أردوغان:أولى
رسائله الرئاسية

بشــير أطــاالي :تركيــا باتــت
مينــاء األمــان فــي المنطقــة
وكشف “أطاالي” ،أن عدد السوريني يف تركيا وصل إىل مليون،
و( )100ألف شخص ،بينهم ( )220ألفا يقيمون يف املخيامت،
التي أقامتها الدولة الستقبال الالجئني السوريني ،فيام يعيش
قرابة ( )900ألف سوري يف مختلف املدن الرتكية ،مستفيدين من
الخدمات التعليمية ،والصحية وما إىل ذلك من الخدمات

هنأ الرئيس التركي الجديد ،رجب طيب أردوغان،
في بداية مسيرته الرئاسية ،الشعب التركي بعيد
النصر ،وتحرير اآلراضي التركية من االحتالل
األجنبي ،مؤكداً على مواصلة اإلنجازات والتقدم
.في كافة المجاالت .تتمة في الصفحة 5

تتمة يف الصفحة .5

كرم إشكان

kerem_iskan@hotmail.com

نفتح الحدود
أثبتــت جريــدة مرحبــا نجاحهــا ملــرة أخــرى
مــن خــال الجمهــور الــذي شــكلته ,وبفريــق
عملهــا الــذي يعشــق مهنــة الصحافــة ,مرحبــا التي
تصــدرت أهــم أخبــار الســنوات األخــرة يف الصحافة
اإلقليميــة واملحليــة ,ومبشــاريعها التــي فتحــت
حــدود البلــد...
****
لقــد دخلــت مرحبــا العربيــة تاريــخ الصحافــة
الرتكيــة بتفوقهــا لكونهــا الجريــدة األوىل يف تركيــا يف
هــذا الســياق...
****
بــدأت جريدة مرحبــا العربيــة يف عددها األول
اإلنتشــار يف كل مــن ســورية والعـراق بالتزامــن مــع
إنتشــارها يف مدينــة قونية...
****
األن هدفنا األول ليبيا...
****
الصحيفــة الوحيــدة يف الــرق األوســط باســم
تركيا...
****
الشــكر كل الشــكر لجميع العاملــن والداعمني
لهــذا املــروع ...حيــث أن مرحبــا العربيــة شــكلت
أجنــدة من يــوم انطالقهــا...
****
كــا أنهــا دخلــت بــن الصحــف األكــر تعقيبـاً
مــن قبــل العاصمــة...
يف حــن أننــا قدمنــا رشحــاً مفصــاً عــن
جريدتنــا إىل ســعادة رئيــس الــوزراء أحمــد داوود
أوغلــو...
****
وأكــد الســيد داوود أوغلــو تعقيبــه بلهفــة
ملرحبــا العربيــة خصوصــاً وبــأن هــذا النشــاط
يخــرج مــن مســقط رأســه قونيــة...
****
كــا أكــد إىل رضورة دعــم مرحبــا ذات األخبــار
الدقيقــة والصحيحــة والغــر منحــازة لطرف...
****
ويف نفــس اإلجتــاع عــر الســيد طاهــر
أكيوريــك رئيــس بلديــة قونيــة الكبــرة إىل الســيد
رئيــس الــوزراء أحمــد داوود أوغلــو بأنــه قــام
بــدوره بدعــم هــذه الجريــدة نتيجــة للمهمــة التي
تحملهــا...
****
ومــن اليــوم فصاعــد ستســتمر مرحبــا العربية
جاهــد ًة وبــدون توقــف لتحقيــق شــعارها “ صوت
األمــة “...
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أوغلو رئيس
الحزب والحكومة
أحمد داوود
أوغلو رئيس
حزب العدالة
والتنمية
ورئيس
الوزراء التركي
الجديد

بعد نحو أسبوعني من تسلمه منصب
رئيس الجمهورية ،أكد الســـيد رجب
طيب أردوغان ،يف اجتامع الكتلة الربملانية
لحزب العدالة والتنمية ،خرب ترشيح
وزير الخارجية أحمد داود أوغلو لتويل
منصب رئيس وزراء تركيا والرئيس العام
لحزب العدالة والتنمية ,وبذلك يكون
أحمد داوود أوغلو رئيس حزب العدالة
والتنمية ورئيس الوزراء الرتيك الجديد يف
الجمهورية الرتكية.

بدأت دورات اللغة
الرتكية للسوريني

 40سوري إلى المخيمات

تــم ارســال  40شــخص ســوري إىل مخيــات اللجــوء
“ بســبب إخاللهــم بالنظــام العــام يف مناطــق
مختلفــة مبدينــة قونيــة .تتمــة يف الصفحــة .4

يعلن مركز الكومك
التابع لبلدية قونية
الكبرية عن بدء
استقبالهلجميع
السوريني الراغبني بتَ َعلُمِ
اللغة الرتكية .ويستمر
التسجيل يف مراكز
الكومك من  1إىل 12
أيلول الجاري.

َعا َن ُه اهلل
من أ َ
َعان ُمسلماً َأ َ

إننــا أخــو ٌة يف اإلســام وأخــو ٌة يف التاريــخ وســنبقى
هكــذا إن شــاء اللــه تعــاىل فنحــن هنــا ملســاعدة
املحتاجيــن تتمــة يف الصفحــة .10
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من هو أحمد داود أوغلو؟
الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس وزراء تركيا

ولــد أحمــد داود أوغلــو ببلــدة “طــاش
كنــت” الواقعــة أعــى جبــال طــوروس ،يف
مدينــة قونيــة ،وســط تركيــا ،يف  26فربايــر/
شــباط  ،1959فارقــت والدتــه الســيدة
“مؤمنــة” الحيــاة منــذ نعومــة أظافــره وهــو
يف ســن الرابعــة ،ثــم انتقــل مــع والــده
محمــد دوران داوود أوغلــو ،الــذي كان
يعمــل إســكاف ًيا – صانــع أحذيــة – للعيــش
بحــي الفاتــح التاريخــي يف مدينة إســطنبول،
ليتــزوج بعدهــا مرة ثانيــة .وعندهــا ،ولصغر
ســنه ،بــدأ أحمــد داود أوغلــو يف التعامل مع
زوجــة أبيــه عــى أنهــا والدتــه التــي أنجبتــه.
تلقــى أحمــد داود اوغلــو تعليمــه
االبتــدايئ حتــى الصــف الرابــع يف مدرســة
“حــاج ســليامن بيــك” باســطنبول ،ليكمــل
تعليمــه األســايس بعــد ذلــك يف إحــدى
املــدارس مبنطقــة بهشــي إيفــار التــي
انتقلــت إليهــا األرسة يف وقـ ٍ
ـت الحــق . ،ثــم
تلقــى تعليمــه الثانوي يف مدرســة إســطنبول
للبنــن ،ليلتحــق بعدهــا بكليــة العلــوم
اإلداريــة واالقتصاديــة بجامعــة بوغازجــي
يف إســطنبول ،وتخــرج يف قســم االقتصــاد

والعلــوم السياســية يف العــام الــدرايس -1983
 .1984وأتــم دراســاته العليــا وحصــل عــى
درجــة املاجيســتري يف قســم اإلدارة العامــة
بالجامعــة ،ونــال بعــد ذلــك درجــة الدكتوراة
يف قســم العلــوم السياســية والعالقــات
الدوليــة.
ــن أســتاذًا مســاع ًدا
ويف عــام ُ 1990ع ِّ َ
يف الجامعــة اإلســامية العامليــة يف ماليزيــا،
وأســس بهــا قســم العلوم السياســية وترأســه

حياته الشخصية

تــزوج عــام  1984بالدكتــورة ســارة
داود أوغلــو إخصائيــة أمـراض النســاء
والتوليــد ،ولــه أربعــة أبنــاء “ســفورا،
ميمونــة ،هاجــر بيــكا ،ومحمــد”،
ابنتــه الكــرى “ســفورا” متزوجــة مــن
أحمــد أوز أوكــور الحفيــد الثالــث
لـ”صــري أولــكار” مؤســس رشكــة
“يلديــز” القابضــة ،أمــا ابنته الوســطى

“ميمونــة” فمتزوجــة مــن طلحــة
طوبتشــو ابــن دورســون طوبتشــو
نائــب رئيــس غرفــة تجــارة إســطنبول.
وتعــد زوجتــه الدكتــورة “ســارة”
الصديقــة املقربــة للســيدة وســيلة
إلــدان ،شــقيقة أردوغــان؛ وهــي مــن
أجــرت عمليــة الــوالدة البنــة أردوغــان
“إرساء البــراق”.

حتــى عــام .1993
حصــل عــى لقــب أســتاذ مشــارك عــام
 ،1993ويف الفــرة مــا بــن  1995و1999
أصبــح عضــوا يف هيئــة التدريــس بقســم
العالقــات الدوليــة يف جامعــة مرمــرة
بإســطنبول ،كــا شــارك يف إلقــاء محــارضات
يف القــوات املســلحة الرتكيــة واألكادمييــة
الحربيــة.
أظهــر داوود أوغلــو مهارتــه يف تعلــم
وإتقــان اللغــات األجنبيــة ،فقــد عــرف
عنــه إتقانــه للغــات األملانيــة واإلنجليزيــة
والعربيــة ،باإلضافــة إىل الرتكيــة (لغتــه األم).
حياته السياسية
تعــرف عــى الرئيــس الــريك الحــادي
عــر “عبــد اللــه جــول” يف فــرة الثامنينيات
مــن القــرن املــايض ،وتطــورت عالقتهــا
حتــى أصبحــا صديقــن مقربــن ،وعــن بعــد
ذلــك أحمــد داود أوغلــو كب ـرا ملستشــاري
رئيــس الــوزراء يف الحكومــة الرتكيــة الثامنــة
والخمســن التــي شــكلها رئيــس الــوزراء
يف ذلــك الوقــت عبــد اللــه جــول عقــب
االنتخابــات العامــة التي جــرت يف  3نوفمرب/
ترشيــن ثــاين .2002
ثــم عــن بعــد ذلــك بتوصيــة مــن عبــد
اللــه جــول ســفريا لرئيــس الجمهوريــة يف
ذلــك الوقــت أحمــد نجــدت ســيزر ،واســتمر
بــأداء هــذه املهــام يف عهــد الحكومتــن
التاســعة والخمســن والســتني ،بعــد أن صعد
رجــب طيــب أردوغــان إىل منصــب رئاســة
الجمهوريــة خل ًفــا لجــول.
ويف عهــد رئيــس الــوزراء رجــب طيــب

ــن بــوزارة الخارجيــة الرتكيــة.
أردوغــان ُع ّ َ
وتــم انتخابــه بعــد ذلــك نائبًا لحــزب العدالة
والتنميــة عــن مدينــة قونيــة بالربملــان ،و ُع ِّي
وزيــ ًرا لخارجيــة الجمهوريــة الرتكيــة يف 1
مايــو /أيــار .2009
الحرب السورية ونظام األسد
كان هــو وأردوغــان أول مــن نــددا
بجرائــم ومجــازر نظــام بشــار األســد يف حــق
الشــعب الســوري الــذي ثــار عليــه ،فالوضــع
املشــتعل يف ســوريا التــي لهــا حــدود بطــول
 900كــم مــع تركيــا ،أصبــح مقلقًــا بعــد
التحرشــات الســورية بالطائــرات الرتكيــة
وإســقاط طائــرة حربيــة تركيــة مــن قبــل؛
األمــر الــذي مل يغفلــه داود أوغلــو ونــدد بــه
مهــددا ً بإمكانيــة اتخــاذ إجـراء عســكري ضد
النظــام الســوري.

