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حفل تتويج طالب
حفظ القرآن الكريم

قال السيد مقدر أرسوي مدير الرتبية والتعليم يف
مدينة قونية “ لقد مىض العام الدرايس 2014-2013
مسجالً نجاحاً كبرياً .كام أن مديرية الرتبية والتعليم
قامت بإجراء جميع التدابري الالزمة مبا يخص املوسم
الدرايس  2014-2015ليتمتع الطالب بعام درايس مليئ
بالصحة والسعادة والراحة .تتمة يف الصفحة .2

اُختتمت الدورة الصيفية لحفظ القرأن
الكريم يف معهد الفاتح لتحقيظ القرأن
مبنطقة كاراتاي يف محافظة قونية والتي
أرشفت عىل إدارتها الداعية السورية الحاجة
ام عبد الهادي .تتمة يف الصفحة .13
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أحمد داود أوغلو:

داعش استولى
على األسلحة
األمريكية بالعراق

إن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” داعش”،
استوىل عىل األسلحة التي تركتها أمريكا يف العراق

تتمة يف الصفحة .5

أهمية التغذية
الصحية لألطفال

يجب االعتامد عىل تنظيم تغذية الطفل وفقاً
لعمره ووزنه ومستوى النشاط الجسدي لديه.
حيث أن فرتة الدراسة تعترب أول وسط واعي
يدخله الطفل يف حياته .مام قد يؤدي إىل تعود
الطفل عىل عادات غذائية خاطئة.
تتمة يف الصفحة .14

المدنيون ضحايا
الحرب والدمار
لقد خلفت الحرب الجارية يف
سوريا الكثري من النتائج السلبية
التي يعود رضرها عىل الفرد
والعائلة واملجتمع

تتمة يف الصفحة .10

مباراة توركو قونية سبور وأرجيس سبور

لعب فريق توركو قونية سبور مع فريق قيرصي أرجيس
سبور يف مباراة األسبوع الرابع من موسم سليامن سيبا
للدوري املمتاز توتو سبور .وانتهت املباراة بتعادل
الفريقني  1-1تتمة يف الصفحة .16

الزواج ...سنة الحياة
تتمة يف الصفحة .18

طريقة صنع كعكة الشوكوالته

تتمة يف الصفحة .22

مجلس تعاون تركي قطري

تتمة يف الصفحة .6

انتقلنا مؤخراً إىل منزل جديد يف حي العشب مبدينة
قونية...
أفلس والدي املرحوم مرة أخرى ...عاد إىل املنزل
عابساً للحياة ...فقد زرعت والديت بذور البقدونس التي
أخذتها من الجريان يف تلك الحديقة الكبرية...
كانت أياماً صعبة جداً ...فأمال أفراد العائلة كلها
كانت معلقة بالحديقة املليئة بشتالت البقدونس...
فقد بدأ والدي بأداء الصالة...
يستيقظ أيب إىل صالة الفجر يوقظ الجميع للصالة
وبعد أداة الصالة كنا نرشب حساء "التارهانا" وبعدها كان
يخرج والدي إىل الحديقة ليتفقد شتالت البقدونس إذا
أمثرت أم ال...
يف النهاية كربت شتالت البقدونس ...كنت أجهز يف
كل صباح  50-40من ربطات البقدونس أخرج ألبيعها إىل
الجزارين قبل الذهاب إىل املدرسة...
اشرتينا خاروفاً صغرياً ...أو لرمبا أهدانا إياه أحد
الناس...
أصبح صديق والدي املقرب ...لدرجة أن الخاروف
تعود عىل والدي فقد كان يجلس وينهض مع والدي...
كان يأيت ركضاً ملجرد صافرة واحدة من أيب ...فقد
نال هذا الخاروف إعجاب جميع السكان يف الحي...
حيث كان يقوم بنفس حركات الكالب الصغار...
والدي كان رجالً قاسياً ...اليبيك بالسهل ,وال يحيك
همه ألحد ...لكنه كان يجلس مع الخروف يف زاوية
الحديقة تحت شجرة املشمش وكأنهام يتحاوران ألوقات
طويلة...
الخروف أصبح كبشاً ...وأصبح يدهش الناس أكرث
باألمور التي كان باستطاعته فعلها...
اقرتب عيد األضحى ...الحاجة وسوء الوضع املادي
الزلت باستمرار...
فقد قرر والدي ذبح صدقه املقرب يف عيد
األضحى...
ورغم قولنا ":إننا النريد التضحية ,دعنا النذبح"
لكن والدي وبالرغم من صعوبة الحال ض ّحى بأعز
أصدقائه يف وجه الله تعاىل...
لقد رأينا والدي وألول مرة وهو يبيك ...كانت مبثابة
صدمة كبرية بالنسبة لطفل صغري ...فلم نستطع التحمل
وأخذنا كلنا بالبكاء...
ذبح الخروف ...وكأمنا خرجت من املنزل جنازة...
وصمت والدي أكرث...
يف هذه الحادثة كان أكرث من تأثر هو أخي الكبري...
فلم يذق وال لقمة واحدة من لحم الخروف يف ذلك
العيد...
كنا صغاراً ...فقد ذبح الخروف صديقنا الذي كرب يف
أحضان والدي وهو يطعمه بيديه...
عند صباح كل عيد أضحى يخطر عىل بايل دموع
والدي وذلك الخروف ...ففي ذلك اليوم فهمت معنى
أن تضحي بأمثن مامتلكه من أجل عائلتك فقط ملجرد أنك
"أب"...
مرت سنني طويلة ...أخي الكبري الذي بىك كثرياً عىل
ذبح ذلك الخروف هو مدير مذبحة للخراف األن يذبح يف
كل يوم 42خاروف ,يرشف عىل ذبحهم...
فام أجمل ماقاله إمانويل كانت ":الزمان ...منشار
بال صوت"
مع مرور األيام ,يصنع الزمان من االنسان مديراً
لألمور التي مل تنل اعجابكم يوماً ...أمتنى أن تقضوا مع
أطفالكم عيداً الينىس ,تقبل الله أضاحيكم
املسلمون القائلون أميني...
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مع بدء العام الدراسي  2014-2015تحدث السيد مقدر كرسوي مدير التربية والتعليم في مدينة قونية عن أهم
التطورات التي طرأت على الموسم الدراسي الجديد وعن التدبيرات الالزمة التي تم اتخاذها في هذا المجال

حيــث قــال “ لقــد مــى العــام الــدرايس
 2014-2013مســجالً نجاحــاً كبــرا ً .كــا أن
مديريــة الرتبيــة والتعليــم قامــت بإجـراء جميع
التدابــر الالزمــة مبــا يخــص املوســم الــدرايس
 2015-2014ليتمتــع الطــاب بعــام درايس
مليــئ بالصحــة والســعادة والراحــة .فقــد قمنــا
بتأمــن كل ماتحتاجــه مدارســنا مــن معــدات
وأدوات ومقاعــد باإلضافــة لجهوزيــة كاملــة
يف صفــوف املعلمــن .أمــا بالنســبة للفصــول
الدراســية التــي تحــوي  30شــخص فإننــا نحتــاج
إىل  4,200فصــل درايس حيــث تــم إدراج
 2,073برنامــج اســتثامري لهــذا الغــرض وإننــا
نعمــل جادهــن عــى تأمــن كامــل اإلحتياجــات
املتعلقــة بالفصــول الدراســية يف العــام الــدرايس
 .2017-2016كــا أن الجهــود مســتمرة مــن
أجــل اســتكامل نقــص املدرســيني وذلــك بســبب
زيــادة اإلحتياجــات للمعلمــن خاصــة يف القــرى
واملناطــق التــي أدرجــت يف مجــال الخدمــة
اإللزاميــة التابــع للمنطقــة”.
ومبــا يتعلق بالطــاب الســوريني املقيمني يف
مدينــة قونيــة فــإن أي طالــب ســوري لديــه قيد
رســمي يف إدارة أمنيــات مدينــة قونيــة وميتلــك
دفــر اإلقامــة بإمكانــه اإللتحــاق باملــدارس
الرتكيــة وذلــك بتقديــم أوراقــه الثبوتيــة إلدارة
املدرســة وبدورهــا ســتقوم إدارة املدرســة
باســتكامل معاملــة تســجيل الطالــب.
وتشــر التقاريــر لوجــود مايقــارب الـــ 5000
أالف طالــب ســوري يف مدينــة قونيــة.

وتســتمر عمليــة تحــول املعاهــد إىل
مــدارس خاصــة .حيــث تــم إعــام وزارة الرتبيــة
بــأن طلبــات الـــ  9معاهــد املقدمــة إىل
املديريــة وبعــد مراجعتهــا تشــر إىل أنهــا
مناســبة مــن أجــل التحــول إىل مــدارس
خاصــة.
ومبــا يتعلــق باملعاهــد قــال
الســيد مقــدر كرســوي “ ســيتم
افتتــاح دورات تحضرييــة للمراحــل
اإلبتدائيــة واإلعداديــة يف محافظتنــا
تُخَــ ّول جميــع طالبنــا التســجيل
واالســتفادة باملجــان .وبعيــدا ً عــن
توقيــت الــدورة فســيكون هنــاك
دوروس داخــل األســبوع ويف نهايتــة.
كــا ويســتطيع طــاب التعليــم املفتوح
والطــاب املتخرجــن مــن التســجيل
يف مراكــز التعليــم العامــة ,أمــا بالنســبة
للطــاب الذيــن يكملــون تعليمهــم الرســمي
فيســتطيعون اإللتحــاق بالــدورات التــي ســيتم
افتتاحهــا داخــل مدارســهم نفســها أو التســجيل
يف دورات أقــرب مركــز تعليمــي .وبفضــل هــذه
الــدورات لــن يعــد هنــاك حاجــة للمعاهــد
الخاصــة وســنعمل مابوســعنا عــى تحســن
املســتوى األكادميــي لطالبنــا.”.
وتابــع كرســوي “ إن طالبنــا قــد اختــاروا
املــدارس التــي يفضلونهــا بنــا ًء عــى مجمــوع
العالمــات التــي حصلــوا عليهــا بُعي ـ َد صــدور

مقدر كرسوي
مدير الرتبية والتعليم

االنتقــال مــن املرحلــة
نتائــج امتحانــات
اإلبتدائيــة إىل املرحلــة اإلعداديــة .لــن يكــون
هنــاك موعــد أخــر مــن أجــل تحديــد املدرســة.
بينــا تســتمر عمليــات االنتقــال حتــى أخــر
شــهر إيلــول الجــاري .كام أننــا فتحنا  5مشــاريع
مدرســية يف تركيــا إحداهــا ثانويــة طاهــر بيــوك
كوروكتشــو أناضولــو لألمئــة والخطبــاء والتــي
ســتقوم يتعليــم اللغــة العربيــة وعــى مســتوى

عــايل .حيــث أن طــاب املدرســة ســيخضعون
لســن ٍة تحضرييــة كاملــة”.
بــدأت فــرة التقييــم اإلدارية يف متــوز 2014
وانتهــت يف  15أب  .2014حيــث أن التقيــات
املطبقــة كانــت وفقــاً للمعايــر املحــددة.
كــا قــام كل مــن مديــر الرتبيــة والتعليــم
يف املنطقــة ,مســؤول املــوارد البرشيــة,
مديــر فــرع الرتبيــة والتعليــم يف املنطقــة,
مســؤول مــن مؤسســة التعليــم ,أكــر
املعلمــن قدمــاً وأقــل املعلمــن قدمــاً,
ُم َعلِمــن ُمختَاريــن ِمـ ْن مجلــس املعلمني,
رئيــس إتحــاد العائلــة املــدريس ومســاعده
ورئيــس مجلــس الطــاب املــدريس بإج ـراء
التقيــات املتعلقــة بتعيــن املدرســن وكانت
النتيجــة حصــول  201معلــم مــن أصــل 521
معلــم عــى  75درجــة ومافــوق .كــا أن عمليــة
التوظيــف الت ـزال مســتمرة بحســب الجــدول
الزمنــي الــذي أفصحــت عنــه الــوزارة .يف أن
مديريتنــا قامــت بإجــراء كل التدابــر الالزمــة
وبدقــة عاليــة الســتكامل تنفيذ العملية بشــكل
ســليم.
وتابــع الســيد مقــدر كرســوي قائــاً “
إننــي أوجــه حبــي وتقديــري لطالبنــا وأهالينــا
وكافــة الطواقــم التدريســية وأمتنى الخــر للعام
الــدرايس ”. 2015-2014
تقرير :حمزة منصور
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دخــول ســيارة إلــى
دكان الحالقــة
فقــد ســائق إحــدى العربــات التحكــم بعربتــه يف
منطقــة أريــي مــا أدى لدخولهــا إىل إحــدى محــات
الحالقــة
فقــد م.ت ســائق العربــة ذات اللوحــة  42ب م 747
ـي نامــك كــال حيــث اصطــدم
التحكــم بعربتــه يف حـ ِّ
بالرصيــف املوجــود عــى حافــة الطريــق مــا أدى فيــا
بعــد دخولــه إىل إحــدى محــات الحالقــة.
ومــن حســن حــظ الســائق أنــه مل يكــن يوجــد
داخــل الــدكان أي أحــد وإال فإنــه كان ســيواجه كارثــة
كبــرة جــدا ً .مل يتعــرض ســائق العربــة إىل أيــة جــروح
كــا أنــه تــرك العربــة يف مــكان الحــادث وهــرب بعيدا ً.

بطاقة
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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

اعتقال شخصين
إيرانيين بتهمة السرقة

تم اعتقال شخصين إيرانيين بعد إقدام طفل ايراني على سرقة
المال من صندوق إحدى المتاجر في منطقة أضابازار بمدينة أكسراي
حيــث تــم التأكــد بــأن الشــخصني
الــذي تــم اعتقالهــم قامــوا وبنفــس
األليــة بأعــال رسقــة يف كل مــن منطقــة
كوشــاادايس يف مدينة إيدن وســيدي شهري
يف قونيــة وأكتشــا أبــاط يف طرابــزون.
قــام شــخصني أجنبــن ينطقــون بلغــة
مختلفــة بالدخــول إىل أحــد املتاجــر
الغذائيــة املوجــودة يف منطقــة
أضابــازار مســتغلني فرصــة انشــغال
عامــل الصنــدوق م.ن.ج حيــث قــام
الطفــل اإلي ـراين مبــد يــده إىل الصنــدوق
ورسقــة  650لــرة تركيــة مــن دون
لفــت انتبــاه أي أحــد .وبعدهــا خــرج
الشــخصني مــن املتجــر مرسعــن وبعــد
فــرة مــن الزمــن الحــظ عامــل الصنــدوق
م.ن.ج بوجــود نقــص يف املــال عندهــا
أخــر الرشطــة بأنــه تــم رسقــة  650ل.ت
مــن الصنــدوق .وبــدوره قــام فريــق
املرسوقــات التابــع ملديريــة األمــن العــام
بالحضــور إىل مــكان الرسقــة ومراجعــة
لقطــات كامـرا املراقبــة الخاصــة باملتجــر
حيــث تــم معرفــة بــأن املشــتبه بهــم
اإليرانيــن /ي.ا /و /ه.ف /هــم الذيــن

قامــوا بعمليــة الرسقة.كــا وتــم التأكــد
بــأن الشــخصني ذاتهــا قــد قامــوا بإجـراء
عمليــات رسقــة مشــابهة يف كل مــن
كوشــاادايس /إيــدن ,وســيدي شــهري/
قونيــة ,وأكتشــاأباط يف طرابــزون.
ألقــي القبــض عــى املتهمــن مــن
قبــل ضبــاط قســم إدارة األمنيــات يف

قتيال ن و 5جرحى
بحادث سير

منطقــة أردامــي مبدينــة مرســن .كــا
وتــم تحويــل املتهمــن إىل املحكمــة بعــد
انتهــاء التحقيقــات األوليــة يف شــعبة
األمنيــات .حيــث تــم اطــاق رساح ي.ا
عــى ذمــة املحمكــة يف حــن تــم التأكــد
مــن أن الطفــل األصغــر هــو الــذي قــام
بعمليــة الرسقــة.

