مديــح مــن الوزراء لمرحبا العربية
قــدم الســيد كــرم إشــكان رئيــس
التحريــر يف جريــدة مرحبــا اإلصــدار
األول مــن جريــدة مرحبــا العربيــة إىل
وزيــر الخارجيــة الســيد داوود أوغلــو
ووزيــر النقــل والشــئون البحريــة

واملواصــات الســيد لطفــي علــوان.
حيــث قــال داوود أوغلــو “ مــن املهــم
دعــم الصحافــة الحقيقيــة ,كــا أننــي
أعتقــد أنهــا خطــوة إيجابيــة ”.كــا
وقــال لطفــي علــوان “ إن حــدوث

مثــل هــذا التطــور بالصحافــة يف
مدينــة قونيــة يعتــر حادثــة مفرحــة,
وبــدوري أشــكر كل الجهــود التــي
ســاهمت بصــدور مرحبــا العربيــة”.
بريخان بارالك

كرم إشكان
kerem_iskan@hotmail.com

ين
السوري�
هؤالء

دائماً يتم الحديث عنهم عىل السحور
والفطور ف ي� الشوارع والحارات...
« السوريون يفعلون الفاحشة ,ويخربون
أخالق المدينة «
ين
المتسولي� ,يتسولون بكل
« إزداد عدد
أ
الشكال «
« ليس لديهم وثائق ,يقتولون شخصاً
يلوحون بيديه ويتجولون «
« ينعزلون ,ويشكلون مناطق محمية «
« ال يعملون ثم يخلقون المشاكل «
« لن يعودون بعد انتهاء الحرب «
« كل هذه أ
ب� الناس تب� ي ز
السئلة تدور ي ن
ك�
محدد «
غ� أمنة ف ي� قونية
الذين يحاولون خلق أجواء ي
ويجندون لها ثك� ....ت
ح� أنهم يستخدموننا
أحياناً ...
وأك� ما نسأل عن هذه أ
ث
المور ....جلسنا
بعد الفطور مع مدير أمنيات قونية السيد
ين
حس� نامال ...
حيث كان بجانبه أيضاً الفريق المسؤول عن
الجرائم  ...وتحدثنا مع جميع أ
الطراف وعن كل
ش�ء ة ت
ح� الساعة الواحدة ليال ً....
ي
اليوجد سوري واحد يفعل الدعارة أو
يسوق لها  ...ونفس هذه الشائعات تم تلفيقها
ّ
ين
الصومالي�..
بحق
يوجد الكث� من العائالت �ف
حيث أنه
ي
المنطقة الجديدة يرتدون لباس ي ي ن
السوري�
ويتكلمون بعض الكلمات العربية ويتسولون
باسمهم  ...وعندما حاولت تخيل الموقف كدت
أقع أرضاً من ثك�ة الضحك....
إذا كان لهم وثائق أو لم يكن ففي حال
ارتكاب أي شخص لجرم يحاكم حسب قانون
العقوبات ت
ال� يك .وأي شخص له يد بالجرم فإنه
ف� القانون ت
ال�ك اليوجد فرق بينه ي ن
وب� المواطن
ي
يت
ال� يك العادي.
أ
إىل الن اليوجد هناك منطقة خاصة
بالسوري� يجلسون فيها ي ن
ين
ب� بعضهم البعض
ويعملون جاهدين لنشوء هذه المنطقة لكن إىل
أ
الن لم يتم إنشاء مثل هذه المناطق ...ت
ح�
أن قونيا من البداية كانت ضد إقامة مخيمات
ن
للسوري�...
يعمل في� قطاع أ
الحذية ما يقارب الخمسة
ي
أالف سوري ...كما أنه إذا تم تعديل قانون
ف
العمل فسيوفر ذلك زيادة ي� هذا الرقم..
إنهم جاؤوا كالدواء بمايتعلق بنقص
العمالة ف ي� قونية ...كما أن المنطقة الصناعية ف ي�
قونيا كانت حبيسة العمالة الرخيصة من الخارج
قبل أ
الزمة السورية...المشكلة لم تحل ....بما
أ
ث
ف ي� معناه أن الك�ية تعمل ...
عىل أ
القل سيعود نصفهم إىل بالدهم بعد
أ
ث
انتهاء الحرب.....لكن أك�هم أسس لطفاله هنا
ويبدو أن  15ألف من ي ن
ب�  30ألف سوري سوف
يبقون ف ي� حالة هجرة دائمة....
إذا استطعنا أن نثقف أطفالهم بشكل جيد,
كب�ة
فإن قونية تستطيع أن تخرج ثب�وة علمية ي
بهذا االختالف...
ن
نتم� أن نكون قدمنا أجوبةً إيجابية
ومطمئنة الستفساراتكم وقلقكم .....

مع أطيب التحيات...
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شهدنا حرب سوريا!
إن عدد سكان سوريا قبل الحرب كان أكثر من
 23مليون نسمة بينما األن أكثر من نصفهم
الجئين في دول المنطقة المختلفة.

مــن أجــل أن نشــاهد
مجريــات الحيــاة يف
ســوريا وعــن قــرب
ذهبنــا إىل هنــاك.
وخــال مشــاهدتنا

ملخلفــات الحــرب يف
ســوريا ,قمنــا بزيــارة
املخيــات حيــث أن
أكــر مــا يــؤمل هنــاك
تلــك النســاء واألطفــال

نار الشواء
تحرق المطعم
خرب يف الصفحة .6

الذيــن أصبحــوا ضحايــا
حــرب.
إن أحــوال املخيــات
الداخليــة يف ســوريا
تبعــث عــى القلــق

الشــديد .كــا أن وتــرة
الحــرب تناقصــت يف
بعــض املناطــق مــع بدء
شــهر رمضــان.
تتمة يف الصفحة .13

القبض على ســوري
هــارب إلــى اليونان
خرب يف صفحة .3

مرحبا العربية ال تعرف الحدود

التــزال أصــداء نجــاح جريــدة مرحبــا
العربيــة مســتمرة ,حيــث تكمنــت مرحبا
العربيــة خــال اســبوع مــن نرشهــا أن
تصــل إىل األماكــن الحدوديــة كســوريا
والع ـراق .مرحبــا العربيــة التــي صــدرت
يف  16متــوز .2014

تتمة يف الصفحة .2

نوم عائلة سبب
إحضار االسعاف
خرب يف الصفحة .3

أخالق اإلسالم هي
ضامن العيش الكريم

مل يكــن لنــا بــد مــن قــول كلمــة
الحــق ،حتــى وإن كلفنا ذلــك تهجرينا
مــن بالدنــا وأرضنــا التــي أحببناهــا
وتعلقنــا بهــا تتمــة يف الصفحــة .10
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مرحبا العربية التعرف الحدود

التزال أصداء نجاح جريدة مرحبا العربية مستمرة ,حيث تكمنت مرحبا العربية
خالل اسبوع من صدورها أن تصل إلى األماكن الحدودية كسوريا والعراق
التزال أصداء نجاح جريدة
مرحبا العربية التي صدرت يف
 16متوز  2014مستمرة ,حيث
أظهر ممثلوا منظامت املجتمع
املدين ووكاالت األنباء إهتامماً
كبريا ً بجريدة مرحبا العربية .كام
أن وكاالت األنباء الرائدة يف تركيا
أبدت إهتاممها الكبري بأخبار
الجريدة .وتصدر خرب والدة
جريدة مرحبا العربية مئات
مواقع اإلنرتنت وأهم الصحف
الرائدة وقنوات التلفزيون
الرتكية .حيث أعطى السوريون
والصوماليون
والعراقيون
املقيمون يف مدينة قونية
العالمة التامة لجريدة
مرحبا ,كام وعرب
الالجئون طالب
اللغة الرتكية يف
مركز الكومك عن
امتنانهم لصدور
جريدة متكنهم
من قراءة أخبار
دولهم وبلغتهم األم
متشكرين كل الجهود
التي ساهمت بصدور
مرحبا العربية.

إهتمام كبير بالجريدة
في سوريا والعراق
أيضاً.

لقد وضعت جريدة مرحبا
بإصدارها ملرحبا العربية بصمة
يف تاريخ الصحافة الرتكية .إن

جريدة مرحبا العربية التي
صدرت بشعار “ صوت األمة “ تم
إعداد محتواها لتكون مخاطبة
للعرب املقيمني يف تركيا ولدول
الرشق األوسط .حيث تم إرسال
جريدة مرحبا العربية النصف
شهرية إىل املحافظات األخرى

كمرسني ,غازي عنتاب ,أضنة,
وهاتاي باإلضافة لقونية .ولقد
وصلت جريدة مرحبا العربية
إىل مدن عراقية مهمة كتلعفر
والداهوك وكركوك .كام والقت
إهتامماً كبريا ً يف سوريا .حيث أنها
وصلت ملدن الشام ,إدلب ,حامه,
درعا ,دير الزور ,وحلب إضاف ًة
لوصولها إىل مخيامت الالجئني
الذين يواصلون حياتهم تحت
ظروف الحياة الصعبة والذين
أبدو إهتامم كبريا ً بالجريدة.
إن جريدة مرحبا العربية كان
لها تأثري كبري يف أقل من أسبوع
يف كل من تركيا  ,العراق وسوريا
واملدن املجاورة ,حيث تكون
مرحبا العربية قد أنجزت خطوة
مهمة يف طريقها.

سننشر السالم بين
المجتمعات

قال رفعت تانكوت صاحب
جريدة مرحبا “ إن إصدار جريدة
مرحبا العربية سيغلق ثغرة
موجودة يف مجال اإلعالم سوا ًء
يف قونيا أو يف تركيا عموماً .كام
أن الجريدة سوف تلقى اهتامماً
كبريا ً وسنكمل الطريق لنكون
صوت األمة “ .كام وعرب كرم
إشكان رئيس التحرير يف جريدة
مرحبا “ الجريدة التي ستفتح

حدود قونيا وبلغات مختلفة
ستزيدنا حامساً لإلستمرار
يف أبحاثنا .هناك العديد من
األسباب إلصدارنا جريدة باللغة
العربية .حيث أن األحداث
واالنتائج التي تتعرض لها دولتنا
ومدينتنا والتأثر العميق للمنطقة

يفرض علينا التأثر أيضاً ,مام
دفعنا التخاذ مثل هذه الخطوة.
إن جريدة مرحبا العربية بإزالتها
ملشكلة اللغة تفتح مساحة
جغرافية أوسع أمام الخطاب
الرتيك .بجريدة مرحبا العربية
سننرش السالم بني املجتمعات.
ولزيادة الطلب عىل جريدة
مرحبا العربية ستكون مواضيع
األخوة والتعاون االسالمي واألمة
اإلسالمية هي املثال والهدف
الكبري للجريدة .كام وميكن
القول بأن جريدة مرحبا العربية
حقق ماكانت تريده منذ نشأتها
وحتى األن بأن تكون * صوت
األمة *
كام وعرب محرر
أعامل الكتابة يف
جريدة مرحبا
إبراهيم بيوك
إكان بأن مرحبا
العربية ستكون
جريدة غنية,
حيث قال “ بدأ
جريدتنا
إصدار
متوسطة الحجم .والتي
تتألف من ستت عرش صفحة
تحتوي عىل أخبار قونيا والالجئني
وأخبارالرشق األوسط وأخبار
الرياضة والصحة .كام ويتم نرش
املقاالت وزوايا أدبية يف جريدتنا.
وأن النجاح الذي حققته الجريدة
بداية من األسبوع االول يؤكد
بأننا قمنا بعمل صحيح “.
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سوري هارب إلى اليونان
وبحوزته متفجرات

أخبار قونية 3

تم إلقاء القبض على الشاب السوري محمد الدرويش من قبل
الشرطة أثناء عمليات التفتيش في منطقة أورفة التركية حيث
كان يحاول الهروب إلى اليونان بسيارته ذات اللوحة السورية
وبحوزته  5كيلو من المتفجرات التي جلبها من سوريا
تــم القبــض عــى  5كيلــو مــن
املتفج ـرات بداخــل ســيارة ذات لوحــة
ســوريا أثنــاء عمليــات تفتيــش الطــرق
مــن قبــل طواقــم الرشطــة يف ســاعات
الصبــاح  26حزي ـران يف مدينــة أورفــة,
حيــث أقــر إســاعيل إ ســائق الســيارة
بعــد إلقــاء القبــض عليــه بــأن محمــد
الدرويــش هــو مــن أحــر املتفجـرات
مــن ســوريا.

حيــث أظهــرت تحقيقــات الفريــق
الخــاص التــي تــم إنشــائها مبــا يخــص
الحادثــة بأنــه تــم إلقــاء القبــض عــى
محمــد الدرويــش الســبت املــايض أثناء
محاولتــه الهــروب إىل اليونــان بواســطة
قــارب تهريــب عــر بحــر اإليجــا .وبعــد
اعتقــال محمــد الدرويــش تــم إحضــاره
إىل فــرع مكافحــة االرهــاب  -أورفــة
وبعــد إج ـراء التحقيقــات األوليــة تــم

تحويلــه إىل املحكمــة .حيث تم إرســاله
إىل الســجن بعــد اســتجواب املدعــي
العــام لــه وصــدور ق ـرار بتوقيفــه.
ومــن جهــة أخــرى فقــد أكــدت
التحقيقــات بــأن املتفج ـرات التــي تــم
اســتحواذها تحتــوي عــى  16بصمــة
يــد ,حيــث اليـزال البحــث مســتمرا ً عن
املشــتبه بهــم األخريــن.

