــادة ســحبت العشــائر دعمها لهــا .وبتلــك الفرتة
الزمنيــة اســتطاعت داعــش مــن إنجــاز الكثــر مــن
هيكلهــا التنظيمــي .كــا أن القتــال بــن تنظيــم
الدولــة وقــوات البيشــمركة والجامعــات الشــيعية
اســتمرت طيلــة أيــام العيــد يف منطقــة توزهرماتــو
القريبــة جــدا ً مــن مدينــة كركــوك.
المقاومة ضد االحتالل األمريكي
يوجــد يف العـراق العديــد من املجموعــات التي
تحــارب ضــد االحتــال األمريــي .وتشــر الوقائــع إىل
أن املقاومــة التــي قامــت بهــا هــذه الجامعــات يف
العــراق أدت إىل كــر شــوكة األمريكيــن وب ّينــت
حجــم الــرر الــذي ألحقتــه بهــم .وبعــد ظهــور
تنظيــم الدولــة عــى الســاحة قامــت الواليــات
املتحــدة األمريكيــة بالعمــل عــى تشــويه صــورة
جامعــات املقاومــة الوطنيــة وذلــك مــن خــال
إبرازهــا كتنظيــم الدولــة أمــام الــرأي العــام العاملــي.
ومــن جانــب أخــر فــإن داعــش تقــوم بــرب هــذه
الجامعــات التــي أعلنــت بأنهــا عــدو لهــا .كــا تــم
اضطهــاد املقاومــة الوطنيــة العراقيــة خــال األيــام
املاضيــة ضمــن مثلــث الواليــات املتحــدة األمريكية,
إي ـران وتنظيــم الدولــة.
أمريكا وانكلت ار مؤسسو اللعبة
إن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأنكل ـرا هــم
مــن أعطــوا الضــوء األخــر إليــران مــن أجــل
الســيطرة والتحكم باملنطقــة .واألن يف حني إعطائهم
الدعــم للســلفيني والصوفيــن عــر الســعودية فإنهم
وبشــكل أخــر يعملــون خلــف الكواليــس عــى
إيجــاد ســبل التعــاون املشــرك مــع إي ـران.
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يف صبــاح العيــد مل يســتطع الرتكــان الذيــن
قابلونا يف املســجد مســك دموعهم .بســبب الســيارة
املفخخــة التــي فجــرت يف كركــوك .كل يــوم هنــاك
تفجـرات يف املدينــة .التوتـرات بني الشــيعة والســنة
العــرب واألكــراد والرتكــان حولــت املدينــة إىل
فــوىض .وعنــد علــم الجبهــة الرتكامنيــة بقدومنــا إىل
املنطقــة قامــوا بإرســال الحــرس املدججــن بالســاح
الذيــن قامــوا بحاميتنــا وتوفــر األمان لنــا يف مختلف
املناطــق التــي قمنــا بإج ـراء مقابــات بهــا.
اإلختالف في ذبح األضاحي
لقــد تعمقــت املســافات بــن الجامعــات
املوجــودة يف العـراق إىل درجــة أن الســنة قاموا بذبح
األضاحــي يف اليــوم األول مــن العيــد بينــا قامــت
الجامعــات التابعــة ملقتــدى الصــدر بذبــح األضاحــي
يف اليــوم الثــاين مــن العيــد باعتبــاره اليــوم األول وأما
بالنســبة للجامعــات التابعــة للسيســتاين فقامــت
بذبــح األضاحــي يف ثالــث أيــام عيــد األضحــى
عــى أنــه أول أيــام العيــد .وبعــد مشــاهدتنا لهــذه
الحــوادث تيقّنــا بــأن الع ـراق لــن يتحــد يف وقــت
قريــب ومســحنا ذلــك التخيــل مــن أذهاننــا متام ـاً.
يستخدمون المدنيين كدروٍع بشرية
تــرك تنظيــم الدولــة العديــد مــن املناطــق عقب
رضبــات ســاح الجــو األمريــي لهــا .كــا أجــر عــى
االنســحاب مــن العديــد مــن املناطــق .واألن يف
حــن انشــغال تنظيــم الدولــة بالدفــاع تقــوم قــوات
البيشــمركة بالهجــوم .لقــد قامــت قــوات البيشــمركة
باالســتيالء عــى بعــض القــرى واملناطــق واملحافظــات
يف مناطــق قريبــة مــن املوصــل .حيــث وضعــت يدها
عــى مناطــق مهمــور جوفــر ورابعــة .اســتطاعت
قــوات البيشــمركة حتــى اإلن إعــادة الســيطرة عــى
 100قريــة لكنهــا مل تســتطع حتــى األن تلقــن
التنظيــم رضبــة قاضيــة .وبالرغــم مــن قــوة وضخامــة
الرضبــات الجويــة التــي تشــنها أمريــكا والتحالــف
الــدويل لكــن التنظيــم الي ـزال قوي ـاً مؤث ـرا ً .والســبب
مــن عــدم حــدوث رضبــة قاضيــة للتنظيــم حتــى األن
هــو الخــوف مــن دخــول داعــش إىل قلــب املدينــة
يف حالــة الضغــط الكبــر عليهــا .تنســحب باتجــاه
املوصــل حيــث اليوجــد هنــاك رضبــات جوية بســبب
األكرثيــة الســنية.
يتــم اســتخدام بعــض النــاس كــدروع برشيــة يف
بعــض املناطــق .وبــدأ األن تنظيــم الدولــة بالتمســك
بالســنة الرتكــان وعــدم تركهــم .ألنــه إذا خــرج
املدنيــون مــن تلعفــر فــإن قــوات التحالــف الــدويل
ســتقوم بتدمــر املدينــة .ولذلــك فإنهــم يتمســكون
بالرتكــان ويســتخدمونهم كــدروع برشيــة .حتــى أن
رئيــس الــوزراء العبــادي رصح قبــل شــهر مــن األن
لقــوات الجيــش بعــدم رضب املناطــق التــي تحــوي
املدنيــن .ولذلــك الســبب فــإن داعــش تســتخدم
يتبع....
املدنيني.

السبت  1ترشين الثاين 2014

األضحى في العراق
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أوصلت جمعية اإلي هاها
االنسانية األضاحي إلى العراق

تمكنت جمعية المساعدة االنسانية الـ  iHHمن إيصال المساعدات االنسانية واألضاحي في هذا
العام إلى مايزيد عن مليون و  400ألف محتاج في  114دولة ومنطقة.

وســاهمت األيــادي البيضــاء ومحبــي عمــل
الخــر يف دعــم الجمعيــة اليصــال املعونــات إىل
اليتامــى واملظلومــن.
انطلقــت فــرق التوزيــع اليصــال األضاحــي
إىل أهلهــا وذلــك بعــد تحضـرات اســتمرت طويـاً
إليصــال املعونــات إىل جميــع أنحــاء العــامل.
فقــد قامــت جمعيــة األي در االنســانية التــي
يقــع مركزهــا الرئيــي يف مدينــة قونيــة بذبــح
األضاحــي وإيصالهــا للعـراق بالتعــاون مــع جمعيــة
الـــ  iHHاإلنســانية هــذا العــام .حيــث اســتطاع
فريــق األي در الــذي كان فعــاالً يف مدينــة كركــوك
العراقيــة مــن ايصــال أضاحــي العيــد إىل الفق ـراء
واملحتاجــن والرتكــان املحتاجــن .وتحــدث الســيد
إحســان أردم رئيــس جمعيــة األي در-إي هاهــا
فــرع قونيــة مبــا يخــص املوضــوع حيــث قــال”:
إن فعالياتنــا يف العـراق التـزال مســتمرة ,كــا أننــا
يف هــذا العيــد ( جمعيــة أي در وأي هاهــا) نتابــع
إيصــال األمانــات التــي أعطيــت لنــا إىل النــاس
الذيــن يعيشــون يف ظــروف أجربتهــم الحــرب عــى
العيــش فيهــا".
وأكــد إحســان أردم بأنهــم يفعلون مابوســعهم

