
 تركيا تبدأ بعملية عسكرية في إدلب

 
كان الرئيس الرتكي رجب طيب  

أردوغان واضحا بقوله: لن يسمح بوجود 

منظمة إرهابية تبدأ من عفرين ومتتد اىل البحر 

املتوسط. لذلك بدأت تركيا عملية إدلب بعد 

 7107/  01/  7التفاهم مع موسكو وإيران يف 

وهتدف بالعملية أن جتعل إدلب منطقة خفض 

التصعيد الرابعة. وهذه العملية اخلارجية الثانية 

للجيش الرتكي بعد عملية الفرات التي قامت 

 هبا تركيا وفيها خماطر كثرية.

 ما هي األمهية االسرتاتيجية إلدلب؟

إدلب هي الوالية احلدودية املهمة تقع شامل 

 سوريا، وهي منطقة تواصل مع تركيا باإلضافة 

إىل حلب التي كانت العاصمة االقتصادية يف 

سوريا قبل اندالع احلرب، وهي تقع جانب 

عفرين التي هي هدف تركيا. ويف نفس الوقت 

إدلب بسبب أن هي جارة حلامة يف اجلنوب هلا 

قيمة كبرية عند املجاهدين وبمثابة قاعدة مهمة 

للغارات اىل حلب والالذقية. تّدعي أنقرة أن 

األكراد سوف يقومون بإنشاء ممر لتوصيل 

عفرين اىل البحر املتوسط. نتيجة عملية إدلب 

وبحضور القوات املسلحة الرتكية اىل املنطقة متنع 

هذه الغاية. وأشار الرئيس الرتكي رجب طيب 

أردغان يف كالمه عن بداية العملية أن روسيا 

 تدعم هذه العملية . أما هيئة حترير الشام

 

أصدرت بيانا عن املوضوع و مل تعترب روسيا 

حليفا. قالت يف البيان   لتعلم املنظامت التي 

تدعمها روسيا أن إدلب ليست مكان للتنزه. يف 

حالة وجودكم هنا أبطال اجلهاد واالستشهاد 

سوف يكونون يف انتظاركم . هذا الكالم يدل 

أهنا سرتد بالسالح عىل هذه العملية. كل هذا 

يشري اىل القتال و االشتباكات العظيمة يف عملية 

إدلب التي تدخل فيها تركيا فعليا. يف حال 

حدث االشتباك دعم الغارات اجلوية الرتكية و 

الروسية حتمل أمهية كبرية ملن مع تركيا. 

باإلضافة اىل ذلك إذا مل يكف كل هذا قد تضطر 

 تركيا إىل دخول إدلب بقوات عسكرية.

 اقرأ أيضا يف

 هذا العــدد

  احلكومة الرتكية تعطل منح التأشرية لألمريكيني االستفتاء يف إقليم كردستان  حممد مريس ... الرئيس املسجون

 فوائد النوم  فوائد اإلنرتنت وأرضاره  تركيا بطلة العامل يف كرة القدم    اجلزائر بعد العثامنيني 

 حكايا جحا

سأله رجل أهيام أفضـل يـا 

امليش خلف اجلنازة  ..جحا؟

ال  :فقال جـحـا ..أم أمامها

تكن عىل الـنـعـش وامـش 

  حيث شئت.

مشى يف طريق، فدخلت يف رجلـه شـوكـة 

 :فآملته، فلام ذهب إىل بيته أخرجـهـا وقـال

عـىل أ  ءء  :احلمد هلل، فقالت زوجـتـه

أمحده عىل أين مل أكن البسـا  :حتمد اهلل؟ قال

 حذائي اجلديد وإال خرقته الشوكة.

كم عمرك؟ فقال عـمـر   :سئل جحا يوما

وبعد ميض عرشة أعــوام .  ..أربعون عاما

سئل أيضا عن عمره فقال عمر  أربـعـون 

 ما ال نعرف عن عادات تركيا
 

 

 

 

 

عالقـة اجلـوار املشاركة تعني الرعاية واالهتامم: 

هي ءء مهم جدا عند االتراك، فهم هيتمون هبـا 

كثريا. مثال اذا كنت مريضا، فيـأ  جـارك لـك 

بطبق احلساء فرتيد االن إعادته له بعدما أصبحت 

معاىف. فعليك أن متأله بالطعام و تعيده ثانبة. فإن 

هذه العادة االجتامعية متاصلة يف اكـثـر املـدن 

بني وجبات الشا  الرتكي: الرتكيـــــــــــــة. 