أدى ا
صطدام سيارتني يف مدينة قونية إىل مقتل
شخصني وجرح  5أخرين
تويف
مسعود تشاكامكيل ( )35و فاتح أسلو ()38
وذلك
بسبب اصطدام عربتني ببعضهام ( 42ب
م
 06 – 307د ي  )8444يف طريق قونية-شمرا
الرس
يع .كام وتم نقل  5أشخاص كانوا موجودين
داخل ال
عربات إىل مشايف مختلفة يف مدينة قونية
ليتل
قوا العالج هناك نتيجة الجروح التي تعرضوا
لها إثر الحادث.
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إخالء السوريين مستمر
في مدينة غازي عنتاب

التزال عمليات إخالء السوريين الموجودين في الحدائق والطرقات والجوامع
والتي تقوم بها رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث في غازي عنتاب مستمرة.
حيــث تــم مؤخـرا ً إرســال  300ســوري يف
وقــت متأخــر مــن الليــل إىل مخيــات اللجوء
املوجــودة يف منطقــة فريانشــهري يف مدينــة
أورفــة.
وتســتمر العمليــة التــي تقــوم بهــا رئاســة
إدارة الطــوارئ والكــوارث يف غــازي عنتــاب
وإدارة املحافظة وشــعبة أمنيــات مدينة غازي
عنتــاب التــي تتضمــن يف إطارهــا تســجيل
كل ســوري موجــود يف مركــز املدينــة وليــس
لــه منــزل أو يقيــم يف الحدائــق والجوامــع
والحــارات بإخالئهــم إىل مخيــات اللجــوء.
وتقــوم فــرق التفتيــش التــي تعمــل يف
إطــار املهمــة بالتجــول ليــاً بــن األحيــاء
وتســجيل أســاء الســوريني الذيــن الميلكــون
مــأوى .حيــث تــم إحضــار حافــات النقــل يف
وقــت متأخــر مــن الليــل وبأمــر مــن محافــظ
غــازي عنتــاب ومــن إدارة الطــوارئ والكــوارث
تــم إِصعــاد الســوريني الذيــن جمعــت
أســائهم إىل الحافــات ومــن بعدها إرســالهم

إىل مخيــات اللجــوء يف منطقــة فـران شــهري
يف مدينــة أورفــة .وقــام الســيد ســنان أتــاكان
مديــر شــعبة الطــوارئ والكــوارث يف غــازي
عنتــاب مــع قائــد الرشطــة بتفقــد مــكان
عمليــة اإلخــاء .حيــث انطلقــت الحافلــة

التــي تحــوي مايقــارب الـــ  300ســوري باتجاه
مدينــة أورفــة .ومــن ناحيــة أخــرى فقــد تــم
اإلفــادة بأنــه تــم إجــاء مايقــارب الـــ  5أالف
ســوري منــذ بدايــة عمليــة اإلخــاء قبــل
أســابيع.

العثور على الطفل السوري الذي أضاع عائلته
تم العثور عىل الطفل السوري أ.م.ي
ذو الخمس أعوام الذي أضاع عائلته يف
شانيل أورفة الرتكية .حيث تم تسليم

الطفل إىل فريق إدارة شعبة األطفال
بعد إجراء الفحوصات الطبية الالزمة
له يف مستشفى مهمد عاكف إنان

للتطبيقات والعلوم بعد استالمه من قبل
فريق الرشطة .كام وتم العلم باالستعانة
مبرتجم ملعرفة مكانة إقامة عائلة الطفل.

إيجاد جثتين سوريتين في أسبوع واحد

تم العثور عىل جثتني سوريتني خالل أسبوع واحد يف
منطقة كارا كوبرو التابعة ملدينة شانيل أورفة.
وحسب املعلومات الواردة بأنه تم إيجاد جثة املغدور
أحمد تاجه سوري الجنسية يف إحدى األرايض الزراعية
الفارغة وأثناء عملية التحقق يف سبب الوفاة تم العثور
عىل جثة شخص أخر مجهول الهوية متعرض للعديد
من الطعنات و ملفوف ببطانية يف حني أن التقارير
تشري إىل أنه سوري الجنسية أيضاً .كام أن فريق
الرشطة بدأ بالتحقيقات إليجاد أسباب الوفاة لكل من
املغدورين.

ايدن بياتلى

طبيب أخصائي

الحرب
النفس الذي خلقه
االنهيار
ي
ت
حروب العراق وال�كمان
تغ�ات مختلفة ومتعدة
يخلق الحرب ي
االبعاد ف ي� نفوس االنسان  ،ومن ابرز هذه
التغ�ات هي بروز اضطرابات روحية
ي
ونفسية عميقة مما يؤدي هذا اىل زيادة
روح الشدة والترصف الهجومي ف ي� نفسية
كب�ة  ،اىل جانب فقدان
الفرد واىل درجة ي
القيم االنسانية وانبعاث روح التكتم
ت
الذا�
ف ي� الفرد واالبتعاد عن النفس
ي
والمجتمع وخلق اجيال جديدة مضطربة
نفسياً من ذوي العاهات النفسية المزمنة
والغ� القابلة لالصالح  .وال يؤثر الحرب
ي
ف
فقط ي� نفسية المغدورين بل يتوسع هذا
التأث�
السل� اىل درجة تشمل مشاهدي
ي
بي
المقاطع الحربية من خالل شاشات التلفاز
داخل منازلهم وكأنها مقاطع من فلم من
افالم الشدة  ،وال سيما من المشاهدين
االطفال .
ومن وقائع االصابات النفسية
المتأثرة من الحروب ي ن
تب� ش
تف� روح
ي
االنكار ف ي� نفسية الفرد ف ي� الوهلة االوىل
حيث ن
يتب� هذا الفرد فكرة ان ما جرى
حوله من الويالت والمصائب كأنها امور
سل� او باالحرى
عادية ليست لها اي ي
تأث� ب ي
بتفس�ها بصورة
ويبدأ
تخري� ف ي� نفسه ،
ي
بي
خاطئة ومحرفة  ،ن
يتب� شخصية المعتدي
الغ�
ويقلده  ،يتجه نحو القوى الخارقة ي
الطبيعية ويلتجئ اليه  ،يتحىل بطبائع
جديدة منها التسلط ورغبة السيطرة
والغ�
والتحكم عىل االناس الضعفاء
ي
المقتدرين من اجل التخلص من روح
ت
المست�ة ف ي� نفسه .
اليأس وضعف القدرة
التأث�ات الصحية للحروب
ي
يمكن دراسة المؤثرات الصحية
بوجه�ن
لالشتباكات المسلحة والحروب
ي
ين
ش
التأث�ات المبا�ة
مختلف� وهما
ي
المبا�ة  .و�ف
ش
الغ�
والتأث�ات الجانبية ي
ي
ي
ش
تاث�ات الحروب المبا�ة
العموم ان ي
معلومة ث
التأث�ات الجانبية
من
بكث�
ي
اك� ي
الغ� المعروفة او باالحرى المهملة من
ي
ن
الباحث� .
قبل
ي
التأث�ات الصحية للحروب
الجدول رقم (  ) 2ي
ب – التأثيرات الجانبية
الخراب النفسي والتعرض الزائد لالمراض
سوء المنظومات الصحية وشروط العناية الطبية
انتهاء امكانيات حفظ البيئة ومداخالت الصحة العامة
سوء الشروط الحياتية والهجرة الجماعية

أ – التأثيرات المباشرة
االصابات
التعوق
الوفيات

يتبع
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داود أوغلو" :داعش" استولى
على األسلحة األمريكية بالعراق
قال رئيس الوزراء التركي ،أحمد داود أوغلو ،إن تنظيم الدولة
اإلسالمية في العراق والشام" داعش" ،استولى على األسلحة
التي تركتها أمريكا في العراق ،موضحا أن أولئك الذين
مهمشون يميلون إلى التطرف
يشعرون بأنهم
ّ
وقــال داوداوغلــو ،خــال
مقابلــة تيلفزيونيــة ،إن التطــرف
خطــر كبــر ،ونحــن ال نريــد
أي تنظيــم إرهــايب أو متطــرف
عــى حدودنــا ،وليــس هنــاك
فــرق بــن أن يكــون ســنياً أو
شــيعياً ،ولــو كان الشــيعة هــم
مــن يشــعرون بأنهــم تعرضــوا
لإلقصــاء والتهميــش ،لــكان لزامـاً
عليهــا الدفــاع عنهــم أيضــاً.
واعتــر داود أوغلــو أن مــا
ينبغــي عملــه عــى الفــور هــو
اتخــاذ موقــف مشــرك إزاء
هــذه التهديــدات ،كــا يجــب
الحــرص عــى عــدم تــرك انطبــاع
يف األذهــان وكأن هــذا املوقــف
خــاص بفئــة معينــة دون
أخــرى.

يذكــر أن وزيــر الخارجيــة
األمريــي ،جــون كــري ،زار
تركيــا ،وأجــرى محادثــات بهــدف
إقامــة تحالــف ضــد تنظيــم
الدولــة اإلســامية "داعــش"،
وطالــب الجانــب الــريك بوقــف
إرســال املقاتلــن األجانــب إىل
التنظيــم وزيــادة التدابــر األمنية
عــى الحــدود الرتكيــة ،بعــد أن
رفضــت تركيــا أن توقــع عــى
البيــان املشــرك "خطــة عســكرية
منســقة" ضــد التنظيــم الــذي
وقعــت عليــه أمريــكا وعــرة
دول عربيــة أخــرى يف جــدة،
نظــ ًرا ألن مســلحي داعــش
يحتجــزون  49دبلوماســيا تركيــا
منــذ اقتحامهــم القنصليــة الرتكية
يف املوصــل قبــل  3أشــهر.

التحالف الدولي يقصف شرق سوريا
جــدد ط ـران التحالــف الــدويل
غاراتــه عــى مواقــع عســكرية
يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة
اإلســامية رشق ســوريا ،مســتهدفا
ريــف الحســكة وديــر الــزور ،بعــد
رضبــه منشــآت نفطيــة رشقــي البالد
أيضــا ومواقــع أخــرى غــرب العـراق.
وأفيــد بــأن الغــارات الجديــدة
اســتهدفت موقعا يف ريف الحســكة

يطلــق عليــه اســم فــوج امليلبيــة.
كــا شــنت طائ ـرات التحالــف
أربــع غــارات جويــة عــى مواقــع
لتنظيــم الدولــة يف مدينــة املياديــن
بديــر الــزور التــي يســيطر تنظيــم
الدولــة عــى معظــم أنحائهــا.
مــن جهتــه ،أفــاد املرصــد
الســوري لحقــوق اإلنســان مبقتــل
"قيــادي بــارز" يف تنظيــم الدولــة

يف غــارة نفذتهــا طائــرة تابعــة
للتحالــف الــدويل اســتهدفت دراجة
ناريــة كان يســتقلها يف الريــف
الغــريب لديــر الــزور.
وأكــد أن "اســتهداف القيــادي
مبجــرد خروجــه مــن أحــد مقــار
تنظيــم الدولــة يعنــي وجــود عملية
مراقبــة لتحركاتــه".
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إنشاء مجلس تعاون إستراتيجي
تركي قطري
عقد أمير قطر الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني والرئيس التركي
رجب طيب أردوغان محادثات في
الدوحة تناولت العالقات الثنائية
بين البلدين ومجاالت التعاون
المشترك.

كــا جــرى تبــادل وجهــات النظــر
حــول القضايــا اإلقليميــة والدولية ذات
االهتــام املشــرك .وتــم خــال اللقــاء
االتفــاق عــى إنشــاء مجلــس أعــى
للتعــاون اإلســراتيجي بــن البلديــن
برئاســة أمــر قطــر والرئيــس الــريك
لبحــث ســبل تطويــر العالقــات بــن
بلديهــا.

وكان أردوغــان وصــل إىل قطــر يف
زيــارة اســتمرت يومــن ،هــي األوىل
لــه لدولــة عربيــة منــذ تســلمه رئاســة
الجمهوريــة يــوم  28أغســطس/آب
املــايض.
وقبــل التوجــه إىل الدوحــة،
قــال أردوغــان إن العالقــات الرتكيــة
القطريــة مســتمرة بنفــس اإلرادة،

فقطــر وتركيــا -وفــق قولــه -تقــود
كل منهــا حملــة اقتصاديــة وتنمويــة
مهمــة عــى مســتوى املنطقــة ،وأكــد
أن بــاده مهتمــة بأعــال البنيــة
التحتيــة والفوقيــة الخاصــة بتنظيــم
مســابقة كأس العــامل يف كــرة القــدم
التــي تســتضيفها قطــر عــام .2022
كــا أكــد الرئيــس الــريك اســتمرار

العالقــات الوثيقــة مــع قطــر يف ظــل
رئاســته للجمهوريــة ،كــا كانــت يف
فــرة رئاســته للحكومــة .وأشــار إىل
أن "رؤيــة تركيــا وقطــر للمســائل
اإلقليميــة تتقاطــع بشــكل كبــر،
وشــهدت عالقاتنــا الثنائية تطــورا كبريا
للغايــة يف الســنوات األخــرة ،كــا أنهــا
آخــذة يف االزديــاد".

مجلس األمن يتبنى ق ار ارً لوقف تدفق المقاتلين األجانب
طالــب مجلــس األمــن الــدويل،
كل الــدول بــأن تجــرم بشــدة ســفر
مواطنيهــا إىل الخــارج للقتــال مــع
جامعــات متشــددة أو لتجنيــد
آخريــن أو متويلهــم للقيــام بذلــك
يف تحــرك أثــاره صعــود تنظيــم
"داعــش".
ويف جلســة رأســها الرئيــس
األمــريك ،بــاراك أوبامــا ،وافــق
املجلــس املؤلــف مــن  15دولــة
باإلجــاع عــى مســودة قــرار
صاغتــه الواليــات املتحــدة يلــزم

الــدول "مبنــع وقمــع" تجنيد وســفر مقتــل الرهينــة الفرنــي يف الجزائــر
املقاتلــن املتشــددين إىل الرصاعــات بيــد مجموعــة متطرفــة ،وقــال
مخاطبــاً نظــره الفرنــي" :نحــن
الخارجيــة.
صــدر القــرار مبوجــب البنــد معكــم ومــع الشــعب الفرنــي يف
الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحدة ،وقــت تواجهــون فيــه خســارة
مــا يجعلــه ملزمـاً للــدول األعضــاء رهيبــة وتقفــون ضــد الرعــب
يف املنظمــة الدوليــة البالــغ عددهــا دفاعــاً عــن الحريــة".
وذكــر بتأكيــد الخ ـراء أن نحــو
 193دولــة ،ويعطــي مجلــس األمــن
ســلطة فــرض ق ـرارات بالعقوبــات  12ألــف مقاتــل أجنبــي وفــدوا
مــن أكــر مــن مثانــن بلــدا ً انضمــوا
االقتصاديــة أو القــوة.
ويف مســتهل الجلســة ،أكــد يف األعــوام األخــرة إىل التنظيــات
أوبامــا تضامــن بــاده مع فرنســا إثر املتطرفــة يف العــراق وســوريا.
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حمزة منصور
ك َِل َمةٌ َل ُربَ َما ك ََر ّرنَاها ك َِث ي�اً َل ِك َنها التَ َز ُال
ف ي� َحا َل ِة ِالتكْ َر ِار بَ ِع َيد ًة َع ِن ال َت ْط ِبيق,
ف
الخ ِام ِس ِم ْن
الع َد ِد َ
و ِلذَ لكَ أَ ْح َب ْب ُت ي� َ
الع َر ِبية أَ ْن أُ َو ِج َه ِر َسا َل ت ي�
دة َم ْر َحبا َ
َج ِريَ ِ
ُون
ِلك ُِل ِإ
يون « َد ُعونا نَك ُ
ور َ
ال ْخ َو ِة ُ
الس ِ
ون َذ ِلكَ َل ْن
واح َد ًة وقَلباً ِ
يَداً ِ
واحداً ف َِب ُد ِ
يع ال َن َج َاح».
نَ ْس َت ِط َ
ف
يش
ُونَ ,و ُك ُلنا نَ ِع ُ
ُك ُلنا ِ ي� ال َه ِم ُم ْش ت َ ِ�ك َ
الم َعانَا َة نَف َْسها ف َِلما ال َتف َُرق؟ُ ...س َؤ ٌال
ُ
يَ ْطر ُح نَف َْس ُه َل ِك َن ُه يَ ْبقى َعا ِلقاً ِ ف� َح ي�ز
َ
ي ٍِ
ُم ْظلم...
الم َس َاو ِاة
ص ُخ ِب ُ
أَ َل ْم نَ ْخ ُر ُج َج ِم َيعنا نَ ْ ُ
يات
� ال َن ِاس ِوإلغَ ا َء
بَ ي ْ ن َ
الم ْح ُس ِوب ِ
َ

