صوت األمة

بن علي يلدرم رئيس
الوزراء التركي الجديد

تتمة يف الصفحة .13-12

القوات السعودية تبدأ
مناوراتها في قونيا
تتمة يف الصفحة .2

 1لرية تركية  /مع الرضيبة

1 TL (KDV Dahil) /

حزيران 2016

أهالً يا رمضان
يستقبل عام  2016شهر رمضان المبارك الذي يصادف
هذا العام السادس من حزيران ,في الوقت الذي يستمر
به ماليين السوريين في إحياء طقوس الصيام والعبادة
الخاصة بشهر البركات بعيدًا عن وطنهم وديارهم
وأهليهم
يستقبل املسلمون األتراك شهر رمضان املبارك مبظاهر البهجة والفرح ،مثلام هو الحال عند كل
الشعوب اإلسالمية يف أنحاء العامل اإلسالمي .واملظاهر العلنية التي يبديها هذا الشعب املسلم عند
قدوم شهر رمضان لهي أكرب دليل ،وأصدق برهان عىل عمق وترسخ اإلسالم ،عىل الرغم من كل
املحاوالت التي قامت وتقوم إلبعاد هذا الشعب عن دينه ،وسلخه عن عقيدته.
تتمة يف الصفحة 11-10

حفّاظ القرآن؛ بركة
األمة ومشاعل اإليمان
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عادات وتقاليد رمضان
في العهد العثماني
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رجب شنار
مدير عام النشر

ف
ال�كة
إننا ي� شهر ب
رمضان شهر الجمال و بال�كات...
فهو شهر مهم ف ي� ديننا وسلطان
الشهور إالحدى ش
ع�...
شهر من أ
الشهر المباركة يستقبله
العالم االسالمي بلهفة ومحبة...
فهو الشهر الذي تزيد به االلفة
ب� الناس ث
ين
وتك� فيه مشاعر التضامن
والمساعدة...
ن
للمسلم� شهر الصيام
وهو بالنسبة
ي
يص�ون منذ وقت
والقيام حيث أنهم ب
السحور ت
ح� االفطار...
يربون النفوس ويبتغون رضا الله...
يصوم الناس عن الطعام طيلة النهار
ويفطرون مع أذان المغرب...
ويبتعد الناس طيلة النهار عن إالساءة
المعاص بهدف تربية النفس...
و
ي
رمضان هو الزمان الذي يربط
به الشيطان وتكون الدنيا محمية من
السيئات...
كب�ة
الكث�ة ,ومساحة ي
شهر بال�كات ي
للتعاون والتضامن والمساعدات...
يتعامل الناس مع بعضهم,
ويساعدون المحتاج ويدعون بعضهم
البعض إىل طعام إالفطار...
فشهر رمضان بب�كاته وفيضه يعطي
الفرصة للناس لزيادة المحبة والتعارف...
وهذا التعارف واالنسجام يوفر
التقارب ي ن
ب� الناس ويزيد روابط القوة
بينهم...
كب�ة مثل
ويقدم لنا رمضان قيم ي
بال�كة والرحمة والصداقة والتعارف...
فكل العالم االسالمي يقضون شهر
رمضان بالمحبة والرضا ,ويستقبلونه
بتسامح كالجمال الذي يظهره ديننا
الحنيف...
وعىل وجه الخصوص مدينتنا ,يع�ن
ي
قونيا الذي تتمتع بأجواء رمضانية ي ز
مم�ة
وجميلة...
الخ�...
القونيويون أناس يحبون ي
القونيويون أناس يحبون المساعدة...
القونيويون أناس اليعتنون بالفقراء
المحتاج� فقط ف� شهر رمضان وإنما �ف
ين
و
ي
ي
ش
أشهر السنة إالثنا ع�...
بالمخترص فشهر رمضان اليكون عابراً
ف ي� قونيا وإنما يكون مليئاً بالفعاليات...
هناك أ
السوري� �ف
ن
الالف من ضيوفنا
ي ي
مدينتنا قونيا...
والقونيويون سيعملون عىل اسعادهم
ودعوتهم إىل موائد إفطارهم...
ين
الداعم�
خ�اً كل
وجزا الله ي
ن
للمحتاجي� والفقراء
والمساعدين
ي
ين
المساك�...
و
رمضان مبارك.

قوات سالح الجو السعودي
تلفت األنظار في قونيا
شاركت قوات السالح الجوي السعودي في مناورات صقور األناضول في
مدينة قونيا إلى جانب قوات السالح الجوي لكل من الباكستان وايطاليا وهولندا
تحولت أنظار العامل نحو تركيا املستضيفة
لتطبيقات صقور األناضول لسالح القوات
الجوية العاملية والتي تشارك بها العديد
من الدول منها اململكة العربية السعودية
والباكستان وايطاليا وهولندا يف قاعدة جيت
الرئيسية الثالثة يف مدينة قونيا الرتكية والتي
تعدإحدى أهم قواعد التدريب العسكري
الجوي يف العامل.
وامتألت أغلب فنادق مدينة قونيا
بطواقم الفرق العسكرية للدول املشاركة
حيث أن بعض الفنادق مل تستقبل يف غرفها
سوى طواقم الدول املشاركة .وتستقبل
مدينة قونية كل عام ويف مثل هذه األيام
عدد من الدول العربية واألروبية واألسيوية
للقيام بتدريباتها ومناوراتها العسكرية.
القوات السعودية تلقى اهتماماً كبي ارً
شاركت قوات اململكة العربية السعودية
الجوية العسكرية هذا العام بأعداد كبرية
من العسكريني وطائرات الرتاندو .كام قامت
وسائل االعالم السعودية املرئية والسمعية
واملقروءة مبتابعة املناورات عن قرب .وإىل
جانب تركيا البلد املستضيف فقد شاركت
الباكستان بطائراتها اإلف 16-وإيطاليا
بطائراتها الرتاوند وهولندا بطائراتها .10-KC

أما عن قوات الناتو فقد شاركت بطائرات
األواكس  AWACSالخاصة بالحلف .وبدوره
قال قائد أركان القوات الجوية السعودية
العقيد عيل بن ظافر العمري بأن الهدف
من هذه املناورات هو تدريب العسكريني
وتحسني مهاراتهم للقيام مبناورات مشرتكة مع
تركيا والدول األخرى املشاركة .كام أكد العقيد
عيل بن ظافر العمري بأن هذه املناورات
التي تتضمن العديد من الدول والجنسيات
والتي تستضيفها تركيا تعد من أهم املناورات
املقامة يف العامل.
ازدحام الفنادق بسبب المناورات

شهدت فنادق مدينة قونيا ازدحاماً
كبريا مع بدء مناورات هذا العام حيث أن
الدول املشاركة قامت بحجز الفنادق قبل
بدء املناورات بأسابيع .وكانت الحصة األكرب
من الحجوزرات لقوات اململكة العربية
السعودية وطائراتها وفرق الطيارين املشاركني
يف املناورات .فاباالضافة لفعاليات مناورات
السالح الجوي تشهد مدينة قونيا يف الوقت
نفسه فعاليات معرض البناء السبب الذي
أدى إىل حصول ضغط كبري عىل الفنادق
والحجوزات.
• تقرير :ابراهيم بيوك إكان
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كرم إشكان
kerem_iskan@hotmail.com

جاءت كالرؤية!...

ف
ش
ملء
م� رجل ي� أفريقا ,يرى أسد ي
أثناء ي
بالغضب يركض خلفه...
وأثناء ركضه يرى أمامه ئب� فيتمسك بحبل
وي�ل إىل أ
ئ
اللب� نز
السفل...
وعندما يمسك بالحبل ويهم نز
بال�ول ,يرى
ثعبان كب�اً ف� أ
السفل ...وأثناء صعود الثعبان
ي ي
باتجاه الرجل نحو االعىل ,يبدأ بفرك يديه
قائال ":مالذي سأفعله آ
الن "...
ً
أ
أ
ف
ف
أسد ي� العىل وثعبان ي� السفل,,,
اليستطيع التحرك أبدا...
ف
ف
و� تلك اللحظة يظهر فأران ي� اعىل
ي
الحبل ...واحد أبيض و أ
الخر أسود ...وتبدأ
ف
و�
الفارتان فالتهام الحبل بشهية ورسعة ...ي
حال أنه ي� ورطة يشعر بأن وجهه رطب...
ملء بالعرق
نحلة ...يستيقظ فالرجل وهو ي
وطعم العسل عالق ي� فمه ...ويشعر بأنه
غرق بالماء ...يأخذ نفس عميقاً ويقول ":الحمد
لله لقد كان حلماً "...
ف
يكون متأثراً بتفاصيل الحلم ي� صباح
اليوم أ
الخر ...ش
وي�ح الرؤيا عىل أحد العلماء...
تفس� حلمي"...
ويسأل":ماهو ي
ويقول العالم ضاحكاً ":إلم تفهم
ن
المع�"...
أ
"السد الذي يركض خلفك هو ملك
الموت "...
ئ
" والب� الذي يوجد بداخله الثعبان بق�ك
"...
" والحبل الذي تمسكت به هو حياتك "...
" والفأر االبيض و أ
السود هو الليل
والنهار ..يأكالن عمرك"...
فيقول الرجل ":إذا فما ذاك العسل "...
ويكمل العالم تبسمه قائالً ":ذاك العسل
هو لذة الدنيا المؤقتة ,تنسيك بأنه خلف
عمرك حساب ستلقاه "...
أ
فالعمار ض
تم� كتلك المياه المتدفقة من
ي
صنبور المياه الذي نفتحه ف ي� يوم صيفي حار
ونمد لها أيدينا ...فذات الوقت قد تأ� وملك
الموت ينتظر من بعيد...
فذاك الطعم عندما كان ف ي� الفم,
النستطيع أن نرى الملك وال يبقى هناك حصة
من ما تبقى من العمر...
أرواحنا البعيدة عن الطاعة ,تعطينا مزاجاً
ف
القص�ة مع إالحساس
متوتراً ي� المواقف ي
بالمجبورية ...ورمضان هو واحد من هذه
المزاجات...
فلنعطي إجازة للتوتر والركض وعدم
الشبع والمصالح وعدم الخجل والغموم
ف
و� الرسقة
والهموم وعدم التسامح ي
واالستغالل ...أهال ً وسهال ً يا شهر رمضان...
الحمد لله أنك أتيت ,فامسك بنا مطارح
الحظ أثناء مغادرتك...
تفض مع العشق;" تفكر وإطاعة "...
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حفّاظ القرآن مشاعل اإليمان

اقيمت مراسم تتويج
ّ
حفاظ القرآن في الحفل
الذي أشرفت عليه كل
من جمعية تنظيف
المساجد في قونيا
بالتعاون مع البلدية
الكبيرة ومديريات األوقاف
في المقاطعات والنواحي
التابعة لمدينة قونيا

حرض حفل تتويج حفّاظ القرآن الذي اقيم يف
قاعة مركز موالنا الثقايف كل من رئيس بلدية قونيا
الكبرية طاهر أكيوريك ووايل املدينة معمر أرول
ومفتي مدينة قونيا عيل أك بنار والشيخ عبد الرحمن
كوركتشو ومسؤولوا الدوائر الدينية يف نواحي مدينة
قونيا باالضافة إىل العديد من طلبة العلم وعوائل
الحفّاظ.
وبدأ الحفل بتالوة للقرآن الكريم تحدث بعدها
الشيخ كوركتشو رئيس جمعية تنضيف مساجد
مدينة قونيا مؤكدا ً بأن فريق عمل الجمعية يقوم
عىل تنظيف  700مسجد سنوياً وتجهيزه ليكون مهيئاً
للعبادة وأداء الفروض دينية .كام تابع كوركتشو
قائالً ":أسأل الله أن يستمر هذا العمل التقليدي الذي
يتم تنفيذه من قبل جمعيتنا دون توقف كام أبارك
ألساتذتنا ومشايخنا الذين ربّوا وعلّموا وخرجوا شبابنا
الحفّاظ هؤالء والذين بربكتهم نحظى بتوفيق الله
ورعايته".
الحفّاظ يتلقون اهتامماً شديدا ً
أكد طاهر أكيوريك رئيس
بلدية قونيا الكبرية أهمية هذا
النوع من االحتفاليات التي تقام
يف مركز موالنا الثقايف حيث
قال ":ليس باألمر السهل أن
يحظى االنسان بلقب حافظ
القرآن .من السهل أن يصبح
االنسان طبيباً أو مهندساً لكنني

أعرف الكثري من األطباء واملهندسني يغبطون حفاظ
القرآن ملا ميلكونه من رشف كبري لكونهم حاملني
لكتاب الله" .بدوره أشار أكيوريك إىل املسؤولية التي
يحملها حافظ القرآن قائالً ":أشكر جميع األساتذة
واملشايخ وكل من عمل وله جهد يف تربية وإنشاء
حفّاظ القرآن .فبجهودكم تزدهر مدينتا وتكتسب
اهميتها املعنوية وغناها الثقايف".
حافظوا عىل األمانة التي تحملونها...
وتحدث الربوفسور ومفتي مدينة قونيا األستاذ
عيل أك بنار عن دورات تحفيظ القرآن وفعاليات
صيف  2015مشريا ً إىل أن مديرية إفتاء املدينة
استضافة مايزيد عن  103أالف شخص ضمن هذه
الفعاليات وتابع قائالً ":لدينا يف الدورات الشتوية
ألفني طالب يتابعون حفظ القرآن وهناك مايقارب
 2532أخ وأخت يتسابقون يف حفظ القرآن الكريم.

حاز منهم  260عىل لقب الحافظ .ولدينا  864معهد
لتحفيظ القرآن  69معهد مخصص فقط للحفاظ
الذكور .لقب الحافظ نعمة كبرية لكنها يف الوقت
نفسه أمانة كبرية علينا صيانتها وحاميتها حتى نلقى
وجه الله تعاىل .وأويص أخويت وأخوايت الحفاظ
بأن يبقوا محافظني عىل ماتعلموه من أساتذتهم
ومشايخهم ومراجعهم وأن يبقوا عىل طريق السنة
النبوية ويتمسكوا بتعاليم القرآن الكريم".
وبعد فقرات اإلنشاد وتالوة القرآن قام
الربوتوكول بتتويج محمد عيل كارابولوت وسودة
بياض ممثيل حفاظ مقاطعة مرام وأوزهان أككوش
وعائشة هالل باير وشهادة يلدز ممثيل مقاطعة
قاراطاي وكزبان توكاي ممثلة معاقي السمع إبراهيم
يانلامز ممثل معاقي الجسد.
تقرير :خالد شن
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اعدام مطيع الرحمن نظامي

نفذت السلطات في بنجالديش حكم اإلعدام بحق مطيع الرحمن نظامي ،زعيم الجماعة
اإلسالمية ،أكبر حزب في البالد ،إلدانته بجر+ائم وقعت خالل حرب االستقالل ،منذ  45عاما.