الطعام، أو بعد وجبات الطعام، أول ءء يرشبوه 

يف بداية اليوم، وآخر ءء يف الليل: الشا . هـو 

مرشوب اجتامعي يستهلكه األتراك بشدة، حتـى 

يف حرارة الطقس فإهنم قد يرشبون لـرتات مـن 

الشا . لذلك عندما تنتهي من كوب الشا  جتـد 

مضيفك يعيد لك ملء الكوب تلقائيـا  دون أن 

تطلب. و دون أن تعرب أنك قد اكتفيت، و ستظل 

العملية مستمرة حتى تنفجر مثانتك. عليك فقط 

أن ترتك امللعقة الصغرية ممددة عىل فوهة الكوب، 

العشـاء عـىل وهي عالمة عىل أنك التريد أكثر. 

إن من عادات الضيافة يف تركيا أن يقـوم  حسايب:

املضيف بدفع احلساب، يف احلقيفـة إن  مـبـدأ 

 تقاسم الفاتورة  واملشاركة فيها هي  فكرة غربية 

متاما  لدى املجتمع الرتكي، وإذا تقدمت أنـت 

لدفع احلساب أو عرضت ذلك فإن طـلـبـك 

سريفض بأدب. إن كل ما يمكن أن تفعله يف 

هذا املوقف هو شكر مضيفك ومن ثم توجيه 

مـا يضـاف الدعوة إليه لرد هذا اجلمـيـل. 

يف تركيا عادة ما يـدعـون الـرجـل لالسم:  

باسمه األول ومن ثم يتبع بلفظ )بك(، مثـال  

أنس فيقال: أنس بك عندما يدعوه أحد، بينام 

النساء يدعون بأسامئهن األوىل ويضاف هلـا 

لقب )هانم(. وإذا كان لدهيم يف تركيا لـقـب 

مهني مميز جيب أن تدعوهم به بدال من )بـك 

أو هانم(، وال ينطبق هذا عىل الـطـبـيـب أو 

األستاذ. أما مع املحامني واملهندسـني جيـب 

عليك أن تضيف كلمة )بك(أو)هانم(بـعـد 

 لقبهم املهني.

عندما يرشع شخـ  مـا املياه جللب احلظ: 

للقيام برحلة ما جيب عليك صب املياه خلفـه 

 su gibi git,suأو خلف سياراته قائال : 

gibi gel   و معناها أ    اذهـب وارجـع

 بالسالمة . 
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الحكومة التركية تعّطل 

منح التأشيرة لألمريكيين 

 رّدًا على قرار أمريكا

 قامت احلكومة الرتكية

 بتعطّيَل منح التأشرية

 للمواطنيني األمريكيني

من سفارة تركيا التي يف  واشنطن. وقامت 

تركيا هبذا الترّصف بعد أن قامت أمريكا 

وقال عضو . بتعطيل التأشرية للناس األتراك

ل  َتكام 
 م7107ترشين الثاين  –العدد األّول 

 إسطنبــول -صحيفة شهرية صادرة عن برنامج اللغة العربية يف ثانوية بيك اوغلو لألئمة واخلطباء 

 http://beyogluanadoluihl.k12.tr/ 
 Facebook.com/beyogluanadoluihl 

İmrahor cad.No:88 Sütlüce Beyoğlu / İSTANBUL  170770170070100  

 إسطنبول  -حقوق الطبع حمفوظة لثانوية بيك اوغلو لألئمة واخلطباء  



 الالعب المصري العالمي

 محمد صالح

نادي فنرهبجة الريايض أسس فريقًا يف جماا  

الرياضيات اإللكرتونية بنفس االسا،  وذا ا 

أشخاص  ثالثة منه، من  5الفريق يتكون من 

األتراك واثنان منه، من الكوريني ال ين فااووا 

مرات.   فنرهبجة بدأ ذا    4ببطوالت عاملية 

السنة بشكل ممتاو عىل الرغ، من أهنا، فارياق 

جديد متامًا لقد فاووا بالبطولة الدولية يف أو  

مشاركة هل،  واسمها  رفت ريوالس . بعد ذا ا 

النجاح الكبري ذ،  فاووا ببطولة تركية الكربى 

 4أيضًا. كان فريق آخر يفوو هب   البطولة من   

 سنوات ولكن فنرهبجة أخ  البطولة ذ   املرة.