ال ِت َح ِاد ُق َوة
ِب ِإ
الت؟ َل ِك َّننا َو َج ْدنا
وال َت َح ُزبَ ِات وال َتكَ ُت ِ
ف
م�ن
ن
والم َت ْأس ِل ي َ
الم َت َد ِين ي َ
� ُ
أَنْف َُسنا ِ ي� ق َْوق ََع ِة ُ
والم َت َس ِل ِق ي ن
الش ْع ِب وتُ َّج َار
� َعىل ِإ َرا َد ِة َ
َ
الق َُضية أَصحاب أ
َ
ْ
الخ ِبي َث ِة...
َار
ك
ف
ال
ِ َ
ِ َِ ْ َ َ
أ
الج ِاريَةُ َد ْر َساً
ِإ ْن َل ْم تَك ُْن ال َ ْح َد ُ
اث َ
يع تَ ْح ِق َيق َه َد ٍف
ق َِاسياً َلنا َف َل ْن نَ ْس َت ِط َ
َو ِاح ٍد ِمما أَ َر ْدنا...
ات َش َب ِابنا َضا َع ْت ِ ف ي� ف َْو ض َ�
وح ُ
ُط ُم َ
الش َب ِاب
سقُوا ق َِض َيةَ َ
ِ
الك َب ِار ا َل ِذ َ
ين َ َ
اري ِع ْهم
ْ
س ِل َت ْح ِق ِيق َم َش ِ
واس َت ْخ َد ُموها ك َِج ْ ٍ
ا َل ت ي� تَ ْه ِد ُف ِإىل ِإ َعا َد ِة ِإ ْر َس ِاء ِن َظ ِام

والج َما َع ِات....
الم ْح ُس ِوب ِ
َ
يات َوال َتكَ ُت ِل َ
ث
َلب ِع ْن َد َما تَ َرى
ْ� َمايُ ْح ِز ُن الق َ
أ َك َ ُ
والع ِق َيد ِة
� يُ َت ِاج ُر َ
الد ِين َ
المل َت ِح ي ن َ
اسم ِ
ون ِب ِ
ُ
وال
عبِ ,ع ْن َد َها تُ ْد ِركُ ِبأَنَنا
والش
الم
س
إ
َ
ِْ ِ
ْ
ز
َ
الم ْظ ِل َم الذي
�
الح
كَ
ل
ذ
لنا
خ
د
الف ْع ِل
َ
ي
َ
ِ
ِب ِ
ََِ ُ
وج ِم ْن ُه ِإال الق ََد ْر...
اليَ ْع ِر ُف َط ِري َقةَ ُ
الخ ُر ِ
اليوم ,ف َِم ْن
ُم ْؤ ِل ٌم ُه َو َح ُال َش َب ِابنا َ
ُ
ون الغُ ْربَةَ َو ِم ْن ِج َه ٍة أ ْخرى
ِج َه ٍة يُ َعانُ َ
الع َج َزِة
الف َئ ِة ِم ْن َ
أَ ْص َبحوا َض َحايا ِل َه ِذ ِه ِ
الون ِ ف ي� ُظ ْل َم ِة أَ ْفك َِارهم
الذين اليَ َز َ
قَاب ي ن
ع�...
ِ

ت
ال� تَ ِق ُف ِ ف ي�
الء ُه ُم َ
َه ُؤ ِ
العق ََبةُ ي
َ
والس َب ُب الذي يُ ِط ُيل
َط ِر ِيق أ أ ْه َد ِافنا َ
ال ِت َحا َد واليُريدن
يدون ِإ
أَ ْز َم َتنا ِلَنَ ُهم اليَ ِر َ
ون
الج َما َع ِة بَ ْل يُ ِر ُيد َ
َو ْض َع أَيْ ِديهم َم َع َ
ال ِلتف َ
الب ْعض ِل ُي َش ِّك ُلوا
ِإ
َاف َعىل فبَ ْع ِض ِهم َ
اف
ِبذَ ِلكَ َعا ِئقاً ِ ي� َو ْج ِه تَ ْح ِق ِيق أَ ْه َد ِ
الش َب ِاب...
َ
ُون
يعَ ,د ُعونا نَك ُ
ص َخ ت ي� َ
أُ َو ِج ُه َ ْ
للج ِم ِ
المنا
ومنا َو ِاح َد ٌة أَ ْح ُ
َق ْلباً َو ِاحداًَ ,ف ُه ُم ُ
ت
وحاتُنا
ُم َت َش ِاب َهةٌ أَ ُ
المنا ُم ْش َ ِ�كَةٌ َو ُط ُم َ
التَ َز ُال بَانْ ِت َظ ِار ا ِت َح ِادنا .فَل َن ِق ْف َج ِم َيعنا
ف
ون
ين يُ َه ِّد ُم َ
الء ال ُث َل ِة ِ
ِ ي� َو ْج ِه َه ُؤ ِ
الذ َ
ين َعىل تَ ْع ِت ِيم
َحا�ض ِ َنا َويَ ْع َم ُل َ
ون َج ِاه ِد َ
ُم ْس َتق َْب ِلنا...

دماء الشهداء تجلب البركات

ُأقيمت صالة الغائب في جامع الباب الكبير في مدينة قونية بدعوة من جمعية اإلغاثة اإلنسانية ومؤسسة
حقوق اإلنسان والحريات ( )iHHعلى أرواح الـ  45قائد عسكري الذي تم اغتيالهم في سوريا مؤخرًا
أُقيمــت صــاة الغائــب يف جامــع البــاب
الكبــر يف مدينــة قونيــة بدعــوة مــن جمعية
اإلغاثــة اإلنســانية ومؤسســة حقوق اإلنســان
والحريــات ( )iHHعــى أرواح الـــ  45قائــد
عســكري الــذي تــم اغتيالهــم يف ســوريا
مؤخ ـرا ً.
حيــث قــام عصمــت كوركــاز رئيــس
الشــباب يف جمعيــة الـــ ( )iHHعقب صالة
الجنــازة بالتحــدث مبــا يخــص املوصــوع
فقــال ”:إنهــم أنفقــوا مــا أعطاهــم إيــاه اللــه
يف هــذا الطريــق .فلقــد ضحــوا بأرواحهــم
وأنفســهم يف ســبيل اللــه ورســوله ومــن
دون تفكري,ألنهــم رؤوا بــأن التمســك بالدنيــا
والبعــد عــن طريــق اللــه هــو الخطــر”.
وعــر كوركــاز عــن أن دمــاء الشــهداء
املجاهــدة التــي التـزال تنــزف منــذ  4أعــوام
تقريب ـاً للتخلــص مــن النظــام الديكتاتــوري
باركــت األرض حيــث تابــع قائــاً ”:إننــا
ومــن جديــد أمــام مجــزرة جديــدة مبقتــل
 45قائــد عســكري للمجموعــات الدفاعيــة
حيــث أن األعــال الدفاعيــة والجهاديــة يف
ســوريا إزدادت منــذ أن واجــه حــزب البعــث
الديكتاتــوري املظاهــرات الســلمية التــي
بــدأت مــن درعــا بكميــة كبــرة مــن العنــف.
ويف النهايــة لقــد تــم خيانــة الشــهادة .ألنــه
تــم تفجــر حافلــة مليئــة باملــواد الكيميائيــة

يف مــكان اجتــاع كبــار قــادة املجموعــات
العســكرية بالرغــم مــن معرفــة ثــاث
أشــخاص فقــط مبــكان اإلجتــاع .وهكــذا
تكــون ســوريا قــد أعطــت مجــددا ً شــهداء
للمقاومــة”.
وأكــد كوركــاز بــأن القــادة العســكريني
الذيــن يقاتلــون يف وجــه العــدوان الهمجــي

(األســد واعــش) مســجلني يف قوائــم املــوت
عنــد كل مــن الطرفــن وأكمــل قائــاُ ”:إن
الهجمــة اإلنتحاريــة التــي نُظّمــت يف إدلــب
والتــي شــملت املقاومــن ومــن بينهم حســن
عبــود الذيــن تــم رميهــم يف ســجون األســد
قبــل  4ســنوات مــن بــدء املقاومــة وذلــك
بســبب تعليمهــم للقــرآن الكريــم وتبليغهــم

النــاس للديــن الحنيــف .هــؤالء أســود بــدر
الذيــن ناضلــوا بوجــه الغــدار حافــظ األســد
لســنوات طويلة ,ومل يستســلموا لألســد األبن
الــذي فــاق والــده يف املجــازر وقاتلــوا حتــى
الشــهادة .ومــن هنــا فإننــا نســأل اللــه تعــاىل
أن يتغمــد حســن عبــود ورفاقــه برحمتــه
ويلهــم ذويهــم الصــر والســلوان”.
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عبد الحميد
قباني

SEN YORUMLA!...
Yorum: Abdülhamid Kubbani

لعنة بشار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

أجوبة
العدد
املايض

كلامت متقاطعة

أفقي

 -1لقــب بشــيخ الخطاطــن وهــو مــن تركيــا
مــن محافظــة ديــار بكــر – نبــي مــن أنبيــاء
اللــه كان مؤمن ـاً وابنــه كافــر
 -2شــخصية لطاملــا حلــق خيــال اإلنســان بحثاً
عنهــا وهي متلــئ األســاطري والقصــص الخيالية
 -3مسح – من ألشهر الحرم
 -4است ّمر  -السعادة
 -5من أحرف املضارعة – صوت الضفدع
 -6دولة أروبية لقبت باألرايض املنخفضة
 -7أكــر وأقــدم مدينــة يف اســراليا -حزيــن
مهمــوم
 -8يحسد  -قتل
 -9منوت
 -10من أنواع الزهور

عمودي

أفقي
 -1طرابزون  -يس  -2ربيع – بيايت
 -3ايطاليا – سب  -4أبعد – سم  -عو
بت  -6أمل – حامدة  -7ريح
 -5ألي ُّ -
 -8نسمة  -فاين  -9سمك – ورود -10
ظمن
ررر ّ -

عمودي
 -1طرابيا – نرس  -2ربيع األسمر  -3مالطيا -
مكر  -4داعب  -5ود  -6وبيستحي  -7نيام -
محفوظ  -8أدم  -9يتّسع  -10سيبويه – نيس

 -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 متتابعــان –
حافــظ عــى أمنــه
 -8عوى -أفىش
 -9كلمــة جانــم تركيــة مامعناهــا بالعــريب “
مبعــرة “  -أب األب مبعــرة
 -10نهــى عــن الشــيئ – جزيــرة تقــع يف بحــر
الصــن بــرق أســيا

آ
آمال
ضاعت مع الالم ي
ت
كلما� وأحالمي
تلعثمت ي
ف ي� كل حروف اللغات
لم أجد ما أعزيك به
يا أصل أ
البجديات !!..
ت
سوري� ...
ي
إليك أرحل كل يوم
ين
تغرق� بالويالت
أجدك
أي جرم يا أم الحضارات ت
اق�فت
فأرداك إىل أسفل الدركات ؟ ..
وسوريتاه جياع أهلك وأنت أرض
الخ�ات
ي
أوالدك ياحرستاه...
ين
ماب� شهيد وجريح ومعاق
والنازح ش
ال�يد معذب مشتاق
ويتامى وثكاىل وأصفاد وأغالل ...
وحبيس مخيمات يهان ويضام
وسوريتاه ...
طال ليلك ت
فم� نرص هللا ؟!!!
سوري� أبكيك أم ن
ت
تبكي� يا أماه !!
ي
ي
وكالنا أضناه الفراق
للحرب سلموك ظلماً وجهال ً وحقدا
لم يرعوا ذمة وال أخالق
أ
كان
ثبت الر ْ
الرمم يُ ُ
والمستبد حول ُ
باعوك
عبيد السلطة ألسيادهم
ِ
فأشبعونا موتاً  ...وقهراً ...
وعدوان
سن� وأماداً
وتعاظمت التارات ي ن َ
وأجيال ...
ولوحت شأ�عت الموت بهجرة
تقلع ف ي� الفراغ والمتاهات ...
كالمستج� من الرمضاء بالنار
ي
والموت يحصدنا فرادى وجماعات
أبت إال أن تطاردهم لعنة بشار
اس
عن إ
الستاذة ضياء كر ي
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إسرائيل تجري تجربة صاروخية
لتطوير منظومتها الدفاعية

أعلنت إسرائيل عن إجراء
تجربة صاروخية انطالقا من
نقطة في البحر األبيض
المتوسط ،وذلك الختبار
منظومة دفاع جديدة
تهدف للتصدي للصواريخ
ذات المدى البعيد.

وأوضحــت وزارة الدفــاع اإلرسائيليــة يف
بيــان لهــا أنــه تـ َّم تجريــب صــاروخ دفاعــي
مــن طـراز “آرو ،”2وأشــارت إىل أن التجربــة
التــي متــت بالتعــاون مــع األمريكيــن كانــت
ناجحــة ومتــت وفــق مــا كان مخططــا لهــا.
مــن جانبهــا ،قالــت وزارة الدفــاع
الروســية إنهــا رصــدت إطــاق صــاروخ

باليتــي مــن منطقــة يف وســط البحــر
األبيــض املتوســط باتجــاه الشــواطئ
الرشقيــة للمتوســط ،وأضافــت أن الصــاروخ
ســقط عــى بعــد ثالمثائــة كيلومــر شــال
تــل أبيــب .يذكــر أن إرسائيــل متتلــك
مراحــل متعــددة مــن الدفــاع الجــوي ،ففي
حــن تختــص منظومــة “القبــة الحديديــة”

أربعة بروتوكوالت إيرانية روسية

وقعــت إيــران وروســيا أربعــة
بروتوكــوالت لتعزيــز تعاونهــا يف مجــال
الطــاق والصناعــة وكذلــك التبــادل
التجــاري ،وفــق مــا نقلــت وســائل اإلعــام
اإليرانيــة .وو ِقعــت الربوتوكــوالت األربعــة
يف مجــاالت النفــط والصناعــة والتجــارة
والبرتوكيميائيــات واملناجــم.
أعلــن وزيــر النفــط اإلي ـراين ،بيجــان
منــدار زنقانــه يف وقــت ســابق أن “التبــادل
التجــاري بــن البلديــن” البالــغ حاليــا
مليــار ونصــف مليــار دوالر “يجــب أن
يزيــد  10مــرات” .ووقعــت االتفاقــات
إثــر يــوم مــن املحادثــات املكثفــة بــن
الوفــد الــرويس ،املؤلــف مــن  160شــخصا
برئاســة وزيــر الطاقــة الكســندر نوفــاك،
ومســؤولني إيرانيــن مختلفــن .وســيوقع
الرئيســان الــرويس ،فالدميــر بوتــن،
واإليـراين ،حســن روحــاين ،هــذه االتفاقات
يف صيغتهــا النهائيــة قبــل نهاية ســبتمرب .و
رصح املســاعد املكلــف بالشــؤون الدوليــة
والتجاريــة بــوزارة النفــط اإليــراين ،عــي
ماجــدي ،أن إيــران وروســيا “تريــدان
تعزيــز تعاونهــا يف مجــاالت النفــط
والغــاز والبرتوكيميــاء والتكريــر” ،بحســب
مــا نقلــت عنــه وكالــة األنبــاء الطالبيــة

“ايســنا” .وكانــت وســائل اإلعــام أشــارت
يف وقــت ســابق اىل اتفــاق مقايضــة ينــص
عــى بيــع النفــط وســلع اســتهالكية
إيرانيــة لقــاء اســتثامرات روســية يف انتــاج
الطاقــة يف طهــران ،خصوصــا يف قطــاع
النفــط والغــاز املتقــادم بســبب العقوبات
الدوليــة املفروضــة عليــه .وأشــارت
الصحــف الروســية اىل أن املباحثــات
تشــمل رشاء روســيا لـــ 70ألــف برميل من
النفــط اإليـراين يف اليــوم ،أي مــا يــوازي %2
مــن االنتــاج االي ـراين ( 3.2مليــون برميــل

يف اليــوم يف  .)2013وتعتــر موســكو
أن عمليــات التســليم هــذه ال تخالــف
العقوبــات الدوليــة املفروضــة عــى إيـران
حــول برنامجهــا النــووي املثــر للجــدل.
ويتعــن عــى إيــران مــن جهــة أخــرى
تأمــن مــواد غذائيــة اىل روســيا ،بعــد
أن قــررت األخــرة وقــف اســترياد ســلع
أوروبيــة وأمريكيــة ،ردا عــى العقوبــات
التــي يفرضهــا االتحــاد األورويب والواليــات
املتحــدة عــى اقتصادهــا بســبب اتهامهــا
بدعــم االنفصاليــن بــرق أوكرانيــا.