نوم عائلة في منزلها كان سبباً لمجيئ االسعاف

أحمــد مــوىس ســوري
الجنســية عمــره  34عامــاً وأب
ألربعــة أطفــال يقيــم يف مدينــة
قونيــة منطقــة مريام حي الشــيخ
صــدر الديــن زقــاق كاالمــش
غــرق يف نــوم عميق هــو وطفليه
يف رشفــة املنــزل بعــد خــروج
زوجتــه وطفليــه األخريــن

بطاقة

لزيــارة الجــران .وعنــد عــودة
زوجتــه وطفليهــا إىل املنــزل يف
الســاعة الحــادي عــر ولعــدم
فتــح البــاب مــن قبــل أحــد
قامــت بإخبــار الجــران الذيــن
رغــم محاوالتهــم فــإن البــاب مل
يفتحــه أحــد مــن الداخــل .مــا
دعــا الجـران الســتدعاء الرشطــة

الجمعة  1أب 2014
اإلصدار الثاين السنة األوىل

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

بســبب الشــكوك وعنــد قــدوم
طاقــم الرشطــة وعــدم قدرتــه
عــى فتــح البــاب أيضــاً تــم
طلــب املســاعدة مــن فريــق
اإلطفــاء حيــث كان يوجــد فريــق
طبــي  112ينتظــر يف األســفل
وملجــرد وصــول فريــق اإلطفــاء
قامــوا بالصعــود إىل رشفــة املنــزل

عــر الســامل وعنــده وجــدوا
أحمــد مــوىس وطفليــه غارقني يف
نــوم عميــق .بعدهــا قــام أحمــد
مــوىس بفتــح بــاب املنزل بنفســه
حيــث أخــر بــأن صحتــه وطفليه
بحالــة جيــدة وهــذا ماجعــل
الجــران يف رسور لعــدم تعــرض
أحــد مــن العائلــة ألي رضر.

ثمانية وستون حالة قتل في العشرية
األولى من حزيران

ســجلت األيــام العــرة األوىل
مــن شــهر حزيــران تزايــدا يف عــدد
حــاالت القتــل .حيــث أفــادة التقاريــر
األمنيــة بوجــود  68حالــة قتــل يف
األيــام العــرة األوىل مــن هــذا الشــهر
 ،ليقفــز معــدل الجرميــة اليومــي من 3
إىل  7جرائــم يوميًا.وأظهــرت املعطيات
الصــادرة عــن املديريــة العامــة لألمــن
يف تركيــا ،أن البــاد كانــت تشــهد مــا
يقــارب  1100حالــة قتــل ســنويًا ،مــع
تســجيل انخفــاض ملحــوظ يف حــاالت
الجرائــم والقتــل يف شــهر حزيـران مــن
كل عــام ،إال أن األيــام العــرة األوىل
مــن شــهر حزيـران الجاري شــهدت 68
حالــة قتــل ،مــن بينهــا  15حالــة قتــل
للنســاء بســبب الخالفــات عــى امليــاه.
ويف حــن ســجلت التقاريــر األمنيــة

الســابقة الصــادرة عــن مديريــات
األمــن يف الفــرة مــا بــن عامــي 2008
و 2012معــدل جرائــم يومــي بلــغ 3
جرائــم  ،وســجلت التقاريــر معــدالً بلغ
 7حــاالت يوم ًيــا خــال الثلــث األول
مــن شــهر حزيران.وبـ ّـن التقريــر الــذي
نــره مركــز “أُمــوت” للدراســات ،أن
تركيــا شــهدت خالل الشــهور الخمســة
األوىل مــن العــام الجــاري  114حالــة
قتــل ض ـ ّد النســاء.

وفاة سوري إثر وقوعه
في ماكينة خلط العلف
أدى ســقوط عامــل ســوري يف ماكينــة خلــط
األعــاف لوفاتــه .حيــث كان ابراهيــم جاســم
محمــد ذو  34عامــاً والــذي يعمــل يف مزرعــة
أعــاف مبنطقــة أريــي حــي العزيزيــة يضــع
بــاالت القــش داخــل املاكينــة وعنــد محاولتــه
النتـزاع خيــط مــن املاكينــة فَ َقـ َد توازنه مــا أدى
لســقوطه بداخلهــا .حيث تــو َّيف ابراهيــم يف مكان
عملــه بعــد متــزق جســده داخــل املاكينــة .محمد
متــزوج وأب لثالثــة أطفــال بــدأ العمــل يف مزرعة
األعــاف لتأمــن احتياجــات عائلتــه املعيشــية.

حوادث 4
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مرحبا العربية عالمة تامة

القت مرحبا العربية التي صدرت مؤخرًا إهتمامًا كبيرًا من الناس
جريدة مرحبا العربية تلقى اهتمام كبير

حيــث عــر كل مــن
الســوريني والعراقــن
والصوماليــن املقيمــن
يف مدينــة قونيــة عــن
رسورهــم بصــدور جريــدة
مرحبــا العربيــة .كــا وقــال
الالجئــون الصوماليــون
املوجــودون يف مدينــة
قونيــة “ إن التواصــل كان
مــن أكــر املشــاكل التــي
كنــا نواجههــا .حيــث مل
يكــن بإمكاننــا الحصــول
عــى معلومــات عــن
املدينــة التــي نعيــش

فيهــا “ قونيــة “ .وإننــا
ســعيدون جــدا ً بصــدور
هــذه الجريــدة “ .كــا
قــال املحافــظ معمــر أرول
الــذي التقــى مع الســوريني
عــى مائــدة اإلفطــار التــي
دعــت إليهــا جمعيــة
الربــاط الخريية واإلنســانية
إن جريــدة مرحبــا العربيــة
مــروع ناجــح جــدا ً .كــا
وتشــكر كل مــن ســاهم
وعمــل عــى إنجــاح هــذا
املــروع.
حمزة منصور.

تدمير خطوط أنابيت
وزوارق للتهريب على
حدود سوريا

وذكــرت رئاســة هيئــة
األركان ،يف بيــان عــى
موقعهــا اإلليكــروين ،أنــه
تــم الكشــف عــن ســبعة
وثالثــن خــط أنابيــب بطــول
 32ألــف و 220كم وخمســة
زوارق بحريّــة ،يف خمــس

وثالثــن نقطــة ُمختلفــة يف
نهــر العــايص ومــا حولــه،
مــن قبــل عنــارص مراقبــة
الطــرق امل ُتنقلــة لدوريــات
حــرس الحــدود يف املنطقــة.
وأضــاف البيــان أنــه تــم
العثــور عــى املضبوطــات

باللغــة الرتكيــة عــى رشاء
الجريــدة .كــا والقــت
جريــدة مرحبــا العربيــة
إعجــاب طــاب الكومــك
الســوريني والعراقيــن
والصوماليــن عنــد اقتنائهــم
لهــا ألول مرة .والذيــن قاموا
بالشــكر لــكل من ســاهم يف
إنجــاز هــذه الجريــدة التــي
تتيــح لهــم تتبــع اخبــار
بلدانهــم ومجريــات حياتهم
اليوميــة بلغتهــم األم .كــا
وأبــدوا امتنانهــم لتحقيــق
مثــل هكــذا مــروع “
جريــدة مرحبــا العربيــة “
والتــي ستســاهم بتوطيــد
ســبل التأخــي واملحبــة بــن
املهاجريــن واألنصــار.
حمزة منصور.

لقيــت جريــدة مرحبــا
العربيــة النصــف الشــهرية
والتابعــة لجريــدة مرحبــا
محليــة املصــدر يف مدينــة
قونيــا اقبــاالً شــديدا ً .حيــث
صــدر العــدد األول مــن
الجريــدة يف  16مــن متــوز
للعــام 2014
اهتاممــاً
والقــت
كبــرة خصوصــاً مــن قبــل
الســوريني الهاربــن مــن
الحــرب الداخليــة الجاريــة
يف بالدهــم.
عــى
الحصــول
الجريــدة أصبــح ممكنــاً
مــن مراكــز البيــع .حيــث
نفــذت الطبعــة األوىل مــن
مركــز البيــع بعــد إقبــال
املهاجريــن والغــر متكلمني

أعلنت رئاسة هيئة
األركان العامة للقوات
المسلحة التركية عن
تدمير أنابيب و َزوارق
بحر ّية تم الكشف
عنها على الحدود
الترك ّية السور ّية ،في
محافظة هطاي ،كانت
تستخدم ألغراض
التهريب.

داخــل ســاحات خاصــة
بقيــادات دوريــات حــرس
الحــدود يف مناطــق زيــارتْ ،
كيجــوران ،أوتجــم ،عليــم،
الشــهيد أوتغــم دمريبــوكان
وحاجــي باشــا ،التابعــة
لقيــادة كتيبــة حــرس

الحــدود بالقــوات الربيّــة
بناريلجــه يف واليــة هطــاي.
وتابــع أن خطــوط
األنابيــب كانــت ت ُســتخدم
لتهريــب الوقــود ،كــا كانت
الــزوارق تســتخدم للعبــور
غــر املــروع.

إبراهيم
بيوك إكان

i.beken@merhabagazetesi.com.tr

ت
اح�قت قلوبنا…

إننا نعيش الفرحة معكم أنتم قراء
ن ف
ن
الثا� لمرحبا
جريدتنا
القيم� ي� إ
ي
الصدار ي
العربية .كما القت مرحبا العربية اهتماماً
كب�اً ف� إصدارها أ
الول .حيث وصلت
ي ي
ف
جريدتنا من قونية إىل حلب ي� سوريا وتل
عفر ف ي� العراق .ونشكر كل موظفينا الذين
بذلوا جهداً وأصدقائنا الذين دعمونا
إلصدار مرحبا العربية.
إننا و ّدعنا شهر رمضان الذي مر حزيناً
عىل أ
السالمية .ت
ح� أن الجغرافيا
المة
إ
االسالمية جمعاء بكت .جاءت أ
الخبار
الموجعة والحزينة من غزة أثناء مشاركتنا
ألخوتنا السورين أوجاعهم .فقد أمطرت
الرهاب إرسائيل القذائف عىل
دولة
رؤوس إ أ
التفك� بأيام الشهر
بدون
برياء
ال
ي
الكريم.
إن هذه القذائف لم تسقط فقط ف ي�
غزة وإنما سقطت ف ي� قلوبنا .ودموع أطفال
غزة حرقت قلوبنا .فلقد خرب الصهاينة
القتلة شهر رمضان من جهة وعيد الفطر
ث
أك� من جهة أخرى .كما أننا دخلنا الحداد
من جديد .بينما عيون الدنيا ال تبرص
وأذانها مغلقة.
السالمي ؟ إن ردة
ماذا فعل العالم إ
ت
ال� أظهرتها الدول العربية ,تركيا
الفعل ي
تأث�.
أم�كا الشمالية لم يكن لها ي
ودول ي
أهل غزة وحيدون من جديد .لكن الشعب
ت
ال� يك يشارك أوجاع الناس ف ي� غزة .كما
أعلنت الحكومة ت
ال�كية الحداد لثالث
أهال
ايام .حيث أننا دائماً فكنا بجانب ي
غزة .وسنكون بجانبهم ي� المستقبل .إن
ق ََد ُر غزة هو نفسه ق ََد ُر القدس .وق ََد ُر غزة
هو ق ََد ُر قونية ,الشام وحلب.
إن دموع أ
ين
الفلسطيني�
الطفال
والسوري� لم تتوقف �ف
ين
والعر ي ن
اقي�
في
هذا العيد .حيث أن أطفالنا يعيشون ي�
مخالب الموت وتحت القذائف بينما أن
أمثالهم من أ
الطفال ف ي� أماكن أخرى من
ف
العالم يلعبون بألعابهم .ي� الواقع أنهم
أصبحوا رجاال ً ت
ح� من دون أن يعيشون
الطفولة.
فلتنتهي هذه الحروب .فلتنتهي هذه
الدموع والدماء .ولتنتهي حروب أ
الخوة
أ
والشقاء .ولتصمت أ
السلحة .ولتحل
ت
ستأ�
المشكالت بالحوار .هذه االيام
ي
ض
وتم� ....بعد كل ظالم هناك إ�ش اقة.
ي
وبعد كل هطول مطر البد من �ش وق
و� يوم من أ
ف
اليام ش
ست�ق شمس
شمس .ي
السالم عىل منطقتنا .عندها لن نتذكر
أعدائنا بل سنتذكر أصدقائنا الذين لزموا
الصمت تجاهنا .هذه أ
اليام الصعبة
ت
الص�
ستأ� وتمر ...نسأل هللا أن يعطينا ب
ي
والقوة.
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أردوغان :إسرائيل تحاول
ارتكاب إبادة منظمة بغزة

وقــال أردوغــان -يف مؤمتــر
دويل لعلــاء ديــن مســلمني يف
إســطنبول -إنهــا “ليســت املــرة
األوىل التــي نواجــه فيهــا مثــل
هــذا الوضــع ،فمنــذ  ،1948ويف
كل األيــام وكل األشــهر وخصوصا
خــال شــهر رمضــان املبــارك،
نشــهد محاولــة إبــادة منظمــة
للفلســطينيني مــن جانــب
إرسائيــل ”.وكان أردوغــان اتهــم
إرسائيــل مبامرســة “إرهــاب
رســمي” ضــد املدنيــن األبريــاء
يف غــزة ،ونــدد بالصمــت الدويل
تجــاه “املجــازر” يف فلســطني.
وأضــاف أردوغــان -خــال لقائــه

األســبوعي مــع ممثــي حزبــه
(العدالة والتنميــة) بالربملان -إن
مــا تقــوم بــه إرسائيــل ال ميكــن
تربيــره ألنهــا “تنــر اإلرهــاب،
وقــد تجــاوز هــذا مفهــوم
اإلرهــاب الفــردي وبــات إرهاب
دولــة” ،معتــرا أن إرسائيــل
“تتــرف مثــل طفــل مدلــل”.
وأشــار رئيــس الــوزراء الــريك
إىل أن مــر أعلنــت مبــادرة
لوقــف إطــاق النــار ومتنــى أن
يتحقــق ذلــك فــورا ،قائــا إن
أي مبــادرة بهــذا الشــأن مهمــة
وإيجابيــة ،لكنــه قــال “مــا هــو
واضــح أن السياســة القــذرة

يف الــرق األوســط تســتخدم
دمــاء األطفــال األبريــاء يف
غــزة ”.وأوضــح أن “أكــر األبعــاد
املؤملــة يف املجــزرة التــي تُعــاش
يف فلســطني هــو بقــاء جــزء كبري
مــن اإلنســانية صامتــا تجــاه
هــذا القتــل ”.وتســاءل أردوغــان
“إىل متــى ســيظل العــامل
صامتــا أمــام إرهــاب الدولــة؟”
مســتبعدا أي تطبيــع للعالقــات
بــن بــاده وإرسائيــل مــا دامــت
األخــرة تواصــل عدوانهــا عــى
غــزة ،وطالــب برفــع الحصــار
الــذي تفرضــه منــذ ســنوات
عــى القطــاع.