بعد كل ذ   الصعوبات فنرهبجة اساتاّاقن أن 

ي ذب إىل الصني للبطولة العاملية  لاكان أمااما  

 21حاجز آخر جيب أن يتجاوو  وذو املنافسة بني 

فريق  فقط أربعة منه، تساتاّاق الادخاو  إىل 

البطولة العاملية. فنرهبجة استطاع أن يتجاوو ذا ا 

سنوات أخريا استطعناا أن  3احلاجز أيضا. وبعد 

ننض، للبطولة العاملية. لكن مع األسف مل نفاز يف 

أي مباراة ذناك. عىل كال حاا  نشاكار ناادي 

فنرهبجة ال ي أثبت أن األتراك أيضا نااجاّاون 

 بمجا  الرياضيات اإللكرتونية.
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ن حممد صالح ال ي يبالا  كا

عاماًا  حاقاق 15من العمر 

حلاًم انتظر  املرصيون ألكثار 

أحرو ذديف  من ربع قرن  إذ 

منتخب بالد  يف املباراة التي جرت األحد مع منتاخاب 

الكونغو  وانتهت بفوو الفراعنة هبدفني مقابل ذاد،  

يف روسيا.  ويلعب حمماد   1122ليتأذلوا لكأس العامل 

صالح حاليًا يف نادي ليفربو   اإلنجليزي  يف صافاقاة 

مليون يورو مع ناادي روماا  33حزيران املايض بقيمة 

 اإليطايل.

 

 مغامرات فريق فنربهجة

 في مجال الرياضيات اإللكترونّية

 الجزائر بعد العثمانيين

 ) من االحتالل إلى االستقالل (

 

 

تاريخ اجلزائر حتى االحتال : اجلزائر دولة أساسات يف 

القرن الثالث قبل امليالد  ودخلت حتت حاكا، روماا  

وإمرباطورية بيزنطة يف أوقات خمتلفة. ودخالات حتات 

واحتلتها دولة فرنساا 2522حك، الدولة العثامنية يف سنة 

. عاصمة دولة اجلزائر ذي مدينة اجلازائار. 2212يف سنة 

%33يتكل، شعبها اللغة العربية والفرنسية واألماويغية. 

% مسياّاي وداودي.  احاتاال  2من شعبها مسل، و

فرنسا:اجلزائر كانت والية عثامنية. ويديرذا الداي حسني  

باشا. استدانت فرنسا من شخصني دوديني يف اجلازائار  

مليون فرنك  ومل تسدد الاديان. باناا  عاىل ذلاك  14

الرجالن استعانا بّسني باشا لتّصيل الدين. احاتاجاز 

حسني باشا سفن فرنسا  وناقش قنصل فرنسا عن الدين  

وعندما غضب حسني باشا رضب  بمروحة كانت باياد . 

وجدت فرنسا ذ ا احلديث سببًا لالاّارا واحاتالات 

 شواطئ اجلزائر. الدولة العثامنية  كانت حتارا يف جهات

 

خمتلفة. ل لك مل تستطع أن تواج  فرنسا بقوة  فرنسا احتلت 

يف ذلك احلني قااو  األماري 2212العاصمة اجلزائر يف سنة 

عبد القادر وجنود  جنود فرنسا. األمري عبد القادر أتاعاب 

جنود فرنسا. وفرنسا مااستطاعت أن حتتل كال اجلازائار 

بفضل األمري عبد القادر. خرس األمري عبد القادر املاقااوماة 

سنة  واحتلت فرنسا كل اجلزائر يف ساناة 25بعد أن استمر 

فرنسا ظلمت أذلها ظلاًم شديدًا لعرقلة املاقااوماة.  2241

أجربت أذلها عىل اللغة الفرنسية. قتلت فارنساا مالاياون 

، رفضوا االحتال . أذ   ديمقراطية فرنسا!!؟  جزائري ألهنن

أذ   ديمقراطية الدو  األوروبية!!؟ أذ ا التطور!!؟ أذا   

الدولة التي ُأعجب الناس هبا!!؟. ذ ا ظل، واضا،  ذا ا 

يش  غري إنساين. كل عائلة عندذا شهيد يف ذلك الاوقات. 

إهنا إبادة شعب. أسست حركة التّرير الوطنية  إ، إ  إن  

ذامجت مراكاز الطاطاة  2354من طر، الشباا يف سنة 

ومراكز العسكر ومراكز املخابرات  واملخابز. هل ا الساباب 

 بدأت حرا االستقال  رسميا. 