بالتصــدي للصواريــخ القصــرة املــدى
كتلــك التــي يتــم إطالقهــا مــن قطــاع غــزة،
فــإن الصــاروخ “آرو” يختــص بالتصــدي
للصواريــخ ذات املــدى األبعــد كتلــك التــي
ميكــن إطالقهــا مــن إيــران.
ويشــار إىل أن الصــاروخ “آرو” تــم
تطويــره يف إرسائيــل ويجــري تصنيــع
جــزء منــه يف الواليــات املتحــدة .وكانــت
إرسائيــل جربــت يف الفــرة املاضيــة طــرزا
مختلفــة مــن صــاروخ “آرو” ،وتقــدر
تقاريــر إعالميــة تكلفــة القذيفــة الواحدة
مــن صــاروخ “آرو  ”2بنحــو ثالثــة ماليــن
دوالر.

ماليين الصوماليين
بحاجة للمساعدة

ناشــد الرئيــس الصومــايل
حســن شــيخ محمــود املجتمــع
الــدويل بتقديــم خمســائة
مليــون دوالر ملواجهــة
االحتياجــات الرضوريــة للبــاد
التــي تعــاين مــن آثــار حــرب
طويلــة ومدمــرة.
وقــال شــيخ محمــود يف
كلمتــه أمــام الجمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة إن الوضــع
اإلنســاين يف الصومــال "ال يــزال
حسن شيخ محمود
خطــرا للغايــة".
وذكــر بــأن  3.2مــن أصــل  7.5ماليــن صومــايل بحاجــة
للمســاعدة وأكــر مــن مليــون يعانــون مــن ســوء التغذيــة.
وأكــد الرئيــس الصومــايل أنــه ســبق وأن وجه نــداء لتقديم
 933مليــون دوالر ولكــن مل يجمــع ســوى ثلــث هــذا املبلــغ،
مضيفــا أن بــاده ال تـزال بحاجــة ألكــر مــن خمســائة مليون
دوالر لتلبيــة الحاجــات الحيوية.
غــر أن شــيخ محمــود شــدد عــى أن بــاده مل تعــد
"صومــال الفشــل" ،وقــال "مــا زلنــا بالتأكيــد غــر محصنــن
ولكننــا مل نعــد محطمــن" .لكنــه أقــر أن بــاده تخــى أن
تصبــح مجــددا مــاذا وقاعــدة عمليــات "ملنظــات متطرفــة
مثــل تنظيــم الدولــة اإلســامية".
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أعلن البيت األبيض إن الرئيس األمريكي باراك أوباما اتصل هاتفيًا برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمناقشة
التزام الواليات المتحدة بالعمل مع حكومة بغداد الجديدة لمساعدتها في محاربة متشددي تنظيم داعش.
وقــال البيــت األبيــض يف بيــان:
“اتفــق الرئيــس ورئيــس الــوزراء عــى
أهميــة أن تتخــذ الحكومــة الجديــدة
خطــوات ملموســة رسيعــا للتعامــل
مــع التطلعــات واملظــامل املرشوعــة
للشــعب العراقــي”.
وأضــاف“ :عــر رئيــس الــوزراء عن
التزامــه بالعمــل مــع جميــع الطوائــف
يف العــراق فضــا عــن الــركاء
اإلقليميــن والدوليــن لتعزيــز قــدرات
البــاد ملحاربــة هــذا العــدو املشــرك”.
وإىل ذلــك ،أكــد وزيــر الخارجيــة
األمريــي جــون كــري إن تشــكيل
حكومــة عراقيــة جديــدة ال تقــي
أحــدا “حــدث هــام كبــر” يف مواجهــة

هاشم الشيخ ..األمير الجديد لحركة أحرار الشام
هاشــم الشــيخ (أبــو جابــر) القائــد
العــام الجديــد لحركــة أحــرار الشــام
اإلســامية املعارضــة ،تــوىل قيــادة
الحركــة بعــد مقتــل أكــر مــن
 45مــن قادتهــا يف التاســع مــن
ســبتمرب/أيلول .2014
اعتقــل أبــو جابــر عــام 2005
وتنقّــل بــن أفــرع أمنيــة عــدة،
قبــل أن ينتهــي بــه املطــاف يف
ســجن صيدنايــا الشــهري ،وشــهد
مجــزرة صيدنايــا ،و ُحوكــم بتهمــة
“الو ّهابيــة” ،وأصــدرت املحكمــة حكــا
بســجنه مثــانِ ســنوات ،ولكنــه خــرج
مــن الســجن يف ســبتمرب/أيلول 2011
بعــد ســت ســنوات عــى أثــر عفــو عــن
عــدد مــن الســجناء السياســيني ممــن
قضــوا ربــع مــدة محكوميتهــم .وعقــب
اإلفـراج عنــه ،قــاد مجموعــات مســلحة
ضــد نظــام األســد ،وأســس كتيبــة

الشــام اإلســامية ،قبــل أن تنضــم لحركة
أحـرار الشــام اإلســامية بعــد الســيطرة
عــى مطــار الجــ ّراح العســكري يف
مــارس/آذار .2013
وعــن أبــو جابــر عضــوا
مبجلــس شــورى حركــة أحــرار
الشــام وأم ـرا للقطــاع الرشقــي،
ثــم أمـرا لحلــب بعــد مقتــل أبو
خالــد الســوري.
ويف العــارش مــن ســبتمرب/
أيلــول  2014اختــر أبــو جابــر قائــدا
هاشم الشيخ
عامــا لحركــة أحـرار الشــام بعــد مقتــل
قائــد الحركــة حســان عبــود -امللقــب
مصعب
بــن عمري يف مدينة مســكنة ،وســاهمت بــأيب عبــد اللــه الحمــوي -مــع أكــر
الكتيبــة بقيادتــه يف الســيطرة عــى مــن  45قياديــا آخريــن مــن التنظيــم
مــدن وأحيــاء الرقــة والطبقــة ومطــار بينهــم أمــراء عســكريون ملحافظــات
الج ـ ّراح العســكري وخنــارص ومســكنة بينهــا حلــب والرقــة وإدلــب يف عمليــة
اســتهدفت اجتامعــا لهــم ببلــدة رام
وغريهــا.
وانضمــت الكتيبــة لحركــة فجــر حمــدان بريــف إدلــب شــايل ســوريا.

داعــش.
وقــال كــري للصحفيــن بــوزارة
الخارجيــة إن الحكومــة التــي شــكلت
يف بغــداد لديهــا “القــدرة عــى توحيــد
جميــع طوائــف العــراق مــن أجــل
ع ـراق قــوي وع ـراق موحــد وإعطــاء
هــذه الطوائــف فرصــة لبناء مســتقبل
ينشــده العراقيــون جميعــا”.
وضمــت حكومــة العبــادي ،وهــو
شــيعي ،أعضــاء مــن االغلبية الشــيعية
واالقليتــن الكرديــة والســنية .ويبــدأ
رئيــس الــوزراء الجديــد مهمــة صعبــة
لتوحيــد البــاد بعدمــا اســتوىل تنظيــم
داعــش هــذا الصيــف عــى مســاحات
واســعة مــن شــال البــاد.

وزيــر الدفــاع الفرنســي يلمــح
لتدخــل عســكري بليبيــا
أملــح وزيــر الدفــاع
الفرنــي جــان إيــف لودريــان
إىل إمكانيــة قيــام بــاده واألرسة
الدوليــة بعمــل عســكري يف
ليبيــا ،مذكـرا أن عمــا مشــابها
كلــل مــن قبــل بالنجــاح يف
مــايل ،مشــددا يف الوقــت ذاتــه
عــى خطــورة األوضــاع يف ليبيا.
وقــال يف مقابلــة مــع
صحيفــة لوفيغــارو الفرنســية
جان إيف لودريان
إن عــى فرنســا أن تتحــركيف ليبيــا ،وأن تعمــل عــى تعبئــة األرسة الدوليــة حــول
مصــر هــذا البلــد ،موضحــا أنــه بحــث هــذا األمــر مــع
نظرائــه األوروبيــن خــال اجتــاع غــر رســمي يف مدينة
ميالنــو اإليطاليــة.
وأضــاف أنــه ينبغــي أيضــا التوجــه إىل منظمــة األمم
املتحــدة ،مشـرا إىل أن اجتــاع الجمعيــة العامــة نهايــة
الشــهر الجــاري ســيكون فرصــة يجــب اغتنامهــا لتنــاول
الوضــع يف ليبيــا .ورجــح وزيــر الدفــاع الفرنــي أن
يتوســع االنتشــار العســكري الفرنــي باتجــاه الحــدود
الليبيــة ،مضيفــا أن "كل هــذا األمــر ســيتم بالتنســيق مع
الجزائريــن".
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دعوة دولية لوقف القتال بليبيا

دعت  13دولة واألمم
المتحدة واالتحاد
األوروبي إلى وقف
عاجل للقتال في
ليبيا ،ورفضت أي
تدخل خارجي فيها،
في حين وافق
مجلس النواب الليبي
المنعقد في طبرق
على حكومة اقترحها
عبد اهلل الثني.

وأصــدرت الــدول الثــاث عــرة -وهــي
الجزائــر ومــر وقطــر والســعودية وتونــس
واإلمــارات وتركيــا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا
وإســبانيا وبريطانيــا والواليات املتحــدة -باإلضافة
إىل األمــم املتحــدة واالتحــاد األورويب؛ بيانــا حثت

إسرائيل
تسقط مقاتلة
سورية في
الجوالن

فيــه مختلــف أط ـراف الن ـزاع يف ليبيــا إىل قبــول
وقــف شــامل وعاجــل إلطــاق النــار .وحــث
البيــان الــذي صــدر يف ختــام االجتــاع الــذي
حــره وزيــر الخارجيــة األمــريك جــون كــري كل
األطـراف عــى "املشــاركة بصــورة بنــاءة يف حــوار

أعلــن الجيــش اإلرسائيــي أنــه أســقط بصــاروخ باترويــت
طائــرة حربيــة ســورية قــرب جباثــا الخشــب يف الجــوالن بعــد
اخرتاقهــا منطقــة الحظــر يف القنيطــرة ،وتــدور منــذ أســابيع
معــارك عنيفــة بالقنيطــرة بــن قـوات النظــام الســوري وكتائــب
مــن املعارضــة التــي ســيطرت عــى معظــم خــط وقــف إطــاق
النــار يف الجــوالن املحتــل.
وقــال بيــان للجيــش اإلرسائيــي إن دفاعاتــه اعرتضــت طائرة
ســورية اخرتقــت املجــال الجــوي الــذي تســيطر عليــه إرسائيــل،
وأنــه يبحــث ظــروف هــذه الواقعــة.
ويف الســياق ،قالــت إذاعــة الجيــش اإلرسائيــي إن الطائــرة
الســورية هــي عــى مــا يبــدو مــن طـراز ميــغ ،21-موضحــة أن
حطــام الطائــرة ســقط يف الجانــب الســوري.
تجــدر اإلشــارة إىل أن قـوات النظــام الســوري شــنت غــارات
جويــة عنيفــة عــى مواقــع قريبــة مــن خــط وقــف إطــاق
النــار يف الجــوالن عقــب ســيطرة كتائــب املعارضــة املســلحة
عــى معظــم محافظــة القنيطــرة ،كــا ســحبت األمــم املتحــدة
قواتهــا العاملــة عــى الجانــب الســوري بعــد احتجــاز جبهــة
النــرة العـرات مــن الجنــود األمميــن مــن فيجي قبــل إطالق
رساحهــم الحقــا.
ودفعــت هــذه التطــورات إرسائيــل إىل تعزيــز تواجدهــا
العســكري يف املنطقــة التــي تحتلهــا مــن الجــوالنt.

ســيايس ســلمي لحــل األزمــة الحاليــة واالمتنــاع
عــن أعــال املواجهــة التــي تخاطــر بتقويضــه".
وأكــد البيــان رفــض الــدول املشــاركة التدخــل
العســكري يف ليبيــا .وكان املؤمتــر الــدويل حــول
االســتقرار والتنميــة يف ليبيــا -الــذي عقــد قبــل

أيــام يف مدريــد -قــد دعــا إىل حــل ســيايس،
وأعلنــت الــدول املشــاركة فيــه رفضهــا التدخــل
العســكري .وســبق لــدول مجــاورة لليبيــا -يف
مقدمتهــا الجزائــر وتونــس -رفضهــا أي تدخــل
عســكري

الحوثيون يحتفلون بالسيطرة على صنعاء

أطلــق أنصــار جامعــة "أنصــار اللــه"
املعروفــة إعالميــا بـ"جامعــة الحــويث"
األلعــاب واألعــرة الناريــة يف ســاء
صنعــاء احتفــاالً مبــا يســ ّمونه "انتصــار
الثــورة" ،عقــب يــوم واحــد مــن ســقوط
العاصمــة يف قبضتهــم ،وتوقيــع اتفــاق
مــع الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور
هــادي لحــل األزمــة القامئــة يف البــاد.
وبحســب شــهود عيــان ،فــإن
الحوثيــن أطلقــوا الرصــاص الحــي يف
الهــواء واأللعــاب الناريــة بشــكل كبــر يف

مناطــق مختلفــة مــن صنعــاء ،مشــرين
إىل أن أكــر املناطــق التــي شــهدت
إطالقــا لألعــرة الناريــة كانــت يف مواقــع
اعتصاماتهــم بســاحة التغيــر (وســط)،
وشــارع املطــار وحــي الج ـراف (شــال
العاصمــة).
وظــل إطــاق النــار واأللعــاب النارية
مســتمرا حتــى ســاعة متأخــرة مــن
الليــل ،وســط اســتياء مــن الســكان الذين
عــروا عــن خشــيتهم مــن ســقوط ضحايا
برصــاص طائــش.
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الشرطة األسترالية تقتل مشتبها به هاجم ضابطين
أعلنت الشرطة األسترالية أنها قتلت شابا "يشتبه بإنه إرهابي" بعد أن طعن ضابطي تحقيق في
مركز للشرطة بملبورن ،ويأتي ذلك بعيد دعوة تنظيم الدولة اإلسالمية إلى قتل رعايا غربيين.

وقالــت الرشطــة إن الشــاب األفغــاين األصــل
عبــد النعــان حيــدر (  18عامــا) الــذي تــم
إلغــاء جــواز ســفره قبــل أســبوع ألســباب أمنيــة،
اســتدعي إىل مركــز للرشطــة بضواحــي ملبــورن
الســتجوابه "بشــكل روتينــي" مــن قبــل عنــارص
رشطــة مكافحــة اإلرهــاب ،فقــام بطعــن ضابطــن
باملركــز.
ووفقــا للرشطــة فقــد بــادر حيــدر مبصافحــة
عنــري التحقيــق قبــل أن يخــرج ســكينه
ويطعنهــا عــدة مــرات ،ويصيــب أحدهــا يف
رأســه وعنقــه وبطنــه ليســبب لــه جراحــا خطرية،
وأطلــق رشطــي النــار عليــه فــورا مــا أدى إىل
مقتلــه.
وقــال وزيــر العــدل مايــكل كينــان إن

الشــخص املعنــي "كان مشــتبها فيــه معروفــا يف
قضايــا تتعلــق باإلرهــاب ،وكان محــط اهتــام
أجهــزة األمــن واملخابــرات" ،وأكــدت وســائل
إعــام أس ـرالية مــن جهتهــا أن لحيــدر صلــة مبــا

تعــرف بـ"جامعــة الفرقــان اإلســامية" يف ملبــورن
التــي داهمتهــا الســلطات عــام .2012
ويــأيت الهجــوم األخــر بعدمــا دعــا تنظيــم
الدولــة اإلســامية يف تســجيل بــث االثنــن إىل قتل

مواطنــي الــدول املشــاركة يف التحالــف الــدويل
الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة ضدهــا ،ومتــت
اإلشــارة إىل أســراليا والواليــات املتحــدة وكنــدا
وفرنســا بشــكل خــاص.
وأعلنــت أس ـراليا األســبوع املــايض توقيــف
 15شــخصا وإحبــاط عمليــات قتــل كان تنظيــم
الدولــة اإلســامية يخطــط لهــا عــى أرضهــا ،ومــن
بينهــا عمليــة قطــع رأس مــدين كان التنظيم ينوي
تصويرهــا.
وبحســب أجهــزة األمــن األســرالية فــإن
حــوايل ســتني أســراليا يقاتلــون يف صفــوف
الجهاديــن يف ســوريا والعــراق ،يف حــن يؤمــن
نحــو مائــة شــخص دعــا ناشــطا لحــركات
"إســامية متطرفــة".