ونقلت وكالة األناضول الرتكية لألنباء
حيث اكدت املتحدثة بإسم الخارجية
وقد عززت أجهزة األمن وجودها يف
عن نقيب الرحمن قوله" ،نحن ممتنون جدًا
العاصمة دكا ومناطق غريها ،ألن مثل هذه االمرييكية  ,عىل دعمها الكامل لهذا الحكم
من موقف الرئيس أردوغان تجاه اإلعدام،
وتطبيق العدالة عىل الوجه االمثل بحق
اإلعدامات سبق أن أدت إىل أعامل عنف،
إنه يقف دامئًا إىل جانب الناس املعرضني
هؤالء الجناة .
أسفرت عن مقتل  200شخص ،أغلبهم من
للظلم يف أنحاء العامل ،ونحن رأينا هذا األمر
فيام جاءت بعض االراء التى عارضت
أنصار الجامعة اإلسالمية والرشطة.
هذا الحكم  ,والتى منها االمني العام لالتحاد مرات عديدة ،وقد يكون هو الزعيم الوحيد
وأُعدم نظامي ،بعدما رفض طلب
يف العامل الذي يساعد املظلومني ،إنه يطرح
العفو الرئايس ،وهو رابع قيادي يف الجامعة العاملى لعلامء املسلمني  ,والذى من جانبه
استنكر هذا الحكم  ,مؤكدا انه جاء بناء عىل يف كل وقت مشاكل الشعوب يف سوريا
اإلسالمية ينفذ فيه اإلعدام ،يف األعوام
قراء قضاىئ مسيس  ,اى له اغراض ومصالح وفلسطني وأراكان وبنغالديش أيضً ا".
األخرية.
بدوره ،قال مسؤول العالقات الخارجية
ورحب الداعمون ملحكمة جرائم الحرب سياسية .
كام حذر من خطر التعامل مع مثل هذا يف "الجامعة اإلسالمية" بباكستان ،عبد
بالحكم ،بينام يرى أنصار نظامي أن املحاكمة
الغفار عزيز ،إنه "ليس مثة أي زعيم يف العامل
النوع من القضايا بهذا الشكل واالسلوب
لها أغراض سياسية.
الذى بات يتم اتباعه حاليا  ,والذى ما يدل اال اإلسالمي رفض أحكام اإلعدام يف بنغالديش،
كام أن إعدام مطيع الرحامن نظامي
باستثناء الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان،
عىل غياب العدالة وحقوق االنسان.
الوزير السابق يف حكومة التحالف مع
الذي عارض تلك األحكام دامئًا بلهجة
بدورها نددت تركيا ايضا بهذا الحكم ,
اإلسالميني بني  2001و 2006سيؤجج الوضع
شديدة".
ليخرج عددا من اعضاء منظامت املجتمع
يف البالد خاصة يف ظل تزايد عمليات قتل
وأعرب "عزيز" عن امتنانه إزاء
املدىن هناك ىف تظاهرات يعلنوا من خاللها
استهدفت نشطاء ليرباليني وعلامنيني ومن
املظاهرات التي شهدتها مختلف املدن الرتكية
اقليات دينية عىل ايدي اشخاص يشتبه بانهم عن رفضهم الكامل ملثل هذه االحكام.
احتجا ًجا عىل إعدام زعيم الجامعة اإلسالمية
وقال "نقيب الرحمن" النجل األكرب
اسالميون متطرفون.
وقد أكدت الواليات املتحدة االمرييكية لزعيم الجامعة اإلسالمية يف بنغالديش ،مطيع يف بنغالديش ،مطيع الرحمن نظامي.
وكان أردوغان قال يف ترصيح له "إنني
الرحمن نظامي ،إن "ردود أفعال البلدان
من اوائل الدول التى ايدت هذا الحكم ,
املسلمة جاءت محدودة عىل تنفيذ اإلعدام ،أدين بشدة تلك العقلية التي تقرر إعدام
مؤكدة انه الوجه الحقيقى لتنفيذ العدالة
باستثناء تركيا ،وذلك بسبب تقييد الحرية يف مجاهد يبلغ يف بنغالديش ،ونعتقد أنه مل
 ,نظرا ملا قام به من جرائم وفظائع كبرية
تلك البلدان ،معربًا عن امتنان العائلة للرئيس يرتكب أية خطيئة دنيوية ،وأرى أن تنفيذ
ارتكبت بحق الشعب البنغاىل خالل هذه
اإلعدام رغم كل املبادرات التي نقوم بها،
الرتيك رجب طيب أدوغان حيال اهتاممه
الحرب  ,التى اسقطت الكثري من الجرحى
ترصف غري دميقراطي وطريقة غري عادلة".
الوثيق بها.
والقتىل من االبرياء املدنيني.

من هو مطيع
الرحمن نظامي؟
مواليد  31مارس  11 – 1943مايو
 )2016هو زعيم الجامعة اإلسالمية البنغالية
وأحد الدعاة والعلامء البنغال ولد يف الهند
الربيطانية ومتخرج من جامعة دكا بدكتوراه
اقتصاد وانتخب عدة مرات يف الربملان
وشغل منصب وزير الزراعة ثم الصناعة بني
.2006 – 2001
يزعم خصومه السياسيون أنه كان
قائدا ً لجامعة البدر املسلحة  -وهي إحدى
اللجان الشعبية  -ولجناح الطلبة يف الجامعة
اإلسالمية ،والذي عاون الجيش الباكستاين
ضد املتمردين.
ترأس منذ عام  2000حزب الجامعة
اإلسالمية املعارض لتأسيس بنغالديش .كام
توىل حقيبة وزارية يف حكومة رئيسة الوزراء
السابقة خالدة ضياء ،بقيادة الحزب القومي
البنغالدييش
ألقي القبض عىل مطيع سنة 2010
بتهمة إيذاء املشاعر الدينية ،ثم اعتقل
بعدها يف العام نفسه لالشتباه بأنه ارتكب
جرائم ضد اإلنسانية إبان الحرب.
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كيف استخرج
إقامة سياحية؟
تشهد دائرة الهجرة واألجانب يف مدينة قونيا
ازدحاماً كبرياً خاصة بعد انتقال مبنى الهجرة إىل موقعه
الجديد القريب من منطقة األوتوغار عند موقف
بينكونوتالر .ويقوم مبنى األمنيات الجديد بتويل أمور
األجانب كاملة ابتداً من إقامات الحامية املؤقتة أو
البطاقاتالتعريفية
()YABANCI TANITMA KARTI

واإلقامات السياحية القصرية املدى

()KISA DÖNEM/İKAMET İZNİ
وإقامات العمل ( )ÇALIŞMA İZNİواإلقامات
العائلية (.)AİLE İKAMET İZNİ

وينبغي عىل الشخص الذي يريد الحصول عىل
إقامة سياحية أن يقوم بتقديم طلب عن طريق االنرتنت
من خالل زيارة املوقع التايلhttp://www. :
 /goc.gov.tr/Mainوبعدها اختيار البوابة
املكتوب عليها  e-ikametكام أنه يستطيع تبديل
اللغة من أعال الصفحة إىل اللغة العربية أو االنكليزية
أو الروسية والتي متكنه من تعبئة الحقول واملعلومات
بشكل أسهل وبسيط .وبعد االنتهاء من تعبئة الحقول
يقوم الشخص باستخراج صورة عن املعلومات التي
أدخلها باالضافة إىل ورقة املوعد ويقوم أيضاً بدفع
 55لرية تركية رضيبة االقامة يف دائرة املالية كام يضع
الشخص املقدم لإلقامة مبلغ وقدره  16ألف لرية تركية
ويطلب كشف حساب ()HESAP CÜZDANI
ويرفقه باالضافة إىل أربع صور شخيصة /خلفية بيضاء/
إىل األوراق ويقدمها يف املوعد الذي حصل عليه أثناء
تقدميه الطلب .ليأخذ ورقة تحل مكان اإلقامة ريثام يتم
ارسال االقامة الجديدة من أنقرة إىل العنوان الذي تم
ذكره داخل الطلب.
HAZİRAN 2016
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مسير المحبة واألخوة
أقامت والية مدينة قونيا بالتعاون مع البلدية الكبيرة والجامعات عرضًا مسرحيًا يحكي عن مجيء
جالل الدين الرومي الذي يطلق عليه األتراك وأهل قونيا خاصة اسم "موالنا" في صالة مركز موالنا
الثقافي وبعد العرض المسرحي شارك المئات من ألوان وجنسيات مختلفة بمسيرة انطلقت من
مركز موالنا الثقافي وحتى متحف موالنا الذي يوجد به ضريح جالل الدين الرومي وعائلته

تتابع الفعاليات التي تحتفل مبجيء
عائلة جالل الدين الرومي "موالنا" إىل مدينة
قونيا والتي أمتت هذه السنة عامها الـ .788
حيث قامت والية مدينة قونيا بالتعاون مع
البلدية الكبرية وجامعات سلجوق ونجم
الدين أربكان بالتعاون مع مديرية مسارح
املدينة بإقامة عرض مرسحي يحيك عن
مجيء جالل الدين الرومي الذي يطلق
عليه األتراك وأهل مدينة قونيا خاصة اسم
"موالنا" يف صالة مركز موالنا الثقايف .وبعد
العرض املرسحي شارك املئات من ألوان
وجنسيات مختلفة مبسرية انطلقت من مركز
موالنا الثقايف وحتى متحف موالنا الذي
يوجد به رضيح جالل الدين الرومي وعائلته
والبعض من طالبه ومريديه .وعرضت
مجموعة من املمثلني املحلني حكاية هجرة
ومجيء جالل الدين الرومي واسرتاره يف
مدينة قونيا التي أصبح لها مكانة مهمة يف
البالد الرتباطها باسمه واحتوائها عىل أجواء
دينية ومعنويات متتاز بها عن بقية املدن

الرتكية األخرى.كام حرض العرض املرسحي
الذي تم عرضه يف صالة مركز موالنا الثقايف
والذي أطلق عليه اسم "الوقت هذا الوقت"
كل من وايل املدينة معمر أرول ورئيس
البلدية الكبرية طاهر أكيورييك ومدير
املسارح يف مدينة قونيا ألباي أكسوم .وأكد
طاهر أكيوريك يف الكلمة التي ألقاها بأن
مجيء جالل الدين الرومي إىل مدينة قونيا
أكسبها قيمة ومعنا كبريين حيث تابع قائالً":
لقد أصبحت مدينتنا أجمل وترشفت أكرث
وأكرث بقدوم موالنا .لقد ترك يف هذه الدنيا
أثر التنىس واليزال مستمر .إن موالنا اليوم ال
يعرف عنا فقط وإمنا يعرف عن بلدنا وديننا
وميثلنا يف كل مكان من األرض .يجب أن
نذكر بكالم موالنا خصوصاً يف املناطق التي
يقوم اإلرهاب فيها بقتل الناس وتهجريهم
حيث يقول جالل الدين الرومي :نحن النزع
يف هذه األرض شيئاً غري املحبة .لكن يف هذه
األيام مع األسف هناك من يزرع يف هذه
األرض أشياء أخرى تجعل الناس يواجهون

الخطر .يجب أن يصبح الحب هو الحل .وأن
زيادة اإللتجاء إىل الله".
وبعد انتهاء العرض املرسحي انطلق
املئات من الحضور مختلفي األجناس
واألعراق واللغات مبسرية حاملني الالفتات
واألعالم والشعارات التي ترحب مبجيء
موالنا إىل مدينة قونيا حيث انتهى املسري
عند متحف موالنا الذي فتح أبوابه للجميع
وبعد زيارة املتحف قام أحد قراء املدينة
بقراءة آيات من القرأن الكريم تالها دعاء
وابتهال.
• تقرير خالد ش
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العمدة؛ أول مكتبة عربية في األناضول

افتتحت في قونية مؤخرًا مكتبة العمدة دار الكتب العربية والتي تعتبر المكتبة
العربية األولى من نوعها في منطقة األنضول

يقول أحمد كان متيز صاحب مكتبة
العمدة لقد زاد االهتامم مؤخرا ً باللغة
العربية وفروعها السبب الذي دفعنا
الفتتاح مكتبة العمدة قبل شهريني
تقريباً حيث تحتوي املكتبة عىل مايزيد
عن  6580عنواناً وأكرث من  21200كتاب
شاملة ألقسام الدين االسالمي والتصوف
والفقه عىل املذاهب االربعة والعقائد
والقراءات وأصول التفسري والحديث والفقه
كام تحتوي دار العمدة عىل العديد من كتب
السياسة واالقتصاد واالجتامع وتراجم الرجال

والعلوم والجغرافيا والتاريخ .ويوجد يف مكتبة
العمدة موسوعات يف اللغة العربية والرصف
والنحو والبالغة وااليضاح والشعر باالضافة إىل
العديد من مجلدات اللسانيات والتحليالت
اللغوية.
وتعترب مكتبة العمدة إحدى أهم املكتبات
يف مدينة قونيا لتميزها بتقديم األدب العريب
مبختلف مجاالته وأقسامه وتفرعاته خصوصاً
بعد زيادة االهتامم باللغة العربية من قبل
اخصايئ اللغة العربية األتراك وطالب الرشيعة
ومحبي اللغة العربية.

ويعمل صهيب جركني وهو سوري الجنسية
عىل ترتيب الكتب واملجلدات وفرزها حسب
أسامئها وعناوينها باالضافة إىل تصنيفها حسب
فروعها وتخصصاتها ويقول جركني ":لقد لفت
انتباهي عدد األتراك املتقنني للغة العربية
واملهتمني بقراءة الكتب العربية التاريخية
واالسالمية بشكل كبري .فأغلب زوارنا وزبائننا
وبنسبة  %90هم من األخوة األتراك وماتبقى
فهم من األخوة السوريني والعراقيني املقيمني
يف املدينة".

• تقرير :أمره أوزكول
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ملتقى المهاجرين واألنصار

محجبة تلتقط
سليفي بمظاهرة
ضد الحجاب

أصبحت زكية بلخريي من أشهر
الفتيات املسلامت املحجبات بعدما شاركت
يف تظاهرة لحزب سيايس بلجييك مناهض
لإلسالم ،يف موقف وصف بـ«الشجاع
والطريف» ،بعدما التقطت صورا شخصية
(سيلفي) أمام الفتات ضد الحجاب واملساجد
رفعها املتظاهرون ،وفق ما ذكرته صحيفة
“الراي” الكويتية أمس األربعاء ( 18مايو/
أيار .)2016
وقام نحو  40عض ًوا من حزب فالمس
بيالنج وهو حزب سيايس بلجييك مييني
متطرف ،بتنظيم وقفات إحتجاجية ضد
اإلحتفال بالثقافة اإلسالمية يف بلجيكا.
وحمل املشاركون يف التظاهرة اإلحتجاجية
الفتات كتب عليها “ال ترتدي الحجاب” و”ال
املساجد” ،و “أوقفوا اإلسالم”.
ونقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة
«إندبندنت» الربيطانية ان التظاهرة بدأت
عندما استضافت بلجيكا املعرض السنوي
الثالث للمسلمني ،وهو مبثابة احتفالية
بالثقافة اإلسالمية ،األمر الذي قوبل بالرفض
واالستهجان من قبل حزب (فالمز بيالنغ)،
وهو حزب سيايس بلجييك.
ونظم الحزب وقفات احتجاجية ضد
هذه االحتفالية ،وحمل املتظاهرون الفتات
كتب عليها «ال ترتدي الحجاب» و«ال
للمساجد» و «أوقفوا اإلسالم».
وقررت الشابة املسلمة بلخريي مواجهة
هذه التظاهرة بأفضل طريقة ممكنة،
وأخذت تلتقط صور «سيلفي» أمام وبني
املتظاهرين.
وتم إلقاء القبض عىل زكية بلخريي أثناء
التقاطها الصور التي وصفت باالستفزازية
أمام املحتجني فيام قام املصور الفوتوغرايف
 Jurgen Augusteynsنرش تلك الصور عىل
شبكة اإلنرتنت فانترشت بشكل رسيع جداً
وتدوالها رواد مواقع التواصل اإلجتامعي.
وكاالت

أقامت جمعية الرباط االنسانية
مأدبة طعام تحت اسم
"ملتقى المهاجرين واألنصار"
ضمن اسبوع الجمعيات
الخيرية في مدينة قونيا

حرض مأدبة الطعام التي أقامتها جميعة الرباط
االنسانية ضمن اسبوع الجمعيات الخريية يف مدينة
قونيا عدد كبري من األجانب املقيمني يف مدينة
قونيا .باالضافة إىل عدد من الشخصيات الرسمية
يف املدينة .ويف كلمة له قال مظفر بيوك رئيس
مجلس إدارة جمعية الرباط االنسانية  ":إته ملن
دواعي رسوري أن أرى أخوتنا املهاجرين قد لبّوا

