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ين
أم�!...

أ
ف أ
خ�ة بمرحلة تبعث عىل القلق ألبعد
نمر ي� اليام ال ي
الدرجات...
أ
ت
اليأ�
فالناكرون
الذين يشدون الحبال للقلية وعندما ي
صوت من أ
الصنام ت
ال� صنعوها وعبدوها يحاولون والعياذ
ي
باهلل إغضاب هللا...
انتباه:
فجناب الحق ال يس� أ
المور تبعاً للرأي العام...
ي
يطلب من العبد أن يؤدي وظيفته كما يرام وينتظر منه
التنفيذ...
ش
�ء
يقظون ,يبدو من مناظرهم سمة ب
الك� .يشبهون كل ي
ين
مهرج� إالعالم االجتماعي,
المشايخويعت�ون
عجيب يغ�
ب
يحمسون الشعب ويطلبون من هللا ماعاذ هللا التوبة...
ن
ن
الفال�”
الفال� إىل المكان ي
“يا هللا أرسل ملكك الفالن ي
إييييه؟
“اقهرهم وشتتهم”
يا يقظ ,أنت ستفعل
�
وس ِإ َّن ِفي َها ق َْو ًما َج َّب ِار َين َو ِإنَّا لَن نَّ ْد ُخ َل َها َح ت َّٰ
“ قَالُوا يَا ُم َ ٰ
ُون (المائدة.)22
يَ ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها ف َِإن يَ ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها ف َِإنَّا َد ِاخل َ
الذك...
المالئكة ذاهبون  .وسينتظر يقظُنا وبيده الهاتف ي
فسيخ�ونه...
وعندما بنهي المالئكة عمل زوربا
ب
وحجي عمي سيصل أيضاً هكذا ...ويرسل تغريدة من
هناك...
كــ” الحمد هلل المكان ن
الفال� لنا “...
ي
وجميع القنيويون يقولون أيضاً”:هل هارب من ي ن
الجب�”.
وهماك يقظون ث
بكث�:
أك� ي
البابيل أجعلوهم أ
“يا أيها أ
والرض سوية ...يارب أرسل
أ
البابيل”...
صار...
تمام...
إذاً أنت ابتعد من هناك .ت
ح� ال يسقط شيئاً عىل رأسك
بمحض الخطأ يا مبارك...
ت
ح� “العصفوة” يعرف ...المكان الذي التقط به
العصفور...
يظنونه أ
كالصنام...
فسكّان السماء اليعملون بالغاز...
وال يقومون بأعمال وفقاً للسياسة الحقيقية ,وال يظلمون
الشع�...
تحت الضغط ب ي
بأمر إلهي...
بل يعملون
فبعد أن يرسل ِ هللا لك أ
البابيل والمالئكة لما سيعطيك
الوظيفة والمهمة؟
ستقول”:يا محور” ,لن يليق بنا ,وسيكون ذاك اللفظ قليل
عليه...
وس ِإنَّا لَن نَّ ْد ُخ َل َها أَبَ ًدا َّما َد ُاموا ِفي َها ۖ فَاذ َْه ْب
م
ا
“قَالُوا يَ ُ َ ٰ
ون” (المائدة )42
نت َو َربُّكَ َفقَا ِت َل ِإنَّا َه ُاه َنا ق َِاع ُد َ
أَ َ
أنعمل نحن عىل إظهار االتجاه اليهودي؟
انتباه:
بالتأكيد هللا غالب عىل أمره...
فمهما كان الظاهر ,ومن كان الغالب أو المغلوب,
فالغالب والحاكم هو هللا!...
“وسيخرج من يقول لنا أال ندعو”؟
طبعاً ادعو أيها المسلم...
الرض والسماء ...بالعقل ومع آ
مع أ
الذان ادعو...
ولكن قبل أن تقوم “بتحدبد المكان” للمالئكة بع� الهاتف
الذك الذي ي ن
ب� يديك...
ي
انشط ,وادخل ف ي� االستقامة ,بعرقكَ  ,وبعها اطلب
المساعدة ,,,ت
ح� كن طالباً للسفر ,النرص ليس بيديك ...فقبل
السفر تريد الظفر...
يا ربينا:
بحرمت من يقدمون أرواحهم وأفئدتهم ف ي� سبيل هللا
ين
ين
مؤدب� .واعطي
والغ�
يار� عن هؤالء
المتقاعص� ي
اعفو ب ي
الذك
الفراسة لهؤالء الذين بننا وعقولهم التصل لحد التلفون ي
الذي ي ن
ب� أيدينا يا ب ير�...
وس ق َْو َم ُه َس ْب ِع ي ن َ� َر ُجال ً ل ِِّميقَا ِت َنا َفل ََّما أَ َخذَ تْ ُه ُم
م
َ“و ْاخ َتا َر ُ َ
اي أَتُ ْه ِل ُك َنا ِب َما
الر ْجفَةُ ق ََال َر ِّب ل َْو ِش ْئ َت أَ ْه َل ْك َت ُهم ِّمن ق َْب ُل َو ِإيَّ َ
َّ
الس َف َهاء ِم َّنا ِإ ْن ِه َي ِإال َّ ِف ْت َن ُتكَ تُ ِض ُّل ِب َها َمن تَ َشاء َوتَ ْه ِدي
ف ََع َل ُّ
نت َخ ي ْ ُ� ا ْلغَ ِاف ِر َين” ﴿
نت َو ِل ُّي َنا فَاغ ِْف ْر َل َنا َوا ْر َح ْم َنا َوأَ َ
َمن تَ َشاء أَ َ
عرفة﴾٥٥١
ين
أمي�...

لن نقبل بتحول مفاوضات
السالم إلى استسالم

دعا المنسق العام للهيئة
العليا للمفاوضات ،رياض
حجاب مجموعة الدول
الكبرى إلى االجتماع سريعًا
لتقييم الهدنة ،التي قال
إنها "لم تعد قائمة على
األرض" ،مؤكدا تعليق
مشاركتهم في مفاوضات
جنيف.

وأضاف "حجاب" خالل مؤمتر صحفي يف مدينة
جنيف السويرسية ،إن "إيران تحشد اآلالف من
املقاتلني يومياً ورأس السلطة فيها يدعو إىل الجهاد
يف سوريا ( )...والطائرات الروسية تقصف وتستخدم
القتابل العنقودية والنابامل" ،فيام "مينع السالح عن
الفصائل املقاتلة يف سوريا" منذ بدء تطبيق الهدنة،
مشريا ً أنها "عملية مكشوفة لتمكني النظام املجرم"،
كام وصفه.
وأك ّد أنه "ال ميكن أن يكون هناك حل وبشار
األسد يف السلطة" ،معربا ً عن رفضه ألي مسائل
ترضية ألطراف إقليمية أو دولية (موجهاً حديثة

لألمم املتحدة).
وقال ":حجاب لن نقبل بان تتحول "مفاوضات
السالم" اىل "استسالم" وال ميكن ألي عاقل لديه ذرة
اخالق وضمري ووطنية ان يوقع عىل صك اعادة
انتاج االسد وتثبيت حكمه وعائلته ونظامه "اىل
األبد"
واألفضل لدميستورا ان يذهب ملقر املخابرات
الجوية أو الفرقة الرابعة او السفارات الروسية
و اإليرانية والصينية بدمشق او قاعدة حميميم
العسكرية "ليدير" مفاوضات النظام مع النظام  ..ال
داعي لجلب هذه "الوفود" لجنيف ولتبقى اقرب

اىل جانب عيل مملوك وحافظ مخلوف وقاسم
سليامين واملندوب السامي الرويس
وأضاف أن "الهيئة العليا للمفاوضات" ستغادر
املفاوضات لكن سيبقى بعض أعضاءها لعقد
اجتامعات وندوات ،قائالً "من غري املناسب أخالقياً
وال إنسانياً ان يكون هناك مفاوضات والسوريني
ميوتون كل يوم".
وتط ّرق "حجاب إىل الوضع يف مدينة حلب
وريفها واصفاً إياه بـ"السئ جدا ً" ،محذرا ً مجلس
األمن واملجتمع الدويل من حدوث كارثة إنسانية يف
املدينة ،يف حال حارصتها قوات النظام.

غرق مئات الالجئين قرب السواحل المصرية
قال الرئيس اإليطايل سريجيو ماتاريال إن
املئات لقوا حتفهم فيام يبدو يف مأساة جديدة
تقع لالجئني يف البحر املتوسط.
وذكرت تقارير إعالمية أن هناك ما يصل
إىل  400ضحية جراء انقالب قارب بالقرب من
السواحل املرصية لدى محاولتهم اإلبحار إىل
أوروبا.
وقال ماتاريال متحدثاً يف مراسم منح جائزة
يف روما إن "أوروبا بحاجة إىل التأمل من جديد
أمام "مأساة أخرى يف البحر املتوسط مات
فيها عىل ما يبدو املئات" .ومل يدل باملزيد من
التفاصيل.
وقال خفر السواحل اإليطايل أنه ليس لديه
معلومات بشأن تلك الكارثة.
من جانبه أكد وزير الخارجية اإليطايل باولو

جنتيلوين التقارير عن وفاة الكثري من الالجئني
يف املياه اإلقليمية املرصية .وأضاف أنه يف انتظار
املزيد من التفاصيل .وتابع للصحفيني "املؤكد هو
أننا نواجه مرة أخرى مأساة يف البحر املتوسط
بعد عام بالضبط من املأساة التي ...وقعت يف
املياه الليبية" يف إشارة إىل وفاة مئات الالجئني
قبالة ليبيا يف أبريل عام  .2015وقال جنتيلوين:

"هذا سبب قوي آخر ليك تلزم أوروبا نفسها
بعدم بناء أسوار".
ومن جانب أخر انتشلت قوات خفر
السواحل اإليطالية ست جثث وأنقذت 108
الجئني إثر غرق قارب بالبحر املتوسطغرد النص
عرب تويرت ،يف حني ترجح الحكومة الصومالية غرق
أكرث من مئتي صومايل كانوا عىل منت القارب.
من جانبها ،قالت الحكومة الصومالية إن
ما بني مئتني وثالمثئة من مواطنيها رمبا غرقوا يف
املتوسط ،مشرية -عىل لسان وزير اإلعالم محمد
عبدي حري -إىل أنه ال يوجد رقم واضح ألنهم
يسافرون بشكل غري نظامي.
وشهد العام املايض غرق نحو أربعة آالف
الجئ يف حوادث متفرقة ،كان أبرزها حادث غرق
أمام السواحل الليبية.
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ح�ض الحفل الذي اقيم ف ي�
قاعة المؤتمرات والرياضة مايزيد عن
 51ألف داخل القاعة وخارجها .ي ز
وتم�
الحفل بحضور رئيس الوزراء ت
ال� يك
أحمد داوود أوغلو وعقيلته ووزير
الثقافة والسياحة ماهر أونال ووزير
الغابات وشؤون المياه فيسل أوروغل
إىل جانب نواب مجلس الشعب عن
ووال المدينة معمر أرول
مدينة قونيا ي
الكب�ة طاهر أكيوريك
ورئيس البلدية ي
بالضافة إىل الفنان االسالمي العالمي
إ
والشه� يوسف اسالم والمفكر عمر
ي
فاروق والفنان ت
ال�ك المشهور ي ن
ب� أوساط
ي
جيجل كما ح�ض الحفل
الشباب مصطفى
ي
عدد كب� من أ
الجانب وعىل رأسهم عدد
ي
ف
ين
ين
المقيم� ي� مدينة قونيا
السوري�
كب� من
ي
أهال قونيا فرحتهم ف ي�
شاركوا
والذين
ي
حصول مدينتهم عىل لقب عاصمة السياحة
للعالم االسالمي.
بدأ الحفل بقراءة أليات من القرآن
الكريم تالها القارىء ت
ال� يك المشهور بكر
ديفل قام بعدها المفكر عمر فاروق بإلقاء
ي

أن
ن� ولدت ف ي�
أشكر هللا
تعاىل ل ي
ن
وجعل� هللا ابن بلد من
قونيا.
ي
موالنا .سعيد ن
ح�ض
لكو� واحد
ت
ي
أهال مدينة قونيا .ففي كل
من ي
ن
يغرق� أهلها
زيارة يل لمدينة قونيا
ي
بالمحبة والحنان .فعندما دخلت
القاعة أحسست وكأن جميع
ن
يعانق�
الموجودين ف ي� القاعة
ي
كروح واحدة .فمدينة قونية هي
مركز المحبة والعشق للعالم
ن
جيجل
مصطفى
يوسف اسالم
ي
وإن� أشعر بالفخر
االسالمي .ي
قص� عن الجمال
لكون مدينة قونيا عاصمة سياحية
كلمة ترحيبية وعرض فيديو ي
الفنان
بعده
اللهي ومعناه الحقيقي تحدث
إ
لديار العالم االسالمي أجمع".
العالمي
الشه� يوسف اسالم وعرض أفيديو كما قدم رئيس الوزراء أحمد داوود
ي
أ
أوغلو لوحة من أ
ت
ال� تتحدث عن اليتام
اليات الكريمة هدية ليوسف
لحد أعماله الفنية ي
وبعدها تحدث رئيس الوزراء داوود أوغلو
إلسالم.
ن
ت
ً
ا
روح
أن� موجود دائماً ف ي� قونيا
الشه�
صعد بعدها الفنان ال� يك
ي
حيث قال ":ي
وذهناً .ففي أي وقت أشعر فيه بالضيق
جيجل المرسح وقدم أغنيته
مصطفى
ي
النسان العزيز أشد
أو أبحث عن مجتمع إ
الدينية بعنوان "هللا هللا" انتقل بعدها إىل
العزم إىل قونيا .أفئدتنا وقضيتنا معكم.
جانب رئيس الوزراء الذي شاركه الغناء سوياً
ونشعر بالفخر لكون قونيا الشقيق العزيز
بصحبة الفنان العالمي يوسف إسالم.
لكل من القدس ش
ال�يف والمدينة المنورة.
تقرير :حمزة منصور
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قمة منظمة التعاون اإلسالمي
إدانة جماعية إليران وحزب اهلل

اختتمت القمة اإلسالمية الـ 13أعمالها الذي عقدت في مدينة اسطنبول التركية ببيان دان "تدخالت
إيران في الشؤون الداخلية لدول أخرى" ،كما دان قيام "حزب اهلل" اللبناني "بأعمال إرهابية".
وافق قادة الدول العربية واإلسالمية
املشاركة يف القمة اإلسالمية الـ ،13الذي عقد
يف إسطنبول ،عىل البيان الختامي الذي صدر
عن القمة يف جلستها الختامية..
من جانبة قال األمني العام لـ”املؤمتر
اإلسالمي” إياد مدين ،إن هناك من يرصف
أموال كبرية لنرش اإلسالموفوبيا يف العامل ،يف
الوقت الذي ينرش فيه تنظيم داعش اإلرهايب
مئات الرسائل عرب وسائل مختلفة ،مشريا إىل
أن هذه القمم هي ركيزة أساسية من ركائز
منظمة التعاون اإلسالمي.
وشارك يف القمة التي انعقدت عىل مدار
يومني يف اسطنبول الرتكية ،ممثلون عن أكرث
من  50دولة إسالمية ،بينهم أكرث من 20
زعيام أبرزهم العاهل السعودي امللك سلامن
بن عبد العزيز والرئيس اإليراين حسن روحاين.
وندد البيان الختامي بـ"تدخالت إيران
يف الشؤون الداخلية لدول املنطقة ودول
أخرى أعضاء ،منها البحرين واليمن وسوريا
والصومال ،وباستمرار دعمها لإلرهاب".
وذكرت وسائل اإلعالم اإليرانية أن الرئيس
اإليراين ووفده مل يشاركا يف االجتامع الختامي
للقمة اعرتاضا عىل هذه اإلدانات تجاه
طهران.
هذا ودان بيان القمة الختامي
"حزب الله لقيامه بأعامل إرهابية
يف سوريا والبحرين
والكويت واليمن،
ولدعمه حركات
وجامعات إرهابية".بينام
أعلنت وزارة الخارجية
العراقية أن العراق تحفظ وبشدة

عىل الفقرة املتعلقة بإدانة حزب الله اللبناين،
والتي تضمنها البيان الختامي لقمة منظمة
التعاون اإلسالمي.
ويدعو البيان الدول اإلسالمية للتكاتف يف
مواجهة اإلرهاب ،كام يطالب أرمينيا بـ"سحب
قواتها فورا وبشكل كامل" من إقليم
قره باغ ،ويعرب عن دعم "القضية
العادلة للمسلمني القبارصة
األتراك" ،واملفاوضات األممية
من أجل تسوية شاملة لها.
كام يتضمن دعام
لتسوية األزمة السورية وفق
بيان "جنيف  ،"1والعملية
السياسية
برعاية

األمم املتحدة لتحقيق انتقال سيايس يقوده
السوريون ،ويدعو البيان األطراف الليبية إىل
دعم حكومة الوفاق الوطني.
وأعرب البيان عن الدعم الكامل للحكومة
العراقية يف جهودها للقضاء عىل تنظيم
"داعش" ،كام أكد دعم التحالف العسكري
اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب داعيا
الدول األعضاء لالنضامم إليه.
أما القضية الفلسطينية
فتصدرت اإلعالن الذي دعا إىل
عقد مؤمتر دويل للسالم لوضع
اآلليات املناسبة لتقرير الحامية
للشعب الفلسطيني ،وإنهاء
االحتالل اإلرسائييل مبا يف ذلك للقدس
الرشقية.

