المأساة اإلنسانية مستمرة

أردوغان الرئيس
الثاني عشر لتركيا

عــر داوود أوغلــو عــن أســفه الســتمرار املأســاة االنســانية املســتمرة يف كل
مــن غــزة والعـراق وســورية ذلــك وأثنــاء زيارتــه للجرحــى القادمــن مــن مدينة
غــزة .كــا أفــاد بــأن تركيــا تعمــل جاهــدة عــى إيجــاد حــل لهــذه املــأيس ومــن
طــرف أخــر تعمــل عــى مســاعدة النــاس الذيــن يعيشــون داخــل هــذه املأســاة
حيــث تابــع قائـاً  ”:إننــا المنيــز عرقيـاً وال دينيـاً ,واســم
الديبلوماسية التي اتحدث بها * دبلوماسية الضمري”.

وقــال أردوغــان يف كلمــة ألقاهــا مــن رشفــة مقــر حــزب
العدالــة والتنميــة الحاكــم يف أنقــرة « :أقــول هــذا مــن
القلــب ،فلنبــدأ اليــوم فــرة مصالحــة اجتامعيــة جديــدة,
ولنــرك املناقشــات القدميــة يف تركيــا القدميــة»
تتمة يف الصفحة .5

كرم إشكان

kerem_iskan@hotmail.com

أطفال حلب

ن
قبا� لزيارتنا فلم
جاء البارحة عبد الحميد ي
نعرفه.
مر عىل زواجه ث
أك� من  02عام .وتساءلت ف ي�
نفس البارحة ف ي� مقر الجريدة...
ي
تعرفنا عىل بعضنا ف ي� بدايات التسعينيات
ضمن فريق تأسيس قناة كون ت ي� ف ي�...
عبد الحميد الذي كان يحمل بندقية الحراسة
وجهاز الرسال ف� منطقة أ
الك يوكوش...
إ
ي
خضنا العديد من الخطوات المهمة
سويةً  ...عملنا مع بعضنا ف ي� التأسيس بروح
العمل ...إسماعيل حقي أورون ,حجي كويونجو,
عبد الحميد و أخرين...
عبد الحميد ,سوري...
عمل ف ي� التلفزيون والعديد من البلديات
ف ي� مدينة قونية لسنوات طويلة...كما أنه رجل
مسلم عنده روح فنية ,رقيق ت
ومح�م.
الكب�ة ...نشكره جزيل
أظهر وفائه للمدينة ي
الشكر...
عملنا مع بعض سابقاً ...لم يطرأ أن علمنا
بأنه كان سبباً بأذية أحد ...يحضن الجميع
ت
ال� ترافقه دائماً...
بابتسامته ي
ذهب إىل سورية ...إىل بلده ...ووصل إىل
هناك حامال ً معه كل ماتعلمه من هنا...
ف ي� أنه مرت ش
ع�ون سنة طوال ...كنا نحصل
أ
ب� ي ن
عىل أخباره ي ن
الح� والخر ...كما أن كل
أصدقائنا الذين كانوا يذهبون إىل سورية يجلسون
عىل سفرته...
وبعدها بدأت الحرب ...تدمر إحدى
منازله ...الجميع ف ي� هول خرج مع عائلته وأوالده
من حالة الجوع والعطش والظروف الصعبة
وألقو بأنفسهم ف ي� مدينة قونية...
النصيب قد ق ََس َم إلبن حلب الهجرة ثانيةً
إىل قونية...
ف
و� جلستنا معه البارحة أدمعت عيوننا...
ي
ض
ش
� كما كان مثل  02عام م� ,
لم يعد كل ي
أصبحنا رجاال ً كبار ...وأخفينا دموعنا فيمابيننا...
يستقرون ف ي� منطقة منازل الشفقات ...مع
أحفادنا الصغار...
ش
أيام
�ء ...لكنهم يقضون ً
ممتنون من كل ي
صعبة...
يز
متم� ...يعرف قونية...
عبد الحميد
وله بيئته ...يعمل جاهداً عىل تعليم اللغة
ت
ين
ين
القادم�  ,ويساعدهم ف ي� حل
للسوري�
ال�كية
مشكالتهم...
لقد ش�ح عبد الحميد...
ت
ابن� ب ئ
تخت� تحت الغطاء خوفاً لمجرد
إن ي
صدور أي صوت...
أطفال الشام وحلب ودرعا يعيشون ف ي�
ف
مالصقة لبيوتنا ...يستمدون
بيوت
ٍ
قونية ...ي� ٍ
الضوء من نوافذنا ويتحرسون...
كم هو جميل لونذهب مع أزواجنا وأطفالنا
ف
و� أيدينا أكياس الهدايا...نزرع البسمة
لزيارتهم ي
عىل وجوههم ...نواسيهم ,ونسك ُّن جراحهم...
السمح هللا ,هم اليوم ,وربما نحن غداً...

 1لرية تركية  /مع الرضيبة

األربعاء  20أب 2014

1 TL (KDV Dahil) /

السوريين بزدياد
قال المحافظ معمر ارول إن أعداد السوريين الهاربين
من الحرب والملتجئين إلى تركيا تزيد مع مرور األيام.
تحــدث املحافــظ معمــر ارول عن ألــف الجــئ بينــا أعــداد املســجلني
مايتعلــق بالســوريني املوجوديــن يف رســمياً  25ألــف .وبــأن هناك سلســلة
قونيــة .حيــث قــال أرول بــأن أعــداد مــن التدابــر املعتمــدة.
تتمة يف الصفحة.2
الســوريني يف املدينــة تزيــد عــن 40

إرتفاع األجارات  3أضعاف

السالجقة
لم ينسوا
فلسطين

أربع جرحى بحادث سري
قدمــت بلديــة الســلجوق مســاعدة ماديــة بقيمــة  250ألــف
لــرة تركيــة إىل األخــوة الفلســطينني القابعــن تحــت ظلــم اإلحتــال
اإلرسائيــي .وقــال رئيــس البلديــة أوور إبراهيــم ألتــاي ”:إننــا أرســلنا
 250ألــف لــرة تركيــة كنــوع مــن املســاعدة ألخوتنــا الفلســطينني
يف بيــت حانــون الشــقيقة لعلهــا تكــون لجروحهــم دواء .ونتمــى أن
تكــون هــذه املســاعدة ســبباً يف تخفيــف أوجاعهــم وأن تســاهم يف
رفــع الــروح املعنويــة لــدى األشــقاء الفلســطينيني”.

حل مشكلة المترجم للسوريين

االعالنــات
تــزداد
املكتوبــة باللغــة العربيــة
يف الدوائــر الحكوميــة و
املطاعــم والــركات بعــد

زيــادة الســوريني املقيمــن
يف مدينــة قونيــة ومــن أجــل
القــدرة عــى حــل أمورهــم
يف الدوائــر الحكوميــة تــم
تحديــد أيــام معينــة يف
األســبوع يتواجــد فيهــا
مرتجمــن يقومون مبســاعدة
الســورين عــى تســر
أمورهــم الرســمية.

كل يوم يقتل شخص

بعيــدا ً عــن قانــون اإلعدامــات
اليوميــة فيجــب أن يقتــل شــخص مــن
املســاجني كل يــوم .ومــن املواقــف التــي
ال أســتطيع نســيانها  ....تتمــة يف
الصفحــة.10

مساعدات للع ارق
من البلدية الكبيرة

أرســلت بلديــة قونيــة
الكبــرة  50طــن مــن املسـاعدات
إىل الع ـراق .وأفــاد الســيد طاهــر
أكيوريــك رئيــس البلديــة بــأن
املســاعدات ستســتمر حيــث
قــال  ”:إننــا نتمنــى حلــول
الســام واألمــان عــى أقاربنــا
وأخوتنــا يف الديــن.
كــا وإننــا نعمــل
جاهديــن عــى
تقديــم مانســتطيع
لتخفيــف األمل
عنهــم”.

إعالن من مدرية
األمن في قونية
قــام بعــض الســوريني
املقيمــن يف مدينتنا مؤخـرا ً بأعامل
التســول .و افــرش بعضهــم أرض
الحدائــق والحــارات .وبذلــك
فــإن تورطهــم باألخطــاء أصبــح
أمــرا ً واضحــاً .حيــث أن الجميــع
أصبــح يشــعر بعــدم الراحــة كــا
أن هــذه األعــال الصــادرة مــن
البعــض جعلــت األمــر معمــاً
عــى كافــة الســوريني .ويف هــذا
الســياق وكجــزء مــن حل املشــكلة
تــم إصــدار تعميــم مــن الــوزارة
بــأن كل شــخص يشــتبه بتورطــه
يف أي جرميــة أو عمليــة تســول
أو يقــوم باف ـراش أرايض الحدائــق
والحــارات ســيتم توقيفــه ونقلــه
إىل أقــرب مخيــم أو مركــز لجــوء.
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السوريين تجاوزوا األربعين ألف

إن أعداد السوريين الهاربين من الحرب الدائرة في بالدهم والملتجئين إلى تركيا تزيد مع مضي كل يوم.
تجاوزت أعداد السوريين المقيمين في قونيا األربعين ألف شخص .حيث أن أعداد المسجلين رسميًا يقدر
ب  25ألف سوري بينما سيخالف من يقوم بتشغيل أي سوري غير مسجل رسميًا بمبلغ  10أالف ليرة تركية
حيــث أن أعــداد الذيــن
أجــروا عــى ترك بالدهــم نتيجة
اســتمرار التمــرد والعنــف يف
ازديــاد مســتمر .ونتيجــة للحرب
القامئــة يف ســوريا عــى مــدار
األربعــة ســنني فهنــاك ماليــن
النــاس هاجــرت مــن بالدهــا
هاربـ ًة منهــم  1,5مليــون لجــأوا
إىل تركيــا .اليــوم هنــاك مايزيــد
عــن أربعــن ألــف ســوري
يعيشــون يف مدينــة قونيــة .كــا
أن الحــرب يف ســوريا تســتمر
بــدون توقــف .وتــأيت تركيــا يف
مقدمــة الــدول التــي لجــأ إليهــا
هــؤالء النــاس الهاربــن مــن
االضطهــاد .حيــث يصــل أعــداد
الســوريني الهاربــن مــن ظلــم
األســد وامللتجئــن إىل تركيــا
مليــون و  350ألــف مواطــن
ســوري .وأفــادة وزارة الداخليــة
الرتكيــة بــأن أعــداد الســوريني
املوجوديــن يف تركيــا يقــارب
املليــون و 385ألــف .حيــث
تحتــل اســطنبول املرتبــة األوىل
مــن ناحيــة تواجــد الســوريني
بنســبة  330ألــف ســوري بينــا
تــأيت غــازي عنتــاب يف املرتبــة
الثانيــة بنســبة  220ألــف أمــا
عــن قونيــا فتحتــل املرتبــة
السادســة بنســبة تتجــاوز
األربعــن ألــف .كــا تعتــر
قونيــا يف مقدمــة املــدن التــي
فتحــت األبــواب عــى مرصاعيها
للالجئــن الســوريني كغريهــا
مــن املــدن أورفــة ,هاتــاي
وغــازي عنتــاب .حيــث

بازدياد

أصبــح مــن املمكــن رؤيــة
الســوريني الهاربــن مــن
الحــرب يف الســوق وأماكــن
العمــل والحــارات.
 25ألف الجئ مسجلين
رسمياً

املحافــظ
تحــدث
معمــر ارول عــن مايتعلــق
بالســوريني املوجوديــن
يف قونيــة .حيــث قــال
أرول بــأن أعــداد الســوريني
يف قونيــة تزيــد عــن  40ألــف
ملتجــئ بينــا أعــداد املســجلني
رســمياً  25ألــف .وبــأن هنــاك
سلســلة مــن التدابــر املعتمــدة.
وقــال أرول بأنــه ليــس هنــاك
مشــكلة للالجئــن مبايتعلــق
باألمورالصحيــة.
حيــث أفــاد قائــاً “ إن
املســجلني رســمياً يتمتعــون

هنــاك عمليــات تفتيــش.
وســيخالف مــن يشــغل
عامـاً بــدون ضــان صحــي
مببلــغ  10أالف لــرة تركيــة.
إننــا النســتطيع تعقيــب
الالجئــن .فإنهــم يقومــون
بدعــوة أقاربهــم للمجيء إىل
قونيــة .وإذا اســتمرت الحالة
معمر أرول
يلدز توسون كــا هــي عليــه فــإن العــدد
ســوف يصــل لخمســن ألف
بخدمــات صحيــة جيــدة.
أعــداد اللالجئــن يف ازديــاد .الجــئ .لقــد كان الالجئــون
وإننــا جعلنــا مــن قونيــة ينامــون يف الحدائــق والكــراج
مدينــة جــذب للالجئــن .العــام املــايض .واألن جميعهــم
يجــب أن التكــون هكــذا .ألنــه لديهــم منــازل .تحصــل بعــض
تــم تجــاوز الحــد املفــروض .العوائــق مبــا يخــص التعليــم.
فبعــض الصناعيــن ومشــغيل لكننــا مبشــاورات دامئــة مــع
العــال يســتخدمون اللالجئــن .وزارة الرتبيــة .حيــث ســيتم
يشــغلونهم بدون ضــان صحي تخصيــص املــدارس أو املراكــز
وبأجــور منخفضــة .هــذا اليشء الثقافيــة لتعليــم الالجئــن”.
األعداد مع مرور األيام
غــر مقبــول .ســتكون

قالــت يلــدز توســون رئيســة
الطــوارئ والكــوارث يف املحافظة
“ هنــاك لجنــة موجــودة برئاســة
املحافــظ معمــر أرول ,نجتمــع
يف أوقــات محــددة ,وتجتمــع
املســؤليات عــى طاولــة واحــدة.
وتعطــى األوامــر لــكل
املؤساســات .نعمــل مــع كل
مــن املحافظــة واملخاتــر .كــا
أن منظمــة املجتمــع املــدين
املوجــودة يف قونيــة تدعــم
بشــكل كبــر يف هــذا الســياق.
أعــداد الســوريني تــزداد مــع
مــرور األيــام .تســتضيفهم مدينة
قونيــة .حيــث يوجــد مــن يريــد
اســتخدام النيــة الطيبــة ملدينــة
قونيــة بشــكل خبيــث .كــا
يوجد بعــض التصورات الســلبية
يف الــرأي العــام بقونيــة .بعــض
الالجئــن يتســولون .يف الوقــت
نفســه يوجــد مــن يــأيت إىل تركيــا
بغــرض التســول .بعضهــم نقــوم
بإرســالهم مجــددا ً إىل املخيامت.
يف املنتصــف هنــاك حــرب دائرة.
تركيــا فتحــت أبوابهــا .كــا أنهم
يحتمــون إىل تركيــا مــن الخــوف.
أعــداد الســوريني يف إزديــاد .يــأيت
إىل قونيــا خمســة أشــخاص ثــم
يحــرون عوائلهــم .نتمنــى
انتهــاء هــذه الحــرب بوقــت
قريــب .وعــودة الالجئــن إىل
ديارهــم ســاملني .ال أحــد يرغــب
بــأن يكــون الجــئ”.