دعوتنا وجاؤوا إلينا .إننا يف جمعية الرباط التعليمية
اإلنسانية نعمل جاهدين عىل إحياء روح األخوة
بني املهاجرين واألنصار الذين أصبحوا جزء من هذا
الوطن".
وتحدث أيضاً أحمد بابا أوغلو مدير إدارة
الهجرة مشريا ً إىل أن أعداد الالجئني ازدادت يف
الفرتة األخرية ومؤكدا ً عىل رضورة توجه كافة األخوة
املهاجرين لتسجيل أنفسهم ليتمكنوا من الحصول
عىل كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة الرتكية
لهم.
كام وتحدث سمري الحلبي /أستاذ يف جامعة
نجم الدين أربكان /مؤكدا ً عىل أنه عىل كل
املهاجرين تقديم الشكر لرتكيا حكومة وشعباً عىل
كل ماقدمته وال زالت تقدمه لخدمة املهاجرين
ودعمهم والوقوف بجانبهم
وحرض مأدبة الطعام أيضاً النائبة عن حزب
العدالة والتنمية يف مدينة قونيا ليىل شاهني أسطا
والتي أكدت يف كلمة ألقتها عىل أهمية توحيد
الجهود لدعم األخوة املهاجرين بكل مامنلك ألنهم
منحونا رشف الحصول عىل لقب األنصار حسب
قولها.
وقامت الطفلة السورية تقى منصور بإلقاء
شعر باللغة الرتكية بعنوان "بابا" كام قام أحد
الشباب األفغان بعزف وغناء األغنية الرتكية
املشهورة "دومربا" .قام بعدها مفتي مقاطعة مرام
صربي كتوكتجو بتشكر القامئني عىل مأدبة الطعام
والدعاء.
• تقرير :أحمد سوتجو

كلية الشريعة تستضيف الشيخ العوامة في قونيا
استضافت كلية الرشيعة (االلهيات) يف
جامعة نجم الدين أربكان مبدينة قونيا الشيخ
املحدث محمد العوامة والذي أقام يف عدة أيام
العديد من املحارضات التي القت اقباالً من
األتراك واألجانب املقيمني يف املدينة.
ولد الشيخ محمد العوامة يف حلب
 .1940 /1 /1 = 1358/12/14وبدأ بطلب
العلم عام  1953 = 1373وكان قبلها يالزم
دروس فضيلة الشيخ محمد السلقيني رحمه
الله تعاىل .تتلمذ يف البداية عىل يد الشيخ
عبد الله رساج الدين والزمه ،ثم بدأت صلته
وصحبته للشيخ عبد الفتاح أبو غدة عام 1378
والزمه أيضاً ،فعرف بهذين الشيخني ،وصار
التلميذ األول والخاص لكل منهام .التحق بكلية
الرشيعة عام ،1962 = 1382وتخرج فيها سنة
 1967=1387ويف العام الذي التحق فيه بالكلية
اختاره الشيخ عبد الله رساج الدين مدرساً يف
مدرسته الشعبانية ،فد َّرس فيها إىل عام 1400
= .1980
سافر إىل مرص يف صفر عام 1379
كام قدم املدينة املنورة
عام 1400هـ ،والتحق

بالجامعة اإلسالمية حيث أسس لها مركز
البحث العلمي ،الذي ُسمي فيام بعد :مركز
خدمة السنة والسرية النبوية ،وبدأ فيه بتحقيق
"إتحاف املهرة" .أسس عام  1406مكتباً لتحقيق
الرتاث اإلسالمي ،وكان تابعاً لدار القبلة للثقافة
اإلسالمية مدة  12عاماً.
وله إصدارات علمية
عديدة منها1 :ـ أثر
الحديث الرشيف
يف اختالف األمئة
الفقهاء2 .ـ أدب
االختالف يف
مسائل العلم
والدين3 .ـ
مسند

عمر بن عبد العزيز للباغندي4 .ـ األنساب،
للسمعاين ،حقق قسامً منه5 .ـ تقريب
التهذيب ،للحافظ ابن حجر
6ـ الكاشف للذهبي7ـ مجالس ابن نارص
الدين الدمشقي يف تفسري قوله تعاىل{لقد م َّن
الله عىل املؤمنني8 .}...ـ من صحاح األحاديث
القدسية ،مئة حديث قديس مع رشحها9 .ـ
املختار من فرائد النقول واألخبار10 .ـ القول
البديع يف الصالة عىل الحبيب الشفيع صىل الله
عليه وسلم
11ـ السنن ،لإلمام أيب داود ،حققه وعلق
عليه وقابله بأصل الحافظ ابن حجر وسبعة
أصول أخرى12 .ـ الشامئل املحمدية13 .ـ
املصنف البن أيب شيبة 14ـ دراسة
حديثية مقارنة لنصب
الراية ،وفتح القدير،
ومنية األملعي ،مع
مقابلة نصب الراية
مبخطوطتني،
وتصحيح ألكرث من
ألف خطأ مطبعي
فيه.
مركز األخبار
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السياحة الحالل في نمو وازدياد
استضافت مدينة قونيا التركية مؤتمر السياحة الحالل الدولي الثالث الذي استمرت أعماله
لمدة ثالث أيام في فندق الديديمان قونيا بحضور شركات السياحة العالمية والعربية
التقى عدد كبري من الرشكات السياحية
العاملية ضمن فعاليات مؤمتر السياحة الحالل
الدويل الثالث الذي استضافته مدينة قونيا
حيث شاركت يف املؤمتر رشكات سياحية من
دول البلقان وأروبا وأسيا الشاملية والدول
العربية .وتم اختيار مدينة قونيا الرتكية لتكون
الحاضنة ملؤمتر السياحة الحالل الدويل بعيد
وقوع االختيار عليها لتكون عاصمة السياحة
االسالمية الدويل لعام  .2016وقامت الرشكات
السياحة بالتعريف عن أعاملها وعقد صفقات
فيام بني بعضها البعض من خالل املساحات
املخصصة لكل رشكة .وقد لفت ارتفاع وازدياد
أهمية قطاع السياحة الحالل خالل السنوات
األخرية أنظار الرشكات املشاركة والزوار .وخالل
زيارتنا لفعاليات املؤمتر تحدثنا مع العديد من
رشكات السياحة األجنبية .ويقول أدريا داي
القادم من مدينة أوباتيجا الكرواتيا":إننا نقدم
جميع الخدمات السياحية املميزة لزوارنا من
دول البلقان والدول العربية وايران".
السياحة الحالل يف دول البلقان
يقوم أدريا داي بتقدم أفضل أنواع الخدمات
السياحية من خالل رشكة السياحة التي
يعمل بها يف دول البلقان املشهورة بجامل
طبيعتها وتاريخها مثل كرواتيا ,البوسنة
والهرسك ,سلوفينا ,رصبيا وكارا داغ .وبدوره
أكد كنان بوروبيتش مسؤل املبيعات يف رشكة
أدريا داي السياحية ":أن قطاع السياحة

الحالل أخذ مكانة مهمة يف السنوات األخرية
خصوصاً لدى الناس املتدينني والذين يفضلون
القيام بالسياحة املالمئة ألطباعهم وعقيدتهم
وأفكارهم .كام أننا نقدم أفضل الخدمات
السياحية لسكان ".
دول البلقان املسلمني .ويف الوقت نفسه فإن
خدماتنا تركز بشكل كبري عىل نوعية الفنادق
امللتزمة التي تندرج تحت قطاع السياحة
الحالل والتي تقوم عىل احرتام الخصوصيات
الدينية للزوار بتقديم أنواع األغذية الحالل
والخالية من الشبهات باالضافة إىل خلوها من
املرشوبات الروحية".
الخدمات الحالل للسياح العرب واألتراك
أشار كنان بوروبيتش بأن رشكتهم السياحية
تهدف إىل رفع أعداد زبائنها وذلك من خالل
تقديم افضل الخدمات السياحية .فاباالضافة
إىل سياح دول البلقان هناك الزائرون من
تركيا والدول العربية .ويقول بوروبيتش ":يف
األسبوع الفائت زارنا مجموعة سياحية من
اململكة العربية السعودية وبعد عدة أيام
قضوها يف البوسنا والهرسك ويف كرواتيا أبدوا
مدى اعجابهم الكبري يف الخدمات التي قدمت
لهم كام أكدوا مدى رسورهم لكون الخدمات
كلها يتم تقدميها ضمن اطار السياحة الحالل ".
موريشيوس ...جنة عىل األرض
كان من بني الرشكات السياحية املشاركة يف
مؤمتر السياحة الحالل الدويل الثالث الذي

استضافته مدينة قونيا رشكة سياحية ممثلة
لدولة جزرة املوريشيوس الواقعة بني أفريقا
واسرتاليا .ويقول عرفان كووسسا مدير
املبيعات يف رشكة اس ناز ":تعترب جزيرة
موريشيوس جنة عىل األرض ملا تحتويه عىل
مناظر خالبة وملا متتلكه من جامل طبيعي
خالب" .وقال عرفا كووسسا بأن جزيرة
موريشيوس تستضيف سنوياً أعدادا ً كبرية جدا ً
من السياح الذين يقصدون الجزيرة بغية قضاء
شهر العسل .وتابع عرفان حديثه قائالً ":لرمبا
أن مدينتنا ليست معروفة كثريا ً وهناك الكثري
من الناس الذي يستغربون كثريا عند سامع
اسم مدينتنا حيث أنهم يسمعون به ألول مرة
يف حياتهم .تقع دولتنا بني افريقا واسرتاليا
ويشكل املسلمون  20%من السكّان .كام أن
املسلمون املقيمون يف الجزيرة متمسكون
بدينهم إىل أبعد الحدود .اننا نقوم كفريق
عمل يف رشكتنا السياحة عىل تقديم خدمات
السياحة الحالل لزوارنا حيث أن جزيرتنا
تتمتع بامتالكها واحد من أهم وأجمل شواطئ
العامل عىل االطالق".
تقرير :حمزة منصور
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رمضان شهر الخيرات والبراكات
يستقبل عام  2016شهر رمضان المبارك الذي يصادف هذا العام السادس من حزيران ,في الوقت
الذي يستمر به ماليين السوريين في إحياء طقوس الصيام والعبادة الخاصة بشهر البركات بعيدًا
عن وطنهم وديارهم وأهليهم

يستقبل املسلمون األتراك شهر رمضان قد حرضكم ،وفيه ليلة خري من ألف شهر،
املبارك مبظاهر البهجة والفرح ،مثلام هو من حرمها فقد حرم الخري كله ،وال يحرم
الحال عند كل الشعوب اإلسالمية يف أنحاء خريها إال محروم).
العامل اإلسالمي .واملظاهر العلنية التي
ومن جميل هذا الشهر وعظمته،
يبديها هذا الشعب املسلم عند قدوم
أن الله سبحانه وتعاىل يجعل له يف كل
شهر رمضان لهي أكرب دليل ،وأصدق
ليلة من ليايل رمضان عتقاء من النار،
برهان عىل عمق وترسخ اإلسالم ،عىل
يحفهم بعفوه ،ويشملهم برحمته ،فإذا
الرغم من كل املحاوالت التي قامت
جاءت آخر ليلة من ليايل رمضان أعتق
وتقوم إلبعاد هذا الشعب عن دينه،
الله سبحانه وتعاىل بعدد عتقاءه من
وسلخه عن عقيدته.
النار طوال الشهر كله .فطوىب لكل مسلم
ويعتمد املسلمون يف تركيا الحسابات ومسلمة بهذا الشهر الكريم العظيم
الفلكية يف ثبوت شهر رمضان ،وقل من
الجميل.
الناس من يخرج لرتصد هالل رمضان.
وتتوىل هيئة الشؤون الدينية الرتكية
اإلعالن عن بدء هالل شهر رمضان املبارك.
شهر رمضان شهر فيه ليلة القدر ،التي
جعل الله العمل فيها خرياً من العمل يف
ألف شهر ،واملحروم من حرم خريها ،قال
تعاىل{ :ليلة القدر خري من ألف شهر}
(القدر ،)3:روى ابن ماجه عن أنس ريض
الله عنه قال :دخل رمضان ،فقال رسول
الله صىل الله عليه وسلم( :إن هذا الشهر

قدر املستطاع وأن يتقرب أكرث إىل الله
رمضان؛ هل تحول من شهر
بالطاعات والعبادات.
مسلسالت؟
عبادات إلى موسم
ويقول الدكتور حسان شميس باشا":
جعل الله رمضان شهر رحمة ومغفرة
من مقاصد شهر رمضان املبارك
وعتق من النار  ،وجعله أيضا موسام
تف ّرغ املسلم للعبادة واألعامل الحسنة
للعبادة يف صالة وصيام وتهجد وقراءة
وزيادة تركيزه عىل رفع املستوى الروحاين للقرآن وفوق هذا ذاك يلتزم فيه املسلم
والجسدي لكن يف السنوات األخرية
بآداب نبوية يف طعامه ورشابه  ،فال يصون
املاضية تحول شهر رمضان إىل موسم انتاج بدنه فحسب  ،بل ينال يف كل ركن من
إعالمي للعديد من الربامج واملسلسالت
أركان هذا النظام الصحي النبوي األجر
الرمضانية التي أصبحت محط اهتامم
واملثوبة من الله".
وإدمان مفرط للكثريين يف رمضان بشكل
مبالغ به ,مرتبط بزيادة الوزن واستهالك
تسحروا فإن في السحور بركة :
غذايئ غري سليم.
وأصبحت الكثري من القنوات
لقد أوىص رسول الله صىل الله عليه
التلفزيونية تتسابق يف حجز أكرب عدد من وسلم بالسحور يف حديثه املشهور " :
املسلسالت التي تتناول مواضيعا اجتامعية تسحروا فإن يف السحور بركة "  .متفق
وسياسية ودرامية يتم عرضها تباعاً غري
عليه.
أن أغلب املسلسالت باتت تحتوي عىل
وال شك أن وجبة السحور  -وإن قلت
مشاهد غري أخالقية وليست مناسبة
 مفيدة يف منع حدوث الصداع أو اإلعياءألجواء شهر الرمضان التي يجب بها عىل أثناء النهار  ،كام متنع الشعور بالعطش
الصائم أن يبتعد عن األمور الدنيوية
الشديد.
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رحل الفيلسوف دون أن
يحدث أزمة ف ي� البالد

وحث رسول الله صىل الله عليه وسلم فريقان :فريق يفطر عىل التمر وقليل من الذي يسمى عندهم ( بيدا ) وتعني (
عىل تأخري السحور " ما تزال أمتي بخري
الطعام ،ويذهب ألداء صالة املغرب ،ثم الفطري ) وهي كلمة أصلها فاريس؛ وهذا
ما عجلوا اإلفطار وأخروا السحور " رواه
يعود ثانية لتناول طعامه الرئيس ،وهؤالء النوع من الخبز يلقى إقباالً منقطع النظري
البخاري ومسلم .
هم قلة جداً .والفريق الثاين يتناول
يف هذا الشهر ،حتى إن الناس يصطفون
وينصح أن تحتوي وجبة السحور
طعامه كامالً ،ثم يقوم ألداء صالة املغرب ،طوابري عىل األفران قبل ساعات من
عىل أطعمة سهلة الهضم كاللنب الزبادي
بعد أن يكون قد أخذ حظه من الطعام
اإلفطار للحصول عىل هذا النوع من الخبز
والخبز والعسل والفواكه وغريها.
والرشاب .وهذا الفريق هو األكرث واألشهر الذي يفتح الشهية للطعام ،وينيس تعب
ويف الحديث الرشيف  :إن بالال يؤذن بني األتراك .وليس بغريب وال بعجيب أن الصوم  .وتعترب ( الكنافة ) و( القطايف )
بليل فكلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم
مت َّر عىل بعض املساجد يف صالة املغرب يف و( البقالوة ) و( الجالّش ) من أشهر أنواع
مكتوم " متفق عليه.
رمضان ،فال تجد غري اإلمام واملؤذن وعابر الحلوى التي يتناولها املسلمون األتراك
وتتميز أجواء رمضان يف تركيا أيضاً
سبيل!! .
خالل هذا الشهر الكريم .ورمبا كان من
بالحامس الزائد عند األتراك ألداء صالة
و( الشوربة ) هي الطعام األبرز
املفيد أن نختم حديثنا عن املطبخ الرتيك
الرتاويح حيث يُعد مظه ًرا بارزًا من
حضو ًرا ،واألهم وجو ًدا عىل مائدة اإلفطار بالقول :إن الشعب الرتيك املسلم من أكرث
مظاهر الفرح والحفاوة بهذا الشهر
الرتكية ،إضافة إىل بعض األكالت التي
الشعوب اإلسالمية التي تتمتع بثقافة
الكريم ،وتلقى صالة الرتاويح إقباالً
يشتهر بها البيت الرتيك .ومن األكالت
متميزة يف الطعام والرشاب ،إعدا ًدا وذو ًقا
•مركز األخبار
ونو ًعا.
منقطع النظري من فئات الشعب الرتيك
الخاصة بهذا الشهر عند األتراك الخبز
كافة ،األمر الذي يدل داللة واضحة عىل
الحب العظيم واالحرتام الكبري الذي يكنه
أفراد هذا الشعب لهذا الشهر الفضيل،
لكن يالحظ يف هذه الصالة الرسعة يف
أدائها ،إذ ال يُقرأ فيها إال بيشء قليل من
القرآن ،وقليل هي املساجد التي تلتزم
قراءة ختمة كاملة يف صالة الرتاويح خالل
هذا الشهر املبارك.
واملطبخ الرتيك غني عن التعريف ،وما
يعنينا منه كيف يكون أمره يف رمضان؛
وعادة ما يبدأ الناس هناك إفطارهم عىل
التمر والزيتون والجنب ،قبل أن يتناولوا
وجباتهم الرئيسة .والناس يف هذا املوقف