إليصــال كافــة األضاحــي يف أول أيــام العيد وبشــكل
رسيــع ليتيحــوا إىل إخوانهــم املســلمني يف مدينــة
كركــوك العراقيــة الفرصــة لالســتمتاع بالعيد بشــكل
أفضــل.
وأفــاد إحســان أردم بــأن جمعيــة اإلي هاهــا
اإلنســانية اســتطاعت وبنجــاح إيصــال املســاعدات
االنســانية واألضاحــي إىل  114دولــة ومنطقــة حــول
العــامل .وتابــع إحســان ”:لقــد بلــغ عــدد األضاحــي
 6أالف داخــل القطــر و 34ألــف خــارج القطــر
وبذلــك يكــون مجمــوع األضاحــي  40ألــف أضحية
تــم توزريعهــا وإيصالهــا إىل املحتاجــن الذيــن يقدر
عددهــم مبليــون و 400ألــف إنســان".
وتابــع رئيــس الجمعيــة قائــاً ”:لقــد متــت
فعاليــات توزيــع األضاحــي يف البــاد واملناطــق
التــي شــهدت حروب ـاً وأزمــات كســوريا ,فلســطني,
العــراق ,لبنــان ,األردن ,باتــاين ,ميامنــار ,مــورو,
الباكســتان ,أفغانســتان ,دارفــور والصومــال .كــا أن
فريــق عمــل جمعيــة اإلهاهــا قــد وصــل إىل بلــدان
النيبــال ,رسيالنــكا ,ســورينام ,فيتنــام ,كوبــا ,هايتــي
وكامبوتشــيا بالرغــم مــن قلــة املســلمني هنــاك".
كرم إشكان

حرفيات
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لم أحزن إال على مكتبتي و مزروعاتي
محمد طيب الخطيب

محمد طيب الخطيب "أبو الطيب" ( 60عام) خطاط سوري من مدينة حمص ,واحد من ماليين السوريين
التي اجبرته الحرب القائمة في بالده منذ أكثر من اربعة سنوات على ترك مدينته والرحيل بعيدًا بحثًا
عن موطن أخر يحتضن موهبته ويحميه من شبح الموت الذي أصبح يالحق السوريين أين ماتوجهوا

محمد طيب
الخطيب

حمص الوطن

التقينــا أبــو الطيــب الــذي أمتعنــا
بحديثــه ولباقتــه حيــث قــال ":بــدأت
مبوهبــة الخــط العــريب يف الصــف الثــاين
اإلبتــدايئ وذلــك مــن خــال تقليــد
الكتابــات املوجــودة عــى كتــب املدرســة
كــا أننــي وللصدفــة فقــد كانــت أول
كلمــة قمــت بتخطيطهــا بخــط الرقعــة
املشــهور كلمــة تركيــا .ومــن بعدهــا
اشــريت كتــاب ألحــد كبــار الخطاطــن
العــرب املشــهوريني اســمه محمد هاشــم
البغــدادي أو هاشــم محمــد البغــدادي
العراقــي حيــث يعتــر كــراس محمــد
البغــدادي مــن أهــم الكراســات يف تعليــم
الخــط العــريب وكان مثنــه يف تلــك األيــام
 4لـرات ســورية ويف ذلــك الوقــت قمــت
بجمــع مثــن الكــراس حتــى اســتطعت
وبعــد فــرة مــن الزمــن مــن اقتنــاء ذلــك
الكتــاب الثمــن.
وكعــادايت قبــل قــراءة أي كتــاب

فإننــي أقــرأ مقدمتــه .وقــد كتــب هاشــم
البغــداد يف مقدمــة كتابــه أنــذاك جملة ال
أنســاها مــا حييــت والزلــت أرددهــا دامئاً
حيــث أننــي اســتخدمتها يف مقدمــة كتايب
الــذي أصبــح عــى وشــك االنتهــاء ليكــون
قريبــاً يف األســواق كــا أن البغــدادي
أبــدع يف كلــات مقدمــة كتابــه حيــث
أنــه ذكــر أهــم الخطاطــن العــرب ومنهم
املبــدع االســتاذ حامــد األمــدي الــذي
كان يقيــم يف اســطنبول والــذي خطــط
احــد املصاحــف والتــي تعتــر مــن أهــم
املصاحــف مــن ناحيــة التخطيــط ألنــه
اســتخدم اســلوبا مل يســبقه عليــه أحــد.
ففــي ســورة الرحمــن قــام بكتابــة لفــظ
الجاللــة اللــه ,ربهــم  ,ربــك واأليــه "فبــأي
أالء ربكــا تكذبــان" مــن بدايــة الصفحــة
وحتــى نهايتهــا بشــكل متسلســل فــوق
بعضهــا البعــض .كــا ذكــر البغــدادي
قصــة حيــاة الخطاطــن وذكــر الياقــوت

املســتعصمي ,ابــن
البــواب /عــي بــن هــال/
ويف نهايــة املقدمــة ذكــر تلــك
الجملــة التــي تأثــرت بهــا
كث ـرا رغــم ركاكتهــا لغوي ـاً
لكنهــا يف معناهــا تحــوي
العديــد مــن العــر حيــث قــال
أنــه جاهــز للنقــد مــن أي إنســان
وتابــع قائــاً تلــك الجملــة ":حيــث أن
الكــال للــه" ومنــذ ذاك الزمــن فإننــي
أرددهــا دامئـاً حتــى أننــي اســتهليت بهــا
مطلــع مقدمــة كتــايب الــذي أصبــح عــى
وشــك االنتهــاء .ومــن بعدهــا انقطعــت
عــن التخطيــط مــن ســنة  1971إىل ســنة
 1978حيــث اننــي تركــت املدرســة يف
تلــك الفــرة وانشــغلت يف مهنــة تصليــح
الســيارات وبعــد إتقــاين لهــذه املهنــة
ذهبــت إىل الخدمــة العســكرية وهنــاك
كنــت أكتــب مذكـرايت اليوميــة واألشــعار
والقصائــد النرثيــة وبعــد انهــايئ للخدمــة
العســكرية قمــت بكتابتهــا عــى شــكل
مجلديــن التـزال بحــوزيت حتــى األونة .يف
عــام الـــ  1992قمــت بالرتكيــز عــى مهنة
الخــط معتمــدا ً عــى القاعــدة ومســتندا ً
عــى أصوليــات الخــط العــريب .كــا أريــد
أن أذكــر أصدقــايئ الخطاطــن املرحــوم
نــزار مهتــدي أبوجــا واألخ شــاكر

اإلخــوان أبوغســان وصديقــي عدنــان
الشــيخ عثــان أبــا يحيــى الــذي حــاز
عــى  13عــر جائــزة بالخــط العــريب من
اســطنبول وهــو عضــو يف لجنــة تحكيــم
الخــط العــريب .ويف بدايــات الثــورة تهــدم
دكاين يف مدينــة بــاب عمــرو وبتاريــخ
 2013.04.12تهــدم منــزيل الــذي كان
يأوينــي وعائلتــي بعدهــا دخلت املشــفى
أنــا وزوجتــي بعــد تأثرنــا كث ـرا ً مــن أثــر
القصــف .وبعــد خروجــي من املستشــفى
بشــهرين أخــذت قـرار الرحيــل عــن البلد
بعــد أن فقــدت منــزيل ومــكان عمــي.
يف البدايــة اســتقرينا يف مدينــة
الريحانيــة الحدوديــة ومــن بعدهــا
انتقلنــا للعيــش يف مدينــة قونيــة التــي
تتمتــع بأجــوا ٍء اســامية مميــزة وأماكــن
أثريــة قدميــة تجــذب اهتاممــي وهــي
التــي جعلتنــي أختــار قونيــة لتكــون
مــكان اســتقرارنا..
أننــي مل أحــزن عــى يشء مبقــدار
حــزين عــى مكتبتــي التــي ورثتهــا عــن
والــدي ومزروعــايت التــي أصبحــت تحــت
الــركام يف بلــد أصبــح فيــه مشــهد الدمــار
أم ـرا ً معتــادا ً".
تقرير :حمزة منصور
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برج السالجقة الكوليه سيته
بُ ِني مجمع برج السالجقة (الكوليه سيته)
يف عام  2006مكان محطة الحافالت القدمية يف
مدينة قونية بطول  163مرت حيث يتكون من
 42طابق إشارة إىل رقم مدينة قونية حسب
ترتيب املدن الرتكية ,ويعترب برج السالجقة
الكوليه سيته أطول ناطحة سحاب يف منطقة
قونية وداخل األناضول ليكون بذلك سادس
أطول ناطحة سحاب عىل مستوى تركيا.
تختلف الطوابق العلوية ( )42-41عن
الطوابق األخرى السفلية حيث تستخدم
كمطاعم كام تم تصميمها بشكل دائري تتمتع
مبحاور قادرة عىل الدوران متكن الزائر من
مشاهدة جميع أنحاء مدينة قونية.
يتمتع مجمع الكوليه سيته التجاري بسوبر
ماركت ضخمة جداً تحتوي بداخلها جميع
أقسام املواد الغذائية واالحتياجات املنزلية
األخرى كام ويوجد داخل املجمع العديد
من قاعات السينام ومدينة ألعاب األطفال