  

 

 

 

 

بدأت  احلرا يف العاصمة اجلزائر أوالً. انشاقات الاعااصاماة 

اجلزائر إىل مدينتني. ومها قصبة )فيها العرا( ومدياناة أوروباا 

)فيها فرنسيون(. فرنسا حارصت قصبة من أجال وضاع حاد 

لقتل الططة. اجتمعت حركة التّرير الوطني يف عاصمة مرص 

القاذرة. وأسست احلكومة املؤقتة. فرنسا كانت ال تريد أن خترس 

رت قرى كثرية وذدمت أبنية ومادارس كاثارية   اجلزائر  فدمن

رت وقتلت مان  ذامجت األنفس واملا  وكل يش . أحرقت ودمن

أجل توقيف املقاومة  لكن مل تستطع. أعلنت اهلدنة يف البالد  و 

بدأت املفاوضات بني اجلزائر و فرنسا واستمرت حاتاى اتافاق 

الطرفان عىل خروج فرنسا من اجلزائر  وكان استقال  اجلزائر يف 

2391. 

 محمد مرسي .. الرئيس المسجون

 

حممد مريس الرئيس اخلامس يف مرص. ولد يف 

 ٤٦. يعني عمره ١٥٩١ثامنية آب يف سنة 

عام، يف مدينة الرشقية وريف العدوي. 

ملحمد مريس أربعة أشقاء. أبوه مزارع وأمه 

ربة البيت. حصل عىل إجازة يف اهلندسة من 

. وأكمل ١٥7٩جامعة القاهرة يف سنة 

الدكتوراه يف اهلندسة يف جنوب كاليفورنيا. 

. ثم أصبح ١٥٩٤وكان حمارضًا يف سنة 

أكاديميًا يف جامعة الزقازيق. ودخل عامل 

، ودخل ٠٢٢٢السياسة، فأصبح نائبًا يف سنة 

 الربملان كسيايس مستقل. أصبح رئيسًا 

. ترّشح ٠٢١١حلزب احلرية والعدالة يف سنة 

، ٠٢١٠لالنتخابات الرئاسية يف مرص عام 

% من األصوات يف اجلولة األوىل، ٠٩وأخذ 

واكتسب احلق أن يدخل اجلولة الثانية. أخذ 

% من األصوات يف اجلولة الثانية وأصبح ٩٠

 الرئيس اخلامس للجمهورية املرصية. 

قام جيش مرص بانقالب عسكري بقيادة وزير 

. واعتقل الرئيس ٠٢١٢الدفاع السييس يف سنة 

حممد مريس ووضعه يف السجن، ثم حكم عليه 

 ووافقت  ٠٢١٩باإلعدام يف سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املحكمة عىل قرار اإلعدام، ولكن مل يطبق حتى اآلن وهو مازال يف 

 السجن.
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رتبت يف تركيا/إسطنبو  بطولة أوربا يف كرة القد  ل وي 

االحتياجات اخلاصة  و فاو فريق تركيا يف املباراة النهائياة 

يف املباراة  1/2وأصب، بطل أوروبا. ذزمت تركيا إنكلرتا 

النهائية. تركيا بدأ املباراة بشكل رسيع  ونتيجة الالاعاب 

اجلميل سجل الالعب عمر غلرباوو اهلاد، األو  يف 

من الشوط األو . يف الشوط الاثااين دخالات  15دقيقة 

. كان املباراة متر كام أراد   2/1تركيا أما  إنكلرتا والنتيجة 

 عندما استطاع العب  51األتراك حتى الدقيقة 

إنكلرتا وستربووك أن يصيب اهلد، األو  إلناكالارتا  

  ولكن فريق تركيا بعد دقيقة واحادة 2/2وكان التعاد  

فقط استطاع أن يصيب ذدفًا ثاين عن طريق  العب  عثاامن 

 عثامن جاكامك كان عسكري يف اجليش الرتكي  -جاكامك 

 

 

 

 

 

أصاا اهلد، ال ي أعاطاى  -ولكن خرس رجل  يف احلرا

ارة النهاية يف املباراة التي لعبت يف  األتراك الكأس. بعد صفن

معلب  )فودافون بارك( بعض الالعبني بكوا مان الافارح 

والطرا. املشاذدون انضموا اىل الالعبني وشاركوا معها، 

شاخاي يشااذاد 41111يف الفرح. كان يف املالاعاب 

املباراة.الرئيس رجب طيب أردوغان تكل، ماع االعاباني 

باهلاتف وبارك هل، بالفوو  وقا  هل، أهن، فعلوا شيئًا ماهاام 

 وعظياًم.