كريم أتيجي
ترجمة حمزة منصور

أخبار قونية 3
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أربعة جرحى
بحادث سير
في أكشهير

أدى اصطــدام ســيارة بعمــود اإلنــارة لجــرح
أربعــة أشــخاص يف منطقــة أكشــهري التابعــة
ملدينــة قونيــة
إصطدمــت ســيارة إبراهيــم أونــك ذات
اللوحةاألجنبيــة بعامــود اإلنــارة املوجــود
عــى حافــة الطريــق بســبب فقــدان تحكمــه
بالســيارة .مــا أدى لجــرح كل مــن ســائق
الســيارة إبراهيــم أونــك وإلكــه ,مــركا,
وميزكــون أونــك.
كــا تــم اإلفــادة بــأن صحــة الجرحــى الذي
تــم نقلهــم إىل مستشــفى أكشــهري الحكومــي
بحالــة جيــدة.

بطاقة
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اإلصدار  3السنة 1

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

الصهر هو القاتل

أفيد بأن صهر المرأة السورية هو الذي أقدم على قتلها حيث قام بقطع حنجرتها وطعنها
في  15عشر مكان في جسمها بعد أن تعرضت للتعنيف منه في مدينة أضنة التركية

وقعــت الحادثــة فــي
 24مــن تمــوز 2014
فــي حــي بيازأفليــر
التابــع لمركــز منطقــة
تشــوكوروفا فــي الموقع
الثامــن ديلبرلــر -علــى
حافــة نهــر الســيحان
فــي األدغــال .حيــث قام
عنصــر األمــن الخــاص
التابــع لتلــك المنطقــة
الشــرطة
بإخبــار
بعــد رؤيتــه لشــخص
مســتلقي فــي األدغــال.
كمــا أفاد فريق الشــرطة
بوجــود إمــرأة تــم قتلهــا
بعــد قطــع حنجرتهــا
وطعنهــا فــي جســدها
 15عشــر طعنــة .فــي
البدايــة لــم يتــم التمكــن
مــن معرفــة هويــة
المــرأة .عندهــا قــام
فريــق الشــرطة بتفتيــش
الحقيبــة التــي كانــت في
موقــع الحادثــة والتــي
تــم العثــور فــي داخلهــا
علــى أدويــة .ممــا

دفــع فريــق الشــرطة
جميــع
لمراجعــة
الصيدليــات الموجــودة
فــي أضنــة لمعرفــة
الشــخص الذي اشــترى
الــدواء .وبعــد التحريات
تــم معرفــة أن الــداواء
تــم شــراءه مــن قبــل
رجــل عجــوز .وعنــد
اســتجواب الشــرطة
للرجــل العجــوز أفــاد
بأنــه اشــترى الــدواء
بنيــة المســاعدة حيــث
قــام بإعطــاءه لمــرأة
ســورية فــي  49مــن
عمرهــا تدعــى ناديــة
الجنــدي .بعدهــا بــدأت
الشــرطة بالتحــري
عــن المــرأة الســورية.
وخــال التحريــات تــم
معرفــة بــأن المــرأة
الســورية كانــت تعمــل
كعاملــة جلــي صحــون
فــي إحــدى المطاعــم.
حيــث قامــت قــوات
الشــرطة بالذهــاب

للمطعــم الــذي تعمــل
بــه المــرأة وهنــاك
تــم إخبارهــم بــأن
المــرأة لــم تأتــي للعمــل
مايقــارب األســبوع
ونصــف .عندهــا بــدأت
الشــرطة باإلعتقــاد بــأن
المــرأة المقتولــة التــي
تــم إيجادهــا هــي هــذه
المــرأة .وللتأكــد تــم
التشــاور مــع الهــال
األحمــر إلحضــار والدة
المــرأة للتعــرف علــى
إبنتهــا فــي المشــرحة
وبالفعــل تــم إحضــار
األم التــي تعرفــت علــى
جثــة إبنتهــا .عندهــا
قامــت الشــرطة بتعميق
تحقيقاتهــا بعــد التأكــد
مــن هويــة المــرأة
حيــث تــم معرفــة بــأن
ناديــة الجنــدي هربــت
مــن الحــرب الجاريــة
فــي ســوريا مــع بناتهــا
وصهرهــا جمــال بيطار
بســبب زواج زوجهــا

إنعطاف خاطئ أدى للموت
حســب مــا أفيــد بــأن فــروح
ســفينج ذو الســتة وثالثــون عامــاً
فقــد التحكــم بعربتــة أثنــاء مســره
يف الطريــق املؤديــة إىل منطقــة
باندرمــا وعنــد محاولتــه تجــاوز
العربــة التــي كانــت أمامــه بقيــادة
أميــت ك اصطــدام باألشــجار

املوجــودة عــى حافــة الطريــق
حيــث تــم نقلــة بواســطة طاقــم
اإلســعاف  112إىل مستشــفى كاراج
أبيــه الحكومــي وبالرغــم مــن نقلــه
إىل هنــاك لكــن املــوت كان مصــره.
والتــزال التحقيقــات جاريــة يف
الحادثــة

مــن إمــرأة أخــرى
واســتقروا فــي مدينــة
أضنــة قبــل مايقــارب
الســتة شــهور.
وهنــاك تــم معرفــة
بــأن بيطــار متــزوج
مــن وفــاء دواش إبنــة
ناديةالجنــدي .كمــا تــم
معرفــة بــأن اإلم ناديــة
وبناتهــا كانــوا يعملــون
فــي إحــدى المطاعــم
كعامــات لتنظيــف
الصحــون .وفــي 21
مــن تمــوز  2014أقــدم
بيطــار علــى قتــل ناديــة
الجنــدي بطرقة وحشــية
جــداً بســبب خــاف
دار بينهمــا حيــث قــام
برميهــا علــى حافــة
نهــر الســيحان منطقــة
ســازلك وبعــد أن قــام
بســرقة مجوهراتهــا
ومالهــا هــرب إلــى
ســوريا برفقــة صديقــه
عبــر حــدود كلــس.
ومــن أجل إلقــاء القبض
علــى بيطــار تــم تســليم
صــوره إلــى قــوات
حــرس الحــدود ليكــون
تحــت المراقبــة .بينمــا
تــم تحويــل عائشــة إبنــة
الجنــدي إلــى المحكمــة
بتهمــة العلــم بالجريمــة
والتكتــم عنهــا .وبعدهــا
تــم اإلفــراج عن عائشــة
ووضعهــا تحــت اإلقامة
الجبريــة بموجــب قانون
المراقبــة.
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إرتفاع العقارات 3أضعاف
أدت زيادة أعداد السوريين الهاربين إلى تركيا إلى ارتفاع أسعار األجارات والبيع في مختلف
المحافظات التركية وعلى رأسهم أورفة بمعدل  3أضعاف بالمقارنة مع األسعار قلبل عامين

أدى اســتئجار ورشاء
الالجئــن الســوريني الفاريــن من
االضطرابــات الداخليــة الدائــرة
يف ســوريا للمنــازال والعقــارت
وبســبب وجــود أالف الســورين
يف املناطــق الحدوديــة إىل
ارتفــاع األســعار ثالثــة أضعــاف
يف تلــك املناطــق .كــا إن نقــص
املســاحات االســكانية وزيــادة
الطلــب عــى األجــارات مــن قبل
الســوريني أدى الرتفــاع األســعار
ثالثــة أضعافهــا تقريبي ـاً مقارنــة
مــع األســعار قبــل عامني حســب
االحصائيــات يف محافظــة أورفــة
الحدوديــة وبقيــة املحافظــات
الحدوديــة األخــرى .ويشــر
املواطنــون املقيمــون يف تلــك
املناطــق بــأن أرتفــاع األســعار
خــال العامــن املاضيــن جعلهم
يف أوضــاع حرجــة حيــث أن
أصحــاب العقــارات لــن يقومــوا
بتخفيــض األســعار حتــى يف حال
عــودة الســوريني إىل وطنهــم.
رئيس غرفة العقارات في
مدينة أورفة “ أرتفعت
أسعار العقارات % 30
وأسعار األجارات % 40
”بسبب السوريين
عــر فاتــح توبــال رئيــس
غرفــة العقــارات يف مدينــة
أورفــة بــأن الهجــرة الجامعيــة
للســوريني إىل تركيــا أدت الرتفاع

أســعار العقــارات واألجــارات
حيــث قــال “ إن تدفــق الالجئــن
الســوريني إىل تركيــا بســبب
الحــرب الداخليــة الدائــرة هنــاك
أدى إىل ارتفــاع أســعار العقــارات
واألجــارات يف محافظــة أورفــة
واملحافظــة املجــاورة حيــث أن
الفقــر منهــم يتجــه إىل مخيامت
اللجــوء حــران وأكتشــاكاله,
بينــا يقــوم مــن هــو بحالــة
ماديــة جيــدة بالذهــاب إىل
أورفــة وبقيــة املحافظــات بغيــة
اإلســتئجار أو رشاء عقــارات
حيــث أنهــم يقومــون مبراجعتنــا
عنــد رشاء أي عقــار .فلقــد

ارتقعــت اســعار العقــارات يف
العامــن املاضيــن  % 30-20فقط
بســب الالجئــن الســوريني.
أمــا بالنســبة لألجــارات فهنــاك
ارتفــاع بيــن . % 40-30املواطنون
يف مدينــة أورفــة يعيشــون
أوضــاع حرجــة .لعــدم قدرتهــم
عــى دفــع األجــارات الشــهرية
بينــا التوجــد مشــكلة بالنســبة
للســوريني ألن لديهــم مقــدار
معــن مــن املــال .وعــى الدولــة
أن تجــد حــل لهــذه املعضلــة”.
توبال :أسعار العقارات
لن تنخفض كثي ارً بعودة
السوريين إلى ديارهم

أعــرب الســيد توبــال بــأن
أســعار العقــارات واألجــارات لــن
تنخفــض كثــرا ً حتــى يف حالــة
عــودة الســوريني إىل وطنهــم.
حيــث قــال “ حتــى يف عــودة
الســوريني إىل بالدهــم فهنــاك
مــن ســيأيت ولديــه حاجــة
األيجــار بأســعار معقولــة .فــإن
محافظــة أورفــة بحاجــة إىل
اإلســكان أصـاً .إن ذهــاب قســم
مــن الســوريني يلبــي جــزأ مــن
احتياجنــا حيث يتوقــف االرتفاع
باالســعار .كــا أن انخفــاض -10
 % 20بأســعاراألجارات أمــر كايف
بالنســبة لنــا”.

وفاة طفل سوري بحادث سير في مدينة أريلي

أصابــت شــاحنة طفالً ســوري
الجنســية يف طريــق أضنــة مدخــل
أريــي مــا أدى لوفاته.حيــث تــم
اصطــادام الطفــل جهــان خالــد
الــذي كان يحــاول عبــور الطريــق
إىل الطــرف الثــاين بالشــاحنة التــي
كانــت بقيــادة أرتــورك م .وبالرغــم
مــن نقــل الطفــل إىل مستشــفى
أريــي الحكومــي وإجــراء كافــة
املداخــات الالزمــة لــه لكــن
املــوت كان حليفــه .والتــزال
التحقيقــات جاريــة مــع ســائق
الشــاحنة الــذي تــم احتجــازه بعد
الحادثــة.

حوادث 4
حمزة منصور

ين
الياسم�
حارات

هناك قد بدأنا بجمع ذكريات التزال
ترافقنا ,لكننا عاجزين عن استحضارها.
خواطر لطالما اعتدنا تأملها ,لكننا
أيضاً عاجزين عن ت
اس�دادها.
أ
فجأة ,ظالم خيم الجواء ,دمار يملئ
الساحات وأصوات القذائف أصبحت هي
الصخب الذي يملئ المكان.
بلحظة تتوقف الحياة ,ينتهي حلم
وتتغ� معالم الحياة دون رغبتنا.
شاب ي
لم تعد يف�وز تيقظنا صباحاً فهناك
مدفعية صارت منبهنا الصباحي ,ولم نعد
تن�نم عىل إغنيات ام كلثوم ف ي� المساء
فطائرات الميغ تطربنا ت
ح� الصباح.
أصبح الخوف نمط الحياة .والموت
خ�اً تتناقله ألسنة أ
الطفال .لم تعد
ب
للطفولة براءة تم ّثلها .ث
فأك� مايفكر به
“النتقام”.
الطفل حالياً هو إ
بك�نا ولكن التزال بداخلنا تفاصيل
ض
الما� حية .يبدو أنها ستبقى ت
ح�
ي
أ
بعد رحيلنا ,لنها يم�اثنا الوحيد الذي ال
يغتصب.....
ن
ياسم� يزين أزقة
لم يعد هناك
ي
ن
فالياسم� أعلن الحداد منذ أن
الشام.
ي
فقدت الشام أوىل أبنائها .....
ت
ال� تربط
غريبة هي تلك العالقة ي
الشام بأبنائها .لربما هناك رس يملكه بردى
ذاك الذي جف حزناً عىل فراق أ
الحبة ...
أو لربما ف ي� غوطة الشام خبايا تملكها
تلك أ
الشجار ت
ال� المثيل لها إال ف ي� الجنة...
ي
تغربنا ولم تزيدنا الغربة إال ت
اح�اقا.
ت
ال� بك�نا بداخلها مزروعة
كل التفاصيل ي
فينا لكنها مجرد ذكريات يغ� قابلة
للتجديد.....
ين
الياسم� ,مناظر الجمال
روائح
العصاف� كانت والزالت من
وأصوات
ي
أ
ت
ال� أصبحت
المكونات الساسية لمشاعرنا ي
معظمها يتيمة بعد أن غادرت أرض
المنشأ....
ين
متغلب� عىل كل
نحاول االستمرار
مايواجهنا معتمدين عىل الزمن ف ي� نسيان
ف
ض
قدر
و� التأقلم مع واقع أصبح ً
الما� ي
ي
قدر أصبح وسيلة
يحارصنا والمفر من ٍ
الحياة الوحيدة.
نبدأ بخطوات جديدة ندخل بها
محطات لم تكن ف ي� خاطرنا وال ف ي� محط
ٍ
أفكارنا ,نعمل عىل بناء حياة بعيدة عن
ت
ال� رسمناها ,ونعتقد أنها خيارنا
تلك ي
الصحيح ,لكن نكتشف فيما بعد أنها
ت
ال� التزال عالقةً
امتدا ٌد لتلك الجذور ي
ين
الياسم� ’’.
بأعماقنا أال وهي’’جذور
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رجب طيب أردوغان
الرئيس  12لتركيا