ومختلف املحال واملاركات التجارية .وتقام يف
املجمع العديد من االحتفاالت والنشاطات
املختلفة كاملناسبات الدينية والوطنية ومعارض

الكتاب والرتاث والحرف اليدوية .ويعترب برج
السالجقة ( الكوليه سيته ) من أهم املناطق
التجارية والسياحية املوجودة يف مدينة قونية

العالم
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مليون
شخص
في الصين
يعيشون
بأقل من
دوالر واحد
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من النمو
االقتصادي
الهائل
الذي جعل
من البالد
ثاني أكبر
اقتصاد في
العالم

بان كي مون بين
أنفاق غزة واسرائيل

دخــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،بان
يك مــون ،األنفــاق بــن قطــاع غــزة وإرسائيل.
وقــال بــان يك مــون تعليقــا عــى مــا
شــاهده داخــل النفــق "ســبق يل أن أدنــت
مــرارا وتكــرارا إطــاق حــاس للصواريــخ،
ســواء مــن فــوق األرض أو مــن داخــل
األنفــاق ،وهــذا أمــر غــر مقبــول ،فقد ســبق
أن قلــت إن الصواريــخ التــي تقتــل املدنيــن
أمــر غــر مقبــول وتســتحق اإلدانــة ،ويجــب
أال يعيــش أي أحــد تحــت تهديــد الصواريــخ
واألنفــاق".
عــر األمــن العــام لألمــم
يف املقابــلَّ ،
املتحــدة عــن أســفه الشــديد للدمــار "الــذي
ال ميكــن وصفــه" يف القطــاع الفلســطيني.
يذكــر أن إرسائيــل تحــارص القطــاع
وتشــدد مــر مــن إجراءاتهــا األمنيــة عــى
حــدوده منــذ مــا قبــل انــدالع الحــرب األخــرة عــى غــزة والتــي اســتمرت مــا يقــرب
مــن شــهرين قبــل التوصــل إىل وقــف إلطــاق النــار يف أغســطس املــايض.
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يف الواليات املتحدة.
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ية
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ني.
دد البنك الدويل
وجاء يف دراسة أع
عتبة الفقر بـ 1.25دوالر
هذه السنة أن  %1دتها جامعة بكني ونرشتها
يوميا،
من
مل وهذا يعني أن الفقر يشم
ل
ح
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ي
العائالت الرثية يف الصني
ت
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ود من االنفتاح عىل العامل

القبض على  13ماليزي ينتمون لتنظيم الدولة
قالــت الســلطات املاليزيــة إنهــا اعتقلــت  13ماليزيــا
لالشــتباه يف صلتهــم بتنظيــم الدولــة اإلســامية ،ليصــل
بذلــك عــدد األشــخاص الذيــن اعتقلــوا منذ أبريل/نيســان
املــايض عــى خلفيــة االرتبــاط بالتنظيــم إىل .36
ونقلــت صحيفــة "ذي ســتار" عــن قائــد الرشطــة
الوطنيــة خالــد أبــو بكــر قولــه إن  13ماليزيــا اعتقلــوا
خــال مداهمــة مطعــم يف إحــدى ضواحــي مدينــة
كواالملبــور .وقــال أبــو بكــر "نحــن نراقــب باســتمرار هذه
األنشــطة ،وال مــكان لإلرهــاب والتطــرف يف هــذا البلــد"،
بحســب تعبــره.
واكتشــفت الســلطات
املاليزيــة أن املجموعــة -التي
تضــم بــن أعضائهــا عــددا
مــن النســاء -كانــت تخطــط
ملغــادرة البــاد.
وكانــت الســلطات
أكــدت يف وقــت ســابق أن مــا
بــن ثالثــن وأربعــن ماليزيــا
غــادروا إىل ســوريا للمشــاركة

يف القتــال ،الفتــة إىل أن مؤيــدي تنظيــم الدولــة اإلســامية
ينشــطون عــر شــبكات التواصــل االجتامعــي بحثــا عــن
تجنيــد أشــخاص جــدد.
وتعتقــد الســلطات أن مــا ال يقــل عــن ثالثــن ماليزيا
يحاربــون اآلن يف ســوريا والع ـراق يف صفــوف جامعــات
مختلفــة لهــا صلــة بالدولــة اإلســامية.
يذكــر أن الرشطــة املاليزيــة أعلنــت يف أغســطس/
آب املــايض إحبــاط مخطــط ملوجــة تفجــرات وضعــه
أشــخاص يؤيــدون أفــكار تنظيــم الدولــة االســامية.
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في حمص يرفعون المسدسات في دمشق يقطعون رؤوس القطط وفي حلب يضربون بالسيوف
الــزواج أكــر حــدث اجتامعــي
يف حيــاة اإلنســان ،وقــد دأبــت املــدن
واملحافظــات بــكل دولــة بالتفنــن بشــكل
وأســلوب وطرائــق االحتفــاالت بليلــة
الزفــاف ،وأصبــح لــكل مدينــة عاداتهــا
وتقاليدهــا الخاصــة بالزفــاف تبــدأ مــن
يــوم ذهــاب أهــل العريــس لطلــب يــد
العــروس يف بيــت أهلهــا وتنتهــي بليلــة
الدخلــة بــن العروســن التــي تــي حفــل
الزفــاف.
ومــع تطــور الزمــان واالنفتــاح
عــى الحضــارات ،بــدأت هــذه التقاليــد
والعــادات متيــل إىل االندثــار فأصبحــت ال
تطبــق إال مــن بعــض العائــات املحافظــة
واملتمســكة إىل اليــوم بتقاليــد املــايض.
ولذلــك قامــت وزارة الثقافــة
واإلرشــاد يف ســورية عــام  ،1961بتدويــن
عــادات وتقاليــد الــزواج
مــن دراســة تقاليــد الــزواج يف
جميــع املحافظــات ,نجــد أن مراحــل
تطــور عالقــة الــزواج بــن الرجــل واملــرأة
تبقــى واحــدة يف خطوطهــا العريضــة،
إال ان البــدع املختلفــة ظهــرت يف كل
بقعــة مــع التقاليــد األخــرى تحمــل
مؤثــرات الحــوادث التــي مــرت بهــا
فميزتهــا عــن مثيالتهــا حتــى باتــت يف كل
مــكان أســطورة مــن الخرافــات الحافلــة
بالغرائــب والطرائــف.
ففــي مدينــة دمشــق تبــدأ قصــة
الــزواج منــذ ســن مبكــرة فــا إن يبلــغ
الفتــى عمــر السادســة عــر حتــى تبــدأ
والدتــه مبشــوار البحــث لــه عــن عــروس
ال يزيــد عمرهــا عــن ثالثــة عــر ســنة،
وهــذا املشــوار ليــس بهــذه البســاطة
فقــد يســتغرق شــهورا ً وســنيناً تطــرق
مــن خاللــه والــدة العريــس جميــع
أبــواب الحــارة ،وتســأل":هل لديكــم فتــاة
للــزواج؟"
وكانــت (دايــة) الحــارة هــي املرافــق
األول لوالــدة العريــس ،وغالبــاً مــاكان
دور الدايــة كبــرا ً يف اختيــار العــروس
ألنهــا بحســب مهنتهــا تعــرف كل فتيــات
الحــارة والحــارات املجــاورة ،وبعــد أن يتم
االســتقرار عــى الفتــاة يبــدأ دور والــد
العريــس بالتحــري عــن ســمعة أهــل
العــروس ومكانتهــا االجتامعيــة.
ثــم يتشــكل وفد رســمي مــن وجهاء
الحــارة يتقدمهــم زعيمهــا ،ويذهبــوا
لبيــت العــروس لخطبتهــا من أهلهــا ،بعد
أن تكــون النســوة قــد مهــدن الطريــق
للرجــال وانتهــوا مــن املباحثــات األوليــة
فيــا يتعلــق بأمــور املهــر والســكن.
وبعــد ق ـراءة الفاتحــة يتــم االتفــاق
عــى موعــد لعقــد القـران ،وغالبـاً مــاكان
يكتــب عقــد القــران عــى قطعــة مــن
قــاش الحريــر يبلــغ طولهــا الــزراع أو
أكــر.