أحمد داوود أوغلو؛ االستاذ الجامعي ورجل
السياسة المعروف بذكائه وحكمته .ذاك الرجل الذي
حقق ف ي� تف�ة توليه لمنصب رئاسة الوزراء ورئاسة
حزب العدالة والتنمية «الحزب الحاكم ف ي� تركيا»
ف
كب� جداً من المشاريع
رقماً قياسياً ي� اقامة عدد ي
ف
التقدمية والحضارية ي� مختلف المدن والمحافظات
ف
ت
ت
كب�ة
ال� ساهمت ي� اعطاء تركيا أهمية ي
ال�كية و ي
محلياً وعالمياً...
كب�اً
ها هو داوود أوغلو يحقق مجدداً انجازاً ي
ين
السياسي� وخاصة العرب
ويعطي كافة القادة و
ق
المسلم� درساً ف
نز
ين
الر� وال�اهة...
و
الحضارة
�
منهم و
ي
ي
يرحل الفيلسوف دون أن يحدث بلبلة أو أزمة
الكث�ون من
ودون أن يتشبث بمنصب يحلم به ي
أولئك الذين لوكانوا مكانه لربما عملوا عىل إثارة
تن
الف� وأوصلو البالد إىل الجحيم...
أ
ف
أك� مثال
كث�ة ي� بالدنا العربية ولربما ب
المثلة ي
هو الواقع المرير الذي تعيشه سوريا والعراق ت
ال�
ي
اس والمصالح لما وصلت لما
لوال المناصب والكر ي
هي عليه...
تحدث داوود أوغلو عىل أ
المل بخطاب أطلق
ّ
الكث�ون خطاب الوداع متشكراً كل من وقف
عليه ي
بجانبه ودعمه وطلب من الناس أن تسامحه عىل
أخطائه وأكد عىل أنه لن يعود ت
لل�شح مرة أخرى
ف ي� االنتخابات القادمة فاسحاً المجال لدخول دم
ت
ال� بدأ
جديد للحزب ليضمن قاستمرارية النجاحات ي
الر� وعدم التمسك بهكذا
بها وعندما نرى هذا ي
السياسة و أ
الخالق تتجىل أمام
منصب مهم وروح
أ
المهجرين
أعيننا مناظر الدماء والشالء و
السجناء و ّ
ف� بالدنا الذي وصلوا لما هم عليه أ
الن نتيجة
ي
ين
المتسلق� و ش
ال�ذمة بمقاعد الحكم
تمسك ثلة من
وتعنتهم الذي أودى البالد نحو الدمار وجعل منها
مرتعاً للمرتزقة ووسطاً دسماً لطهي مؤامرات الغرب
والفرس والعجم...
إن الموقف التاريخي الذي جسده داوود أوغلو
بطريقة تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء ومنصب
أك� حزب حاكم ف ي� البالد كان محل افتخار
رئاسة ب
بالنسبة لكث� من أ
التراك وخاصة القونيويون الذي
ي
يرفعون رؤسهم لكون داوود أوغلو ابن مدينتهم
ت
ال� لطالما احتضنته ووقفت معه ودعمته طلية
ي
تف�ة رئاسته لمجلس الوزراء والحزب...
كب�اً من
يمتلك رئيس الوزراء السابق عدداً ي
أتباعه ومحبيه وأنصاره الذي كان بكلمة واحدة منه
قادراً عىل إثارتهم وزعزعت أ
المن وإحالل نوع من
الفو�ض لكن الفيلسوف رجح الحكمة والحنكة
واستقرار البالد عىل التمسك بمنصب اليثمن وال
ن
يغ� من جوع...
ي
نعم ,هو موقف سيسطره التاريخ لداوود
أوغلو ابن مدينة طاشكنت القونيوية .ذاك الرجل
الستاذ الجامعي الرجل أ
و أ
الكاديمي ورجل السياسة.
ت
ت
ال� لم تفضل الصمود
فالشخصية ال�كية المهمة ي
�ض
ي� منصبها مقابل جر البالد نحو الفو والدمار.
ت
ال� قبلت بالرحيل مقابل ارتقاء البلد
والشخصية ي
واستمرارها.
ماقام به داوودأوغلو هو درس لحكام العرب
ف ي� تفضيل مصلحة المجتمع عىل مصلحة الفرد
والعائلة...
« ولنبدأ بأنفسنا قبل فوات آ
الوان «
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بن علي؛ رئيس
الوزراء التركي الجديد
ألهب خطاب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ،الذي أعلن فيه
تنحيه عن منصب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ،ودعا فيه
إلى عقد مؤتمر للحزب الختيار خليفه له ،مشاعر العديد من رواد
الشبكات االجتماعية ،حيث وصفوه بـ"الرجل النبيل" الذي فضل
مصلحة البالد على مصلحته وعلى منصبه األرفع في تركيا.

وقع االختيار عىل بن عيل يلدرم وزير البحرية
واملواصالت الرتيك والحليف امل ُق ّرب من الرئيس الرتيك
رجب طيب إردوغان ،ليكون الزعيم الجديد لحزب
العدالة والتنمية الحاكم حيث أن اردوغان كلف يلدرم
بتشكيل الحكومة الرتكية الجديدة.
ويوصف يلدرم بأنه رجل الرئيس إردوغان
املخلص ،ذلك ألنه الزمه منذ أن كان األخري رئيسا
لبلدية اسطنبول ،وتأسيسه حزب العدالة والتنمية عام
 ،2001وكان مستشارا له وموضع ثقته ،طوال هذه
املدة.
وكان داود أوغلو قد ألقى خطاباً ،أعلن فيه تنحيه
عن رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم يف تركيا ،بعد
خالفات مع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان
بسبب تضارب الصالحيات بينهام.

وأطلق ناشطون عرب وسوم #شكرا_أستاذ_أحمد،
ووسم #داود_أوغلو و #الرجل_النبيل ،عربوا من
خاللها عن شكرهم له عىل خطابه الذي وصفه عد ٌد
كبري من املتابعني للشأن الرتيك بأنه "خطاب رجل
دولة".
أوضح رئيس الوزراء الرتيك السابق "أحمد داود
أوغلو" أن مصلحة حزب "العدالة والتنمية" تعلو عىل
الرغبات الشخصية ،مؤكدا أن مرشوع الحزب عبارة
عن قضية أكرب بكثري من الهواجس الشخصية.
جاء ذلك يف كلمته الوداعية التي ألقاها يف افتتاح
املؤمتر االستثنايئ الذي كان قد أعلن عنه يف وقت سابق
الختيار زعيم جديد للحزب ،فقال" :مل يكن الخروج
أمامكم يف هذه الصالة التي اعتليت منصتها مرتني قبل
هذا ،للتحدث إليكم عقب تحقيق حزبنا انتصارين

رائعني يف انتخابات برملانية سابقة ،باألمر الذي أرغب
به ،فإنني عىل وعي بعدم االرتياح الذي حل يف وجدان
شعبنا جراء هذا األمر ،ولكن ما من رغبة شخصية
تعلو عىل مصلحة وقضية الحزب"
وأكد داود أوغلو أنه منذ تسلمه زعامة الحزب
حاول أن يبقى صادقا لعهده ،ويف هذا السياق
حيث قال" :منذ أن سلمني مؤسس حزبنا الوقور،
ورئيس جمهوريتنا "رجب طيب أردوغان" زعامة
الحزب ،حاولت أن أكون صادقا لعهدي ،ومنذ
ذلك الوقت حاولت أن أحمي حقوق شعبنا،
وحقوق رئيس جمهوريتنا ،ومعكم سطرنا قصص
نجاح ،فقد قدمنا نضاال سياسيا رائعا وحتى
آخر نفَس سنعمل من أجل هذا
الهدف النبيل".
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من هو بن علي يلدرم؟

ولد يلدرم يف مدينة أرزينجان عام  ،1955وتخصص
يف الهندسة واملالحة البحرية ،وأرشف عىل العديد من
مشاريع البنى التحتية والنقل البحري ،التي أكسبت
حكومة إردوغان شعبية ،ومكنتها من الفوز باالنتخابات،
منذ .2002
وتوىل وزارة النقل يف جميع حكومات حزب العدالة
والتنمية منذ  ،2010باستثناء الفرتة من  2013إىل .2015
وافتتح خالل توليه الوزارة خط النقل البحري اسطنبول-
يالوفا ،واسطنبول -باليك ،و شجع النقل البحري الداخيل
بتوفري  22حافلة بحرية وجهز  22ميناء و 4سفن بني
شقي اسطنبول اآلسيوي واألورويب .واختار حزب العدالة
والتنمية يلدرم للرتشح نائبا عن مدينة إزمري ،التي كانت
متأخرة يف مجال البنى التحتية واملواصالت.
وتغري وجه املدينة مبشاريع اقرتحها يلدرم ،مثل
القطار الرسيع وتقوية البنية التحتية واالنرتنت وخدمات
الخطوط الجوية الرتكية والطرق الرسيعة.
واستطاعت هذه املشاريع الصناعية والصحية
والتعليمية التي أنجزتها أن تفتح مدينة إزمري لحزب
العدالة والتنمية ،التي كانت عصية عليه يف
الفرتات السابقة ،ومل يكن يتوقع أحد أن يفوز
فيها باالنتخابات.
وترشح يلدرم يف مارس /آذار 2014
لرئاسة بلدية إزمري ،ولكنه أخفق يف ذلك،
واختاره إردوغان بعدها ليكون مستشارا له
يف مجال االستثامر .وكان اسمه واردا لخالفة
إردوغان يف رئاسة حزب العدالة والتنمية ،وتويل
رئاسة الوزراء أيضا ،لكن مؤمتر الحزب اختار أحمد
داوود أوغلو ،وبقي يلدرم يف منصبه وزيرا للنقل.
وبعد استقالة داوود أوغلو ،ترددت شائعات
تعيني صهر إردوغان لرئاسة الوزراء ،ولكن االختيار وقع
عىل يلدرم ،الذي مل يغادر يف الواقع دائرة املقربني من
الرئيس الرتيك يف أي فرتة من فرتات حكمه.
وتعرض يلدرم النتقادات يف عام  2005عندما ظهرت
زوجته املحجبة يف عشاء عمل وهي تجلس بعيدا عنه،
واتهمته صحف املعارضة حينها بازدراء النساء .وعندما
توىل وزارة النقل أثارت ترصيحات له جدال يف وسائل
اإلعالم بخصوص مراقبة الحكومة املكاملات الهاتفية ،إذ
رد عىل املعرتضني بالقول "إذا مل تكن بصدد عمل مخالف
للقانون ،ملاذا تقلقك املراقبة".

وأضاف داود أوغلو أنه يودع املقامات
السياسية ،ولكنه ال يودع قضية حزبه،
فقال" :نحن حرصنا عىل الوفاء بالعهود
أكرث من حرصنا عىل قضايا أخرى ،قد نودع
مقامات سياسية ،ولكننا ال نودع مبادئنا
وقضية حزبنا ،فنحن ال نسعى خلف
غايات آنية ،وإمنا نسعى خلف غايات دامئة
وباقية".
وأعلن داود أوغلو يف كلمته أنه
سيسجد لله عز وجل سجدة شكر الذي
منحه فرصة العمل يف مناصب سياسية
رفيعة عىل مدار  14عاما ،خدم ًة لقضية
الحزب ،قائال :بعد انتهاء املؤمتر سأسجد
لله سجدة شكر ،ألنه مككنني من تويل
مناصب سياسية بدءا من مستشار لرئيس
الجمهورية ،فسفري ،فوزير للخارجية فرئيس
ملجلس الوزراء ،ألمتكن من خدمة قضية
حزبنا".
وقدم داود أوغلو تهنئته للزعيم
الجديد “بن عيل يلدرم” فقال“ :سأوكل
املهام التي أوكلني إياها يف وقت سابق
رئيس جمهوريتنا إىل السيد “بن عيل
يلدرم” املرشح لزعامة الحزب ،أتقدم
بالتهنئة ملرشح الزعامة ،أسأل الله أن
تحمل هذه املرحلة بشارة الخري
لحزب العدالة والتنمية”.
بدوره أوضح “بن عيل
يلدرم” الزعيم الجديد لحزب
العدالة والتنمية أن قامئة
الحكومة الجديدة
جاهزة ،وأنه
سيعمل عىل

عرضها عىل الرئيس “أردوغان” فور تفرغه
من القمة العاملية للعمل اإلنساين التي
تستضيفهاإسطنبول.
ويف هذا السياق قال“ :إن مرحلة
تشكيل الحكومة واضحة ،إذ يتم تحديد
املجموعة الجديدة للوزراء ،وثم يُقرأ
الربنامج أمام الربملان ،وبعدها تبدأ
املفاوضات و يتم التصويت لتحظى
املجموعة بالثقة”.
وتابع يف اإلطار نفسه ،مبينا أن قامئة
مجلس الوزراء جاهزة ،وسيعمل عىل
عرضها عىل الرئيس أردوغان فور تف ّرغ
األخري لهذا األمر ،فقال“ :إن قامئة الحكومة
الجديدة جاهزة ،يف الوقت الذي سيكون
فيه الرئيس متفرغا سأعرض عليه القامئة،
إن تركيا تستضيف اآلن قمة عاملية مهمة،
بعيد االنتهاء منها أظن أن املوضوع
سيُحل ،وخالل هذه املدة سأقوم بإمتام
مشاورايت املتعلقة بالقامئة”.
غي رئيس الوزراء الرتيك السابق
بدوره ّ
أحمد داود أوغلو ،توصيفه السيايس
عىل حسابه الرسمي يف موقع التواصل
االجتامعي تويرت ،وذلك بُعيد تقديم
استقالته خالل املؤمتر االستثنايئ لحزب
العدالة والتنمية ،األحد  22مايو/أيار
.2016
أوغلو حذف توصيفه
السابق كرئيس لوزراء
تركيا ،والرئيس العام
للحزب ،وكتب يف
توصيفه الجديد ،أنه
“رئيس الوزراء الرتيك