قال رئيس الوزراء
التركي رجب
طيب أردوغان
مساء األحد بعيد
إعالنه فائزا في
أول انتخابات
رئاسية باالقتراع
الشعبي المباشر
إن تركيا ستدخل
مرحلة جديدة,
وتعهد بالمصالحة
الداخلية وبمنع
االلتفاف على
الديمقراطية.
وقــال أردوغــان يف كلمــة ألقاهــا
مــن رشفــة مقــر حــزب العدالــة
والتنميــة الحاكــم يف أنقــرة أمــام
نحــو  200ألــف مــن أنصــاره إن
تركيــا بــدأت مرحلــة جديــدة ,وهــي
املرحلــة التــي يطلــق عليهــا حزبــه
“تركيــا الرائــدة”.
وأضــاف أنــه ال مــكان للقــوى
غــر الدميقراطيــة املدعومــة مــن

الخــارج ,التــي قــال إنهــا كانــت
تحــدد مــن يحكــم تركيــا .كــا
تعهــد بإرســاء الســام يف تركيــا -يف
إشــارة إىل النـزاع مــع حــزب العــال
الكردســتاين -وتجــاوز الخالفــات
الداخليــة ,وبــأن تلعــب بــاده يف
هــذه املرحلــة الجديــدة دورا أكــر
عــى الصعيــد الخارجــي.
وأضــاف “أقــول هــذا مــن

القلــب ،فلنبــدأ فــرة اليــوم
مصالحــة اجتامعيــة جديــدة,
ولنــرك املناقشــات القدميــة يف تركيــا
القدميــة” .يشــار إىل أن نحــو 53
مليــون تــريك دعــوا إىل التصويــت
يف هــذه االنتخابــات ,وتوقعــت
مصــادر أن نســبة املشــاركة أقــل من
االنتخابــات البلديــة التــي أجريــت
مؤخــرا.

وجــاء خطــاب النــر الــذي
ألقــاه أردوغــان بعيــد إعــان لجنــة
االنتخابــات فــوزه يف أول انتخابــات
رئاســية مبــارشة منــذ الجولــة األوىل
عــى مرشــح أحـزاب املعارضــة أكمل
الديــن إحســان أوغلــو ,ومرشــح
حــزب الشــعوب الدميقراطــي
(الكــردي) صــاح الديــن دميرطــاش,
ليصبــح الرئيــس الثــاين عــر يف
تاريــخ الجمهوريــة الرتكيــة.
وقالــت وســائل إعــام تركيــة
إن أردوغــان فــاز بنحــو  %52مــن
األصــوات ,يليــه أكمــل الديــن
إحســان أوغلــو بنســبة تزيــد بقليــل
عــن  %38تقريبــا
وقــال أردوغــان يف الخطــاب
الــذي ألقــاه مــن مقــر حــزب
العدالــة والتنميــة بأنقــرة إنــه يســأل
اللــه أن تكــون أول انتخابات رئاســية
يف تركيــا بواســطة االقــراع املبــارش
وســيلة خــر لرتكيــا وللدول الشــقيقة
والصديقــة.

وأكــد أن النــر الــذي حققــه
هــو نــر لــكل الشــعب الــريك,
ولشــعوب يف املنطقة ،وذكر شــعوب
فلســطني وســوريا والعـراق .وأكد أن
هــذه االنتخابــات كانــت انتصــارا
للدميقراطيــة ولــإرادة الشــعبية,
وشــكر األتــراك ،الذيــن صوتــوا لــه
والذيــن صوتــوا ضــده.
ويتوقــع أن يســتلم أردوغــان
مهــام منصبــه الجديــد يف الثامــن
والعرشيــن من الشــهر الحــايل حيث
ســتنتهي واليــة ســلفه عبــد اللــه
ُــل .وتقــول تقاريــر إن أردوغــان
غ ْ
يســعى إىل إرســاء نظــام رئــايس أو
شــبه رئــايس.
وكان أكمــل الديــن إحســان
أوغلــو قــد هنــأ يف بيــان مقتضــب
للصحفيــن بإســطنبول أردوغــان
بنجاحــه قائــا “أهنــئ الســيد رئيس
الــوزراء وأمتنــى لــه النجــاح ،وأرجــو
أن تكــون هــذه النتيجــة ذات فائــدة
للدميقراطيــة يف تركيــا”.
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ذهب الدكتور أيدن
بياتلي عضو جمعية
الصحة التركمانية
واألمين العام
التحاد جمعيات
التركمان ورئيس
مجلس الصحة
التركماني برفقة
ثالثة من األطباء
إلى المنطقة حيث
قال “ إن التركمان
الذين هربوا من
بطش داعش
التجئو إلى الصحراء
وبأنهم يعانون
الجوع والعطش
ويصارعون العديد
من األمراض هناك”.
وقــام الدكتــور أيــدن
بياتــي العائــد مــن املنطقــة
قبــل اســبوع تقريب ـاً مبشــاركتنا
ماشــاهده هنــاك.
حيــث ذكــر املــأيس الكبــرة
التــي واجهوهــا يف البلــدات
الواقعــة شــال مدينــة تلعفــر
وذلــك يف األيــام األخــرة مــن
شــهر رمضــان ضمــن رحلتهــم
التــي قامــوا بهــا للمنطقــة .كــا
عــر بياتــي بأنهــم ســيتعاونون
مــع املنظــات املعنيــة يف تركيــا
إلقامــة نــوع مــن املســاعدات
الدامئــة للمنطقــة.
وأضــاف

د.ايدن بياتىل

مأساة انسانية
تجري في العراق
بياتــي بأنــه قبــل زيارتــه األخرية
إىل املنطقــة ذهــب هــو وأعضــاء
جمعيــة الصحــة إىل كركــوك
حيــث قــال “ يف هــذه املــرة مل
نصــل إال إىل املناطــق القريبــة
مــن الحــدود الســورية زاخــو,
ربيعــة ,تل بنــات وبارانــا .وهذه
املناطــق قريبــة جــدا ً إىل ســنجار
وإىل البلــدات والقــرى املجــاورة
لتلعفــر .بالحقيقــة لقــد واجهنــا
مأســاة إنســانية مبعنــى الكلمة”.
وأكــد أيــدن بياتــي بــأن
أعــداد الرتكــان الذيــن هاجــروا
مــن هــذه املناطــق تزيــد عــن
 30ألــف شــخص حيــث قــال
“ إن درجــة الحــرارة يف هــذه
املناطــق تصــل إىل حــد ال48
درجــة مئويــة .كــا أن العقــارب
تخــرج مــن الرتبة التي تشــكلت
مــن الرمــال الصحراويــة .يف حني
أن الرتكــان الذيــن هربــوا مــن
منازلهــم وحدائقهــم يعيشــون
تحــت تهديــد العقــارب لهــم يف
الصح ـراء بســبب الخــوف مــن
داعــش .كنــا نواجــه يوميــاً
 10-8حــاالت لــدغ العقارب
هنــاك .كــا أننــي حملــت
بيــدي العــرات مــن
األطفــال
جثــث
الهامــدة .وبالطبــع عنــد
إضافــة جثــث النســاء
والشــيوخ فاملشــهد يصبــح
أكــر مأســاة .لألســف,
فاألطفــال يصارعــون الجــوع
وا لعطــش .

والشــيوخ يواجهــون املأســاة
نفســها”.
كدنا نختنق من البكاء
عــر بياتــي بأنــه ذهــب إىل
العديــد مــن املناطــق يف حياتــه
مــن أجــل املســاعدةوتابع قائ ـاً
“ لقــد أصبحــت يف عمــر ,59
ال أذكــر املــرات التــي بكيــت
بهــا خــال الثالثــن عام ـاً .لكــن
مقابــل تلــك املشــاهد الــر
رأيناهــا هنــاك كنــا نبــي بشــدة
أنــا وأصدقــايئ .اســتحينا مــن
انســانيتنا أمــام هــذا املشــهد
التــي واجهنــاه .مأســاة إنســانية
كبــرة تعــاش هنــاك .كــا
واجهنــا يف إحــدى الصباحــات
إحــدى النســاء التــي تدعــى
زليخــة محمــد جعفــر اســاعيل
قامــت بتعليــق نفســها وهــي
محجبــة بأحــدى األشــجار
منتحــرة .وعندمــا ســألنا عــن
ســبب انتحارهــا مل نســتطع
مســك دموعنــا .حيــث أخربنــا
بــأن زوج زليخــة جعفــر وأخوها
تــم قتلهــم مــن قبــل داعــش
بعــد قطــع رؤوســهم .كــا وأن
زليخــة تعيــش الجــوع والعطش
مــع أطفالهــا الخمســة منــذ
شــهور ولعــدم تحملهــا قامــت
زليخــة بشــنق نفســها”.
ووصــف الدكتــور بياتــي
تلك املشــاعر املؤملة التي عاشــها
عنــد رؤيــة األمهــات التــي تركض
مينــة ويــرا بأطفالهــا املــرىض
وتابــع يقــول “ إن األمهــات التــي
تركــض متمنيــ ًة إيجــاد طبيــب
أو دواء .القلــب اليتحمــل بــكاء
األطفــال عــى أمهاتهــم امليتــة.
أمــراض القلــب التــي يصــاب
بهــا الكبــار وجدنــا الشــباب
مصابــن بهــا .يوجــد هنــاك
أم ـراض القلــب ,الشــقيقة,
الســكري والرسطــان.
املــرىض الذيــن
هــم بحاجــة

لتنــاول أدويتهم بشــكل مســتمر
تركــوا منازلهــم وه ّجــروا ِمنها ومل
يســمح لهــم حتــى اصطحــاب
أدويتــم االزمــة .إن هــذه
املشــاكل الصحيــة خطــرة جــدا ً,
فأعــداد هــذه النــاس تفــوق
التوقــع”.
رأيت المساعدات القادمة
للتركمان في مكانها
رصح الدكتــور بياتــي بأنــه
وجــد نقــص كبــر يف املســاعدات
الغذائيــة أثنــاء زيارتــه الســابقة
إىل كركــوك حيــث أكمــل قائـاً “
الحمــد للــه ,فإننــي شــاهدت يف
هــذه املــرة أعــال ومســاعدات
الهــال األحمــر يف كل قريــة.
كــا كنــا شــاهدين عــى حجــم
الفائــدة لقافــات املســاعدة
القادمــة مــن قونيــا وتركيــا
التــي كانــت كاملرهــم للجــروح.
بالطبــع املســاعدات غــر كافيــة,
ألن الجــرح أكــر مــن أن يصــور,
فقافــات املســاعدات هــذي
يجــب أن تســتمر وبكثافــة.
هنالــك كان لدينــا يــأس كبــر.
نصــارع مــع عــرات االمــراض
املختلفــة .حتــى األدوات الطبيــة
واملســتلزمات التــي كانــت بــن
يدينــا كانــت غــر كافيــة”.
وأكــد الدكتــور بياتــي بــأن
املســاعدات املرســلة مــن تركيــا
بإمكانــك رؤيتهــا يف أي منطقــة
تذهــب إليــه و قــال أيضــاً “
إن املســاعدات القادمــة مــن
الهــال األحمــر ,وكالــة التعــاون
والتنميــة الرتكيــة الدوليــة
ومنظمــة اإلغاثــة املدنيــة تعيــد
للنــاس نبــض الحيــاة .املأســاة يف
تلــك املنطقــة كبــرة جــدا ً فــا
نعلمــه بأنــه يوجــد مايقــار الـــ
 150ألــف إنســان مــن تلعفــر
واملناطــق الســكنية يف الشــال
هجــروا منازلهــم”.

ايدن بياتلى

طبيب أخصائي

الحرب
النفس الذي خلقه
االنهيار
ي
ت
حروب العراق وال�كمان
وقع ث
اك� من  14.600حرباً خالل  5.600السنة
ت
ال� هي تاريخ تسجيل نشأة االنسانية
الماضية ي
ن
يع� وقوع ما يقارب من  2,6حرباً ف ي�
 .وهذا ي
اعت�نا كل ي ن
ثالث� سنة جيل واحداً
كل سنة  .وان ب
نف�ى بأن فقط ش
ع�ة اجيال من مجموع 185
جيال ً ادامت حياتها من دون الحروب  .وباالحرى
ال يوجد عىل سطح االرض اي انسان قد اكمل
حياته من دون التعرض الية حروب .
وك�يات المؤثرات فأن
ومن ناحية قوة ب
اك�
من
هي
االنسان
الحروب المبتكرة بيد
ب
المؤثرات شدة عىل النفوس  .فبعد ما عاشت
االنسانية حربان ضاريتان ف ي� القرن ش
الع�ين
 ،تعكس دائماً كأنها كانت وسيلة لضمان امن
واستقرار وسالم شعوب العالم  .مع العلم
بانه قد وقع ما يقارب  250حرباً منذ انتهاء
الحرب العالمية الثانية ت
ح� االن وفقد من
خالل هذه الحروب ث
اك� من  60مليون انسان
حياته  .وهذا العدد يبلغ  3,5اضعاف ما فقد
اثناء الحرب العالمية الثانية من ارواح وهذا
ن
يع� وفاة  35شخصاً ف ي� كل ساعة من ساعات
ي
اليوم الواحد  .وقد اظهرت احصائيات هيئة
ت
ال� اجريت سنة  1999م بأن
االمم المتحدة ي
ث
اك� من  1,8مليار شخص قد تأثروا من الحروب
تأث�اً سلبياً .
واالشتباكات المسلحة ي

المصدر2003 retemoraB tcilfnoC ,hcraeseR tcilfnoC lanoitanretnI no etutitsnI grebledieH :

الجدول رقم (  ) 1زيادة عدد االشتباكات المسلحة  2003 ،م

الحروب الحديثة ف ي� يومنا هذا هي حروب
ث
اك� فتاكاً ودماراً من الحروب الماضية بل ولها
قابلية قتل ث
اك� شدة وقوة واىل جانب هذا
فأنها تدمر التوازن االيكولوجي وتخرب البنيات
ف
ت
يأ�
البايولوجية ي� نفس الوقت  .وال يستبعد ان ي
يوماً ويحارب بها االنسان من اجل البقاء عىل
الحروب  ،اىل جانب
قيد الحياة .
ف
ش
المآس المبا�ة فأنها ي� نفس
تسببها اىل
ي
الوقت وسيلة العداد سطح مالئم للتطورات
السلبية لمستقبل االنسانية جمعاء  .ومن خالل
ت
ال� اجريت بهذا الصدد
البحوث العلمية ي
نرى بأن ظواهر العنف والشدة وجرائم القتل
والتوجه نحو الجريمة قد ازداد بشكل مخيف ف ي�
ت
ال� عاشت الحروب .
يتبع....
المجتمعات ي
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”“...hiç birşey yok vatandaşlarımız gülümsüyor.