وعندمــا يــأيت أهــل العريــس لطلــب
العــروس يتلقاهــم أهــل املحلــة باملدافعة
واملامنعــة ويطلبــون منهــم الهدايــا
ورؤوس الغنــم وعــى أهــل العــروس
إطعــام جميــع أهــل العريــس وضيوفهــم.
تخــرج العــروس يف ليلــة الزفــاف
ومتتثــل بــن يــدي العريــس الــذي يرفــع
الربقــع عــن وجههــا ،وكلــا دارت مــرة
لصــق الــزوج وأبيــه اللـرات الذهبيــة عىل
جبهتهــا وخديهــا ،ثــم تقــوم أم العريــس
وتقــف أمــام البــاب فالمتكــن الزوجني من
الدخــول إال بعــد انحنائهــا مــن تحــت
رجليهــا ،ثــم تدخــل الزوجــة إىل مخدعهــا
فيتلقاهــا زوجهــا الــذي يتوجــب عليــه أن
يكــون مهاب ـاً ذو شــخصية قويــة ويقــال
أن بعــض الرجــال كان يحــرون قطــة
ملخادعهــم ويحاولــون قطــع رأســها أمــام
زوجاتهــم وذلــك لتزيــد مهابــة الــزوج
أمــام زوجتــه.
أمــا يف حلــب فيلعــب حــام الســوق
دورا ً كبــرا ً يف مرحلــة الخطوبــة ،فهــو
يتيــح ألم العريــس فرصــة هامة الكتشــاف
الفتيــات الجميــات ومشــاهدتهن بــدون
تجميــل.

ويتفنــن أهــل العريــس يف ابتــداع
الحيــل املاكــرة لفحــص العــروس ،فتعمــد
الخاطبــة إىل تقبيــل الفتــاة قبلــة طويلــة
لتشــم رائحــة فمهــا ،وتقــوم مــن ثــم
بطريقــة بهلوانيــة بشــد شــعرها خوفــاً
مــن أن يكــون مســتعار.
تجلــس العــروس يف ليلــة الزفــاف
عــادة عــى كــريس عــال بعــد أن تلصــق أم
العريــس عــى جبينهــا لــرة ذهبيــة هدية
منهــا ،وتوضــع أمامهــا مــرآة وشــمعتان
طويلتــان ويــركان دون أن يطفئهــا
أحــد ،فــإذا اســتمرتا حتــى تذوبــان تصبــح
كل أيــام العــروس مرشقــة ،وميــر أمــام
العــروس صبــي جميــل حتــى تحمــل
العــروس يف بكرهــا ولــدا ً مثلــه.
ثــم تذهــب (املشــاطة) بهــا إىل
البيــت وتخلــع عنهــا تلــك الهيئــة وتفــرغ
عليهــا ثيــاب وتلبســها عاممــة كعاممــة
القــايض ،ومتســك ســيفاً مســلوالً معهــا
وتــأيت بــه إىل الــزوج الــذي يأخــذ منهــا
الســيف ويرضبهــا بصفحتــه عــى رأســها
ثــاث رضبــات.
ويف حــاة تســتبدل العــروس جميــع
أثوابهــا ليلــة الزفــاف وتقبــل عليهــا

صديقاتهــا الفتيــات ويختطفن مــن يديها
قطــع الحلــوة لتــري إليهــن عــدوى
الــزواج.
ويف حمــص إذا خطبــت فتــاة إىل
شــاب قريــب لهــا يعــرف أحدهــا اآلخــر
منــذ الصغــر منعــت عنــه فــا يعــود
يراهــا إال ســاعة الدخلــة.
ويف ليلــة الدخلــة يفــرش العريــس
ذيــل ثــوب العــروس ويصــي ركعتــن
شــكرا ً للــه ،ثــم يقبلهــا وينقدهــا
(الصباحيــة) وهــي عبــارة عــن دراهــم
وعقــد مــن حــي.
ويلجــئ الرجــال إىل أســلوب تخويف
العــروس وإرهابهــا يك تخــاف عريســها
طيلــة حياتهــا معــه ،فيشــهرون يف وجههــا
املسدســات أو يعلقــون الســيوف يف ليلــة
العــرس ،ومنهــم مــن يرضبهــا رضبــاً
حقيقي ـاً.
أمــا يف الالذقيــة فيجــب استشــارة
شــيخ الحــارة قبــل كل خطوبــة كــيء
مــن املجاملــة ،وبعــد االتفــاق عــى
موضــوع املهــر يقــدم أهــل العــروس
هديــة عــادة ماتكــون مبلــغ مــن املــال
تســمى (رضــاوة) ويخــص خــال العــروس

بهديــة مامثلــة وهــذه العــادة منتــرة يف
الريــف.
ودعــوة األهــل واألصدقــاء إىل
احتفــاالت الــزواج ال تتــم ببطاقــات
مطبوعــة ،بــل يوفــد رســول خــاص يحمل
هدايــا رمزيــة مــن أهــل العريــس مثــل
مناديــل أو رصر مــن الــن وغــر ذلــك مــن
األشــياء ولهــذه األشــياء مدلــول خــاص.
وبعــد الزفــاف تلصــق العــروس عــى
بــاب العريــس قطعة مــن خمــرة العجني
وبعــد دخولهــا يقــف العريــس عــى
إحــدى قدمــي العروس إشــعارا ً بســطوته،
ويف بعــض املناطــق يهــم برضبهــا وقــد
يرضبهــا فع ـاً.
بعــد الــزواج بفــرة مــن الزمــن تعــود
العــروس إىل زيــارة أهلهــا وتســمى هــذه
الزيــارة (الــردة) ثــم يــأيت زوجهــا بعــد
بضعــة أيــام حامـاً معــه الهدايــا الثمينــة
التــي ترفــع مكانتهــا أمــام أهلهــا ،ويعــود
بهــا إىل بيــت الزوجيــة.
ويف مناطــق الجزيــرة العليــا يتفــق
الطرفــان عــى تحديــد يوم عقــد الخطوبة
رشيطــة تقديــم األغـراض التاليــة:
الكمــة :غطــاء للــرأس مزيــن
بالنقــود الفضــة .الشــوكة :سلســلة مــن
الفضــة عريضــة تغــرز يف الوســط بالزنــار.
الدبــوس :وهــو دبــوس مــن الفضــة تتدىل
منــه سالســل تتعلــق بهــا نقــود فضيــة.
العرشــية :إيشــارب مــن الحريــر تعصــب
بــه العــروس رأســها .الشــال العجمــي:
وهــو زنــار مــن الصــوف الخالــص.
وترفــع عــى بيــت العــروس قصبــة
طويلــة بعــد دفــع النقــد بخمســة عــر
يومــاً تحمــل منديــاً كبــرا ً يســمونه
(هربيــة) داللــة عــى أن صاحــب البيــت
يقيــم عرســاً ،ويكتســب العريــس منــذ
هــذه اللحظــة لقــب باشــا مــا يخولــه
حــق األمــر عــى كافــة الشــباب الع ـزاب
إىل أن تنتهــي احتفــاالت الــزواج كلهــا.
وهــذه العــادات تــكاد تكــون واحــدة
عنــد جميــع القبائــل عربيــة وكرديــة
ورسيانيــة وآشــورية مــع فــروق بســيطة
ال تختلــف إال يف إقامــة املراســم الدينيــة
عنــد املســلمني واملســيحيني.
وعنــد الرشاكســة عــى الخاطــب أن
يختفــي عــن أهلــه منــذ اللحظــة التــي يبلــغ
فيهــا والــده برغبتــه يف الــزواج ،وينــز ضيفــاً
عــى أحــد أصدقائــه ويبقــى كذلــك حتــى نهايــة
جميــع الحفــات واملراســم.
والــزواج بطريقــة الخطــف عــادة مشــهورة
عنــد الرشاكســة وهــي مــن صميــم تقاليدهــم
التاريخيــة وال يعمــد إليهــا الشــباب إال يف حاالت
مامنعــة أهــل الفتــاة،
وميكــن أن يتــم االختطــاف برغبــة الفتــاة
او بدونهــا ،وقــد تــؤدي صدامــات داميــة وقتــى
وجرحــى.
تقرير :حمزة منصور
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العربية ...لغة أهل الجنة