للحكومات الـ 64 ،63 ،62الرتكية ،ونائب
برملاين عن والية قونيا”.
وقال السيناتور الرويس “قونستانتني
كوساجيف” إ ّن انتخاب بن عيل يلدريم
ملنصب رئاسة حزب العدالة والتنمية
الحاكم يف تركيا ساهم يف زيادة قوة
الرئيس الرتيك “رجب طيب أردوغان”.
وادعى كوساجيف يف خطاب أ ّن تسلّم
بن عيل يلدريم لرئاسة الحكومة الرتكية
سيساهم بشكل فعيل يف تقوية مواقف
الرئيس أردوغان عىل الصعيدين الداخيل
والخارجي ،وأ ّن هذا األمر يشكل تهديدا
وال ميكن ألحد أن يتأمل انعكاس هذه
الخطوة بشكل إيجايب عىل السياسة الرتكية
الخارجية التي وصفها بالسلبية.
وتابع كوساجيف ادعاءاته قائال:
“وصول بن عيل يلدريم إىل رئاسة الوزراء
جعل االنتقال إىل النظام الرئايس يف تركيا
أكرث ضامنةً ،واألن تجمعت عنارص القوة
يف يد شخص واحد يف تركيا ،وهذا بطبيعة
الحال يقلق أعضاء حلف شامل األطليس”.
جدير بالذكر أ ّن العالقات الروسية
الرتكية استاءت عقب حادثة إسقاط
املقاتلة الروسية التي انتهكت األجواء
الرتكية يف  24ترشين الثاين /نوفمرب املايض،
وبدأت القيادة الروسية بعد هذه الحادثة
بشن حملة إعالمية تشويهية
ض ّد تركيا.
مركز األخبار
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منتخب الجالية العراقية في قونيا
لقاء مع كابتن صفاء نرحب بالسيد صفاء الدين جسام محمد
مدرب منتخب الجالية العراقية في قونيا فأهال وسهال بك

ك ص:اهال وسهال بك سيدي وفراء جريدة
مرحبا الرتكية الصادرة يف قونيا باللغة العربية
ح.م :اوال ماذا نريد ان نخاطبك (استاذ –سيد )
يشء اخر؟
ك ص :احب ان تناديني اليوم كابنت فاللقاء
ريايض.
ح.م :نعم كابنت :عرفناك اعالميا واجتامعيا
وتكتب يف املجال السيايس وكذلك لديك املجال
الريايض هل هي اجتامع التناقضات ام هذا االمر
طبيعي؟
ك ص :اوال انا خريج بكالوريوس اعالم ثانيا
االجتامعيات تعمل جنب بجنب مع الرياضة امل
تسمع املقولة (خليك ريايض او سبوريت ) واالمر
الرابع صارت السياسة تشغل بال وحال الكثري من
العراقيني والسوريني والعرب نوعا ما بالنظر ملا
تشهده تلك البلدان من اهات الحروب وويالتها
,وال شك ان هذه الظروف تجعلك تعمل بالجانب
السيايس نوعا ما .
ح.م :متى بدأت تلعب كرة القدم وملاذا
احببتها ؟
ك ص :االفضل ان نقلب السؤال ,اوال احببت
كرة القدم ألين نشأت يف منطقة قريبة من نادي
الزوراء اسمها عيل الصالح وكان اخي االكرب يحب
ذلك النادي وكنت اتابع معه نادي الزوراء واملنتخب
العراقي عن طريق التلفزيون او الراديو عندما ال
يستطيع ان ينقل التلفزيون املباريات وهكذا كرب
عندي حب كرة القدم ,بعدها ذهبت اىل منطقة
شعبية اسمها مدينة الحرية حيث كانت يف هذه
املنطقة تنترش الكثري من نشاطات لعبة كرة القدم
وقد اكتشفني معاون املدرسة املتوسطة واستاذ
الرياضة االستاذ محمد وقام بأرشايك مع منتخب
املدرسة يف بطولة املدارس املتوسطة واتذكر كان عام
 1985م واستمرت الحكاية.
ح.م :متى لعبت يف االندية العراقي
ك ص :اذكر اين ذهبت اىل نادي الزوراء
وشاركت االختبارات االشبال ولكن مل يحالفني
الحض ,وبعدها تم قبويل يف نادي الحرية ومن ثم
التعاون والربيد واستمريت يف لعب كرة القدم .

ح.م :هل تذكر اسم اول مدرب ؟
ك ص :اذكر اسم رعد جار الله وهو الذي دربنا
يف مركز شباب الحرية.
ح.م :ما هو املوقع الذي كنت تلعب به ؟
ك ص :بدأت يف مركز املدافع اليمني واليسار
وبعدها انتقلت اىل مركز الظهري ايضا اليمني واليسار
ومن ثم العب وسط محوري.
ح.م :هل سجلت اهدافا وما هو الهدف الذي
علق بذاكرتك ؟
ك ص :نعم سجلت اهدافا كثرية والهدف الذي
يعلق يف ذاكريت هو هديف يف مرمى نادي الشعلة ضد
منتخب الحرية حيث كنت احتياطا يف تلك املباراة
وبعد ارشايك مبارشة اتتني كرة راسة علوها نصف
مرت تقريبا فكانت اشبه بحركة طائرة وتم تسجيل
الهدف بروعة .
ح.م :حكاية التدريب كيف ومتى ؟
ك ص :مل ادرب كثريا وكل ما املكه من خربة
تدريبية اكتسبتها عن اثناء مامرستي لعبة كرة القدم
ولكن دربت بعض الفئات العمرية .وايضا استطعت
ان اصنع فريق الجالية العراقية يف سوريا .
ح.م :اهم انجاز لك ؟

ك ص :اهم انجاز بالنسبة استطعت ان اسس
نادي يف العراق بعد  2003اسمه نادي االخاء وشارك
يف الدوري العراقي واستطاع ان ينتقل اىل مصاف
الدرجة االوىل ولكن نتيجة عدم وجود الدعم املادي
تم ايقاف العمل به اىل اشعار اخر ؟
ح.م :الجالية العراقية يف قونيا متى بدأت بها ؟
ك ص :الجالية العراقية يف قونيا بدأت قبل اكرث
من عاميني تقريبا عندما تعرفت عىل بعض العراقيني
الرياضيني ووضعت امامهم امكانايت فوفق الشباب
عىل ذلك والحمد لله العمل مستمر وجيد نوعا ما .
ح.م :كم عدد الالعبني االن ؟
ك ص :عدد الالعبني من  20العب لغاية 25
العب.
ح.م :ما هي معاناتكم؟
ك ص :املعاناة الحقيقية هي عدم وجود الدعم
الحقيقي ونحن نعتمد عىل االمكانيات الفردية
والحمد لله استطعت توزيع التجهيز ملرتني وايضا
وجود بعض لوازم التدريب كام ال ننىس السيد قائم
مقام مرام حيث قام مشكورا بإعطائنا ملعبا لكرة
القدم مجاين ملدة ثالثة ايام يف االسبوع .
ح.م :اىل اين تريد الوصول بهذا املرشوع ؟

ك ص :اوال انا احاول ان اجمع الشباب
واعطاءهم الفرصة يف لعب كرة قدم جامعية جميلة
وفق قواعد تدريب محرتمة وتثقيفهم بان لعبة كرة
القدم لعبة جامعية واصنع لديهم روح املجموع مع
االحرتام والتكاتف فيام بينهم ,وايضا احاول ان اكرس
حاجز امللل للشباب الذي يهدر وقته يف الكثري من
االمور التافهة.
ح.م :كلمة اخرية للشباب املتواجد هنا يف قونيا
؟
ك ص :وصيتي للشباب املتواجد هنا ان يلتحقوا
بهذا الفريق ونحن نستقبل اي العب او مدرب او
حكم يريد ميارس نشاطه وال نريد باملقابل اي يشء.
ح.م :شكرا جزيال عىل هذ اللقاء الشيق كابنت
صفاء وان شاء الله بالتوفيق يف عملك ونكرر هذا
اللقاء قريبا.
ك ص :شكرا جزيال استاذي الكريم عىل هذا
النشاط الرائع ووفقك الله للخري كله.
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صفحات رمضانية مشرقة
سطرتها الفتوحات العثمانية
ويف حني اختلفت مظاهر شهر رمضان
الفضيل بني بلد وآخر ،إال أنه ومنذ بزوغ شمس
اإلسالم أخذ مكان ًة خاصة يف قلوب املسلمني،
تجلت يف التسابق عىل فعل الخريات والطاعات،
وإظهار الكرم والجود بشكل خاص خالل هذا
الشهر ،ملا فيه من خري وبركة عىل العباد ،وتكفري
للذنوب واآلثام.
وملا لهذا الشهر الفضيل من حرمة ،فقد
كان السلطان العثامين يصدر وثيق ًة قبل  15يوماً
من دخول الشهر ،تتضمن قامئة ببعض األمور
التي ينبغي مراعاتها خالل أيام الشهر ،والتي
من ضمنها منع تناول األطعمة أو املرشوبات يف
الشوارع قبل املغرب ،كام كان يتم تشكيل هيئة
ملراقبة أسعار السوق ،وتوكيل مهمة تنظيم أوقات
اإلمساك خالل الشهر لرئيس الفلكيني يف القرص
السلطاين قبل  10أيام من قدوم الشهر.
كام متيزت أجواء شهر رمضان يف الدولة
العثامنية ،بالكرم املطلق ،إذ كانت أبواب القصور
تبقى مفتوحة خالل وقت املغرب أمام العامة،
فيدخل من يشاء لتناول الفطور ،من املسلمني
ومن غري املسلمني أيضاً ،إذ كان العثامنيون
يعتربون أن عدد الفقراء املوجودين عىل مائدة
اإلفطار يزيد من بركة املائدة وكرم صاحب اإلفطار،
ومن ثم يُقدم لهم بعد اإلفطار هدية إلجابتهم
الدعوة ،وقد كان يطلق عليها "أجر األسنان"،
وتقول يف هذا املسترشقة اإلنكليزية "دورينا"" :ويف
شهر رمضان نجد أن األتراك يصومون طوال النهار،
ويحتفلون طوال الليل ،وكان أفراد الطبقة الرثية
يضطرون إىل فتح أبواب منازلهم طوال الشهر
إلطعام أي شخص بحاجة إىل الضيافة من فرتة
غروب الشمس وحتى بزوغ فجر اليوم الجديد."...
ومن أهم انجازات العثامنيني يف شهر رمضان
املبارك:
 .1يف اليوم األول من رمضان سنة 996

كما هو الحال بالنسبة
لألمة اإلسالمية جمعاء،
فقد كان لشهر رمضان
في الدولة العثمانية
عاداته وأجواءه الخاصة.
كمال قجة
كاتب وشاعر

نور الهداية

هجري  -متوز  1588ميالدي هزم الجيش البولوين
املدعوم بواحدات الصاعقة العثامنية الجيش
األملاين يف معركة كارنو وأرس األرشديق األملاين يف
سيجموند
ويرجع السبب يف رغبة األملان يف السيطرة
عىل بولونيا
ويف اليوم الثاين من رمضان ايضا  1264هجري
  2أغسطس  1848ميالدي يدخل جيش الخالفةالعثامنية رومانيا
 .2ويف اليوم الرابع من رمضان سنة 927
هجري  8-أغسطس  1521ميالدي فتح السطان
سليامن القانوين بلغراد صاحبة أكرب قلعة عىل
الحدود املجرية ويف اليوم الرابع من رمضان 1073
هجري  1663 -ميالدي أعلنت الدولة العثامنية
الحرب عىل أملانيا بعد  56عاما من معاهدة سيتفا
تورك وكان سبب نشوب الحرب بناء األملان قلعة

حصينة عىل الحدود مع الدولة العثامنية
 .3ويف اليوم السابع من رمضان  17اغسطس
1553ميالدي يدخل القائد العثامين طرغد بك
ويستويل عىل جزيرة كوريكا ومدينة كاتانيا يف
صقلية بعد إبادة حاميتها وتخليص  7000أسري
مسلم
 .4يف الثامن عرش من رمضان  1249ينسجب
الجيش الرويس من رومانيا
 .5يف  21رمضان  941هجري  -نيسان 1536
ميالدي تعيني خري الدين بربروس قائدا للبحرية
العثامنية
يف  21رمضان ايضا  7حزيران  1855ميالدي
الروس يخرسون  20ألف قتيل يف هجوم للجيش
العثامين عىل قلعة سيفا ستوبول الواقعة حاليا
يف أوكرانيا أثناء حرب القرم بني الدولة العثامنية
وروسيا
 .6غي الثاين والعرشون من رمضان 1182
هجري 31كانون االول  1769ميالدي يهاجم القرم
االلتابعون للدولة العثامنية الجيش الرويس يف
أوكرانيا ويأرسون االالف
 .7يف الخامس والعرشون من رمضان 1294
هجري
الرابع من ترشين الثاين  1877ميالدي انترص
القائد العثامين أحمد مختار باشا عىل الجيش
الرويس يف معركة يخنيلر بجيش قوامه 35000
الف جندي مقابل  740الف جندي
 .8يف السابع والعرشين من رمضان
 1093هجري  29-ايلول القائد العثامين أوزون
إبراهيم باشا يستويل عىل قلعة قولك الحصينة
يف سلوفاكيا أضافة إىل  28قلعة وحقق النرص يف
سلوفاكيا
تقرير :كامل قجة

ف ي� الغار تنبض رقة وحنان
بل جذوة يسمو بها الوجدان
لل�ية ساطعا
نور تجىل ب
أ
بل نفحة عبقت بها الركان
هام الغريب اىل الحقيقة ضارعا
متلهفا فتث�ه أ
الحزان
ي
فإذا الفضاء يحوطه  :هل بارق
أم غمة ماجت بها أ
اللوان
« أقرا» نز
لل�ية خالصا
ت�ل ب
الحكم والتفصيل و الفرقان
فإذا النفوس قلوبهم ت
ش� يفر
رقها الهوى وتسودها أ
الضغان
جمعت شتات الجاهلية والتقى
بعد العداوة واصطفى الخالن
« أقرأ» أتاك الوعد من عليائه
فإذا بال�اق بومضه يزدان
سبحان من أرسى فطفت ملبيا
فتقدست من حولك أ
الوطان
أرسى من البيت العتيق مباركا
ما حوله فتبارك الرحمن
أمعلم الدنيا أتيت مصدقا
ومن أ
المانة شي�ق العنوان
هذا حديثك من أراد ألمة
الفاق و أ
عزت به أ
الوطان
آلت إىل الفاروق عهدة أمة
وقفا لكل ي ن
مؤمن� يصان
هذي مفاتيح البالد فمرحبا
ف� عدله قد أنصف ي ز
الم�ان
يعدل أ
ال يم� وقد توسد خفه
عم السالم وسادت أ
الزمان
ّ
الروم قد غ ُِلبوا هناك وانتهى
وتهدم الطاغوت والطغيان
وتفتحت آيات حب للهوى
تهوى العروش وتسقط أ
الوثان
ونمت عىل فرع المحبة والتقى
وعىل العقيدة أسس البنيان
شعر :كمال قجة
ديوان فراشة الليل
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الالذقية عروس المتوسط

الالذقية عروس المتوسط وساحرة األلباب ،مدينة الصيادين الفقراء ،والعاملين في الحقول وسوق الخضار (سوق الهال) ،مدينة
أغنياء الجهد أو الصدفة أو الفرصة ،هي زمردة المتوسط الحية وقطعة ابداع رباني لما فيها من تنوع بيئي وديموغرافي.
غاباتها تغطي مساحات واسعة من الالذقية تنترش
الغابات الطبيعية يف سوريا يف مناطق عديدة
ومتتد يف شامل سوريا والوسط والجنوب وبعض
مناطق رشق سوريا ،مك ّونة غابات رائعة يتخللها
الكثري من ينابيع املاء األنهار والبحريات ومساقط
املياه والشالالت ،والغابات السورية غابات
متوسطية (غابات البحر األبيض املتوسط)،
ومتتد الكثري من الغابات من ساحل البحر
إىل اعايل الجبال وتغطي الغابات الطبيعية
حوايل  240650هكتارا ،تتنوع فيها
االشجار الحرجية مثل االشجار عريضة
االوراق ومنها البلوط ،وتغطى 57
باملئة واملخروطيات  29باملئة واشجار
السنديان بأنواعه والبطم وتشكل 9
باملئة ،واشجار اللزاب والشوح واألرز
التي تشكل غابات عىل ارتفاعات عالية
من الجبال السورية ،وتعيش يف الغابات
السورية أنواع عديدة من الحيوانات
والطيور ،وتحتضن العديد من الغابات السورية
آثارا قدمية ومعابد وقالعا كثرية .وتزخر غابات
سوريا بأشجار معمرة إضافة ألنواع االشجار العالية
التي يصل طول بعضها إىل أكرث من  25مرتا ،فضال
عن الطيور والحيوانات ويحىص منها أكرث من 225
نوعا ،إضافة إىل طبيعة رائعة وجامل أخاذ يسحر
األلباب .تارة غابات فوق قمم الجبال وطورا غابات
يف السهول والوديان ،وتكاد تختفي يف حنايا هذه
الغابات مدن وبلدات وقرى كثرية ترتامى يف جنباتها
الينابيع والشالالت البديعة ومتتد البحريات بني
الجبال الخرضاء يف مشهد رائع.