عبد الحميد
قباني

Yorum: Abdülhamid Kubbani
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كلامت متقاطعة

أفقي
-1سيدة الغناء العريب قيثارة الرشق
-2مــن أنــواع أجهــزة الهاتــف – لعــب
بالجوهــرة الســوداء وهــو العــب
برازيــي
-4االســم األول لفنانــة مرصيــة
اســتعراضية مــن أصــل أرمنــي قالــت
أنــا أرفــض الســييس كرئيــس – كلمــة
مكتوبــة كتابــة قرأنيــة
-5مــرادف فــ ّوض – مــن الحــرات
التــي تعمــل عــى تهويــة الرتبــة
-6جمع وجنة – اسم عىل مؤنث
-8فعــل أمــر مكــون مــن حــرف
واحدماضيــه وقــى -مــن األمــراض
الخطريةكلمــة مبعنــى شــتم
-9موقــع مــن أكــر املواقــع اإلخباريــة
الرتفيهيــة عىل شــبكة النــت – مرادف
( رفــض )
-10مـرادف لكلمــة االلــه  -أكــر بلــد
مــن حيــث عــدد الســكان

يســتخدم لعــاج األمل الناجــم عــن تلــف األرض مــن بعــد النبــي أدم وهــو أبــو جــد
عمودي
نــوح
-1مدينــة غــر عربيــة فيهــا  450مســجد – األعصــاب بســبب الســكر
-5فعــل مكــون مــن حرفــن مبعنــى ( عجــن )  -8من الحمضيات – حافلة بالعامية
مــرادف يابســة
-9مصدر ( نادى )  ( -أب ) بالعامية اللبنانية
يف الــكالم – مرتفــع معكوســة
-2مطلع األغنية يف الرتاث – باقٍ مبعرثة
-10مبعنــى ( حــزن ) معكوســة – كلمــة
-6مرادف داء
-3نوع من الباستا اإليطالية املستطيلة
-4نــوع مــن أنــواع األدويــة املعروفــة -7نوطــة موســيقية – أول نبــي بعــث إىل مبعنــى (ظَ َهـ َر )** األجوبــة يف العــدد القادم

ن
ن
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غ� العذاب منك ال ي
عبت من ثك�ة ن
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أنت َ
التم� و َ
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ن
ن
مايبك...
فل من الالم
ع�...
ي
فدع� ...ي
ي
ي
ول من الجروح مايدمي...
ياقل� ال
ي
بي
تحزن ...التغرق ف ي� الظالم ...فالنور
قادم ...نعم قادم ...ها هو...
هناكٌ ...
وصدقُكَ ِوإخالصكُ هلل
سينقذك ِحلمكَ ِ
ولروحكَ ولذا ِتكَ ...
و ِلنفسك
ِ
من الصعب جداً
ياقل� عندما
بي
تقوم الحياة بمواجهتكَ ...س ِتح ُس بإنك
صادق والصدق عيب...
غريب ...أنّك
ٌ
طيب
حالم والحلم عار ...أنّكَ
أنّكَ
ٌ
ٌ
محب والمحبة
والطيبة سذاجة ...أنّكَ
ٌ
دروشة بنظر أ
ٌ
متأمل...
الخرين ...أنّكَ
ن
متفا� ف ي� المحبة ...ويجدها
حس ٌاس...
ّ
ي
أ
الخرون قيماً انقرضت ...اندثرت منذ
زمن ...وينظرون لكَ نظرت استهزاء...
قادم من عالم أخر
َس ِتح ُس بإنّكض
ٌ
تعيش هنا ...وتبدأ
ومحكوم عليكَ أن
َ
ٌ
بالبحث عن هدف ...عن حلم ...يبقيك
عىل قيد الحياة...
القلب
ٍأه من الفراق ...حزن يحرق
َ
كلهيب الشمس ...يبخر الذكريات من
ِ
القلب ليسمو بها إىل عليائها فتجيبه
العيون ث
بن� مائها...
الفراق ...نار ليس للهبة حدود ...ال
من اكتوى بناره ...لسانه الدموع
يُ ِح ُس ُه إال ِ
وحديثه الصمت ونظره يجوب السماء...
والقاهر الميت...
الصامت
هو القاتل
ُ
ُ
والجرح الذي ال بي�أ ...هو كالحب ...تعجز
ت
الحروف عم وصفه ...ي ن
ال�
كالع� الجارية ي
بعد ما ض
اخ� محيطها نضبت ...الفراق
لوحة من المشاعريستميت الفنانون
لرسمها وال يستطيعون رسمها ...وبعد
الفراق التنتظر بزوغ القمر لتشكو له
ألم البعاد ...ألنه سيغيب يل�مي ماحمله
ويعود لنا قمراً جديداً ...وال تقف أمام
البحر لتهيج أمواجه وتزيد عىل مائه
أ
ف
قاع
من دموعك ...لنه ي
س�مي ّ
بهمكَ ي� ٍ
ليس له قرار ...ويعود لنا بحراً هادئاً من
َ
هي سنة الكون.
جديد ...وهذي َ
يوم يحمل كل يوم

األربعاء  20أب 2014

أوباما يوقع قانون تمويل
قبة إسرائيل الحديدية

الشرق األوسط 8

وقع باراك أوباما على قانون يتيح تقديم  225مليون دوالر لتمويل
منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في إسرائيل.
والقانــون الــذي وقعــه أوبامــا
أقــره الكونغــرس بأغلبيــة ســاحقة
بلغــت  395صوتــا مقابــل مثانيــة.
وكان مجلــس الشــيوخ قــد أقــر
باإلجــاع هــذا التمويــل قبــل أن
يبــدأ عطلتــه الصيفيــة التي تســتمر
خمســة أســابيع.
وسيســمح هــذا التمويــل
الطــارئ الــذي ســيزيد العجــز
األمــريك بتزويــد القبــة الحديديــة
بصواريــخ اعرتاضيــة إضافيــة.

وأفــاد البيــت األبيــض يف بيــان
بــأن هــذه األمــوال ســتضمن
اســتمرار قــدرة إرسائيــل عــى
الحفــاظ عــى مــا يكفــي مــن
الصواريــخ االعرتاضيــة وغريهــا مــن
املعــدات املســتخدمة يف نظــام
القبــة الحديديــة الدفاعيــة ملواجهــة
التهديــدات الصاروخيــة قصــرة
املــدى.
ويشــكل هــذا التمويــل جــزءا
مــن  3.1مليــارات دوالر طلبتهــا

اإلدارة األمريكيــة للمســاعدة
العســكرية إلرسائيــل ،املســتفيدة
األوىل يف العــامل مــن املســاعدات
األجنبيــة األمريكيــة.
وكان الكونغــرس قــد خصــص
 235مليــون دوالر ملنظومــة القبــة
الحديديــة العــام املــايض .وطلــب
البيــت األبيــض  176مليــون دوالر
ملنظومــة القبــة الحديديــة يف 2015
لكــن أعضــاء الكونغــرس زادوا هــذا
املبلــغ .وعــادة يزيــد الكونغــرس

مليشيات تحرق قبر صدام حسين

قــال شــهود عيــان إن مســلحني
ينتمــون ملليشــيات طائفيــة ويقاتلــون
مــع القــوات الحكوميــة متكنــوا مــن
اقتحــام قــر الرئيــس الراحــل صــدام
حســن الــذي يقــع يف بلــدة العوجــة
جنــوب تكريــت ،وحرقــه بالكامــل.
وأضــاف الشــهود أن أفــراد هــذه
املليشــيات حاولــوا نبــش القــر
واســتخراج الجثــة لكنهــم توقفــوا
بعــد دقائــق مــن عمليــة النبــش ،مــن
دون معرفــة األســباب التــي دفعتهــم
للتوقــف.
ويف نفــس الســياق ،قالــت مصــادر
مــن املدينــة إن أقــارب للرئيــس الراحــل
قامــوا غــداة دخــول مســلحني للمدينــة
قبــل أكــر مــن شــهر بنقــل جثــان
صــدام رسا ً إىل مــكان آخــر مجهــول

خوفــاً مــن االعتــداء عليــه.
وأظهــرت صــور بُثَّــت عــى مواقــع
التواصــل االجتامعــي عمليــة اقتحــام
املســلحني للمــكان الــذي يضــم قــر
الرئيــس الراحــل ،وحرقــه وقيــام األفـراد
املهاجمــن برتديــد عبــارات ُوصفــت
بالطائفيــة.
وكانــت القــوات العراقيــة
واملليشــيات املتحالفــة معهــا قــد
ســيطرت عــى منطقــة العوجــة التــي
تبعــد نحــو مثانيــة كيلوم ـرات جنــوب
مدينــة تكريــت شــال بغــداد قبــل
بضعــة أيــام ،لكــن املســلحني عــادوا
لخــوض مواجهــات ُوصفــت بالرشســة
والتــي مــا تــزال مســتمرة الســرداد
البلــدة مــن القــوات الحكوميــة.

املبالــغ التــي يطلبهــا الرئيــس
لتمويــل املشــاريع املرتبطــة بأمــن
إرسائيــل.
وكانــت الواليــات املتحــدة قــد
ســمحت يف األيــام املاضيــة إلرسائيل
بالدخــول إىل املخــزون اإلسـراتيجي
إلعــادة التــزود بقذائــف مــن
عيــار “ 40ملــم” وقذائــف هــاون
مــن عيــار “ 120ملــم” الســتنزاف
املخزونــات القدميــة التــي ســيتعني
يف نهايــة األمــر “تعويضهــا” وفقــا

ملــا كشــفه مســؤول عســكري أمرييك
طلــب عــدم اإلفصــاح عــن اســمه.
وكانــت الذخائــر وضعــت
بإرسائيــل يف إطــار برنامــج يديــره
الجيــش األمــريك ،ويطلــق عليــه
“مخــزون احتياطيــات الحــرب
الحلفــاء إرسائيــل” الــذي تخــزن
مبوجبــه الذخائــر محليــا الســتخدام
الواليــات املتحــدة ،وميكــن إلرسائيل
اســتخدامها يف املواقــف الطارئــة

البلتاجي :حكم العسكر لن يستمر

قــال القيــادي يف جامعــة اإلخــوان
املســلمني يف مــر محمــد البلتاجــي إن
تيــار دعــم الرشعيــة صامــد يف مواجهــة
مــا ســاه طغيــان حكــم العســكر ،وأكد
أن حكــم العســكر لــن يســتمر.
وأضــاف البلتاجــي يف كلمة لــه أثناء
جلســة محاكمتــه أن الحكــم العســكري
لــن يســتمر ،وأن مــا وصفــه بثــورة 14
أغســطس/آب  -الــذي يوافــق الذكــرى
األوىل لفــض اعتصامــي رابعــة والنهضة-
ستســتمر ولــن تســمح باســتمرار الظلم
والفســاد .وقــال “ســنظل صامديــن
يف مواجهــة هــذا الطغيــان .وحكــم
العســكر ومامرســاته مــن قتــل وحبــس

وغــره لــن تســتمر .ستســتمر ثــورة 14
أغســطس التــي لــن تســمح باســتمرار
الظلــم والفســاد” .وأشــار إىل أن “عبــد
الفتــاح الســييس قتــل مــن شــعبه يف
رابعــة يف  14أغســطس/آب أكــر مــا
قتلــه الفراعنــة الســابقون ،ولألســف
الشــديد أقولهــا بعبــارة تدمــي القلــب،
لقــد قتــل الســييس مــن شــعبه يــوم
 14أغســطس/آب أكــر ممــن قتلهــم
الصهاينــة مــن شــعبنا الفلســطيني
البطــل يف غــزة يف معركــة اســتخدم فيها
العــدو الصهيــوين كل أنــواع الســاح
منــذ مــا يقــارب شــهرا اآلن ،مــع تحياتنا
لألبطــال الصامديــن يف غــزة”.
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الحر يتب أر من النصرة ويرفض
ما يجري في عرسال
أكدت هيئة أركان الجيش السوري الحر أنه ليست لها
عالقة بمقاتلي جبهة النصرة ،وتحديدًا في ما يتعلق
بتدخلها العسكري في منطقة عرسال اللبنانية.
وشــدد نائــب رئيــس هيئــة
األركان ،هيثــم عفيــي ،عــى أن
تعاطــف الجيــش الحــر األســايس
هــو مــع أكــر مــن  120ألــف الجــئ
ســوري محــارص يف املنطقــة .وأشــار
إىل أنــه يخــى أن تتم تصفيتهم بعد

الســاح بخــروج آالف اللبنانيــن من
املنطقــة وعــدم الســاح للســوريني
بالخــروج .وقــال عفيــي إن جبهــة
النــرة ليســت فصيــا مــن الجيــش
الحــر ،وال توجــد صلــة بينهــا ســوى
قتــال نظــام األســد .وأكــد إدانتــه

للتدخــل العســكري يف الداخــل
اللبنــاين ،ســواء مــن قبــل الثــوار أو
جبهــة النــرة ،مشــرا ً إىل وجــود
مســا ٍع للتهدئــة ووقــف القتــال،
مؤكــدا رضورة الحفــاظ عــى وحــدة
لبنــان وســيادته.