 االستفتاء في إقليم

 كردستان العراق

حتولت حكومة العراق إىل قنبلة تكاد أن تنفجار بساباب 

إجرا  استفتا  كردستان. ويتواج  جيش الاعاراق ماع 

قوات الربواين. نتيجًة ذلك أرسل رئيس مجهورية العاراق 

فؤاد معصو  البالغ النهائي إىل أربيل ويتكون البالغ مان 

ستة رشوط. و طبقا للمصادر الكردية انتهت املدة الاتاي 

أمهلت من قبل حكومة العراق و أخ  يتاأذاب جاياش 

العراق ليّارا مع احلشد الشعبي قوات كردستان التاي 

تنتط بجوار كركوك. ورشوط البالغ الاناهاائاي فاياام 

 تسلي، مطار كركوك إىل جيش العراق -2ييل:

   ال ي يقع يف مدخل كركوك 2-تسلي، معسكر  ك -1

عائدات كل آبار النفط حلكومة  -3إىل جيش العراق 

عز  وايل كركوك من ماناصابا  والا ي -4العراق 

 يشتكى الرتكامن من .

تسلي، متوحيش داعش ال ين استاسالاماوا إىل  -5 

ارتداد كردستان إىل األرايض الاتاي  -9جيش العراق 

 .1124كانت فيها قبل سنة 

 في كرة القدم 7102تركيا بطلة أوربا لعام 

 لذوي االحتياجات الخاّصة



 الحاسوب ضارٌّ
يف األيام األخرية يقول العلامء سيكون ذكاء 

اإلنسان أسوأ يف السنوات القادمة، ويقولون إن 

سبب هذا اليشء هو احلاسوب، نحن نجرب 

دماغنا أن يتطور مثاًل بأن نحل األلغاز، و لكن 

اآلن ال نفعل هذه األشياء، عندما نريد أن نتعلم 

يشء نكتب عىل اإلنرتنت و نجد كل يشء ال 

نجرب دماغنا عىل التفكري، و نصل إىل كل يشء 

 بال جهد، يف رأيي أنا العلامء حمقون 

 

 يف رأيكم ماذا سيحدث يف السنوات القادمة؟

 

 

 

 

 

 

وألعاب احلاسوب، أنا أيضا ألعبها، الشباب 

 الذين  يعيشون يف  هذا اجليل مدمنون عىل

 

األلعاب  يف كل يوم من صباح إىل املساء، هذه 

األشياء تساعد عىل  انحسار اخلربات، فيجب 

أن نراقب أطفالنا ونرشح هلم أن احلاسوب 

ضار إذا استعملناه كثريًا. يف رأيكم يف املستقبل 

عندما نريد مساعدة أحد من أصدقائنا هل 

سيقول لنا: ادخل إىل اإلنرتنت واكتب هناك 

 ستجد اجلواب!   أمتنى أن ال يكون هكذا. 

 فوائد السمسم     

ُيعترب القلب أهّم عضوو مون أعضواء  

جسم اإلنسان بعد الّدماغ، فهو أساس حيواة 

اجلسد، والقلب عبارة عن عضلة قوّية تعمل 

عىل ضّخ الّدم إىل مجيع أجزاء اجلسوم عون 

طريق شبكٍة ُمعّقدٍة من الرّشايو  واألوردة، 

وُيوجد القلب يف مركز القفص الصدرّي، له 

حجم قبضة اليد امَلضمومة، وهو الوعوضوو 

األسايّس يف جهاز الدوران، حيث إّنه ينقبض 

فوه يوعونوي مووت  وينبسط باستمرار، وتوقُّ

 اإلنسان.

 وظائف القلب:

يقوم القلب بالعديد من الوظائف اهلاّمة، أمّههوا  

نقل األكسج  والغذاء إىل أنسوجوة وخواليوا 

اجلسم مجيعها، ونقل الّسموم والفضالت منوهوا 

إىل جهاز اإلخراج، حيث ينقل األكسج  مون 

الّرئت  عرب الرّشاي  إىل أجزاء اجلسم امُلختلفوة، 

وينقل املواد العادمة عرب األوردة ليتّم طورحوهوا 

عرب املثانة، ثم إىل خارج اجلسم. فمن املوعورو  

أّن أنسجة اجلسم حتتاج إىل إمداداٍت ثابوتوة مون 

الّتغذية من أجل أن تكون نشطًة، فوفوي حوال 

انعدام مقدرة القولوب عوىل توزويود اخلواليوا 

 واألنسجة بالّدم سُيؤّدي ذلك إىل موهتا.
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حيتوي السمسم عىل الزنك الذي يعومول  -١

عىل تقوية صحة العظام وحيميها من الذوبوان 

عند الكرب. كام أنه مفيود يف مونوع أمورا  

 األمعاء.