سياسة 5
هاجم رئيس الوزراء
التركي رجب طيب
أردوغان إسرائيل ،منددا
بعدوانها العسكري
على قطاع غزة ،واصفًا
هذا العدوان بأنه
“محاولة إبادة منظمة”
ضد الفلسطينيين.

أردوغان

الرئيس الفلسطيني يصل أنقرة لبحث التطورات في غزة

محمود عباس

نتنياهو
سنعمل
على
توسيع
نطاق
العمليات
البرية

التقــى الرئيــس الــريك عبــد
اللــه جــول نظــره الفلســطيني
محمــود عبــاس “أبــو مــازن”
يف أنقــرة .وجــرى خــال اللقــاء
بحــث العــدوان اإلرسائيــي عــى
قطــاع غــزة والجهــود املبذولــة
لوقــف إطالق النــار .ومن املنتظر
أن يلتقــي عبــاس ،الــذي وصل إىل
أنقــرة يف ســاعة مبكــرة  ،رئيــس

رصح رئيــس الــوزراء
اإلرسائيــي بنيامــن نتينياهــو بأنه
مســتعد جديـاً لتوســيع العمليــة
الربيــة التــي بدأهــا يف قطــاع
غــزة .حيــث أعــرب نتينياهــو
قبــل إجتــاع مجلــس الــوزراء
اإلرسائيــي بــأن الغــرض الرئيــي
لهــذه العمليــة هــو إزالــة األنفاق
املفتوحــة عــى أرايض إرسائيــل
والتــي تشــكل تهديدا ً عــى أمنها.
كام أفــاد بينيامــن نيتينياهــو بأن
الغــارات املســتمرة منــذ أكــر من
عــرة أيــام والتــي يزيــد عددهــا
عــن ألفــي غــارة جوية مل تســتطع
حتــى األن إزالــة هــذا التهديــد.

الــوزراء رجــب طيــب أردوغــان
يف وقــت الحــق .وقبيــل وصولــه
إىل تركيــا ،أكــد عبــاس متســكه
باملبــادرة املرصيــة لوقــف إطــاق
النــار يف غــزة ،وذلــك يف ختــام
زيارتــه للقاهــرة التــي اســتمرت
يومــن ،وشــملت لقــاءات مكثفة
مــع الرئيــس املــري عبــد الفتاح
الســييس ،واألمــن العــام لجامعــة

الــدول العربيــة الدكتــور نبيــل
العــريب ،وأط ـراف فلســطينية ،يف
محاولــة حثيثــة لوقــف التصعيــد
يف قطــاع غزة .واســتقبل الســييس
عبــاس يف قــر االتحاديــة
بالقاهــرة ،حيــث تنــاوال آخــر
تطــورات ومســتجدات األزمــة،
وطــرق تثبيــت املبــادرة املرصيــة
لوقــف إطــاق النــار .ونقلــت

مشــرا ً بــأن هــذه العمليــة وإننــا إذ مل نفعــل ذلك ,فســتكون
الجاريــة ستســبب رضرا ً بالغــاً التكلفــة التــي ســندفعها كبــرة
يف قــدرات حــاس
جــدا ً “ .كــا قــدم
والجامعــات األخــرى.
نتينياهــو تعازيــه
وقــال رئيــس الــوزراء
لعائلة الجنــدي البالغ
مــن العمــر  20عام ـاً
اإلرسائيــي  :بــأن
مــر واألمــم املتحدة
والــذي قتــل أثنــاء
وافقــت عــى عــروض
الهجــوم .أكــد وزيــر
وقــف إطــاق النــار
الدفــاع اإلرسائيــي
لكــن حــاس هــي
مــوش يالــوون بــأن
مــن رفضــت ذلــك,
إرسائيــل لــن تفــاوض
“ وبســبب اســتنفاذ
عــى موضــوع أمنهــا,
حــاس لجميــع
كــا أنهــا لــن تظهــر
الخيــارات فإننــا بدأنــا
تســامحاً بشــأن
نتنياهو
بالعمليــات الربيــة.
الهجــات الصاروخية

مصــادر فلســطينية تأكيــد عبــاس
متســكه باملبــادرة املرصيــة ووقف
إطــاق النــار لرفــع املعانــاة عــن
الفلســطينيني يف القطــاع .وأكــد
عبــاس ،بحســب املصــادر ذاتهــا،
أن الجهــود متواصلــة مــع الرئيس
املــري واألطــراف كافــة ،ومــع
تركيــا لتثبيــت وقــف إطــاق
النــار.

عــى أراضيهــا .كــا هــدد مــوش
حــاس بأنهــا ســتدفع الثمــن
باهظـاً أكــر مــن أي وقــت مــى
إذا ماســتمرت بإرســال الصواريــخ
إىل الجانــب اإلرسائيــي .وقــال
أحــد الــوزراء اإلرسائيليــن ”:
ســيندم كل مــن يحــاول أذيتنــا”؟
دخــل  13عــر عنــر مــن
حــاس إىل إرسائيــل عــن طريــق
نفــق قامــوا بفتحتــه ,حيــث قــال
يالعــون إن حــاس قــد خططــت
لعمليــة خطــف كبــرة وإلزالــة
هــذا الخطــر فإنــه اليوجــد حــل
ســوى الدخــول إىل غــزة.

اإلثنني  4أب 2014

الفتى المنضم إلى داعش

ربيعا ُيدعى “تايالن و.ي ،”.هرب
كتبت جريدة “م ّليت” التركية أن فتى ترك ّيًا يبلغ من العمر 14
ً
إلى سوريا للقتال ضمن صفوف تنظيم (داعش) ،لكنه أصيب إصابة بالغة خالل االشتباكات،
فتُ رك على الحدود بين أيدي الجنود األتراك ،و أمنيته الوحيدة اليوم هي العودة إلى بيته.
لقــد ظهــر اســتغالل تنظيــم
داعــش لألطفــال يف االشــتباكات
املســلحة مــرة أخــرى عندمــا
تُــرك الفتــى الــريك القــادم مــن
أنقــرة “تايــان” عــى الحــدود
الرتكيــة وهــو مصــاب بجــروح
بالغــة .واســتطاع “تايــان”،
الــذي هــرب قبــل  45يو ًمــا
مــن منزلــه برفقــة خمســة مــن
أصدقائــه وشــارك يف الحــرب يف
ســوريا ،البقــاء عــى قيــد الحيــاة
مبعجــزة .وأمنيتــه الوحيــدة اآلن
هــي العــودة إىل بيتــه.
ويقاتــل عــدد كبــر مــن
األتــراك يف صفــوف الجامعــات
املختلفــة يف ســوريا التــي أُعلنت
“ســاحة للجهــاد” .وقــد انضــ ّم
إىل صفــوف داعــش الكثــر مــن
األطفــال الذيــن مــن بينهــم
“تايــان” البالــغ مــن العمــر
 14عا ًمــا ،واملقيــم يف منطقــة
“آلتنــداغ” يف أنقــرة مــع والــده
املتقاعــد “ياشــار ي ”.وأربعــة
مــن أشــقائه األكــر منــه .وقــد
تــرك “تايــان” الدراســة بعدمــا
أتــ ّم الصــف الثامــن ،وبــدأ
حياتــه العمليــة ببيــع الثــوم مثل
العديــد مــن أفــراد عائلتــه.

عبر الحدود مقابل
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دوالرات

تأثــر “تايــان” بشــقيقه
األكــر الــذي ســافر إىل ســوريا
وانضــم إىل تنظيــم داعــش يف
بدايــة الحــرب ،وبعدهــا قــرر
أن يســر هــو اآلخــر عــى درب
شــقيقه ،فخــرج مــن حيّــه برفقة
خمســة مــن أصدقائــه قبــل 45
يو ًمــا للســفر إىل ســوريا ،وخــدع
والــده بإخبــاره أنــه ذاهــب إىل
عملــه .ووصــل هــو وأصدقــاؤه
بـ ًّرا إىل مقاطعــة “إلبييل” التابعة
لواليــة “كيليــس” الحدوديــة
جنــويب تركيــا ،ثــم عــروا إىل
األرايض الســورية بطريقــة
غــر رشعيــة بعدمــا دفــع كل
واحــد منهــم مبلــغ  20لــرة

مرة أخرى البحر
مع اليابسة

تعرضــت منطقــة ســاحل “ أســكدارا
“ يف اســطنبول لســيل بســبب األمطــار
الغزيــرة .حيــث تقطعــت الســبل
باملركبــات التــي كانــت موجــودة يف
منطقــة إندمــاج البحــر بالســيل .كــا
وجــدت حافــات نقــل الــركاب التابعــة
للبلديــة صعوبــة جــدا ً يف التحــرك
لألمــام .مــا أدى لعرقلــة الســر وازحــام
الحافــات.

(نحــو  10دوالرات) للمه ّربــن
عــى الحــدود .وانتقــل األطفــال
بعدهــا إىل مدينــة الرقــة التــي
يســيطر عليهــا داعــش ،وأُســكنوا
هنــاك يف أحــد املنــازل .وقــد عاد
أصدقــاء “تايــان” الخمســة إىل
تركيــا بعــد بضعــة أيــام ،أمــا هــو
فقــد تــد ّرب عــى يــد عنــارص
داعــش الذيــن ســلّموه ســا ًحا
بعــد أســبوع مــن تدريبــه .وكان
“تايــان” ،بخــاف التدريبــات
العســكرية ،يقــرأ القــرآن نهــا ًرا
يف مقــر إقامتــه ،ويلعــب الكــرة
الطائــرة يف الليــل.

الوالد َعِلم بمكان“
”ابنه عبر الهاتف

بــادر والــد “تايــان” إىل
التقــ ّدم ببــاغ إىل الرشطــة
بعدمــا فقــد ابنــه ،ثــم علــم
عــر الهاتــف أن ابنــه الصغــر
يف ســوريا بعــد ثالثــة أيــام .وقــد
توســل األب البنــه مــن أجــل
ّ
العــودة إىل تركيــا ،لكنــه فشــل
يف إقناعــه .وعــارض “تايــان”
والــده وقــال يف كل مكاملــة
هاتفيــة دارت بينهــا “لــن أعود
يــا أيب ،فــا تقلــق بشــأين” .وكان
الوالــد “ياشــار ي ”.قــد تلقّــى
آخــر مكاملــة هاتفيــة مــن ابنــه
مســاء يــوم  22يونيــو  /حزيـران
الجــاري؛ إذ قــال لــه “تايــان”
إنــه يف مستشــفى يف تركيــا .وكان
الطفــل الصغــر قــد انتقــل إىل
منطقــة االشــتباكات يف ســوريا،
وأصيــب هنــاك إصابــة بالغــة
بشــظية يف فخــذه نقــل إثرها إىل
الحــدود الرتكيــة ،وت ُــرك هنــاك
بــن أيــدي الجنــود األتــراك
الذيــن يحرســون الحــدود عنــد
مقاطعــة “آقجــة قلعــة” التابعــة
لواليــة “شــانيل أورفــا” الرتكيــة.
وقــد قــال الذيــن نقلــوا “تايالن”
إىل الحــدود وسـلّموه إىل الجنــود
األتــراك إنــه – أي “تايــان” -
فتــى ســوري يدعــى “محمــد
األحمــد” ويبلــغ مــن العمــر 16
عا ًمــا.

نار الشواء تحرق المطعم

أدى ســقوط فحــم
الشــواء الح ـراق حديقــة
إحــدى أماكــن العمــل يف
مدينــة قونيــة مــا جعلها
غــر قابلــة لإلســتخدام.
الحظــت طواقــم
املــرور تصاعــد أللهبــة
النــار مــن حديقــة إحــدى
املطاعــم يف منطقــة
ســيدي شــهري عــى
بعــد  25كيلومــر مــن
الطريــق الرسيــع .كــا
و ِقدمــت طواقــم اإلطفــاء
ملوقــع الحريــق بوقــت
قصــر بعــد اإلخبــار
عــن الحادثــة حيــث
أن الحريــق مل تصــل إال
ألخشــاب بنــاء املطعــم.
وتدخــل طاقــم اإلطفــاء

بإخــاد النـران بعــد فتح
بــاب الحديقــة املغلــق
مبقــص الحديــد .كــا وأن
النــار قــد انتــرت إىل
أماكــن العمــل القريبــة
حيــث تــم إطفــاء النـران
هنــاك أيضــاً.
لكــن النــار الناتجــة

عــن ســقوط فحــم
الشــواء أدت لتخريــب
املطعــم وجعلــه غــر
قابــل لإلســتخدام حتــى
قبــل إطفائــه .حيــث أن
تحقيقــات الرشطــة مبــا
يخــص الحادثــة التــزال
مســتمرة .