وهي أكرب املناطق التي تغطيها الغابات يف سورية.
تحوي غابات الفرنلق قرى كثرية منها ريحانة
(مصيبني) والروضة (كابارا) والكبري وغريها ،ومتتاز
هذه املنطقة من الغابات السورية بجاملها األخاذ
الرائع وسكانها الطيبيني ،وترتفع أشجار الغابة
شامخة وتنساب الينابيع الطبيعية وسط أشجار
الغابات يف مشاهد بديعة ساحرة ،ومتتد
غابات الفرنلق يف أحضان الجبال الساحلية
السورية ،وغابة (الفرلق) تحتوي عىل ما
يزيد عن  200نوع من النبات والعديد
من الحيوانات.

تشكل
غابات
الالذقية وحدها
ما نسبته  36باملئة من
مجموع الغابات يف سوريا ،ولعل اهم واجمل
الغابات عىل االطالق يف تلك البقعة عىل سواحل
املتوسط هي غابات الفرنلق“ .غابات الفرنلق”
أو “الفرلّق“ ،تقع يف شامل مدينة الالذقية يف
سوريا منطقة الباير ضمن الغابات السورية،
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القونيويون لم يتركوا األيتام وحيدين
إن جمعية األي در من يوم إنشاءها وحتى األن ال تزال مستمرة في احتضان األيتام ورعايتهم والعمل على إدخال السرور على قلوبهم.
حيث قام محبو الخير بالتعاون مع جمعية األي در باستضافة  90طفل يتيم قدموا من دار أيتام يلدز ومكثوا في مدينة قونيا يومين

كاملني.
وقال أوميت تشيمن
منسق الصحافة يف جمعية األي در ":هؤالء
األيتام هم أمانة يف أعناقنا .وأحمد الله
عىل أنني ومن جديد رأيت مدى الحفاوة
التي استضاف بها أهل قونيا هؤالء األطفال
اليتامى" .وبدوره تحدث تشيمن عن بعض

الفعاليات التي أقيمت من أجل األطفال حيث
قال ":لقد بقي األطفال بضيافتنا ملدة يومني.
حيث أنه قدم لهم يف اليوم األول العديد من
الهدايا واأللعاب واجتمعنا معهم عىل النصيحة
واألمحبة يف نزهة األخوة .وبعدها قام عدد
من محبي الخري القونيويني بدعوة األطفال
عىل طعام الغداء" .وتابع تشيمن ":بعد إفطار

الصباح يف اليوم التاين
اصطحبنا األطفال ضمن برنامج الكساء
حيث اختار كل طفل اللباس الذي يريده
وسعدنا كثريا ً بتلك الضحكات والبسامت التي
ارتسمت عىل وجوه األطفال" .كام أكد تشيمن
بأن هؤالء األطفال هم أمانة األمة حيث قال":
رعاية هؤالء األطفال وحاميتهم مهمتنا جميعاً

وعلينا
تحمل املسؤولية
تجاههم .وجزا الله خريا ً كل من قدم
وحرض من أهلنا القونيويون ليدعم هؤالء
األطفال وميسح عىل رؤوسهم ويقف جنبهم".
مركز األخبار

مدرسة شوكت باشا تختم العام الدراسي
أقامت إدارة مدرسة محمود شوكت باشا
حفالً مبناسبة انتهاء العام الدرايس -2015
 2016مبشاركت الطالب السوريني واألتراك
مع بدايات العام الـ  2015أقامت مديرية
الرتبية يف مدينة قونيا بافتتاح العديد من
مراكز التعليم املؤقتة للطالب السوريني
املقيمني يف املدينة بغية إعادتهم إىل السلك
التعليمي الذي يعترب حق للجميع.
مدرسة محمود شوكت باشا االبتدائية
االعدادية هي واحدة من هذه املراكز التي
يوجد فيها أكرث من  250طالب وطالبة سورية
من الصف الثاين االبتدايئ حتى الصف الثامن
االعدادي .حيث قامت مديرية الرتبية بتعيني
كادر تعليمي من املعلمني السوريني كام أن
املنهاج الذي يد ّرس هو املنهاج السوري نفسه

املعدل بكافة مواده ودروسه باإلضافة إىل
اللغة الرتكية لغة البلد املستتضيف.
وتنوعت فقرات الحفل الذي أقيم يف
مركز عزيزية الثقايف التابع لبلدية مقاطعة
قاراطاي بني األغاين واألشعار والرقصات التي
متثل القلكلور الرتيك وثقافة سكان مدينة
قونيا .وارتدى األطفال الصغار الزي الفلكلوري
القديم ألهايل املدينة والذي كان يرتدوه يف
حفالت الخطوبة والنكاح وليايل الح ّنة التي
تسبق ليلة الزواج .كام قدم الطالب السوريني
فقرات متعدددة من الغناء والشعر باللغة
الرتكية والعربية مبتهجني بالتفوق والنجاح
وبتعلمهم للغة جديدة ستزيد يف حياتهم
وتساعدهم يف كثري من األمور.
تقرير :زليخة أونال
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صفاء الجسام

سياس عر ق يا� تاه ف ي� غابة
ي

تاه احد ساسة العراق ف� غابة مليئة بالحيوانات ت
المف�سة والوحشية
ي
 ,وبعد مدة طويلة جدا امن ان من الصعب العودة بعد ان تقطعت به
السبل وقرر العيش وفق الظروف الصعبة والتأقلم مع واقع الحال الذي
فرض عليه وعدم التسليم اىل الموت ن
.فب� له كوخا من الشجر واستطاع
ت
ال� كان يحملها كونه كان مدخنا وذهب اىل بركة
ان يشعل نارا من القداحة ي
الماء ليصطاد بعض السمك ويأكل منه وعاش حياته بشكل جيد نوعا ما .
سياس عر ق يا� والبد من ان يشتغل ف ي� امور السياسة ويمارس
لكنه
ي
ش
�ء اال وهو ان
حياته السياسية ويعاود ما فعله بالعراق  ,وقد انتبه اىل ي
ال حكم للعائلة المالكة المتكونة من مجموعة من االسود مع زوجاتهم
واشبالهم وقال ف ي� نفسه انها مجموعة دكتاتورية اقلية تحكم االغلبية ال
التغ� .
بد من ي
ف
ن
الثا� ذهب للفصائل الحيوانية العشبية وكان ث
اك�هم
و� اليوم ي
ي
ش
الوح� ,وسال احدهم قائال اين رئيسكم وكان الحمار يأكل
الحمار
ي
العشب شب�اهة ولم يعر له اي اهمية تف�كه وذهب اىل االخر سائال
اخ� وجد حمارا متكأ عىل جذع
اياه نفس السؤال ولكن كان الرد نفسه ,و ي
ف
كب�هم ,ذهب اليه وما ان وصل اليه ت
ح�
نخله وقال ي� نفسه البد انه ي
ساله نفس السؤال فرد عليه ولما تسال هذا السؤال قال لدي موضوع
مهم .رد عليه الحمار :ما هو موضوعك هل سينفذ العشب ؟ اجابه كال
هل سيكون هنالك جذب وعدم سقوط امطار هذا العام ؟ اجاب كال
.هل االناث لم ت ز
ي�اوجن معنا هذا العام ؟ قال كال .اذن ما هو المهم
يا هذا ؟ قال كم انتم ف
كث� جدا قال ث
اك� من
نحن
قال
؟
الغابة
هذه
�
ي
ي
مائة حمار ؟ قال نعم ث
بكث� .قال كيف تت�كون عائلة تبلغ ش
الع�ات
اك� ي
تقودكم وانتم االغلبية  .وماذا عسانا ان نفعل اجابه ؟قال يجب ان تعملوا
ق
با� الحيوانات والذي يفوز هو
انتخابات وتكون لديكم قوائم انتخابية مع ي
ن
الحم�
يع� ي
الذي يشكل الحكومة ويصدر االوامر لكافة الحيوانات .قال ي
يصبحون ملوك الغابة ؟ قال من الممكن لكن هذه انتخابات نزيهة قد
تفوزون وقد تخرسون .رد عليه الحمار تم� االنتخابات ؟ قال حالما ابلغ
كافة الحيوانات بذلك ونصدر اعالنا بعدها .ولكن لم تقل من هو رئيسكم
؟ قال االن ليس لدينا رئيس واليات التنصيب ال نملكها ولكن من ت ز
ي�اوج مع
ن
اناث ث
اك� هو من يكون رئيس واالن لسنا ف� موسم ت ز
اعت� ي� انا
ال�اوج ولكن ب
ي
ن
ز
الباق� ؟ قال انا اجلس دائما بعد ان اكل
ام�ك من ي
الرئيس  .طيب كيف ي
الكث� من الطعام .
ي
وغ�ها من
وهكذا استطاع اقناع قطيع الثور والزرافات والخنازير ي
الحيوانات ب�ض ورة المشاركة ف ي� هذه االنتخابات وذهب اىل االسد وجلس
ش
و�ح له ماذا يحدث وقال عليك ان تشارك بهذه االنتخابات فهي السبيل
ح� تبقى عىل راس السلطة  .وافق االسد ق
الوحيد ت
وبا� الحيوانات اللحمية
ي
عىل ذلك .
وجرت االنتخابات بشكل ديمقراطي وسلس ولم تشب العملية اي
ق
با�
مشاكل او شبهة وتم فرز االصوات ,استطاع الحمار ان يتقدم عىل ي
الحيوانات وقد اعلن رئيسا للوزراء وجرت المفاوضات من اجل تشكيل
الحكومة  ,االسد والمجموعة اللحمية لم تر�ض بهذه النتائج فقررت ان
تجتمع مع بعض وتكون كتله ف ي� برلمان الغابة عبارة عن مجموعة من
وغ�ها وتم ي ن
تع� الثعلب
اللحميات نثل النمور واالسود والفهود والضباع ي
ليكون رئيس الكتلة النيابية .وقد ساهمو ف ي� التصويت للتمساح الن يكون
لل�لمان بعد ان تم االتفاق
لل�لمان ولكن تم تسمية الزرافة رئيسا ب
رئيسا ب
الحم� والبغال والقردة وكذلك الخنازير إلحباط عملية وصول
مع مجموعة ي
التمساح .
اخ�ا تم االعالن عن فتح تال�شيح لرئاسة الغابة .واعلن كتلة
و ي
ئاس ولكن استطاعت النعامة ان تفوز
اللحميات ان الدب هو مرشحهم الر ي
الكرس بعد رصاع مع الدب وكان فارق االصوات ضئيل جدا .
بهذا
ي
النيا� قائال
بعدها اشتاط غضب االسد واعلن مقاطعته للمجلس ب ي
عش� ال نستطيع ان نشارك فيه .
:هذا مجلس ب ي
السياس العر ق
الحم� ليقول
مجموعة
اىل
وذهب
اخرى
مرة
ا�
ظهر
ي
ي
ي
لهم هذا الشخص يبيع ت
ويش�ي بقضيتكم وقد تم ترسيب معلومات انه
يحاول ان يأخذ يوميا حمار منكم ويقدمه اىل االسود ت
ح� يبقى عىل كرسيه
.دبت الفو�ض ي ن
الحم� وتم محارصة من رشحوه واعلنوا انهم سوف
ب� ي
يقتلون هذا الحمار الخائن ونقدمه هدية اىل االسود .
الخ� وذهب مرسعا اىل االسد يحذره من مؤامرة تحاك
سمع اخينا ب
الحم� سوف يقدموا اىل االسود حمار مسموم ليقتل هذه
ضده وان ي
المجموعة ت
ح� ينفردوا هم ف ي� السلطة .
اخ�هم قصص عن الثعالب وانها
ذهب ايضا اىل مجموعة النعام و ب
تريد القضاء عىل النعام باي طريقة كون النعامة دائما ما تؤخر القرارات
وتحاول ان تنفرد بالقرارات ,الغابة لم يهدا لها حال منذ ذلك ي ن
الح� وال زال
السياس ف ي� المنطقة يقال ان المباحثات جارية للتوسل
العر ق يا� يمارس دوره
ي
باالسد من اجل العودة اىل ملك الغابة .
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المحيبس؛ من االفطار
حتى الصباح

ورغم مامرسة اللعبة يف كل أنحاء البالد مبا يف
ذلكإقليم كردستان العراق ،فإن السباقات الكبرية
والحاسمة تكون يف بغداد.
وغالبا تذهب فرق من جنوب وشامل ووسط
العراق للمنافسة بلعبة محيبس يف العاصمة مع
فرق من الكرخ والرصافة واألعظمية والجعيفر
والكاظمية ،ولكن الظروف األمنية اليوم تجعل
ذلك مجازفة .ويف املحيبس يتنافس فريقان عىل
االحتفاظ باملحبس أو (الخاتم) الذي هو أداة
اللعب املستخدمة واشتق اسم اللعبة منه ،وغالبا
يكون الخاتم من فضة أو ذهب.
مباراة بلعبة المحيبس بين شباب من
منطقة السيدية ببغداد
إخفاء المحبس
وتتمثل املحيبس بجلوس العبي الفريقني يف
صفني متقابلني وقيام أحد الالعبني بإخفاء املحبس
بأيادي العبي فريقه ،بعد وضعه غطاء عىل ظهره
يحول دون إمكانية تحقق الفريق اآلخر بيد من
وضع ،ثم يسعى العب واحد مبساعدة العبني
آخرين من الفريق اآلخر للتعرف عىل اليد التي
دس فيها املحبس من بني األكف املغلقة ،وذلك
للحصول عىل النقاط وعىل املحبس ليكون بيد
فريقه ،ثم تبدأ عملية البحث عنه من جديد.
وعادة تكون النقاط حسب حجم اللعبة
واألشخاص املشاركني ،وميكن أن يتكون الفريق
من شخصني أو من مئتي شخص .ومن أشهر
العبي املحيبس جاسم أسود الذي يسكن مبنطقة
الكاظمية (شاميل بغداد) ،وهو يف العقد السادس
من عمره ،حيث يعترب أخطر العب
ميكنه استخراج املحبس من بني
مئتي شخص ،حتى أصبح مرضبا
للمثل باللعبة.
ويرأس أسود فريق الكاظمية
البغدادي بلعبة املحيبس منذ 34
عاما حقق فيها إنجازات كبرية،
ويقول العبون “لو كانت هذه اللعبة
عاملية لكان أسود الالعب األشهر
فيها”.

ال تخلو
لعبة المحيبس التراثية
من الصراخ والشد العصبي،
ويصل األمر إلى مشادات كالمية ولكن
دون الوصول للخالف ،فاللعبة أساسية
بشهر رمضان عند العراقيين
عموما والبغداديين
خصوصا.