أردوغان يمنح داود
أوغلو صالحيات
التشكيل الوزاري الجديد
اســتقبل الرئيــس الــريك الجديــد رجــب
طيــب أردوغــان ،رئيــس الــوزراء بالوكالــة
رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم
أحمــد داود أوغلــو ،يف قــر "تشــانكايا"
الرئــايس بأنقــرة.
وكلــف أردوغــان داود أوغلــو بتشــكيل
الحكومــة الرتكيــة الجديــدة التــي ســتحمل
رقــم  62منــذ تأســيس الجمهوريــة الرتكيــة
الحديثــة.
وكان الرئيــس الــريك رجــب طيــب
أردوغــان ،أدّى اليمــن الدســتورية أمــام
مجلــس األمــة (الربملــان) ،ليصبــح بذلــك
الرئيــس الثــاين عــر للجمهوريــة.
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جريحة في مشاجرة
الجيران

الدم! نهاية مشاجرة الراعي

أســفر تدخــل العوائــل يف مشــاجرة بــن
األطفــال إىل جــرح إمــرأة حيــث تحــول
احتــدام بــن األطفــال إىل مشــاجرة بعــد
تدخــل األهــايل يف منطقــة كاراتــاي حــي
كيكوبــات .وقامــت األهــايل املشــاركة
يف املشــاجرة بقــذف بعضهــم بالحجــارة
واملدافــئ .حيــث قــام فريــق الرشطــة الــذي
قَـ ِـد َم إىل موقــع الحادثــة بإيقــاف املشــاجرة
ونقــل “ كزبــان “ املــرأة التــي جرحــت إىل
مستشــفى قونية للعلــوم والتطبيقــات .كام
وتــم إيقــاف بعــض األشــخاص مــن قبــل
الرشطــة الســتكامل التحقيقــات.

محمــد س 59 ( -عامـاً  -رئيــس بلديــة
بيشــهري ســابقاً  -متقاعــد من ســلك الرشطة
ويعمــل حاليـاً كمـزارع )
هــرب محمــد س -بعــد إطالقــه النــار
عــى املــزارع يلــاز أ بســبب تشــاجرهام
حــول مســألة تتعلــق باألغنــام .حيــث قــام
فريــق الرشطــة الــذي بــدأ بتحقيقاتــه بعــد
الحادثــة بتوقيــف أخــو املقتــول يلــاز أ
والــذي يدعــى جــال أ .فيــا أن محمــد
س املتهــم بجرميــة القتــل وبعــد فــرة مــن
الزمــن قــام بتســليم نفســه إىل قــوات األمن.
وبعــد إفادتــه التــي أعطاهــا يف مركــز
الرشطــة أجــاب محمــد س املتهــم بجرميــة
القتــل الصحفــن أثنــاء إجرائــه للفحوصــات
الطبيــة يف املستشــفى قائـاً “ ماحصــل قدر
ال مفــر منــه ”.
ُ
وبعــد انتهــاء الفحوصــات الالزمــة أحيل
كل مــن املتهــم بجرميــة القتــل محمــد س و
املتهــم مبشــاركته يف املشــاجرة جــال أ إىل
املحكمــة .كــا وتــم إحضــار األدوات التــي
يشــتبه بأنــه تــم اســتخدامها يف املشــاجرة
كاملســدس والبندقيــة والهــروات .حيــث
أحيــل محمــد س إىل الســجن نتيجــة لقـرار
املحكمــة بينــا تــم إطــاق رساح جــال أ
حســب ق ـرار املدعــي العــام.

بطاقة

تم اعتقال رئيس البلدية السابق وضابط الشرطة المتقاعد في منطقة
بيشهير بقرار من المحكمة بعد إطالقه النار على إحدى المزارعين إثر
مشاجرة حصلت بينهما بسبب مسألة تتعلق بالرعي.
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ـم أن املــرأة املقتولــة نتيجــة
ُعلِـ َ
مشــاجرة بســبب ألبســة مســتعارة
حامــل يف أســبوعها الـــ 17
تــم نقــل جثــة رسبيــل زيبيــك
إىل مستشــفى الباشــكنت بعــد
تعرضهــا للطعــن يف رقبتهــا وحلقهــا
حيــث تــم ترشيــح الجثــة يف نفــس
املستشــفى أيضـاً .ويف أثنــاء عمليــة
الترشيــح تــم معرفــة أن املــرأة
حاملــة ويف أســبوعها الـــ .17
كام تم نقل املتهمة ك  .ج
(  16عــام ) إىل املحكمــة بعــد
اإلنتهــاء مــن إجــراء التحقيقــات
الالزمــة معهــا مــن قبــل فريــق
مكتــب الجنايــات التابــع ملديريــة

رسبيل زيبيك

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

المرأة المقتولة حامل

األمــن العــام.
وتــم اعتقــال املتهمــة ك.ج
بعــد اإلدالء بإفادتهــا حســب قانــون
املحمكمــة الصــادر بحقهــا.
حيــث قالــت ك.ج التــي ُوجِ ــدَ
لهــا يف مركــز الرشطــة  7جنايــات

ســابقة مختلفــة “ لقــد أعطيــت
رسبيــل رسوايل أمانــ ًة .ترتديــه
لفــرة مــن الزمــن .ثــم أعادتــه يل يف
ـرت فوجــدت الــروال
املســاء .نظـ ُ
قــد اهــرى .وألننــي غــر قــادة
عــى إحضــار رسوال جديــد أخــر
طلبــت منهــا نقــوداً .لكنهــا بعــدم
قبولهــا نشــأت فيــا بيننا مشــاجرة.
وعندمــا بــدأت مبهاجمتــي قمــت
بإخــراج الســكني املوجــودة معــي
يف الحقيبــة .وعندهــا حصــل مــا
حصــل”.
وبالرغــم مــن نقــل رسبيــل إىل
مستشــفى الباشــكنت لكــن املــوت
كان أقــرب لهــا.

حوادث 4

الخميس  4أيلول 2014

 6جرحى بحادث سيارة سورية
أدى إنقالب إحدى السيارات السورية في
مدينة أكسراي لجرح ستت أشخاص.

وقــع الحــادث يف طريــق أنقــرة-
أكــراي عــى بعــد  45كيلومــر.
حيــث أن عــاء مــوىس بــاش ســائق
العربــة ذات اللوحة الســورية وأثناء
تواجــده عــى الطريــق الرسيــع
أنقــرة باتجــاه أكـراي فقــد تحكمه
بالعربــة مــا أدى لتدحــرج العربــة
وانقالبهــا عــى حافــة الطريــق.
جــرح ســائق الســيارة وكل مــن
ســرا أوبــاري  – 23كنــدا أوبــاري
 – 19عبــد الرحمــن مــوىس باشــا

 - 5ســنا مــوىس باشــا  – 8و عبــد
العزيــز مــوىس باشــا  . 6كــا وقامت
ســيارة اإلســعاف التــي حــرت إىل
مــكان الحــادث بنقــل الجرحــى
إىل مستشــفى أكــراي الحكومــي
حيــث تــم تقديــم املعالجــات
الالزمــة لهــم يف املستشــفى وتــم
العلــم بــأن حالــة الجرحــى الصحيــة
جيــدة وبــأن التحقيقــات بشــأن
الحــادث مســتمرة.

إرسال 40سوري أخلّو بالنظام العام
في مدينة قونية إلى مخيمات اللجوء

جرحى سوريين بسبب حريق

تــم نقل ثالثــة ســوريني تأثــروا بحريق
حصــل يف إحــدى أماكــن العمــل يف منطقة
الدرباســية الســورية إىل مستشــفى كــزل
تبــه الحكومــي ووضعهــم تحــت املعالجــة
الطبية.
أدى تعــرض ثــاث مواطنــن ســوريني
لإلحـراق نتيجــة نشــوب النـران يف إحدى
أماكــن العمــل يف منطقــة الدرباســية
الحدوديــة مــع تركيــا حيــث تــم إدخالهــم
عــن طريــق معــر شــن يــورت الحــدودي
ونقلهــم إىل مستشــفى كزل تبــه الحكومي
ليتلقــوا العــاج هنــاك.
وحســب املعلومــات املعطــاة أنــه
عنــد فتــح براميــل الوقــود املوجــودة يف
مدينــة الدرباســية الحدوديــة اشــتعلت

الن ـران يف إحداهــا مــا أدى لتعــرض كل
مــن جــوان مصطفــى ,درســيم مصطفــى
و عدنــان موســكو لحــروق جســيمة يف
أجســادهم وبعدهــا تم نقلهــم إىل الطرف
الــريك بواســطة ســيارات اإلســعاف بعــد
الحصــول عــى إذن املحافظــة بتلقيهــم
العــاج مستشــفى كــزل تبــه الحكومــي.
وحســب معلومــات املستشــفى
فــإن الجريــح درســيم مصطفــى ســيتم
نقلــه إىل وحــدة الحــروق بعــد اكتشــاف
تعرضــه لحــروق يف فمــه .أمــا بالنســبة
لجــوان مصطفــى وعدنــان موســكو فقــد
تــم العلــم بــأن حالتهــم الصحيــة جيــدة
وبأنهــم ســوف يبقــون لعــدة أيــام تحــت
املراقبــة.

تــم ارســال  40شــخص ســوري إىل مخيــم
اللجــوء “ نصيبــن “ املوجــود يف مدينة ماردين
بعــد أن قامــوا باإلخــال بأســس النظــام العــام
يف أحيــاء مختلفــة مــن مدينــة قونيــة.
يوجــد يف قونيــة مايزيــد عــن  45ألــف
ســوري أجــروا عــى تــرك بلدهــم والفـرار إىل
تركيــا نتيجــة الحــرب الداميــة هنــاك.
حيــث بــدأت اتخــاذ التدابــر األمنيــة
الالزمــة نتيجــة تزايــد الحــوادث اإلجتامعيــة
واألمنيــة يف مــدن مختلفــة وذلــك بســبب

ازديــاد أعــداد الالجئــن .وحســب مديريــة
األمــن يف مدينــة قونيــة أنــه تــم إبعــاد 40
شــخص ســوري عــن املدينــة بعــد التأكــد مــن
قيامهــم اإلخــال باألمــن و الســامة العامــة
وذلــك عــر ترحيلهــم بواســطة حافلــة إىل
مخيــات اللجــوء.
كــا تــم العلــم بــأن الســوريني املرســلني
إىل مخيــم نصيبــن للالجئــن يف مدينــة ماردين
تــم إرســالهم إىل هنــاك بعــد قيامهــم اإلخــال
باألمــن العــام يف املدينــة.