أكد الرئيس الرتيك رجب طيب أروغان
يف ختام القمة اإلسالمية ،عىل أن الوحدة
والتضامن ،هي أهم ما تحتاجه املنطقة
لتجاوز الظروف الصعبة التي مير منها العامل
اإلسالمي ،معتقدا أن صورة األخوة التي
أظهرها املشاركون خالل القمة ،والذين ميثلون
مليار و 600مليون مسلم يف العامل ،بعثت
رسائل هامة إىل املسلمني والبرشية جمعاء.
وأضاف أردوغان أن هذه القمم هي
ركيزة أساسية من ركائز منظمة التعاون
و»علينا الرتكيز عىل التعاون والتضامن بيننا
من أجل تحقيق أهدافنا».
وأشار إىل أن تنظيم «داعش» ينرش مئات
الرسائل عرب وسائل مختلفة ،وهذا يحتاج
إىل دعم مادي ومعنوي ،مؤكداً أن هناك
من ينفق أموال طائلة لنرش اإلسالموفوبيا يف
العامل.
وقال أيضاً نحن فيام يتعلق باملذهبية
لسنا شيعة ولسنا ُسنة ،لدينا دين واحد ،هو
اإلسالم ،وعلينا صياغة مفهوم الوحدة ،عىل
أساس مبدأ «الوحدة قوة» ،وال ميكننا تجاوز
املشاكل التي تحيط بنا مامل ننجح كمسلمني
بتحقيق العيش املشرتك رغم فروقاتنا.
وأفاد أردوغان بأن تركيا اقرتحت تشكيل
منظمة متثّل املسلمني املقيمني يف القارة
األوروبية ،وقال إنه يف حال تشكيل هيئة
مشرتكة للهالل األحمر بني الدول اإلسالمية،
سيصبح تقديم
املساعدات لجميع
دول العامل ،أكرث فعالية
وقوة.
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شك ارً تركيا
حرض الحفل الذي أطلق عليه اسم "شكرا ً تركيا"
كل من رئيس بلدية قاراطاي وممثلون عن جمعية
إيك دو إيك باطي وجمعيات أخرى كام حرض الحفل
مايقارب  200شخص من كافة الجنسيات العربية.
وبدأ الحفل بتالوة لبعض أيات القرآن الكريم تالها
الشاب الجامعي نوشان الزبري وقف بعدها الحضور
دقيقة صمت عىل أرواح الشهداء وتم عزف نشيد
االستقالل الرتيك .ومن ثم تحدث محمد فاتح
رئيس مجلس شباب قراطاي ُمرحباً بالحضور حيث
قال":يشء جميل أن ميثل الطالب األجنبي دولته
وثقافته يف البلد الذي يتابع دراسته به .فتامزج
الثقافات واجتامع الجنسيات املختلفة يف مكان واحد
يزيد روح املجبة والتأخي بني الجميع".
وبعدها تحدث وليد محمود نائب رئيس اتحاد
الطلبة العرب وتشكر محمود بدوره مركز شباب
قاراطاي وكل الداعمي للمهرجان باالضافة إىل كل
الطلبة األجانب والذي شاركوا يف املهرجان.
كام تحدث أيضاً الدكتور عبد العزيز الشقاقي
عن قيمة االسالم وأهميته يف حياتنا وأشار خالل
حديثه إىل حاجة املجتمعات العربية واالسالمية
املاسة للعودة وتالعمل بدين االسالم الحنيف ألن
االسالم هو طريق النجاة الوحيد وباب النرص وباعث
األمل".
وبعدها تحدث مهمد هانرشيل رئيس بلدية
قاراطاي شاكرا ً الجميع عىل جهودهم يف جمع
املغرتبني ودعمهم ليتمكنوا من مامرسة عاداتهم
وعرض ثقافاتهم للجنسيات األخرى وتابع قائالً":
أشكر كل الجهات الداعمة واملساهمة يف إحياء
حفل شكرا ً تركيا .بالدنا كانت والتزال الحضن الكبري
للطالب واملهاجرين واملسافرين وستبقى محطة
األمان واألمل لكل زائر وغريب".
وبعد كلمة رئيس بلدية قاراطاي تم عرض

أقام اتحاد الطالب العرب في
جامعة سلجوق بالتعاون مع
مركز شباب قاراطاي مهرجانًا
تحت عنوان "شكرًا تركيًا
قام بها مجموعة من الشبان
األجانب الذين يكملون
دراستهم في الجامعات
التركية بتقديم عادات
الثقافة والفلكلور الخاصة
ببالدهم

فيدو قصري عن فلسطني تالها عرض لفلكلور الدبكة
العراقية الذي قامت مجموعة من الطالب العراقيني
بتقدميه وبعدها ألقى عدنان درويش (طالب يف
جامعة سلجوق) شعرا ً باللغة الرتكية قام بعدها وليد
املزاجي الطالب اليمني بتقديم أنشودة دينية باللغة
الرتكية تالها عرض لرقصة الفلكلور اليمني.
واستمر مهرجان "شكرا ً تركيا" مايقارب الساعتني
ونصف حيث قام الطالب السوداين آدام مستور
بتقديم فقرة غناء راب تفاعل معها الحضور تالها
عرض مجموعة شباب فلسطينني لدبكة الفلكلور
الفلسطيني حيث قام بعدها الطالب أحمد سعيد
بتقديم عرض الرضب عىل الدف .قام بعدها ثالثة
شبان تركامن بإلقاء شعر باللغة الرتكامنية .قدم
مل قفرة غنائية قام
بعدها الطالب السوري عبد الله ّ
أوالً بتقديم أغنية "عيل يحب عائشة" الرتكية وبعدها
أغنية قدك املياس باللغتني العربية والرتكية.
ويف نهاية املهرجان التقط الضيوف صور تذكارية
مع الطالب األجانب.
تقرير :حمزة منصور
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الشيفليليك ,عادة يتميز بها القونيويون
ليلة الرغائب ,مناسبة يحتفل بها جميع األتراك ويتميز بها أهالي مدينة قونية

كل ما ترغبه يف هذه الحياة ،ومن عملها
الساعي لثواب اآلخرة ،ترفعه بني يدي الله
يف أول ليايل شهر رجب ،التي يطلق عليها
األتراك اسم “ليلة الرغائب” بني صاليت املغرب
والعشاء ،يسبقها صيام الخميس الذي هو أول
خميس يف رجب ،والتعبد فيها أسوة به يف الليايل
“الكبرية” كالعرش األواخر من شهر رمضان،
ويوم عرفة ،وليايل الجمعة.
ويحيل األتراك االحتفال بهذه الليلة لفضل
شهر رجب ،ويف ذلك يقول الحديث النبوي
الرشيف املوضوع ،وذكره ابن الشجري يف
أماليه ،ويقول “عن أَ ِب َس ِع ٍيد الْ ُخ ْدر ِِّي ،ق ََال :ق ََال
َر ُس ُول اللَّ ِه َص َّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه َو َسلَّ َم :أَ َل إِ َّن
َر َج ًبا شَ ْه ُر اللَّ ِه ْالَ َص ُّمَ ,و ُه َو شَ ْه ٌر َع ِظي ٌم،
َوإِنَّ َا ُس ِّم َي ْال َص ُّم ِلَنّ ُه لَ يُقَا ِربُ ُه شَ ْه ٌر
ِم َن الشُّ ُهو ِر ُح ْر َم ًة َوفَضْ ًل ِع ْن َد اللَّ ِه،
َوقَ ْد كَا َن أَ ْه ُل الْ َجا ِهلَ َّي ِة تُ َعظِّ ُم ُه ِف

يم
َجا ِهلِ َّي ِت َها ،فَل ََّم َجا َء الْ ِ ْس َل ُم لَ ْم يَ ْز َد َد إِ َّل تَ ْع ِظ ً
َوفَضْ ًل ،أَلَ إِ َّن شَ ْه َر َر َج ٍب شَ ْه ُر اللَّ ِهَ ،وشَ ْع َبا َن
شَ ْهرِيَ ،و َر َمضَ ا َن شَ ْه ُر أُ َّم ِتي ،أَ َل فَ َم ْن َصا َم ِم ْن
َر َج ٍب يَ ْو ًما إِميَانًا َوا ْح ِت َسابًا ْاستَ ْو َج َب رِضْ َوا َن اللَّ ِه
ْالَك َ َْب”.
وتعود عادة األتراك يف االحتفال بليلة
الرغائب ،إىل عهد السلطان العثامين سليم الثاين،
حيث كانت تزين الجوامع يف عهده ليلتها،

وتقام الصلوات حتى طلوع الفجر ،ويحمل
الطعام للمصلني ،وتشيع روح التضامن والربكة
بني الشعب.
ويستمر الحتفال بهذا الزخم إىل اليوم،
حيث يستعد األتراك لهذه الليلة يف كل الجوامع
باألخص الكربى منها ،كذلك تشحذ هذه الليلة
همة بلدية املدينة أكرث ،فتعمل عىل حمل ما
يكفي من الطعام للمتعبدين ،وتوزع الحلوى

عىل األطفال ،بينام يتبادل األتراك التهاين بني
بعضهم البعض ،ومتنيات العام املبارك والسعيد.
وتتميز مدينة قونيا باحتفالية مناسبة ليلة
الرغائب واملقصود منها بداية األشهر الثالثة
الحرم (رجب,شعبان ورمضان) كام يطلق
عىل االحتفال بهذه املناسبة اسم الشيفليليك
 ŞİVLİLİKحيث يقوم األطفال يف النهار
بقرع أبواب املنازل وجمع السكاكر والشوكال
والحلوى والبسكويت أما يف الليل فيقومون
بحرق اإلطارات البالستيكية والقفز من فوقها
بغية التسلية واملرح فقط وليس من باب
االعتقاد واالميان بأي يشء أخر كام يقومون
باشعال األلعاب النارية احتفاالً بدخول األشهر
الحرم الثالثة املباركة التي ذكر بها الكثري من
األحاديث واأليات لفضلها وعظمتها حيث تكرث
بها العبادات والطاعات استعدادا ً الستقبال شهر
الصيام والقيام شهر الخريات والربكات شهر
رمضان املبارك.
وألن االختالف بشأن االحتفال بهذه الليلة،
قائم مقام االختالف تجاه باقي االحتفاالت التي
تستمد روحها من العادات ومن ما تتوسمه
الشعوب من خري فيها ،اختلف العلامء بشأن
رشعية االحتفال بليلة الرغائب .وكلمة “الرغيبة”
تعني يف اصطالح املالكية ،صالة الفجر ،وهو
ما يستدعي صالة النوافل حتى آذان الفجر،
والنوافل تقرب من الله ،يف كل املذاهب ،ويف
هذا الباب يبذل األتراك ،وهم عىل مذهب
اإلمام أيب حنيفة ،الجهد والروح.
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االقتصادية  2030للتنمية
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خصخصة أصول بـ 400مليار دوالر تفتح فرصًا ضخمة للشركات
 6ماليين وظيفة وتعزيز قطاعي التجزئة وتكنولوجيا المعلومات
 100مليار دوالر دخل سنوي إضافي من خارج قطاعات النفط توفير
 30مليار دوالر بعد  4سنوات بموجب خطة اإلصالحات

أقر مجلس الوزراء السعودي خطة إصالحات
اقتصادية واسعة تحمل اسم “رؤية اململكة
 ،2030تهدف إىل تقليل االعتامد عىل اإليرادات
النفطية ،بحسب ما أفادت وكالة األنباء الرسمية.
وخالل جلسته التي ترأسها امللك سلامن بن
عبد العزيز ،قرر املجلس “املوافقة عىل رؤية
اململكة العربية السعودية  ،2030وكلف مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية الذي يرأسه ويل ويل
العهد االمري محمد بن سلامن “بوضع اآلليات
والرتتيبات الالزمة لتنفيذ هذه الرؤية” .وقال
العاهل السعودي يف كلمة خالل الجلسة “لقد
وضعت نصب عيني منذ أن ترشفت بتويل مقاليد
الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق
ثوابتنا الرشعية وتوظيف إمكانات بالدنا وطاقاتها
واالستفادة من موقع بالدنا وما تتميز به من

ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن
وأبنائه ،ومن هذا املنطلق ،وجهنا مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية برسم الرؤية االقتصادية
والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون
بالدنا ــ بعون من الله وتوفيقه ــ أمنوذجاً
للعامل” .اضاف “اطلعنا عىل رؤية اململكة العربية
السعودية التي قدمها مجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء” ،آمال من
“أبنائنا وبناتنا املواطنني واملواطنات العمل معاً
لتحقيق هذه الرؤية الطموحة” .ويندرج الربنامج
يف اطار الخطوات االصالحية للمملكة ،التي
تحاول ،رغم انها اكرب منتج للنفط يف العامل ،تنويع
مصادر دخلها وتحديثها ،يف ظل الرتاجع الحاد يف
اسعاره عامليا.
من جانبه ،اعلن ويل ويل العهد السعودي

االمري محمد بن سلامن بن عبد العزيز نية
بالده طرح اقل من خمسة باملئة من رشكة
“ارامكو” النفطية العمالقة لالكتتاب العام،
وانشاء صندوق سيادي بقيمة الفي مليار
دوالر.
وذلك بعيد
اقرار مجلس
الوزراء “رؤية السعودية
. 2030وقال بن سلامن ان
الحصة التي ستطرح من الرشكة
الوطنية العمالقة ستكون “اقل من
خمسة باملئة”.

اعتراض مصري على أبو الهول الصيني

وبحسب صحيفة  Daily Mailالربيطانية،
فإن النسخة الصينية من أيب الهول التي هدمت
يوم  2أبريل /نيسان  ،2016تعود إىل استديوهات
 Hebei Great Wallالواقعة يف مدينة
شيغياتشوانغ مبحافظة خبي شامل الصني.
النسخة املقلدة من التمثال الفرعوين
الشهري ،بنيت يف العام  2014من جانب
الرشكة املنتجة ،إذ بلغ طولها  65قدماً ،كام
بلغ عرضها  196قدماً  -أي نفس مقاييس
التمثال الحقيقي تقريباً .-
وأفادت تقارير صينية ،أن التمثال
بني كجز ٍء من مشهد لفيلم ،علامً بأن
 Hebei Great Wallقامت أيضاً ببناء
نسخة من هرم اللوفر ومعبد
السامء.