نبذة:
عبد الله فوزي كوجاأير
خ�ة ف ي� مجال تعليم
 30عام ب
أ
اللغة العربية للتراك

كيــف تحدثنــا عــن مســرتك يف تعلــم
اللغــة العربيــة؟
ذهبــت مــع أصدقــايئ إىل ســورية
يف عــام  1991حتــى عــام  1993موفديــن
مــن قبــل الحكومــة الرتكيــة بهــدف تعزيــز
التبــادل الثقايف بــن البلدين .إلتحقنــا بدورة
تعليــم اللغــة العربيــة لألجانــب .كــا أننــا
عملنــا عــى إكتشــاف ســبل وكيفيــة تعليــم
اللغــة العربيــة لألتــراك لهــذا الســبب
ذهبنــا إىل ســورية .وملعرفــة كيفيــة تعلــم
وتعليــم أي لغــة أجنبيــة عليــك اإلختــاط
مــع أهلهــا ومعرفــة مايحبونــه ومايكرهونه
كــا عليــك دراســة ثقافتهــم لتســتطيع فــك
لغــز اللغــة التــي يتحدثــون بهــا .حتــى أن
بعــض الســكان هنــاك قــال يل "إن مل تــأكل
الفــول وإن مل تــرب عــرق الســوس فلــن
تســتطيع تعلــم اللغــة العربيــة" .بالفعــل
فعندمــا تعيــش ثقافــة اللغــة التــي تريــد
تعلمهــا أدبيـاً ثقافيـاً تاريخياً حتــى بالطعام
والــراب فإنــك تســتطيع فهــم دهاليــز
وتفاصيــل هــذه اللغــة.
كيــف تخربنــا عــن أخــر إصــدار قمــت
بإصــداره؟
إننــي ياإلضافــة إىل مهنتــي كمــدرس
للغــة العربيــة فأننــي أهتــم برتجمــة
األحاديــث النبويــة .فقــد ترجمــة العديــد
مــن كتــب الحديــث كصحيــح البخــاري
واللؤلــؤ واملرجــان يف مااتفق عليه الشــيخان
ملحمــد فاضــل عبــد الباقــي واســتدركت
مايقــارب الـــ  100حديــث غابــت عــن
نظــر محمــد فاضــل .ويف أثنــاء تدريــي
ملــادة اللغــة العربيــة الحظــت اســتصعاب
الطــاب للغــة العربيــة بســبب الطريقــة
الخاطئــة املتبعــة يف تعليــم اللغــة العربيــة
ضمــن مناهــج التعليــم الرتكيــة .وبنــا ًء عــى
ذلــك قمــت بإصــدار نســخة لتعليــم اللغــة
العربيــة تعتمد عــى نصوص قصــرة باللغة
العربيــة مــع ترجمتهــا باألســفل مرفقــ ًة
برتجمــة املفــردات املوجــودة بالنص نفســه.
مؤلفــة مــن مراحــل متعــددة وبأحجــام
صغــرة جــدا ً متكــن مــن رفــع معنويــات
الطالــب مــع انتهــاء كل مرحلــة.

يتمكــن الطالــب ضمن النســخة األوىل
مــن حفــظ  600كلمــة باللغــة العربيــة
و 800كلمــة بالنســخة الثانيــة و1000
كلمــة بالنســخة الثالثــة وهكــذا ضمــن
منهــج مبســط يســتطيع الطالــب كــر
تلــك الوهــم الــذي يخيفــه مــن تعلــم اللغة
العربيــة ويســاعده عــى تطويــر نفســه
وبشــكل مســي .فقــد عمدنــا باســتخدام
األلــوان املختلفــة والنصــوص القصــرة
وطريقــة تكـرار املعلومة إىل جــذب اهتامم
املتعلــم ومتكنــه مــن اختبار نفســه بنفســه.
إننــي ال أقــول بــأن اللغــة العربيــة
لغــة صعبــة بــل بــأن الخطــأ يف الطــرق
املســتخدمة يف تعليــم اللغــة العربية .حيث
تــم تخويــف الطالــب مــن اللغــة العربيــة
ولذلــك اعتمــت يف هــذا اإلصــدار عــى
مبــدأ يــروا وال تعــروا ,ليــس هنــاك
صعوبــة يف تعلــم اللغــة العربيــة .كإننــي
وضعــت الطفــل يف حــوض مــاء بعمــق 10
ســم وقلــت لــه اســبح ,فعندمــا يشــعر بأنه
يســتطيع الســباحة يف ذالك الحوض يتشكل
عنــده فضول للســباحة يف حــوض أعمق وال
تتكــون عنــده عقــده مــن الســباحة كذلــك
اللغــة العربيــة عندمــا تبســطها أمــام غــر
الناطــق بهــا يصبــح لديــه الفضــول لتعلمها
ومعرفــة تفاصيلهــا كاملــة.
أســتاذ عبــد اللــه ماهــي رســالتكم يف
النهايــة؟
إننــا نتعلــم اللغــة العربيــة لفهــم كالم
ربنــا ولتعلــم أمــور ديننــا باللغــة التــي
أنــزل القــرأن بهــا .األن إن الناطــق باللغــة
اإلنكليزيــة يســتطيع الذهــاب والتواصل مع
جميــع النــاس أينــا كان وأينام يكــون فقط
إلتقانــه اللغــة اإلنكليزيــة .إننــا كمســلمون
يجــب أن تكــون لغــة التواصــل املشــركة
بيننــا هــي اللغــة العربيــة .لكــن األن ومــع
األســف اللغــة العربيــة فقــدت قيمتهــا يف
بــاد العــرب ومــن هنــا أوجــه رســالة إىل
األخــوة العــرب أن اهتمــوا بلغتكــم فاللغــة
العربيــة لســان أهــل الجنــة.
حمزة منصور
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طبيب أخصائي
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ARAPLAR

حسين باش
المنطمة الجديدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

أجوبة
العدد
املايض

أفقي
 -1طرابــزون  -يــس  -2ربيــع –
بيــايت  -3ايطاليــا – ســب  -4أبعــد
بــت  -6أمل
– ســم  -عــو  -5ألي ُّ -
– حــادة  -7ريــح  -8نســمة  -فــاين
ظــآن
 -9ســمك – ورود  -10ررر ّ -