تدليك األطوفوال بوزيوت السوموسوم  -٢

يساعدهم يف النوم اهلادئ واملريح. ويسواعود 

أيضًا تدليك األطفال بزيت السموسوم عوىل 

التخلص من االلتهابات، كام أنه يسواعود يف 

 عالج جفا  اجللد.

تشري الدراسات إىل أن حبوب السموسوم -٣

يمكن أن تعمل عىل حتسو  بوعوض أدويوة 

السكر. وترجع فوائد أكل السمسم ملور  

السكري إىل احتوائه باملغنيسويووم وبوعوض 

املركبات األخرى التي تساعود يف خوفوض 

 السكر.

حتتوي حبيبات السمسم عىل العديد مون -٤

مضادات األكسدة والتي تساعد عوىل زيوادة 

نضارة البرشة ونظام املناعة باجلسم. وحيتووي 

السمسم عىل كمية كبرية من الوزنوك الوذي 

 يساعد يف انتاج الكوالج .
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 تركيا و حلم صناعة السيارات

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا الرتكي أن 

سيارة بصناعة تركية سو  تطرح يف األسواق 

للجمهور خالل هذا الشهر. وهذا موضوع بالغ 

األمهية لرتكيا ولتارخيها. إذ تسعى تركيا منذ زمن 

بعيد أن تدخل إىل سوق السيارات الدويل 

ولتحقيق ذلك حاولت أن تنتج سيارة )دوريم( و 

عىل الرغم من -قد أنتجت سيارت  حمليت  

يوما فقط. وقد كان  ١٣1يف  -انعدام اإلمكانيات

تصميمها وحمركها وكل حمتوياهتا صناعة تركية. 

ولكن بسبب ضغط الدول اخلارجية مل يتحقق 

االنتاج املستمر. وقبل مخس سنوات أشار رئيس 

 رجب  -يف وقتها -الوزراء 

طيب أردوغان إىل أمهية إنتاج سيارة حملية وبدأت 

 عملية البحث والتطوير. ويف هذه األيام كام ذكرت 

  

 

 

 

 

 

 

 

يف البداية اقرتب وقت عر  السيارة. ورجال 

 األعامل يتأهبون النتاج دائم للسيارة اجلديدة. 

 السيارة سُتنتج عىل ثالثة أنامط للوقود:

. ٣. بمحرك الديزل. ٢. بمحرك البنزين. ١

 بمحرك الكهرباء.

والسيارة تتميز بتوفري الوقود، فهي تستهلك فقط 

كم. واحلكومة هتد   ١11لرتين من الوقود لكل

اىل تقليص استهالك النفط واسترياده من اخلارج 

بواسطة هذه السيارة اجلديدة. ولكن األمر 

السلبي هلذا املرشوع، أّن تصميم السيارة ُاشرتَي 

عىل أية حال فإن حماولة  .)SAAB(من رشكة 

تركيا إنتاج سيارة يربز أّن تركيا تتقدم وتتطور. 

ونأمل أن تكون سيارتنا صناعة تركية بشكل 

 كامل يف املستقبل.

 القلب

 فوائد النوم

قد أثبتت دراسة حديثة أن األشخاص الذين يستلقون يف فراشهم مخسة دقوائوق زيوادة بوعود 

اإلستيقاظ من النوم هم أكثر سعادة وذكاء من أولئك الذين يقفزون من رسيرهم فورًا. وقالت 

 الدراسة: جيب أن تكون شخصا ذكيًا وسعيدًا للتعامل مع الغفوة.

فإذا كنت تشعر بالنعاس ال تنم يف رسيرك لكي ال تنام كثريًا، استخدم رسيرك يف الليل فوقوط، 

والسبب إذا نمت يف رسيرك تستطيع أن تنام مبكرًا وتستيقظ مبكرًا، أما إذا مل تنم مبكرًا سوو  

تستيقظ متأخرًا. إن الدراسة ليست دعوة لقضاء أوقات طويلة يف الفورا.. فوقود توبو  أن 

 ساعة أو أكثر يف النوم لدهيم خطر الوفاة املبكرة. ١٢األشخاص الذين يقضون 

 فوائد اإلنترنت وأضراره

 هل تعرفون فوائد وأرضاراإلنرتنت الذي تستخدمونه لياًل وهنارًا؟ سأحتدث عن  ذلك بشكل خمترص فوائده: إنه مصدر

 تستطيعون أن تقضوا وقتم باأللعاب املمتعة واملفيدة، يف املعرفة واملقاالت إن أخرجتم املعلومات من موقع صحيح.