اعتراض السلطات المصرية على "أبو
الهول الصيني"
وعند االنتهاء من بناء "أبو الهول الصيني"،

قدمت الحكومة املرصية شكوى إىل اليونيسكو يف
مايو/أيار  ،2014مشري ًة إىل وجوب إشعارها ببناء
هذه النسخة من أجل الفيلم ،متاشياً مع االتفاقات
الدولية.
ويف بيان لوزير اآلثار املرصي ،قال إبراهيم
"سنخاطب املديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا،
إلبالغها أن إعادة بناء أيب الهول ،سيرض الثقافة
املرصية ،حيث يصنف التمثال من ضمن قامئة
الرتاث العاملي".
ووفقاً لتقارير صحافية ،فإن السلطات
املرصية أفادت أن النسخة املقلدة من أيب
الهول مختلفة متاماً عن األصلية ،ما قد يعطي
طابعاً سلبياً عن اآلثار املرصية ،باإلضافة إىل
وجود مخاوف من تأثر قطاع السياحة والسينام
بالسلب.
وقام مصممو النسخة املقلدة من
التمثال الفرعوين ،بنسخ األنف األصلية

املسكورة ،وتم بناء النسخة املقلدة من الخرسانة
املسلحة بعكس النسخة القدمية التي بنيت من
الحجر الجريي.
ويعترب التمثال جزءا ً من سلسلة صينية
إلعادة بناء املعامل العاملية املشهورة ،إذ سبق أن
أنشأت برج إيفل وقرية منساوية بالكامل وجبل
راشمور مصغر.
ويعود التمثال الحقيقي يف مرص إىل حقبة
امللك خفرع ،حيث تم تشييده يف العام 2500
قبل امليالد تقريباً ،ويقال إن وجه التمثال
مستوحى من وجه خفرع ،ومع مرور الوقت
غطت الرمال التمثال ،حيث مل يظهر منه إىل
الرأس وجزء من الرقبة ،قبل أن يتم
التنقيب بشكلٍ كامل عنه يف
العام .1925
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الميدالية الذهبية
للمطبخ السوري

9

شاركت مجموعة من النساء
السوريات في مسابقة الطعام
التي تقيمها كلية السياحة في
جامعة نجم الدين أربكان كل عام
وعلى مستوى مدينة قونية كما
فاز المطبخ السوري بالميدالية
الذهبية

أقامت
كلية السياحة
يف جامعة نجم
الدين أربكان مسابقة
الطعام الذي تقيمها كل
عام عىل مستوى املدينة
حيث حملت هذا العام اسم
"املطبخ القونيوي والسوري
يتسابقان" وشارك يف املسابقة  120شخص
ضمن املطبخ السوري واملطبخ الرتيك إضافة إىل
بعض الجنسيات األخرى وجرت املسابقة يف
ثالثة محاور وهي الوجبة الرئيسية واملعجنات
والحلويات .ومتيزت السفرة السورية التي جذبت
األنظار وكامريات التلفزيونات والصحافة لتنوع
األطباق وجاملية املنظر ولذة الطعم .حيث
كانت تحوي السفرة السورية بعضاً من أنواع
اآلكالت السورية املشهورة مثل الكبة املقلية
واليربق والرز بزاليا املغطى باللوز والفستق
وامللوخية والبطاطا بالفرن املطفاة بالحمض
والثوم والليمون واللنب واألوزي والبابا غنوج
وسلطات الفتوش والتبولة واملسبحة والفالفل
والقطايف بقشطة.
بدورها قامت لجنة التحكيم وهي مجموعة
من أساتذة الجامعة واإلعالميني والشخصيات
املرموقة يف مدينة قونية بتذوق األطعمة ووضع
درجات لكل نوع من الطعام وبعد انتهاء لجنة
التحكيم من تذوق األطعمة قام عميد جامعة
نجم الدين أربكان الربوفسور والدكتور مظفر

شكر بزيارة األقسام حيث أنه ابدى اعجابه
الشديد بالسفرة السورية ولذة األطعمة التي
قامت بطهيها النساء السوريات ويف كلمة له
قبل إعالن النتائج قال الربوفسور شكر ":تتميز
مسابقة هذا العام بوجود أخواتنا السوريات
الذين أضافوا لوناً رائعاً بأطباقهم الجميلة املنظر
واللذيذة الطعم والتي تعرب عن مدى غنى
املطبخ السوري".
وبعد إعالن النتائج فقد حاز طبق البطاطا
بالفرن املطفاة بالحمض والثوم والليمون واللنب
عىل امليدالية الذهبية يف قسم الوجبة الرئيسية
وسلطة التبولة عىل امليدالية الفضية وقطايف
القشطة عىل امليدالية الربونزية .ويف نهاية
املسابقة قام عميد الكلية الربوفسور مظفر شكر
وزوجته باإلضافة للسيدة عائشة داوود أوغلو
بأخذ صور جامعية مع أعضاء فريق املطبخ
السوري • .تقرير :زليخة أونال
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تركيا بلد االنصار عز
االســام والمســلمين
زار السيد صباح األحمد االبراهيمي
الشريف البغدادي مبنى جريدة
مرحبا حيث استقبله رفعت
طانكوت صاحب االمتياز في جريدة
مرحبا وحمزة منصور محرر الجريدة
العربية وبدوره تحدث السيد صباح
لمنصور بحوار ننقله لكم

السيد صباح االبراهيمي؟
السيد صباح أحمد ابراهيم الحسيني من
مواليد مدينة بغداد العراقية .متويل وإمام
وخطيب جامع ومرقد اإلمام الفقيه ايب يوسف
األنصاري يف بغداد مدينة الكاظمية املقدسة
املدينة املباركة التي فيها مراقد آل بيت النبي
(اإلمام موىس الكاظم بن جعفر الصادق بن
محمد الباقر بن زيد العابدين ابن الحسينابن
فاطمة الزهراء البتول ) والذي ينتمي إليها.
وحفيده اإلمام محمد الجواد

ح.م :كيف ترون عالقة األخوة
والصداقة التي تجمع الشعبني العريب
والرتيك؟
س.ص :تجمع الشعبني العريب والرتيك
كلمة التوحيد واإلميان كلمة التقوى كلمة
ال إله إال الله وأن محمد عبده ورسوله.
وهذه البالد املباركة تركيا يف زمن السالطني
العثامنني عندماكانت أغلب الدول تحت
الحكم العثامين الذي اتخذ من كتاب
الله وسنة نبيه املصطفى صىل الله عليه
وسلم منهجاً له .وهذا اإلندماج جعل
من العرب واألتراك جسدا ً واحدا ً حيث
أن الباقيات الصالحات تجمعهم ونحن
نحب هذه البالد لحب أبائنا وأجدادنا لها
فهذه البالد هي عز لإلسالم واملسلمني.
وعىل الرغم من أن الله أنزل كتابه باللغة

العربية وأرسل نبيه بلسان عريب إال أنه
الفرق بني عريب وال أعجمي وال أسود
وال أبيض إال بالتقوى مادامت الرشيعة
والقرآن تجمعهم وذلك اهتداءا ً باآلية
الكرمية ":إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
هذه البالد املباركة نحبها حباً شديدا ً منذ
القدم وإىل هذه الوقت التي تستقبل فيه
ماليني املهاجرين ومن جنسيات مختلفة.
فجزاهم الله ع ّنا خري الجزاء ونسأل الله أن
يكرمهم كام أكرموا املهاجرين واملسافرين
والضيوف فرتكيا األن هي بلد األنصار
ألنها نرصت املظلوم واملهاجر والضعيف
والغريب وإذا رضبنا بهم املثال فاألمثال
ترضب وال تقاس ال نكون مخطئني إذا
رضبنا بهم األمثال كأهايل املدينة املنورة
التي استقبلت املهاجرين وآوتهم ونرصتهم
كام ذكرهم القرآن الكريم بسم الله
السا ِبقُو َن ْالَ َّولُو َن ِم َن
الرحمن الرحيمَ ":و َّ
الْ ُم َها ِجرِي َن َو ْالَن َْصا ِر َوال َِّذي َن اتَّ َب ُعو ُه ْم
ض اللَّ ُه َع ْن ُه ْم َو َرضُ وا َع ْن ُه َوأَ َع َّد
ِب ِإ ْح َسانٍ َر ِ َ
لَ ُه ْم َج َّن ٍ
ات ت َ ْجرِي تَ ْحتَ َها الْ َنْ َها ُر خَالِ ِدي َن
ِفي َها أَبَ ًداَٰ ,ذلِ َك الْ َف ْو ُز الْ َع ِظي ُم.

ح.م :سيدي الكريم برأيكم ماهو
سبب النهضة االسالمية التي تتميز بها
تركيا وماهو اليشء الذي يجب عىل
العرب والدول العربية أن تتعلمه من
تركيا؟
س.ص :ماقامت به تركيا تجاه الالجئني
واملهاجرين واملستضعفني وماقدمته من
كرم ضيافة وأخالق حميدة يعترب درساً
كبريا ً جدا ً لكل الدول العربية .فأخوتنا
األتراك حكوم ًة وشعباً قدموا صورة جميلة
عن االسالم الحقيقي ونسأل الله أن يكون
كموعظة لباقي الدول االسالمية .ونسال
الله أن يحفظ تركيا ويحميها ويجمع
املسلمني كلهم عىل قلب رجل واحد فالله
عز وجل يقول يف كتابه العزيزَ ":وا ْعتَ ِص ُموا
ِب َح ْبلِ اللَّ ِه َج ِمي ًعا َولَ ت َ َف َّرقُواَ ,وا ْذكُ ُروا
نِ ْع َم َت اللَّ ِه َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ كُنتُ ْم أَ ْع َدا ًء فَأَل ََّف
بَ ْ َي قُلُو ِب ُك ْم فَأَ ْص َب ْحتُم ِب ِن ْع َم ِت ِه إِ ْخ َوانًا َوكُنتُ ْم
ل شَ فَا ُح ْف َر ٍة ِّم َن ال َّنا ِر فَأَن َق َذكُم ِّم ْن َها,
َع َ ٰ
كَ َٰذلِ َك يُ َب ِّ ُي اللَّ ُه لَ ُك ْم آيَاتِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم ت َ ْهتَ ُدونَ".
ونرجو من الله تعاىل أن تزداد روح
املحبة واملسامحة بني األخوة العرب
واملسلمني اتباعاً لكالم اللع تعاىلَ ":وت َ َعا َونُوا
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جرعة أمل...

َع َل ال ِ ِّْب َوالتَّ ْق َوى َولَ تَ َعا َونُوا َع َل الْ ِثْمِ
َوالْ ُع ْد َوانِ " .ونسأل الله عز وجل أن يرفع
الفنت من بالد املسلمني أجمعني ما ظهر
منها ومابطن.
ح.م :شيخي الكريم ما هي رسالتكم
إىل بعض املهاجرين املسيئني الذي
يقيمون يف تركيا وينقلون بترصفاتهم
الخاطئة صورة سيئة عن املهاجرين
واملغرتبني؟
س.ص :بداية هؤالء الناس هم قلة
وليسوا هم الغالبية ندعو الله لهم الهداية
والرشاد وأن يوفقهم الله ألن يتخلقوا
بأخالق القرآن واإلسالم الشعوب هي

إن جريدة مرحبا
العربية هي مشروع
وفكرة ناجحة جدًا ألنكم
توصلون الفكر والثقافة
والعلم واألدب للمهاجرين
والمغتربين والعرب
بلغتهم العربية

سفرية بالدها يف املهجر وخارج البلد فكل
فرد هو مسؤول عن متثيل بلده يف البلد
الذي يقيم به لكن املسيئني وبترصفاتهم
السيئة هم ينقلون أخالقهم وتربيتهم
والميثلون إال أنفسهم .وكام تعرف استاذ
حمزة فأصابع اليد كلها ليست متساوية
وليست متشابهة ونحن كذلك يوجد
بيننا املحسن وامليسء والجيد وعكس
ذلك فأعود وأؤكد عىل أن الفرد هو مرآة
لنفسة وناقل ألخالقه وتربيته.
ح.م :يف النهاية ماهي رسالتكم سيد
صباح؟
س.ص :أشكركم جزيل الشكر عىل

حسن استضافتكم وكرم أخالقكم وطيب
نفوسكم .لقد رسرت كثريا ً بأعاملك
ونشاطاتكم وأعترب أن جريدة مرحبا
العربية هي مرشوع وفكرة ناجحة
جدا ً ألنكم توصلون الفكر والثقافة
والعلم واألدب للمهاجرين واملغرتبني
والعرب بلغتهم العربية وتتيحون املجال
أمام الجالية العربية ملتابعة املجريات
واألحداث بلغتهم األم .أسأل الله لكم
التوفيق والنجاح ومزيدا ً من التقدم
واإلرتقاء.
• تقرير :حمزة منصور

مع شإ�اقة كل صباح ومع بزوغ شمس كل
ت
ال� اعتدنا عليها .ومهما حاولنا
نهار تبدأ روتينياتنا ي
ت
مطباتنا المحلّية سبب سقوطنا...
اخ�اقها تبقى َّ
لكن رسعان ما نقف ,ننفض الغبار ,ننىس
الوقوع ونقنع أنفسنا بأننا قادرون عىل االستمرار
مهما كان ومهما يكون...
نعم ...هؤالء هم شباب المجتمع السوري
الذي ولدت إرادتهم من رحم الحروب أ
واللم
وتشكلت عزائمهم من الرصار أ
والمل وتحققت
إ
ف
ت
أس�ة ي� دائرة
ال� كانت ي
بعض طموحاتهم ي
ف
الحزب الواحد وحبيسة ي� عقلية التبعية المطلقة
ش
لت�يعات ونصوص تم وضعها أصال ً لتحجيم
الشباب السوري وإمحاء شخصيته وجعله ضحية
لمخططات مرجعية ومذهبية...
لقد أصبحت سوريا بأطفالها ونسائها شبابها
وشيوخها عالمة فارقة ووسام ش�ف عىل صدر
بص�ه
التاريخ لما حققه شعبها من إنجازات عظيمة ب
وصموده وتمسكه بمبادئه عىل الرغم من بقائه
وحيداً ف ي� ميدان حرب لم يشهد التاريخ مثيل لها ال
ف� حروب أ
الوس والخزرج وال ف ي� الحروب الصليبية
ي
وال ف ي� أي حروب عىل مر التاريخ...
لكل ظالم نهاية .والبد للحرب من أن تنتهي.
عندها سيحاسب هذا الشعب الذي أصبح نصفه
مهجراً ف� مختلف البلدان ث
وأك� من نصف أطفاله
ي
محروم من العلم والتعليم هؤالء الزعماء والقادة
ال�موا الصمت والمشاهدة ت
الذين ت ز
ح� أنهم عندما
غضبوا وأدانوا وهددوا لم تتجاوز ترصيحاتهم قاعة
المؤتمر الصحفي...
ستكون دماء مئات أ
الالف من الشهداء
ين
وصمة عار عىل ي ن
مكتف�
جب� العرب الذين ظلّوا
بالترصيحات أمام مشاهد الدمار والخراب
ت
ال� حلّت بسوريا وأهلها بل أنهم تحركوا
والمجازر ي
ف
ين
مرسع� للتدخل ي� ليبيا ومرص واليمن حفاظاً عىل
ف
أمنهم وسيادتهم ووجودهم ي� المنطقة...
لقد سئمت شبابنا من عقليات هؤالء العجزة
ين
المتعفن� الذين تربوا ويريدون تنشأت هذا
أ
الجيل عىل عقليات أساسها تمجيد الفراد وتعظيم
المؤسسات وفرض أ
الراء وتقييد الحريات .فقد
كانت هذه الفئة من ال ّت ي ن
بعي� سبب وصولنا إىل هذه
المرحلة الحرجة وخاصة هؤالء الذين يستخدمون
الدين ستاراً ألعمالهم ونشاطاتها ف� ي ن
الدين
ح� أن ّ
ّ
ي
بريء منهم ومن جماعاتهم ومؤسساتهم وأعمالهم.
ولذلك فقد ثار شبابنا السوري عىل الظلم أوال ً وعىل
ين
المتأسلم� الذين الزالوا يعملون
هؤالء المستثمرين
ت
ح� اللحظة عىل خداع الناس باستخدام شعارات
خلّبية وأعمال محاطة بالريبة متخذين من الدين
ش
وال�يعة ستاراً لهم لتغطية أهدافهم الحقيقة...
نرصنا بعد هللا تعاىل بشبابنا ,بعزيمتهم,
بإرادتهم وبإرصارهم عىل إخراج هذا البلد من
دائرة الظلم واالضطهاد بتفانيهم عىل إنهاء هذه
ف
ت
و�
ال� تدعي بأنها تعمل لصالح االسالم ي
الحركات ي
الحقيقة ما هي إال مجرد مستثمر السمه...
«فلنبدأ من أنفسنا قبل فوات أ
الوان»
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فلسطين

نقطة تحول في حياتي

لوران بوث محبة فلسطني
عرفتها تركيا والدنيا بزوجة رئيس الوزراء
الربيطاين األسبق طوين بلري .وتَ ْعتَ ِ ُب بوث نفسها
رشفت
مك َّرسة للقضية الفلسطينية حيث أنها ت َّ
باعتناقها االسالم قبل  6أعوام من األن.
ابنتا بوث االثنتان اعتنقتا االسالم أيضاً .انها
مهتمة بالقضية الفلسطينية وعىل الرغم من
أن تركيا والعامل يعرفها بزوجة رئيس الوزراء
الربيطاين االسبق طوين بلري لكنها التُعرف بنفس
الدرجة بأنها ناشطة يف القضية الفلسطينية.
فقد تعرضت لوران بوث التي اعتنقت االسالم
مؤخرا ً إىل تغريات كثرية يف حياتها.
اختارت االسالم بفضل الفلسطينيني
تحدثت لوران بوث لجريدة مرحبا خالل
زيارتها إىل مدينة قونية عاصمة السياحة
االسالمية العاملية وذلك بناء عىل دعوة نقابة
املعلمني الواعني ( .)ÖGDERحيث تقول
لوران بوث التي زارت فلسطني كثريا ً كام أنها
ويف زيارتها للمدن الفلسطينية املختلفة وعىل
وجه الخصوص مدينة غزة فقد تأترت كثريا ً
بشجاعة ونضال الشعب الفلسطيني مام أثر
كثريا ُ عىل قرارها يف اعتناقها االسالم .وأشارت
بوث إىل أنها ذهبت إىل غزة بالقارب قبل
حادثة مرمرة الزرقاء وأكدت إىل أن الغرب
يتعامل مع القضية الفلسطينية بسياسة اذو
الوجهني.
لقد تعرفت عىل االسالم واملسلمني من قريب
س :متى اعتنقتم االسالم وماهي األمور
التي أثرت عىل اختياركم للدين االسالمي؟
ج :اعتنقت االسالم قبل ست سنوات
من األن .فقد أثر القرآن الذي أحرتمه وأحبه
باالضافة إىل شجاعة الشعب الفلسطيني يف
قرار اعتناقي االسالم .أيضاً فكل الذي جرى