أخبار 6
حمزة منصور
فلسفة الحياة ....
عجيبة هي الحياة أبمنطقها المعاكس,
أنت تركض خلف الشياء الهثاً فتهرب
أ
الشياء منك .وما تكاد تجلس وتقنع
نفسك بأنها التستحق كل هذا الركض
ت
ح� تأتيك الهثة  .وعندها التدري
أيجب أن تدير لها ظهرك أم تفتح
ت
ال�
لها ذراعيك وتتلقى
هذه الهبة ي
ت
وال� قد تكون
رمتها السماء إليك
ي
هالكك؟ ذلك وأنك
فيها سعادتُك..أو
ف
تتذكر ي� كل مرة تلك
ال يمكن إال وأن
الجميلة ألوسكار أوايد »:
المقولة
ثمة مصيبتان ف ي� الحياة  :الوىل أن
ال تحصل عىل ما تريده والثانية أن
تحصل عليه «
نحاول الوصول لما رسمناه لكن يبدو
ان أقالمنا لم تكن ذات جودة عالية
 ،وعندما حاولنا أن نعيد الرسم
استخدمنا ممحاة زادت من شحابة
أج�نا عىل
لوحتنا  ،ورسمت واقع ب
العيش بداخله والتعايش مع تفاصيله
حلوها ومرها .لوحاتنا مشهورة لكنها
يغ� صالحة للبيع.بل هي جيدة
الغ� ,المشاهدة فقط !!...
للمشاهدة ي
مواقف  ،الندري تم� ت
تأ�
حياتنا
ي
الحافلة وال أي حافلة  ،كل ماندريه
أنه علينا أن نكون جاهزين لركوب
عربة ربما تأخذنا إىل المجهول وربما
حياتنا من جديد وبنهاية
مس�ة
تعيد ي
ف
مهيئ�ن
المطاف نستقر ي� موقف أخر
ي
أنفسنا النتظار حافلة أخرى وللقاء
أخر مع القدر.....
مع كل إ�ش اقة نهار نولد من جديد
ندخل حرب الحياة ونقاتل ت
ح� اخر
رمق مع غروب هذا النهار نستسلم
لموت مؤقت يأخذنا ت
ح� نولد مع
إ�ش اقة جديدة ونهار جديد وحرب
جديدة وقتال اعتدنا عليه ت
ح�
أسلحته كا لدمى ف ي� أيادي
أصبحت
أ
أطفالنا  ،فأهل بحرب اصبحت تزيدنا
ارصارا عىل الحياة....
تجري أيامنا من دون ان نشعر أبها ،
كنا أ نعد الساعات ومن بعدها اليام
والن اصبحنا نعد ي ن
سن� غربتنا دون
غدنا من حكايات
ان نعلم ما يخبأه لنا
ف
وأالم ومواقف تزيدنا ي� الغربة غربة
وتزيد جرعة الخدر لماضينا لنكون
قادرين عىل االستمرارية وتحمل
الحساس باالإنتماء
المزيد ,المزيد من إ
المزيد من القهر والتعب  ،ولعلنا
نحن من ت
اخ�نا مستقبلنا بعد ان
اج�نا عىل نسيان ماضينا والتأقلم مع
حا ب�ض
اصبح أمراً واقعاً نتعايش معه
مج�ين ,ألننا النملك خيار أخر ...
ب
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اللغة أساس المغترب

أعــرب األســتاذ عبــد الحميد
قبــاين مــدرس اللغــة الرتكيــة يف
معهــد الكومــك التابــع لبلديــة
قونيــة الكبــرة عــن إمتنانــه مــن
تزايــد عــدد الطــاب العــرب
املقبلــن عــى تعلــم اللغــة
الرتكيــة ,حيــث قــال بــأن اللغــة
أســاس لــكل شــخص مغــرب
وبدونها اليســتطيع االنسان فعل
أي يشء .وقــال أيضــاً “ بــدأتُ
بتدريــس اللغــة الرتكيــة قبــل
ســنتني كان يوجــد عندنــا شــعبة
واحــدة بينــا األن لدينــا ســبعة
شــعب وإذا فتــح لنــا املجــال
أكــر فالعــدد قابــل لإلزديــاد
حتــى أربعــة عــرة شــعبة “
وعندمــا ســألناه ماهــي الرســالة
التــي توجههــا لقــ ّراء الجريــدة
فقــال بــأن اللغــة نقطــة ضعــف
كل شــخص مغــرب وعــى كل
شــخص أن يســعى لتمكــن
اللغــة حتــى يكــون قــادرا ً عــى
التواصــل مــع النــاس ومســاعدة
نفســه وعائلتــه بالوقــت نفســه.
وأثنــاء تواجدنــا يف مركــز
الكومــك قمنــا بالعديــد
مــن املقابــات مــع الطــاب
املوجوديــن هنــاك حيــث
تحدثنــا مــع الســيد يوســف
الــرك ذو الخمــس وأربعــن عاماً
واألب لســتة بنــات  .القــادم
مــن مدينــة حلــب الســورية.
يوســف الــرك خريــج كليــة
األداب والعلــوم اإلنســانية قســم
اللغــة اإلنجليزيــة وحاصــل عــى
شــهادة معهــد إعــداد املدرســن
قســم اإلنجليــزي يقــول يوســف
“ قدمــت إىل تركيــا قبــل 8

عبد الحميد قباني

يوسف الترك

ماجدة درويش

أشــهر وبعــد قدومــي بشــهرين
قمــت بإحضــار عائلتــي حيــث
واجهــت بعــض الصعوبــات
مبــا يتعلــق يف اللغــة واألجــار و
العمــل بعدهــا بــدأت العمــل يف
إحــدى معاهــد اللغــة كمــدرس
للغلــة اإلنجليزيــة والعربية لكن
وبعــد انتهــاء الــدورات فإننــي
حاليــاً بــا عمــل .أننــي أشــبه
مدينــة قونيــا باملدينــة املنــورة,
كــا وأننــي أشــكر أهلهــا عــى
طيبتهــم وكرمهــم ووقوفهــم مــع
األخــوة الســوريني.
ماجــدة درويــش يف الواحــد
واألربعــن مــن عمرهــا أم لطفــل
واحــد جــاءت مــع زوجهــا

قاسم محمد

جهينة مصطفى

وطفلهــا إىل تركيــا هاربــ ًة مــن
رضام الحــرب القامئــة يف بالدهــا
حيــث قالــت بأنهــم تعرفــوا
عــى شــخص مهنــدس تــريك
يف الحافلــة أثنــاء قدومهــم
إىل مدينــة قونيــة وهــو الــذي
ســاعدهم بإيجــاد عمــل
لزوجهــا .وعندمــا ســألناها عــن
املشــاكل التــي واجهتهــا ,قالــت
بــأن األجــارات وإيجــاد الســكن
كانــت مــن أكــر املشــاكل التــي
واجهتهــا كــا أن التعليــم لطفلها
ذو الثــاين ســنوات كان إحــدى
تلــك العوائــق .
“ إننــا خرجنا من الجحيم إىل
الجنــة “ .هكــذا بــدأ كالمــه عبــد

الكريــم قاســم محمــد عراقــي
الجنســية يف الســابعة واألربعــن
مــن عمــره متــزوج ولديــه ثالثــة
أطفــال ,أىت إىل قونيــا منــذ حوايل
الســنة حيــث قــال “ تعرضــت
للتهديــد مــن قبــل امليليشــيات
العراقيــة مــا اضطــرين للهــروب
وتــرك عائلتــي هنــاك لعــدم
امتالكهــم جــوزات ســفر وبعــد
ســتت أشــهر اســتطاعوا اللحــاق
يب إىل هنــا “ حيــث تابــع قائ ـاً
“ مل نواجــه أي مشــاكل هنــا بــل
أعتقــد أننــا خرجنــا مــن الجحيم
إىل الجنــة .ألن األت ـراك حكومــة
وشــعباً مــدت لنــا يــد املســاعدة
وكانــوا لنــا خــر معــن يف وقــت
محنتنــا “
أعتــذر عــن كل إســاءة
توجهــت للشــعب الــريك.
جهينــة مصطفــى يف الثامنــة
والثالثــن مــن عمرهــا متزوجــة
ولهــا خمســة أوالد ,قدمــت مــن
مدينــة دمشــق قبــل مثانيــة
أشــهر ,هربــت مــن الحــرب
الدائــرة يف بالدهــا وعندمــا
ســألناها ماهــي أكــر الصعوبات
التــي تواجههــا قالــت “ إن عــدم
حصــويل عــى الرقــم الوطنــي
هنــا ســبب يل بعــض املشــكالت
خاصـ ًة بالنســبة ألطفــايل ,لكنني
أتوجــه بجزيــل الشــكر للشــعب
الــريك الــذي كان لنــا خــر
رص يف وقــت حاجتنــا كــا
منــا ٍ
أننــي أعتــذر عــن كل إســاءة
صــدرت مــن شــخص ســوري
لألخــوة األتــرك ,إننــا ضيــوف
وعــى الضّ يــف احــرام بيــت
ُمضيفــ ِه “ حمــزة منصــور

مرحبا العربية تفتح طريقا ً جديداً

استعرض السيدا اسماعيل عفة مستشار الصحافة في السفارة الليبية في تركيا جريدتنا التي صدرت
مؤخرًا ,حيث قال عفة مادحًا جريدتنا “ أبارك لكم على صدور مرحبا العربية ,ألنها فتحت طريقًا جديدًا «.

لتكون مثاالً
لغيرها

الســيدا
اســتعرض
اســاعيل عفــة مستشــار
الصحافــة يف الســفارة الليبيــة
يف تركيــا جريــدة مرحبــا
العربيــة .كــا أفــاد عفــة
بــأن هــذه الجريــدة ســتكون
مفيــدة لــكل الالجئــن يف
مدينــة قونيــة وغريهــا مــن

املــدن حيــث اعتــر بــأن
شــعار الجريــدة “ صــوت
األمــة ” شــعار طمــوح.

وتابــع كالمــه قائـاً  “ :نبــارك
صــدور هكــذا جريــدة يف
مدينــة قونيــة ويف هــذا

التوقيــت املناســب خاصــة
بعــد ازديــاد أعــداد الالجئــن
مــن الــرق األوســط “ .إن
هــذه الجريــدة فتحــت
طريقـاً جديــدا ً .أمتنــى زيــادة
هــذا النــوع مــن الجرائــد
وأن تكــون مرحبــا العربيــة
مثــاالً لغريهــا مــن الصحــف
كــا أمتنــى التوفيــق والنجاح
لجريــدة مرحبــا العربيــة يف
مســرتها الصحفيــة ”.

ايدن بياتلى

طبيب أخصائي

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

ن
معا�
يظهر امامنا خمسة
ي
مختلفة لكلمة الحرب ف ي� معجم مؤسسة
ن
اللغة ت
المعا� هو
ال�فكية  .ومن ابرز هذه
ي
ما مدون ي� السطر الرابع من هذه المقالة
بل وهي من اغرب واعمق معانيها.
*****
الحرب  ،هي الوسيلة الزالة ي ئ
ش� ما
من الوجود  ،المثابرة من اجل االمحاء .
والقصد من االزالة هنا هي
ليست فقط كون هذا ي ئ
الش� شيأً مفيداً
أو العكس  ،بل هو ازالة ي ئ
الش� الذي
يجب ان يزال بأية طريقة كانت  .وهنا
تنهار االرواح وتزال المدن التاريخية من
الوجود  .وكل هذا هي من المجريات
الطبيعية للحرب ذاته  .وال بد االشارة
ت
ال� تبدأ بعد انتهاء
اىل الخطر الر ي
ئيس ي
االسلحة .ومن يب�ن
الحرب وسكوت
ابرز هذه المخاطر هي االمراض ت
ال�
ي
تظهر اىل الوجود من ي ن
ب� بقايا االنقاض
فوالتخريب الشامل .فاالسلحة المستعملة
تأث�اً شامال ً
ي� الحروب تؤثر عىل االنسان ي
سواء من الناحية البدنية او النفسية  .وأن
هذا ي ت
ال� تظهر بعد تف�ة ي ز
وج�ة من
التأث� ي
انتهاء الحرب قد تؤدي احياناً اىل فحاالت
وفيات آنية بعد الشعور باالصابة ي� اي
عضو من اعضاء الجسم وبعد مرور
سنوات طويلة .
اك� وسيلة الغتصاب
فالحرب هي
حقنا الرئيس بمن ايدينا ت
وال� هي حق
ي
ي
الحياة  ،ووسيلة الزالة ماضينا وحا�ض نا
ومستقبلنا من الوجود وانشاء جروح
تعم�ها ابداً والتسبب اىل
ال يمكن
ي
وباالختصار
محوها
يمكن
ال
أثار
حدوث
فهي الخراب والدمار واالمحاء ف ي� نفس
الوقت.
*****
تمتد جذور تاريخ الحروب اىل ماض
يوازي تاريخ االنسانية  .ففي العصور
ما قبل التاريخ كانت الحرب وسيلة او
�ش ط من �ش وط البقاء وادامة الحياة عند
القبائل البدائية بل وكانت كفاح مرير
تجري ي ن
ب� فاالنسان والقوى الطبيعية
الرسمال الحديث
االخرى ،واما ي� العالم
ي
اصبحت الحروب من احدى وسائل
السيطرة والنفوذ بل ذهبت اىل ابعد
من ذلك فصارت وسيلة اليجاد اسواق
جديدة وانشاء عالقات تجارية واسعة
النطاق  .وبالرغم من تعريف اسباب
الحروب بأسباب “انسانية” او تسميتها
بأسامي مقدسة فالحرب ما هي اال
اصدار حديث تل�سيخ مفهوم المصالح
واالستغالل .
يتبع....
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إياد مدني يوجه نداء عاجال إلغاثة
قطاع غزة جراء العدوان اإلسرائيلي

نداء عاج ً
ال للدول األعضاء في المنظمة
وجه إياد أمين مدني ،األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي،
ً
والمنظمات اإلنسانية في العالم اإلسالمي وخارجه وكذلك المنظمات الدولية ،لتقديم كافة أشكال الدعم
والمساندة للشعب الفلسطيني وخاصة المساعدات الطبية العاجلة إلى قطاع غزة.
وشــدد األمــن العــام عــى أن مــا
يجــري يف القطــاع مــن عــدوان غاشــم
ســبقه حصــار ظــامل يعــد جرميــة
متواصلــة ينبغــي وضــع حــد لهــا عىل
الفــور ،وأكــد أنــه يتابــع بقلــق بالــغ
العــدوان املتواصــل عــى الشــعب
الفلســطيني يف قطــاع غــزة ،وتداعياته
عــى الوضــع اإلنســاين الحــرج والــذي
أســفر عــن وقــوع املئــات مــن
الشــهداء والجرحــى وهــدم مئــات
البيــوت وترشيــد قاطنيهــا ،مشـرا إىل
أنــه سيســتمر يف جهــوده واتصاالتــه
للعمــل عــى وقف هــذا الــع دوان.
ويف الوقــت ذاتــه ،عــر األمــن
العــام عــن تقديــره للمســاعدات التي
تــم رصدهــا وتقدميهــا مــن الإلمــارات
ومــر والســعودية وغريهــا مــن
الــدول الصديقــة ملســاعدة الشــعب
الفلســطيني يف قطــاع غــزة.