عمودي
 -1طرابيــا – نــر  -2ربيــع األســمر -3
مالطيــا  -مكــر  -4داعــب  -5ود  -6وبيســتحي
 -7نيــام  -محفــوظ  -8أدم  -9يتّســع -10
ســيبويه – نــي

كلامت متقاطعة

أفقي
 -1لقــب بشــيخ الخطاطــن وهــو مــن
تركيــا مــن محافظــة ديــار بكــر – نبــي مــن
أنبيــاء اللــه كان مؤمنــاً وابنــه كافــر
 -2شــخصية لطاملــا حلــق خيــال اإلنســان
بحث ـاً عنهــا وهــي متلــئ األســاطري والقصــص
الخياليــة
 -3مسح – من ألشهر الحرم
 -4است ّمر  -السعادة
 -5مــن أحــرف املضارعــة – صــوت
الضفــدع
 -6دولــة أروبيــة لقبــت بــاألرايض
ا ملنخفضــة
 -7أكــر وأقــدم مدينــة يف اسـراليا -حزين
مهموم
 -8يحسد  -قتل
 -9منوت
 -10من أنواع الزهور
عمودي
 -1مؤسس حركة حامس
 -2جمع لوحة – ولد الفيل
 -3جمع ريم – من صفات األم
 -4اسم علم مؤنث  -يشاهد
" -5هــذا" باللهجــة املرصيــة – مــن
العلــوم الدينيــة
 -6أداة النداء – سقاية  +بلد متتابعان
 -7اختلــس النظــر  +أمــر قــال متتابعان –
حافــظ عــى أمنه
 -8عوى -أفىش
 -9كلمــة جانــم تركيــة مامعناهــا بالعــريب
" مبعــرة "  -أب األب مبعــرة
 -10نهــى عــن الشــيئ – جزيــرة تقــع يف
بحــر الصــن بــرق أســيا

لقــد دخلــت الحــرب المشــتعلة عــى حدودنــا
عامهــا الرابــع .وأثنــاء مقاومــة أفغانســتان للهمجيــة
أ
المريكيــة طيلــة  13عــام ,يصــل أعــداد قتــى العـراق
ف
إىل 1,5مليــون شــخص ي� عامهــا الـــ . 12لم تشــبع هذه
الذئــاب وقطــاع الطــرق مــن دمــاء المسـ ي ن
ـلم� ,فكلمــا
كـ بـرت الحــرب كـ بـروا معهــا...
إنهــم يهاجمــون أ
الر ض
ا� إالســامية بقيــادة ش�طة
العالــم جيــش الجالديــن .يوالمهمــة هــي أ
النتشــار �ف
ي
بلــدان أكـ ثـر كلمــا ازدادت النـ يـران ألن هــدف الواليــات
ـ� هــو التقســيم والمهاجمــة .فــإذا
المتحــدة الرئيـ
ـ� أ
اللمــان و إالنجلـ ي ز
تداخلــت المصالـ يـح بـ ي ن
ـ� فيا لســوء
أحوالنــا .ولــو اســتطاع إالنســان التنبــؤ والهــروب مــن
ت
ـ� يرمونهــا .فلــن يســتطيع النجــاة أبــدا ...
الفتنــة الـ ي
باختصــار فإنهــم يريــدون إضافــة تركيــا إىل
قافلــة ســوريا ,العـراق ,كردســتان ,اليمــن ,أفغانســتان,
الباكســتان ,الســودان والصومــال ...
ف
و� أثنــاء إنشــغال العالــم بمــا يجــري ف� ي ن
عــ�
ي
ي
أ
ن
العــرب .تفتــح تركيــا حضنهــا للكـراد الهربـ يـ� وتســد
جوعهــم لذلــك يريــدون معاقبتهــا ويقفــون ضدهــا.
...
إن المنظمــة الجديــدة ت
الــ� يتــم إنشــاؤها ف ي�
ي
مركــز شــنغال ســتبقي المنطقــو وتركيــا لفـ تـرة طويلــة
داخــل النــار .حيــث أن مهمــة هــذا التنظيــم هــو جــر
تركيــا إىل الحــرب أو جلــب الحــرب إىل داخــل تركيــا.
بــدأت أ
النشــطة ف ي� تركيــا وذلــك بتعكـ يـر جــو الســام
ت
ف ي� المــدن ال�كيــة لجــر البلــد إىل الســيناريو الســوري
ت
ـ� قامــت بهــا كل مــن
مــن خــال عمليــات التســليح الـ ي
ُ
ً
أمريــكا ,ألمانيــا ,كنــدا وهولنــدا ,وأيضــا التعزيــزات
ت
الــ� مــدت بهــا إيــران هــذا التنظيــم
والتكتيــكات ن ي
أ
لتقويتــه .أنــ ي أؤمــن بــأن قــوات المــن العــام
مشـ تـركة مــع الحكومــة قــد قـرأت مجريــات أ
الحــداث
بشــكل صحيــح .إن تركيــا ف� جميــع أ
الوضــاع والحاالت
ي
تعمــل جاهــدت مــن أجــل حمايــة الشــعب بتوفـ يـر
أ
أ
ت
تعت�هــا قضيــة
ـ� ب
المــن والمــان ووحــدة البــاد الـ ي
الدولــة الرئيســة .كمــا أود أن أذكــر تلــك الوســائل
ت
ت
ـ� تخــدم
ـ� تهلــل لظـ زـام الفتنــة والـ ي
إالعالميــة أالـ ي
نجل�يــة المتعفنــة.
العقليــة اللمانيــة و إال ي
هل ستدخل تركيا إىل الحرب؟
يبــدو أن جــر تركيــا إىل الحــرب وشــيكاً.
فالترصيحــات الصــادرة عــن الجنــاح العســكري,
ـر� تظهــر
والضغوطــات الممارســة مــن الجانــب الغـ ب ي
ذلــك .لهــذا فعــى تركيــا الصمــود ف ي� وجــه كل الحجــج
أيــاً كانــت وكيفمــا تكــون.
ت
ـ� تجلــب
يجــب عــى تركيــا أن تكــون الدولــة الـ ي
للمنطقــة الســام والراحــة دون اســتبعاد أي أحــد
وذلــك بمعانقــة الجميــع وإظهــار دور العقــل
والمنطــق .لــم يكــن همــاك حاجــة لطلــب إالذن مــن
الوليــات المتحــدة أ
المريكيــة مــن أجــل إعــان منطقة
ت
حظــر جــوي تمتــد مــن شــمال ســوريا حــى مدينــة
الالذقيــة .ف ي� هــذه الحالــة لــن يعــرف ماالــذي يجلــب
ويؤخذلكــن مــن المؤكــد هنــاك حاجــة إلقامــة خنــدق
يحمــي دولتنــا مــن وصــول النــار لهــا .وجديــر بنــا
الذكــر بــأن هــذه الحالــة لــن تناســب بريطانيــا وفقـاًَ
لحســاباتها .فلقــد رأينــا ردة فعــل أنكلـ تـرا وأتباعهــا ف ي�
أ
ت
ال�
ســاحات تقســيم وذلــك بســبب المنطقــة المنــة أ ي
تــود تركيــا إقامتهــا لحمايــة نفســها مــن النـ يـران .والن,
فليــس هنــاك حاجــة إىل خـ بـراء للتأكــد بــأن الســبب
ف� أ
الحــداث الجاريــة ف� هونــغ كونــغ هــي ت
انكلــرا.
ي
ي
ف
ز
االنجلـ يـ� ي� حالــة خســارة ...وكلنــا ســننتظر ونشــاهد
كيــف ســيؤثر هــذا الــش ي ء عــى الدنيــا .نســتطيع
القــول بــأن عــرض الحكومــة الصينيــة عــى تركيــا فتح
بــاب التجــارة الحــرة بـ ي ن
ـ� البلديــن ماهــو إال اقـ تـراح
ـ� يتــم تنفيــذه ف ي� كواليــس هــذه الحــرب.
تكتيـ ي
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فائدة القهوة السوداء
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إن استهالك القهوة السوداء بما يزيد على كوب واحد يوميا
قد يقلل خطر اإلصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