آيار 2016

تقول لوران بوث أخت
زوجة رئيس الوزراء
البريطاني األسبق
طوني بلير التي
اعتنقت وابنتاها
االسالم اختيارًا":
لقد كانت لشجاعة
الشعب الفلسطيني
أثر كبير في إسالمي.
وباألخص نضال أهل
غزة أثر بي كثيرًا".
معي يف إيران كان مؤثرا ً يف قراراي واختياري.
لقد زرت مقام السيدة فاطمة معصوم الذي
يقع يف مدينة كوم االيرانية .وهناك لف جسدي
نوع من الطأمنينة مل أسعر به من قبل قط.
حيث أنني رأيت االسالم بصورة مختلفة متاما
عن تلك التي يعمل الغرب ترويجها عن االسالم.
تأثرت كثريا ً بالناس الذين كانوا يتوضأون
ويصلون بطأمنينية وسالم .كام أن زياريت
لفلسطني أتاحت يل الفرصة ألتعرف عىل االسالم
واملسلمني أكرث .وعىل الرغم من كل السلبيات
واملصاعب التي يعيش بها الشعب الفلسطيني
اليزال الشعب الفلسطيني واقفاً صامدا ً وهذا
الذي أثر يب كثريا ً .فكل مارأيته هناك جعلني
أشعر باالمتنان وأفكر بسبب وجودنا يف هذه
الحياة .وللشعب الفلسطني بصربه وجالدته
دور وتأثري كبري يف اعتناقي لالسالم.
س :ماهو سبب زياراتكم املتكررة لفلسطني
وماهي األمور التي حدثت معكم هناك؟
ج :لقد عملت كصحفية يف فلسطني.
حيث أنني كنت أنقل األخبار من غزة واملدن
الفلسطينية األخرى .ذهبت إىل فلسطني 7
مرات .فمرة أمكث شهرا ً ومرة أبقى السبوعني
وأخر مرة ذهبت إىل فلسطني يف عام .2014
تحتل فلسطني مكانة مهمة جدا ً يف حيايت.
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وبسبب الحمالت املعادية لفلسطني فإنني
عملت عىل اقتناء جواز السفر الفلسطيني.
حيثي أن كمية الصرب التي يتمتع بها الشعب
الفلسطيني جعلتني استغرب كثريا ً.
س :ماهي وجهة الرأي العام الغريب تجاه
القضية الفلسطينية ومالذي تريدون قوله مبا
يتعلق بهذا األمر؟
ج :القضية الفلسطينية ليس محل اهتامم
الرأي العام الغريب كثريا ً .فهم يترصفون وكأن
يشء مل يكن .وعىل األخص السياسني الغربيني
الذين يقفون صامتني تجاه الجرائم اإلرسائيلية
والتي تظهر مدى انتهاجهم لسياسة ذو
الوجهني .اما تركيا فقد ترصفت يف السنوات
األخرية بحساسية تجاه املسألة الفلسطينية.
ومبقارنة تركيا مع الغرب فقد اعطت تركيا
أهمية كبرية جدا ً للقضية الفلسطينية وتضامنة
مع الشعب الفلسطيني قلباً وقالباً .فالدعم
التاريخي الذي قدمه الشعب الرتيك للشعب
الفلسطني يجب أن الينىس عىل مر السنني.
وبدوري أهنئ الشعب الرتيك عىل دعمه
ووقوفه مع الشعب الفلسطيني املظلوم يف
محنته.
س :اختك يف بريطانيا هي زوجة رئيس
الوزراء األسبق طوين بلري وأنت تعملني كناشطة
وصحفية مدافعة عن القضية الفلسطينية فهل
خلق هذا التضارب مشاكل لكم؟
ج :ال أعرف كيف سأحدثكم عن هذه
املسألة .ليس هناك مشكلة بالنسبة لطوين بلري.
لكن سياسات الحكومة الربيطانية أصبحت
مشكلة بالنسبة لنا .فهناك أساليب جاهلة متاما.
وخصوصاً تلك الضغوط التي متارسها الجامعات
املتعصبة والتي تجرب املعدة عىل االقياء .فاللويب

الصهيوين وبشكل معلن له تأثري فعال وكبري
جدا ً يف بريطانيا.
ذهبا إىل غزة قبل حادثة مرمرة الزرقاء
س :كيف تقيمون تقارب الشعب الرتيك
والسياسة الرتكية من املسألة الفلسطينية؟
ج :ان اطالق سفينة مرمرة باتجاه فلسطني
وارصارها عىل كرس الحصار عىل الرغم من
الضغوط التي متارسها ارسائيل كانت نقطة
تحول مهمة بالنسبة للقضية الفلسطينية .إننا
ذهبنا بالقوارب إىل غزة قبل حادثة مرمرة.
ولكن ارسائيل مل تعرتضنا ومل تهاجمنا كام فعلت
مع سفينة مرمرة .والسبب هو أن كل الذين
كانوا يف القارب مسيحني .أما املسلمني فعندما
يذهبون لدعم املظلون يف غزة فإنهم يقتلون.
إرسائيل مذنبة ودولة ناشط ٌة بالقتل .فقد
قامت ارسائيل بقتل ريتشل الناشط االمرييك
الذي كان يف فلسطني .وبيام يتعلق باملسألة
الفلسطينية فهناك فرق شاسع يف وجهات النظر
الغربية والرتكية.
اشعر بالخجل لكوين غربية
س :كيف تقيمون وجهة نظر الدول
األروبية تجاه مسألة الالجئني السوريني؟
َابل بها
ج :عندما أرى الترصفات التي يُق ُ
الالجئون السوريون أشعر ومن داخل أعامقي
بالخجل لكوين غربية أروبية .فهناك بعض
الربيطانني الذي يريدون مجيء السوريني
وبعض أخر يرفض قدومهم .والبعض األخر بال
إحساس وشعور يقولون ":إننا النريد إرهابيني
يف دولتنا .وعلينا إغالق الحدود" .إنني أشعر
بالخجل من كل هذه الترصيحات .تقوم تركيا
باستضافة  4ماليني من الالجئني السوريني .إنه

من هي لوران بوث؟
من مواليد لندن  22متزز  .1967نارشة بريطانية ,بوث هي ناشطة
ومؤيدة للقضية الفلسطينية تعمل كمستشارة إعالمية وكاتبة

يشء جميل وترصف تاريخي .فرتكيا يف الجانب
الصحيح من التاريخ .أما بريطانيا وفرنسا
فكالهام يف الجانب الخاطأ من التاريخ.
االعالم يظهر االسالم بشكل خاطئ
س :تزداد يف السنوات األخرية فكرة
االسالموفوبيا يف الدول الغربية .فبسبب هذه
العداوة لالسالم كيف يتأثر املسلمون هناك؟
ج :يعمل السياسيون واالعالم الغريب عىل
تأجيج فكرة املعارضة لالسالم .وعىل االخص
السياسيون الذي يعملون عىل تجنيد معارضتهم
لالسالم مقابل الحصول عىل األصوات .أما
االعالم فيعمل عىل إظهار االسالم كخطر كبري.
فعىل سبيل املثال الناس يف باريس تتقاتل فيام
بني بعضها البعض فتسارع وسائل االعالم عىل
بث أخبار تظهر بأن املسلمون هم الفاعلون.
أنا شخصياً مجبورة عىل توعية بنايت .وأريد أن
ال يواجهوا هذه األنواع من العدائيات املوجهة
لالسالم .وعىل السياسني األروبيني وإعالمهم ترك

حرة .متزوجة من األوغاندي خليل أحمد اسامعيل ولها ابنتان يف
عمر  15و  13من زوجها األسبق .ابنتا لوران بوث اعتنقا االسالم
أيضاً بشكل اختياري .بوث هي أحد مؤسيس مرشوع صدقة يف
درب السالم الذي أقيم يف لندن سنة  .2012لوران بوث أخت
زوج رئيس الوزراء الربيطاين األسبق طوين بلري .عملت بوث أيضاً
يف أهم وسائل االعالم العاملية

النفاق وتلفيق األخبار.
س :ماهي ردات الفعل التي حصلت من
العائلة واملحيط نتيجة اعتناقكم االسالم وهل
تعرضتم ملشكالت؟
ج :قبل عائلتي ومحيطي فإنني أريد أن
أرشح ةردة فعل الرأي العام .عندما اعتنقت
االسالم يف عام  2008كنت استطيع التجول
براحة يف شوارع لندن .ومل يكن أحد ينظر إيل.
كنت استطيع التجول وامليش يف شوارع وأزقة
لندن بكل افتخار .وكانت مواقف وترصفات
الناس تجاهي هي نفسها .أما األن فالظروف
اختلفت متاماً .فالرجال تقف أمامي وكأنها تريد
رضيب .والنساء تقوم بدفعي .خالل  7-6سنوات
تغريات أشياء كثرية .أنه يشء محزن للغاية .ومع
ميض كل عام تزداد األمور سوءا ً .فالناس تأخذ
ردات فعل خاطئة بسبب السياسيني ووسائل
االعالم.
تقرير :إبراهيم بيوك إكان
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قونيا ,قلب االسالم النابض
أكد موسى كوالكلي كايا الدبلوماسي القونيوي والمدير العام للمركز التعليمي للدراسات االجتماعية واالقتصادية
واإلحصائية للدول االسالمية بأن قونيا هي قلب االسالم النابض وأنها تستحق لقب عاصمة سياحة العالم االسالمي

العام  1978والذي أترأس إدارته العامة جمع
االحصائيات االقتصادية-االجتامعية ,وتجهيز
التقارير التقنية املفيدة للدول األعضاء كام
يهدف إىل تسهيل نقل التجارب واملعلومات
بني الدول األعضاء.

سيتم زيادة التعريف بمدينة قونيا
تحدث موىس كوالكيل كايا الدبلومايس
القونيوي واملدير العام للمركز التعليمي
للدراسات االجتامعية واالقتصادية واإلحصائية
للدول االسالمية مبا يخص اللقب الذي حازت
عليه مدينة قونيا الذي يتم تنظيم فعالياته
مبشاركة منظمة التعاون االسالمية .وأوضح
كوالكيل الذي تحدث لجريدة مرحبا أن لقب
العاصمة الذي أعطي للمدينة يثبت مدى
أهمية قونيا يف العامل االسالمي.
مصدر اإللهام لإلنسانية جمعاء
يقول كوالكيل كايا ":تعترب مدينة قونيا
النقطة الجامعة ملدرستي الحكمة والحب
اللذان يشكال فرعي التقاليد الصوفية
االسالمية .ويعترب موالنا هو أحد القيم الذي
رسخت السالم واملسامحة ووجه االنسجام يف
الله
مدينة قونيا االسالمية .إن محبة
ورسوله املمزوجة بتفكري
االنسان اإلشتثنايئ
ومحبتههي مصدر
إلهام البرشية عىل
مدى مئات السنني".

المنظمة تخدم االسالم
س :أوالً هل تستطيعون الحديث قلي ًال
عن منظمة التعاون االسالمي؟ وماهو عدد
األعضاء الذي متثلهم؟ وماهي فعالياتها
وأهدافها؟
ج :يف عام  1967وبعد إقدام الكيان
الصهيوين عىل إحراق املسجد األقىص قام
الزعامؤ يف عام  1969بإنشاء نظمة التعاو
ن اإلسالمي بقصد حامية
حقوق وكرامة املسجد
األقىص الرشي حيث
أطلق عىل فكرة يف

ذاك الوقت اسم منظمة املؤمتر االسالميأما
اليوم فتعترب منظمة التعاون االسالمي املؤلفة
من  57عضوا ً ثاين أكرب مؤسسة عاملية بعد
األمم املتحدة .وتقوم الدول األعضاء فيام بني
بعضها البعض بتطوير التعاون االقتصادي
والثقايف والسيايس واالجتامعي والعلمي من
من االقتصاد إىل التجارة ومن من الصحة إىل
التعليم إىل إدارة الكوارث التي تحارب الفقر
ومن العلم إىل الفن حيث عمل املنظمة
عىل خدمة العامل اإلسالمي وذلك من خالل
مؤساساتها املختلفة .ويعمل املركز التعليمي
للدراسات االجتامعية واالقتصادية واإلحصائية
للدول االسالمية الذي تم تشكيله رسمياً يف

س :ملاذا اختارت املنظمة مدينة قونية
كعاصمة سياحية للعامل االسالمي؟ وماذا تعني
قونيا بالنسبة للعامل االسالمي؟
ج :تجتمع منظمة التعاون االسالمي
مرة كل عامني لتحديد العواصم السياحية
للعامل اإلسالمي ففي جلسة املؤمتر الثامن تم
االجتامع وبغالبية أصوات الدول األعضاء تم
اختيار القدس عاصمة سياحة للعامل االسالمي
لعام  2015وقونيا لعام  .2016لقد تم اختيار
مدينة القدس كأول عاصمة سياحية للعامل
االسالمي ألنه وكام تعرفون فإن القدس
تحتوي عىل قيم إسالمية وعالمات ساموية
المثيل لها بعد مكة املكرمة واملدينة املنورة.
أما قونيا فهي يف مقدمة املدن التي تعترب
مركز الفن والثقافة والعلوم يف الحضارة
االسالمية ومنذ عهد السالجقة .وعىل مدى
مئات السنني فقد احتضنت املراكز العلمية
واملكتبات واالوقاف وأنشئت العديد من
الشخصيات الدينية والعلمية فحققت
بذلك مساهمة كبرية يف الثقافة العاملية .كام
نقلت وبكل نجاح الصورة الحقيقية لإلسالم
الحقيقي .فقد احتضنت مدينة قونيا وعىل مر
التاريخ التاريخ والثقافات املختلفة من جميع
أنحاء الجغرافية االسالمية ونقلت تجربة

من هو موسى كوالكلي كايا؟
من مواليد قرية كادن هانيل التابعة ملدينة
قونيا .أكمل دراسته االبتدائية واالعدادية والثانوية يف
القرية ويف عام  1988تخرج من جامعة أنقرة كلية
العلوم السياسية قسم إدارة األعامل.
وبعدها أنهى دراسة املاجستري يف جامعة
كارادينيز الفنية يف معهد العلوم االجتامعية قسم
املالية وكانت اطروحته تحت عنوان "البلديات
الرتكية توزيع املهام واملوارد بني السلطات املركزية
واملحلية" .واليزال يتابع دراسة الدكتوراه التي
بدأها يف جامعة أنقرة قسم التحرض

والبيئة .عمل لفرتة قصرية كخبري للخطوط الحديدية
الحكومية وبعدها عمل مبنصب قائم مقام يف
العديد من املحافظات الرتكية ونائب محافظ يف
كل من محافظتي بامتان وتشانكري وبعد  14عام
عمل كنائب ملؤسسة تيكا الحكومية وبعدها كرئيس
لتيكا .تم تعينيه يف العام  2011كسفري للجمهورية
الرتكية يف موريتانيا .وبعد هذه املهمة تم تعينه يف
 27أذار  2015مبنصب املدير العام للمركز التعليمي
للدراسات االجتامعية واالقتصادية واإلحصائية للدول
االسالمية والزال.
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التعايش واالنسجام املجتمعي االسالمي
حتى يومنا هذا .ومع كل هذه امليزات
الذي تتمتع به قونيا والسالم الذي منحته
للمجتمع االسالمي وبسبب رسائل االنسجام
واملسامحة ونتيجة للبنية السياحية التي
متتلكها تم اختيارها عاصمة سياحية لدول
العامل االسالمي.
قونيا تستحق عنوان العاصمة
س :ما هو اليشء الذي ممكن ان يضيفه
لقب العاصمة ملدينتنا؟ وماذا يعني لقب
العاصمة؟
ج :لقد بدأ لقب العاصمة منذ العام
 .2015وهذا اللقب سيزيد مدينتنا تعريفاً
وشهرة عالوة عىل شهرتها واملكانة التي تتمتع
بها يف األصل .وبهذه الطريقة ستكون هناك
العديد من الربامج والفعاليات عىل مستوى
عاملي وذلك بالتخطيط بني االدارة املحلية
ومنظمة التعاون االسالمي .حيث أنه سيكون
بإمكان الكثريين من زيارة مدينتنا ألول مرة
ومشاهدة التاريخ عن قرب .فااملدينة التي

تحظى بلقب العاصمة ستكون نقطة جذب
واملركزا ً الذي ينقل رسائل القيم االسالمية
للعامل أجمع.
س :يقال بأن هذا اللقب هو فرصة كبرية
ملدينة قونيا .فام الذي يجب فعله لالستفادة
من هذه الفرصة؟
ج :بحسب قناعتي الشخصية فإنني
أعتقد أنه إذا تم تنفيذ املشاريع التي تم
التخطيط لها مبشاركة كل من القطاعات
الحكومية والقطاعات العامة واملدنية
والخاصة فسيعود ذلك بفائدة كبرية عىل
مدينتنا .كام أن إعطاء الرشكاء الدوليني مكانة
ضمن هذه املشاريع وإظهار املبادرات الدامئة
إىل األمام سيكون فيه فائدة كبرية .كام أن
لوحة السالم التي متثلها مدينة قونيا بقيم
الثقافة العاملية التي تحملها ستخدم هذا
الغرض كثريا ً.
س :قونية تستحق الثناء بكافة األشكال
ج :إنكم من بريوقراطيي مدينة قونيا.