ويــأيت نــداء األمــن العــام
إلغاثــة قطــاع غــزة يف إطــار العمــل
عــى تنفيــذ نتائــج اجتــاع اللجنــة
التنفيذيــة االســتثنايئ املوســع عــى
مســتوى وزراء الخارجيــة ،املنعقــد
يــوم  10يوليــو  2014يف مقــر األمانــة
العامــة ،بشــأن الوضــع الخطــر يف
دولــة فلســطني املحتلــة مبــا فيهــا
القــدس الرشيــف ،والــذي دعــا
الــدول األعضــاء ،ومؤسســات منظمــة
التعــاون اإلســامي ،والصناديــق
العربيــة واإلســامية ،إىل تقديم الدعم
العاجــل إىل الشــعب الفلســطيني يف
قطــاع غــزة ،خاصــة يف مجــال قطــاع
الصحــة ،ملواجهــة النقــص الحــاد يف
املــوارد واألدويــة واملعــدات الصحيــة،
الناتــج عــن العــدوان العســكري
املتواصــل ،والحصــار اإلرسائيــي الظامل
للقطــاع.

إياد مدين

األزهر يمنح الملك عبداهلل
الدكتوراه لمواقفه الشجاعة
أعلنــت جامعــة األزهــر ،اليــوم
األربعــاء ،منــح شــهادة الدكتــوراه
الفخريــة لخــادم الحرمــن
الرشيفــن امللــك عبداللــه بــن
عبدالعزيــز ،لجهــوده املخلصــة
يف خدمــة اإلســام واملســلمني

وملواقفــه الوطنيــة والشــجاعة مــع
مــر وشــعبها.
وقــال رئيــس جامعــة األزهــر
الدكتــور أســامة العبــد يف ترصيــح
لوكالــة أنبــاء الــرق األوســط
”:إن مجلــس جامعــة األزهــر قــرر

منــح الدكتــوراه لخــادم الحرمــن
الرشيفــن ملواقفــه الشــجاعة مــع
مــر ،وملــا قدمــه مــن دعــم
للقضايــا اإلســامية وللمســلمني يف
جميــع أنحــاء العــامل اإلســامي”.

الرئيس العراقي جالل طالباني يعود للعراق

تم اإلعالن عن عودة الرئيس العراقي جالل طالباني إلى العراق وأن صحته بحالة جيدة بعد خضوعه للعالج في ألمانيا.

كــا أفــاد املوقــع الرســمي
لإلتحــاد الوطنــي الكردســتاين
التابــع لحــزب جــال طالبــاين
حيــث كتب يف املوقــع  “ :طالباين

ســيعود للعـراق غــدا ً“ .كــا أكــد
املوقــع بــأن صحــة طالبــاين تتجه
نحــو األفضــل مــا ميكّنــه مــن
العــودة للع ـراق .حيــث تعــرض

الرئيــس العراقــي جــال طالبــاين
يف  17مــن كانــون األول 2012
يف بغــداد لنزيــف دماغــي مــا
اضطــر لنقلــه بعــد أيــام مــن

إصابتــه إىل مستشــفى شــاريت
يف أملانيــا .وأن طالبــاين منــذ ذلــك
التاريــخ وحتــى األن كان يخضــع
للعــاج يف أملانيــا.
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إسرائيل تقصف القطاع بالدبابات

بدأت قوات االحتالل االسرائيلي بضرب قطاع غزة بقذائف الدبابات بعد عشرة أيام من القصف المكثف من البحر والجو.
حيث أن الدبابات التي تمركزت مع بدء العملية البرية في غزة داخل المنطقة الحدودية تقوم بقصف القطاع.
مــا أدى إىل لجــوء القتــى إلحــدى عــر يــوم بجــروح طفيفــة .حيــث
املدنيني املقيمــن يف املناطق مــن الغــارات أكــر مــن  260قــال منــذر أبــو ناهــل
القريبــة مــن املنطقــة قتيــل أكرثهــم مــن املدنيــن .إحــدى عامــي القنــاة
الحدوديــة إىل املــدارس التي كــا ســجل مقتــل إرسائيــي  “ :يف الصبــاح الباكــر
تديرهــا األمــم املتحــدة .يف واحــد بقذائــف حــاس .وعنــد انتهــاء عملنــا
الوقــت نفســه فــإن العملية ومــرع جنــدي أخــر خــال ذهبنــا لالســراحة,
الجويــة التــي تهــدف إلعادة العمليــات الربيــة.
عندهــا ســمعنا صــوت
بناء انفجارفاعتقدنــا أنهــم
تدمــر غــزة التزال مســتمرة .إسرائيل ضربت ً
حيــث كان يوجــد مــن بــن
وأثنــا
اســتهدفونا,
للصحفيين
اللذيــن لقــوا حتفهــم الليلــة
يف الوقــت نفســه مغادرتنــا البنــاء تعرضنــا
املاضيــة طفــل عمــره ســنة فقــد قصفــت طائــرات لهجــوم أخــر .حاولنــا
ونصــف .يف مــا أن عــدد الســاح الجــو اإلرسائيــي الخــروج بصمــت لكننــا
القتــى منــذ بــدء العمليــات مبنــى قنــاة الوطنيــة يف تعرضنــا لهجــوم ثالــث
الربيــة يف غــزة أرتفــع إىل غــزة مــا أســفر عــن أدى إلصابــة واحــد مــن
 24قتيــل .بينــا أن حصيلــة جــرح إحــدى مراســيليها أصدقائنــا يف قدمــه”.

التعاون االسالمي تدين العملية اإلرهابية في تونس
أدان األمــن العــام ملنظمــة
التعــاون اإلســامي ،الســيد إيــاد
أمــن مــدين ،بشــدة العمليــة
اإلرهابيــة يف جبــل الشــعانبي

بالجمهوريــة التونســية يــوم
 2014/7/16والتــي أودت بحياة
 14جنديـاً وتسـ ّببت يف جرح ما
يزيــد عــن  20آخريــن .وقــدم

األمــن العــام االتعــازي لعائــات
الجنــود شــهداء الواجــب
الوطنــي ومت ّنــى الشــفاء العاجل
للجرحــى .كــا ذكّــر األمــن

العــام مبوقــف منظمــة التعــاون
اإلســامي املبــديئ والثابــت
الــذي يديــن اإلرهــاب بــكل
صــوره وأشــكاله.

أحكام بالسجن المؤبد و 20سنة للمتحرشين في مصر

قضت
محكمة
جنايات جنوب
القاهرة ،على
المتهمين
بالتحرش
بفتيات
التحرير بما
بين المؤبد
و  25عامًا
والسجن
المشدد 20
عامًا.

وقضــت املحكمــة يف القضيــة رقم
 982املتهــم فيهــا ثالثــة متهمــن ،هــم
عبدالفتــاح عثامن عبدالفتــاح ومحمد
فــوزي ومحمــد مصطفــى عبدالقــوي
بالســجن املؤبــد ،ووضــع املتهمــن
خمــس ســنوات تحت املراقبــة وغرامة
 10آالف جنيــه .كــا عاقبــت املحكمة
يف القضيــة رقــم  6329املتهــم فيهــا 6
متهمــن ،كالً مــن عمــرو محمــد فهيم،
وعبدالفتــاح عثــان ،ومحمــد عــي
عبداللــه ويوســف زكريــا بالســجن
املؤبــد والســجن  20ســنة ملحمــد
مصطفــى وأحمــد إبراهيــم أحمــد،
ووضعــت املتهمــن تحــت املراقبــة
 5ســنوات .ويف القضيــة رقــم 6330
املتهــم فيهــا ثالثــة متهمــن ،هــم:
عمــرو محمــد فهيــم ،ويوســف زكريــا
عبداللــه ،بالســجن املؤبــد ومعاقبــة
كريــم محمــد مصطفــى بالســجن 20
ســنة .فيــا جــاء القــرار يف القضيــة

رقــم  ،6328عــى املتهمــن عمــر
فهيــم ،ومحمــد عــي محمــد عــي
عبداللــه وإســام عبداللــه الرافعــي،
بالســجن املؤبــد .وواجــه املتهمــون
بالقضيــة اتهامــات اســتعراض القوة
والتلويــح بالعنــف
ضــد املجنــي
عليهــن،
بقصــد

وآخــرون مجهولــون املجنــي عليهــن
يف غــر األحــوال املــرح بهــا قانون ـاً
بــأن حارصوهــن داخــل حلقــة برشية
منهــم ومنعــوا مغادرتهــن وقيــدوا
حركاتهــن وعذبوهــن بدن ًّيــا
بــأن انهالــوا
عليهــن
رض بــاً

تخو يفهن
وإلحــاق األذى
بهــن والتأثــر يف
إرادتهــن ،وتكديــر أمنهــن وتعريــض
حياتهــن للخطــر واملســاس بحريتهــن
الشــخصية ورشفهــن .وقالــت
التحقيقــات إن املتهمــن احتجــزوا

واستباحوا
عر ضهــن ،
محدثــن إصاباتهــن
الــواردة بتقريــر الطبيــب الرشعــي.
أضافــت التحقيقــات أن املتهمــن
رسقــوا وآخــرون مجهولــون املنقــوالت
اململوكــة للمجنــي عليهــن عــن

طريــق اإلك ـراه بــأن قيــدوا حركاتهــن
وعذبوهــن بدنيــاً وبثــوا الرعــب يف
نفوســهن وشــلوا مقاومتهــن ،تاركــن
بأجســادهن آثــار الجــروح املبينــة
بتقريــر الطبيب الرشعــي ،وطرحوهن
أرضـاً وقيــدوا مالبســهن عنوة كاشــفني
عوراتهــن وتداعــوا عــى موطــن
عفتهــن غــر عابئــن بتوســاتهن
واســتغاثاتهن وأبرحوهــن تعذيبــاً،
تاركــن بجســد الضحايــا اإلصابــات
الــواردة بتقريــر الطبيــب الرشعــي.
وكان النائــب العــام املــري قــد أمــر
يف  14يونيــو املــايض بإحالــة املتهمــن
ملحكمــة جنايــات القاهــرة ،وذلــك يف
ختــام التحقيقــات التي أجرتهــا النيابة
العامــة معهــم ،والتــي أســندت إليهــم
ارتــكاب جرائــم خطــف الضحايــا
وهتــك أعراضهــن بالقــوة وتعذيبهــن
بدني ـاً ،ورسقتهــن باإلك ـراه ،والــروع
يف قتلهــن واغتصابهــن.
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أخالق اإلسالم العظيم هي
وحدها الضامن للعيش الكريم

أهم نشاطات فضيلة الشيخ ؟
شــارك يف عــدد مــن املؤمتــرات
اإلســامية حــول العــامل (-الغــذاء
والكســاء والــدواء ثــم األثــاث ) أســس
جمعيــة حفــظ النعمــة الخرييــة
بأقسامها-أســس مــروع التم ّيــز يف
ّ
كفالــة اليتيــم و مركــز زيــد بــن ثابــت
لخدمــة األنشــطة القرآنيــة
كــا أنــه خطــب ودّرس يف العديــد
من مســاجد دمشــق منذ الشــباب ،كان
آخرهــا جامــع زيد بــن ثابــت االنصاري
والذي أســس فيــه عمالً دعويـاً ومعهدًا
قرآنيـاً يــد ّرس العلــوم الرشعيــة ،ومازال

خطيبـاً فيــه حتــى ُمنــع مــن الخطابــة
بقــرار مــن النظــام الســوري بعــد أن
ألقــى عــددا ً مــن الخطــب أدان فيهــا
إجــرام النظــام يف قتــل املتظاهريــن،
بــل إنــه أدان تضييــق النظــام عــى
الحريــات العامــة مــن قبــل انطــاق
الثــورة الســورية يف خطبتــه املشــهورة
يف تاريــخ  .2011.01.28خــرج مــن
ســورية بعــد الضغــوط األمنيــة وعزلــه
عــن الخطابــة ،ليتابــع دوره يف خدمــة
الثــورة ،واملجتمــع الســوري ،يف الداخــل
والخــارج.
*****
شــيخي الكريــم مــا هــو ســبب
وقوفكــم ضــد الظلــم ؟
الحقيقــة أن هــذا الســؤال يجــب
أن يُســأل ملــن مل يقــف ضــ ّد الظلــم،
فيُقــال لــه مــا ســبب عــدم وقوفــك
ضــد الظلــم؟ أمــا الوقــوف يف وجــه
الظلــم فهــو األصــل ،والــذي يجــب أال
ينفصــل عنــه أي شــيخ أو عــامل بــل أي
إنســان ،وقــد جــاء يف الحديــث “ إذا
ـاب أن تقــول للظــا ِمل يــا
رأيــت أمتــي تهـ ُ
ظــامل فقــد تُــو ِّد َع منهــم “ رواه الحاكــم
يف املســتدرك  ,فقــد جعــل النبــي
صــى اللــه عليــه وســلم هــاك األمــة
املعنــوي ،حــن تهــاب أن تقــول للظــامل
أنــك ظــامل ،أي كُـ ّـف عــن ظلمــك و ُعــد
اىل ُرشــدك ,وجــاء يف الحديــث اآلخــر “
إن مــن أعظــم الجهــاد كلمة عــد ٍل عند
ســلطان جائــر “ فعندمــا بلــغ النظام يف
إجرامــه حــدا ً مل يعــد يحتمــل ،وعندمــا
قُتــل النــاس العـ ّزل بالرصــاص ،واجتــاح
املــدن بالدبابــات ،واعتقــل الشــباب
ونُــكّل بهــم ،وســامهم أشــ ّد أنــواع
التعذيــب ،ناهيــك عــا كان يفعلــه
قبــل الثــورة ،مــن تضيــق ،وســجن لكل
مــن تســول لــه نفســه بالــكالم ضــده،
عندمــا بلــغ الســيل الــزىب  ...مل يكــن
لنــا بــد مــن قــول كلمــة الحــق ،حتــى
وإن كلفنــا ذلــك تهجرينــا مــن بالدنــا
وأرضنــا التــي أحببناهــا وتعلقنــا بهــا
وهــذا التهجــر يعـ ّد ابتــا ًء يسـ ًرا أمــام
مــا عانــاه ومــازال يعانيــه كثــر مــن
أبنــاء الشــعب الســوري يف كل أنحــاء
البــاد مــن تفنــن النظــام يف قتالهــم
ومعاداتهــم ومحاولــة إخضاعهــم لــه
 ...فنســأل اللــه أن يلهــم هــذا الشــعب
الكريــم الصــر والجلــد وأن يقــوي
إميانــه وعزميتــه ،فقــد تحمــل الكثــر
الكثــر والحمــد للــه عــى كل حــال .
*******