رئيس الوزراء الجزائري :لن نتدخل عسكرياً في ليبيا
أكــد رئيــس الــوزراء الجزائري،
عبداملالــك ســال ،أن بــاده
لــن تتدخــل عســكريا يف ليبيــا
يف الوقــت الــذي تحتــدم فيــه
املعــارك بــن امليليشــيات والجيــش
الوطنــي الليبــي.
وقــال ســال يف ترصيحــات
لوكالــة األنبــاء الجزائريــة

الحكوميــة “يجــب التوصــل إىل
خلــق وفــاق مــن أجــل إنشــاء
حكومــة ومؤسســات قــادرة عــى
قيــادة البــاد ،لكــن الذهــاب
بقواتنــا إلعــادة النظــام ليــس حــا،
وال ميكــن أن يشــكل حــا”.
جــاء ذلــك ردا عــى مــا
أشــارت إليــه صحــف محليــة يف

اآلونــة األخــرة إىل مســألة تدخــل
عســكري جزائــري يف ليبيــا وتونــس
التــي تشــهد بدورهــا أعــال عنف.
وأوضــح ســال أن “الدســتور
الجزائــري واضــح بخصــوص هــذا
النــوع مــن األوضــاع ،فهــو يحظــر
عــى قواتنــا” عبــور الحــدود.
وأضــاف “إن تصورنــا واضــح حــول

هــذه القضيــة ،فنحــن ال نقبــل
بتدخــات أجنبيــة عــى حدودنــا،
إذ إننــا نفضــل تســوية إقليميــة”،
مالحظــا مــع ذلــك أن “املســألة
الليبيــة تبقــى عــى قــدر كبــر مــن
الصعوبــة ،ألن البلــد ال يتوفــر عــى
جيــش وال عــى رشطــة إلعــادة
النظــام”.

القاعدة تعدم  14جنديا بعد خطفهم من حافلة بحضرموت

لقــي  14مــن منتســبي الجيــش
اليمنــي مرصعهــم عــى يــد عنــارص
مــن تنظيــم أنصــار الرشيعــة التابــع
لتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب
يف منطقــة ســيئون مبحافظــة
حرضمــوت رشقــي اليمــن.
وأفــاد شــهود عيــان بــأن
عنــارص مــن القاعــدة اســتوقفت
حافلــة ركاب كبــرة كانــت متجهــة
مــن حرضمــوت إىل صنعــاء يف
منطقــة الحوطــة مبديريــة ســيئون
واختطفــت  14جنديــا تــم التعــرف
عليهــم مــن خــال هوياتهــم
العســكرية رغــم أنهــم يرتــدون
أزيــاء مدنيــة.
واقتيــد الجنــود إىل مــكان عــام

باملنطقــة ثــم ألقــى فيهــم قائــد
أنصــار الرشيعــة جــال بلعيــدي
خطبــة قبــل أن يعــدم أربعــة منهــم
ذبحــا بالســكاكني واإلجهــاز عــى
العــرة الباقــن رميــا بالرصــاص،
وســط حضــور عــدد مــن أبنــاء
املنطقــة ،الذيــن أكــدوا أن عنــارص
القاعــدة الذوا بالفـرار بعــد الحادثة.
ولقيــت الواقعــة اســتنكارا
واســعا عــى املســتويني الرســمي
والشــعبي كونهــا تحــدث ألول
مــرة بهــذا األســلوب وعــى مــرأى
ومســمع مــن عامــة النــاس ،وقــد
نــرت مواقــع مينيــة صــورا لجثــث
الجنــود تبــن بعضهــا أنهــم قتلــوا
ذبحــا ،كــا نــر ناشــطون عــى

صفحــات التواصــل االجتامعــي
صــورا أخــرى ومقطــع فيديــو قصـرا
قيــل إنــه ُصــور أثنــاء ذبــح بعــض
الجنــود.
وحســب مصــادر خاصــة،
ينتمــي الجنــود القتــى للــواء 135
مشــاة واملرابــط يف ســيئون وأنهــم
كانــوا يف طريقهــم إىل مناطقهــم
لقضــاء إجازاتهــم بعــد أن قضــوا
إجــازة عيــد الفطــر يف مقــر اللــواء.
وتــأيت هــذه الحادثــة بعــد
يومــن داميــن مــن املواجهــات بــن
الجيــش اليمنــي وعنــارص القاعــدة
متكــن فيهــا الجيــش مــن قتــل أكــر
مــن  18مــن عنــارص التنظيــم وأرس
آخريــن.
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سجنت في سبيل اهلل ,أجري
ُ
عليه وهو الذي سيكافئني
دخلت السجن عمري 18
وخرجت عمري 39

تــم اعتقــايل يف عــام  1981وذلــك
بســبب انتــايئ لجامعــة األخــوان
املســلمني حيــث خضعــت للتحقيقــات
ملــدة عــام كامــل وهنــاك قــال يل املقــدم
إن كنتــم تعبــدون اللــه فإننــا نعبــد
حافــظ األســد .ومــن بعدهــا تــم تحوييل
إىل ســجن تدمــر الــذي قضيــت فيــه 21
عامـاً وتــم توقيفــي بشــكل عــريف حيــث
أن املوقوفيــن عرفيــاً ال ميكــن االفــراج
عنهــم إال مبرســوم عفـ ٍو رئــايس .كــا أذكر
أن مــن أفــرج عنــه وكان حكمــه عــريف
بقــي يف الســجن فــرة  11ســنة .

 180سجين في غرفة
واحدة

فيكــون يف متــام الســاعة الثانيــة ظهــرأ
عنــد الغــداء حيــث يتــم إعطائنــا
ملعقتــن برغــل أو أرز مــع القليــل
مــن املرقــة بجانــب رغيــف مــن الخبــز
وبعدهــا يقــوم املســؤول عــن املهجــع
ٍ
تفقــد مصحــوب بتعذيــب
بإجــراء
عنيــف .ويف وجبــة العشــاء التــي تكــون
يف الســاعة الرابعــة والتــي التــأيت غالبــاً
و إن أتــت فيعطــى كل ســجينني قطعــة
مــن البطاطــا أو قليــل مــن الحســاء مبــا
يقــارب كأس الشــاي الصغري .ويف الســاعة
السادســة يجــب عــى الجميــع النــوم
حتــى صبــاح اليــوم الثاين
وكل مــن يقــوم
و لــو

ال أســتطيع نســيانها أنــه كان مراقــب
مهجعنــا واحــد مــن الســجناء رتبتــه
مقــدم وتــم اعتقالــه بتهمــة االنتــاء
لجامعــة اإلخــوان املســلمني .ويف أحــد
األيــام وخــال حديثــه مــع رشطــي
املهجــع ذكــر ســهوا ً لفــظ الجاللــة مــا
أثــار غضــب الرشطــي الــذي قــال لــه “
وهــل يوجــد إلــه “ ثــم قــام بإخراجــه
إىل الســاحة وأمــره باالســتلقاء عــى
األرض حيــث قــام الرشطــي الــذي يدعــى
نعيــم حنــا بإحضــار حجــر كبــر ورميــه

بعــد تحويــي إىل ســجن تدمــر
وضعــوين يف مهجــع يحتــوي  180ســجيناً
ومرحــاض واحــد ,األعــار متفاوتــة مابني
الـــ  18و الـــ  60عــام .حيث كانت نســبة
الشــباب كثــرة مبعــدل  % 90دون الـــ 25
عامــاً تهــم الجميــع االنتــاء لجامعــة
اإلخــوان املســلمني .نســبة املثقفــن % 98
حيــث كان يوجــد يف املهجــع  55مهندس
و  13طبيــب وماتبقــى متخرجــن جــدد.

بحركــة
بســيطة يتــم
تعلمت القرأن في عام واحد
جميــع املســاجني كانــت مقبلة عىل تصفيتــه مبــارشةً.
ضربوني حتى فقدت سمعي
العلــم الرشعــي .حيث أننــي كنت أحرض
الصــاة وأي نــوع مــن أنــواع
يف اليــوم الواحــد مايزيــد عــن 10دروس.
وحفظــت القــرأن خــال عــام واحــد يف العبــادة ممنــوع منع ـاً بات ـاً ولــو حتــى
الوقــت نفســه كانــت نشــاطات التعليــم إميــا ًء .ويف يــوم مــن األيــام كنــت أصــي
رسيــة ألنــه كان يوجــد يف ســقف املهجع باإلميــاء وعنــد مالحظــت املراقــب يل قام
فتحتــان عليهــا ح ـراس يتــم تبديلهــم بإخراجــي ورضيب عــى رأيس رضبـاً مربحاً
حيــث فقــدت ســمعي
كل ســاعتني .مل يكــن يوجــد
كــا أٌصبــت بحالــة
داخــل املهجــع وال أداة
ارتجــاج يف الدمــاغ
واحــدة مــن أدوات التعليــم
وبقيــت  6أشــهر أعــاين
كورقــة أو قلــم أو كتــاب كل
مــن عــدم تــوازن يف
ماتعلمنــاه كان ســاعياً.
املــي حيــث كنــت
الفطور الصباحي
أرمتــي أرضــاً كلــا
ثالث زيتونات
وقفــت وإىل األن
كان لنــا يف كل يــوم
أعــاين مــن مشــاكل يف
ثــاث لقــاءات مــع إدارة
الــرأس.
العتقال
قبل إ
الســجن األوىل يف الســاعة
كل يوم يقتل
الثامنــة صباح ـاً عنــد الفطــور
شخص مع فتح باب
حيــث كان يــوزع ثــاث زيتونــات لــكل
المهجع
ســجني أو بيضــة واحــدة لســبع أشــخاص
بعيــدا ً عــن قانــون اإلعدامــات
وبعدهــا يتــم إخراجنــا للتنفــس والــذي
يكــون عبــارة عــن ســاعة مــن التعذيــب اليوميــة فيجــب أن يقتــل شــخص مــن
جلــدا ً بالســياط .أمــا عــن املوعــد الثــاين املســاجني كل يــوم .ومــن املواقــف التــي

فأمــرت بإحضــاره وقالــت لــه إين أراك ال
تخــاف منــا فقال لهــا مامثلكــم ومثلنا إال
كمثــل را ٍع رشدت بعــض نعاجــه فأرســل
كالبــه ليعيدهــم إىل الحظــرة ونحــن
رشدنــا عــن ديــن اللــه عــز وجــل وانتــم
كالبــه يف األرض أرســلكم لتعيدوننــا إىل
ديننــا وهــذا املثــال ينطبــق عــى حــال
الشــعب الســوري األن يف محنتــه التــي
يعيشــها فاللــه ســلط علينــا هــؤالء
الظلمــة ليعيدوننــا إىل ديننــا وإننــي
ماأظــن باللــه إال الخــر يف هذا البــاء ألن
اللــه عــز وجــل برشنــا يف القــرأن الكريــم
وبرشنــا بــه النبــي صــى
اللــه عليــه
و ســلم

عبــد اللطيــف الشــيخ عبــد
الحــي 52 .عام ـاً
اللــه عليه وســلم فطلبــت منــه الدعاء يل
بالفــرج فدعــا يل وطلبــت منــه الرحمــة
فقــال يل رحمــك اللــه وبعدهــا دعــا يل
دعــوة ثالثــة ويف الصباح اســتيقظت وإذا
بقـرار إخــاء ســبييل قــد صــدر .خرجــت
إىل الحيــاة وكأننــي ولــدت مــن جديــد
ال أعــرف شــارعاً وال حــارة وبعدهــا
تزوجــت وبــدأت بنــاء حيــايت مــن الصفر
حيــث أننــي عشــت فق ـرا ً.

اعتقلوني مرة أخرى

رأ س
عــى
الســجني الــذي مــات مــن فــوره بعــد
تحــول رأســه إىل قســمني.

هذا الموقف كان أشد من
االعتقال

يف عــام  1995صــدر عفــو رئــايس
وكان اســمي مــن بــن املعفــو عنهــم
وقبــل االفـراج عنــا تحــدث معــي اللــواء
حســن خليــل واللــواء هشــام بختيــار
الــذي قــرأ يف اضبــاريت أحــد األســاء
بشــكل خاطــئ وســألني إذا ماكنــت
أعرفــه فأجبــت بــا فأعــادين للســجن
برفقــة  78شــخصاً أخــر حيــث أعطــى
أمــرا ً إلدارة املخابــرات بتعذيبــاً يوميــاً
ملــدة ثــاث ســنوات.

َن َن ُم َّن َعلَى *
يد أ ْ
َوُن ِر ُ
ِ
ِ
األرضِ
استُ ْ
الَِّذ َ
ين ْ
ضعفُوا في ْ
َوَن ْج َعلَ ُه ْم أَِئ َّم ًة َوَن ْج َعلَ ُه ُم
ين
* ا ْل َو ِارِث َ

ملــا دخــل التتــار بــاد املســلمني
رأت إبنــة هوالكــو رجــل يعــظ النــاس

بأننا
ســنكو ن
أمئــة أهــل األرض
وقــال املصطفــى أيضــاً
دولتــي يف الشــام وماتكالــب أهــل األرض
جميعهــم علينــا إال مــن أجــل ديننــا ومــا
أظــن بــأن النــر بعيــد وســأكون مــن
الشــاهدين عليــه.

 21عام لم أرى وجهي

يف عــام  2011وبعــد بــدء الثــورة
الســورية طلــب منــي النظــام أن يصنــع
منــي معارضــاً وهميــاً أمــام النــاس
وتابعـاً لــه خلــف الســتار وأغـراين باملــال
واملنصــب والجــاه وعندمــا رفضــت
قامــوا باعتقــايل للضغــط عــي حيــث
تــم اخراجــي بعدهــا وعنــد خروجــي
نصحنــي أحــد الضبــاط بالهــروب قبــل
أن يقومــوا بتصفيتــي وبالفعــل قمــت
باصطحــاب عائلتــي وأطفــايل وهربنــا إىل
تركيــا.