إن بعــض التغيــرات البســيطة يف
منــط الحيــاة قــد يكــون لهــا تأثــر كبــر
عــى صحــة اإلنســان ،إذ إن مامرســة
متريــن ريــايض معتــدل ملــدة ثالثــن
دقيقــة يوميــا ،ومبعــدل خمســة أيــام
يف األســبوع ،رمبــا تكــون كافيــة لتقليــل

خطــر اإلصابــة بالنــوع الثــاين مــن مــرض
الســكري ،فضــا عــن مســاعدة مــرىض
الســكري عــى التحكــم مبعــدالت ســكر
الــدم.
كــا أن اإلكثــار مــن اســتهالك القهوة
الســوداء التــي تحتــوي عــى الكافيني مبا

يزيــد عــى كــوب واحــد يوميــا ،ميكــن
أن يقلــل مــن خطــر اإلصابــة بالنــوع
الثــاين مــن مــرض الســكري ،علــا بأنه ال
ينصــح بتنــاول أكــر مــن أربعــة أكــواب
مــن القهــوة يوميــا ،إذ قــد تكــون لهــا
آثــار ضــارة بصحــة اإلنســان.

اختر طعاماً مناسباً لطفلك
ينصــح األطبــاء بــرورة توخــي
ضاألطعمــة
الحــذر تجــاه تقديــم بعــ 
صغــرة الحجــم -مثــل املكـرات كاللــوز
والفــول الســوداين والفســتق -لألطفــال،
ألنهــا مـناملمكــن ومبنتهــى الســهولة أن
تتســلل إىل الجهــاز التنفــي وتــؤدي إ ىل
االختنــاق .ويفضــل األطبــاء عــدم تقديــم
تلــك األطعمــة مطلقــا إىل األطفــا ل

الصغــار.
وتشــر الدراســات الطبيــة إىل أن
األطفــال الصغــار أكــر ُعرضــة لصعوبــات
البلــع أثنــاء تنــاو ل الطعــام مقارنــة
بالبالغــن ،إذ إنهــم معتــادون عــى وضــع
أي طعــام يف أفواههـ مأو التحــدث أثنــاء
مضغهــم للطعــام ،كــا أن عــدم وجــود
أرضاس لديهــم يحــد م ـ نقدرتهــم عــى

الفضول يقوي الذاكرة

رصــد باحثــون نشــاطا كبـرا يف املــخ عند إثــارة فضول اإلنســان
حــول موضــوع معــن ،ويشــمل النشــاط أماكــن معينــة يف املــخ
تســاعد عــى تقويــة الذاكــرة.
ورصــد الباحثــون نشــاطا أثنــاء فــرات الفضــول يف مناطــق
املكافــأة يف املــخ ،وهــي التــي تحســن بشــكل كبــر مــن قــوة
التذكــر.

املضــغ بشــكل ملحــوظ.
وملواجهــة صعوبــات البلــع لــدى
األطفــال الصغــار ،شــددت الدراســات
عــى رضورةأن يتنــاول األطفــال الصغــار
طعامهــم أثنــاء الجلــوس وليــس أثنــاء
اللعــبواللهــو ،كــا ينبغــي أيضــا أن
يــأكل األطفــال بصحبــة أحــد األشــخاص
البالغــن،وليــس مبفردهــم.

التفاح عالج البدانة
ثبتــت
أ
البدانــة إذ تســاعد عــى منو
الدراســات أهميــة
البكترييــا الصديقــة يف
القيمــة الغذائيــة
القولــون الحتوائهــا
لفاكهــة التفــاح
عــى املــواد غــر
يف الحفــاظ عــى
القابلــة للهضــم
تــوازن الجســم
مبــا فيهــا األليــاف
حيــث أظهــرت
و ا لبو ليفينــو ل
دراســة أمريكيــة
ونســب منخفضــة مــن
عــن جامعة واشــنطن
الكربوهيــدرات التــي ال
ســتايت أن املكونــات
تتفتــت حتــى مــع تعرضهــا للمضغ
غــر القابلــة للهضــم
وأحــاض املعــدة واألنزميــات
ـا
ـ
باحتوائه
املوجــودة يف التفــاح وخصوصــا
الهاضمــة فتصــل إىل القولــون عــى
للهضم
ـة
ـ
القابل
ـر
ـ
غ
ـارص
ـ
العن
ـض
ـ
بع
األخــر تشــكل عامــل حاميــة مــن
حالهــا فيتــم تخمريهــا مــن البكترييا
محبــذة
منهــا
األخــر
خاصــة
اضطرابــات زيــادة الــوزن.
مــا يعــود بالفائــدة لنمــو البكترييــا
مكافحــة
عــى
تســاعد
كونهــا
فالفاكهــة التــي عرفــت
الصديقــة يف األمعــاء.

مؤكوالت
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اليبرق ورق العنب
ورق العنب أو ورق العريش وتسمى كذلك دولمة أو صارما ،هي أكلة
عثمانية ،عرفت في العديد من البلدان وأصبحت أكلة مشهورة في بالد
الشام ومصر والعراق وتركيا والبلقان والقوقاز .يعود اسم يبرق إلى
اللغة التركية أصلها «ياپراق» أو «يپراق» وتعني ورق الشجر بشكل عام
أو ورق الكرمة (العنب) بشكل خاص

المكونات
ّ

 1كغ من أوراق العنب ٬مغسول ومشذّب  1 -كوب أو
 200غ من األرز األبيض ذو الحبة الطويلة  2 -مالعق طعام
من الزبدة غري اململحة  400 -غ من لحم البقر املفروم 2 -
مالعق صغرية من القرفة املطحونة  1 -كوب أو  200غ من
الزبيب  6 -مالعق طعام أو  90غ من دبس الرمان ½1 -
أكواب أو  150غ من الجوز ٬املقطّع ناعامً  2 -مالعق صغرية
من الطرخون املجفف  2 -مكعبات أو  20غ من مرقة
الدجاج ماجي  6 -أكواب أو  ½1لرت من املاء ٬الساخن 2 -
مالعق طعام من عصري الحامض

طريقة التحضير

تُغمس أوراق العنب يف املاء املغيل وتُرفع فورا ً ،ث ّم توضع تحت املاء البارد
ُحض الحشوة عرب طبخ األر ّز جزئياً يف املاء الساخن وتصفيته ووضعه
وت ُصفّى .ت ّ
جانباً .يف مقالة عميقة ،تُذ ّوب الزبدة ويُضاف اللحم املفروم ويُقىل مل ّدة
متوسطة االرتفاع  .تُضاف القرفة والطرخوم والزبيب
 10دقائق عىل حرارة ّ
ودبس الر ّمان املتبقّي والجوز املقطّع يف املقالة وتُقىل مع التحريك لخمس
دقائق إضافية .يُضاف األر ّز املطبوخ جزئياً بهدوء مع الحرص عىل عدم كرس
كل ورقة عنب (مع وضع وجهها الالمع عىل سطح مالس)
حبيبات األرزّ .تُ ّد ّ
عىل السطح .ث ّم تُحىش مبلعقة كبرية أو ملعقة صغرية من الحشوة (بحسب
ُرص أوراق العنب ج ّيدا ً الواحدة قرب األخرى
حجمها) وتُطوى جوانبها وت ُّلف .ت ّ
متوسط الحجم من دون ترك فسحة بينها .يوضع طبق
يف طبقات يف قدر ّ
ثقيل عىل سطح األوراق امللفوفة للمحافظة عىل شكلها خالل الطهو .تُضاف
مرقة الدجاج ماجي ،املاء وصلصة الدبس عىل القدر حتى تغطّي لفافات ورق
العنب ،ث ّم يُضاف عصري الليمون الحامض .تُرتك املك ّونات لتغيل ،ث ّم تُغطّى
وتُح ّرك عىل نار خفيفة مل ّدة ساعة أو حتى تلني األوراق( .يُضاف املاء الساخن
خالل الطهو إذا دعت الحاجة).
ُصف أوراق العنب املحش ّوة يف طبق .تُق ّدم مع ما تبقّى من املرقة جانباً.
ت ّ