بان كي مون :انتهاكات حقوقية في كل مكان
قــال األمــن العــام لألمــم املتحــدة بــان يك مــون لــدى افتتاحــه
الــدورة الســنوية للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة إن "التعديــات
عــى حقــوق اإلنســان ودولــة القانــون" تجــري يف كل مــكان يف
العــامل.
وعــدد بــان عــددا مــن النزاعــات الدائرة بــدءا مــن العدوان
عــى غــزة وصوال إىل ســوريا والعراق مــرورا بأوكرانيــا وأفريقيا
الوســطى ،مشـرا إىل أن هــذه الســنة كانــت "مروعة بالنســبة
للمبــادئ املنصــوص عليهــا يف رشعة األمــم املتحدة".
وأضــاف "مــن الرباميــل املتفجــرة (املســتخدمة يف ســوريا)
إىل قطــع الــرؤوس (للرهائــن يف الع ـراق) مــرورا بالهجــات
عــى مستشــفيات ومواقــع لألمــم املتحــدة (التــي ارتكبتهــا
إرسائيــل يف غــزة) وقوافــل إنســانية أو محــاوالت تجويــع
املدنيــن ..التعديــات عــى حقــوق اإلنســان ودولــة القانــون يف كل
مــكان يف العــامل".

وقــال بــان أمــام ممثــي  193بلــدا عضــوا يف األمــم املتحــدة بينهــم
عــدد مــن رؤســاء الــدول والحكومــات ،إن "علينــا القيــام باملزيــد
الســتباق املشــاكل والتوصــل رسيعــا إىل تســويات سياســية بــدل
النــزوع إىل العنــف".
وبحســب بــان فــإن "اآلفــاق باتــت قامتــة وشــبح الحــرب
البــاردة عــاد وثــورات الربيــع العــريب التــي علقــت عليهــا
اآلمــال تحولــت إىل عنــف".
ولفــت إىل أن عــدد الالجئــن والنازحــن بلــغ رقــا قياســيا
منــذ انتهــاء الحــرب العامليــة الثانيــة "وعــى األمم املتحــدة أن
تواجــه حــاالت إنســانية طارئــة قياســية".
كــا شــدد عــى االنتشــار الكبــر لفــروس إيبــوال يف أفريقيــا
الــذي وصفــه بأنــه "أزمــة غــر مســبوقة" .وأكــد "علينــا أن
نضاعــف عرشيــن مــرة املســاعدة" إىل الــدول األكرث تأثـرا (خصوصا
ليبرييــا وغينيــا وسـراليون).

القضاء الفرنسي يعلق التحقيق ضد ساركوزي
أفــاد مصــدر بــأن الق ـرار الصــادر عــن رئيســة
غرفــة التحقيــق ال يتطلــب توضيــح مربراتــه ،وهــو
غــر قابــل للمراجعــة ،ولكنــه يبقــي وضــع ســاركوزي
متهــا.
ومبوجــب هــذا القـرار ،ســيكون عــى املحققــن
تعليــق كل تحقيقاتهــم حتــى تبــت محكمــة
االســتئناف يف طلبــي إلغــاء املحاكمــة اللذيــن تقــدم
بهــا ســاركوزي ومحاميــه تيــري هــرزوغ ،املتهــم
أيضــا .وقــد تســتغرق هــذه اإلجــراءات أشــهرا.
ويعــرض الرجــان عــى رشعيــة التنصــت عــى

مكاملاتهــا الهاتفية الــذي أدى إىل اتهامهام بالفســاد.
ويواجــه الرئيــس الفرنــي الســابق ســاركوزي
تهمــة الفســاد لالشــتباه بســعيه للحصــول مــن قاض
عــى معلومــات بشــأن ملــف قضــايئ يتعلــق بــه،
وقــد صــدر هــذا القـرار بعــد أيــام قليلــة عــى إعالن
عودتــه إىل العمــل الســيايس.
وعــاد ســاركوزي إىل الســاحة السياســية ســعيا
الســتعادة منصــب رئيــس حزبــه االتحــاد مــن أجــل
حركــة شــعبية ،الــذي ســيختار يف نهايــة نوفمــر/
ترشيــن الثــاين ،ليحــاول اســتخدامه للعــودة إىل

الرئاســة الفرنســية يف االنتخابــات الرئاســية املقبلــة
يف .2017
وقــد دافــع ســاركوزي األحــد عــن نفســه ،ونفــى
ارتكابــه أي مخالفــات يف عــدد مــن القضايــا التي ورد
اســمه مرتبطــا بها ،دون أن يشــر برصاحــة إىل اتهامه
بالفساد.
يشــار إىل أن هنــاك باإلضافــة إىل هــذا امللــف
عــدة قضايــا ميكــن أن تعــوق طموحــات ســاركوزي
السياســية ،مــن بينهــا قضايــا تخــص حملــة 2012
وتتعلــق بتضخيــم فواتــر وملــف ليبيــا.
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المدنيون ضحايا
الحرب والدمار
لقد خلفت الحرب الجارية في سوريا الكثير من النتائج السلبية التي يعود
ضررها على الفرد والعائلة والمجتمع حيث أنه ال يوجد عائلة إال وتأثرت سلباً
نتيجة الدمار والخراب وحجم القتل والدم وهذا هو السبب الذي يقف خلف
نزوح الماليين من ديارهم بعد أن تركوا بيوتهم ودكاكينهم وأعمالهم وأشغالهم

محمد جامل عريان تاجر بناء يف مدينة حلب
السورية متزوج ولديه  5أوالد ,ميلك العديد
من مطاعم الشاورما والسندويش ولديه أرض
زراعية كبرية أيضاً مبساحة  5هكتارات
عائلــة محمــد جــال عريــان هــي
كغريهــا مــن العائــات الســورية التــي
كانــت الحــرب الوحشــية ســبب خروجهــا
مــن البــاد حيــث اضطــر محمــد للخــروج
مــن ســوريا مصحب ـاً عائلتــه بســبب زيــادة
وتــرة الحــرب هنــاك .قــدم إىل مدينــة قونية
الرتكيــة قبــل عــام وإىل األن اليعـ ُ
ـرف أي يشء
عــن ممتلكاتــه هنــاك.
اســتأجر محمــد جــال عريــان أحــد
البيــوت القدميــة والتــي تحــوي بداخلهــا
قطعــة أرض زراعيــة صغــرة يقــوم بزراعتهــا
مبختلــف أنــواع الخــراوات والفواكــه

الســورية ويقــوم محمــد بإحضار البــذار من
ســوريا ويعمــل عــى زراعهــا واإلعتنــاء بهــا.
ومــن الثــار املوجــودة يف األرض  :البنــدورة
والخيــار والباذنجــان والفليفلــة والبطيــخ
والشــام واملشــمش والعنــب والباميــة
إلــخ....
يقــول محمــد  ”:عندمــا اســتأجرت
البيــت قمــت باصالحــه حيــث أنــه كان
قدميــاً جــدا ً فلقــد كلفنــي الكثــر إلعــادة
ترميــم الجــدران وتصليــح الصنابــر التــي
تصــدأت باإلضافــة إىل أننــي أعــدت طــاء
الجــدران مــن جديــد إىل ان أصبــح املنــزل

عــى ماهــو عليــه األن”.
ومــن خــال حديثنــا معــه كانــت
الدمعــة تقــف عــى أهدابــه عندمــا كان
يتذكــر تلــك الحيــاة التــي كان يعيشــها
مقارنــة بالظــروف الصعبــة التــي يواجههــا
هــو وأمثالــه مــن الســوريني الذيــن خرجــوا
مــن بالدهــم مجربيــن نتيجــة الــراع
الجــاري هنــاك ,وأكمــل حديثــه قائــاً ”:
إننــي أزرع الخــروات والفواكــه هنــا لكنني
ال أســتطيع البيــع واملتاجــرة ألن حجم األرض
الزراعيــة صغــر جــدا ً كــا أن فواتــر املــاء
والكهربــاء تــأيت مرتفعــة ألن األرض التــي

أزع بهــا ســكنية وليســت زراعيــة وهــذا هــو
ســبب ارتفــاع الفواتــر .ويف الوقــت نفســه
فإننــي ال أســتطيع العمــل بســبب حالتــي
الصحيــة املتعبــة.
إننــي أتوجــه بالشــكر الجزيــل إىل
األتــراك حكومــة وشــعباً الذيــن يقفــون
بجانــب إخوانهــم وأخواتهــم الســوريني يف
هــذه املحنــة وأســأل اللــه العــي العظيــم
أن يفــرج عــن بلــدي مــا أصابهــا مــن دمــار
وخــراب وضيــاع.
تقرير :حمزة منصور
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أهمية التغذية الصحية لألطفال
خالل المرحلة الدراسية

المرحلة التعليمية :هي الفئة العمرية لألطفال بين  14-6سنة بما
تتضمنه من نمو وتطور سريع للطفل وماتكونه من تصرفات
تستمر ولحد كبير طوال الحياة .في حين أن سرعة النمو عند اإلناث
تكون بين أعمار  12-10بينما تكون عند الذكور بين أعمار 14-11
يجــب االعتــاد عــى تنظيم تغذيــة الطفل
وفقاً لعمره ووزنه ومســتوى النشــاط الجســدي
لديــه .حيــث أن فــرة الدراســة تعترب أول وســط
واعــي يدخلــه الطفــل يف حياتــه .مــا قــد
يــؤدي إىل تعــود الطفــل عــى عــادات غذائيــة
خاطئــة وذلــك بســبب األصدقــاء او اإلعالنــات
أو الغذائيــات الغــر صحيــة التــي تبــاع يف
املــدارس أو حتــى نتيجــة لتحضــر الطفــل
للطعــام بنفســه بســبب انشــغال األم يف العمل.
وأظهــرت التقاريــر والدراســات بــأن أغلــب
األطفــال يذهبــون إىل املدرســة مــن دون تنــاول
وجبــة الفطــور مــا يــؤدي حــدوث الــدوران و
فقــدان العزميــة وتناقــص يف املهــارات التعلُميــة
والرتكيــز التــي تــؤدي بدورهــا إىل انخفــاض
يف األداء الــدرايس .كــا أنــه يالحــظ يف تركيــا
وباســتمرار حــدوث األمـراض املزمنــة املتعلقــة
بالســمنة ,تســوس األســنان ,نقــص الفيتامينــات
واملعــادن األخــرى ,االضطرابــات الناجمــة عــن
نقــص اليــود ,نقــص الحديــد ( أنيــا ) والنحولة
بســبب العــادات الغذائيــة الســيئة لألطفــال
والشــباب خــال املراحــل التعليمــة
التوصيات الغذائية ألطفال المدارس
تتكــون التوصيــات الغذائيــة ألطفــال
املــدارس مــن أربعــة مجموعــات مــن حيــث
املــواد الغذائيــة املتامثلــة والعنــارص الغذائيــة
املحتــواة وهــي  – 1:مجموعــة الحليــب 2 ,
– مجموعــة اللحــوم والبيــض والبقوليــات 3 ,
– مجموعــة الفواكــه والخضــار الطازجــة – 4 ,
مجموعــة الخبــز والحبــوب

 -1مجموعة الحليب:

األغذيــة املوجــودة يف هــذه املجموعــة :
حليــب ,بيــض ,جــن ( ,أمثــال الجبنــة البيضــاء,
والصفــرة ,واللبنــة ) لــن العــران ,حليــب
البــودرة ,والحلويــات الحليبيــة ( املهلبيــة ,الــرز
بحليــب ,والبوظــة )
العنــارص الغذائيــة املهمــة التــي توفرهــا :
الكالســيوم ,الربوتــن ,فيتامــن د ,وبعــض
فيتامينات املجموعة ب
الكميــات املــ َو ّص باســتخدامها يوميــاً :
 3-2كاســات حليــب أولــن ( 450-350غــرام)
 +تنــاول قطعــة جــن بحجــم علبــة الكربيــت
( 30غــرام)

 4-3مــرات يف األســبوع,
تنــاول طبــق مــن
الفاصوليــاء  4-3مــرات
يف األســبوع

 -3الفواكــه
وا لخضــرا وا ت
ا لطا زجــة :

العنــارص الغذائيــة
املوجــودة يف هــذه
املجموعــة  :كل
الخــراوات الطازجــة
 :الطامطــم ,الجــزر,

 -2مجموعــة اللحــم والبيــض
والبقوليات:
العنــارص الغذائيــة املوجــودة يف هــذه
املجموعــة  :اللحــوم الحمراء(الضــأن والعجــل
إلــخ) اللحــم األبيــض (الجــاج والديك والســمك)
البيــض ,والحبوبــات (العــدس والفاصوليــاء
والحمــص) منتجــات اللحم (املرتديــا والصلصة
والســجق والباســطرما)
العنــارص الغذائيــة املهمــة التــي توفرهــا :
الربوتــن ,الحديــد ,بعــض بروتينــات الفيتامــن
ب(كــا أن الفاصوليــاء غنيــة بــاألالف باإلضافــة
للعنــارص املذكــورة أعــاه)
الكميــات املـ َو ّص باســتخدامها يوميـاً 3-2 :
قطــع مــن الحــم ,الدجــاج ,الســمك أو الديــك
الهنــدي مبقــدار قطعــة الكفتــة ,تنــاول البيــض
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الخيــار ,الفاصوليــا الخــراء ,الباذنجــان,
الفليفلــة الخــرا ,الباراســيا ,الزهــرا ,اليخنــا,
الســبانخ ,الكرافيــس ,البطاطــا ,البقدونــس,
الشــمرا واألغذيــة التــي تشــبه الخــس
كل الفواكــه الطاتزجــة  :أمثــال التفــاح,
الربتفــال ,يوســف أفنــدي ,الفريــز ,االجــاص,
البطيــخ ,الكــرز ,التــوت ,والــدراق ,العنــب,
املــوز والتــن
العنــارص الغذائيــة املهمــة التــي توفرهــا
 :الفيتامينــات( باألخــص فيتامينــات ج و أ)
املعــادن ( كالســيومو املغنزيــوم والحديــد إلــخ)
الكميــات املـ َو ّص باســتخدامها يوميـاً  :مــا
يجــب تناولــه يوميـاً لتأمــن التــوازن املطلــوب
للجســم :طبــق مــن الفاكهــة وطبــق مــن
الســلطة وثــاث حبــات مــن الفاكهــة

العنــارص الغذائيــة املوجــودة يف هــذه
املجموعــة  :القمــح ,الشــوفان ,الخبــز املصنــوع
مــن الــذرة ,الكعــك ,املعكرونــة ,الشــعريية,
الربغــل ,الســميد ,الطحــن األرز ,الدقيــق
العنــارص الغذائيــة املهمــة التــي توفرهــا :
الكربونــات ,بعــض فيتامينــات املجموعــة ب
واملعــادن
الكميــات املـ َو ّص باســتخدامها يوميـاً 6-4 :
قطــع متوســطة مــن الخيــز ( 300-200غ ـرام)
وعــاء مــن الحســاء وطبــق صغــر مــن األرز
أو املعكرونــة(  8-6مالعــق طعــام) او قطعــة
معجنــات متوســطة باإلضافــة إىل وعــاء مــن
الحســاء
تقرير :حمزة منصور
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الشوق للوطن ,والحنين
لألم في بالد الغربة
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يصارعون العيش يف كوخ صغري
مبدينة قونية الرتكية التي احتموا
إليهابعيداً عن منزلهم ووطنهم .....
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أهم حدائق مدينة قونية

حديقة خيالي بارك

تقع حديقة خيايل بارك يف مركز مدينة قونية عىل مسافة قريبة من متحف وتربة موالنا وهضبة
عالء الدين وجامعه إحدى أهم األماكن السياحية يف املدينة .ويوجد يف محيط الحديقة مبنى
محافظة قونية ومؤسسة اإلتصاالت الرتكية وتتميز الحديقة لكونها تقع يف قلب املدينة ولقربها من
البنوك وسوق الذهب وأماكن بيع األلبسة واألحذية والساعات باإلضافة إىل أنها قريبة جدا ً إىل أهم
أسواق املدينة والتي يدعى سوق بده ستان التاريخي.