وزرتم الكثري من الدول .ماذا تعني قونيا
بالنسبة لكم .وهل هي مدينة معروفة يف
الخارج؟
ج :بالطبع فمدينة قونيا هي مكان
والديت .وأعترب بأنني قطعة منها وهي قطعة
م ّني .وبعيدا ً عن هذا كله فهي قلب العامل
اإلسالمي النابض .أنشأت ,حمت وحافظت
عىل مصدر اإلنسان فإنها تستحق املدح
والثناء عىل مشاريع التمدن التي تقام بها
وعىل إمكانيات الثقافة واالقتصاد التي تتمتع
بها غري أنها متتلك الكثري من القيم الخاصة بها
أمثا موالنا والشيخ حاج أويس زاده والكثري
من املميزات التي بإمكاننا عدها فهي قلب
االسالم النامبض.
س :هل لديكم خاطرة غريبة وخاصة
مبدينة قونيا؟
ج :أريد التحدث عن خاطرة خاصة بقونيا
وموالنا .يف إحدى زيارايت لدولة طاجاكستان
وأثناء زياريت إلحدى القرى الرتكية هناك
وخالل حديثي مع مختار القرية إبن سينا كنا

نتحدث عن قيمنا املشرتكة مع موالنا جالل
الدين الرومي كام أخربته بأين ابن قونيا واعترب
من أحفاد موالنا أيضاً .وأثناء قيام املرتجم
برتجمة كالمي للغة الروسية وقف املختار
ومن كان بجانبه عىل األقدام منحنيني احرتاماً
وتقديرا ً .ويف تلك األثناء كانوا يقولون شيئاً
أثناء انحنائهم فطلبت من املرتجم أن يرتجم
مايقولون .فأجابني املرتجم بأنهم سعيدون
جدا ً بالتعرف عىل شخص من أحفاد موالنا.
فتوقعت أن املرتجم قام برتجمة الكالم خطأً
ولرمبا اعتقدوا أنني حفيد موالنا فعاودت
وقلت بأنني لست حفيد موالنا وإمنا من
نفس املدينة التي كان يعيش بها وميكن
اعتباري كحفيد له لكوننا من نفس املدينة.
فسارعوا مجيبني بأنه الفرق يكفي أن تكون
من نفس املدينة فهذا يوجب علينا إظهار
اإلحرتام والتقدير .أن املكانة التي تتمتع به
مدينتا وموالنا يف الخارج وهذا املوقف خاص
ومهم جدا بالنسبة يل.
تقرير :كريم أتيجي

16

أخبار

آيار 2016

 #الشعب_يريد_إسقاط
_ربطة_الخبز_السورية الوالي
اطلق مجموعة من السوريني حملة
فيسبوكية ملقاطعة ربطة الخبز السوري وكأنه
مل يعد هناك مشكلة تعرتض املغرتب السوري
يف الخارج سوى ربطة الخبز التي ارتفع
سعرها من  1,65لرية تركية إىل  2لرية تركية
مبا يعني أن ربطة الخبز السورية شهدت
ارتفاعاً يقدر بـ 35قرش تريك ما يعادل .%21
ويف الوقت نفسه تشهد املنتجات الرتكية كلها
ارتفاعاً باالسعار نتيجة الرتفاع أسعار العمالت
التي أثرت بدورها عىل أسعار املحروقات
واملواد الغذائية األولية .حيث أنه منذ مطلع
العام  2016ارتفع سعر اللحومات الرتكية
 %30وارتف سعر قطعة السميت  %33كام
ارتفع سعر الخبز الرتيك  %10وشهدت
املواصالت الرتكية ارتفاعاً  %12يف الوقت
الذي حظي به قطاع الكهرباء بارتفاع %8
واملاء  %11الضامنات الصحية بني  100إىل
 .%500وقام عدد من السوريني الذين أثار
غضبهم ارتفاع سعر ربطة الخبز السورية

إن لم
تستحي
فافعل
ماشئت

تعب عن كل شخص اليحاول احرتام
جملة ّ
عادات الغري وثقافته .تعاين الجاليات السورية
يف املهجر من ِقلَّ ٍة تقوم بعكس ترصفاتها
السيئة للشعب الذي تقيم يف مدينته .ففي
مدينة قونيا الرتكية مثالً يعمم الخطأ عىل
الجميع ومع كل سلبية تحدث يف املدينة ينترش
الخرب وكأمنا السوريون كلهم يقومون ويفعلون
ذاك الخطأ الذي اليعرب إال عن صاحبه الذي
اقرتفه وإليكم أمثلة عن بعض تلك السلوكيات
السيئة...
شاب سوري يركب دراجة هوائية وال
يستخدم املسارات املخصصة للدراجات

مبطالبة السوريني املقيمني يف قونيا مبقاطعة
أفران الخبز السورية بينام قام بعضهم
بكتابة تعليقات تحتوي عىل دعاء وشتم عىل
أصحاب املحالت واألفران .حتى أن أحدهم
قام بكتابة منشورات عىل موقع التواصل
االجتامعي الفيس بوك تدعو إىل
حملة مقاطعة ضخمة
وقام بتحديد موعد
لبدء حملة

املوجودة عىل حواف الطرقات امللونة باالزرق
بل يسري بني السيارات ويف منتصف الطريق
وعندما يعارضه سائقوا السيارات ويبدون
انزعاجهم يقوم بسبّهم وشتمهم بأقذر الكلامت
والعبارات باللغة العربية .وعندما يسري يف األزقة
والحارات يقوم بإرعاب الفتيات ومضايقتهم
وإصدار أصوات معيبة عند االقرتاب منهم
مناظر يفعلها ثلة من املسيئني وتعود بردات
فعل سلبية عىل السوريني كافة.
شاب أخر يركب يف الرتامواي ويفتح الهاتف
عىل إحدى االغاين العربية ويجرب الجميع
عىل االستامع معه .وبعيدا ً عن هذا الترصف

املقاطعة التي القت إقباالً شديدا ً من
متابعي الفيس بوك حيث أن املنشور الذي
قام بكتابته حاز عىل عدد ضخم جدا ً من
االعجابات مل تحصل عليه حتى منشورات
الدعوة إىل التظاهر يف وجه النظام املرصي
السابق.

اليسء فأغلب املوجودين يف الرتامواي هم من
االتراك وال يفقهون اللغة العربية وليس من
الذوق أن تفرض عىل الناس شيئاً اليريدون
فعله أو االستامع له حيث أن أحد املوجودين
يف الرتامواي من السوريني التفت إىل الشاب
السوري وقال له":هناك اخرتاع يطلق عله اسم
سامعة األذن متكنك من االستامع ملا تريد دون
ازعاج األخرين أو أرس حريتهم" .فأجابه الشاب
السوري الذي انزعج كثريا ً من تدخل الشاب
السوري به":ومن وضعك محامي عن االتراك
خليك بشغلك احسن ماخربطلك واجهتك".
شخص أخر ينزل من منزله لريمي األوساخ

ليس العكيد ابو شهاب
ال أعرف من هو الذي أشاع بني
السوريني بأن الوايل هو ّ
حلل للمشاكل
وميس للمعامالت .فقد أصبح عدد
ّ
كبري من السوريني عندما تضيق به
األمور ويتعرض ملشكلة ما يتجه مرسعاً
يريد مقابلة الوايل ليحل له معضلته
وكأن الوايل تم تعينه يف منصبه ملثل
هذه األمور .غري أن البعض أصبح
يقصد مبنى املحافظة أو مايسمى يف
تركيا الواليليك من أجل تقديم شكاوي
أو الثأر من شخص أو إيجاد عمل أو
التوسط مع صاحب بيت الستئجار
منزل يف مكان ما والكثري من الترصفات
املشابهة التي تساهم يوماً بعد األخر
يف استياء قسم كبري من األخوة األتراك
بسبب هذه الترصفات الغري محسوبة
والتي تؤدي إىل عرقلة مسرية العمل
يف الدوائر الحكومية التي يتم قصدها
ألسباب ال عالقة لها بها.

واملهمالت وعندما يصل إىل حاوية القاممة
يقوم برمي أكياس الزبالة بجانب حاوية الزبالة
وليس بداخلها وهي من أكرث الترصفات التي
تزعج كثريا ً وتدل عىل مدى عشوائية الشخص
وعدم مباالته.
بعض السوريني يقول متسائالً ":يعني هلئ
األتراك أحسن يعني؟؟ "...وأخر يقول":أي هنن
كامن يف عندن تجاوزات كترية ...مابيشوفوا
حالن بس بيشوفونا "...والكثري من مايقال
لكنه علينا اإلدراك بأننا نحن الغرباء وهم أهل
املدينة وأمثالنا العربية تعلمنا بأنه عىل الغريب
أن يكن أديباً.
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شمس تبريزي

شارع السوريين الجديد

يز
وتتم� منطقة صاحب عطا بأنها مركزية
ف
ف
و� السنوات
وتقع ي� أمنتصف مدينة قونيا .ي
السوري�ن
خ�ة ومنذ ازدياد أعداد
ي
الثالثة ال ي
ين
القادم� شهدت مختلف مناطق وأحياء
بالضافة إىل االرياف والقرى انتشاراً
المدينة إ
كب�اً للجالية السورية كانت لمنطقة كاراتاي
ي
ال� ذكرناها ف� أ
وبالخص أ
أ
الحياء ت
العىل حصة
ي
أ ي
أ
العداد السبب الذي أدى
السد من هذه
ين
السوري� للمحال
فيما بعد إىل افتتاح بعض
ث
ال� بدأت باالنتشار ث
ت
أك� فأك� من
التجارية ي
بدايات العام  .5102لكن وبعد طرح فاطو
تورو رئيسة بلدية مرام الجديدة نيتها ف ي�
ضم أحياء شكران ,الرندة وصاحب عطا
�ض
ت
ش
ال� تشهده
ضمن م�وع التح ّ والتحديث ي
مقاطعة قاراطاي قام العديد من أصحاب
المحالت بنقل أماكن عملهم أو المسارعة إىل
افتتاح فروع جديدة إىل ي ن
ح� بدء تنفيذ القرار
الذي وقعت عليه رئيسة البلدية مؤخراً عقب
زيارة لها لمنطقة هناك والتقائها مع بعض
عائالت الحي.

جادة شمس تبريزي هي الوجهة
الجديدة للسوريين

شهدت منطقة شمس ت�يزي ف� أ
الونة
ب
ي
كب�ة
االخ�ة نقلة نوعية وذلك بافتتاح أعداد ي
ي
من المحال السورية المتنوعة ي ن
ب� محالت
الهواتف النقالة والعطورات والمطاعم
والحلويات والترصيف.
ت
وتتشابه جادة شمس بت�يزي ب�كيبتها
الجتماعية وطبيعتها
الديمغرافية وبنيتها إ
كث�اً مع منطقة صاحب عطا
الجغرافية ي

السوري�) حيث أنها ي ز
ين
تتم� بموقعها
(شارع
ف ي� مركز المدينة والقريب من مركز المحافظة
(الواليليك) ولقربها من مركز البنوك
ت
وال�امواي والحتوائها عىل مرقد شمس الدين
يعت� إحدى مناطق السياحة
بت�يز الذي ب
المهمة ف ي� مدينة قونية مما يضيف للمنطقة
صبغة سياحية باالضافة إىل موقعها ي ز
المم�
وطبيعتها الحركية.
وتساهم المحال التجارية السورية
ف
اليجابية
توف� العديد من الجوانب إ
ي� ي
ف
ين
ين
المقيم� ي� المدينة حيث أنها
للسوري�
تمنح التاجر السوري أو المستثمر من ممارسة
ت
ال� يرغب ف ي� العمل بها كما تُس ّهل
المهنة ي
عىل الزبائن التواصل مع البائع بنفس لغتهم
وتساعد ف ي� شن� ثقافة جديدة.
وال يخىل أ
المر من بعض الظواهر السيئة

بعد انتشار األخبار عن نية بلدية مرام من
ضم منطة شكران وصاحب عطا والالرندة
التي يطلق عليها بين مجمل السوريين
اسم شارع السوريين إلى مشروع التنظيم
التي بدأت به البلدية العام الماضي ضمن
التحضر قام العديد من أصحاب
مشروع
ّ
المحال التجارية السورية بنقل محالهم
أو افتتاح فروع أخرى لها ريثما يتم البدء
بهدم الجادة.

ت
ت
وال� أدت إىل نشوء
ال� تظهر من البعض ي
ي
ين
السوري� لكنها
ردود أفعال سلبية تجاه
وتع� عن فاعلها ويقول اردم
تبقى محدودة ب
دم�خان صاحب إحدى المحال التجارية":
ي
النشتك من أصحاب المحالت التجارية
إننا
ي
وإنما المشكلة هي بفئة الشباب الفارغ الذي
يبقى يتجول ف ي� الشارع ويضايق المارة ويقطع
الطريق أمام السيارات المارة ف ي� الشارع.
أ
ف أ
ج�اننا من
ي� الونة الخرة أصبح أغلب ي
المحالت هم من أ
ين
السوري� وال توجد
الخوة
هناك أية مشاكل بيننا وبينهم بل نعمل عىل
مساعدتهم ألننا نقدر أوضاعهم ونعرف
ظروفهم ونضع أنفسنا مكانهم".