إيماءات الشخصيات
وقال أسود إن لعبة “املحيبس من األلعاب
الشعبية املحبوبة وموروث ال ميكن التخيل عنه،
وملامرستها برمضان طعم خاص ،وهناك محرتفون
فيها” .وأضاف أن “عثوره عىل املحبس من بني
عرشات األشخاص يتم بدراسة إمياءات الشخصيات
وحاالتهم النفسية ،وهي ميزة ال ميتلكها كثريون،
ومهام اشتدت األعصاب أثناء اللعبة ،فإن الفريقني
يفرحان بالنتيجة بنهايتها ،فالغاية األساسية تعارف
الناس واجتامعهم” .ويظهر أسود يف كل رمضان
عرب فضائيات عراقية تنضم مسابقات باللعبة
يكون فيها حكام أو قائدا لفريق ،وتكون الغلبة
عادة للفريق الذي ينتمي إليه.
وأصدرت وزارة الثقافة العراقية قبل أيام

بيانا أكدت فيه سعيها إلدراج املحيبس يف قامئة
ترفعها كل عامني ملنظمة الرتبية والعلوم والثقافة
(اليونسكو) لوضعها ضمن املوروث العاملي.
يحصل الفريق الفائز دائما على أطباق
من الحلويات الشعبية
حلويات شعبية
عليم الكرخي ( 67عاما) من سكان منطقة
الجعيفر ببغداد ،وميارس اللعبة منذ أكرث من
 50عاما .وتحدث عن ذكريات لعبة املحيبس
يف سبعينيات القرن املايض مع فريقي الكرخ
والكاظمية ،وكيف فوجئ يوما بوجود مسؤول
حكومي “مل يتذكر اسمه” ضمن العبي الفريق
الخصم .ويرى الكرخي أن أجواء املحيبس جميلة
وال ميكن نسيانها ،وهو حريص عىل متابعة
املسابقات التي تبثها الفضائيات ،وتقام
عادة مبنطقة سكنه.
ويف اللعبة يحصل الفريق الفائز دامئا
عىل أطباق كبرية من الحلويات الشعبية
مثل (الزالبية والبقالوة) ،ويطلق الالعبون
والحضور هتافات ويرقصون فرحا بالنتائج.
ورغم ظروف البالد الصعبة هناك من
يحرص عىل دميومة اللعبة ،فطاملا كانت
سببا يف نشوء عالقات اجتامعية كبرية بني
مواطني املناطق القريبة والبعيدة.

الدولمة أشهر األطباق العراقية

املطبخ العراقي أول مطبخ بالد ما بني
النهرين لديه تاريخ طويل يعود إىل 10،000
سنة إىل السومريني واألكاديني والبابليني
واآلشوريني .حيث أن بعضاً من األلواح التي
وجدت يف اآلثار القدمية يف العراق تظهر
وصفات لتحضري الطعام الذي كان يعد يف
املعابد أثناء األعياد الدينية وتعترب هذه األلواح
من كتب الطبخ األوىل يف العامل العراق القديم،

أو بالد ما بني النهرين كان مهدا ً لحضارات
كثرية متطورة ومتقدمة للغاية يف جميع ميادين

املعرفةمبا يف ذلك فنون الطهي .ومع ذلك،
فإنه يف عرص القرون الوسطى عندما كانت
بغدادعاصمة للخالفة العباسية بلغ املطبخ
العراقي ذروته .واليوم املطبخ يف العراق يعكس
هذا املرياث الغني فضالً عن تأثريات قوية من
تقاليد الطهي للدول املجاورة مثل تركيا وإيران
وسوريا املنطقة .والتايل بعض من األكالت
الشعبية واملشهورة جدا ً يف العراق.
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ملتقى الطالب األجانب الدولي
اختتمت في مدينة قونيا فعاليات ملتقى الطالب األجانب الدولي التاسع الذي تقيمه جمعية إكي دو إكي باطي بالتعاون مع
اتحاد جمعيات الطالب األجانب والذي استمر على مدار يومين في ميدان الحكومة الواقع في منتصف مدينة قونيا

شهد ملتقى الطالب األجانب الدويل الذي تنظمه
جمعية إيك دو إيك باطي بالتعاون مع اتحاد
جمعيات الطالب األجانب هذا العام إقباالً كبريا ً
من الجاليات العربية واألجنبية املقيمة يف مدينة
قونيا .ومتيز امللتقى هذا العام مبشاركة مايزيد
عن  90دولة قام طالب هذه الدول الذين قدموا
إىل مدينة قونيا بقصد الدراسة واستكامل التعليم
بعرض ثقافات بالدهم وعاداتها األمر الذي أعطى
للملتقى شكالً ولوناً مختلفاً بتامزج العادات
والثقافات من جميع الجنسيات واألعراق واألديان.
وحرض افتتاح امللتقى كل من وايل مدينة قونيا
معمر أرول وكل من النواب أحمد رسجون وعبد
الله آريل ورئيس البلدية الكبرية طاهر أكيوريك
ورئيس بلدية قيرصي مصطفى تشليك وعميد
جامعة نجم الدين أربكان مصطفى شاهني ومدير
الرتبية يف قونيا مقدّر غرسوي وعدد كبري من
الطالب األجانب ومنظمي االحتفال .بدوره أكد
مراد أرسالن رئيس جمعية اإليك دو إيك باطي
يف الكلمة التي ألقاها بأنه يوجد يف مدينة قونيا
مايزيد عن  4500طالب أجنبي وبأن الهدف األكرب
من هذا امللتقى هو زيادة روح األخوة واملحبة بني
الجميع .كام أفاد بأن العنوان العريض لهذا امللتقى
هو " نحن األخوة ,نحن املستقبل ".
الطالب زينة المدينة
عرب طاهر أكيوريك رئيس البلدية الكبرية يف مدينة
قونيا بأنه يشعر بتحرض وتقدم مدينة قونيا يف كل
مجال ومناسبة وبأن مدينة قونيا أصبحت مدينة
جامعية ملا تحتويه من توليفة رائعة انتقلت من

املحلّية إىل العاملية بجامعاتها األربعة املنترشة عىل
طول املدينة .كام تشكر أكيوريك الجمعيات التي
ترعى الطالب وتهتم بهم وتقدم الدعم واملساعدات
لهم مقتبساً جملة من حديث جالل الدين الرومي
" ليس الذين يتكلمون لغة واحدة ,وإمنا الذين
يتقاسمون املشاعر نفسها " .وتحدث أيضاً أحمد
رسجون النائب عن مدينة قونيا معربا ً عن مدى
أهمية هذا النوع من الحتفاليات والفعاليات التي
تكسب املدينة أهمية وتعطيها لوناً جميالً لوجود
طالب من بلدان مختلفة يحملون ثقافات وعادات

مختلفة وميثلون الجغرافيا التي قدموا منها .كام
تشكر مصطفى تشليك رئيس بلدية قيرصي كل
القامئني عىل امللتقى ملا فيه من جهد كبري مؤكدا ً
بأن مدينتا قونيا وقيرصي ملا تقرصا يف هذا النوع
من الفعاليات املهمة كام أنه يوجد يف قيرصي أيضاً
نفس الفعالية والتنظيم.
وعقب حديث الشخصيات التي حرضت االفتتاح
قامت مجموعة من الطالب البلغاريني بتقديم
رقصة فلكلورية قام الربوتوكول بعدها املؤلف
من وايل املدينة ورؤساء البلديات الكبرية لكل من

مدينتي قونيا وقيرصي ونواب مجلس الشعب عن
مدينة قونيا وعميد جامعة نجم الدين أربكان
ومدير الرتبية بزيارة أقسام الدول املشاركة وتبادل
أطراف الحديث مع الطالب املرشفني عىل تنظيم
األقسام والتعرف عىل خصائص وميزات األشياء
املعروضة والتي متثل ثقافة كل بلد عىل حدا .ويف
ختام االفتتاح قامت شخصيات الربوتوكول بطبع
بصامت األيدي عىل لوحة بيضاء مبشاركة الطالب
والحضور.
تقرير :كريم أتيجي
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اليبرق ,ورق العنب
ورق العنب أو ورق العريش وتسمى كذلك دولمة أو صارما ،هي أكلة
عثمانية ،عرفت في العديد من البلدان وأصبحت أكلة مشهورة في بالد
الشام ومصر والعراق وتركيا والبلقان والقوقاز .يعود اسم يبرق إلى
اللغة التركية أصلها «ياپراق» أو «يپراق» وتعني ورق الشجر بشكل عام
أو ورق الكرمة (العنب) بشكل خاص
املك ّونات
 1كغ من أوراق العنب ٬مغسول
ومش ّذب  1 -كوب أو  200غ من األرز
األبيض ذو الحبة الطويلة  2 -مالعق
طعام من الزبدة غري اململحة -
 400غ من لحم البقر املفروم
  2مالعق صغرية من القرفةاملطحونة  1 -كوب أو  200غ من
الزبيب  6 -مالعق طعام أو  90غ
من دبس الرمان  ½1 -أكواب أو
 150غ من الجوز ٬املقطّع ناعامً
  2مالعق صغرية من الطرخوناملجفف  2 -مكعبات أو  20غ من
مرقة الدجاج ماجي  6 -أكواب أو
 ½1لرت من املاء ٬الساخن  2 -مالعق
طعام من عصري الحامض
طريقة التحضري
تُغمس أوراق العنب يف املاء املغيل
ثم توضع تحت املاء البارد
وتُرفع فوراًّ ،
ُحض الحشوة عرب طبخ األر ّز
وتُصفّى .ت ّ
جزئياً يف املاء الساخن وتصفيته ووضعه

جانباً.
يف مقالة
عميقة ،تُذ ّوب
الزبدة ويُضاف اللحم املفروم ويُقىل
متوسطة االرتفاع
ملدّة  10دقائق عىل حرارة ّ
 .تُضاف القرفة والطرخوم والزبيب ودبس

صادق كتشوك
همك
عن إيب هريرة ريض الله عنه قل أن رسول الله
صىل الله عليه وسلم قال »:ما من مولود إال
يولد عىل الفطرة ،فأبواه يهودانه أو ينرصانه أو
ميجسانه ،كام تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ،هل
تحسون فيها من جدعاء ،ثم يقول أبو هريرة
ريض الله عنه -فطرة الله التي فطر الناس عليهاال تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم».
ويقول الله تعاىل أيضاً »:وما أرسالناك إال كافة
للناس بشريا ً ونذيرا ً ولكن أكرث الناس التيعلمون».
واملراد بالفطرة هو الدين الحنيف وصفة االنسان
الطبيعية.
فاالنسان والدين شقيقان كمثل لحم وعظم لذلك
منذ آدم عليه السالم واالنسان يعيش ديناً واحدا ً

الر ّمان
املتبقّي
والجوز املقطّع
يف املقالة وتُقىل مع التحريك
لخمس دقائق إضافية .يُضاف األر ّز املطبوخ
جزئياً بهدوء مع الحرص عىل عدم كرس
كل ورقة عنب (مع وضع
حبيبات األرزّ .تُ دّ ّ

وجهها
الالمع عىل
سطح مالس)
ثم
عىل السطحّ .
أو
تُحىش مبلعقة كبرية
ملعقة صغرية من الحشوة (بحسب
ُلف.
حجمها) وتُطوى جوانبها وت ّ
ُرص أوراق العنب ج ّيداً الواحدة
ت ّ
قرب األخرى يف طبقات يف قدر
متوسط الحجم من دون ترك فسحة
ّ
بينها .يوضع طبق ثقيل عىل سطح
األوراق امللفوفة للمحافظة عىل شكلها
خالل الطهو .تُضاف مرقة الدجاج ماجي،
املاء وصلصة الدبس عىل القدر حتى تغطّي
ثم يُضاف عصري
لفافات ورق العنبّ ،
ثم
الليمون الحامض .تُرتك املك ّونات لتغيلّ ،
تُغطّى وتُح ّرك عىل نار خفيفة ملدّة ساعة
أو حتى تلني األوراقُ ( .يضاف املاء الساخن
خالل الطهو إذا دعت الحاجة).
ُصف أوراق العنب املحش ّوة يف طبق.
ت ّ
تُقدّم مع ما تبقّى من املرقة جانباً.

كل إنسان يولد عىل الفطرة
يؤمن بدين واحد فإما يكون دين حق أو يكون
دين باطال .لقد خلق االنسان ليعيش أحكام
االسالم وال يبدل هذه الفطرة فإن ب ّدلها فقد ضل
عن الرصاط املستقيم وعىص الله ورسوله وظلم
نفسه.
فاملالئكة تتويف املواليد املسلمني الطيبني كمثل
شعر الزبدة حيث يقول الله عز من ةقائل»:
الذي تتوفيهم املالئكة طيبني يقولون يالم عليكم
ادخلو الجنة مبا كنتم تعملون».
أما عندما يتوىف الكافرون فترضب املالئكة
حديدي كام
وجوههم وأدبارهم بقضيب معدين
ّ
تقول األية الكرمية »:ولو ترى إذ يتويف الذين
كفروا املالئكة يرضبون وجوههم وأدبارهم

وذوقوا عذاب الحريق».
فاليهود هم التوابون والنصارى هم اتباع عيىس
عليه السالم وكالهام يطلق عليهم اسم أهل
الكتاب .حيث يقول الله تعاىل »:قل يا أهل
الكتاب مل تصدون عن سبيل الله من أمن يب
تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عام
تعملون».
والقرآن الكريم نسخ حكم التوراة واالنجيل أما
هود فقد غريوا جكم التوراة واالنجيل وأهل
الكتاب يخرجون أوالدهم من االسالم إىل دينهم
فديانتهم ديانة املجوس .وأمة يعبدون الشمس
والقمر أو النار .ويقول الشاعر العريب:
يا بني إن من الرجال بهيمة يف سورة الرجل

السميع البصري
فاطن يف كل مصيبة يف ماله فإذا اصيب بدينه ال
يشعر
جمعاء :هي دليل عىل الخلقة بتاممها دون
نقصان .وجدعاء :أي مقطوعة األنف .هل
تحسبون أي هل تشعرون بنقص يف فطرة
االنسان الكاملة كمثل البهيمة .الضاللة والفحشاء
ليست فطرية وإمنا عارضية.
الخالصة:
عىل أمة محمد صىل الله عليه وسلم أن ترفع
الجاجز عىل سبيل االسالم .فالجهاد فرض عىل
املسلمني والننىس أن الدين عند الله االسالم.
وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العاملني.
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الحلويات الشامية مذاق أصيل
تعترب الحلويات السورية وخاصة الدمشقية
من أفضل وأشهر أنواع الحلويات املشهورة يف
مناطق بالد الشام ،حيث تتم ّيز بلذتها ومذاقها
الطيب ،وتشتهر سوريا بصنع ما ل ّذ وطاب من
الغني
الحلويات الطيبة ذات املصدر الغذايئ ّ
بالسعرات الحراريّة ،كام أنّه ميد جسم اإلنسان
بالطاقة التي تعطيه القدره للعمل لساعات
طويلة ،ويكرث صنع الحلويات يف البالد العرب ّية
كل
املجاورة وخاص ًة يف شهر رمضان املبارك.و ّ
مدينة يف سوريا لها مجموعة من الحلويات
مت ّيزها عن غريها من املدن ،ولقد وصلت شهرة
الحلويات السورية إىل دول الجوار حتى أروبا
وخصوصاً بعد موجات الهجرة التي شهدتها
املدن السورية نتيجة للحرب القامئة يف البالد.

الركن املليك؛ هو واحد من املحالت
السورية التي تقدم أنواع الحلويات السورية
املختلفة واملتنوعة مبذاق طيب وجودة عالية
يف مدينة قونيا .ويعتمد الركن املليك عىل
تقديم ثقافة الحلويات السورية بشكل حضاري
ومذاق طيب وأسعار مقبولة لجميع رشائح
املجتمع".
ويقدم الركن املليك كافة أنواع الحلويات
السورية من النابلسية والكنافة والبقالوة
الشامية والهريسة واملغشوشة والوربات
بفستق والقشطة واملعمول بعجوة وفستق
وجوز والشعيبيات.
مركز األخبار

صحتك في رمضان

يف شهر رمضان ،تتواىل األطباق املتنوعة عىل سفرة اإلفطار ورمبا
السحور :الت ّبولة ،الفتوش ،اللحوم ،الك ّبة ،الدجاج ...بعضها صحي
فيام بعضها اآلخر غني بالدهون ومرض بالصحة .وبني هذه وتلك،
تبقى لبعض املأكوالت ميزاتها الغذائية الخاصة ،فتندرج عىل قامئة
األطعمة األساسية التي يجدر عىل الصائم تناولها بشكل مستمر
خالل الشهر الفضيل .وبني هذه املأكوالت ،يذكر بعض األخصائيني
اآليت:
• التمر :ينصح بتناول  4ح ّبات من التمر .ذلك أنه غني بالحديد،
حمض الفوليك ،الفيتامني  ،Bومي ّد الصائم بالطاقة .ويجمع اإلختصاصيون
عىل فوائد التمري الذي يق ّوي العضالت ويبعد القلق ويحمي األمعاء من
اإللتهابات ،وينظّف الكبد ،ويعطي الجسم ما ينقصه من سكّر بسبب
الصوم ،فضالً عن كونه يزيل التعب...
• األلبان و األجبان :ينصح بتناول األلبان و األجبان الخالية من
الدسم .وقد أثبتت دراسة إسبان ّية أ ّن اللنب يجعل املرء اقل تع ّرضاً الرتفاع
ضغط الدم .أضافة إىل أنه يحمي من اإلمساك ومن اإلسهال وحتى من
التهاب البول .كذلك يعطي الصائم اإلحساس بالشبع.
• الخرضوات :ألنّها غنيّة باأللياف.
والدراسات تؤكد أنها مفيدة
للقلب واألوعية الدمويّة.
وهي تق ّدم للصائم أنواعاً
ع ّدة من الفيتامينات،
املعادن ،واملواد املضادة
لألكسدة...