الحديقة اليابانية

ديــة قونيــة الكبـرة أكــر
بل
انيــة يف مدينــة قونيــة والتـي تــم إنشــائها برعايــة بنــاء الحديقــة مـن أجــل
ياب
ـم
تعتــر الحديقــة ال تركيــا مبســاحة  36ألـف مــر مربـع .حيـث تـ انيـة .وتلعـب الحديقــة
رتكيــة ومدينــة كيوتــو الياب
الحدائـق اليابانيــة يف
ال
اح األجانـب ومـن ســكان
تطويــر العالقــة األخويــة بـن مدينــة قونيــة هد إقبــاالً كبـرا ً مـن الســي
ســياحة حيـث أنهــا تشـ
دورا ً كبـرا ً يف قطـاع ال
املدينــة نفسـها.

لثقافة (الكولتربارك)
قة ا

حدي

نة قونية مبساحتها الكبرية.
دي
الثقافة (الكولرتبارك) أهميتها لوجودها يف وسط م مطاعم ومقاهي باإلضافة
ديقة
ديقة
تكتسب ح ن الذي أنش17ت عليه حيث يوجد يف داخل الح أنواع اإلحتفاالت والربامج
وتنظيمها املتق
ف
ختل
ي يشهد دامئاَ م
شاة ومركز رشطة وخدمة
إىل أماكن الجلوس ومدرج املرسح الشهري الت بحرية كبرية وممرات للم
لحديقة باحتوائها عىل
أكرب املكتبات يف املدينة.
والنشاطات .كام وتتميز ا العامة والتي تعترب إحدى
عاف باإلضافة إىل املكتبة
إس

حديقة هاديمي كا ار أسالن

متتاز حديقة هادمي كارا أسالن بأنها منطقة تنزه ذات إقبال كبري وذلك الحتوائها عىل أحواض
سباحة وبرك مياه مبساحة  7أالف مرت مربع ,كام أنها تحتوي عىل بساتني فاكهة مبساحة  15ألف
مرت مربع ,باإلضافة لوجود أماكن لركوب الخيل والسباقات .وتحتوي الحديقة عىل أماكن مغلقة
للجلوس ويوجد أيضاً منطقة خاصة للمالهي وألعاب األطفال وهناك مالعب للتنس وكرة السلة
وساحة معارض.
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حفل تتويج طالب دورة القرآن الكريم

ُاختتمت الدورة
الصيفية لحفظ
القرأن الكريم
في معهد الفاتح
لتحقيظ القرأن
بمنطقة كاراتاي
في محافظة
قونية والتي
أشرفت على
إدارتها الداعية
السورية الحاجة
ام عبد الهادي.

حيــث تــم تتويــج  45طالــب متكنــوا بفــرة
قليلــة مــن الزمــن مــن حفــظ أجـزاء وأيــات مــن
القــرأن الكريــم .وحــر حفــل التتويــج كل مــن
قــام مقــام منطقــة كاراتــاي الســيد مصطفــى ألنت
تــاش ومفتــي قونيــة الدكتــور الربوفســور عــي
أك بنــار ومفتــي كاراتــاي الســيد حســن حســن
أرســان تــرك إضافــة إىل الحضــور مــن عوائــل
الطــاب وســكان املنطقــة والتــي تجــاوز عددهــم
الـــ  200ضيــف.

بــدأ الحفــل بتــاوة عطــرة للقــرآن الكريــم
ومــن بعدهــا تحــدث املفتــي أرســان تــرك والذي
قــال ":إننــا نعلــم األوضــاع الصعبــة التــي تعرضتم
لهــا كــا أنكــم يف مدينتنــا ضيــوف أعــزاء .كان
يوجــد يف هــذه الــدورة مايقــارب الـــ  50طالــب
وسنســعى جاهديــن لــي نســاعد كل األطفــال
الســوريني للحصــول عــى حقهــم يف العلــم
والتعليــم وبــدوري أشــكر الســيدة الحاجــة التــي
أرشفــت عــى إدارة هــذه الــدورة " ومــن بعــده
تحــدث املفتــي أك بنــار حيــث قــال ":املســلم أخو

مصطفى ألنت تاش

عيل أك بنار

املســلم واملســلم الحقيقــي يظهــر يف األوقــات
الصعبــة .إنكــم مهاجــرون يف مدينتنــا ونحــن
أنصــار لكــم بــإذن اللــه " ومــن ثــم تحــدث القائم
مقــام والــذي أكــد عــى رضورة حصــول كل عائلة
ســورية عــى قيــد رســمي مــن شــعبة األمنيــات
حيــث يكــون بإمكان املســجلني رســمياً االســتفادة
مــن املســاعدات املاديــة واملعنويــة والصحية التي
تقدمعهــا الحكومــة الرتكيــة لألخــوة الســورين
ويف الوقــت نفســه يكــون بإمــكان اطفالهــم
التمتــع بحــق التعليــم ودخــول املــدارس كــا
قــال أيضــاً ":كل مانتــاه األن هــو اســتفادة كل
الطــاب املســجلني رســمياً مــن حــق التعليــم .كام
إن املصاعــب التــي نواجههــا يف هــذا الصــدد هــي
اللغــة ومعادلــة الشــهادات لكــن مايجــب عليكــم
فعلــه هــو مراجعــة مديريــة الرتبيــة والتــي
بدورهــا ســتقوم بإج ـراء قيــود لتســهيل دخــول
أطفالكــم إىل املــدارس".
تضمــن الحفــل والــذي تــم تقدميــه باللغتــن

حسن حسني أرسالن ترك

ام عبد الهادي

الرتكيــة والعربيــة تــاوة القــرأن وقـراءة األحاديث
والشــعر واألناشــيد كــا قــام طــاب الــدورة
بعــرض عمــل مرسحــي عــن بــر الوالديــن وأثنــاء
قيــام الطــاب أداء أدوارهــم عــى املــرح تــم
عــرض الرتجمــة خلفهم عىل شاشــة العــرض باللغة
الرتكيــة .وقبــل نهايــة الحفــل تحدثــت الحاجــة
ام عبــد الهــادي املســؤولة عــن إدارة دورة القــرأن
ومرشفــة عــى تحفيــظ الطــاب القــرأن الكريــم,
حيــث قالــت ":إننــي أتوجــه بجزيــل الشــكر لــكل
مــن ســاهم يف فتــح الجوامــع واملعاهــد الرشعيــة
ألطفالنــا الســوريني الســتكامل تعليميهــم الرشعي
وحفــظ القــرأن وملعرفــة أمــور دينهــم .كــا وأننــا
نشــكر تركيــا حكومــة وشــعباً عــى كــرم ضيافتهم
وحســن معاملتهــم لنــا ونتمنــى مــن اللــه تعــاىل
أن يجزيهــم عنــا أحســن الجـزاء فإننــا رأينــا فيهــم
األنصــار الحقيقــن ونســأل اللــه العــي أن يجعلنــا
مهاجريــن حقيقــن".
وبعــد تقديــم الهدايــا املاديــة للطــاب قــام

كل مــن الســيد قائــم مقــام والســيد مفتــي
كاراتــاي بإالتقــاط صــور جامعيــة مــع املســؤولة
عــن دورة تحفيــظ القــرأن الكريــم ومعلــات
الــدورة والطــاب .كــا واجتمــع الســيد قائــم
مقــام بعــد تنــاول الطعــام مــع الحاجــة ام عبــد
الهــادي حيــث تــم الحديــث عــن كيفيــة العمــل
لتنظيــم الســوريني وتأمــن احتياجاتهــم األساســية
مبــا يتعلــق باألمور التعليميــة والصحية واملعيشــة
كــا ووعــد الســيد قائــم مقــام بالعمــل جاهــدا ً
لتأمــن كافــة مايحتاجــه األخــوة الســوريون ضمن
النطــاق الرســمي.

وبــدوره قــام الســيد حمــزة منصــور رئيــس
تحريــر جريــدة مرحبــا العربيــة بإعطــاء العــدد
الرابــع مــن الجريــدة إىل الســيد قائــم مقــام الــذي
أبــدا إعجابــه الشــديد بفكــرة إصــدار جريــدة
عربيــة خصوصــاً مــع ازديــاد أعــداد الســوريني
والعــرب.
تحرير :حمزة منصور
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الزواج...
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سنة الحياة

يعتبر الزواج إحدى أهم المراحل اإلنتقالية الرئيسية الثالث في الحياة ,الحتواءه على العديد من العادات والتقاليد .كما
ويعتبر حفل الزفاف من أكثر األمور التي ُيركّ ز عليها كثيرًا .ولمعرفة تفاصيل حفل الزفاف البد لنا من تصنيفه إلى إقسام.

طلب الفتاة

تبــدأ هــذه املرحلــة مــن قبــل النســاء ,حيــث
رسي ذلــك بعــد أن يقــرر األب واألم عــى
تتــم بشــكل ّ
تزويــج ولدهــا .عندهــا تذهــب والــدة الشــاب وأختــه
وإن مل يكــن لــه أخــت فوالدتــه وإحــدى األقربــاء إىل
بيــت الفتــاة بحجــة العمــل وذلــك ملعاينــة جــال
الفتــاة وصحتهــا الجســدية ولرؤيــة تربيتهــا املنزليــة.
فــإن مل يعجبــوا بالفتــاة يطلبــون اإلذن ويخرجــون .وإذا
القــت الفتــاة إعجابهــم فتقــوم والــدة الشــاب بإرســال
إمــرأة لهــا خــرة يف هــذا املجــال لتهيئــة األجــواء مــع
والــدة الفتــاة ووإلعطائهــا معلومــات عــن الشــاب .وإذا
تــم القبــول مــن الطــرف األخــر تقــوم املــرأة بإخبارهــم
بــأن خاطبــن للفتــاة يريــدون زياتهــم .وبدورهــا تقــوم
بإخبــار عائلــة الشــاب بقبــول الطــرف األخــر لزيارتهــم.
فلــو كانــت والــدة الفتــاة تعتــزم إعطــاء جــواب قاطــع
للمــرأة فإنهــا تــر عــى التحــدث مــع والــد الفتــاة ولــو
ملــرة واحــدة .وإذا أبــدت والــدة الفتــاة املزيــد مــن
اإلحـرام للمــرأة تكــون إشــارة منهــا إىل قبولهــا املبــديئ.
فــإذا تــم تدويــر الحــذاء أمــام بــاب املنــزل فهــذا يــدل
عــى القبــول التــام وأمــا إذا مل يتــم تدويــر الحــذاء وتــم
وضعــه يف الخــارج فهــذا يــدل عــى عــدم القبــول .وبعــد
ذلــك تقــوم املــرأة املكلفــة بالذهــاب إىل بيــت الفتــاة
وتقــول لعائلتهــا ":عــى ســنة اللــه ورســوله أتينــا طالبــن
يــد ابنتكــم إىل إبننــا" .وباملقابــل إذا كان يف خاطــر األب
تزويــج ابنتــه فيقــول ":إننــي ال أســتطيع أن أقــول لكــم
وإلبنكــم شــيئاً األن ,فــإذا كانــت هنــاك قســمة مــن اللــه
فلــن يكــن إال كــا كتــب اللــه ,وأعطــوين فرتة مــن الزمن
ألفكــر" .وإن مل تكــن لــه نيــة يف تزويــج ابنتــه فيقــول":
ابنتــي التـزال صغــرة ,ومل يحــن بعــد موعــد زواجهــا" أو
" ابنتــي مخطوبــة ,ولــو أنهــا مل تكــن مخطوبــة لــكان لنا
الــرف يف مناســبتكم".

أمــا إذا ارتاحــت النفــوس لبعضهــا فيتــم إعطــاء
مهلــة يومــن أو ثــاث بعــد هــذه الزيــارة .ويف الزيــارة
الثانيــة يقــول والــد الفتــاة لعائلــة الشــاب ":إننــا
موافقــون لكــن اســمحوا لنــا مشــاورة أقاربنــا" " .الفتــاة
هــي دالل املنــزل " كــا يقــال .ويف الزيــارة الثالثة يقال":
إذا ق ََس ـ َم اللــه النصيــب فــا نســتطيع أن نقــول شــيئاً
ملــا كتبــه اللــه " .وباملقابــل يقــال مــن طــرف الشــاب":
جزاكــم اللــه كل الخــر ,الخــر مــن اللــه ,أتينــا إىل بابكم
ومتنينــا قبولكــم وإذا أحببتونــا فنســبكم رشف لنــا ".

الخطبة

تتــم مراســم الخطوبــة يف اليــوم الــذي يوافــق بــه
أهــل الفتــاة عــى تزويــج ابنتهــا للشــاب املتقــدم.
بعدهــا تجتمــع النســاء فيــا بينهــا وذلــك بعــد تلبيــس
خواتــم الخطوبــة ورشب عصــر الخطبــة والــذي يعتــر
مــن العــادات املشــهورة يف تركيــا .وتتــم هــذه املراســم
يف منــزل أهــل الفتــاة إذا كان متاح ـاً أو يف منــزل أحــد
األقربــاء .حيــث تجتمــع أقــارب الطرفــن .ويتــم ق ـراءة
األناشــيد الدينيــة واألدعيــة إذا كانــت عوائــل الطرفــن
شــديدة اإللت ـزام ,وإن مل تكــن فيتــم إحضــار العازفــن
واملغنــن ويرقــص الجميــع.
يتــم إحضــار العــروس إىل الصالــون مــن قبــل
أخــت زوجهــا أو مــن قبــل أحــد أقــارب العريــس .كــا
تقــوم والــدة العريــس بإلباســها الخاتــم .وهنــاك تقــوم
العــروس بتقبيــل أيــادي املوجوديــن .بعدهــا يتقــدم
املدعــوون لتلبيــس الذهــب وتقديــم الهدايــا كــا يتــم
عــرض الهدايــا التــي تــم تقدميهــا مــن طــرف العريــس
إىل العــروس .حيــث أن الضيافــة تكــون مــن طــرف
العريــس أيضــاً .إن مراســم الخطوبــة تكــون يف يــوم
الخميــس غالبـاً ويتخللهــا تقديــم الطعــام أحيانـاً .وبعــد
حفــل الخطوبــة يتــم اإلتفــاق عــى يــوم لتبــدأ مرحلــة
اختيــار املالبــس .وتســتمر عمليــة اخيــار املالبــس إىل
وقــت قريــب مــن حفــل الزفــاف .فــإذا كان العروســان
مــن نفــس القريــة وميكثــون يف نفــس املدينــة فيخرجون
ســوي ًة إىل الســوق .ويتــم أوالً رشاء األشــياء التــي تــم
اإلتفــاق عليهــا ضمــن املهــر .ويف املقابــل يتــم رشاء

ألبســة العريــس عــى نفقــة أهــل العــروس .ويتــم إخبار
عائلــة الخيــاط الــذي ســيقوم بحياكــة ألبســة العــروس.
بأنــه ســيتم إرســال قطــع القــاش لــه كــا أنــه ســيقوم
بإرســالها لهــم بالتدريــج .وترســل األلبســة املنتهيــة مــن
الخياطــة إىل منــزل العــروس داخــل حــزم قامشــية (
البقجــة بالعاميــة).