ماهــي املواقــف التــي تعرضتــم
لهــا ســيدي نتيجــة ملوقفكــم ؟
لقــد اتّبــع النظــام معنــا يف البداية
سياشــة فيهــا يشء مــن الحــذر ,يف
محاولتــه لكســبنا إىل صفــه كام كســب
عــددا ً مــن املشــايخ األخريــن هداهــم
اللــه ,فــكان ردُّه عــاى خُطبنــا يف بدايــة
الثــورة ,بأنكــم تح ّرضــون النــاس,
وتشــعلون الشــارع ,وعليــه جائنــا
الطلــب أن نريــد منكــم أن تتكلمــوا
عــى قنــاة الدنيــا  -وهــي قنــاة تابعــة
للنظــام  -كلمــة تهــدئ الناس والشــارع
الغاضــب !! وبعــد إلحــاح املســؤولني
وافقنــا ولكــن عــى أن التكــون الكلمــة
مــن غــر رشوط متــى علينــا وال نقــول
إال مايــريض اللــه ورســوله وضمرينــا,
وتحدثنــا أن النــاس يف ضيــق شــديد
يف كل مناحــي حياتهــم التــي تتحكــم
بهــا الدولــة بــكل مفاصلهــا وتديرهــا
حســب مصالحهــاال مصلحــة النــاس
والتــي اســترشى فيهــا الفســاد وأنهــك
البــاد بكليّتهــا فــكان لزامـاً عــى الدولة
واملســؤلني أن يفتحــوا أبوابهــم للنــاس
ويســمعوا أوجاعهــم وينفــذوا طلباتهم
املرشوعــة ويقومــوا بإصالحــات
حقيقيــة وعاجلــة  ...ومــا إىل ذلــك ؛
ولكــن مل تحصــل أي اســتجابة حقيقيــة
مــن أي مســؤول حكومــي ,وبعــد
أن أوغــل وزاد النظــام مــن تصعيــده
األمنــي يف التعامــل مــع النــاس ,وبعــد
تورطــه بالقتــل ,واجتيــاح املــدن,
كانــت املفارقــة! وذلــك حــن انتقدنــا
وبشــدة اجتياحــه ملدينــة حــاه يف
األول مــن رمضــان  , 2011وحملنــا
يومهــا الجيــش نفســه وقيــادة البــاد
مــن وراءه مســؤلية مــا حصــل يف حامه
مــن مجــازر مروعــة؛ عنــد ذلــك ُمنعنــا
مــن الخطابــة ,و ُحورصنــا يف عملنــا
املســجدي ,وهددنــا بشــكل غــر مبارش
بالقتــل والتصفيــة! فــكان الخيــار أن
نخــرج مــن البــاد ,وأن نتابــع عملنــا يف
خدمــة الســوريني جميعـاً مــن الخــارج,
حيــث تكــون الحريــة أكــر ,وتتحقــق
الفــاذدة بشــكل أعظــم.
*****
شــيخي الكريــم ماهــي أهــم
نشــاطاتكم بعــد خروجكــم من ســوريا
؟
بفضــلِ اللــه تعــاىل كان هنــاك
عــدد مــن األعــال التــي مــ ّن اللــه
علينــا بهــا يف خدمــة الشــعب الســوري
شــاركت يف ــــ تأســيس رابطــة
فقــد
ُ

علــاء الشــام ــــ وميكــن أن نقــول “
إعــادة إحيــاء الرابطــة ألنهــا كانــت
موجــودة يف األصــل قبــل وصــول
النظــام إىل الحكــم ،ثــم اضطــرت أن
توقــف نشــاطاتها إثــر ضغوط الســطوة
األمنيــة آن ذاك؛ وقــد قمنــا بفضــلِ الله
تعــاىل ،بتأســيس “ مؤسســة زيــد بــن
ثابــت األهليــة “ وافتتحنــا عــدة فــروع
لهــا خــارج ســورية ،وداخلهــا ،وكان من
أهــم نشــاطاتها :حملــة ســكن كريــم
التــي تهــدف إىل إســكان الالجئــن يف
مخيــات األردن يف الكرفانــات بــدالً
مــن الخيــم القامشــية  -املــدارس
الســورية يف مــر  :فقــد شــاركنا بفضل
اللــه بافتتــاح أكــر مــن ســت مــدارس
ألبنائنــا الســوريني يف مدينــة الســادس
مــن أكتوبــر يف مــر  -افتتــاح مركــز
كســاء كريــم وهــو مركــز خدمــي يف
الداخــل الشــايل ،يعمــل عــى تأهيــل
وتوزيــع األلبســة الــواردة إىل أهلنــا
املنكوبــن مــن الجاليــات الســورية
حــول العــامل ،حيــث يتــم توزيــع
آالف قطــع اللبــاس شــهريًا .مســاعدات
ماديــة وعينيــة للداخل الســوري وهذه
كانــت عىل فـرات مختلفــة ،ومــا زالت
مســتمرة إىل اآلن وللــه الحمد ،وتناولت
مشــاريع متعــددة ،فمنها :أكيــاس النوم
التــي وزعــت يف الشــتاء عــى الالجئــن
يف املخيــات و املســاعدات الغذائيــة
التــي ُوزعــت يف حــاة وإدلــب
والالذقيــة والغوطــة الرشقيــة املحــارصة
ودمشــق .كذلــك أضاحــي العيــد التــي
ُوزعــت عــى دمشــق وريــف حــاة.
وكان آخرهــا بفضــل اللــه مــروع
وعــى رزقــك أفطــرت وهــو مــروع
إلفطــار الصامئــن يف عــدد مــن املناطــق
يف الداخــل الســوري منهــا املحــرر متا ًمــا
ومنهــا املحــرر املحــارص .باإلضافــة إىل
عــدد مــن املشــاريع التــي مــ ّن اللــه

تعــاىل علينــا بهــا.
فضيلــة الشــيخ ماهــي رســالتكم
لق ـراء جريدتنــا ؟
املحبــة هــي أســاس التعايــش يف
كل مجتمــع ويف كل آنٍ وحــن ،فعاملنــا
اليــوم يف أشــد الحاجــة إىل التســامح
الف ّعــال والتعايــش اإليجــايب الــذي
كل بواجباتــه ويضمــن الحقــوق
يلــزم ً
للجميــع والــذي نحــن بحاجتــه اليــوم
أكــر مــن أي وقــت مــى؛ واإلســام
يقـ ّر ويلــزم يف كل أنظمتــه وترشيعاتــه،
بالحقــوق الشــخصية لــكل فــرد مــن
أف ـراد املجتمــع ،وال يجيــز أي مامرســة
تفــي إىل انتهــاك هــذه الحقــوق
اإلنســانية التــي متيــز بهــا اإلنســان
عــن ســائر خلــق اللــه عــز وجــل،
وإن املنظومــة األخالقيــة والســلوكية،
التــي رشعهــا الديــن اإلســامي وو ّجــه
املؤمنــن لاللت ـزام بهــا وجعلهــا ســمة
شــخصيتهم خاصــة وســمة مجتمعاتهم
عامــة ،هــي وحدهــا الكفيلــة بــأن
تخمــد كل فتنــة وتســ ّد الطريــق
أمــام كل رصاع مــن شــأنه أن يزعــزع
أمــن مجتمعاتنــا  .التســامح كســلوك
ليــس منــة مــن أحــد عــى أحــد أو
دليــل ضعــف أحــد أمــام أحــد بــل
هــو قــوة حقيقيــة ال يســتطيعها كثــر
مــن الضعفــاء وقــد رضب لنــا ســيدنا
وحبيبنــا ونبينــا محمــد صــى اللــه
عليــه وســلم أروع األمثلــة يف التســامح
والعفــو واإلنســانية والرقــي يف التعامــل
مــع الخصــم والعــدو .ومــا نعيشــه يف
ســوريا واملنطقــة مــن تبايــن األفــكار
وتعــدد األيديولوجيــات والطوائــف إمنا
التمســك
يؤكــد علينــا رضورة االلتـزام و ّ
بهــذه القيــم اإلســامية واملبــادئ
اإلميانيــة التــي نشــأنا وتربينــا عليهــا يف
ســوريا والحمــد للــه .أخــاق اإلســام
العظيــم هــي وحدهــا الضامــن للعيش
الكريــم وحفــظ الحقــوق وســيادة
األمــن واألمــان يف املجتمــع وهــي
الكفيــل لجهــود مؤسســاتنا باإلمثــار
ودوام اإلنتاجيــة املتقنــة ،وليــس لنهضة
البــاد أن تقــوم لــو مل نتحــى باألخــاق
فيــا بيننــا ونلتــزم بــرع اللــه يف
بيوتنــا وطرقاتنــا وكل أعاملنــا وأحوالنــا
ونتمســك مببــادئ ديــن اللــه يف ســائر
ّ
مياديــن حياتنــا لنحيــا كرا ًمــا وســعداء
يف الدنيــا واآلخــرة إن شــاء اللــه .
والحمــد للــه عــى نعمــة اإلســام.
تحرير  :حمزة منصور
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تحذيرات من انتشار “الليشمانيا”
بسبب تدفق الالجئين السوريين

قررت وزارة الصحة التركية توزيع نشرات إعالمية باللغتين التركية والعربية في جميع محافظات البالد
اإلحدى والثمانين ،للتوعية والتحذير من مرض الليشمانيا الذي بدأ ينتشر في عموم البالد ،وال سيما في
الواليات الجنوبية المتاخمة للحدود السورية ،مع زيادة تدفق الالجئين السوريين على تركيا.
وكشــفت مصــادر بــوزارة
الصحــة أنــه تــم طبــع 700
ألــف منشــور تحــذر مــن
مخاطــر مــرض الليشــانيا ،منهــا
 500ألــف باللغــة العربيــة،
اســتعدا ًدا لتوزيعهــا عــى جميــع
املحافظــات مــن أدرنــة يف أقــى
الشــال الغــريب إىل هــكّاري يف
أقــى الجنــوب الرشقــي.
وأشــارت تقاريــر طبيــة إىل أن
عــدد املصابــن مبــرض الليشــانيا
يف ســوريا مل يكــن يتجــاوز أربعــة
آالف قبــل انــدالع الحــرب ،إال أن
هــذا العــدد تخطــى  100ألــف
حالــة يف اآلونــة األخــرة ،فيــا
اكتشــفت حالتــان فقــط للمــرض
يف تركيــا إحداهــا عــام 2005
واألخــرى عــام 2010.
وذكــرت تقاريــر وزارة الصحة
الرتكيــة أن ألفــي شــخص يقيمون
يف مخيــات الالجئــن الســوريني
يف تركيــا أصيبــوا بهــذا املــرض،
فيــا ال يُعــرف بالضبــط عــدد
املصابــن بــه خــارج املخيــات؛
والذيــن تقــدر أعدادهــم بنحــو
 800ألــف شــخص.

وأوضحــت التقاريــر أن هــذا
املــرض الطفيــي يتســبب يف
إصابــة املريــض بــه بفقــر الــدم

وتضخــم األعضــاء الداخليــة
ومشــاكل يف نخــاع العظــام
والجهــاز التنفــي ،ورمبــا يفــى

إىل املوت.
واليوجــد عــاج ملــرض
الليشــانيا يف ســوريا ،وروج

البعــض عال ًجــا مزي ًفــا عــى أنــه
عــاج للمــرض يف حلــب أيــام
الحــرب.

تركيا :حظر التدخين يصل إلى األماكن المفتوحة
أطلقــت وزارة الصحــة الرتكيــة
حملــة بعنــوان“ :مياديــن خاليــة
مــن دخــان الســجائر” ،لتوســيع
نطــاق العمــل الــذي بدأتــه
ســابقاً للحــد مــن اســتهالك التبــغ
ومنتجاتــه يف األماكــن املغلقــة،
ليصــل حظــر التدخــن إىل األماكــن
املفتوحــة.
ووفقـاً للخطــة املوضوعــة من
قبــل الــوزارة ،ســيتم تطبيــق حظر
التدخــن ،ال ســيام يف األماكــن

التــي تســتخدم بكــرة ،مثــل
مراكــز التســوق ،ودور املــرح
والســينام ،ومداخــل األبنيــة،
وحدائــق األطفــال ،التــي ســتعترب
مــن املياديــن الخاليــة مــن دخــان
الســجائر.
وتهــدف الخطــة الوصــول
إىل نســبة  %95مــن املجتمــع
ال يســتهلكون التبــغ ومنتجاتــه
بحلــول عــام  ،2018ويف هــذا
الســياق ســيتم الرتكيــز عــى

املــدارس االبتدائيــة واإلعداديــة
والثانويــة واملعاهــد والجامعــات
يف إعطــاء املعلومــات عــن كيفيــة

مكافحــة التبــغ ومنتجاتــه،
وتشــكيل الوعــي بكيفيــة تغيــر
ســلوك اإلدمــان عــى التبــغ.