حركة التجارة السورية في ازدياد

ابتداءاً من العام  2016شهدت المنطقة
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الصناعية ف ي� مدينة قونية حركة تجارة سورية
التجار
ي
كب�ة حيث أنه قام العديد من ّ
ن
ش
السوري� بافتتاح مصانع و�كات ومعامل
ي
باالضافة إىل العديد من أفران ب ز
الخ� ش
و�كات
إ
واالست�اد والطباعة.
التصدير
ي
أ
ت
ال� تفيد
وهناك العديد من الخبار ي
ين
السوري� وتسهيل أمور
بتحسن أوضاع
ن
السوري� وخاصة
حياتهم المعيشية ويأمل
ي
أصحاب التجارات والمعامل بتحول هذه
القرارات من الورق إىل أرض الواقع ليتمكن
السوري� من العمل براحة ث
ين
المستثمرين
أك�
ت
والدخول إىل سوق التجارة ال�كية بشكل
ن
ت
قانو� واالستفادة من ي ز
ال� يتمتع بها
ي
الم�ات ي
التاجر والمستثمر ت
ال� يك.
• تقرير :امره أوزكول
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صفاء الجسام

العرب ي ن
ومس
عبس
ب�
ي
ي

ال شك ان القليل من الشباب االن يعرف
عبس ,ومن الممكن ان نقول ان جيل
من هو ي
السبعينات والثمانينات يعرفون هذه الشخصية,
عبس هو الشخصية الثانوية ف ي� كارتون
ي
عدنان وليننا الذي كان يعرض قبل ث
اك� من
ين
الكث� من الشاشات البلدان
ثالث� عاما عىل ي
العربية.
ن
تو� يتحدث
الفلم او المسلسل الكر ي
عن شخصية (عدنان) كرتونية نشأت وحيدة
الكب� ف ي� عمره.
مستقلة ,ال يعرف احدا يغ� جده ي
كما انه ال يعرف القراءة وال الدراسة ,لكنه بطل
لكث� من االمور كما انه يجيد السباحة
خارق ي
ت
ح� بأنفه وال اعرف كيف .كونه ظهر وهو مقيد
ف
بالحديد بيده ورجله وقد رمي ي� البحر لكنه
ش
�ء,
خرج سالما لم يصبه ي
ت
ال� كانت تطل علينا من
هذه الشخصيات ي
ت
ين
ال� تحمل
ب� ي
الكث� من الشخصيات الكرتونية ي
تغ� بسيط جدا بالسيناريو
نفس االليات مع ي
واالسماء وااللوان ,ومعها ايضا افالم االكشن
ت
ال� ايضا تحمل نفس المضمون
ومسلسالتها ي
وهي البطل المخلص .
انت�ت ي ن
انها ثقافة عالمية ش
ب� سكان االرض
ن
مع� او منطقة دون اخرى
وال تقترص عىل بلد ي
وهي تعالج المشاكل المطروحة بشكل اشبه
بالخيال وتضع تلك الرموز ليقوم بطريقته
البطلة بحلها .
لنبتعد عن الحل الحقيقي المتمثل بقوة
المعرفة وتشغيل العقول والعمل عىل القراءة
وغ�ها من
وكسب المعلومات عن طريق الكتب ي
المصادر المتيرسة  .وقد تكون هي اليات لبث
الكث� من السموم للمنطقة العربية ليعيش
ي
اجواء العنف من الصغر ت
ح� يكون مستقبله
بعد ثالثون عاما شخصية كرتونية تجد من الدين
االسالمي العمل بالقوة معه فقط ليس اال .
المسلسالت واالفالم والكرتون االن صارت
قديمة نوعا ما وصارت الحداثة بان نضع ابطاال
من نوع اخر او يضافون اىل ابطال االفالم
والمسلسالت ليكون هنالك تنافس عىل حب
هذا وذاك  ,فجاءت كرة القدم لتشغل الناس
بأبطالها علما ان هذه اللعبة لم تكن غائبة يوما
عن محبيها ومعجبيها ف ي� العالم عامة والمنطقة
العربية عىل وجه الخصوص .ولكن الموضوع
اختلف وصارت الفضائيات العربية تسارع ف ي�
ن
اقتناص عقد لدوري
الفال� او البطولة الفالنية
ي
العر�
المتابع
.ليكون
عجيبة
بأسعار غريبة
بي
هو الضحية حيث انه ف� الغالب ال يعرف ت
ح�
ي
ين ت
ال�
كيفية ان تلعب كرة القدم او
القوان� ي
كمس
تحكمها ولكنه ينشد فقط اىل العب قزم
ي
والسبب انه موهوب ف ي� هذه اللعبة .علما ان
هنالك من العوائل من يتابع هذه اللعبة مع
الصغ� ت
الكب� وقد تجد
عوائلهم من
ح� ي
ي
تنافسا ي ن
ب� البنت واخيها حول هذا الفريق
او ذاك او حول العب بعينه تكن له النت
االعجاب حد الحب او االفتتان به.
ان التكوين ش
الب�ي يحتاج اىل شخص
قدوة يجعله بن�اسا ف� حياته ولكن هذا المع�ن
ي
البد ان يكون ف ي� الطريق الصحيح وال بد من
ين
ين
وهمي�
الحقيق� لذلك ليسوا
اختيار االشخاص
او من قصص الخيال والخرافة ولعل التمثل
بالقرآن الكريم والذهاب اىل شخصية مثل
ين
والتابع� والقراءة ف ي� مؤلفات
محمد واصحابه
ابرز العلماء هي افضل الطرق التخاذ القدوات
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الخبز العراقي ذوق وخبرة
افران ومخابز شمس قونيا من النشاطات التي تم تفعيلها في قونيا  ,تتكون من خبز الخبز العراقي والمعجنات
وبعض االكالت العراقية المتميزة مثل( الباجة ) االكلة العراقية صحبة الشهرة الواسعة في المجتمع العراقي .

1صاحب هذا الفرن هو السيد ابراهيم عبد
طارش الحمريي .معلم للغة العربية ترك العراق يف
عام  2002واتجه اىل اليمن من اجل العيش هناك
,وبقي يف اليمن لغاية , 2015وبعد اندالع الحرب
بعد الثورة عىل نظام الحكم هناك وكان ال بد له
يختار دولة ما من اجل الذهاب اليها والعيش فيها .
بداية ملاذا اخرتت تركيا ؟
مل يكن بحسابايت ان ايت اىل تركيا علام انها
الدولة االسالمية االكرث ازدهارا واستقرارا عامليا من
بني الدول االسالمية االخرى وهي الجارة املالصقة
لدولتي العراق .ولكن جاءين اتصال من اختي التي
تعيش يف املانيا من اجل امتام الدكتوراه يف مجال
الطاقة الذرية قائلة :يوجد من اىت لخطبتي ويجب
ان تراه انت حتى تتم املوافقة ,وتم االتفاق ان
نلتقي يف تركيا بسبب استحالة ان يأتون اىل اليمن
او ان نذهب اىل العراق وبقيت يف اسطنبول ملدة
شهر استطعت ان افتتح رشكة هناك يف مجال
تجارة الكابالت واملواد الكهربائية .ولكن مل ارتح
يف اسطنبول ألسباب عديدة منها ان الروابط
االجتامعية مفقودة وغلو املعيشة واالزدحام الكثري
 ,وبعد استشاريت الحد االخوة اشار عيل بالذهاب
اىل محافظة فونيا فهي تناسبك متاما وفعال قدمت
لوحدي اىل قونيا وعندما رايتها عجبت بها كثريا
,وعدت مرسعا اىل اسطنبول الصفي حاجيايت
واستقر هنا يف فونيا .
يف قونيا كيف بدأت مرشوعك ؟
بعد استشارة بعض االشخاص أشاروا عيل بان
املنطقة بحاجة اىل فرن للخبز الصمون العراقي .

هذه الفكرة راقت يل وبارشت بالبحث عن مكان
ودكان صغري ابدا به مرشوعي  .وكان املكان يف
شمس تبريز وهو اصال عباره عن فرن يخبز فيه
االتل اكمك واللحم بعجني ورشعت بإمتام املرشوع
بعد االتفاق عىل االيجار وهكذا كلمت الخباز من
اجل الخبز ولكن باقي االمور كنت بنفيس من
يعملها مثل اللحم بعجني وغريها ,املرشوع بدا
ينضج وكان هنالك طلبا من الزبائن بان يكون الخبز
عن طريق التنور
وقمت

بإحضار
التنور
العراقي ,كانت
رائحة الخبز تشعرنا بقرب
منازلنا وديارنا كونها كانت تذكرنا بأجواء العراق
حيث كانت رائحة مميزة قد ال ميلك مثلها اال
العراق والخبز العراقي .وازدهر العمل عندنا وصار
العراقيني يأتون الينا ويشكرونا النهم وجدوا خبزا
عراقيا فقدوه طويال.
قلتم ان العمل تراجع ما هو السبب؟
بعد شهر تقريبا بدانا نواجه صعوبات كثرية

فالخبز العراقي خبز ذوق اكرث منه شبع ,وصناعته
تتطلب حرفة وايضا نحتاج اىل مال اكرث من باقي
االرغفة  ,اضف اىل ذلك ان الحكومة الرتكية
مشكورتا قد خصصت فيش الصمون والذي
باستطاعة كل العوائل النازحة او اغلبها من
العراقيني والسورين ان تحصل عىل ما يسد عيشها
واكرث من ذلك مشكورة طبعا ما يؤدي بالرضورة اىل
ان يتحول الخبز العراقي من مادة اساسية اىل مادة
حسب الرغبة ليس اال.
طيب ماهي الحلول التي وضعتها؟
بعد التدهور الذي حصل ال بدد لنا من
االبتكار او التجديد ,فكانت زوجتي ام الفاروق
ماهرة يف صناعة املعجنات فصارت تعمل املعجنات
وتطرحها يف السوق مام ادى اىل االنتعاش ولو لفرتة
معينة اعانتنا عىل كسب لقمة العبش والحمد لله
.وايضا عملنا الباجة مع الطريش العراقي .وكذلك
عمدنا اىل عمل السمك املشوي والدجاج
املشوي والكبة وغريها من االكالت العراقية
املشهورة  ,وال زلنا مستمرين عىل ذلك .
هل لديك زبائن اتراك او سوريني ؟
قليل جدا والسبب براي ان االتراك من النوع
الذي يحافظ عىل تراثه ومن الصعب ان يأيت بأكله
جديدة ويفرضها داخل البيت وليس من السهل
عىل الرتيك ان يغري طريقته يف الطعام او يف اليات
الطبخ ,وهو ممكن ان يحب االكل ويبدي اعجابه
ولكن من الصعب ان مل يكن من املستحيل ان
يداوم ويستمر عليه .اما االخوة السوريني فيعتربون
الطعام العراقي غاليا نوعا ما

الخبز العراقي غايل بالنسبة لباقي الخبز العريب
ما هو السبب برايكم ؟
الخبز العراقي ابتداء يصنع يدويا وال تدخل
فيه االله سوى الفرن ,وحتى الفرن يكون موضوعه
معقدا نوعا ما ,ما يعطيه نكهة مميزة وطعم راقي
جدا قد ال تجده يف الكثري من مخابز العامل .وما مييز
الخبز العراقي ايضا  .ال يوجد خبز اخر يف العامل عىل
حد علمي يدخل مع اكلة الرثيد وخصوصا ثريد
الباميا اال الخبز العراقي .
مباذا تنصح العراقيني الذين يعيشون هنا؟
انا رأيت قضية غري صحيحة يف العراقيني :وهي
عدم وجود التجمع واالئتالف مع بعض عىل غري
الجاليات االخرى وبراي لو توفرت مجموعة من

االشخاص تعمل كجمعية خاصة بالعراقيني املغرتبني
تقوم هذه الجمعية بالتواصل مع العراقني عن
طريق الهاتف او اليات التواصل االجتامعي املتوفرة
وتحاول ان تقدم خدمات عن طريقها وتساهم ايضا
يف تذليل بعض الصعوبات التي يواجها العراقيني
تؤدي نوعا ما بالتايل اىل االستقرار للعوائل وايجاد
االعامل املناسبة وايضا تذوب يف املجتمع الرتيك.
كيف رأيت قونيا واهلها؟
عندما اتيت اىل قونيا انتابني شعور غريب
وكأين ارى فيها مجموعة من املحافظات العراقية
 ,فهي كأنها بغداد يف السبعينات او الستينات من
حيث النظافة والحضارة وكأنها املوصل من حيث
العراقة وكأنها الفلوجة من حيث املساجد وكان

اهلها الطيبني البغداديني ,كان سالمهم اجمل ما
رأيت فهم يبدوا السالم .وهذا االمر حقيقة مل اره
حتى يف اليمن .كذلك شعرت باين اقرب ما يكون اىل
الله تعاىل .
امنية اخرية استاذ ابراهيم ؟
امنيتي ان احصل عىل مرشوع تجاري طيب
استطيع ان اعيش من خالله انا وعائلتي هنا يف
قونيا وليس مكان اخر الين قلت اين احببت قونيا
وناسها وارجوا ان اقيض ما بقي من عمري فيها الين
الحمد ال ينقصني سوى الدخل الثابت واحافظ
عىل مجموعة اصدقاء واخوة سواء من العراقيني او
العرب او االتراك ونتزاور فيام بيننا وينصح بعضنا
البعض بأمور الدين والدنيا .

نقرير
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اول معلم احببته او تأثرت به ؟
املعلم الذي تأثرت به هو االستاذ ناجي السبب انه كان
جارنا ايضا إضافة إىل كفاءته يف التدريس ,عندما كان يقف عند
باب البيت كنا نخاف ان نخرج امامه يف الشارع او حتى ان
نخرج من البيوت .
هل ال زالت مدرسة الحارث قامئة لغاية االن وبنفس
االسم ؟
نعم ال زالت موجودة واتصور انها تحمل نفس االسم .
معلومة :راغبة خاتون من مناطق االعظمية واالسم
العام لها هي كم صليخ اما راغبة خاتون فهو اسم امرأة تركية
عىل ما اعتقد وكانت متلك بعض املباين يف تلك املنطقة ولهذا
سميت راغبة خاتون  .اكملت دراستي املتوسطة يف متوسطة
املثنى وهي قريبة جدا من مكتبة الصباح ,وهي مكتبة
معروفة يف االعظمية.متوسطة الثاىن عىل امتداد شارع عمر بن
عبد العزيز بالقرب من كلية العلوم القدمية القريبة من ساحة
عنرت ابن شداد.
اخر مرة ذهبت اىل بغداد هل رأيت الشارع الذي كنت
تلعب به يف طفولتك ؟
نعم موجود لغاية االن وقد تذكرت تلك االيام التي كنا
نلعب بها كرة القدم مع اصدقايئ وكنا نقيم الدورات وتوزع
الهدايا والكؤوس يف الشارع .
هل التقيت بالالعب (جمويل) جميل عباس او لعبت
معه ؟
نعم التقيت بالالعب املذكور وكنت اراقبه يف ملعب
الكشافة وايضا كنت اشاهد صاحب خزعل و هشام عطا
عجاج وغريهم لكون ان ملعب الكشافة كان قريبا جدا من
دارنا .مل العب معه كونه اكرب مني سنا بكثري .
هذا الشارع الذي كنتم تلعبون به كان ميتلك عدة
نشاطات .ثقافية سياسية رياضية اجتامعية وغريها ؟
نعم كانت عبارة عن اشبه مبؤسسة منارس فيها الكثري
من النشاطات الثقافية االجتامعية وغريها وكانت تدور حولنا
الكثري من العاطفة واملحبة وكنا غالبا ما نجلس كأصدقاء يف
بيوتات بعضنا البعض وناكل ونبيت سويا علام ان بيوتنا ال
تبعد عنا سوى امتارا قليلة  ,وكأننا نعيش مع امهاتنا واخواتنا.
طيب هذه االوارص هل تشعر بانها موجودة يف وقتنا
الحايل؟
مع االسف الشديد هذه االوارص والعالقات مل تعد
موجودة بالقوة التي كانت عليها وغادرت مجتمعاتنا وقد
نرى االوالد يلعبون يف الشوارع لكن ال توجد وشائج قوية فيام
بينهم .
من هو صديقك املفضل؟
كان لدي صديق اسمه عامد محمد عباس واكمل
الدكتوراه يف علم الحاسوب والعالقة معه ما زالت قامئة.
املرحلة املتوسطة يف وقتك كان يف العراق ثالث توجهات
اسالمي و شيوعي و قومي .من كان االقوى برايك.
قبل املتوسطة اخربك عن استاذ حازم وهو أحد معلمي
فرتة االبتدائية وكان يعلمنا الرتبية االسالمية وقد قام بتقسيمنا
اىل اقسام وجعل عىل كل قسم شخص مسؤول عنا ويتابعنا
ويسجل اسامء كل من مل يحرض اىل الصلوات يف جامع العسايف
وكان الجامع عىل بعد خطوات قليلة عن املدرسة .واذكر اين
اخذت يف الرتبية االسالمية درجة كاملة ولكنه اعطاين  90وقال
مخصوم عرش درجات ألنك مل تصيل يف املسجد .اما يف املرحلة
املتوسطة فكان اغلب التوجه قومي وكانت هنالك تظاهرات
ونشاطات لهم وكان من يقوم بتنظيمها التالميذ االكرب منا
عمرا.
الدولة او الرئيس الذي تأثر به الشعب العراقي ؟
تأثر الشعب العراقي مبرص كثريا وايضا بالرئيس جامل
عبد النارص حيث كانت صوره معلقة يف اغلب البيوت .