 وقت فراغكم. إن فيه وسائل التواصل مثل: الفيسبوك والتويرت الذي نستطيع أن نتواصل من خالله مع األهل ونسمع ونقرأ

 أرضاره: تستطيع أن  تستخدمه يف أمورك الدولية أو املالية مثل أن حتسب من البنك نقودك. ماذا حيدث حولنا ويف العامل.

إنه بحر املعلومات الكاذبة اخلاطئة إن أخرجتموها من موقع مفسد. إنه إرسا  للوقت إن لعبت فيه أو استخدمت فيسبوك و وسائل التوواصول 

 أكثر مدة مما جيب.إنه يسبب إىل آالم الظهر و الرقبة بسبب اجللوس اخلاطئ أو الطويل أمام احلاسوب.إنه يسبب إىل إفساد األخالق مون قوبول

  األفالم اإلباحية إن مل تراقبوا أوالدكم أو استخدمتموه يف طريق الشيطان.



 الحقيقة
كام تعرفون املوجة القومية منترشة حالياً. حتى بني 

دول املسلمني، حاهلم أسوأ من بعضهم البعض. 

ومازالت عندنا األحزاب التي تدافع عن التكّبر 

 من خالل اجلنسية.

 يا ويلنا أين ابن رشد الذي علرم الفلسفة ألوروبا!!

 يا ويلنا أين مفتاح القرآن الزخمرشي!!

 يا ويلنا أين فاتح القدس صالح الدين األيويب!! 

كلهم من جنسيات ليست عربية لكن طريقهم 

فعة.  واحد وهو طريق اإلسالم، طريق الرشف والرر

 كام قال سلطان الشعراء أمحد شوقي:

 وال أزيدك باإلســالم معـــرفة

 كل املروءة يف اإلسالم واحلسب

اإلسالم جيمعنا. بالنسبة يل فكرة القومية استخدمت 

الدين لدخول قلوب املسلمني، خاصة يف بداية 

. بدأ النقاش واخلالف بني املسلمني عن   91القرن 

أي جنسية أفضل  ورشعوا يفضلون جنسية عىل 

د حتت اإلسالم،  غريها. باختصار  إذا مل نحاول التوحر

م  فه اهلل وحفظه، ما تقدر فعلينا السالم . اإلسالم رشر

منا وتطورنا بفضله.  اإلسالم بفضلنا، بل نحن تقدر

االختالفات الثقافية كنز بني أيدينا، وعلامؤنا من كل 

أطراف الدنيا. املدينة املنورة عاصمتنا، ومكة املكرمة 

قبلتنا، والقدس غايتنا، وسمرقند علمنا، وبخارى 

مدرستنا، واسطنبول قلبنا، وكواالملبور اقتصادنا، 

 ومرص صوتنا. نحن مسلمون، قد توجد احلدود

  

 

 

 

 

 

 

 

بيننا، ولكن جيب أن تبقى حدودًا عىل اخلريطة 

فقط، أما قلوبنا فيجب أن تنبض بيشء واحد 

ا خلقت  وهو: ال إله اال اهلل حممد رسول اهلل، ألّنر

عىل هذه الفطرة، وجيب أن تكون خلف هذه الغاية 

وليست خلف غاية التكّبر والتميرز حسب 

 اجلنسيات.

 هل ذهب اإلنسان إلى القمر

لذلك ال نعرف كيف يتفكر األتراك عن هذا 

املوضوع بالضبط. مركبة الفضاء ذهبت إىل 

. اثنـا 9191-9191القمر ستر مرات بني 

عرش شخص بحثوا وفكروا أن يتجولوا عىل 

قـت هـذه  سطح القمر، وكلر الـدول صـدر

الزيارة قبل مخسة وأربعني سنة. هذه اخلـطـة 

التي  اسمها  َأُبولُّو  أخذت كثريا من النـقـود. 

أربعة مئة شخص عملوا يف هـذه اخلـطرـة 

وعرشين رشكة ساعدت َأُبولُّو، فإن كـانـت 

رحلة أبولو كذبة هذه  الشـركات وهـالالء 

 العمالء سيقولون وخيّبون 

الناس أنر هذه الرحلة كاذبة، وهم سيتكلـمـون 

 أيضاً عن هذه اخلطة الكاذبة؟ 

ة أخرى؟  إذًا ملاذا ال يذهب اإلنسان إىل القمر مرر

يوجد هدف سيايس يف خطة أبولو. هذا اهلـدف 

هو الفوز بمسابقة الفضاء. لذلك أمريكا ذهبت 

إىل القمر وفازت يف مسابقة الفضاء. بعد مسابقة 

ة  الفضاء مل حتاول الدول أن تذهب إىل القمر مـرر

أخرى ألن هذه الرحلة غالية جدًا. وهذه النقود 

 تستعملها الدول يف خطة أخرى.
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واحد من كلر مخسة أمريكيني وواحد مـن كـلر 

روسيني ال يعتقدون أن الناس ذهبوا إىل القمـر. 