سياسة 5
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أردوغان:أولى رسائله الرئاسية
هنأ الرئيس التركي الجديد ،رجب طيب أردوغان ،في
بداية مسيرته الرئاسية ،الشعب التركي بعيد النصر،
وتحرير اآلراضي التركية من االحتالل األجنبي ،مؤكداً
. .على مواصلة اإلنجازات والتقدم في كافة المجاالت

أول رسالة

بعث الرئيس التركي المنتخب ،رجب طيب اردوغان،
أولى رسائله بصفته الجديدة ،مهنئاً الشعب التركي
".بعيد "النصر
ذكرت صحيفة "يني شفق" أن أردوغان ،أكد عبر
رسالته ،على بطولة وشجاعة الجيش التركي ،الذي
استطاع االنتصار في نضاله نحو االستقالل ،وحرر
أرض الوطن ،وقاده إلى تأسيس الجمهورية ،تحت
.قيادة الزعيم ،مصطفي كمال أتاتورك
كما أشار في رسالته إلى النجاحات واإلنجازات الهامة
التى تم تحقيقها خالل اإلثنى عشر عاماً الماضية،
تحت قيادة حكومة "العدالة والتنمية" ،وأضاف أنه لديه
ثقة كبيرة في المضي قدماً خالل الفترة المقبلة لتحقيق
.إنجازات في كافة المجاالت
ويشار أن  30آغسطس/آب من كل عام ،يعتبر عيداً
ُ
وطنياً في تركيا ،تخليداً لذكرى انتصار القوات التركية
على قوات الغزو اليوناني ،في حرب االستقالل ،بقيادة
مصطفى كمال أتاتورك عام  ،1922كما يرمز ذلك
اليوم إلى قدرة الشعب التركي على استعادة أراضيه،
.التي وقعت تحت االحتالل األجنبي

بشير أطاالي :تركيا باتت ميناء األمان في المنطقة
قال ”بشير أطاالي” ،نائب
رئيس الوزراء التركي السابق
رجب طيب أردوغان“ :إن تركيا
باتت بمثابة ميناء األمان في
المنطقة ،التي تشهد أحداثًا
عاتية ،وأن تركيا تسعى إلى
إيصال المساعدات اإلنسانية
للمحتاجين ،الذين ما زالوا
موجودين في المناطق
المضطربة

وأوضــح ”أطــاالي” يف كلمتــه بأنقــرة ،قبيل
انطــاق قافلــة مــن املســاعدات اإلنســانية،
املك ّونــة مــن ( )25شــاحنة ،إىل قطــاع غــ ّزة،
وتركــان العــراق أن تركيــا متــد ّد املســاعدة
لألخــوة العراقيــن ،والرتكــان ،والفلســطينيني،
والســوريني املوجوديــن داخــل ســوريا ،أو
الالجئــن إىل تركيــا ،وأن جــزء مــن املســاعدات،
التــي ترســل إىل املحتاجــن ،يتــم تأمينهــا عــى
نفقــة الدولــة ،فيــا يتــم تأمــن الجــزء اآلخــر
عــى نفقــة منظــات املجتمــع املــدين الرتكيــة،
ومســاهامت املواطنــن األتــراك.
وكشــف “أطــاالي” ،عــن أن عــدد
الســوريني يف تركيــا وصــل إىل مليــون ،و()100
ألــف شــخص ،بينهــم ( )220ألفــا يقيمــون يف
املخيــات ،التــي أقامتهــا الدولــة الســتقبال
الالجئــن الســوريني ،فيــا يعيــش قرابــة
( )900ألــف ســوري يف مختلــف املــدن
الرتكيــة ،مســتفيدين مــن الخدمــات التعليمية،

والصحيــة ومــا إىل ذلــك مــن الخدمــات ،التــي
توفرهــا الحكومــة للمواطنــن األتــراك.
وشــدد ”أطــاالي” أن الحكومــة الرتكيــة
خصصــت ثــاث مخيــات ال تـزال قــادرة عــى
اســتيعاب تدفــق الالجئــن ،مــن أجــل إيــواء
األشــقاء الرتكــان ،الذيــن فضلــوا يف بدايــة
األحــداث البقــاء يف ســوريا ،إال أن تصاعد أعامل
العنــف أجربهــم عــى الهجــرة نحــو تركيــا.
وأكّــد “أطــاالي” ،أن املســاعدات التــي
قدمتهــا الحكومــة الرتكيــة إىل ســكان غــ ّزة
بلغــت ( )1.5مليــون دوالر أمرييك ،وأن الحكومة
تجــد صعوبــة يف عمليــة نقــل املســاعدات،
بســبب اســتمرار االشــتباكات ،وإغــاق النظــام
املــري ملينــاء رفــح الــري ،املــؤدي إىل القطــاع،
مشــددا ً أن الحكومــة الرتكيــة دأبــت يف أي
محادثــات لوقــف إطــاق النــار ،عــى اش ـراط
رفــع الحصــار املفــروض عــى غــزة.
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أجوبة
العدد
املايض

كلامت متقاطعة

أفقي
-1مدينــة تركيــة جبليــة وســاحلية تقــع عــى
البحــر األســود – نعــم باألجنبــي
-2مــن الفصــول األربعــة – مــن املقامــات
املوســيقية
-3بلد أورويب – مرادف ( شتم )
-4ضــد كلمــة ( أقــرب ) مبعــرة – ســائل
يخــرج مــن فــم األفعــى – صــوت الكلــب
بالعاميــة
-5صيغــة أداة اســتفهام معكوســة – م ـرادف
للعــل كــدت
-6مرادف كلمة وجع – اسم علم مذكر
-7مرادف هواء
-8اسم علم مؤنث – مرادف الوفاة
-9مــن أنــواع اللحــوم الغنيــة بالفســفور –
جمــع وردة
-10أحرف متكررة – مرادف عطشان

أفقي
 -1ام كلثوم  -2سوين – بيليه  -4نليل
– ءامن  -5وكل – دودة  -6وجنات
– رنا  -8قِ  -سل – سب  -9بانيت
– ابا  -10رب -الصني

عمودي
 -1اسطنبول – بر  -2موال – قاب  -3كنيلوين
 -4كرييكا  -5لت – لت  -6وباء  -7مي
 ادريس  -8ليمون – باص  -9نداء – يب -10مه – بان

عمودي
-1منطقــة اصطيــاف يف اســطنبول تقــع عــى
البوســفور واملضيــق – مــن الجــوارح
-2ممثــل ومطــرب ســوري مشــهور عــرف
بأغنيــة لــو تعــرف عــى قلبــي هــواك
-3مدينــة تركيــة تشــتهر باملشــمش عــى
صعيــد دويل معكوســة – مــن صفــات الذئــب
-4مرادف الفعل العب أو مازح معكوسة
-5مرادف الحب
-6اسم اغنية الليسا من ألبومها تصد مبني
-7مصــدر الفعــل نــام – االســم الثــاين لكاتــب
روايئ مشــهور حــاز عــى جائــزة نوبــل بــاألدب
 -8أول األنبيــاء فعــل عــى وزن يفتعــل
-9فعــل عــى وزن يفتعــل
-10إمام النحاة – ضد تذكر معكوسة

عندما ترسل الشمس أشعتها الدافئة
والياسم�ن
ئ
وتمتل حقول الربيع بزهور الزنبق
ي
ف
وتشعر بالسالم ي� ظل الوطن الذي تعيش
فيه فال تنىس البئساء ف ي� ش
ح�جة الموت
نز
ت�ف جراحاتهم ف ي� ساحات القتال ,والتنىس
أ
ت
لك يزول
ال� سقت بقاع الرض ي
دماء القتىل ي
الظالم وأهات الجرحى ُص َّم ْت أذاننا عن
سماعها ...
وضاعت ي ن
ب� ذرات الرساب ...
فال تنىس أنات الثكاىل أ
واليامى ف ي� غسق
ّ
الدجى ...
أطفال قد ُم ِّز َج ْتأحالمهم فوق
دموع
ٍ
ِكسِة ب ز
خ� ...
ْ
إىل تم� ستظل سمفونية الحروب تي�دد
صداها ف� أ
الفاق ...
ي
ت
ال� يكررها التاريخ بتتابع
هذه المأساة ي
النظ� ...
منقطع ي
وتم� أ
يوم هنا ويوم هناك ض
اليام ف ي�
ي
صحاري الحروب  ...دون حياة  ...دون عيش
كريم
إىل تم� سنظل نقدم المزيد من القر ي ن
اب�
ش
الب�ية عىل مذابح الحروب البئيسة ...
ونظل ننظر بأعيننا دون حراك  ...إىل أن
ت
يأ� دورونا !!...
ي
ت
ز
تم� س�ول ثقافة العهد العتيق هذه
الثقافة المبنية عىل اعتبار العنف « بطولة «
ف
جديدة هو
أرض
ٍ
ويسود حياتنا عهد جديد ي� ٍ
عهد السالم ...
فإن صنع ثقافة من هذا النوع ش�ط
ت
المش�ك بسالم ...
بقيام العيش
ستتغ� ذهنية بعض
عندها هل
ي
الجماعات التقليدية ت
ال� تنظر إىل العنف أنه
ي
أمر
أنه
إليه
تنظر
ان
من
بطولة وقداسة بدال ً
ٌ
يدعو إىل الغثيان ...
أ
ف
الكث� ...
نغي� ي� أنفسنا ي
نعم نحتاج لن ي
لك نستوعب أن أزمتنا الرئيسية
فحان الوقت ي
لك تمتد
ذاتنا
من
التغي�
فنبدأ
هي داخلية
ي
ي
جذوره إىل من حولنا ...
يشخرون ف ي�
لك نوقظ من ّ
وحان الوقت ي
العتيق عىل مضاجع قد أ
امتلت
ليل العهد
بأفاعي الظلم ...
وتغ�
لك تحصل هذه النقلة النوعية ي
ي
مجرى حياتنا البائسة ...
وتن�
لك شت�ق شمس السالم من جديد ي
ي
عقولنا وتنقّي نفوسنا ...
ث
والخاء
والخ� والوفاء إ
وتن� أشعة الحب ي
أ
ن
ش
وغ�ها من مكارم الخالق يب� الب� ...
ي
فتصهر أنفسنا ف ي� ف ي� بوتقة االلتمام
والتعاضد ...
ولعلها تضمد جراحنا أالمنا وتنسينا
قساوة أيام مضت من عمرنا ...
وتمسح عن أعيننا دموعاً أحرقت قلوبنا
...
وترسم البسمة عىل وجوهنا من جديد ...
وتعيد للحياة بهجتها ورونقها ...
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جهود قطرية تفضي لإلفراج عن
صحفي أميركي مختطف بسوريا
أكد وزير الخارجية األميركي جون كيري تسلم بالده أحد الصحفيين
األميركيين المختطفين في سوريا ويدعى بيتر ثيو كيرتس.
مــن جانبهــا أعلنت األمــم املتحــدة أنها
تســلمت كريتــس يف القنيطــرة مبرتفعــات
الجــوالن عقــب اإلفـراج عنــه نتيجــة جهــود
قطريــة ،وســلمته إىل ممثلــن عــن حكومــة
بــاده.
وقــال كــري يف بيــان إن واشــنطن
ستســتخدم كل األدوات الدبلوماســية
واملخابراتيــة والحربيــة املتاحـ َة لهــا لضــان