حفل الزفاف

تقــام حفــات الزفــاف يف مدينــة قونيــة أيــام األحــد
والخميــس غالب ـاً .ويتــم تحضــر الطعــام وأغراضــه قبــل
حفــل الزفــاف بأيــام ,حيــث يتــم تقديــم األرز وشــوربة
اللــن والباميــة وحلــوى الســميد والخشــاف يف صبــاح يوم
الزفــاف ( اليــوم الــذي تــأيت بــه العــروس لبيــت زوجهــا
) .إذا كانــت معــارف العريس,أصدقائــه وأقاربــه كثــرة
يتــم الدعــوة بشــكل شــفوي .كــا ويقــوم أهــايل القريــة
بدعــوة بعضهــم البعــض .ويف أثنــاء تحضــر األرز والطعام
تذهــب العــروس إىل الحــام والحــاق برفقــة أصدقائهــا
املقربــن.
ويقــوم العريــس بإقامــة ليلــة ســمر قبــل حفــل
الــزواج بيــوم .وتختلــف ليلــة الســمر بــن عريــس وأخــر
حســب الوضــع املــادي للعريــس .باملقابــل يقــام يف منــزل
العــروس ليلــة الحنــاء يشــارك بهــا قســم مــن نســاء عائلة
العريــس .حيــث يتــم رســم الحنــاء عــى أنغــام األغنيــات
الطربيــة الرتكيــة .ويف اليــوم التــايل يتــم تنــاول الطعــام يف
منــزل العريــس والــذي يســمى طعــام الزفــاف وبعدهــا
يذهــب الجميــع إلحضــار العــروس.
يذهــب العريــس إىل منــزل العــروس بعربتــه
وبالحافــات املرافقــة لــه والســيارات الخاصــة أمــا يف

القريــة فيذهــب العريــس عىل الرتكتــور أو عربــة الحصان
إلحضــار العــروس .ويدخــل إىل الغرفــة التــي توجــد بهــا
العــروس بصحبــة والــد العــروس وشــخصني أخريــن.
وعندهــا يتــم إغــاق بــاب الغرفــة عــى العــروس ويطلب
مــن والــد العريــس البخشــيش وإال فإنهــم يرفضــون
خــروج العــروس .ومــن ثــم تقــوم والــدة العــروس مبســك
يــد ابنتهــا مــن طــرف ويقــوم أحــد أقاربهــا مبســكها مــن
الطــرف األخــر وإيصالهــا إىل العربــة.
وبعــد ســام ووداع الجميــع لهــا تنطلــق عربــة
العــروس يف طريقهــا .وتتــم يف القــرى والبلــدات قطــع
الطــرق أمــام عربــة العــروس مــن أجــل الحصــول عــى
البخشــيش .كــا تواجــه العــروس مشــاكل عديــدة حتــى
الوصــول إىل بيــت العريــس .ويتــم إغــاق مدخــل بيــت
الشــاب بالســجاد مــن بــاب العربــة التــي ســتنزل منــه
العــروس حتــى مدخــل بــاب املنــزل .يف بعــض املناطــق
تــرك العــروس أمــا إمتحــانٍ صعــب .كــا ويــرش املــال
واألرز واملكـرات عــى رأس العــروس ويحمــل العريــس

عروســته إىل غرفتهــا يف حــن يتدافــع األطفــال لجمــع
النقــود .وبعدهــا يخــرج العريــس مــع صديقــه املقــرب
مــن املنــزل ويعــود ليكشــف الغطــاء عــن وجه العــروس.
ويعطــي العريــس العــروس املــال بعــد رؤيتــه لوجههــا
وهــذه أيض ـاً مــن العــادات التــي تشــتهر بهــا حفــات
الزفــاف يف مدينــة قونيــة .بعدهــا تُ َعـ َّر ُف العــروس عــى
أهــل املنــزل .ويف هــذه األثنــاء يغيــب العريــس مــع
صديقــه املقــرب والــذي يســمى باللغــة الرتكية"ســادتش"
حتــى وقــت الغــروب .وبعــد طعــام العشــاء ت َُصــى صــاة
العشــاءويعقد النــكاح الرشعــي بحضــور الشــيخ أو اإلمــام
بعــد أخــذ القبــول مــن فــم العــروس .ويقــوم الشــيخ
بإدخــال العريــس إىل غرفــة العــروس بعــد دعائــه أمــام
بــاب غرفــة العــروس .حيــث يقــوم أحــد أصدقــاء العريس
بلكمــه لكمــة قوي ـ ًة أثنــاء دخولــه الغرفــة.
ويف اليــوم التــايل يقــام بــن النســوة احتفــال ترحيبي
بالعــروس .يقــدم أثنــاءه مختلف أنـواع الحلــوى والعصائر
ويقــوم العريــس بتقديــم الطعــام للضيــوف واألصدقــاء
وهكــذا يكــون الزفــاف قــد وصــل إىل نهايتــه .وبعــد
الزفــاف بأيــام بيــدأ العريــس والعــروس بزيــارة األقــارب
وهــذه العــادة مشــهورة يف مدينــة قونيــة والتــي تســمى
بعــادة "تقبيــل اليــد" حيــث يذهــب العرســان لزيــارة
األقــارب ويجهــز الطعــام لهــا وعنــد الخــروج يعطــى
للعــروس وبشــكل رسي النقــود كــا ويقــوم العريــس
بتقديــم األلبســة التــي خيطــت لتُ َقـ َدم كهديــة لألقــارب.
تقرير :حمزة منصور
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معرض سالطين العلم في قونية

لقد تم تخصيص
مكان مؤقت
بمساحة  775متر
مربع في
مركزنا ( المركز
العلمي ) مهيأ
لزوار معرض
(سالطين العلم)

إن مبــادئ الرحــات الجويــة التــي
اكتشــفها علــاء املســلمني ,ونظريــات
الرؤيــا املتعــارف عليهــا ,نظــام األرقــام
املســتخدم يف أيامنــا هــذه والتطــورات يف
علــم املثلثــات والعــر الذهبــي الــذي
عــاش التقــدم العلمي والــدور الهــام الذي
لعبتــه الكيميــاء الكميــة ,وذلــك بتطبيــق
األبحــاث التاريخيــة العلميــة يف املهــارات
التطوريــة والتصاميــم الديناميكيــة تعــود

للحيــاة مــرة أخــرى مــع معرض " ســاطني
العلــم "
لقــد تــم قبــل ذلــك إنشــاء
معــارض " ســاطني العلــم " يف كل
مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وديب
وماليزيــا والرنويــج وكنــدا واألن يف تركيــا
ومبســاهمة مؤسسســة األبحــاث العلميــة
والتكنولوجيــة فــإن معــرض " ســاطني
العلــم " قونيــة بانتظــار زيارتكــم.

أقسام معرض سالطين العلم:
امللصقــات – الديباجة – قســم الطريان
– قســم نظــام ترقيــة امليــاه – قســم
تقنيــات املــرح – قســم العــارة و الفــن
والرياضيــات – قســم الفلــك – قســم
الطــب والجراحــة – قســم الصحة – قســم
البرصيــات – قســم روائــع املكتشــفات
واملكتشــفون  -مخــرج املعــرض

القبة الفلكية
يتــم عــرض القبــة الفلكيــة أو مــا يســمى ببيــت الكواكب,
الشــمس ,النجــوم ,الكواكــب واألجـرام الســاوية األخــرى مــن
خــال الصــور اإلصطناعيــة وبواســطة اإلنعــكاس الخــاص عــر
حائــط عــى شــكل قبــة دائريــة.
وأهــم مامييــز هــذه القبــب عــن صــاالت الســينام
التقليديــة احتوائهــا عــى ســتائر عــرض دائريــة .متكــن مــن
رؤيــة الســاء بشــكل قريــب جــدا ً مــن الواقــع.
كــا أن املقاعــد املوجــودة تحــت القبــة تجعــل
الزائريــن الجالســن عليهــا يشــعرون وكأنهــم تحــت قبــة

ســاء حقيقــة متامــاً .واألهــم مــن ذلــك كلــه ,فــا
يعــرض داخــل القبــة يجعــل الزائــر يعيــش املشــاهد أكرث
مــن أي ســينام أو أيــة عــروض أخــرى.
إن املســاحة التــي تحتلهــا القبــة الفلكيــة يف مركــز
العلوم-قونيــة تبلــغ  14مرت بشــكل دائــري كامــل ,والنظام
البــري وامليكانيــي الــذي يســع  100شــخص ,وماتحتويه
مــن أفــام علميــة وعــروض خاصــة وماتــم تحضــره مــن
ســاء ومجســات وأجـرام وماشــابه ذلك ميكن مشــاهدتها
عــر ســينام بشــكل قبــة دائريــة.
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حسين باش
نراقب يف األيام األخرية وبحزن أخبار
اإلعتداءات التي يتعرض لها السوريون عىل
شاشات التلفزة.
كام أنني أعتقد بأن األحداث الجارية
متّت من طرف الحكومة التي ستقوم بإقحام
الشعب بها عام قريب.
إننا نعلم املوقف السيايس الذي
ينتهجه إعالمنا يف حني أن اإلعالم الغريب
مجتمعاً يضخم األحداث يف طرحه.
إنني أريد إيضاح املواقف التي
نشاهدها كل يوم وباألخص أولئك الذين
يواصلون الليل بالنهار من أجل املساعدة
والذين يتسابقون فيام بني بعضهم البعض
من أجل اإلبتعاد عن أي نوع من الترصفات
التي تجرح أخوتنا السوريون.
يا أخي السوري ,التعطي اهتاممك
لوسائل إعالمنا .فإنها أسرية للعقلية الغربية
التي مىض عليها الزمن .إن كل أمانيهم
ربطوها بالفوىض واإلرهاب .ودولتنا تأكد
استخدامها لسالح اإلعالم بأشد أشكاله

يا اَيها السوري قونية مدينتك الثانية
بوجودها يف الحالة املؤملة اليوم .فرتكيا
عاشت هذه األحداث املؤملة قبل األن
وتجاوزتها .وستجتاز مجددا ً األحداث
الجارية حالياً.
يف األيام األخرية نشاهد بحزن األخبار
األتية من العراق وسوريا ونتابع بعض
مواقع اإلنرتنت التي نعرفها والتي أصبحت
بتحريفها للحقيقة تلعب دور محامي
الشيطان .التهتموا إىل مصدر الخرب.
وباألخص إىل أولئك الذين الميتثلون إىل
أحكام القرا َن الكريم فالواقع مرير وإنهم
مخطئون يف كثري من النواحي.
وحقيقة األمر أن إراهبيوا الغرب يرمون
العامل اإلسالمي برماحهم .يف الوقت الذي
تصف فيه أكرث وسائل اإلعالم أوالد األمة
الذين يدافعون عن شعبها وحقوقها وأرضها
وعرضها باإلرهابيني .بينام تقول عن املقاتلني

الذين يحاربون باسم الفاتيكان «مقاتلوا
العقيدة» !! .إن املجموعات اإلرهابية
املسيحية لقد أعلنوا الحرب واشعلوها يف
ميادينها بحجة املسيحيني واليزيديني يف
الدول اإلسالمية .هناك الكثري من الشبان
املسيحني الذين يأتون من بالدهم ليحاربوا
ضد أبناء األمة يف سوريا والعراق والنعرفهم.
إن األخبار الغري صحيحة الصادرة واملقصود
بها الحقوق التي تدافع عن األرض يف
املناطق التي تشهد الحرب إضافة إىل
األحداث العنيفة التي تستهدف السوريني
يف تركيا هي إحدى العوامل التي تكون
سبب يف دخول األمة يف أخطاء التريدها.
كام أن ردود األفعال املختلفة التي تواجه
السوريني يف مختلف املدن الرتكية كانت
سبباً لنشوء هذه األخبار.
ال تخف يا أخي السوري !

كلنا نعيش املواجع نفسها ,فبالد
األناضول فتحت أبواب السالم عىل
مرصاعيها الستقبالكم عندما
تعرضتم للظلم.
أخي العزيز ابقى عىل أمل
فكل مواطن تريك هو أخوك .ش َّد عىل
يديه ,وحافظ عىل معنوياتك العالية .هنا
ليست مدينة الغربة بالنسبة إليك .وإمنا
مدينتك التي تجمع بها نفسك وتقف بها يف
وجه عدوك .التفقد األمل ,فغدا ً ستجمعك
هذه الدنيا بنرص كبري مع أطفالك اليتامى
الذين سقطوا عىل تراب الوطن .وإن صربك
سيحميك من فخوخ الشياطني املوجودة
بداخل وسائل اإلعالم الغربية التي مل تشبع
ووسائل اإلعالم التي مرى عليه الزمان
ومىض .فبرصك سترشق اإلنسانية والحضارة
اإلسالمية من جديد .إنك أنت الذي فتحت
هذا الطريق املبارك إىل املوت ,فكن عىل
يقني بأن الله سيتوجك بالرشف والعزة إن
شاء الله.

أعداد السوريين تجاوزت المليون ونصف

إن الحــرب الداخليــة الســوربة مســتمرة
دون انقطــاع .حيــث أدت هــذه الحــرب
املســتمرة منــذ  4ســنوات إىل هجــرة ماليــن
الســوريني إىل خــارج بالدهــم .وتــأيت تركيــا
عــى رأس الــدول التــي لجــأ إليهــا الهاربــون
مــن الظلــم ودمــار الحــرب .والذيــن تجــاوز
عددهــم املليــون ونصــف
لقــد وصــل عــددد الســوريني األكــراد
الفاريــن مــن هجــات الدولــة اإلســامية
يف العــراق والشــام " داعــش " إىل مدينــة
شــانيل أورفــة الرتكيــة إىل  200ألــف الجــئ.
حيــث تــم تســجيل  130ألــف شــخص تــم
إســكانهم يف مراكــز اإليــواء املؤقتة .وحســب
إحصائيــات األمــم املتحــدة األخــرة فإنهــا

وأفــادت باتشــلر بــأن  70ألــف ســوري عــروا
الحــدود مــن ســوريا إىل تركيــا خــال يومــي
الجمعة والســبت ,لكــن الجميــع ع ّدها دون
القيــام بعمليــة توثيــق .ومــن املمكــن بــأن
العــدد تجــاوز الـــ  100ألــف عابــر .وقالــت
املســؤولة يف األمــم املتحــدة بأنها التســتطيع
التنبــؤ بزمــان انتهــاء تزايــد أعــداد الالجئــن
املوجوديــن يف تركيــا والتــي يقــارب عددهــا
الـــ  1,6مليــون الجــئ .كــا أن تنظيــم الدولة
" داعــش " املولــد لإلرهــاب يف كل من ســوريا
والعـراق قــام حتــى األن باالســتيالء عــى 60
قريــة مجــاورة ملدينــة كوبــاين الحدوديــة بني
ســوريا وتركيــا.

تشــر إىل أن أعــداد الســوريني الالجئــن إىل
تركيــا تقــارب  1,6مليــون ســوري .ومــع
موجــة النــزوح األخــرة فقــد بلغــت أعــداد
الســوريني املليــون و  570ألــف ســوري,
وبهــذا تكــون أعــداد الســوريني يف تركيــا
تجــاوزت أعــداد األت ـراك يف املــدن األخــرى
باســتثناء املــدن الكــرى كاســطنبول ,أنقــرة,
إزمــر ,أنطاليــا ,أضانــا ,بورصــا ,كوجــا أيل,
قونيــة ,شــانيل أورفــة ,دياربكــر وغــازي

عنتــاب .وعــرت مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لشــؤون الالجئــن بــأن أعــداد
الســورين الفاريــن مــن ســوريا إىل تركيــا
تزايــدت بشــكل غــر مســبوق .حيــث
قالــت الســيدة كارول باتشــلر ممثلــة تركيــا
يف املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن يف
األمــم املتحــدة ":إننــا مل نشــهد منــذ ثــاث
ســنوات ونصــف عبــور  100ألــف شــخص
للحــدود دخــوالً إىل تركيــا خــال يومــن".
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آيفون 8.0.1
خارج نظام التشغل

ذكرت
تقارير
إخبارية أن
شركة أبل
سحبت تحديثا
لنظام تشغيل
أحدث هواتفها
الذكية " آيفون "
بعد ساعات قليلة من
طرح هذا التحديث.

ونقلــت وســائل إعــام عــن متحــدث
باســم أبــل قولــه يف بيــان "نحــن نحقــق يف
هــذه التقاريــر وســنقدم املعلومــات املتاحــة
بــأرسع مــا ميكــن ،ويف الوقــت نفســه نحــن
ســحبنا اإلصــدار آي أو إس  8.01مــن نظــام
التشــغيل".
وكان العمــاء قــد اشــتكوا بعــد تنزيــل
التحديــث مــن أنهــم مل يتمكنــوا مــن إجـراء
اتصاالتهــم الهاتفيــة وواجهــوا مشــكالت يف
اســتخدام بصمــة األصبــع لفتــح هواتفهــم.
وذكــر موقــع "تــك كرانــش" أن
مســتخدمي "آيفــون "6و"آيفــون 6بلــس"
هــم الذيــن تأثــروا باملشــكلة حتــى اآلن.
يشــار إىل أن هاتفــي "آيفــون "6و"آيفون6
بلــس" هــا أحــدث نســخ آيفــون ،وقــد
طرحتهــا أبــل يف األســواق يــوم الجمعــة
املــايض.