ووفقـاً ألهــداف الخطة بشــأن
اإلقــاع عــن التدخــن ،ســيتم
الســعي للوصــول إىل نســبة %50
مــن املدخنــن الذيــن ســيقلعون
عــن التدخــن ،ونســبة  %60يف
قطــاع العاملــن يف مجــال الصحــة،
والتعليــم ،واألوقــاف ،واألمــن
والســلك القضــايئ.
ومــن املخطــط لــه أن تصــل
نســبة املقلعــن عــن التدخــن بــن
النســاء الحوامــل إىل نســبة .%90
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مطلوب عمال
مؤهلني وغري مؤهلني
رجال – نساء
للعمل مبعمل تجهيز الرخام
يف املنطقة الصناعية الثانية
املواصالت مؤمنة
مقابالت العمل شخصية

POLMER MADENCİLİK TUR.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

m-4572

2. Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi No: 26
Tel: 0332 239 16 80 Selçuklu/KONYA
İlgili Kişi: ABDULLAH BEY: 0530 642 48 46

مطلوب عاملة

مطلوب عمال

Konsan Sanayi Bölgesi
Darbaz Sokak No: 33
Tel: 0507 013 64 64 - 346 09 46

Fevzi Çakmak Mahallesi Ayyıldız Cad.
Yıldız Sanayi Sitesi No: 64/65
Karatay / KONYA
Tel: 0332 345 05 07 www.yaytek.com.tr

إمرأة قادرة على طهي
طعام لعشر أشخاص
قادرة على القيام بأعمال
التنظيف والشاي
عدم تجاوز العمر  40عاما ً
مراجعات العمل شخصية

مطلوب عمال

رجال لتشغبلهم
في قطاع الزنبرك
العمر بين 25 – 18
مقابالت العمل شخصية
راتب شهري كافي +
ضمان صحي
 +طعام  +مواصالت

لتشغيلهم يف رشكتنا
حدادين
نجاريني ماهرين
ومساعدين
تعليم العامل الغري
مؤهلني
واملنتهني من الخدمة
العسكرية
مقابالت العمل شخصية

ARPESAN MAKİNA

İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

m-4543

m-4522

m-4545

)Konsan Organize Sanayi 10726 (Camgöz
SokakNo: 45 • Tel: 346 18 21 - 22 - 23
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في الصباح الباكر ومع أول اإلشراق مررنا بسيارة خاصة من مدينة الريحانية حدود الجيلفاكوس ,وبسبب التفجير الحاصل
على الحدود قامت قوات األمن التركية باقامة منطقة عازلة أمنة بيننا وبين الحدود السورية مايقارب الكيلومتر.تركنا
سياراتنا في الجانب التركي وركبنا سيارة الجيب القديمة التي تعمل كوسيلة للنقل والتحميل على الحدود بين البلدين.

يف ســجون األســد .لذلــك فإنهــم
يعرفــون بعضهــم جيــدا ً ويعلمــون
أيديولوجيــة كل فصيــل وماهيتــه.
كــا أن املقاتلــن الســورين
واألجانــب يأتــون مــن الخــارج
وينضمــون إىل جبهــة النــرة
التــي هــي إحــدى هــذه الفصائــل
املقاتلــة والتــي حاربــت خــارج
ســوريا مــن قبــل.

كل دقيقة برحلة
سبعين عام

وخــال دقائــق وصلنــا إىل
حــدود بــاب الهــوى مــن الطــرف
الســوري والتــي تخضــع لســيطرة
الجبهــة اإلســامية .يقولــون لنــا
إنزلــوا مــن الســيارة .مــن دون
تفتيــش أو ســؤال عــن الهويــة
أصبحنــا يف الجانــب الســوري .تلك
الدقائــق التــي عربنــا فيهــا مــن
تركيــا إىل ســورية كانــت مبثابــة
عــودة إىل الــوراء مايقــارب ســبعني
أو مثانــن عامــاً.
يف الجانــب األخــر مــن الحدود
ثــواين مــن الفــوىض ,االضطرابات و
الحــرب كانــت مثــل صفعــة عــى
وجوهنــا .وقبــل ركوبنــا الســيارات
التــي كانــت تنتظرنــا عــى الطــرف
األخــر ع ّرفونــا عــى زيــاد الــذي
ســرافقنا خــال رحلتنــا داخــل
ســوريا حيــث كان يجــب علينــا
حمــل كالشــينكوف بيدنــا ,بندقية
عــى ظهرنــا ,وقنابــل يدويــة عــى
صدرنــا للحاميــة واألمــان.

في كل مكان حرب بال
جبهة

تــم إخبارنــا بــأن ســيارة
الحاميــة التابعــة لفريــق وكالــة
أخبــار األناضــول أصيبــت بقذيفــة
عنــد نقطــة قريبــة جــدا ً لنــا.
ونفهــم جيــدا ً عــدم ســحب زيــاد
يــده عــن الزنــاد طــوال رحلتنــا يف
ســوريا بعــد علمــه مبقتــل مرافــق
فريــق وكالــة أخبــار األناضــول.
طرطــوس ( علويني ) ,القنيطرة
( نازحــن مــن الجــوالن  -الحــدود
االرسائيليــة) ,الســويداء ( الــدروز
) ,درعــا ( ســني ) ,ديــر الــزور (
عشــائر ســنية ومســيحيني ) ,شام (
أكرثيــة ســنية ) ,الحســكة ( أكـراد,
ســني ومســيحيني ) ,حمــص (
ســني وأكرثيــة مســيحية ) ,إدلــب

أسباب الخالفات بين
أطراف المعارضة
السورية

( ســني ) ,الالذقيــة ( أكرثيــة
علويــة ) ,الرقــة ( أغنــى مناطــق
النفــط حيــث يوجــد هنــاك أبــار
ومصــايف النفــط واملنطقــة تحــت
ســيطرة داعــش ) ,أمــا عــن الريف
الدمشــقي فالحــرب هنــاك
مســتمرة وبوتــرة عاليــة.
مــا الحظنــاه هنــاك بــأن
الحــرب مســتمرة يف املــدن الكبرية
حيــث تكــون الســيطرة لألســد
عــى مركــز املدينــة بينــا تكــون
األطــراف األخــرى التــي تحــارب
األســد مســيطرة عــى ضواحــي
املدينــة.

ندخل في حماية
الجبهة اإلسالمية

نبــدأ رحلتنــا يف املناطــق
الخاضعــة ملــن تطلــق عــى
نفســها اســم الجبهــة اإلســامية
التــي تتشــكل مــن العديــد مــن
الفصائــل اإلســامية والتــي تســعى
لتشــكيل دولــة إســامية .حيــث
تقــوم الجبهــة اإلســامية الســورية
بعملياتهــا املشــركة مــع الجيــش

السوري الحر.
كــا يطلــق اســم الجيــش
الســوري الحرعــى الفصيــل الــذي
تشــكل مــن العنــارص التــي مل
تخضــع ألمــر األســد .واألفــراد
املقصوديــن هنــا هــم العســاكر
الــذي مل يقبلــول بقتــل النــاس
وتفجــر املــدن .وبعــد ذلــك
أصبــح شــعار مــن هــم ضد األســد
الجيــش الســوري الحــر.
مــع ذلــك وبعــد بــروز
حالــة املقاومــة يف ســورية فقــد
تشــكلت العديــد مــن املجموعات
والفصائــل املختلفــة .وكل فصيــل
يحــاول إبــراز العمليــات التــي
قــام بهــا إىل الواجهــة .ولهــذا فــإن
إطــاق اســم الســوري الحــر عــى
جميــع أطـراف املعارضة الشــائعة
اليــوم أمــر خاطــئ .كــا تجــدر
اإلشــارة بأنــه يجــب عــدم نســيان
أن الدولــة اإلســامية يف العــراق
والشــام وجبهــة النــرة هــم أذرع
للمعارضــة كــا أنهــم تحاربــو
فيــا بينهــا.

كيف تتعارف الفصائل
فيما بينها ؟

أغلــب قــادة الفصائــل
املحاربــة األن يف ســوريا هــم عبارة
عــن أشــخاص كانــوا معتقلــن

يوجــد يف ســورية فصيــل
الدولــة اإلســامية يف العــراق
التابــع لتنظيــم القاعــدة بزعامــة
الظواهــري والبغــدادي وبالرغــم
مــن قوانيــن التنظيــم فقــد قامــوا
بإدخــال الفصيــل إىل ســورية
وتعديــل اســمه ليصبــح الدولــة
االســامية يف العــراق والشــام.
باإلضافــة لوجــود الجيش الســوري
الحــر التابــع للمعارضــة الســورية
وجبهــة النــرة والجبهة اإلســامية
الســورية .يتبــع...
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نصر الدين هوجا بطل النكتة
وحكيم الشعب التركي
ولد نصر الدين هوجا في العام  1208في مدينة اسكيشهير حي
سيفري حصار قرية هورتو .والده إمام قرية هورتو ووالدته السيدة
صدقة .حيث درس في مدرسة سيفري حصار .وعاد إلى قريته هورتو
ليصبح إمامًا بسب وفاة والده .استقر في مدينة أكشهير في العام
 .1237حيث استمع لدروس الشيخ سيدمحمد حيراني والشيخ سيد
حج ابراهيم .كما واصل أبحاثه في ما يتعلق بدين االسالم .وحسب
كقاض .مما أدى
س في إحدى المدارس .كما عمل
ِ
مايشاع بأنه د ّر َ
ً
نتيجة لما قام به من مهمات.
إلطالق اسم “ نصر الدين هاجه “ عليه
حيث اصبح فيما بعد “ نصر الدين هوجا “.

معلومات عن حياته.

بســبب حــب النــاس الشــديد
لــه .تــم الخلــط باملقــوالت,
مــا جعلــه يحظــى باكتســاب
معلومــات عــن حياتــه يف كل
مــكان ومؤهــات غــر عاديــة
مثــرة لالهتــام.
ومــن بــن هــذه املقــوالت ,أنه
تعــرف عىل الســلطان الســلجوقي.
وقــام بالتقــرب مــن حــرة موالنــا
جــال الديــن الرومــي .وبالتحــدث
بنفســه إىل تيمــور “ ملــك ايــراين
“ بعــد  70عــام .كــا توجــد
معلومــات بأنــه متــت رؤيتــه فجأة
يف أكــر مــن مــكان .حيــث تــويف يف

العام  1284يف مدينة أكشهري.

خصائص أفكاره

إن قيمــة نــر الديــن هوجــا
ليســت باألحــداث التــي عاشــها
فحســب ,حيــث ينبغــي أن تقــاس
برباعــة الســخرية والهجــاء ومعنــى
الفكاهــات التــي تناقلتهــا النــاس
عنــه .حيــث أعــرب بــأن قــدرة
الثنــاء واملــدح ,ونــوع املــرح
والســخرية ,وعنــر اإلضحــاك,
ال يتعلــق مبرحلــة معينــة وإمنــا
بشــكل حيــاة الشــعب األناضــويل,
هــو حســب مــا تــم فهمــه مــن
تفسـرات هذه الكلامت الســابقة,
بتدقيــق األلغــاز التــي كانــت
ســبب بإثبــات وجــوده إىل األمــام.

و مبا
يتعلق
بــه فــإن
العنــارص املشــكّلة
للفكاهــات هــي الحــب ,الثنــاء,
الهجــاء ,املــدح ,الســخرية,
االســتهزاء ,وامليــل إىل التســامح
بــكالم رقيــق دون التعــرض
للفــروض األساســية للديــن.
و ينتحــل الصفــات املتناقضــة
أثنــاء قولــه لهــؤالء ,العــامل,
الجاهــل ,املســامل,عديم االحســاس,
الخجــول ,املتــرع ,املتفاجــئ,
املاكر,الخائــف والعــدواين.
حيــث تكون خاصيــة فكاهاته
بأنــه يتواجــد بداخــل الحالــة التــي
يواجههــا .هــذه امليــزات تشــكل
منتجــات األفــكار ,ومايعكــس
مواقــف بعــض األحــداث للشــعب
األناضــويل .وهكــذا عــرف نــر
الديــن هوجــا مبــا يركــز عــى
روح الدعابــة ,ومايعكــس مشــاعر
النــاس.

الشــخص
الــذي يتــم
إنطاقــه ,فإنــه
يســتخدم لســان
مــن أنطقــه ,وهكــذا
يســمع النــاس صــوت
نــر الدين هوجــا بصوته نفســه.
فــإن ظاهــرة نــر الديــن هوجا مل
تنشــأ مــن يشء مجــرد وإمنــا مــن
حــوادث حقيقيــة وبشــكل ظاهرة
مرتابطــة.

كاراكاتشان
( اسم حمار نصر
الدين هوجا)

ذُكــر نــر الديــن هوجــا
بفكاهاتــه وبشــخصيته ,وهنــاك ميزة
أخــرى غــر أنــه يعكــس مشــاعر
النــاس فهنــاك موقــع حــاره ,فنــر
الديــن هوجــا ال يفــارق حــاره,
كاراكاتشــان هــو مــن حمــل نــر
الديــن هوجــا ,ولكــرة مــا ركبــه
كان لــه صفــة الصديــق الــذي لديــه
صفــات معينــة.
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اإلسباني كوستا يوقع عقد
انضمامه لتشيلسي

قال نادي تشيلسي -الذي ينافس في الدوري اإلنجليزي الممتاز
لكرة القدم إنه أكمل صفقة ضم مهاجمه الجديد دييغو كوستا
إلى صفوف الفريق بعد توقيعه عقدا لمدة خمس سنوات.
منــي الالعــب الــذي أنــا عليــه
اآلن ،كان الوقــت هنــاك ال يصــدق
بالنســبة يل ،إال أننــي أبــدأ مغامــرة
جديــدة اآلن ويحــدوين األمــل أن
أفــوز باملزيــد مــن األلقــاب مــع
تشــيليس”.
وكان كوســتا انضــم مــن
أتليتيكــو مدريــد بطــل دوري
الدرجــة األوىل اإلســباين يف بدايــة
هــذا الشــهر يف مقابــل  32مليــون
جنيــه إســرليني ( 54.87مليــون

ونقــل عــن اإلســباين كوســتا
( 25عامــا) قولــه ملوقــع النــادي
اإلنجليــزي عــى اإلنرتنــت “أنــا يف
غاية الســعادة بالتوقيع لتشــيليس،
الجميــع يــدرك أنــه مــن الفــرق
الكبــرة ويلعــب يف دوري يف غايــة
القــوة والتنافســية ،وأنــا ســعيد
للغايــة لبدايــة مشــواري يف إنجلرتا
مــع مــدرب وزمــاء رائعــن”.
وأضــاف “أود أن أشــكر
الجميــع يف أتليتيكــو الذيــن جعلوا

دوالر).
وصنــع املهاجــم املولــود يف
الربازيــل والــذي يتميــز بالقــوة
واللعــب بشــكل مبــارش لنفســه
ســمعة قويــة يف إســبانيا باعتبــاره
مهاجــا ال يشــق لــه غبــار ،حيــث
ســجل  64هدفــا يف  134مباراة مع
أتليتيكــو وســاعد كوســتا الفريــق
عــى الفــوز بلقب الدوري اإلســباين
املوســم املــايض وبلوغ نهــايئ دوري
أبطــال أوروبا.