اإلف ـراج عــن الرهائــن األمريكيــن اآلخريــن
املحتجزيــن يف ســوريا.
ويف وقــت ســابق ،قالــت مصــادر
للجزيــرة إنــه قــد تــم اإلفـراج عــن الصحفي
األمــريك ،وتــم تســليمه إىل ممثــل األمــم
املتحــدة.
وكان ذلــك الصحفــي األمــريك اختفــى
يف ســوريا بالقــرب مــن الحــدود الرتكيــة،

بايدن يدعو لنظام
فدرالي في العراق

جو بايدن

دعــا نائــب الرئيــس األمــريك جــو
بايــدن إىل إقامــة نظــام حكــم اتحــادي
(فــدرايل) يف الع ـراق قــال إنــه يكفــل
توزيعـاً عــادالً للــروة بــن محافظــات
البــاد.
وكتــب بايــدن يف مقــال يف
صحيفتــي واشــنطن بوســت األمريكيــة
وذي إندبندنــت الربيطانيــة ،أن مثــة
نهجـاً جديــدا ً بــدأ بالــروز ويتمثــل يف
مــا ســاها “فدراليــة عمليــة” مبقتىض
الدســتور العراقــي “مــن شــأنها أن
تضمــن توزيعـاً عــادالً للــروة لــكل املحافظــات وإنشــاء أجهــزة
أمــن محليــة راســخة األقــدام مثــل قــوات حــرس وطنــي لحامية
الســكان يف املــدن والبلــدات.”..
وحــث جـران العـراق عــى الكــف عــن تأجيج االنقســامات
الطائفيــة -التــي قــال إنهــا تصــب يف مصلحــة تنظيــم الدولــة-
والتعامــل مــع هــذا التحــدي املشــرك باعتبــاره “فرصــة لفتــح
صفحــة جديــدة يف عالقاتهــم مــع العـراق ومــع بعضهــم بعضا”،
وذلــك مــن دون أن يحــدد هويــة هــؤالء الج ـران.
وقــال نائــب الرئيــس األمــريك إن عــى العراقيــن أن يســموا
فــوق خالفاتهــم الجتثاث شــأفة مــن سـ َّـاهم اإلرهابيــن ،مؤكدا ً
أنــه ال تفــاوض مــع تنظيــم الدولــة اإلســامية.
وشــدد عــى أن تنظيــم الدولــة ليســت لــه “قضيــة أو
مظلمــة حقيقيــة” لــي يتبناهــا ،مشـرا إىل أن معركــة اســرداد
ســد املوصــل مــن قبضتــه أثبتــت أن القــوات املحليــة بإمكانهــا
أن ت ُلحــق بــه هزميــة نكـراء دون حاجــة لوجــود جنــود أمريكيــن
عــى األرض.”.

حيــث شُ ــوهد آخــر مــرة يف أنطاكيــا
مبحافظــة هاتــاي الرتكيــة يف أكتوبر/ترشيــن
األول  .2012وعمــل كريتس محــررا اقتصاديا
بصحيفــة بيزنــس فويــس ،وكان خاطفــوه
قــد أرســلوا فيديــو يف يونيو/حزيـران املــايض
يؤكــدون فيــه أنــه يُعا َمــل معاملــة جيــدة،
وكان الهــدف مــن بــث الفيديــو إثبــات أنــه
عــى قيــد الحيــاة.

مظاهــرات مناهضــة لالنقــاب
ووفــاة معتقــل باإلســكندرية
خرجــت مظاهــرة مبدينــة العارش
مــن رمضــان مبحافظــة الرشقيــة مبرص
تنديــدا بارتفــاع األســعار وانقطــاع
الكهربــاء .وطالــب املتظاهــرون
بالعــودة للمســار الدميقراطــي ،وإنهاء
حكــم العســكر ،والقصــاص لدمــاء
القتــى ،واإلفــراج عــن املعتقلــن،
ومحاكمــة كل مــن تــورط يف ســفك
دمــاء املرصيــن.
كــا نــدد املتظاهــرون بالعــدوان
اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة.
ويف الســويس ،قامــت قــوات
األمــن باالعتــداء عــى مســرة
مناهــي االنقــاب .وقــد شــهدت
املســرة قيــام مجهولــن بحــرق ســيارة
تابعــة للرشطــة بعــد رشــقها بالحجارة
واملولوتــوف.
يف غضــون ذلــك ،تــويف أحــد
املعتقلني باإلســكندرية متأثـرا بإصابته
خــال اعتــداء الرشطــة عــى أهــايل
األطفــال القــر املعتقلــن باملحافظــة
منتصــف مــارس /آذار املــايض.
وأكــدت هيئــة الدفــاع عــن
املعتقلــن أن إدارة ســجن بــرج العرب

أهملــت يف عــاج املعتقــل محمــود
الصغــر ،فأصيــب بحمــى نتيجــة
تلــوث الجــرح ،ثــم تفاقمــت حالتــه
حتــى تــويف مبستشــفى الحميــات
فجــر أمــس.
وكانــت قــوات الرشطــة اعتقلــت
الصغــر ،وآخريــن ،وانهالــت عليهــم
بالــرب أثنــاء احتجاجهــم عــى قـرار
نقــل أبنائهــم القــر إىل املؤسســة
العقابيــة بالقاهــرة.
يف املقابــل ،أفرجــت الســلطات
عــن حلمــي الجــزار نائــب رئيــس

حــزب الحريــة والعدالــة مبحافظــة
الجيــزة ،واملعتقــل منــذ أكــر مــن
عــام عــى ذمــة قضيــة أحــداث بــن
الرسايــات.
ويــأيت إطــاق رساح الجــزار
بعــد قــرار مــن محكمــة جنايــات
الجيــزة بإخــاء ســبيله مــع كل مــن
النائــب الســابق محمــد العمــدة،
ومحامــي جامعــة اإلخــوان املســلمني
عبــد املنعــم عبــد املقصــود ،واثنــن
آخريــن ،بكفالــة مائــة ألــف جنيــه
لــكل منهــم.
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األسد يشكل حكومة
جديدة برئاسة الحلقي

شكل الرئيس السوري
بشار األسد األربعاء حكومة
جديدة احتفظ فيها الوزراء
الرئيسيون بمناصبهم،
في حين دخلها عشرة
وزراء جدد من بينهم
أصحاب حقائب ذات طبيعة
اقتصادية واجتماعية.

وأعاد األسد تكليف وائل الحلقي بتشكيل الحكومة
الجديدة التي تضم  29وزيرا يتولون حقائب وستة وزراء
دولة ،واحتفظ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وليد
املعلم مبنصبه إضافة إىل وزير الدفاع العامد فهد الفريج،
كام بقي وزراء الداخلية والعدل واألوقاف واإلعالم
وشؤون الرئاسة يف مناصبهم.
وعني حسان النوري وزيرا للتنمية اإلدارية علام بأنه
كان أحد املرشحني الخارسين يف االنتخابات الرئاسية،
التي أعيد فيها انتخاب األسد يف الثالث من يونيو/حزيران
لوالية جديدة من سبعة أعوام.

التحقيق مع مرسي بتهمة تسريب مستندات لقطر

أمــر النائــب العــام املــري أمــس األربعــاء
بحبــس الرئيــس املعــزول محمــد مــريس 15
يومــا عــى ذمــة التحقيــق ,التهامــه بترسيــب
مســتندات تتعلــق باألمــن القومــي املــري
صــادرة عــن جهــات ســيادية إىل دولــة قطــر,
بحســب مــا نقلــت وكالــة أنبــاء الــرق
األوســط الرســمية.
ويواجــه مــريس عقوبــة اإلعــدام يف العديــد
مــن القضايــا املالحــق بهــا ,ومنــذ عزلــه مــن
جانــب الجيــش بانقــاب عســكري يف يوليــو/
متــوز  2013يتعــرض أنصــاره لحملــة قمــع
تشــنها الســلطات أســفرت عــن آالف القتــى
واملصابــن.
وقالــت الوكالــة "إن النائــب العــام
املستشــار هشــام بــركات أمــر بحبــس الرئيــس
األســبق محمــد مــريس ملــدة  15يومــا احتياطيــا
عــى ذمــة التحقيقــات التــي تُجــرى معــه

الشرق األوسط 9

مبعرفــة النيابــة ،التهامــه بترسيــب مســتندات
تتعلــق باألمــن القومــي املــري صــادرة عــن
جهــات ســيادية إىل دولــة قطــر ،وذلــك إبــان
توليــه منصــب رئيــس الجمهوريــة".
وأضافــت أن محققــي النيابــة العامــة كانوا
قــد انتقلــوا إىل مــريس يف محبســه ،ومتــت
مواجهتــه باالتهامــات املنســوبة إليــه بترسيــب
وثائــق ومســتندات صــادرة عــن جهــات
ســيادية "عــى نحــو مــن شــأنه اإلرضار باألمــن
القومــي للبــاد".
ويف  9أغســطس/آب الجــاري قضــت
املحكمــة اإلداريــة العليــا يف مــر بحــل حــزب
الحريــة والعدالــة املنبثــق عــن جامعــة اإلخوان
املســلمني.
وتدهــورت العالقــات بــن مــر وقطــر
بعــد اإلطاحــة مبــريس مــع اتهــام القاهــرة
للدوحــة بدعــم جامعــة اإلخــوان املســلمني.