مؤكالت تسبب العطش أثناء الصيام تجنبوها
العطش خالل شهر رمضان ،وخصوصاً حني يحل يف فصل الصيف،
ينهك الصائم .حاول قدر املستطاع أن تتجنبه عرب عدم تعريض نفسك
ألشعة الشمس والحرارة املرتفعة .ولكن ،ماذا عن األطعمة التي تتناولها
يف اإلفطار والسحور؟ تشري اختصاصية التغذية وعضو الـ Academy of
 Nutrition and Dieteticsاألمريكية ،رىب أسمر ،أن مثة مأكوالت تسبب
العطش من األفضل تفاديها ،مثل :األكل امل ُدهن ،املقايل ،السمك ،الزعرت،
املع ّجنات ،البهار ،الحر والثوم.
وكانت دراسة لجامعة هارفرد أوضحت أن الطعام الغني بالصوديوم
كالصلصة" ،الباستا" ،البيتزا ،الخبز األبيض ،الـ"هوت دوغ" ...يجعل
اإلنسان يشعر بالعطش ،ألنه يعطل توازن السوائل يف خاليا الجسم.
وتشري الدراسة التي نرشت يف الـ ،Journal of Neuroscienceان
الصوديوم يؤثر يف سلوك املرء وأن اإلنسان بحاجة إىل كمية قليلة من
الصوديوم لضامن ص ّحة العضالت ويك تتمكن األعصاب من إمتام
وظائفها عىل أكمل وجه و بشكل سليم .فكم ّية قليلة منه،
توفّر لخاليا الجسم الكميّة التي يحتاجها .أما يف حال زاد عن
املستوى املطلوب ،تحاول الكىل حينها إزالة الصوديوم عن
طريق البول ،مام يسبب جفاف الجسد.
باملقابل ،تقرتح أسمر عىل الصائم تناول جميع
األطعمة الغن ّية باأللياف ألنّها تزيل العطش .فتحتل
الفواكه والخرضوات أعىل قامئة األطعمة املحاربة
للعطش ،ثم تأيت منتجات األلبان واألجبان الغنية
باملياه ،إضافة إىل الحبوب وحبوب القمح
الكاملة .كذلك ،تنصح بتفادي تناول املع ّجنات
كاملناقيشوالحلويات.
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براعم على خطى
الحبيب يودعون العام 2016
احتفلت روضة على خطى الحبيب
بانتهاء العام الدراسي 2015-2016
بحضور أهالي الطالب وبعض
الشخصيات التركية

أقامت إدارة روضة عىل خطى الحبيب
حفل اختتام العام الدرايس  2016-2015يف
صالة مركز عزيزية الثقايف بحضور عدد كبري
من أهايل الطالب .كام حرض االحتفال ممثلون
عن مديريات االفتاء والجمعيات الخريية يف
املدينة.
وبدأ الحفل بتالوة للقرآن الكريم تلتها
إحدى طالبات الروضة الصغار تحدثت بعدها
مديرة الروضة والتي شكرت بدورها الكادر
التدرييس الذي بذل مجهودا ً كبريا ً مع األطفال
الصغار كام شكرت كل من حرض الحفل من
أهايل الطالب والشخصيات الرتكية.
وبعدها عرض فيديو قصري لبعض فعاليات
األطفال التعليمية والرتفيهية والثقافية خالل
عام كامل .قدم بعدها عدد من فتيان وزهرات

الروضة رقصة فلكلورية
عىل أنغام األغنية
الرتكية الشهرية
"كلنا عشنا معاً عىل
تراب هذا الوطن".
تحدث بعدها السيد
سنان جرك ممثل
جمعية الرب الخريية
والذي أكد بأنه سعيد جدا ً
بهكذا نوع من الفعاليات التي
تساهم يف إخراج األطفال من أجواء الحرب
والدمار وتساهم يف إعادة تهيأتهم وتعليمهم
ليكونوا منتجني يف املجتمع .وتحدث أيضاً آدم
بهتشوان مسؤول الشؤون الدينية يف مديرية
افتاء املدينة متشكرا ً كل القامئني عىل هذا

الحفل الرائع ومؤكدا ً
عىل أهمية إرسال
األهايل ألبنائهم
إىل دور العلم
ومراكز التعليم
املؤقت التي تم
افتتاحها من قبل
مديرية تربية املدينة
مؤكدا ً أن االنتصار الكبري
يكون بالعلم واملعرفة .وتحدث
أيضاً مصطفى أوز ترك نائب مفتي مقاطعة
قاراطاي حيث قال ":منذ ثالث سنوات ونحن
عىل اطالع كامل عىل الفعاليات التي تقوم بها
كوادر عىل خطى الحبيب إنني باسم مديرية
افتاء مقاطعة قاراطاي أتشكر جميع القامئني

عىل الفعاليات التعليمية والثقافية والرتفية
فرغم كل الظروف الصعبة التي ميرون بها
لكنهم يفعلون املستحيل إلعادة البسمة إىل
وجوه األطفال".
وتضمن الحفل فقرات عديدة قدمها
األطفال بني الشعر والغناء والرقص.
كام تضمن الحفل تكريم  50من الفتيات
والنساء السوريات الذين شاركوا يف مسابقة
القرآن لحفظ سبعة أجزاء خالل ثالثة أشهر
وتم تقديم قطع ذهب للثالثة األوائل بينام
قدمت مصاحف ناطقة وجوائز ترضية للبقية.
وختم الحفل بتكريم طالب الروضة
واستالم الهديا والتقاط صور جامعية مع
األهايل والربوتوكول.
تقرير :براق تاش بنار
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صوت األمة

ــل ِصيامــي يف َر َمضَ ــان
ــم ا ْج َع ْ
اَللّ ُه َّ
ِ
الصائــ َنَ ،و ِقيامــي فيــ ِه ِقيــا َم
ِصيــا َم
ِ
القائــ َن ،ونَ ِّب ْهنــي
ــم
فيــ ِه َعــ ْن نَ ْو َمــ ِة الْغا ِفلــ َن ،اَللّ ُه َّ
َق ِّربْنــي فيـ ِه إىل َم ْرضاتِــكَ َو َج ّن ْبني َسـخ َِطكَ
َون ِقم ِتــكَ ،
َو َو ِّفقْني في ِه لِ ِقرآء ِة آياتِكَ
ِ
ـم وا ْج َعــل يل نَصيبـاً مـ ْن ك ُِّل َخـ ْ ٍ
ـر
اَللّ ُهـ َّ
تُ ْن ـز ُِل في ـ ِهِ ،ب ُجــودكَ يــا اَ ْج ـ َو َد اْألَ ْج َودي ـ َن
وأ ِذقْنــي فيـ ِه َحــا َو َة ِذكْـرِكَ  ،وأَِدآ ِء شُ ـكْرِكَ
ــم
َوا ْح َفظْنــي فيــ ِه ِب ِحف ِْظــكَ يــا أ ْر َح َ
ال ّرا ِحمــ َن
ــم ا ْج َعلْنــي فيــ ِه ِمــ َن عبــا ِدكَ
اَللّ ُه َّ
الصالحـ َن القانتــن امل ُ ْسـ َت ْغ ِفري َن الْ ُم َق َّربـ َن
ّ
ـم ا ْج َعلْنــي في ـ ِه ِم ـ َن الْ ُم َت َوكِّل ـ َن
اَللّ ُهـ َّ
َعلَ ْيــكَ الفائِزيــ َن لَدَ يْــكَ الْ ُم َق َّربــ َن َإليــك
و َز ْح ِز ْحنــي فيــ ِه عــ ْن ُموجِ ِ
بــات
َســخ َِطكَ
ــم أ ِع ّنــي عــى ِصيا ِمــه و ِقيا ِمــهِ
اَللّ ُه َّ
ِب َت ْوفي ِقــكَ يــا هــا ِد َي امل ُ ِضلّــ َن .و َق ِّربْنــي
ـام ،
ـام  ،وإطْعــا َم الطَّعـ ِ
إليــك ب َر ْح َم ـ َة األَيْتـ ِ
ــام َ ،و ُص ْح َبــ َة الْ ِكــر ِام
الس ِ
َوإفْشــا َء َّ
إل
اَللّ ُهـ َّ
ـم َح ِّبـ ْ
إل اإل ْحســانََ ،وكَ ـ ِّر ْه َ َّ
ـب َ َّ
ِ
ـي َّسـ َخطَك
الْف ُُسـ َوق َوالْع ْصيــانََ ،و َحـ ِّر ْم َعـ َ َّ
َوال ّنـرانَ ِب َع ْونِــكَ يــا ِغيـ َ
ـاث الْ ُم ْسـ َتغيث َني.
َــس
ــم طَ ِّهــ ْرين فيــ ِه ِمــ َن الدَّ ن ِ
اَللّ ُه َّ
صــرين فيــ ِه َعــى كائِنــاتِ
َواألَقْــذارَِ ،و ِّ
ـرين في ـ ِه
ـي َواسـ ُ ْ
األَقــدْارِ ،و َز ِي ّنـ ّ
ــر َوال َع ِ
ِالس ِ
فــافَ ،وا ْح ِملْنــي
ب ِّ
فيـ ِه عــى العــدلِ واإلنصــاف،
كل مــا
وآم ّنــي فيــ ِه مــن ّ
أخــافِ ،ب ِع ْص َم ِتــكَ يــا ِع ْص َمـ َة
الْخائِفــ َن.
ـم ال تُؤا ِخـ ْذين فيـ ِه
اَللّ ُهـ َّ
ات ،وأ ِقلْنــي فيــهِ
ــر ِ
بِال َع َ
ِم ـ َن الْخَطايــا َوالْ َه َفـ ِ
ـوات،
َوال
تَ ْج َعلْنــي فيــ ِه َغ َرضــاً
لِلْ َباليــا واآلفـ ِ
اش ْح ًوأً ٍمــن
ـات َو ْ َ
ِ
بـ ِه َصــدري بِأ َمانــكَ يــا أمــانَ
الْخائِف ـ َن.

أهالً يا شهر رمضان
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ــم َو ِّفقْنــي فيــ ِه لِ ُموا َفقَــ ِة األَ ْبــرارِ،
اَللّ ُه َّ
َو َج ِّن ْبنــي فيــ ِه ُمرا َفقَــ َة األَ ْشارَِ ،وآوِين فيــ ِه
ِب َر ْح َم ِتكَ إىل دا ِر الْ َقرا ِر
واِ ْه ـ ِدين في ـ ِه لِصالِ ـحِ األَ ْعــالَِ ،وا ْقـ ِ
ـض يل
ـج واآلمـ َ
ـال
ال َحوائِـ َ
ـم َو ِّفـ ْر فيـ ِه َحظّي ِمــن َب َركاتِ ِهَ ،و َسـ ِّهل
ـ
اَللّ ُه َّ
َســبييل إىل َخرياتِـ ِهَ ،وال تَ ْح ِر ْمنــي َق ُب َول َح َســناتِ ِه
ـواب جِ نانِــك َ ،وأ ْغلِـ ْـق َع ّنــي
و ا ْف َتـ ْ
ـح يل فيـ ِه أبْـ َ
ـواب نّريانِــك َ ،و َو ِّفقْنــي
ـ
فيـ ِه أ ْب َ
في ِه لِ ِتال َو ِة ُق ْرآنِك
ِ
ِ
ـم ا ْج َعلْنــي في ـه إىل َم ْرضاتــكَ دَلي ـاً،
اَللّ ُهـ َّ
َوال تَ ْج َعـ ْـل في ـ ِه لِلشَّ ـ ْيطانِ عـ ََّ
ـي َســبيالً
َوا ْج َعلِ الْ َج َّن َة يل َم ْن ِزالً َو َمقيالً
ـواب فَضْ لِــكَ  ،وأنْـز ِْل
ـم ا ْف َتـ ْ
اَللّ ُهـ َّ
ـح يل فيـ ِه أ ْبـ َ
ـي فيـ ِه بَ َركاتِــكَ َ ،و َو ِّفقْنــي في ِه
عـ َ َّ
بات َم ْرضاتكَِ
ِ
ل ُموجِ ِ
ـوبَ ،وطَ ِّه ْرين
ـم اغ ِْسـلْني في ِه ِمــن ال ُّذنُـ ِ
اَللّ ُهـ َّ
ـوبَ ،وا ْم َت ِحـ ْن َقلْبي في ِه
فيـ ِه ِمـ َن الْ ُع ُيـ ِ
ُوب
ِب َت ْق َوى الْ ُقل ِ
ــم فيــ ِه مــا يُ ْرضيــكَ َ ،وأ ُعــو ُذ
أســألُكَ اَللّ ُه َّ
فيــق فيــ ِه
ــا يُؤْذيــكَ َ ،واَســألُكَ ال َّت ْو َ
بِــكَ ِم ّ
ِألَنْ اُطي َعــكَ وأال ِ
أعصيــكَ ا ْج َعلْنــي في ِه َريب
ُمح ّبـاً ألَ ْوليائِــكَ َ ُمعا ِديـاً ألَعدْائــكَ ُم ْســت ّناً فيـ ِه
ب ُِسـ َّن ِة خاتَـ ِـم أنْبِيائِــكَ .
ا ْج َعـ ْـل اَللّ ُه َّم َسـ ْعيي فيـ ِه َمشْ ـكُوراًَ ،و َذنْبي
فيـ ِه َم ْغ ُفــوراًَ ،و َع َميل فيـ ِه َم ْق ُبــوالًَ ،و َع ْيبي
فيــه َم ْس ـ ُتوراً و ا ْرزُقنــي في ـ ِه فَضْ ـ َـل لَ ْيلَ ـةِ
ــر إىل
ــر فيــ ِه اُ ُمــوري ِمــ َن ُع ْ ِ
الْ َقــدْ رَِ ،و َص ِّ ْ
ـر،
يُـ ْ ِ
ّ
ــم غَشِّ ــني فيــ ِه بِال َّر ْح َمــ ِة،
ه
ل
َل
ا
ُ َّ
َوا ْر ُزقْنــي ال َّتوفيـ َـق َوالْ ِع ْص َمـ َةَ ،وطَ ِّهـ ْر
َقلْبــي
ُ
ْحــاح
ل
إ
ل
غ
َ
ــ
شْ
ي
ال
ن
ــ
م
يــا
هُ
ْ
ُ
َ
َ
ا لْ ُمل ِّحــ َن
ـم َو َسـل ِّْم َوبَارِكْ
َو َصـ ِّـل اللَّ ُهـ َّ
َعـ َـى َسـ ِّي ِدنَا ُم َح َّمـ ٍد َو َعـ َـى آلِـ ِه
َوأَ ْص َحابِــ ِه َوأَتْ َبا ِعــ ِه ِبإِ ْح َســانٍ
إِ َل َيـ ْو ِم الدِّ ِيــنِ َ ،وال َح ْمــدُ للــه
ـن.
َر ِّب ال َعالَ ِمـ ِ َ
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