شك ارً تركيا شعباً وحكومة

طيلــة فــرة وجــودي يف
إننــي أشــكر تركيــا
الســجن  21 /عــام  /مل أرى
حكومــ ًة وشــعباً عــى
وجهــي وال مــرة واحــدة ومل
الحفــاوة التــي قابلونــا
يــزرين أحــد من أهــي وذلك
بهــا واألخــوة التــي
بســبب منــع الزيــارات
وهبونــا إياهــا وهــذا
مــن إدارة الســجن .ومل
أكــر دليــل عــى صــدق
يحصــل أهــي عــى أي خرب
إميانهــم وســمو أخالقهــم
يخصنــي إال قبــل خروجــي
وكرمهــم العظيــم وإين
بســتت أشــهر وذلــك بعــد
أســأل اللــه العظيــم أن
اإلفـراج عــن أحــد أصدقايئ
الفراج
بعد إ
يديــم عليهــم األمــن
الذيــن كانــوا معــي يف
نفــس املهجــع وهــو الــذي أخــر عائلتــي واألمــان و الرخــاء .كــا أننــي أرجــو مــن
بأننــي مازلــت عــى قيــد الحيــاة .وعندما اإلخــوة األتــراك عــدم تعميــم بعــض
خرجــت مل أســتطع معرفــة نفــي.
اإلســاءات التــي تصــدر مــن فئــة المتثــل
كل الســوريني الذيــن تجمعهــم روابــط
2001أخلي سبيلي
يف ليلــة العــارش مــن رمضــان عــام األخــوة واملحبــة مــع أخوانهــم األت ـراك.
 2001رأيــت يف املنــام رســول اللــه صــى
حمزة منصور.
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الرياضة مفيدة للطفل

ينصح األطباء اآلباء بتشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة لمدة ال تقل عن ساعة يوميا بغض النظر
عن وزن الطفل وبدانته ،لما في ذلك من تأثير إيجابي على نفسية الطفل وصحته البدنية.
وأكــد طبيــب األطفــال األملــاين
هرمــان جوزيــف كال أن األنشــطة
الرياضيــة تؤثــر إيجابيــا عــى عالقــة
الدهــون بالعضــات ونســبة الدهون
بالــوزن وتوزعهــا يف الجســم ،ولهــا
دور كبــر أيضــا يف الحفــاظ عــى
اللياقــة البدنيــة وعىل صحــة القلب.
وأوضــح كال -وهــو عضــو
الرابطــة األملانيــة ألطبــاء األطفــال
مبدينــة كولونيا -أن مامرســة الرياضة
تؤثــر إيجابيــا عــى صحــة األطفــال،
ســواء أصحــاب األوزان الطبيعيــة أو
الذيــن يعانون مــن البدانة .ويســتند
يف نصائحــه إىل نتائــج دراســة

أمريكيــة حديثــة تــم خاللهــا مراقبــة
 022طفــا تــراوح أعامرهــم بــن
مثانيــة وتســعة أعــوام طــوال تســعة
أشــهر .وخــال هــذه الدراســة مــارس
نصــف األطفــال تقريبــا الرياضــة
مبعــدل خمــس مـرات أســبوعيا ملدة
ســبعني دقيقــة كل مــرة ،بينــا اتبــع
النصــف اآلخــر املســار الطبيعــي
لليــوم دون مامرســة الرياضــة.
وطــوال مدة الدراســة ،قــام الباحثون
مبراقبــة معــدل أداء القلــب والرئــة،
وكذلــك نســبة األنســجة الدهنيــة
ونســبة دهــون البطــن لــدى كلتــا
املجموعتــن .وبالرغــم مــن عــدم

الكوليســرول ،ويعمــل عــى تعزيز
صحــة القلــب ،كــا أنــه مصــدر
طبيعــى لفيتامــن “إى” وغنــى
بالدهــون االحاديــة غــر املشــبعة،
وميكــن تســخينه إىل درجــة القــى
العميــق دون أن يطلــق املــواد
املضــادة لألكســدة وبــدون أن
يفســد مذاقــه وشــكله ولونــه ،كــا
يتفــوق زيــت اللفــت عــى زيــت

الزيتــون ألن بــه حــواىل نصــف
الدهــون املشــبعة املوجــودة
ىف زيــت الزيتــون .ويســتخدم
الفرنســيون زيــت بــذور اللفــت ىف
تتبيلــة الطعــام والســاطات وميكن
اســتخدامه بنفــس الطريقــة مثــل
اســتخدامات زيــت الزيتــون
البكــر ،وأيضــا ىف تحمــر البطاطــس
والخــروات.

حــذر باحثــون أمريكيــون
مــن أن تدخــن املــرأة يف الثلــث
األول مــن الحمــل بصفــة خاصــة
ميكــن أن يــؤدي إىل إلحــاق أرضار
وخيمــة بالطفــل ،وال ســيام نقــص
الــوزن واضطــراب وظائــف الرئــة
واضطرابــات ســلوكية يعــاين منهــا
الطفــل حتــى مرحلــة البلــوغ ،وقــد
يصــل األمــر إىل إدمــان الطفــل مــادة
النيكوتــن املوجــودة يف الســجائر.
وأجــرى باحثــون مــن املعهــد
الوطنــي لعلــوم الصحــة البيئيــة يف
أمــركا دراســة موســعة عــن تأثــر
تدخــن األم عــى الجنــن ،وتوصلــوا
إىل أن التدخــن يتســبب يف تغيــر
تركيــب الحمــض النــووي “دي إن
أي” لــدى الطفــل ،وذلــك وفقــا ملــا

نــره املعهــد يف املجلــة العلميــة
الخاصــة بــه.
وأثنــاء هــذه الدراســة أخــذ
األطبــاء عينــة دم مــن نحــو 009
طفــل حديثــي الــوالدة ،وفحصــوا مــا
يســمى باآلثــار الجينيــة.
وقــد تبــن مــن ذلــك وجــود
عوالــق كيميائيــة يف املــادة الوراثيــة
لــدى األطفــال الذيــن كانــت تدخــن
أمهاتهــم خــال الحمــل.
وصحيــح أن هــذه العوالــق
ال تــؤدي لتغيــر الشــفرة الجينيــة
للحمــض النــووي ،إال أنهــا تــؤدي
إىل إحــداث نــوع مــن االضطـراب يف
نشــاط كل جــن عــى حــدة ،لدرجــة
تصــل إىل إخــاد بعــض الجينــات.
وإىل جانــب هــذه التغــرات

وجــود تغيــرات يف معــدالت أداء
القلــب والرئــة لــدى األطفــال الذيــن
مل ميارســوا الرياضــة ،فــإن نســبة
الدهــون يف البطــن والجســم بأكملــه
ازدادت لديهــم مقارنــة مــع غريهــم
ممــن مارســوا الرياضــة طوال األشــهر
التســعة.لذا ينبغــي عــى األهــل
وفــق خــراء الصحــة -تشــجيعأطفالهــم عــى مامرســة الرياضــة،
ســواء كانــوا بدينــن أم رشــيقني
ملــدة ال تقــل عــن ســاعة يوميــا ،وال
ســيام بعــد الجلــوس فـرات طويلــة
أثنــاء املذاكــرة وتأديــة الواجبــات
املدرســية.

خبراء ينصحون بتجنب القلي بزيت الزيتون

ينصــح خـراء الصحــة بتجنــب
الطبــخ بزيــت الزيتــون ويجــب
إبعــاده عــن “طاســة القــى” ألنــه
ىف حالــة تســخينه ينتــج كيامويــات
ســامة واســتخدام زيــت اللفــت
بــدال منــه .وذكــرت صحيفــة
“تليجـراف” الربيطانيــة أن هــذا مــا
يحــذر بــه العلــاء م ـرارا وتك ـرارا
وهــو عــدم اســتخدام زيــت

الزيتــون ىف الطبــخ ،وينصح العلامء
باســتخدام زيــت بــذور اللفــت
ىف حالــة القــى ،وهــو أيضــا لــه
فوائــد صحيــة عديــدة ،مثــل زيــت
الزيتــون وزيــت مثــاىل للطبــخ.
ويحتــوى زيــت بــذر اللفــت عــى
أوميجــا ( 3و 6و )9مثلــه مثل زيت
الزيتــون وبــه األحــاض الدهنيــة
األساســية املعروفــة بتقليــل نســبة

تدخين األم قد يؤدي
إلدمان طفلها النيكوتين

التــي ظهــرت يف عينــة الــدم املأخوذة
مــن األطفــال حديثــي الــوالدة الذين
كانــت أمهاتهــم يدخــن ،ميكــن أن
مييــل هــؤالء األطفــال أيضــا إلدمــان
النيكوتــن ،إذ يشــتبه العلــاء يف
أنــه مــن املمكــن أن ينشــأ لديهــم
إدمــان ملــادة النيكوتــن املوجــودة
يف الســجائر أثنــاء تدخــن األم لهــا
خــال فــرة الحمــل.
لــذا شــدد الباحثون عــى رضورة
أن تتوقــف املرأة عــن التدخني مبجرد
أن يكــون لديهــا رغبــة يف الحمــل،
وليــس بعــد حــدوث الحمــل والتأكد
مــن حصولــه عــر الفحــص املخــري،
إذ ميكــن أن يتعــرض الطفــل لهــذه
املخاطــر خــال الفــرة التــي تســبق
التأكــد مــن الحمــل.
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السالجقة لم
ينسوا فلسطين

قدمت بلدية السلجوق مساعدة مادية بقيمة  250ألف ليرة تركية
إلى األخوة الفلسطينين القابعين تحت ظلم اإلحتالل اإلسرائيلي.
وقال رئيس البلدية أوور إبراهيم ألتاي ”:إننا أرسلنا  250ألف ليرة
تركية كنوع من المساعدة ألخوتنا الفلسطينين في بيت حانون
الشقيقة لعلها تكون لجروحهم دواء .ونتمى أن تكون هذه
المساعدة سببًا في تخفيف أوجاعهم وأن تساهم في رفع الروح
المعنوية لدى األشقاء الفلسطينيين”.
قــرر مجلــس بلديــة
الســلجوق بإرســال مســاعدة
ماليــة بقيمــة  250ألــف
ليــرة تركيــة وذلــك تنديــداً
بالعــدوان اإلســرائيلي علــى
غــزة.
وذكــر رئيــس البلديــة
ألتــاي بــأن مجلــس البلديــة
أدان فــي إجتماعاتــه الســابقة
االعتــداءات االســرائيلية
الظالمــة علــى قطــاع غــزة
حيــث تابــع قائــاً “ فــي
الواقــع إن مدينتنــا الشــقيقة
فــي بيــت حانــون كمــا أننــا
نريــد أن نقــوم بعمــل يرفرف
بــه علمنا مــع وكالة التنســيق
والتعــاون الدوليــة التركيــة.

أمــا بالوقــت الراهــن
فإننــا نــود إرســال مبلــغ
بقيمــة  250ألفليــرة تركيــة
إلــى حســاب وزارة األوقــاف
لمســاعدة إخوتنا الفلســطينين
الذيــن يتعرضــون لحــاالت
طارئــة فــي غــزة ومدينتنــا
الشــقيقة بيــت حانــون لتكــون
مرهــم لجروحهــم ومعينــة
لهــم .ونتمــى أن تكــون هــذه
المســاعدة ســببا ً فــي تخفيــف
أوجاعهــم وأن تســاهم فــي
رفــع الــروح المعنويــة
لــدى األشــقاء الفلســطينيين.
وأشــكر باســم ســكان
الســلجوق أعضــاء فريــق
مجلــس البلديــة”.

مساعدات للعراق من البلدية الكبيرة

أرســلت بلديــة قونيــة الكبــرة
 50طــن مــن املســاعدات إىل
العــراق .وأفــاد الســيد طاهــر
أكيوريــك رئيــس البلديــة بــأن
املســاعدات ستســتمر حيث قــال ”:
إننــا نتمنــى حلــول الســام واألمــان
عــى أقاربنــا وأخوتنــا يف الديــن .كام
وإننــا نعمــل جاهديــن عــى تقديم
مانســتطيع لتخفيــف األمل عنهــم”.
بســبب الظــروف الصعبــة
التــي يعيشــها التركمــان
فــي العــراق أرســلت بلديــة
قونيــة الكبيــرة  50طــن
مــن المســاعدات تحملهــا
ثــاث شــاحنات وصلــت
إلــى العــراق .وقــال طاهــر
أكيوريــك رئيــس بلديــة
قونيــة الكبيــرة “  .إننــا نتمنى

حلــول الســام واألمــان
علــى أقاربنــا وأخوتنــا فــي
الديــن .كمــا أننــا نقــوم بــكل
مانملــك لنســهم بــزوال الظلم
الــذي يطبــق عليهــم ”.حيــث
أرســلت بلديــة قونيــة الكبيــرة
قافلــة مســاعدات مــن مــواد
الغــذاء والنظافــة واألطفــال
للتركمــان الذيــن أجبــروا

علــى الفــرار نتيجــة األعمال
اإلرهابيةوالحــرب األهليــة
الجاريــة هنــاك .وعبر طاهر
أكيوريــك رئيــس بلديــة
قونيــة الكبيــرة والــذي قــام
بإرســال شــاحنات المســاعدة
بالتنســيق مــع رئاســة وزارة
الطــوارئ والكــوارث بــأن
الشــعب التركــي تأثــر جــداً
باألحــداث األخيــرة التــي
يعيشــها العــراق .و أكــد
أكيوريــك بــأن الحكومــة
والشــعب التركــي يتابعــون
تطــورات األحــداث باهتمــام
كبيــر ,وبأنهــم يشــعرون
بالمســئولية تجــاه التركمــان
والنــاس المظلومييــن فــي
العــراق”.