السعودية تسجن  23شخصا بتهمة التطرف
قضــت محكمــة ســعودية بســجن 23
شــخصا لفـرات تصــل إىل  22عامــا لدورهم
يف هجــات نفذهــا متشــددون ،وذلــك
يف إطــار حملــة أمنيــة تــم فيهــا حبــس
عـرات األشــخاص خــال األســبوع املــايض.
وذكــرت وســائل إعــام رســمية أول
أمــس الثالثــاء أن  17شــخصا ســجنوا ملــدد
تصــل إىل  33عامــا ,وكانــت محكمــة قضت
األســبوع املــايض بســجن  48شــخصا ملــدد
تصــل إىل ثالثــن عامــا ،وحكــم عىل شــخص
باإلعــدام يف جرائــم تتصــل بالتشــدد.
وأديــن هــؤالء الســجناء بارتــكاب
جرائــم تتضمــن “االفتيــات عــى ويل األمر”،
و”تبنــي الفكــر املتشــدد” ,والســفر بغــرض
القتــال يف رصاعــات خارجيــة ,وتكويــن
خاليــا ملهاجمــة األجانــب ،إضافــة إىل

تصنيــع املتفجــرات.
ونفــذ مســلحون تابعــون للقاعــدة
موجــة مــن الهجــات ضــد أهــداف أجنبية
وحكوميــة يف الســعودية بــن عامــي 2003
و ,2006ونفــذت القاعــدة هجومــا عــر
الحــدود يف اململكــة الشــهر املــايض انطالقــا
مــن اليمــن ،وهــو األول عــى األرايض
الســعودية منــذ عــام .2009
وأثــار ذلــك الهجــوم إضافــة إىل تنامــي
مــا يســمى التشــدد الناجــم عــن الحــرب
يف العـراق وســوريا املخــاوف األمنيــة لــدى
الريــاض ,وكان امللــك الســعودي عبــد اللــه
بــن عبــد العزيــز أصــدر مرســوما يف فربايــر/
شــباط املــايض يقيض بالســجن ملــدد طويلة
عــى أي شــخص يســافر إىل الخــارج للقتــال
أو االنضــام إىل جامعــات متطرفــة.
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أستاذ سنان ما هي جمعية
البر الخيرية ؟
تأسســت جمعيــة الــر الخرييــة
قبــل شــهر رمضــان مبشــاورات
مكثفــة مــع األخــوة بهــدف خدمــة
املحتاجــن واملهاجريــن الســوريني
حيــث قــام محافــظ قونيــة الســيد
معمــر أرول بتوظيفــي وتســليمي
مهمــة اإلرشاف عــى مهــام الجمعية
ملــدة  6أشــهر نحــن هنــا ال نســاعد
الســوريني فقــط فهنــاك الســوريون
والعراقيــون والصوماليــون وعملنــا
ينطــوي تحــت مســاعدة املحتــاج
دون التميــز بــن عائلــة وأخــرى كــا
أن عملنــا يهــدف لحــل املشــكالت
الكبــرة وتأمــن االحتياجــات الالزمــة
ألصحابهــا
ماهي أعداد العوائل التي
تساعدها جمعية البر؟
ال أســتطيع إعطائــك رقــم لكــن
كــا تعلــم بــأن أعــداد الســوريني يف
قونيــة تقــارب الـــ  50ألــف مهاجــر
نصفهــم مســجل بشــكل رســمي
والنصــف األخــر غــر مســجل
ألســباب تتعلــق بــاألوراق الالزمــة
الســتخراج دفــر اإلقامــة بــدأ عملنــا
بإجــراء إحصائيــات لهــذه العوائــل
ملعرفــة االحتياجــات الرضوريــة
ومســتوى التعليــم وعــدد األفــراد
لــكل عائلــة فغالبيــة الســوريني يف
مدينــة قونيــة هــم مــن األريــاف
ومعظمهــم هــرب مــن الحــرب
القامئــة هنــاك بعــد أن تدمــر
منزلــه أو بعــد فقدانــه ألحــد أف ـراد
عائلتــه وبعــد تعرضــه ألرضار ماديــة
ومعنويــة فالكثــر منهــم الميلــك
جــواز الســفر ولذلــك يتعرضــون
لكثــر مــن املصاعــب لعــدم
قدرتهــم االســتفادة مــن املســاعدات
التــي تقدمهــا الحكومــة الرتكيــة
والجمعيــات الخرييــة للمســجلني
رســمياً حامــي دفــر اإلقامــة ,يف حني
أن نســبة حامــي جواز الســفر قليلة
مقارنــة بغــر الحاملــن لجــوازات
الســفر .كــا أن نســبة املثقفــن
قليلــة مــن أطبــاء ومهندســن.
ماهي أنوع المساعدات التي
تقدمونها ؟
أهــم مانعتمــد عليــه هــي

املســاعدة النفســية لرفــع الــروح
املعنويــة حيــث أننــا نقــول للجميــع
أه ـاً وســهالً لديدكــم بــاب مفتــوح
دامئـاً وأخوة مســتعدين ملســاعدتكم
قــدر املســتطاع فمســاعداتنا هــي
لأليتــام والفقــراء واملحتاجــن.
لقــد ســاعدنا مايقــارب ال% 80
مــن املحتاجــن يف مدينــة قونيــة
حيــث أننــا نقــوم بتأمــن أغــراض
املنــزل الرضوريــة كالســجاد والغــاز
والــراد لكننــا يف الوقــت الراهــن
نركــز عــى حــل املشــكالت الكبــرة
كإيجــاد العمــل وحــل مشــكلة
التعليــم وإيجــاد حلــول ملشــكلة
اللغــة التــي يتعــرض لهــا األخــوة
األجانــب خاصــة يف املستشــفيات
فاملريــض ال يســتطيع رشح مرضــه
وال يســتطيع التحــاور مــع الطبيــب
إننــا نشــكر حكومتنــا عــى فتــح
بــاب املستشــفيات الحكوميــة
باملجــان لألخــوة الســوريني لكــن
تبقــى هنــاك مشــكلة املرتجــم
عالقــة .كــا أننــا نجهــز التقاريــر
التــي تعالــج املشــكالت املعقــدة
ونقدمهــا للمســئولني يف قونيــة أويف
أنقــرة ونعمــل مشــركني مــع جميــع
األطـراف بهــدف الوصــول إىل حلــو ٍل
مفيــدة.
ما هي أكثر المواقف التي
تتعرضون لها ؟
هنــاك الكثــر مــن األمــور التــي
نواجههــا يف مجال عملنا فاملحتاجون
كثــرون جــدا ً واإلمكانيــات قليلــة
مقابــل أعــداد العوائــل التــي تحتــاج
املســاعدة فهنــاك األرامــل واملــرىض
والجرحــى وماشــابه لذلــك فإننــا
نواجــه دامئــاً الكثــر مــن األمــور
مث ـاً يف نفــس الزقــاق يوجــد أكــر

مــن عائلــة ســورية فــإذا قدمنــا
املســاعدة لعائلــة ومل نقــدم لألخــرى
تبــدأ األقاويــل بأننــا ننتهــج ســلوك
التمييــز كــا أن أحــد الســورين إذا
َع ِمـ َـل يف إحــدى املعامــل ومل يعطــه
صاحــب العمــل أجرتــه فإننــا نحاول
جاهديــن لتحصيــل حقــه ونعمــل
عــى حــل املشــكالت التــي تنشــأ
أحيانــاً بــن الســوريني واألتــراك
فبعــض املشــكالت وصلــت إىل
املحكمــة .وهنــا أريــد أن أُنــوه بأنــه
اليوجــد هنــاك أي مؤسســة أو رشكة
داعمــة لنــا فجمعيتنــا تعتمــد عــى
دعــم الشــعب وأصحــاب الخــر
وإمــدادات األهــايل والســكان فقــط
وبســبب املشــاكل األخــرة التــي
حصلــت بــن الســوريني واألتــراك
أصبحــت هنــاك فئــة تعــارض تقديم
املســاعدات لألخــوة الســوريني
وذلــك بســبب تعميــم الخطــأ الــذي
يخــرج مــن شــخص ســوري عــى
كافــة الســوريني وهــذه إحــدى
املشــكالت التــي بــدأت تتفاقــم يف
الوقــت الراهــن.
ماهي رسالتكم
لأل خو ة
ا لسو ريين
واألتراك ؟

دامئــاً أقــول بــأن كل مــن
األخــوة الســوريني والشــعب الــريك
يف إمتحــان األن ,وعــى الطرفــن
النجــاح يف هــذا اإلمتحــان الصعــب
“مــن أَعــا َن ُمســلامً َأَ َعانَــ ُه
اللــه “ فــا يحصــل األن يشــبه ذاك
الــذي حصــل يف زمــان النبــي صــى
اللــه عليــه وســلم عندمــا هاجــر
املســلمون إىل املدينــة اســتقبلهم
األنصــار واقتســموا الحيــاة فيــا
بينهــم واألن األخــوة الســوريون هم
املهاجــرون ونحــن كشــعب تــريك
علينــا أن نكــون أنصــار حقيقــن
وأن النكــرث لــكل األقــوال املســيئة
بحــق أخوتنــا املهاجريــن إننــا
أخــو ٌة يف اإلســام وأخــو ٌة يف التاريــخ
وســنبقى هكــذا إن شــاء اللــه تعــاىل
فنحــن هنــا ملســاعدة املحتاجيــن
مــن الســوريني والعراقيــن وحتــى
األت ـراك الفق ـراء النفــرق بــن أحــد
محتــاج عــن أخــر نســأل
وال منيــز
ً
اللــه تعــاىل أن يعيننــا عــى فعــل
الخــر.
تحرير حمزة منصور

من هو
سنان جرك؟

سنان جرك -ولدت يف
قرية يايل هويوك التابعة
ملدينة قونية يف عام 1962
عمري األن  52عاماً درست
اإلبتدائية يف قريتي وأمتمت
الدراسة الثانوية يف مدينة
قونية يف ثانوية األمئة
والخطباء وبعدها تخرجت
من كلية الرشيعة كام أنني
درست املاجستري يف قسم
الرتبية والتعليم
كتبت ثالث كتب يف
تعليم اللغة العربية تحتوي
عىل  3000سؤال تسهل
تعلم اللغة العربية وبإتقان
متزوج لدي ثالثة أطفال
– أتكلم اللغة األملانية
واإلنجليزية والعربية إضافة
إىل لغتي األم اللغة الرتكية
عملت يف أملانيا النمسا
وهولندا كمدرس للعلوم
اإلسالمية بعدها سافرت
إىل األردن ومكثت هناك
سنتني إلتقان اللغة العربية
يف الجامعة األردنية وبعدها
سافرت إىل الصومال
والباكستان وعملت هناك يف
مجال خدمة األيتام
حالياً أعمل كمدرس
للغة العربية يف ثانوية
األمئة والخطباء ويف كلية
الرشيعة أيضاً