اإلصابة تبعد كاريك عن مانشستر يونايتد  12أسبوعا

قــال نــادي مانشســر يونايتــد
املنتمــي للــدوري اإلنجليــزي املمتــاز
لكــرة القــدم إن مايــكل كاريــك
العــب وســط إنجلــرا ســيغيب
عــن بدايــة املوســم بعــد خضوعــه
لجراحــة خطــرة يف الكاحــل.
وقــال لويــس فــان خــال -الــذي
كان يتحــدث يف أول مؤمتــر صحفــي
كمــدرب ليونايتــد للصحفيــن-

“أصيــب مايــكل كاريــك ,إنهــا رضبــة
موجعــة للفريــق ألنــه العــب يتمتــع
بخــرة كبــرة” .وأضــاف “ســيغيب
لفــرة طويلــة جــدا بالنســبة يل”.
وأصيــب الالعــب البالــغ مــن العمــر
 32عامــا يف أربطــة الكاحــل خــال
التدريــب يف وقــت ســابق وخضــع
لجراحــة وهــو مــا ســيبعده عــن
املباريــات لفــرة مــن عــرة إىل

فرديناند على أعتاب كوينز بارك

ريــو
يســتعد
املدافــعفردينانــد
الســابق ملانشســر يونايتــد
اإلنجليــزي -للخضــوع
لفحــوص طبيــة يف نادي
كوينــز بــارك رينجــرز
.وعقــد فردينانــد (35
عامــا) محادثــات مــع
املديــر الفنــي لكوينــز
بــارك رينجــرز ،هــاري
ريدنــاب عقــب عودتــه
مــن الربازيــل ،حيــث كان

يعمــل كناقــد تلفزيــوين
خــال املونديــال.
ويبحــث فردينانــد
الــذي فــاز بلقــب الــدورياإلنجليــزي ســت مــرات
ولقبــن يف كأس رابطــة
املحرتفــن ولقــب واحــد
يف دوري أبطــال أوروبــا
وكأس العــامل لألنديــة مــع
مانشســر يونايتــد -عــن
نــاد جديــد لالنضــام إليــه
منــذ نهايــة املوســم املــايض

 12أســبوعاً .وسيســافر مانشســر
يونايتــد إىل الواليــات املتحــدة إلقامة
جولــة تســبق انطــاق املوســم بينــا
ســيبقى العــب الوســط يف بــاده
للتعــايف.
ويســتضيف يونايتــد منافســه
ســوانزي ســيتي يف مباراته االفتتاحية
للموســم الجديــد يف  16أغســطس/
آب.

رودريغيز وميسي ورونالدو المرشحين ألفضل العب بأوروبا
أعلــن االتحــاد األورويب لكــرة
القــدم (يويفــا) عــن قامئــة مختــرة
ألســاء عــرة العبــن مرشــحني
لجائــزة أفضــل العــب يف أوروبــا
.وتصــدر الكولومبــي جيمــس
رودريغيــز هــداف مونديــال الربازيل
القامئــة بجانــب الســاحر األرجنتيني
ليونيــل ميــي هــداف برشــلونة
والربتغــايل كريســتيانو رونالــدو نجم
ريــال مدريــد.
وحقــق رودريغيــز مســرة
مذهلــة يف املونديــال مــا جعــل
أكــر أنديــة العــامل وعــى رأســها

مانشســر يونايتــد وريــال مدريــد
تســعى لضمــه مــن صفــوف
موناكــو الفرنــي .وضمــت القامئــة
أيضــا أســاء اإلســباين دييغــو
كوســتا النجــم الجديــد لتشــليس،
واألرجنتينــي أنخيــل دي ماريــا نجــم
ريــال مدريــد ،واألوروغويــاين لويــس

ســواريز املنتقــل حديثــا لربشــلونة،
بجانــب أربعــة العبــن مــن بايــرن
ميونيــخ األملــاين ،وهــم فيليــب الم
وتومــاس مولــر ومانويــل نيويــر
والهولنــدي أريــن روبــن.
وخلــت القامئــة مــن أمثــال
الســويدي زالتــان إبراهيموفيتــش
والويلــزي غاريــث بيــل والربازيــي
نيــار .ومــن املقــرر أن يعلــن الفائــز
بجائــزة أفضــل العــب يف أوروبــا يف
قرعــة دور املجموعــات لــدوري
أبطــال أوروبــا يف  28أغســطس/آب
املقبــل.
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شان يثني على
الالعبين الجدد

أثنى أحمد شان رئيس نادي قونية
سبورعلى الالعبين الجدد وذلك في حفل
توقيع نقل الالعبين دجالما وماريكا.

سيوفر
دجالما
مساهمة أكبر

أكــد أحمــد شــان رئيــس
النــادي بــأن أداء
دجاملــا املميــز
املوســم
يف
الثــاين وكونــه
املفضل بالنســبة
ملشــجعينا
ومجتمعنــا هــو
الــذي دفعنــا
للتوقيــع معــه
مــرة أخــرى
حيــث قــال “ الجميــع يعلــم
حجــم املســاهمة التــي صنعهــا
دجاملــا يف فريقنــا .واألن إننــا
نوقــع العقــود معــه بعــد
اســتئجاره لعــام كامــل مــن

نــادي “ ف س بورتــو “ .إننــا
نؤمــن بــأن دجاملــا سيســاهم
يف فريقنــا بشــكل أكــر بعــد
األداء الذي ســيظهره يف املوســم
القــادم .فالنميض ســوي ًة موســم
مــن النجاحــات.
أمتنــى الخــر
للطرفــن املوقعــن
عــى العقــد.

أفــاد أحمــد شــان رئيــس
النــادي بــأن فريــق قونيــة
ســبور وقــع عــى عقــد نقــل
مهــم حيــث قــال “ لقــد
وقعنــا عــى عقــد نقــل حــارس

املنتخــب الرومــاين الوطنــي
ســيربيان ماريــكا بعــد العديــد
مــن املحادثــات القيمــة .حيــث
اتفقنــا عــى انضاممــه لفريقنــا
ملــدة عامــن .إن شــاء
اللــه أمــل بــأن يظهــر
ماريــكان مهاراتــه يف
األداء كتلــك التــي
أظهرهــا يف منتخبــه
الوطنــي وبقيــة
الفــرق األخــرى التــي
لعــب بهــا ليمــي
موســاً ناجحــاً
باســمه وباســم
فريقنــا .أشــكر كل مــن ســاهم
لضــم العــب مهــم مثــل ماريكا
لفريــق قونيــة ســبور .وامتنــى
الخــر للطرفــن املوقعــن عــى
العقــد “.

كــا وتوجــه النســور عقــب
وصولهــم إىل دوســلدورف إىل
مــكان املعســكر يف فنــدق “
االلبابنــدال “ مــرورا ً “ بأرنهيــم “.
بــدأت التدريبــات يف ســاحة
الفنــدق مبشــاركة جميــع الالعبــن
حيــث أن فريــق توركــو قونيــة
ســبور ســوف يبقــى يف هوالنــدا
ملــدة أربعــة عــر يوم ـاً .كــا أن
فريــق األبيض-األخــر ســيقوم
بالتحضــر لخمســة مباريــات أثناء
تواجــده يف هولنــدا .أول مواجهــة
ســتكون يف الثالــث والعرشيــن من
متــوز يــوم األربعــاء يف ســاحة “ ت

ف و بيكــوم “ الســاعة الســابعة
مســا ًء مــع فريــق “ ف س توينــت
“ .كــا أن عمليــات النقــل يف
فريــق قونيــة ســبور إكتملــت
بغــض النظــر عــن الحــارس .أمــا
مــن أجــل نقــل الالعــب ارتوغــول
الت ـزال املحادثــات مســتمرة بــن
فريــق األبيض-األخــر وفريــق
فيرنبهتشــه .وبالرغــم مــن عــدم
وجــود حــارس محــي فســيتم
وضــع حــارس أجنبــي حيــث يتــم
التخطيــط لإلنتهــاء مــن عمليــة
النقــل خــال أســبوع.

سعد ا ء
لجلبنا
ماريكا

قونية سبور في هولندا

ذهــب فريــق توركــو قونيــا
ســبور إىل هوالنــدا يف املوســم
الثــاين مــن أجــل معســكر عمــل,
حيــث حصلــت هنــاك تحــوالت
جديــدة يف القافلــة بانضــام
دجاملــا وماريــكا .بعــد اســراحة
اســتمرت ليومــن عقــب مخيــم
اســبارتا أجتمــع الفريــق بعــد ظهر
يــوم األحــد يف بنــاء النــادي حيــث
بــدأت التدريبــات يف ســاعات
املســاء .كــا ُســجل توقيــع كل من
دجاملــا كامبــوس الــذي تــم رشاءه
ملــدة عــام مــن  /ف س بورتــو /
والعــب الهجــوم ســيربيان ماريــكا
الــذي تــم نقلــه مــن  /جيتافــه /
ملــدة عامــن.
حيــث توجــه فريــق األبيــض-
األخــر عــر الخطــوط الجويــة
أناضــول يف الســاعة 10.10
إىل اســطنبول ومــن هنــاك عــر
الخطــوط الجويــة الرتكيــة ومــن
مطــار صبيحة جوتشــن الــدويل يف
الســاعة  12.05إىل دوســلدورف.
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الملعب المصغر

إن لم تكن جميع المدن فإن
معظمها يوجد ف ي� ساحاتها
شعارات الفريق التابع للمدينة.
ال يعرف لماذا ,ال يوجد ف ي� مدينتنا
أي متحف أو ساحة أو ت
ح� تذكار
خاص بفريق توركو قونية سبور.
بمعزل عن نادي الفريق الذي
يوجد ف ي� منطقة ظفر ,فال يوجد
ف ي� مركز المدينة شجرة وال حجرة
لفريق توركو قونية سبور.
شاهدت ف� ي ن
مرس� .....
ُ ي
ففي أهم مناطق مدينة ي ن
مرس�
ف ي� جادة مندرس تم إنشاء ساحة
لفريق فنار بهشه .كما وقام
بافتتاحها عزيز يلدرم..
إذا قام فريق فنار بهشه بهذا
فهل يتوقف فريق كاالتا ساراي ؟
فهم أيضاً قاموا بإقامة ساحة
ف
و� نفس المكان.
خاصة بالفريق ي
..
هل يوجد لفريق البيشكتاش ؟
نعم ,يوجد أيضاً ساحة خاصة
لفريق البيشكتاش.....
ين
مرس� داخل الحديقة الثقافية ..
يا لها من حالة شاذة ,ال يوجد
ف� مدينة ي ن
مرس� شعار أو باب
يأو ت
ح� مدخنة لنادي أو فريق «
إدمان�دي ي ن
مرس� «
ي
ف
كث� من المدن ت
ال�كية
يوجد ي� ي
شوارع ,أحياء وساحات تحمل
اسم نوادي اسطنبول .أ
للسف,
كما سلف وذكرت أعاله تلك
المدينة ال تحوي ت
ح� عىل رمز
للفريق التابع لها.
يوجد ت ف
ازم� ....
ح� ي� ي
كب�ة جداً لفريق
كما يوجد ساحة ي
كارشه كايا...
جيد جداً لقد فعلها الرجال....
علم الكارشه كايا يرفرف...
إن فريق كارشه كايا ,كوزتبه وألتاي

أزم�
أو ألته نوردو هم فخر ي
حيث يتم النظر لنواديهم ي ن
بع�
االفتخار....

ومن أجل أن يسلك فريق قونية
سبور منحى الفرق أ
الخرى أال
يجب أن يكون له ساحة ف ي� مركز
المدينة أيضاً؟
عىل سبيل المثال مثل هكذا
ساحة من الممكن إنشائها ف ي�
محيط حديقة الثقافة.
المشجع� ي ن
ين
ب�
يجتمع هناك
الح� أ
ين
والخر ,أعلم من غنائهم
أ
ن
غا� ذهابهم للملعب.
ال ي
فمن الممكن إقامة مثل هكذا
ساحة ف ي� حديقة الثقافة من أجل
الذهاب إىل الملعب الجديد....
يصبح اسمها ساحة قونيا سبور...
ين
المشجع�
يجتمع هناك كل
ويذهبون للملعب الجديد...
أعتقد بأنها فكرة جميلة....

أما الملعب فهو ألم أخر ف ي�
القلب....
سيصبح الملعب القديم من
التاريخ مع افتتاح الملعب
الجديد....
ومن أجل احياء ذكرى الملعب
القديم فإذا تم إنشاء ساحة
لفريق قونية سبور ف ي� حديقة
الثقافة لن يكون إنشاء مجسم
مصغر للملعب القديم أ
بالمر
السء ,أليس كذلك ؟
ي
هذا ويكون احياء للملعب
القديم ف ي� داخلنا وعدم نسياننا
له ف ي� نفس الوقت....
أعتقد بأن تماثيل الخراف وهياكل
الماعز ف ي� أماكن مختلفة أصبحت
هي الرائدة ف ي� المدينة ,بينما أن
المجسمات تلعب دوراً هاماً ف ي�
إحياء الذكريات بع� التاريخ.....
وال أعتقد إذا قام السيد طاهر
أكيوريك رئيس بلدية قونية
الكب�ة بتقديم مثل هكذا ش
م�وع
ي
أن اليتم تنفيذه.