حسين باش

حساب الحرب

ين
فلسط� ,العراق و
مرص ,سوريا,
أفغانستان ت
ال� استمرت الحرب بها 06
ي
عام...
ً
تبك دما ومع
الجغرافية إ
السالمية ي
مرور أ
كب�...
إىل
تتحول
اليام
مستنقع ي
أ ٍ
كما أنه من الممكن رسد السباب
المختلفة لجميع الحوادث...
أنا لن أرسد لكم أ
السباب .ولن
أجلس ألثبت لكم حالة وال ألحدثكم
عن دموع أب وأم تم قتل طفلهما...
اليام أ
ف� هذه أ
اللم مختلف جداً
يبما يخص أ
الزيدين ومن فوقهم حزب
ن
الكردستا�! فالحادثة تدور
العمال
ي
ف
أصال ً ي� إعالمنا .لقد أثّرت الرياح
الكاذبة بدايةً بالصحافة ومن بعدها
تأث�ها.
وضعت المجتمع كله تحت ي
ال تصدقوا كل أ
الخبار القادمة من
المنطقة...
فالكث� من المجموعات ت
ال�
ي
ي
شاهدناها البارحة عىل أنها إرهابية
عادت إىل رشدها! ونشهد بأنها
أصبحت بطلة بنظر الشعب من
جديد .إنها عادت إىل رشدها ي ن
ب� يدي
الواليات المتحدة أ
المريكية! دعونا
الرهابية
ال ننىس بأن المجموعات إ
ف ي� سوريا والعراق يعملون جادين
الن�ان إىل دولتنا .ولربما تكون
لنقل ي
أ
أ
خ�ة نذيراً للناس
الحداث الضارمة ال ي
ين
المتدين� ف ي� دولتنا .بينما أن الواليات
أ
المتحدة والدول الروبية الخمسة
أ
ف
ت
ش
ال� تم
ي� حالة أ�ح لكمية السلحة ي
أعطائها لي الجماعات العراقية ونوع
أ
ت
ال� أعطيت.
السلحة ت ي
حرب البي�ول والماء
إن الواليات المتحدة ,كندا,
أمانيا و ت
انكل�ا بدأو بإبراز عضالتهم
من جديد ف ي� العراق بحجة الضغط
عىل جماعات “ رشنغل و ماهمور
تفج� المناطق السكنية
“ .يتم
ي
لمعاقبة القبائل السنية ت
ال� خرجت
ي
المالك الظالم (
تظاهراً ضد حكم
ي
الدمى أ
ف� المقام أ
المريكية
الول ضد
ي
) .ف ي� أخبار المساء يتم الحديث عن
الفادة بأنه تم مقتل
داعش .وتمت إ
المدني� نتيجة ض
ين
ال�بات
المئات من
الجوية العشوائية ف ي� المدن والقرى
ت
ال� تسيطر عليها قوى داعش وبأن
ي
ن
المدني� اضطروا إىل ترك
الكث� من
ي
ي
منازلهم والفرار بسبب ض
ال�بات
وبتأث� من الحكومة
الجوية العشواية
ي
العراقية.
ال أعتقد أن غضب الواليات
المتحدة نتيجة ض
ال�بات الجوية
ين
المدن� ستجدي
العشوائية عىل

بتشكيل حكومة يكون ف ي� ظلها إمكانية
حماية ت
ال�اب العر ق يا� .اليبدو بأن كل
هذه الهجمات الجوية تهدف إىل
اقتالع داعش من المنطقة .بالعكس
فعند التدقيق بعناية ف ي� شكل
الهجمات الحاصلة سيتم رؤية أنه تم
رسم خط تل�سيم الحدود .إن العامل
المسبب لحرب طائفية ف ي� منطقتنا
ض
تستح�ها حرب ت
الب�ول
ف ي� الواقع
النقسام ي ن
ب�
والماء .إن الغرب يغذي إ
الجماعات الدينية وسوف نرى بأنه
أن�شئ وسط من الرصاع طويل المدى
ح� أنه ترك ودائع الماء ت
ف� ي ن
والب�ول ف ي�
يأيدي الكث� من الجماعات المختلفة �ف
ي
ي
نهاية هذه الحرب.
المقاومة السورية
إن الدعم الذي أعطي للمقاومة
السورية ف� مواجهتها أ
للسد والخالفات
ي
ت
ال� نشأت ف ي� صفوف المجموعات
ي
المقاتلة كانت سبباً إليصال سوريا
إىل هذه الحالة السيئة .وتحارب
أ ض
ت
ال�
ا� ي
المجموعات المقاتلةعىل الر ي
سيطرت عىل مدار ث
أك�ؤ من  3سنوات
فتصبح المنطقة يغ� قابلة للسكن,
أ
والسد ال يقهر .إن توافد الجماعات
السالمية للمنطقة ث
وبك�ة للقتال ف ي�
إ
سبيل هللا أدت إىل تشكيل الكراهية
ين
ب� بعضهم البعض .ولم يعد هناك
أ
حاجة إىل لعب إيران والسد نفس
ت
ال� لعبوها قبل ي ن
سنت� لخلق
اللعبة ي
الخالفات ي ن
ب� الجماعات المقاتلة.
يجب عىل كل الجماعات المقاتلة أن
تأخذ الخطوط الحمر ي ن
العتبار
بع� إ
للتحاد حول الهدف
وأن يعودوا إ
المراد .إن الناس يصارعون درجات
ت
ال� تتجاوز الـ  04درجة
الحرارة ف ي
مئوية ي� مخيمات اللجوء عىل مدار 3
سنوات .فهم ف ي� حالة ضياع بالنسبة
لمعتقداتهم فيما يتعلق بنتيجة هذه
الحرب .فمن الصعب بناء مستقبل
هدمت أماله.
من جديد
لمجتمع ِّ
ٍ
الغر�
المجتمع
مشاهدة
أعتقد أن
بي
للمذابح وهم يضحكون يعادل تشكل
كب�ة ألمال أصحاب العقائد ف ي�
مذبحة ي
المنطقة.
ال�ق أ
إن ش
الوسط ليس مستنقعاً,
ومن الممكن أن يكون صاحب ن ز
الم�ل
ت
النسانية
ال� ستعيد إحياء إ
للحضارة ي
ف
من جديد ي� حال إقدام رؤساء
المجموعات وحكامها السيطرة عىل
أنفسهم .أؤلئك الذين اليستطيعون
التخلص من الغرور والغطرسة
واليعطون العدالة والحقوق
ألصحابها.
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العدو المشترك داعش واألسد

تعيش الفصائل المعارضة في سوريا حاالت من التنازع فيما بينها من وقت ألخر.
بينما تستمر المقاومة ضد األسد وداعش التي تعتبر منفصلة من داخله
حيــث متتــد داعــش حتــى حدود
العــراق .نــزور مقــرات داعــش يف
املنطقــة والتــي أُخرجــت منهــا  .تــم
إغــاق األبــواب بالجنازيــر .حيــث أن
أخــر مــا أظهرتــه التقاريــر بــأن هناك
رابــط بــن داعــش ونظــام األســد.
وحســب الوثائــق التــي تــم كشــفها
مــن قبــل االئتــاف الوطني الســوري
فــإن قــادة حركــة داعــش التابعــة
لتنظيــم القاعــدة هــم عســاكرأو مــن
ضبــاط الجيــش واملخابرات الســابقني
يف الجيــش الســوري .كــا أن األســد
اليقصــف األماكــن التــي تســيطر
عليهــا داعــش.
مــا ميكنكــم فهمــه بــأن ســورية
تشــبه الــركان الثائــر .حيــث أنــه
أصبــح مــن الصعــب متابعــة تغــر
األحــداث واختــاف املوازيــن يف
املنطقــة بــن الصبــاح واملســاء,
معرفــة وتحديــد مايجــري بلحظــة,
مــن انضــم لألخــر ومــن ألغــى
التعــاون مــع األخــر.
سيارات جديدة بثمن5-3
ألف دوالر
إن الــدول األوروبيــة وكعادتهــا
تهتــم بالتجــارة خاصــة مبــا يتعلــق
باألمور اإلنســانية .حيــث أن بريطانيا
وجــدت فرصــة يف هــذه الحــرب,
وفرنســا التــي تعــاين اضطرابــات يف
مخازنهــا ,قامــوا بإرســال الســيارات
التــي تــم إعادتهــا إىل مخازنهــا
بعــد اكتشــاف مشــاكل بداخلهــا إىل
ســوريا وذلــك بعــد توقــف الرضائــب
الجمركيــة هنــاك .كــا أنكــم
تســتطيعون الحصــول عــى الســيارة

التــي يقــارب مثنهــا ال  40 - 35ألــف
لــرة تركيــة مبــا يعــادل  6 - 5ألــف
دوالر فقــط .ســيارات بــا أوراق وال
رضيبــة وال حتــى لوحــة نقابلهــا
يف كل مــكان يف املدينــة .حيــث

يوجــد هنــاك كل أنــواع التناقضــات
التــي تســببها الحــرب .وعــى ســبيل
املثــال فأحيانـاً مــن الصعــب العثــور
عــى املــاء والغــذاء يف ســوريا لكــن
الســيارات “ أخــر موديــل “.
محطات الوقود
تشــاهدون براميــل وبدونــات
الوقــود يف كل زاويــة والتــي تعتــر
مبثابــة محطات وقــود .تبيــع البنزين
واملــازوت .لكــن البنزيــن واملــازوت
املبــاع ولشــدة رداءتــه فإنــه يــؤدي
لتوقــف الســيارة عــن العمــل بعــد
فــرة قصــرة مــن اســتخدامه.
حالة المخيمات البائسة
كانــت حلــب أكــر املــدن
الســورية قبــل انــدالع الحــرب .وبنــا ًء
عــى األهميــة الكبــرة لهــذه املدينــة

مــا جعلهــا عالقـ ًة يف وســط القتــال
العنيــف .كل يــوم هنــاك ماليــن
النــاس التــي تهــرب مــن القصــف
الجــاري عــى مدينــة حلــب وأريافهــا
إىل مخيــات اللجــوء التــي تــم
إنشــاؤها يف الداخــل الســوري .كــا
إن أكــر مشــاكل املخيــات هــي
البنيــة التحتيــة ,النظافــة ,كميــات
الطعــام الكافيــة وإيجــاد املــاء .إن
النــاس الذيــن يعيشــون يف املخيامت
وتحــت حــر الصحـراء ميكــن وصفهم
بأنهــم يعيشــون بــن الحيــاة واملــوت
ألنهــم يواجهــون مصاعــب أكــر
مــن تلــك التــي عــى الجبهــة.
فأمـراض شــلل األطفــال وحبــة حلب
واألمـراض املعديــة املختلفــة شــملت
املخيــات .وبعدهــا غادرنــا املخيــم

عــى عجلــة لعــدم تحملنــا بــكاء
إم ورصاخ أخــرى مــن أجــل حبــة
طامطــم.....
الخوف من فصيل الدولة
يملئ القلوب
إن أكــر مــا يخــاف منــه
الســوريون تعبري اســم الدولــة ,أولئك
الذيــن يذبحــون مــن يعارضهــم
وبوحشــية .ويقومــون بتعذيــب
مــن يعارضهــم أمــام العامــة قبــل
تطبيــق حكــم اإلعــدام بحقــه .وبعــد
قطــع األيــدي واألرجــل بســاعات
يقومــون بقطــع رأس الــذي عارضهــم
أو يقومــون بتعليقــه يف املياديــن
العامــة وتحــت أشــعة الشــمس عــى
مــرأى كل النــاس ليتــم مشــاهدته
وهــو ميــوت ببطــئ شــديد .وأول
مايقومــون بــه عنــد دخولهــم إىل أي
مدينــة هــو بنــاء محكمــة .حيــث
يكــون اســم الدولــة الــذي يخيــف
الســوريني داعــش.
صالة البروق
يــوم كامــل نجــول يف املــدن
املدمــرة ,عــى الجبهــات واملخيــات
ونحــن صامئــون .مــا رأينــاه نتيجــة
الح ـرارة املرتفعــة وماشــاهدناه مــن
مناظــر وحــوادث مل نســتطع كتابتهــا
أثــرت فينــا وهــزت مشــاعرنا حتــى
أننــا مل نكــن قادريــن عــى االمســاك
بدموعنــا أثنــاء الســام عــى شــخص
ســوري مل نعرفــه مــن قبــل قــط.
نجلــس مــع املجاهديــن الذيــن
مازالــوا بعمــر األطفــال والذيــن
أجــروا عــى تــرك بيوتهــم وأوطانهــم
نبــي ســوي ًة لعــدم اكــراث األمــة
االســامية .وبعــد اإلفطــار صلينــا
صــاة املغــرب مــع القادمــن مــن
مختلــف الجبهــات يف ســوريا والناس
املوجوديــن يف نفــس املنطقــة.
لــن نســتطيع نســيان هــذه
الصــاة مادمنــا أحيــاء فاملجــرد قــول
كلمــة اللــه أكــر أحسســناها يف
القلــوب .نشــاهد بدهشــة وخــوف
مذهولــن مــن بلــد تعيــش حالــة
جنــون .كــا أن داخلنــا كان يرتجــف
عندمــا كنــا نحــس بالخطــر يحيــط
بنــا مــن كل مــكان .أنتهــى...
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بده ستان تحول تاريخي

قونية ,المدينة ذات األهمية التاريخية واإلنسانية ,التي كانت
مهدًا للعديد من الحضارات في التاريخ القديم ,حيث أنها
تجمع ما بين التراث الثقافي والتاريخي الذي يجعل منها
منطقة نادرة .ولهذا السبب فإن احتواء قونية على أسواق
حضارية جعل منها منطقة تجارية مهمة منذ أالف السنين.
بده ستان تحول تاريخي
يعــد ســوق “ بــده ســتان “
التاريخــي منــذ أالف الســنني مركــز
الحيــاة التجاريــة يف مدينــة قونيــة,
الــذي ميتــد مــن عهــد الرومــان إىل
الســاجقة ,ومــن العثامنيــن حتــى
يومنــا هــذا ,حيث أنــه يعــود اليوم

إىل أيــام مجــده الســابق .حيــث أن
املــروع الــذي يتــم إنجــازه ضمــن
مــروع وادي الثقافــة موالنــا
تحــت إرشاف بلديــة قونيــا الكــرى
والــذي يدعــى “ مــروع إعــادة
تأهيــل وتحويــل ســوق بــده ســتان
التاريخــي “ أخــذ بعــن اإلعتبــار
أحجــام األبــواب ,النوافــذ ,الجبهات
وكل التفاصيــل الصغــرة.
ينفــذ مــروع بــده ســتان
عــى مســاحة أرض  95ألــف مــر
حيــث أن مســاحة املــكان املغطــى
تقــدر ب  180ألــف مــر مربــع,
ملحقــة ب  66مــكان منفصــل و
 945جــزء أخــر داخــل املــروع.
كــا ويوجــد يف منطقــة املــروع
 3أحيــاء داخليــة و  4أحيــاء
خارجيــة.
تم إنشاءه من
 2,687وحده
حيــث
أنــه يوجــد
يف  40شــارع
 84جبهــة
للمحــا ت
األرضيــة800 ,
يف الطوابــق
األوىل 457 ,يف
الطوابــق الثانيــة ,و90
يف الطوابــق الثالثــة والتي
يكــون مجموعهــا  2,687مــن
املحــات التجــاري تــم تنظيمهــا.
التنظيــم شــمل كل أماكــن العمــل
حيــث تــم االنتهــاء مــن البنيــة
التحتيــة للمــروع .ومــا تبقــى من
أعــال ســيتم إنهائهــا يف الشــهور
القريبــة القادمــة.
كــا وأكــد طاهــر أكيوريــك
رئيــس بلديــة قونيــا الكبــرة