صحة 11

الخميس  4أيلول 2014

السعودية توفر  22ألف
طبيب ومختص للحج

كشف نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير السعودي محمد خشيم عن توفير  22ألف طبيب ومختص
خالل موسم الحج المقبل موزعين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ،مضيفا أن اإلجراءات الوقائية ضد
األمراض الوبائية والمعدية في موسم الحج تجري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وأوضح خشيم يف حديث
لصحيفة “الرشق األوسط” أن وزير
الصحة وجه بزيادة غرف العزل
يف املشاعر املقدسة لضامن عدم
ترسب أية حاالت معدية ،وذلك
عرب أربعة مستشفيات يف منى
ومثلها يف عرفة تستوعب خمسة
آالف رسير ،منها خمسامئة رسير
عناية مركزة.
وأضاف أن اإلجراءات الصحية
الجديدة تركز عىل التأكد من

العمل وقوفاً لمدة ساعة يومياً ..لصحة أفضل

لطاملا تحدثت الدراسات حول مخاطر
الجلوس طويالً وقلة الحركة .واقرتحت دراسة
جديدة الوقوف ملدة ساعة عىل األقل يومياً
لتفادي مخاطر الجلوس مطوالً والتي جعلت منه
سبباً رئيسياً للوفاة.
فالعمل وقوفاً أمام املكاتب ،أحدث الحلول
التي يطرحها الباحثون للتخفيف من مخاطر
الجلوس طويالً والتي ترض بالصحة إىل حد كبري.
واقرتح الباحث والخبري بالصحة العامة
الربوفيسور كيفن فينتون أن يقوم املوظفون

مبامرسة عملهم أو عقد االجتامعات أو تناول
الغداء واقفني ملدة ساعة عىل األقل يومياً.
فبحسب أحدث الدراسات العلمية فإن
للوقوف فوائد تقلل من آالم الظهر والعمود
الفقري وتحسن الدورة الدموية وصحة القلب.
كام أنه يعزز الحركة بشكل عام ،حيث مييل
الشخص الواقف إىل التحرك أكرث من الشخص
الجالس وهو ما يقلل مخاطر اإلصابة بالرسطان
عىل أنواعه ،وأمراض القلب ويحسن الصحة
العقليةوالنفسية.

تطعيم القادمني من دول الحزام
األفريقي ،وتطعيم من ال يحمل
شهادة تطعيم باملطار مثلام حدث
العام املايض ،فبالنسبة للدول التي
يأيت منها الحجاج ،يجب عليها تأمني
شهادات التطعيم ملواطنيها الراغبني
يف الحج ،كام تشمل اإلجراءات
الصحية تكثيف الوعي الصحي
لدى الحجاج وتثقيفهم ملعرفة ما
ميكن أن يكون بوادر عدوى.
وأكد نائب وزير الصحة

السعودي أنه “ال داعي للخوف أو
القلق ،فقبل خمس سنوات حصل
السيناريو نفسه أثناء الحج مع
فريوس “إتش 1إن ”1األمر الذي
دعا وزارة الصحة لزيادة غرف
العزل يف املشاعر املقدسة ،لضامن
عدم ترسب أي حالة معدية.
مضيفا أن السعودية لها تجربة
يف التعامل مع الفريوسات ،خاصة
يف الحشود البرشية أثناء تجمع
الحجاج.

مدمنــو األلعــاب اإللكترونيــة
معرضــون للتلــف الدماغــي

أفــادت دراســة أجرتهــا إحــدى
املؤسســات الصينيــة عــى عينــة مــن
املدمنــن أن نحــو  %70منهــم يعانــون
مــن أعــراض تتطابــق مــع أعــراض
اإلصابــة بالتلــف الدماغــي ،خاصــة فيــا
يتعلــق بالســلوك.
وأظهــرت تقاريــر صينيــة أن نحــو
مائــة مليــون مواطــن -مــن أصــل أكــر

مــن ســتامئة مليــون مســتخدم لإلنرتنــت
يف الصــن -تبــدو عليهــم أعـراض اإلدمــان
عــى األلعــاب اإللكرتونيــة.
ومــن أكــر هــذه األعــراض شــيوعا
بــن املســتخدمني لإلنرتنــت -ضعــفالقــدرة عــى ضبــط النفــس ،وتحكــم
األلعــاب يف ســلوك املدمنــن.
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نزيف الدم ال
يتوقف في العراق
التزال داعش مستمرة بمجازرها بحق التركمان في
المناطق العراقية المختلفة .في حين أن تركمان العراق
يصارعون الجوع والعطش من جهة ويعيشون الخطر
المحيط بهم " داعش " من جهة أخرى أيضًا.

التـزال املجــازر مســتمرة يف العـراق بُعيــد احتــال
فصيــل الدولــة االســامية يف العـراق والشــام للقنصليــة
الرتكيــة املوجــودة يف املوصــول .كــا أن الجنــاح
العســكري العراقــي يراقــب املجــاز التــي تقــوم بهــا
املنظمــة االرهابيــة داعــش مــن دون أي تحــرك وكأن
يــداه مقيــدة .ويف األيــام األخــرة فــإن الجيــش العراقــي
إنســحب مــن املنطقــة .يف حــن أن التوقعــات القلقــة
مســتمرة بشــأن املحافظــات التــي ســيطرة عليهــا
داعــش .بشــكل عــام فــإن العراقيــن اليخرجــون مــن
منازلهــم بســبب املســلحني املنترشيــن يف الطرقــات
والذيــن يقومــون باســتعر ٍ
اضات للقــوى بواســطة األالت
العســكرية املتبقيــة مــن الجيــش العراقــي املنســحب.
أمــا بالنســبة لألزمــة اإلنســانية القامئــة يف البــاد فإنهــا
أخــذة بالتعمــق يومــاً بعــد يــوم .فالشــعب يعــاين
مــن نقــص الطعــام وال ـراب واملــاء والكهربــاء .كــا
تحولــت مشــكلة النفــط إىل أزمــة كبــرة يف البــاد.
فمــن الصعــب الحصــول عــى الوقود.النــاس يف مدينــة
كركــوك ينتظــرون يف طوابــر طويلــة جــداً للحصول عىل
الوقــود .ويقــال بــأن أســعار الوقــود أرتفعــت تكلفتهــا
أربعــة أضعــاف مقارنــة بالســابق .وقال مســعود بـرازاين
رئيــس إقليــم شــال الع ـراق يف حديــث لــه مؤخ ـراً "
لقــد انتهــى الدفــاع عــن داعــش ,وال نســتطيع القــول
بــأن الجيــش العراقــي تحــرك ضــد الهجــات ألنــه مل
يتخــذ حتــى األن تحــركات ملموســة ”.إن عــدد النــاس
الذيــن قتلتهــم داعــش يف املنطقــة غــر معــروف حتــى
األن .لكــن املعلومــات املأخــوذة مــن إحــدى فصائــل
داعــش تشــر إىل أن أعــداد النــاس املقتولــن تقــارب الـــ
 5أالف.

الحكومة العراقية مقيدة اليدين

إن الحكومــة العراقيــة مل تقــوم بــأي خطــوات
ملموســة تجــاه املجــازر التــي تحصــل يف املنطقــة .وإذا
كانــت داعــش هادئــة يف الوقــت الراهــن فإنهــا تضــع
العراقيــن تحــت الضغــط .حيــث أن العراقيني اســتقبلوا
عيــد الفطــر بدرجــة ح ـرارة 50وكــا أنهــم يصارعــون
العطــش بوجــود داعــش .تحــدث الدكتــور أيــدن بياتــي
رئيــس مجلــس الصحــة الرتكــاين ورئيــس جمعيــة
األطبــاء العراقيــن يف الخــارج إىل جريدتنــا مبــا يخــص
أخــر التطــورات يف الع ـراق حيــث قــال " لقــد تباطــئ
تقــدم داعــش مقارنــة مــع األيــام الســابقة ,ومــا تقــوم
بــه األن هــو وضــع النــاس تحــت الضغــط ,والرتكــان
يعانــون نقــص الجــوع والعطــش بجانــب خطــر داعش.
وال نكــون مخطئــن إذا قلنــا أن الحكومــة العراقيــة
هــي ســبب قــدوم داعــش .فالرتكــان حالي ـاً يعيشــون
أوضــاع صعبــة جــداً .فالوضــع حاليـاً كالتــايل ,إن عنــارص
داعــش املســلحة تقــوم برمــي مواطيننــا املاريــن يف
الشــوارع بالرصــاص .ويقتلــون مــن يظهــر بوجههــم .إنه
يشء غــر مقبــول .لقــد فقدنــا األالف مــن مواطنينــا.
ومئــات األالف أصبحــو بــا منــازل .يف حــن أن الرتكــان

يعيشــون هنــاك بحاجــة إىل قطعــة الخبــز "

جنــود الحكومــة العراقيــة يهربــون
مــن المنطقــة

وأضــاف بياتــي بــأن الجنــاح العســكري للحكومــة
هــرب بــدالً مــن إنجــاز مهمتــه حيــث قــال " إن
الحكومــة العراقيــة تجلــب إىل كوادرهــا األشــخاص التي
تريــد .أنظــروا ,يوجــد يف مدينــة كركــوك  28مديريــة
عامــة واحــدة فقــط بيــد الرتكــان .أمــا بقيــة الـــ27
مديريــة فإنهــا أعطيــت لألكــراد .وإذا كانــت هنــاك
رغبــة يف خلــق بيئــة ســلمية فيجــب التخــي عــن التميز
العنــري الســائد هنــاك ,وإذا أردنــا التحــدث باســم
العـراق فإننــي أســتطيع القــول بــأن املالــي الــذي يرتبع
عــى عــرش الســلطة يف العـراق لقــد قــام بتطبيــق نظام
قمعــي خصوصـاً يف مناطــق الرتكــان ويف العـراق كافــة.
ولــذا الســبب فلقــد كانــت هنــاك الكثــر مــن اإلتفاقات
السياســية الخطــرة و املختلفــة بــن حكومــة كردســتان
العـراق يف عهــد املالــي .وإننــا كرتكــان كل مانريده هو
انتهــاء هــذا الظلــم وأن يتمتــع الرتكــان بحقوقهــم يف
العيــش بســام .كــا أن إعــادة تطبيــع العالقــات بــن
تركيــا وإدارة العاصمــة العراقيــة بغداد ســيعود بالفائدة
الكبــرة عــى الرتكــان”.