تكنولوجيا 21
جديد شركة سامسونج
غاالكسي نوت 4

باسبورت
هات
ف بال ك بيري الذكي

سامسونغ توقف مبيعات
الحواسيب المحمولة بأوروبا

أعلنــت رشكــة سامســونغ اليــوم األربعــاء أنهــا
ســتتوقف عــن بيــع الحواســيب املحمولــة
التــي تنتجهــا مبــا يف ذلــك حواســيب "كروم
بــوك" وذلــك يف األســواق األوروبيــة فقــط.
وقالــت الرشكــة الكوريــة إنهــا تتبنــى
بشــكل رسيــع متطلبــات ورغبات الســوق،
ونتيجــة لذلــك ســتوقف مبيعاتهــا مــن
الحواســيب املحمولــة يف أوروبــا.
وأكــدت سامســونغ أن هــذا القــرار
ُمحــدد بالســوق األوروبيــة فقــط ،وال
يعكــس بالــرورة وضــع الرشكــة يف
األســواق األخــرى ،مضيفــة أنهــا ســتتابع
تقييــم ظــروف الســوق والقيــام باملزيــد
مــن التعديــات للحفــاظ عــى تنافســيتها
يف األنــواع الجديــدة الصاعــدة مــن الحوســبة
الشــخصية.

ورغــم أن سامســونغ مل تذكــر بشــكل مبــارش
أســباب خروجهــا مــن ســوق الحواســيب
املحمولــة يف أوروبــا ،يــرى محللــون أن هــذه
الخطــوة جــاءت نتيجــة تراجــع مبيعاتهــا مــن
الحواســيب املحمولــة هنــاك متأثــر ًة برتاجــع
عــام يف ســوق الحوســبة الشــخصية تعــاين منــه
األســواق العامليــة.

وأشــارت دراســات أخــرة إىل تراجــع ســوق
الحاســوب املكتبــي واملحمــول لصالــح أجهــزة
الحواســيب اللوحيــة والهواتــف الذكيــة.
يذكــر أن سامســونغ تُعتــر
املص ّنــع األكــر
للهواتــف الذكية يف
العــامل ،وثــاين أكــر
رشكــة بعــد أبــل يف صناعة
الحواســب اللوحيــة.

سكايب تي إكس"
خدمة دردشة جديدة لإلذاعات

مؤكوالت 22
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منزلة باذنجان
ّ

املسقعة أو التبيس هي أكلة شعبية تتكون بشكل
رئييس من الباذنجان .تحتوي وجبة مسقعة "
الباذنجان بالطامطم " عىل املعلومات الغذائية التالية:
السعرات الحرارية ,124 :الدهون ,3 :الدهون املشبعة:
 ,0الكوليسرتول ,0 :الكاربوهيدرات ,23 :الربوتينات4 :
المكونات
ّ

طريقة التحضير

املقشة واملقطّعة عىل
 3وحدة متوسطة أو  1كغ من الباذنجانّ ٬
شكل دوائر
½ كوب أو  125مل من الزيت النبايت ٬للقيل
 3مالعق صغرية من امللح
 3مالعق طعام من الزيت النبايت
 500غ من لحم البقر قليل الدهن ٬املقطع إىل مك ّعبات
 1وحدة متوسطة أو  250غ من البصل ٬املقطّع
 2مالعق طعام من معجون الطامطم
 4وحدة متوسطة أو  500غ من الطامطم ٬املقطّعة إىل قطع
كبرية
 6فصوص من الثوم ٬املسحوق
 1ملعقة طعام من الكركم املطحون
 1ملعقة صغرية من الفلفل األسود املطحون
 2مكعبات أو  20غ من مرقة الدجاج ماجي
 4أكواب أو  1لرت من املاء ٬الساخن
 2حبات من الاليم املجفّف
 1كوب أو  200غ من البازيال الصفراء املجففة
 2وحدة صغرية أو  150غ من الفليفلة الحلوة الخرضاء ٬مقطّعة إىل قطع كبرية

كعكة الشوكوالته

ــرش امللــح عــى قطــع الباذنجــان وت ُــرك العصائــر املــ ّرة
يُ ّ
النكهــة لتُص ّفــى ،ث ـ ّم يُج ّفــف الباذنجــان ويُقـ ّـى بالزيــت النبــايت
ـي اللــون (لحــوايل  10دقائــق) ،ثـ ّم يوضــع يف أســفل
ليصبــح ذهبـ ّ
طبــق مقــاوم لح ـرارة الفــرن.
متوســط الحجــم ،يُســخّن  30غــرام مــن الزيــت
يف قــدر ّ
النبــايت ،ثــ ّم ت ُضــاف مك ّعبــات اللحــم والبصــل املقطّــع وت ُقــى
جميعهــا مل ـ ّدة  10دقائــق .ث ـ ّم ،تُضــاف نصــف كميــة الطامطــم
والثــوم ومعجــون الطامطــم والبهــارات وت ُقــى مــع التحريــك ملـ ّدة
 5دقائــق.
ت ُضــاف مرقــة الدجــاج ماجــي واملــاء وحامــض الليــم املج ّفــف
وحبــوب الحمــص املقســومة وتُح ـ ّرك عــى نــار خفيفــة ملـ ّدة 40
دقيقــة أو حتــى تســتوي حبــوب الحمــص املقســومة بنســبة ¾
(باعتــدال).
تُســكب الصلصــة فــوق الباذنجــان يف الطبــق املقــاوم لحـرارة
الفــرن.
ت ُرتّــب الفليفلــة الخــراء وقطــع الطامطــم املتبقيــة عــى
وجــه الطبــق الــذي يوضــع يف فــرن مح ّمــى مســبقاً عــى ح ـرارة
 180درجــة مئويــة ملــ ّدة  30-20دقيقــة.
يُرفع عن النار ويُق ّدم مع األر ّز األبيض.

المكونات
ّ
 1علبــة أو  395غ مــن حليــب نســتله
املكثــف املحــى
 100غ من الزبدة غري اململحة ٬املذ ّوبة
 225مل من املاء
 2مالعــق صغــرة أو  10غ مــن خالصــة
الفانيــا

 200غ من الدقيق العادي
 2من البيض
 1من صفار البيض
 1كوب أو  100غ من مسحوق الكاكاو
 1ملعقــة طعــام أو  15غ مــن البيكينــغ
بــاودر
 1ملعقــة صغــرة أو  5غ مــن بيكينــغ
الصــودا

¼ ملعقة صغرية من امللح
 1ملعقة طعام من اللنب الزبادي
لتغليفة الكعكة
 2مالعــق طعــام أو  30غ مــن الزبــدة غــر
اململحــة ٬الطريّــة
 4مالعق طعام من مسحوق الكاكاو
¾ كوب من السكر البودرة
 ½1مالعق طعام من املاء

طريقة التحضير

مزيــج الحليــب املكثّــف حتــى تختلــط فقــط.
يُســكب املزيــج يف قالــب حلــوى مســتدير
ذات طــرف قابــل لإلزالــة بقيــاس  23ســم ومغطّى
بــورق الخبــز .يُخبــز يف فــرن مح ّمــى عــى حـرارة
 150درجــة مئويــة ملــدّة  45دقيقــة أو حتــى
ينضــج (والدليــل عــى ذلــك وضع سـكّني يف وســط
القالــب وإخراجــه نظيفـاً) .ثـ ّم ،يُ ّربد عــى صفيحة

مشـ ّبكة ملـدّة  10دقائــق .تُخــرج بعدهــا الكعكــة
مــن القالــب وتُــرك لتــرد كلي ـاً .توضــع التغليفــة
عــى وجــه الكعكــة عندمــا تــرد.
لتحضــر التغليفــة ،توضــع الزبــدة يف وعــاء
دائــري .يُضــاف الــكاكاو امل ُغربــل والســكر البــودرة
وكميّــة كافيــة مــن املــاء املغليــةُ .يــزج الخليــط
ليصبــح لزج ـاً ومتامســكاً يف آن.

املحــى مــع
ّ
ُيــزج حليــب نســتله املكثّــف
الزبــدة املذ ّوبــة ،املــاء ،خالصــة الفانيليــا ،البيــض،
صفــار البيــض واللــن يف وعــاء دائــري كبــر .يُغربل
الدقيــق مــع الــكاكاو والباكينغ بــاودر وبيكربونات
الصــودا وامللــح .وتُحــ ّرك املك ّونــات الجافــة مــع
ّ
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قطر تخسر أمام بيرو بثنائية في مباراة ودية
وســيطر التكافــؤ عــى أغلــب فـرات املبــاراة وخاصــة يف الشــوط األول
الــذي انتهــى بالتعادل الســلبي.
ويف الشــوط الثــاين ظهــرت املبــاراة بإيقــاع هجومــي أكرب ونجــح حارس
املنتخــب القطــري ســعد الشــيب يف إنقــاذ شــباكه مــن أهــداف كثــرة،
لكنــه أخفــق يف الدقائــق األخــرة يف التصــدي لكرتــن أســفرتا عــن هدفــن
يف الدقيقتــن  84و 88عــن طريــق ألكســندر كالينــس مــن رضبــة رأســية
وباولــو غرييــرو.
وجــاءت املبــاراة بعــد مبــاراة املنتخــب القطــري القويــة مــع نظــره
املغــريب بالــدار البيضــاء األربعــاء املــايض والتــي انتهــت بالتعــادل الســلبي.
ومبــاراة البــرو هــي الوديــة الخامســة منــذ تــوىل الجزائــري جــال
بلــايض تدريــب املنتخــب القطــري يف مــارس/آذار املــايض ،حيــث
التقــى مبقدونيــا وملقــة اإلســباين وفريــق رابطــة املحرتفــن
الســويرسية وإندونيســيا واملغــرب.
وســيخوض املنتخــب القطــري ثــاث تجــارب وديــة
وقويــة حتــى بدايــة انطــاق كأس الخليــج مــع
أوزبكســتان وأسـراليا يومــي  10و 14أكتوبر/ترشين
األول املقبــل بالدوحــة ،وكوريــا الشــالية يوم 6
ترشيــن الثــاين املقبــل أيضــا بالدوحــة.
نوفمــر /
املنتخــب القطــري لخوض اســتحقاقات
و يســتعد
القليلــة املقبلة أبرزهــا كأس الخليج
هامــة يف األشــهر
العربيــة الســعودية يف
الــذي ســيقام يف اململكــة
ونهائيــات كأس أمــم
نوفمرب/ترشيــن الثــاين املقبــل،
الجديــد.
آســيا بأســراليا مطلــع العــام

خسر المنتخب
القطري األول
لكرة القدم
بهدفين دون
رد أمام نظيره
البيروفي في
لقاء دولي
ودي احتضنه
ملعب عبد
اهلل بن خليفة
بالعاصمة
القطرية
الدوحة.

المغرب يسعى لضم بلعربي لصفوفه

ذكــرت تقاريــر إعالميــة أملانيــة أن
املغــرب يســعى إلقنــاع جنــاح بايــر ليفركوزن
املميــز كريــم بلعــريب للعــب ضمــن صفــوف
املنتخــب األول مــع اســتعداد املغــرب
الســتضافة كأس األمــم األفريقيــة لكــرة القدم
العــام املقبــل.
وذكــرت صحيفــة “بيلــد” األملانيــة أن
مــدرب منتخــب املغــرب بــادو الـزايك التقــى
مــع الالعــب البالــغ مــن العمــر  24عامــا
والــذي لعــب مــع منتخــب أملانيــا تحــت 21
عامــا يــوم الخميــس املــايض.
ومــن املمكــن أن يغــر بلعــريب انتــاءه
إذا مــا تقــدم بطلــب لالتحــاد الــدويل لكــرة
القــدم (فيفــا).
وولــد بلعــريب يف برلــن ألب مغــريب
وهــو مــا جعلــه يحمــل الجنســيتني املغربيــة
واألملانيــة.
ومل يخــض بلعــريب أي مبــاراة مــع
املنتخــب األول يف أملانيــا وهــو مــا يفتــح
البــاب أمــام إمكانيــة تغيــر انتامئــه.
وســجل بلعــريب الشــهر املــايض أرسع
هــدف يف تاريــخ دوري الدرجــة األوىل
األملــاين لكــرة القــدم املمتــد عــى مــدار 52
عامــا عقــب مــرور تســع ثــوان عــى بدايــة

اللقــاء الــذي فــاز بــه ليفركــوزن -2صفــر عىل
بروســيا دورمتونــد يف األســبوع األول مــن
املوســم الجديــد.
ولجــأ املغــرب منــذ فــرة طويلــة للبحث
عــن الالعبــن الذيــن لهــم جــذور مغربيــة
والذيــن ولــدوا أو يلعبــون يف أوروبــا للعــب
مــع املنتخــب األول للبــاد.

األهلي والمصري في الجونة
وكأس السوبر بالقاهرة

قــال االتحــاد املــري لكــرة القــدم إن
وزارة الداخليــة وافقــت بشــكل رســمي عــى
إقامــة مبــارايت الدوريــن األول والثــاين بــن
األهــي واملــري البورســعيدي يف املوســم
الجديــد للــدوري املمتــاز مبلعــب الجونــة
باملنتجــع املطــل عــى البحــر األحمــر.
وقــال املوقــع الرســمي لالتحــاد “تقــرر
إقامــة مباريــات النــادي املــري البورســعيدي
مبلعــب اإلســاعيلية وإقامــة مبــارايت األهــي
واملــري مبلعــب الجونــة وأن تقــام مباريــات
كل نــاد يف املحافظــة التابــع لهــا”.
وأضــاف “تؤكــد تلــك القــرارات عــى
حــرص وزارة الداخليــة وقياداتهــا عــى تحقيق
االســتقرار الريــايض وإظهــار مــر بالشــكل
الحضــاري الالئــق مــن خــال حــرص الــوزارة
عــى عــودة النشــاط الكــروي بشــكل كامــل”.
وأشــار اتحــاد الكــرة إىل أن الداخليــة
وافقــت عــى بــدء مســابقة الــدوري املمتــاز
يف املوعــد الــذي حــدده مــن قبــل وهــو يــوم

االثنــن املقبــل.
مــن جهــة أخــرى ،وافقــت الداخليــة عــى
اســتضافة ملعــب القاهــرة مبــاراة الســوبر بني
األهــي والزمالــك األحــد املقبــل.
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مباراة توركو قونية سبور
وأرجيس سبور

ة سبور
ني
فريق توركو قو س سبور
لعب
ري أرجي
ص
فريق قي
رابع من
مع
سبوع ال
أل
للدوري
في مباراة ا ن سيبا
م سليما
وانتهت
موس
و سبور.
وت
قين 1-1
الممتاز ت دل الفري
راة بتعا
المبا
لعــب فريــق توركــو قونيــة ســبور ممثلنــا
يف الــدوري املمتــاز توتــو ســبور مــع فريــق
أرجيــس ســبور يف مبــاراة األســبوع الرابــع مــن
موســم ســليامن ســيبا .وانتهــت املواجهــة بتعادل
الفريقــن بهــدف لــكل طــرف .كام جــرت املبــاراة
يف ملعــب قونيــة الجديد وبوجود الحكم ســليامن
أبــاي حيــث ســجل أندريــه ماريــكا العــب فريــق
توركــو قونيــة ســبور هدفــه مــن منطقــة الجـزاء
مــع انطــاق صافــرة الحكــم يف الدقيقــة الـــ ,45
يف حــن قــام نجــايت أتــش العــب فريــق الضيــوف
بتســجيل هــدف لصالــح فريقــه "أرجيس ســبور"
يف الدقيقــة  .62وبهــذا يكــون فريــق توركــو قونية
ســبور املســتضيف قــد ارتفــع إىل  5عالمــات بينام
يكــون فريــق أرجيــس ســبور قــد ارتفــع إىل 3
عالمــات.
دقائق من المباراة
بــدأ فريــق قونيــة ســبور يف املواجهــة.
حيــث قــام ماريــكا بتوجيــه رضبــة دائريــة مــن
منطقــة قــوس الجـزاء إىل الالعــب عــي الــذي قام
بتســديد كــرة دائريــة اســتقرت خــارج املرمــى.
أمــا عــن الدقيقــة  34فقــد قــام الالعــب مهمــد
برفــع الكــرة مــن الجانــب اليســار إىل الالعــب
فوكوفيتــش الــذي قــام بــأداء رأســية أدت لخــروج
الكــرة بارتفــاع قليــل عــن العارضــة .كــا تقــدم
قونيــة ســبور يف الدقيقــة  .44وانتهــى الشــوط
األول بنتيجــة  0-1لصالــح فريــق توركــو قونيــة
ســبور .أمــا بالنســبة للشــوط الثــاين فقــد شــهد
مواجهــة حاســمة بــن الطرفــن وبــدوره قــام
فريــق قيــري أرجيــس ســبور وبالدقيقــة 61
بإحــراز هــدف التعــادل الــذي أنهــى املبــاراة
بالتعــادل بهــدف لصالــح كل مــن الطرفــن.