كفاءات في المهجر
العلمي واالديب قرار صعب وهو
يف املرحلة املتوسطة هل شعرت
مصريي كيف وقع اختيارك وهل يوجد
ان هنالك مدرس غري كفوء؟
من اثر عليك عائليا ام كان اختيارك فردي
يف وقتنا كنا منتلك مدرسني
وباجتهادك ؟
اكفاء جدا ومل نعرف معنى التدريس
االختيار كان اختياري الوالد حينئذ
الخصويص او املالزم او املعاهد
كان متوىف مام اضطر اخي الكبري ترك
االهلية كنا نعتمد عىل الله ثم عىل
كلية الهندسة والذهاب اىل كلية االدارة
املدرس وان احتجنا ليش فنحتاج اىل
واالقتصاد من اجل العمل صباحا والدراسة
مساعدة بسيط وكنا نستعني بالتأمني
مساءا حتى يستطيع ان يعيلنا والوالدة
اللذين كانوا أعىل من يف املستوى
كانت تاركة الخيارات لنا ومل تتدخل فيم كنا
الدرايس..
نختاره .وكان هذا املوضوع وباقي االمور
مدرس احببته يف املتوسطة او
الدراسية وتامني املبالغ وغريها كنت قد
ساهم يف تغري حياتك ؟
اعتمدت فيها عىل الله تعاىل ومن ثم عىل
الدكتور خليل اسامعيل هاشم
انا تأثرت واحببت استاذ منيب
الشيخيل من مواليد بغداد االعظمية
نفيس اضافة اىل اخي الذي مل يقرص علينا يف
الدرويب رحمه الله وكان مدرس
راغبة خاتون , 1953درست االبتدائية
يوم ما وحسب امكانيته والحمد لله وفقني
الفيزياء يف املرحلة املتوسطة والذي
يف مدرسة الحارث للبنني.
الله للخري .
اصبحت بسببه أحببت مادة الفيزياء
كم املعدل الذي حصلت عليه يف
وأصبحت مختصا بعلم الفيزياء .
االعدادية ؟
كانت كل درجايت يف مادة الفيزياء
كان املعدل  % 71وهو معدل كان يف حينه جيد نوعا ما
مائة لكنه كان ال يكتب ال مائة بل يكتب  99واسأله استاذ
وكان يؤهلني للدخول يف كلية الهندسة ولكني فضلت كلية
ملاذا ال تكتب  100فريد عيل ان ال 99اجمل بالكتابة من
العلوم قسم الفيزياء لحبي لهذه املادة من ايام املتوسطة .
ال,100واخذ يشجعني عىل تصنيع املعدات الفيزيائية .مثل
اي سنة دخلت الجامعة وما هي الجامعة ؟
التلسكوب و املايكروسكوب والعتالت وغريها.
العام الدرايس  1971و  1972جامعة بغداد.
املرحلة الثانوية اين كانت ؟
ايهام افضل جامعة بغداد ام املستنرصية ؟
دخلت املرحلة الثانوية يف اعدادية االعظمية للبنني.
جامعة بغداد هي االفضل واقدم وهي الجامعة األم
ملاذا مل تدخل اىل االعدادية املركزية علام ان معدلك كان
يف العراق ولديها اقسام كثرية جدا اكرث من اما جامعة
يؤهلك اىل ذلك ؟
املستنرصية فكانت يف حينها جامعة فتية ولديها فروعها اقل
كان هناك مجموعة اعداديات تتنافس يف صناعة كادر
اضف اىل ذلك انها كانت اهلية وكان هنالك قسط يدفعه
ممتاز هي االعدادية املركزية واعدادية الكرخ واعدادية
الطالب تقريبا  90دينار .
االعظمية للبنني والنضال وكلية بغداد  ,وانا فضلت اعدادية
ما هي قصة الطريان معك ؟
االعظمية لقربها من مكان سكني ,وكانت جميع هذه
الخطوط الجوية العراقية كانت وما زالت تنرش اعالنات
االعداديات تخرج من القسم االديب ما كان يصبح اما قاضيا او
بني فرتة وأخرى عن فتح دورات تقوم بتخريج طيارين مدنيني
محاميا ومن القسم العلمي ما كان يصبح دكتورا او مهندسا أو
لقيادة الطائرات العراقية املدنية .تم يف عام  1973عن فتح
أستاذا جامعيا.
احدى هذه الدورات وكان العدد املطلوب هو .قدمت ان
هذه اإلعداديات كانت عواميد الرتبية العراقية كيف
اليها وقد قبلت مع العلم ان املتقدمني اليها وصل عددهم
طرحت هذه العواميد ارضا ؟
االلف واملطلوب خمسني فقط والحمد لله كان اسمي من بني
اوال النظام التعليمي كان صحيح من مناهج اىل األساتذة
الخمسني .كانت خطة الدورة يف حينها قسمني دورة أولية
اىل اوقات االمتحانات واالسئلة وكل اليات انجاح العام الدرايس
يف بغداد يف مطار املثنى حيث كان املتدرب يدرس نظري
وصنع جيل يتالءم مع متطلبات العرص .
ميكانيكية الطائرة وكان يتدرب عىل الطريان تحت إمرة طيار
ما هي اسباب تدين الدراسة يف العراق اخذين بنظر
مدرب كفوء .بعد اجتياز الدورة األولية يتم ارسال الناجحون
االعتبار ان يف وقتكم مل تكن التقنيات واالجهزة املتطورة
إىل بريطانيا.
متوفرة كام االن .هل هو انحدار الفكر للشاب العراقي ؟ ام
هل كانت هنالك توسط (واسطات ) بالعراقي ؟
هنالك اسباب اخرى ؟
يعني جدا قليل وحتى هذه ان وجدت فال بد ان يجتاز
قد تكون مجتمعه مع بعض اوال تدين الفكر الشبايب بل
املتقدم الفحص الطبي .انا مل تكن لدي اي واسطة ومن حي
حتى يف الفكر االخالقي مع شديد االسف وايضا الشهادة يف
متوسط الحال ومع ذلك تم قبويل .
العراق اىت عليها وقت ال يحسب لها حساب بل كم من حملة
هل اصبحت طيارا وهل قمت بالطريان لوحدك؟
شهادات الدكتوراه واملاجستري مل تكن متلك قوت يومها  .وكان
مل استطع ان اكمل دورة الطريان الثانية يف بريطانيا
يف السابق اصحاب الشهادات ميتلكون رفاه اقتصادي ولديهم
والسبب االعرتاض الشديد من فبلغ العائلة وخاصة الوالدة
مكانة اجتامعية ومحرتمني وموقرين بني اقرانهم سواء بني
رحمها حيث كانت تخاف من الطريان.
االقارب او من املعارف .اضف اىل ذلك انتشار كرثة املدارس
طيب بعدها يا استاذ؟
والجامعات الخاصة قد ساهم نوعا ما يف ان تؤخذ الشهادات
تم قبويل يف مطار بغداد كموظف فني يف عام 1973
عن طريق املال وليس عن طريق االجتهاد والدراسة .

جداول امتحانات
التربية العراقية
أصدرت وزارة الرتبية العراقية الجداول
الخاصة باالمتحانات النهائية للصفوف املنتهية
والغري املنتهية للموسم الدرايس 2016-2015
مع متنياتنا لطلبتنا االعزاء بالتوفيق والدرجات
العليا ان شاء الله تعاىل.
مالحظة :امتحانات الصفوف الغري
منتهية والسادس االبتدايئ ستكون بحافظة
قونيا يف مدارس التفوق العراقية أما الصفوف
املنتهية فستكون يف مدينة أنقرة الرتكية.
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ويف نفس الوقت امتمت الدراسة الجامعية بعد أن انتقلت
من جامعة بغداد اىل جامعة املستنرصية .كان املطار دائرة
رائعة من االنضباط واالحرتام واليات التعامل الجيدة وايضا
كانت املرتبات جيدة لجميع الكوادر وكانت ايضا هنالك اليات
يف االدارة والزي املوحد عملت يف املطار لغاية  1992حيث
شددت الرحال اىل اليمن البدا صفحة جديدة هناك .
كيف كان حال الجواز العراقي ؟
الجواز العراق كان له قوته وكان باستطاعة حامله ان
يحصل عىل تأشرية السفر ( الفيزا ) التي يريدها بأقرص وقت
بل أحيانا خالل دقائق .انا يف مرة من املرات حصلت عىل
التأشرية الدمناركية والسويدية يف يوم واحد.
متى تزوجت وكيف ؟
تزوجت عام  .1981البنت التي تزوجتها هي من اقاريب
وقد درستها يف حي البنوك عندما كانت تلميذة يف االعدادية.
وبعد اربع سنوات طلبت يدها ومتت املوافقة بفضل الله
وتزوجنا يف منتصف عام .1981
اىل بريطانيا .
عام  1982بعد ان رزقني الله تعاىل بابني عيل سافرت
اىل بريطانيا إلمتام دراسة الدكتوراه وكان عمر ابني عيل
آنذاك  9اشهر فقط كانت بعثة عىل نفقة الدولة .وقد تم
التسجيل يف جامعة شامل ويلز ملنحي شهادة الدكتوراه .وبعد
فرتة سنة تقريبا فاجئني املرشف عىل دراستي بان عيل القاء
محارضة عىل املختصني والباحثني يف اليوم الفالين يف الجامعة
لذا نرجوا ان تستعد لذلك  .فعال قمت بإكامل االوراق
وقدمت املحارضة وكانت هنالك اسئلة كثرية اجبت عليها
جميعا وبعدها قال يل االستاذ املرشف االن تم قبولك كطالب
دكتوراه .
متى عدت اىل العراق ؟
رجعت اىل العراق عام  1988وكنت اريد ان اعمل يف
اختصايص واساهم يف تطوير املجتمع العراقي ولكن فوجئت
برضورة االلتحاق بالخدمة العسكرية ملدة ستة اشهر وبعدها
تم انتدايب من العسكرية اىل املطار وعدت اىل املطار مرة
اخرى .
اىل اليمن .
بعد ان رايت ان العراق مير بازمة اقتصادية ومن الصعب
العيش فيه خرجت من العراق مكرها وكانت وجهتي اليمن
وحصلت عىل عقد يف جامعة صنعاء منطقة الحديدة وبقيت
فيها عامني.
اىل ليبيا .
كان يف مدينة الحديدة يف اليمن منترشا مرض املالريا
مام اضطرين ان اغادر اليمن بعد ان تم مفاتحة الجامعات
الليبية وحصويل عىل عقد هناك وبقيت يف ليبيا لغاية . 2015
متى وصلت اىل تركيا ؟
وصلت اىل تركيا يف يوم  2015/1/14قادما من ليبيا
متوجها اىل اسطنبول ثم اىل قونيا .
ملاذا اىل قونيا ؟
قونيا يتواجد فيها زوج ابنتي وقد ايت قبلنا من ليبيا ايضا
وكلمني عن قونيا وطيبة اهلها وكذلك االلتزام الديني فيها.
هل اكلت اكالت تركية وايهام اعجبتك؟
نعم اكلت اكالت تركية واطيبها (اوزون اتيل اكمك ).
كلمة اخرية استاذ خليل.
لدي امنية ان ارى العراقي محرتما يف كل مكان بعيدا
عن الطائفية وبعيدا عن الرصاعات محررا من الناس السيئة
وامتنى ان يعود العراق كام كان يف مصاف الدول املتطورة يف
كل الجوانب وامتنى ان يعود االمن واالمان يف ربوعه العزيزة
وحب الناس لبعضها البعض وان يكون بامكان املواطن العراقي
ان يعيش بكرامة ويحصل عىل بيت ملكه .
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أخبار

آيار 2016

صادق كتشوك
همك
النصيحة النبوية

ف ي� النصيحة النبوية خصوصيات
تحدث الرقة ف ي� القلب ومنها:
تسوية لعوجاج القلب ودواء للروح
السقيمة ونور للنفس.
ولهذا السبب علّقت عىل الحديث
النبوي ش
ال�يف الذي يقول :عن ابن عمر
ض
ر� هللا عنهما قال أخذ رسول هللا صىل
ي
ف
بمنك� فقال كن ي� الدنيا
هللا عليه وسلم ب ي
كأنك غريب أو عابر سبيل .قال ليس الذي
من رواة هذا الحديث ش
ال�يف كان ابن
عمر يقول إذا أمسيت فال تنتظر الصباح
 ،وإذا أصبحت فال تنتظر المساء  ،وخذ
من صحتك لمرضك  ،ومن حياتك لموتك
« رواه البخاري .
غريب جمعه غرباء :البعيد عن
ف
و� الحديث ش
ال�يف أيضاً:
أهله ووطنه ي
فطو�
بدأ الدين غريباً وسيعود كما بدأ
ب
للغرباء «
ن
مايع� بأن االسالم بدأ غريباً
وهذا
ي
خالفوا
قريش
كفار
أن
حيث
الن� ونازعوه
بي
الن� صىل هللا
وبعد فتح مكة ( )036فتح ب ي
عليه وسلم أبواب الدنيا كلها عىل االسالم.
أما إذا ت
اق�بت الساعة فسيعود االسالم إىل
البيت الحرام حيث سيعيش الناس هناك
أحكام ش
ال�يعة االسالمية رضاءاً هلل تعاىل
فطو� للغرباء.
ب
عابر سبيل« :المسافر الذي اليمكث
طويالً»
هذه كلمة معناها غريب وهناك فرق
ين
كب� ي ن
الكلمت� فعابر سبيل أبلغ من
ب�
ي
ف
مفهوم غريب .غريب يتجول ي� الدنيا
وينشأ أنسية الناس الذين يسكنون ف ي�
الديار أما عابر السبيل فهو محروم من
ن
المع�.
هذا
ونصيحة
الن� صىل اهللا عليه وسلم
بي
البن عمر كات تهدف لمنعه أن يرغب
إىل الدنيافعابر السبيل اليحسد والينازع
ش
واليغ� الناس.
أ
ف
ويقول هللا تعاىل ي� الية الكريمة »:يا
أيها الناس إن وعد هللا حق فال تغرنكم
الحياة الدنيا وال يغرنكم باهلل الغرور».
صدق هللا العظيم فاطر 5
الصابو� ف� هذه أ
ن
ويقول الشيخ
الية
ي ي
الكريمة إن وعده لكم بالبعث والجزاء
حق ثابت المحالة ال خلق فيه .فال تلهكم
الحياة الدنيا بزخرفها ونعيمها عن الحياة
أ
الخرة .واليخدعنكم الشيطان ف ي� الغرور
ف
فيطمعكم ي� عفو هللا وكرمه ويمنيكم
المعاص.
بالمغفرة مع إ
الرصار عىل ض ي
ر� هللا
أما نصيحة ووصية ابن عمر ي
عنهما فهي اعتبار بالتقدير .حيث أوىص
بعدم الرغوب إىل الحياة الدنيا والعمل
أ
للخرة وقال ال تنىس نصيبك من الدنيا
ف
و� حياتك فكر
واعلم قدر صحتك .ي
لموتك ولذلك اعمل عمال ً جيداً لحياة
أ
الخرة.
الخالصة:
المؤمنون الراشدون اليخدعون
بالباطل ويعملون عمال أ
للخرة
ً
وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب
ين
العالم�

علم السماء يبكي دماً
تعرض التركمان مثل باقي مكونات الشعب السوري ،إلى معاناة كبيرة جراء تهميش النظام
حملهم ارتباطهم بالدم واللغة مع تركيا تبعات ما يجري
لهم قبل الحراك الشعبي ،فيما ّ
هناك ،فتحولت لغة مؤيدي النظام إلى عداء وتهديد ،رغم العشرة والخبز والملح فيما بينهم.