الكنافة بالقشطة والفستق

المكونات
ّ

½ ملعقــة صغــرة مــن مســحوق
الصبغــة الربتقاليــة
 4مالعق طعام من السمن
 200غ مــن عجينــة شــعريية
العثمليــة ٬مقطّعــة إىل قطــع قصــرة
 1علبــة أو  397غ مــن حليــب
نســتله املكثــف املحــى
 2أكواب أو  500مل من املاء
½ كوب أو  60غ من دقيق الذرة
 2أكواب من قطر السكر

طريقة التحضير

يُدهــن قعــر وجوانــب قالــب الخبــز املد ّور
واملســطّح قيــاس  25ســم مبزيــج مســحوق
الصبغــة الربتقاليــة مــع ملعقتــن مــن الســمن
(مــع االحتفــاظ جانبـاً مبلعقتــن كبريتــن مــن
الســمن) .توضع عجينــة العثملّ ّيــه يف الصين ّية.
تُــذ ّوب الكم ّيــة املتبقيــة مــن الســمن يف قــد ٍر
صغــر وت ُســكب فــوق العجينــة ثــم تُضغــط
العجينــة بواســطة وعــاء مــيء باملــاء ملــ ّدة
ســاعة عــى األقــل يف مــكانٍ معتــدل الحـرارة.
يُرفــع الوعــاء وتُخبــز صين ّيــة العثمل ّيــه يف فرن
مح ّمــى عــى حـرارة  150درجــة مئويّــة ملـ ّدة

 20دقيقــة أو إىل أن تصبــح العجينــة جافّــة.
تُســتخرج الصين ّيــة مــن الفــرن وتوضــع جانبـاً.
ُيــزج حليــب نســتله املكثــف املحـ ّـى مــع
املــاء ودقيــق الــذرة يف قــد ٍر مــع التحريــك
املســتمرحتى يغــي و يصبــح ســميكاً.
يُســكب مزيــج حليــب نســتله املكثــف
ويلّــس الســطح
ّ
املحــى فــوق العثمل ّيــه ُ
ٍ
بشــكلٍ
متجانــس.
ت ُــرك الكنافــة ملــ ّدة  5دقائــق قبــل أن
تقلــب إىل طبــقٍ للتقديــم.
ت ُقطّــع وتُزيّــن بالفســتق املســحوق ثــم
تُقــ ّدم ســاخن ًة مــع القطــر.
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انتصارات إليطاليا
وهزيمة لهولندا
واصل المنتخب اإليطالي وصيف بطل النسخة الماضية انتصاراته
بفوز هزيل على مضيفه المالطي المتواضع 1-صفر االثنين ،في
الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة
إلى كأس أوروبا .2016

وبــدأ كونتــي اللقــاء مبنــح مهاجــم ســاومثبتون
اإلنجليــزي الجديــد غراتســيانو بيليــه مشــاركته األوىل مــع
"اآلزوري" ،وكان عنــد حســن الظــن إذ ســجل الهــدف
الوحيــد يف الدقيقــة .24
ورفــع املنتخــب اإليطــايل رصيــده إىل تســع نقــاط
يف املركــز الثالــث بفــارق األهــداف خلــف كرواتيــا التــي
اكتســحت أذربيجــان بسداســية نظيفــة ســجلها أنــدري
كراماريتــش ( ،)11وإيفــان برييســيتش ( 34و،)45
ومارســيلو بروزوفيتــش ( ،)45ولــوكا مودريتــش ( 56مــن
ركلــة جــزاء) ،ورشــاد ســاديغوف ( 61خطــأ يف مرمــى
فريقــه) ،وثــاث نقــاط أمــام الرنويــج التــي تغلبــت عــى
ضيفتهــا بلغاريــا بهدفــن للمغــريب األصــل طــارق اليونيس
( )13وهافــارد نيلســن ( ،)71مقابــل هــدف لنيكــوالي
بــودوروف (.)43
ويف املجموعــة األوىل منيــت هولنــدا بهزميــة قاســية

فالديس في صفوف
المانشستر من جديد
أعلــن نــادي مانشســر يونايتــد اإلنجليــزي لكــرة
القــدم أن حــارس برشــلونة اإلســباين الســابق فيكتــور
فالديــس ســيتدرب معــه ،حيــث يواصــل عمليــة إعــادة
التأهيــل بعــد إصابــة يف الركبــة.
وقــال بيــان ملانشســر يونايتــد إن مــدرب الفريــق
لويــس فــان غــال منــح فالديــس فرصــة إكــال تأهيلــه
مــن إصابــة يف الركبــة والعمل الســتعادة لياقتــه البدنية
مــع النــادي .وأضــاف "ســيكون فالديــس تحــت مراقبــة

الفريــق الطبــي للنــادي قبــل أن يتــدرب مــع الفريــق
األول ،حيــث يســعى إىل اســتعادة كامــل لياقتــه".
وتــرك فالديــس ( 32عامــا) برشــلونة يف نهايــة
املوســم املــايض بعــد أن أمــى كامــل مســرته حتــى
اآلن يف صفوفــه.
تجــدر اإلشــارة إىل أن فالديــس فــاز بلقــب الــدوري
اإلســباين مــع برشــلونة ســت مــرات ،وبلقــب دوري
أبطــال أوروبــا ثــاث م ـرات.

خــارج ملعبهــا أمــام آيســلندا صفــر 2-ســجلهام جيلفــي
سيجوردســون يف الشــوط األول مــن اللقــاء ،لتحافــظ
األخــرة عــى ســجلها املثــايل يف التصفيــات.
وســيكون أمــام منتخــب هولنــدا -الــذي تجمــد
رصيــده عنــد ثــاث نقــاط -مهمــة صعبــة للتأهــل عــن
املجموعــة مــع تراجعــه بفــارق ســت نقــاط خلــف
آيســلندا وجمهوريــة التشــيك التــي فــازت يف وقت ســابق
عــى كزاخســتان .2-4
ويف املجموعــة الثانيــة واصلــت ويلــز بدايتهــا الخاليــة
مــن الهزميــة بفوزهــا  1-2عــى قــرص.
وأحــرز البديــل ديفيــد كوترييــل وهــال روبســون كانو
هدفــن يف الشــوط األول ،وقلصــت قــرص الفــارق قبــل
نهايــة الشــوط األول مــن ركلــة حــرة نفذهــا فنســنت
البــان.
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إيكوت كوجامان

في قونية سبور

التريد إدارة فريق توركو قونية سبور
اإلطالة فيما يتعلق بمسألة المدرب.
مشجعي فريق قونية سبور مع
التقى فريق األخرض واألبيض
قدوم أيكوت كوجامن إىل فريقهم
مع رجل التكنيك الناجح إيكوت
حيث عاد أيكوت من انكلرتا مؤخراً
كوجامان يف أنقرة والذي بدوره
والتقى إدارة فريق األبيض واألخرض
قدم إىل مدينة قونية .ولقد انتهى
فريق توركو قونية سبور من عمليات يف أنقرة .حيث دعت إدارة الفريق
البحث املتعلقة برجل تكنيك الفريق أيكوت للحضور إىل قونية من أجل
اإلتفاق لكن الطرف األخر رجح
وذلك بعد مغادرة مسعود بقالة
للفريق عقب هزميته مع قاسم باشا .انعقاد االجتامع يف انقرة كونها
مناسبة أكرث وبناء عىل ذلك اجتمع
لقد تم إحضار إيكوت كوجامن
الذي كان له موقع يف الفريق سابقاً الطرفان يف إحدى فنادق أنقرة
الخمس نجوم وتم االتفاق عىل تويل
وذلك بعد خروج بقالة من مهمة
أيكوت مهمة تدريب الفريق ملدة
التدريب.
سنة ونصف.
هناك حامس كبري من قبل

إيكوت كوجامان