بــأن ســوق قونيــة التاريخــي,
املقــرة ,حائــط الســور ,الجامــع,
الشــارع واملــدارس تشــكل العامــل
األســايس يف مــروع وادي الثقافــة
موالنــا الــذي يتــم تنفيــذه والــذي
يهــدف إىل إحيــاء األثــار التاريخيــة
يف مدينــة قونيــة .كــا وقــال
أكيوريــك بــأن املــروع يهــدف
إليجــاد املســاهامت الهامــة يف
التوظيــف واالقتصــاد وتوفري أماكن
ذات جــودة أكــر مالمئــة للعيــش.
وتابــع أكيوريــك قائـاً “ إن تكامــل
املناطــق الجديــدة مــع التاريــخ

بد يــاً
ســيكون
إلبـراز املعــامل الســياحية حيــث أنه
تــم إعــادة ترميــم مايزيــد عــن
 300مــكان لــه خصائــص معامرية,
ثقافيــة وتاريخيــة.
سيرتفع عدد الزائرين إلى

 110ألف زائر
قــال الســيد طاهــر أكيوريــك
أن مبيعــات ســوق قونيــة التــي
كانــت مــا بــن  350-300ألــف
لــرة تركيــة ســوف ترتفــع أربــع
أضعافهــا وســيزيد حجــم التجــارة
كــا أن عــدد الزائريــن اليومــي
ســرتفع مــن
 10أالف زائــر إىل 110
أالف زائــرn .بعــض
املعلومــات مبــا
يتعلــق بســوق
“ بــده ســتان
“ التاريخــي
يف قونيــة.
يظهــر ســوق
بــده ســتان
ا لتا ر يخــي
بخطــط
شــو ا ر عه ,
بنيتــه التحتيــة,
املعــدات املســتخدمة
و التقنيــات تشــابهاً مــع
الحضــارة الرومانيــة .حيــث
أن الســوق الــذي تــم إنشــاؤه
بالفــرة مابعــد الحكــم الرومــاين
هــو نفســه الــذي كان موجــودا ً يف
عهــد الســاجقة .كــا أكــد الخـراء
بــأن التجــار الــذي عملــوا يف ســوق
قونيــة يف العهــد الســلجوقي يزيــد
عددهــم عــن ثالثــن شــخصاً .وأن

ســوق قونيــة شــهد إعــادة تأهيــل
جديــدة يف عهــد العثامنيــن مــا
أتــاح لــه الحيــازة عــى مــكان
أوســع ومجــال أكــر باملقارنــة مــع
الســوق يف العهــد الســلجوقي .إن
املعلومــات األوىل عــن حجم ســوق

قونيــة يف العــر العثــاين ينقلهــا
لنــا الــويل شــلبش الــذي قــدم إىل
مدينــة قونيــا والــذي أكــد بأنــه
وجــد  1,900محــل يف ســوق بــده
ســتان.
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تأجيل تقرير مونديالي روسيا وقطر

أعلنت لجنة
األخالق باالتحاد
الدولي لكرة
القدم (فيفا)
أن التقرير
الخاص بادعاءات
الفساد
المتعلقة بملف
مونديالي
روسيا 2018
وقطر ،2022
سيتأجل
لبضعة أسابيع
ليصدر في
األسبوع األول
من شهر أيلول
المقبل

وأشــار الفيفــا عــر
موقعــه الرســمي إىل أن
لجنــة األخــاق مــن املتوقــع
أن تســلم تقريرهــا الخــاص
بادعــاءات الفســاد املتعلقــة
مبلــف مونديــايل روســيا
 2018وقطــر  ،2022إىل
غرفــة التحقيــق يف األســبوع
األول مــن ســبتمرب/أيلول
املقبــل.
وكان كبــر محققــي
الفيفــا مايــكل غارســيا أعلن
يف وقــت ســابق أن التقريــر
الخــاص بادعــاءات الفســاد
التــي واكبــت عمليــة
التصويــت عــى ملــف
مونديــايل  2018و،2022
ســيصدر يف أواخــر يوليــو/
متــوز الجــاري

الهداف األلماني كلوزه يعتزل اللعب دولياً

أعلــن مهاجــم أملانيــا مريوســاف
كلــوزه اليــوم اعتزالــه اللعــب الدويل،
وذلــك بعــد مســرة حافلــة ختمهــا
بالفــوز بــكأس العــامل لكــرة القــدم يف
الربازيــل الشــهر املــايض ،ونيــل لقــب
هــداف بطــوالت املونديــال عــى مــر
العصور.

وقــال كلــوزه ( 36عامــا) إن
الوقــت قــد حــان لوضــع حــد
للمســرة الدوليــة التــي اســتمرت 13
عامــا .وقــد ســجل املهاجــم األملــاين
الــذي ولــد يف بولنــدا هدفــن خــال
نهائيــات  ،2014ليصبــح صاحــب
الرقــم القيــايس للتهديــف يف كأس

العــامل عــى مــر العصــور برصيــد 16
هدفــا.
يذكــر أن كلوزه -مهاجم التســيو
اإليطــايل -ثــاين العــب يف تشــكيلة
أملانيــا املتوجــة باللقــب العاملــي
يعلــن اعت ـزال اللعــب الــدويل بعــد
القائــد فيليــب الم الشــهر املــايض.

إسرائيل تقتل الرياضيين الفلسطينيين وتدمر مالعب غزة

مل تســلم الرياضة الفلســطينية
مــن الغــارات اإلرسائيليــة التــي
تتواصــل عــى قطــاع غــزة منــذ
أكــر مــن شــهر ،فالكثــر مــن
املنشــآت الرياضيــة تــم قصفهــا
وتدمريهــا مــا أدى إىل انهيــار
البنيــة التحتيــة يف غــزة بشــكل

كبــر ،إضافــ ًة إىل مقتــل العديــد
مــن الرياضيــن عــى رأســهم
الكابــن عاهــد زقــوت ،العــب
منتخــب فلســطني الســابق ،يف
غــارة اســتهدفت منزلــه الــذي
يحتــوي العديــد مــن الكــؤوس
والجوائــز الخاصــة بــه.

الرياضية
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سيترك الملعب عالمة
فارقة في العالم

إجتمعت وسائل الصحافة واإلعالم بخصوص
الملعب الجديد الذي تشرف على إنشائه
بلدية قونية الكبيرة برئاسة طاهر أكيوريك

وأفــاد أكيوريــك بــأن امللعب
الجديــد هــو تتويــج لنجاحــات
اإلســتثامرات القيمــة التــي
حصلــت يف العــر ســنوات
املاضيــة يف مدينــة قونيــة
وعــر عــن ســعادته بامتــاك
مدينــة قونيــة واحــد مــن أكــر
املالعــب املوجــودة يف تركيــا
وذكّــر أكيوريــك بــأن
امللعــب تــم إنشــائه
الســتيعاب 42
ألــف متفــرج
ليكــو ن
بذ لــك
جا هــز ا ً
الســتقبال
ا ملبا ر يــا ت
ا أل و ر و بيــة
أيضــاً .وأعــرب
بأنــه ينبغــي التفكــر
كثــرا ً لتكــون قونيــة مدينــة
رائــدة نظــرا ً ملوقعهــا املهــم يف
املــايض .وقــال طاهــر أكيوريــك
“ إذا مل تكــن مدينــة قونيــة
ذات التعــداد الســكاين  2مليــون
قــادرة عــى ملــئ ملعــب ســعته
 42ألــف متفــرج ,وإن مل تكــن
موجــودة تحــت دائــرة املنافســة,
ويف الوقــت نفســه إن مل يقــم 42
ألــف مشــجع بدعــم فريقهــم
إقتصاديــاً فادعونــا نفكــر بــكل
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يشء مــن جديــد .ودعونــا
نتناقــش بــكل يشء .ودعونــا
نعيــد النظــر يف كل محادثاتنــا”.
وأكــد أكيوريــك بــأن امللعــب
امللــون باألبيــض واألخــر والذي
أنشــئ عــى شــكل كــرة القــدم
ســيرتك عالم ـ ًة فارقــة يف الدنيــا.

و بــأ ن
قونيــة متتلــك قيمــة كبــرة حيث
تابــع حديثــه قائــاً “ يوجــد يف
امللعــب كــراج ســفيل مجهــز
لـــخمس مئــة ســيارة .وكــراج
علــوي مجهــز لثالثة أالف ســيارة.
و 54غرفــة مشــاهدة زجاجيــة.
أنظمــة تدفئــة أرضيــة .وأحــدث
شــبكات الــرف الصحــي
والتدقئــة .كــا وســيتم إنشــاء

متحــف ريــايض داخــل امللعــب
إنشــاء اللــه .ومــن أجــل هــذا
املوضــوع ســنتعاون مــع جمعية
كتــاب املالعــب الرتكيــة ”.وأعرب
أكيوريــك بــأن قونيــة وامللعــب
الجديــد قــد أضافــت حدثــاً
ضخـاً جديــدا ً فامللعــب الجديد
لصالــح الرياضــة الرتكيــة بشــكل
عــام وليــس لقونيــة فقــط.
وأكــد بــأن ملعــب
قونيــة الجديــد
هــو الــذي تــم
إنشــائه بــدو
مســاهمة أي
مؤ سســا ت
أخــرى ومــن
إمكانيــة البلديــة.
وتشــكر الســيد رجــب
شــنار رئيــس شــعبة جمعيــة
كتــاب املالعــب الرتكيــة يف قونيــة
رئيــس البلديــة طاهــر أكيوريــك
مــن أجــل نجــاح قونيــة بامتــاك
امللعــب الجديــد .وأفــاد بــأن
ســكان قونيــة يشــعرون بالفخــر
بإنشــاء امللعــب الجديــد .وبعــد
انتهــاء الســيد طاهــر أكيوريــك
مــن إلقــاء كلمتــه أعطى وســائل
الصحافــة و اإلعــام معلومــات
كافيــة عــن امللعــب الجديــد.

علي ديليك تاش

الجماه�
المسئولية ف ي�
ي

لم يبقى عىل بدء الدوري
قص� 51 .يوم وسيبدأ
إال وقت ي
موسم جديد بافتتاح الملعب
الجديد الذي لطالما انتظرناه
كب�.
بشوق ي
حيث أن فريق قونيا سبور
اسكيشه�.
سوف يبدأ الدوري من
ي
ض
ف� ي ن
ح� أن جميع الفرق تتح�
ي
للدوري بشكل مكثف ,كما أن
عمليات التبديل للموقع القديمة
مستمرة.
وبدون شك فإن الفرق ال�ت
ي
تمثلنا ف� الدوري هي من ث
أك�
ي
الفرق طموحاً .كما أننا قمنا
بالعديد من التعديالت الطموحة
فرحاً بالملعب الجديد .ولم يبقى
ت
ال�
سوى تعديالت حارس المرمى ي
ستنتهي خالل أيام قليلة.
وبالنظر إىل التعديالت
الحاصلة والحوادث الجارية فإننا
الكث� من ممثلينا.
حتماً بانتظار ي
لم يسبق لفريق بإجراء
تعديالت مستمرة بدون إضطرابات
ت
كال� قام بها فريق قونية
ومشاكل ي
سبور.
أرسل رئيس فريق الفناربهشه
مدربه بأنانية ليبدأ الدوري بعملية
ين
الالعب�.
نقل واحدة ف ي� صفوف
كاالتارساي يبحث عن مغامرة
إيطال .بينما
جديدة مع مدرب
ي
أ
ألن البيشكتاش عزز فريقه بدمبابا
كث�اً من مدربه ومع
الذي لم يلعب ي
فريقه .وبالنسبة لفريق ترابزون
فأنه يستعد للمشاركة بالدوري
ين
ين
البوشناقي�
المدرب�
مع أحد
ف
ين
الناجح� ي� المنتخبات الوطنية.
أ
أما عن فرق الناضول فإنها
تصارع مع مشاكلها المادية بشكل
عام .هناك فريق أخر جديد
قام بتعديالت بسيطة وملخصة
يعدل
هو فريق
بالكس� .لم ّ
ي
كث�اً ف ي� فريقه .حيث أن فريق
ي
ن
مرس� أدماينيوردو قام باختيار
ي
أ
ن
الخ�ة وذوي الجور
الالعب� ذوي ب
ي
المنخفضة .كما أن فريق باشاك
شه� يستعد للمشاركة بملعب
ي
جديد وتعديالت بسيطة .أما

اسكيشه� سبور
بالنسبة لفريق
ي
ن
الالعب� الشباب كما
فإنة اختار
ي
أنه عزز منطقة الهجوم باحضاره
ولينغتون .كما قام فريق كارابوك
وتحض�اته
سبور بتعديالت قليلة
ي
للذهاب إىل أوروبا مع الالعب
تراوره.
إن فريق ريزة سبور صامت
جداً هذا العام ,ف� ي ن
ح� أن إتحاد
الشباب يستعد يمن أ
الن الدخول
ين
مدرب�
إىل الموسم بثالث
ين
مختلف� .وذهب فريق غازي
عنتاب سبور إىل تقليص الفريق
حيث بدأ بإرسال نجومه .كما أن
بقائه ف ي� الدوري أمر صعب.
احتفظ أرجيس بفريق
يعت� أنه
قيرصي بفريقه حيث ب
كب�ا بضم الهداف
حقق نجاحاً ي
تغال أرجيس إىل فريقه.
بال� ي
حقق فريق أك حصار أرباحاً
ضخمة شب�ائه بل�ونو كما أنه
تفاهم من جديد مع جيكاس.
وحافظ فريق قاسم باشا عىل
الع�
تشكيلته ,حيث أن أرن أهم ب ي
الفريق لن يشارك ف ي� هذا الدوري
بسبب اصابته ,ف ي� الوقت الذي
يعمل فريق بورصا سبور عىل
تقوية هجومه.
عندما ننظر إىل الفرق أ
الخرى
ين
كقونيوي� أعتقد بأننا محظوظون
أ
تغ� مزايا وعيوب الفرق
جداً ,لن ي
أ
الخرى بأيدينا ,وبقليل من الجهد
والدعم بإمكاننا الوصول لمراحل
مهمة جداً مع نهاية الموسم.
الشخص بما أن فريق
وبرأي
ي
قونية سبور هو المفضل من جهة
الدوري فإن تحفظي الوحيد هو
ف ي� تفهم دفاعية الفريق.
الترتكبوا أخطا ًء ف ي� الدفاع .وال
تصنعوا مشاكل بالحراسة فريق
قونية سبور المفضل أ
ال بك� ف ي� هذا
الموسم للدوري ي ز
المم�.
جماه� فريق قونية
إذا عملت
ي
لئ
سبور عىل م المدرجات وقامت
بدعم الفريق بمايكفي فإن فريق
قونية سبور قادر عىل احتالل
موقع مهم ف ي� نهاية الموسم.