تركيا التتجاهل التركمان

ايدن بياتلى

طبيب أخصائي

الحرب
النفس الذي خلقه
االنهيار
ي
ت
حروب العراق وال�كمان
ايدن بياتلى

وعــر الدكتــور أيــدن بياتــي بــأن تركيــا قدمــت يــد
العــون واملســاعدة لرتكــان العـراق يف حــن احتياجهــم
للمســاعدة حيــث أكمــل حديثــه قائــاً " التــزال
األوضــاع املأســاوية التــي يعيشــها تركامن العـراق تحت
ظــروف الحيــاة الصعبــة مســتمرة ,حيــث يكــون املــاء
والغــذاء هــي أكــر املتطلبــات التــي تحتاجهــا املنطقــة.
وبغــض النظــر عــن ذلــك فإنــه يوجــد يف العـراق العديد
مــن األم ـراض املعديــة التــي بــدأت باالنتشــا ,يف حــن
تعــرض املنطقــة ملشــكلة قلــة الــدواء .وبالتأكيــد أود أن
أذكــر بــأن تركيــا كانــت دامئـاً بجانــب الرتكــان والتـزال
بجانبهــم وســتبقى مســتمرة عــى هــذا النحــو .كــا أننا
نــرى ذلــك مــن خــال الترصيحــات األخــرة لرئيــس
جبهــة تركــان العــراق .ولدرجــة أن إدارة الطــوارئ
والكــوارث يف املنطقــة والهــال األحمــر لــن يتجاهلــوا
املســاعدات القادمــة للمنطقــة .إننــا كأطبــاء عندمــا
ذهبنــا إىل املنطقــة مــن أجــل املســاعدة شــاهدنا كيــف
كان الصليــب األحمــر يتــرف قبلنــا ويضمــد جــروح
الرتكــان .كل مانتمنــاه أن يعيــش الرتكــان يف رشوط
الحيــاة التــي يســتحقونه ,وأن تخمــد أصــوات الســاح
يف املنطقــة ويتوفــر جــو مــن الســام .هــذا هــو الــيء
الــذي نريــده”.
تحرير بريكان بارالك  -ترجمة حمزة منصور

ت
ال� اجريت
ومن خالل البحوث العلمية ي
بهذا الصدد نرى بأن ظواهر العنف والشدة
وجرائم القتل والتوجه نحو الجريمة قد ازداد
ف
ت
ال� عاشت
بشكل مخيف ي� المجتمعات ي
الحروب .ومثال عىل هذا ففي الواليات

املتحدة االمريكية فقد ازدادت حوادث
القتل والعنف اىل الضعف ابان حرب فيتنام
 ،فقد ارتفع عدد الجرائم من  4,5اىل 9,3
لكل  100.000شخص  .وتزداد جرائم العنف
والشدة بنسبة  %10بعد انتهاء الحروب
بالنسبة اىل املجتمعات التي تخوض الحروب
 .وان هذه الزيادة امللحوظة يف عدد ارتكاب
الجرائم بعد انتهاء الحروب ليست مرهونة
عىل انتهاء الحرب او نوعية تلك الحرب .
حيث لوحظ زيادة عدد ارتكاب الجرائم بعد
انتهاء الحرب بشكل موازي مع عدد ضحايا
ان الحروب والشدة
ذلك الحرب .
السياسية يخلق معها اناس مصابني نفسياً
اكرث بكثري من الضحايا التي تعد بعرشات
املاليني من القتىل وعدة اضعافها من
الجرحى  .ومع هذا فأن الحرب والشدة
السياسية ال يؤثر فقط االناس املعرضني لهذه
الويالت فقط  ،بل ان املاليني من االشخاص
يرتكون منازلهم ومأواهم ويعيشون حاالت
هجرة قرسية ومأساوية يف نفس الوقت بغية
حامية انفسهم وتجنب التعرض عىل مصائب
الحرب وويالت الشدة السياسية .
كان من املعتقد يف السنوات الطويلة املاضية
ان الخراب النفيس والروحي الذي يخلقه
الحروب تزال من تلقاء نفسه مبرور الزمن
 ،اال ان هذا املعتقد قد فقد اهميته خاصة
بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية وحروب
فيتنام وحروب العراق وتبني بأن اثار الحرب
تبقى يف نفس االنسان عىل مدى حياته
بدرجة ال ميكن نسيانها ابدا ً  .وان الحروب
التي نشبت خالل االعوام الثالثني االخرية
مثل الحرب العراقية – االيرانية  ،افغانستان
 ،االحتالل االمرييك للعراق والحروب االخرى
املتممة لهذه الحروب قد ايدت جميع هذه
النظريات بكامل معناه الواسع والرصيح
من املأيس والويالت والتجارب املريرة التي
احتلت مكانتها يف تاريخنا املعارص .

يتبع....
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تل عالء الدين وجامعه
كان التاريخ يتحدث عن السلطان عالء الدين بشكل جيد ألنه
قام بحماية الفكر الديني التعليمي ,باإلضافة إلى كونه قائدًا
عسكريًا ماهرًا ورج ً
ال إداريًا وفنانًا أيضًا.

فهــو الشــخص الــذي دعــا موالنــا
إىل مدينــة قونيــة لتكــون عــى ماهــي
عليــه األن مــن الفكــر والعلــم ,لكــن
مــن أثــاره املهمــة التــي ارتبطــت باســمه
قلعــة عــاء الديــن وجامعــه الــذي بنــي
عــى الطـراز الســلجوقي والــذي يقــع يف
شــال التــل .بنــي هــذا الجامــع والقلعة
عــى جــدران ضخمــة ومتينــة ومل يبقــى
مــن هــذه القلعــة إال جــدار واحــد,
ولكــن جامــع عــاء الديــن قائــم حتــى
اليــوم ولــه جامليــة خاصــة.
هــذا املســجد بنــي يف عهــد الدولــة
الســلجوقية األناضوليــة ,حيــث بــدأ
إنشــاؤه يف عهــد الســلطان " ركــن
الديــن مســعود " األول ,واســتمر يف عهــد
الســلطان " كليــج أرســان " الثــاين وت ـ ّم
بنــاؤه عــى يــد الســلطان " عــاء الديــن
كيكوبــاد " األول ســنة  1221مـــ ,أنشــئ
الجامــع عــى الطــراز اإلســامي حيــث
أن الســقف مغطــاة بالخشــب والرتاب,
تعــود األعمــدة و التــي عددهــا 41
 /عمــود مرمــي  /متــن إىل العهــد
البيزنطــي ,ومــن بــن أغــرب
األشــياء املوجــودة يف الجامــع
املنــر والــذي بنــي بشــكل
فريــد مــن أخشــاب "

األبنــوس " املض ّفــر بــدون مســار ,وهــو
خــر مثــال عــى الخشــب الســلجوقي
األناضــويل.
بنــي هــذا املنــر يف عــام  1155مـــ
مــن ِقبــل (( َم ْن ُقــوم بــريت األخالطــي )).
املح ـراب مصنــوع مــن الخــزف واملرمــر
الصينــي وفوقــه قبــة مغطــاة باملرمــر
الصينــي ,كــا وتوجــد ثغ ـرات يف بعــض
ِقطــع املحــراب والقبــة.
ويقــول " األفــايك " بــأن موالنــا
الرومــي وعــظ فيــه عندمــا بنــي ذلــك
الجامــع ,بجانــب الجامــع مقــرة أضيفت
مــن ِقبــل " قليــج أرســان " الثــاين
وفيهــا صناديــق متثــل جثــث الســاطني
الســاجقة الثامنيــة.
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 25العباً سعودياً
إلى لندن من أجل
ودية أستراليا

أعلن اإلسباين لوبيز كارو ،مدرب املنتخب
السعودي ،قامئة الالعبني الذين سيواجهون
املنتخب األسرتايل الشهر املقبل يف العاصمة
الربيطانية لندن ،وتم نرش األسامء عرب مؤمتر
صحفي أقيم يف مجمع األمري فيصل بن فهد
األوملبي بالعاصمة السعودية الرياض.
وسيبدأ التجمع يف الرياض يف األول من
الشهر املقبل ،حتى حني موعد املغادرة ،يف
معسكر إعدادي ميتد لـ 9أيام ،يتخلله لقاء
ودي منتظر عىل ملعب نادي فولهام” كريفن
كواتيج” أمام أسرتاليا ،وذلك يف املرحلة الثانية
االستعدادية التي تسبق انطالق غامر منافسات

بطولة كأس الخليج الثانية والعرشين بالعاصمة
الرياض.
قامئة العبي املنتخب السعودي
وليد عبدالله ،عبدالله املعيوف ،فواز القرين،
أسامة هوساوي ،ماجد املرشدي ،عمر هوساوي،
معتز هوساوي ،أحمد عسريي ،عبدالله الزوري،
منصور الحريب ،سعيد املولد ،حسن معاذ ،يارس
الشهراين ،سعود كريري ،سلامن الفرج ،إبراهيم
غالب ،وليد باخشوين ،شايع رشاحييل ،سامل
الدورسي ،مصطفى بصاص ،يحيى الشهري،
تيسري الجاسم  ،نايف هزازي ،نارص الشمراين،
مختار فالته.

العين والهالل يتأهالن إلى نصف نهائي أبطال آسيا

فافرينكا يتجاوز
بيلوتشي بصعوبة

تجاوز فافرينكا الربازييل بيلوتيش بصعوبة بالغة .عاىن
السويرسي ستانيسالس فافرينكا ،املصنف ثالثاً ،قبل الوصول إىل الدور
الثالث من بطولة فالشينغ ميدوز األمريكية ،آخر بطوالت الغراند
شالم لكرة املرضب ،بفوزه الصعب عىل الربازييل توماس بيلوتيش 3-6
و 4-6و 6-3و .)1-7( 6-7ويلتقي فافرينكا ،بطل ملبورن األسرتالية
مطلع العام ،يف مباراته املقبلة السلوفيني بالز كافسيتش ،الذي تغلب
عىل الفرنيس جريميي شاردي الثالثني  2-6و )6-8( 6-7و .3-6قدّم
السويرسي أدا ًء قوياً يف املجموعتني األوليني وحسمهام  3-6و،4-6
وبدا يف طريقه إىل فوز سهل ،لكنه تراخى يف الثالثة التي انتفض فيها
الربازييل وفاز بها  3-6فارضاً مجموعة رابعة كادت تشكّل خطراً كبرياً
عىل فافرينكا ،إذ احتاج إىل شوط فاصل  1-7ليك ينهيها ويواصل
مشواره يف البطولة.