قامت مجموعة من الطالب الرتكامن يف
جامعة سلجوق مبدينة قونيا بإحياء برنامجاً تحت
اسم "علم السامء يبيك دماً" للتعريف بالحالة
املأساوية التي متر بها املناطق الرتكامنية يف سورية.
وبدأ االحتفال بالوقوف دقيق صمت عىل
أرواح الشهداء مع عزف للنشيد الوطني الرتيك تاله
كلمة للطالبني منشورة أوزمان ورسدار كاراكوش.
حيث تحدث كل من أوزمان وكاراكاش عن حقيقة
مايعاين الرتكامن وخاصة يف مناطق جبال الالذقية
التي يكرث بها السكّان الرتكامن .كام عرجت أوزمان
عىل بعض الفعاليات التي قامت بها مع مجموعة
من أصدقاءها لدعم الرتكامن املقيمني يف مدينة
قونيا والوقوف بجانبه.
تحدث بعدها الربوفسور الدكتور أحمد كاغان
كارابولوت نائب عميد جامعة سلجوق والذي
أكد بدوره عىل الجهود التي قدمتها والزالت
تقدمها الحكومة الرتكية للالجئني املقيمنب عىل
أراضيها وتابع قائالً " :هناك ماليني السوريني الذين
يشكلون النسبة األكرب من الالجئني يف تركيا لكن
وضمن هذه األعداد هناك الجنسيات األخرى
كالفلسطينني والصومال والشيشان ومنهم الرتكامن

والدولة الرتكية ال تفرق بينهم وتعمل عىل
مساعدة الجميع دون متيز".
كام تحدث أيضاً مستشار عميد جامعة
سلجوق الربوفسور الدكتور أفق دنيز أشتيش
والذي أكد عىل أهمية هذه الجهود والفعاليات
التي يقوم بها مجموعة الطالب الرتكامن إللقاء
الضور عىل كثري من الجوانب التي التراها أحياناً
عدسات الكامريات وال الصحافة وإمنا تبقى دفينة
مكان حدوثها.
وقبل  4سنوات عند بدء الحراك الشعبي،
تحرك الرتكامن مثلهم مثل إخوانهم من مكونات
الشعب السوري ،للتعبري عن رفضهم للظلم
الذي تعرضوا له من قبل النظام ،وتهميشهم
وتحميلهم تبعات تاريخ مل يكونوا فيه فاعلني،
فقدموا التضحيات والشهداء ،وترشدوا يف
املخيامت ويف دول الجوار ،وتقاسموا آالمهم
مع إخوانهم السوريني .وتقدر أحزاب تركامنية
سورية أعداد الرتكامن يف البالد بنحو  3ماليني
ونصف ،وينترشون يف معظم املناطق السورية،
وتأسس أول كيان سيايس لهم باسم الكتلة الوطنية
الرتكامنية السورية يف شباط  ،2012وبعد ذلك

تأسست كيانات أخرى من مثل الحركة الرتكامنية
واملجلس الرتكامين ،وحزب الحركة الوطنية
الرتكامنية ،وحظيت كلها بدعم من أطياف
املعارضة السورية ،وتشارك يف االئتالف الوطني
لقوى الثورة .كام حرض أيضاً الحفل الذي أطلق
عليه اسم "علم السامء يبيك دماً" عبد الرحمن
مصطفى رئيس مجلس الرتكامن السوري والذي
تحدث عن مدى الدمار الذي أصاب مناطق
الرتكامن وعدد القتىل باالضافة إىل أهم الصعاب
التي مير بها املدنيون هناك .كام أشار باألرقام
إىل حجم الخسائر املادية واملعنوية التي شهدتها
املنطقة خصوصاً بعد زيادة االعتداءات والقصف
الرويس عىل جبل الرتكامن.
كام ألقت إرساء يلامز طالبة الحقوق يف
جامعة سلجوق شعرا ً بعنوان الولد ألقى بعدها
شاعر جبل الرتكامن الوطني "باير بوجاق" الشاعر
عيل مال موىس بعضاً من شعره.
وتضم الحفل العديد من الفقرات التي
شملت الرقص الرتكامين الفلكلوري باالضافة إىل
إلقاء شعر بالزي الرتكامين الخاص.
• تقرير :خالد شن
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افتتاح الجسر المعلق
الثالث في اسطنبول
شارك كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،ورئيس الحكومة أحمد داود اوغلو ،إضافة لوزير النقل واالتصاالت والمالحة
البحرية بينالي يلدريم ،في تركيب القطعة األخيرة الواصلة بين ضفتي الجسر المعلق في خليج إزميت شمال غرب تركيا.

ويشكّل جرس إزميت القسم األهم
يف األتوسرتاد الجديد الذي يتم إنشاؤه
بني مدينتي إسطنبول شامل غرب تركيا
وإزمري جنوبا ليخترص الفرتة الزمنية لعبور
املسافة بني املدينتني التي تبلغ  9ساعات
إىل  3ساعات ونصف ،وينطلق من منطقة
"كبزة" جنوب إسطنبول ،مرورا ً مبناطق
"أورهانغازي" و"بورصة" و"بالق أسري"
و"مانيسا" ،منتهيا مبدينة إزمري.
وأعرب أردوغان يف كلمة له خالل
حفل تركيب القطعة األخرية من الجرس،
عن أمله يف أن يكون هذا الجرس وسيلة
خري لصالح الشعب الرتيك واإلنسانية
جمعاء ،متقدما بالشكر باسمه واسم
الشعب الرتيك للكافة القامئني عىل إنجاز
املرشوع بدءا من رئيس الوزراء وأعضاء
الحكومة الرتكية ووزير النقل واملالحة
البحرية وكافة الكوادر املشاركة يف تنفيذ
املرشوع.
وأعلن أردوغان أنهم سيمنحون
اسم مؤسس الدولة العثامنية "السلطان
عثامن غازي" عىل الجرس ،مشريا إىل أن

الجرس يعد الرابع عامليا من حيث الطول يف
فئة الجسور املعلقة ،ومضيفا أن الجرس يعد
املرحلة األوىل من مرشوع االتوسرتاد الجديد
بني إسطنبول وإزمري الذي سيتم االنتهاء منه
يف عام .2018
وأشار الرئيس الرتيك إىل أن الكلفة
اإلجاملية لهذا األتوسرتاد ستبلغ  9مليار
دوالر أمرييك ،مؤكدا عىل أنه يعترب واحد
من املشاريع األوىل التي سيتم االنتهاء ضمن
أهداف تركيا املنشودة يف الذكرى املئوية
لتأسيس الجمهورية يف عام .2023
من جانبه قال رئيس الوزراء داود أوغلو،
أن أهم ميزات حكومة العدالة والتنمية هي
االستمرار يف خدمة الشعب الرتيك ،مشريا
إىل أن حكومة العدالة والتنمية تواصل
إنجاز املشاريع لخدمة البالد والشعب الرتيك
بالشغف ذاته اعتبارا من اليوم األول لتوليها
الحكم يف  3ترشين الثاين /نوفمرب من عام
 2003برئاسة رئيس الجمهورية الحايل
أردوغان.
وأكد داود أوغلو عىل أنهم سيواصلون
تعمري كافة املدن واملناطق الرتكية ،مشددا
عىل أن الحكومة الرتكية ستواصل كفاحها ضد
كافة املنظامت اإلرهابية التي تسعى الفشال
مثل هذه املشاريع من جهة ،وستواصل إنجاز
املشاريع الخدمية يف البالد من جهة أخرى.
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ثقافة-فن

أفقي
 -1لقب ألحد الصحابة متشابه
 -2االسم القديم السرتاليا
 -3حرف أبجدي – رأس بالرتيك – شتم
 -4رفضا – علم – بالجزم معكوسة – شاهدا
 -5أحد منازل القمر – خاف – عىس
 -6هدوء -قادم معكوسة – اسم عىل مؤنث
 -7للنداء – لالستفسار
 -8رشع
 -9مشادة بالكالم
 -01من اسامء النبي صىل الله عليه وسلم – ك ّرم معكوسة
 -11أكلة حلبية مشهورة – والدي
 -21أمري الحياء يف اإلسالم
عمودي
 -1القائد العسكري ملعركة عني جالوت
 -2فؤاده – سامح
 -3للنداء – ملا باللغة االجنبية معكوسة – روث
 -4مــن الــذي لقــب بالشــهيد – اســم هنكاريــا القديــم بــدون ال
التعريف معكوســة
رص معكوسة
 -5حرف أبجدي معكوسة – أ ّ
 -6االسم الثاين لتمثال الحرية يف أمريكا
 -7أحرف متشابهة – غربائه معكوسة
 -8من هو البادئ
 -9ضمري متصل – قياس مساحة معكوسة
 -10حرف جر – فاسق معكوسة
 -11أحد أدوار تطور الفراش بالجمع – والده معكوسة
 -12أحد أبواب حلب القديم املشهورة – فاكهة صيفية
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الكلمات المتقاطعة للعدد الرابع والعشرين
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أجوبة العدد الماضي

أفقي
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

دول

 -1أحمد بن حنبل
 -2دوام – بض
 -3قدود حلبية
 -4صار
 -5كفر – برل
َ -6ر َّص ّع
 -7شعاراته
 -8لص – حوامات
 -9صحــب – حــوزي –
 -10ديون  -حولة – أو
 -11يحلون نهاتفه
 -12قهوايت – شاهدنا

عمودي

 -1أبو بكر الصديق
 -2نص – صحيحة
 -3شعر – بولو
 -4ع – ح – نوى
 -5بدو – حوا – تن
 -6نادلة – رواح
 -7حوح – أيزون
 -8منل – أهليات
 -9هـ هـ – تاه
 -10يصل آت
 -11بهارات – وافر
 -12رب – هول
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#حلب_تحترق

أ
ف
ت
ال� تشهدها مدينة حلب
ي� سابقة هي الوىل ي
أعلنت عدة هيئات ش�عية عن إلغاء صالة الجمعة
ف ي� مساجد مدينة حلب جراء القصف اليومي الذي
تتعرض له المدينة من قبل طائرات النظام السوري
الروس.
وحليفها
ي
وتعيش مدينة حلب وضعاً إنسانياً مخيفاً نتيجة
الروس
استهداف طائرات النظام السوري وحليفه
ي
ين
بالمدني� والمأهولة سكانياً
للمناطق السكنية المكتظة
ف
وعر� مخجل وصل إىل عدم
دول ب ي
ي� إطار صمت ف ي
أ
وجود مدينة حلب � مضمون الهدنة ال ي ت
ال� تم
ي
خ�ة ي
االتفاق عليها ي ن
وك�ي.
ب� الفروف ي
بدوره قال رئيس الوزراء ت
ال� يك أحمد داوود أوغلو
إن "أنقرة قد تضطر إىل دخول سوريا إذا اقتضت
ال�ض ورة ذلك" .وأكّد أوغلو أن "المقاربة ت
ال�كية
ف ي� مواجهة الجماعات المتطرفة واضحة" وأن تركيا
"ستستمر إىل غاية القضاء عليها ت
بش� الوسائل" .كما
ال ي ن
رهابي�،
م�ر إ
للرهاب وال حوار مع إ
أوضح أنه "ال أ ب ّ
المن ت
ال� يك منفذاً فبالطبع سنتخذ كل
وإذا تطلب
الجراءات داخل تركيا أو داخل سوريا" .ت
وتأ� ترصيحات
إ
ي
أوغلو بعد أيام قليلة من إعالن الحكومة ت
ال�كية اتخاذ
تداب� عسكرية جديدة عىل حدودها مع سوريا،
ي
وتعزيز وجود الجيش ف ي� هذه المنطقة بشكل واسع.
ش
المبا� عىل أي
العالن بالرد
وقد توعد أوغلو عند هذا إ
قصف ،قائال ن
الجراءات
"س�د عىل الفور وسنتخذ كل إ
المناسبة" ،مضيفا أن طائرات إضافية من دون طيار
ش
ستن� ف ي� منطقة كيليس لصد أي اعتداءاتجديدة.
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تتعرض مدينة حلب إلى
قصف عنيف من قبل
طائرات النظام السوري
المدعوم إيرانيًا وحليفه
الروسي والذي أودى بحياة
المئات بين قتلى وجرحى
ومفقودين تحت الدمار
نتيجة استهدف المدنيين
والمشافي والمدارس

ماأريد إال االصالح ما استطعت
شــهاب الديــن كــردار ,مــن تركــان
العــراق قــدم إىل تركيــا يف بدايــات العــام
 1990عمــل أوالً يف مركز ســلجوق التعليمي
التابــع لــوزارة األوقــاف الدينيــة الرتكيــة
وبعدهــا انتقــل للعمــل يف جامعــة ســلجوق
كليــة الرشيعــة واألن يشــغل منصــب دكتور
أســتاذ مســاعد بجامعة نجــم الديــن أربكان
يف مدينــة قونيــا الرتكيــة.
يعمــل كــردار عــى إقامــة دروس وعــظ
دينيــة اســبوعية للعــرب املقيمــن يف مدينــة
قونيــة حيــث يقــول كــردار ”:الغايــة يل
مــن هــذه الــدروس إال جمــع العــرب كلهــم إيصالهــا للجهــات املختصــة.
ويحــر الــدروس التــي يلقيهــا كــردار
تحــت ســقف واحــد ويف مــكان واحــد
لنســمع همومهــم ونعمــل عــى حلهــا أو مجموعــة مــن الشــباب والرجــال العراقيــن

ويؤكــد كــردار بأنــه مل يواجــه أيــة ردود
والســوريني ومــن جنســيات أخــرى وذلك يف
صالــة زنــدان كالــه الكائنــة يف الطابــق الرابع أفعــال ســلبية بالعكــس فقــد قابــل اهتامماً
تقريــر :أحمــد جوكتــريل
وترحيبـاً واســعني.
ملبنــى بلديــة الخبــز.
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سباق رئاسة الجمهورية
للدراجات الهوائية
التركية
ّ

انطلقت الدورة الــ  52لسباق رئاسة
الجمهورية التركية للد ّراجات الهوائية،
بمشاركة  128متسابق من  16فريقً ا محليا
ودوليا من مدينة اسطنبول التركية
ويتكــون الســباق مــن  8جــوالت تبــدأ مــن
إســطنبول ،وتنتهــي بواليــة إزمــر ،حيــث قطــع
املتســابقون يف اليــوم األول مســافة  129.2كــم.
وبــدأت الجولــة األوىل مــن الســباق مــن
شــارع بربــاروس يف اســطنبول مــرورا مبضيــق
البوســفور ،وصــوال إىل منطقــة "يب قــوز" يف
الجانــب اآلســيوي للمدينــة ،ثــم يعــود مجــد ًدا
إىل الجانــب األورويب لينتهــي يف شــبه الجزيــرة
التاريخيــة (يف منطقــة الفاتــح).

 جوالت السباق ومسافاتها:الجولــة األول :إســطنبول  -إســطنبول
( 129.2كــم) الجولــة الثانيــة :كبادوكيــا -
كبادوكيــا ( 154.1كــم) الجولــة الثالثــة :أقـراي
 قونيــا ( 158.9كــم) الجولــة الرابعــة( :قونيــا)ســيدي شــهري ( -أنطاليــا) أالنيــا ( 187كــم)
الجولــة الخامســة( :أنطاليــا) أالنيــا ( -أنطاليــا)
كمــر ( 189.3كــم) الجولــة السادســة( :أنطاليــا)
كوملوجــا – (موغــا) إملــايل ( 116.9كــم)
الجولــة الســابعة( :موغــا) فتحيــة – (موغــا)
مرمريــس ( 128.6كــم) الجول الثامنــة( :موغال)

مرمريــس – (إزمري) ســلجوق
( 201.7كــم) وتصل املســافة
اإلجامليــة للجــوالت الثامنية
إىل ألــف و 265و 7كــم.
ومت ّكــن الــدراج األملــاين
أندريــه جريبيــل املشــارك
ضمــن الفريــق البلجيــي،
يف ســباق رئاســة الجمهوريــة
الرتكيــة للدراجــات الهوائيــة،
مــن تحقيــق املركــز األول
يف الجولــة الثالثــة التــي
انطلقــت مــن واليــة أق ـراي ،وانتهــت بواليــة
قونيــة ،وســط تركيــا.
ومتكــن جريبيــل مــن قطــع املســافة
البالغــة  158.9كيلومــر ،يف  3.48.34ســاعة،
فيــا حـ َّـل االيطــايل ألبريتــو جيكني ،مــن الفريق
الســويرسي يف املرتبــة الثانيــة ،وجــاء البلجيــي
كريــس بويكامنــس ،مــن الفريــق البلجيــي يف
املرتبــة الثالثــة.
وحافــظ الــدراج البولــوين برزميســاف
منيــك ،مــن الفريــق اإليطــايل المــري  -مرييــدا،
عــى ارتــداء القميص الســاوي يف املركــز األول،

مــن بــن 111دراجــا شــاركوا يف املرحلــة الثالثــة.
وعــاىن املتســابقون مصاعــب كبــرة أثنــاء
املســابقة ،بســبب هبــوب ريــاح شــديدة ،فيــا
أولــت الجامهــر مــن كال الواليتــن ،اهتاممــاً
كب ـرا ً باملســابقة.

الفرق المشاركة في السباق
الفــرق املحرتفــة :المــري  -مرييــدا
(إيطاليــا) ،ولوتــو ســودال (بلجيــكا).
الفــرق القاريــة املحرتفــة" :كاهــا روال -
ســيغوروس أر جــي أي (إســبانيا)" ،و"ســاوث

ايســت  -فنزويــا  /نيبــو  -فينــي فانتينــي
(إيطاليا)" ،و"ديلكو مارســيليا بروفانس يك يت أم
(فرنســا)" ،و"تيــم روث (ســويرسا)" ،و"فونويــج
ســاول سيســليس  -كارفــور (الربازيــل)" ،و"فريوا
أكتيويجــت بــرو سيســلينغ تيــم /يس يس يس
س ـراندي بولكوينســه (بولنــدا)".
الفــرق القاريــة" :توركــو شــكر ســبور
(تركيــا)" ،و"باركهوتيــل والكينبــورغ كونتينانتــل
(هولنــدا)" ،و"يونيــورو ويلــر (إيطاليــا)" ،و"ألفا
بلطيــق – ماراتــوين.إل وي (التفيــا)" ،و"هرنكــوا
أدواريــج سيســلينغتيم (النمســا)" ،و"أســتانة
ســتي (كازاخســتان)".

أمني مفتي أوغلو
رئيس اتحاد الدراجات