تأهــل العــن اإلمــارايت بطــل 2003
إىل نصــف نهــايئ دوري أبطــال آســيا
لكــرة القــدم ،بفــوزه عــى مضيفــه
االتحــاد الســعودي بنتيجــة  1-3أمــس
الثالثــاء بالرشائــع يف إيــاب دور الثامنيــة.
وســجل للعــن الغــاين أســامواه
جيــان ( )40وعمــر عبــد الرحمــن ()66
وإبراهيــا دياكيــه ( ،)83ولالتحــاد
إســاعيل أحمــد ( 36خطــأ يف مرمــى
فريقــه) .وكان العــن فــاز ذهابــا عــى
أرضــه -2صفــر.
ويلعــب الفريــق اإلمــارايت يف نصــف
النهــايئ مــع الهــال الســعودي الــذي
تأهــل عــى حســاب الســد القطــري
بتعادلــه معــه صفر-صفــر إيابــا أمــس
يف الدوحــة ،بعــد أن فــاز عليــه -1صفــر
ذهابــا يف الريــاض.
وأحــرز العــن اللقــب األول يف
البطولــة عــى حســاب تــرو ساســانا
التايالنــدي (فــاز ذهابــا يف العــن -2صفر،
وخــر إيابــا صفــر 1-يف بانكــوك)،
وحقــق االتحــاد لقبيــه عــى ســيونغنام
إيلهــوا الكــوري الجنــويب (خــر أمامــه
يف جــدة  3-1ذهابــا وفــاز عليــه إيابــا يف
ســيونغنام -5صفــر) يف  ،2004ويف 2005
عــى حســاب العــن بالــذات (تعــادال يف
العــن  1-1ذهابــا وفــاز االتحــاد  2-4يف

جــدة إيابــا).
والفــوز الــذي حققــه العــن اليــوم
هــو الثــاين لــه عــى االتحــاد يف البطولــة
منــذ انطالقهــا بنظامهــا الجديــد عــام
.2003
والتقــى الفريقــان يف الــدور األول
مــن البطولــة الحاليــة ،ففــاز االتحــاد يف
الســعودية  1-2ذهابــا وتعــادال يف العــن
 1-1إيابــا ،وتأهــا معــا إىل الــدور الثــاين.

وتأهــل العــن بعــد تصــدره
املجموعــة الثالثــة برصيــد  11نقطــة،
بفــارق نقطــة واحــدة أمــام االتحــاد ،ويف
الــدور الثــاين فــاز عــى مواطنــه الجزيــرة
ذهابــا وإيابــا بنتيجــة واحــدة  ،1-2يف
حــن تخطــى االتحــاد مواطنــه الشــباب
بفــوزه عليــه -1صفــر يف جــدة ذهابــا
و 1-3يف الريــاض إيابــا.
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فريق قونية سبور
بدأ سيئاً

لقــد اكتمــل األســبوع
األول مــن الــدوري املمتــاز.
ومل يســتطع ممثلنــا يف
الــدوري األخــر واألبيــض
فريــق توركــو قونيــة ســبور
الفــوز بســبب خســارتة 2-1
أمــام فريــق اسكيشــهري.
حيــث يحتــل فريــق
كاالتــارساي الزعامــة يف
األســبوع األول مــن الــدوري
ويــأيت خلفــه تباعــاً كل مــن
فنــار بهشــه ,بلديــة أك
حصــار ,فريــق اسكيشــهري
و فريــق غــازي عنتــاب.
واســتطاع فريــق فنــار بهشــه
إلحــاق الخســارة بفريــق
كاردميــر كارابــوك حصــار
بنتيجــة  3-2يف املبــارة
األخــرة مــن األســبوع األول
للــدوري .وبــدوره فقــد فــاز
فريــق البيشــكتاش عــى
فريــق مرســن ادمــان يــوردو

بنتيجــة  .1-0حيــث أن جنــك
توســون العــب فريــق األســود
واألبيــض أحــرز هدفــاً يف
الدقيقــة الـــ  .43وبذلــك
يكــون فريــق البيشــكتاش
أكمــل األســبوع األول مــن
الــدوري ب 3نقــاط لصالحــه
محققــاً فــوزاً بنتيجــة .1-0
أمــا بالنســبة لكاالتــارساي
فقــد فــاز عــى فريــق بورصــة
ســبور بنتيجــة  .2-0حيــث أن
بــراق يلــاز الالعــب الــذب
جلــب لفريقــه الـــ  3نقــط
األوىل يف هــذا املوســم قــام
بإحـراز هــدف يف الدقيقــة الـ
 .90+ 1وقــام فريــق بلدية أك
حصــار بإحـراز اإلنتصــار عــى
فريــق بالكســر ســبور بنتيجة
.2-1
و عــاد فريــق توركــو
قونيــة ســبور صفــر اليديــن
بخســارته أمــام املنافــس

األقــوى فريــق اسكيشــهري
بنتيجــة  2-1الــذي أكمــل
االســبوع األول بثالثــة نقــاط
يف حــن تعــادل كل مــن
فريــق شــايكور ريــزة ســبور
وفريــق إتحــاد الشــباب
بنتيجــة  .1-1وتعــادل أيضــاً
كل مــن فريقــي اســطنبول
باشــاك شــهري وفريــق قاســم
باشــا .1-1وأنتهــت مبــاراة
فريقــي قيــري أرجيه ســبور
وطرابــزون ســبور بالتعــادل
 0-0بــدون أهــداف للطرفــن.
كــا فــاز فريــق غــازي
عنتــاب عــى فريــق ســواس
ســبور بنتيجــة  2-1حيــث
عــاد بثــاث نقــاط ذهبيــة
مــن مباراتــه الخارجيــة.
وســتكون مباريــات
فريــق الــدوري املمتــاز توتــو
ســبور يف األســبوع الثــاين عىل
الشــكل الثــاين

برنامج األسبوع الثاين للدوري املمتاز توتو سبور
قاسم باشا  xمرسني أدميان يوردو

توركو قونية سبور  xبال اسري سبور

كاالتا رساي  xاسكيشهري سبور

بلدية أك حصار سبور  xسواس سبور

غازي عنتاب  xقيرصي أرجيه سبور

طرابزون سبور  xفنار بهشه

بشكتاش  xشايكور ريزة سبور

كاردميري كارابوك حصار  xاسطنبول باشاك شهري

إتحاد الشباب  xبورصة سبور

رجب شنار

recepcinar@merhabagazetesi.com.tr

هل الحكم كان سيئاً ,أم أنتم؟

...مسعود يقال وهليب
كالهما لم يكونوا موجودين ف ي�
اسكيشه� ...
ي
فال يعتبوا ...
بينما كان من المنتظر انتهاء
الشوط أ
الول بـنتيجة  4-1كانت نتيجة
المباراة  ,2-1سيتساءل مسعود بقال
فس نفسه ...
لن يدفع الحكم ثمن النتيجة ...
إنما اللوم لكرة القدم ولزمالئه
البيالروس الذين أصبحوا
ولالعب
ي
كالغرباء ف ي� الملعب  .سيتساءل ف ي�
نفسه عندما يبقى العب التكنيك
صابراً  09دقيقة ...
هل الالعب هليب فقط ؟
بالطبع ال ...
هناك ماريكا أيضاً ...
أ
والخرين ...
لو استطاع ماريكا االستفادة من
ال� أضاعها ف� الشوط أ
ت
الول
ي
الفرص ي
اسكيشه�
لكان بامكانه إجبار فريق
ي
عىل االستسالم من الـ  54دقيقة
أ
الوىل ...
لكن هذا لم يحدث ...
لم يسدد ...
إن اللف والدوران وتحميل
الخطاء ليس أ
الحكم أ
بالمر الجيد ...
لقد أظهر فريق توركو قونية
سبور صورة جيدة ف� الشوط أ
الول
ي
من مبارة يوم السبت تب�اجع فريق
اسكيشه� خطوة إىل الوراء ...
ي
لقد أسفرت الهجمات الموسعة
عن أهداف جميلة ...
مثال ً ليست المسألة فقط ف ي� عدم
والع� التكنيك ف ي� ساحة
رؤية هليب ب ي
الملعب ...
إنما تتعلق بالجودة الكاملة ...
لم يستطع فريق توركو قونية
سبور أن يصل ت
ح� إىل أقل من
مستوى جودته العادية ...
الجواء أ
إن أ
الوىل للمباريات تكون
مختلفة ...
نعم ...
نأمل أن التضيع الجهود هبا ًء ف ي�
بالكس� ...
مباراة فريق
ي
ن
أن� تفاجئت بترصيحات مسعود
ي
بقالة بعد المبارات ث
أك� من مجريات
المباراة نفسها ...
حيث قال “ كان يجب علينا
ت
ال�
إحداث هدف أخر بالفرص ي
حصلنا عليها ,ولو أننا قمنا بذلك
لكان بإمكاننا كرس دفاع الفريق أ
الخر
وبذلك وصلنا إىل النتيجة المرجوة
بسهولة “
إننا نتحدث ف ي� نفس ال�ش ي ء ...
اسكيشه� ولو
كنا سنهزم فريق
ي

ن
الثا� ...
أننا حققنا الهدف ي
وتابع بقالة بعدها قاال ً :
“ لن تكونوا بحاجة القيام ث
بأك�
اسكيشه�
من  01هجمات لهزم فريق
ي
خارج أرضه “
كيف ذاك ...
لقد دخل كل من ماريكا ف ي�
الدقيقة  11وأوور إنجه مان ف ي� الدقيقة
عل ف ي� الدقيقة  32وماريكا
 21وعمر ي
أيضاً ف ي� الدقيقة  42وماريكا لمرة أخرى
ف ي� الدقيقة  24إىل منطقة جزاء فريق
اسكيشه� ال إىل مكان أخر ...
ي
لن نعد مرات الشوط ن
الثا� بعد
ي
...
أعتقد أن بقالة بالغ ف ي� قوله “
لن تكونوا بحاجة القيام ث
بأك� من 01
هجمات “
أن� توقّفت عند حديث أ
ن
الستاذ
ي
وخاصة بما يتعلق بمسألة الحكّام ...
حيث قال  “ :لقد بدأ الشوط
ن
الثا� بتناقضات يغ� معقولة بقرارات
ي
الحكم “
وتابع بعدها معاتباً الحكام “ :
إننا النريد ف ي� نتيجة المبارة رسد أخطاء
ين
الحكم وإنما ي ّ ن
الالعب�
تب� أخطاء
داخل أرض الملعب وهذا ال�ش ي ء
الذي لم يتحقق ف ي� هذه المباراة “
أنه عىل حق ف ي� رأيه ...
ن
إن� أعتقد بأن إرجاع سبب
ي
الخسارة للحكام وعدم إعطاء
أك�
كب�ة من ب
الموضوع أهمية ي
أ
ال� ت
ت
تق�ف ...
ال
خطاء ي
لمن شت�ح وماذا ؟
عزيزي أ
الستاذ ,هليب كان �ف
ي
ف
الملعب وأنت كنت ي� النادي ولكن
كالكما لم تشعرونا بدوركمات
ئيس ...
الر ي
لو حاولت كتابة كتاباً أو تابعت
الغ� محدودة أو إنشاء
نطق الكلمات ي
 5-3جمل بكلمات محدودة فلن تنجح
...
كان باستطاعتك قول  “ :ليتنا
لعبنا جيداً ف� الشوط أ
الول ,إننا
ي
وجدنا فرص جيدة لكننا لم نستطع
إدارة رؤوسنا وال أقدامنا بتوجيهها
للمكان الصحيح “
أ
للسف لقد قلت العكس تمام
أ
 ,والسوء أنك حملت المسئولية
للحكام ...
عزيزي أ
الستاذ الحكم كان سيئاً
...
نعم ...
وماذا عنك ؟
أو عن ماريكا وهليب ؟.
أعتقد بأنك أخطأت خطئاً فادحاً
عمي بقالة ...