النعرف هل الناس يف تركيا يعتقدون أن اإلنسان 

ذهب إىل القمر أو مل يذهب!. نـحـن نـرى يف 

 الــتــواصــل االجــتــامعــي أفــكــار  الــنــاس
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 ضيوف في مدرستنا

 برنامج المون في بيوغلو

هذا الّبنامج نموذج األمم املتحدة.  وطبرق يف جامعة  هارويرد    املدارس املتنوعة لآالف املرات هذه املرة هو يف بيك أغلو.    ُينَظَّم يف   املون الذي  

  األخـرى.  من املـدارس    انضموا       ختتلف عن اللذين  نظموا هذا الّبنامج    الطالب اللذين   كل املسالوليات فيه حقيقية ومسالوليات   للمرة األوىل.  

التي ستستخدم يف القاعة باإلضافة إىل كل هذه جيب عليهـم أن   جيهزوا الطاوالت   التي ستقام فيها جلسات احلوار، و   فعليهم أن حيددوا القاعات

الطالب جيب أن   ألنه إذا توقفت اجللسات حلادثة ما هالالء   موضوع جلسات احلوار، ويتقنوها جيدًا، ويكونوا جاهزين ألي حادثة حتدث،   يبيرنوا 

 حتى يستمر احلوار. حيلوها مبارشة 

ح املنسق العام عمر براق دمري: وسيحصل هالالء الطالب املنظمون لّبنامج امون   ستكون هناك ثالثة   عىل التقدير والتكريم. وبحسب ما وضر

الدولة الرتكية فلذلك عليهم أن  الطالب الذين يف هذه اللجان سيمثلون   جلنة اخلّباء، وجلنة املحرتفني. و جلنة األوائل، و  جلنة مستوى،  جلان و لكل 

أربعة أيام سيُكتَْب   هذا الّبنامج الذي يستغرق بشكل ممتاز حتى يستمر احلوار ويف ّناية  التي سيمثلوّنا   موضوع اللجنة ووجهة نظر الدولة يعرفوا 

  . املسالوليات واألمور كثرية فلذلك قد بدأت مـدرسـة بـيـك أغـلـو  األمم املتحدة  تقريرعن األفكار التي مجعت بعد املشاورات وسرُتَسل إىل 

 باالستعداد قبل ست شهور من التاريخ املبني جللسات احلوار.

ل هو د. معاذ صالح، هو حمارض يف جامعة النجـاح يف  1199/ ترشين الثاين / 5يف يوم اخلميس  زار مدرسة بيوغلو ضيفان كريامن. الضيف األور

فلسطني، يف قسم االقتصاد اإلسالمي، حتدث عن البنوك اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي، وتكلم عن طرق رفع االقتصاد اإلسالمي، وماذا جيـب 

 سبـبعلينا أن نفعل، وقال إن االقتصاد اإلسالمي أفضل من االقتصادات األخرى كالرأساملية والشيوعية، ألنر االقتصاد اإلسالمي عنده عدالة ب

 الزكاة، وألن اهلل أرسل النظام اإلسالمي وألنره مناسب للناس جدًا. وجيعل املجتمع يعيش

 يف مرحلة وسطى، ألن األغنياء يعطون الفقراء الزكاة، لذلك ال يبقى يف املجتمع أي فقري. 

 أخّبنا أن االقتصــــــاد الرأساميل يوجد يف كل البلدانإال كوريا الشاملية، ألنر اقتصادهم

 اشرتاكي. تعلمنا منه أنه يف االقتصاد الرأساميل يوجد حق فقط لألغنياء، ويستفيـــــــد

يـاء غـنـالرأسامليون من أمل الناس، خاصة األوروبيون يستعمرون أفريقيا، ويف النظام االشرتاكي تربح الدولة فقط. أما يف االقتصاد اإلسالمي األ

يعطون الفقراء وهبذا الشكل ال يكون فرق كبري بني املستويات ويعيش كل الناس بالراحة. تكلرم كل هذا يف ستني دقيقة، برشح صاف ومجـيـل. 

رض الضيف الثاين هو د. صهيب قاللوة من قسم اللغة العربية يف وكالة األناضول، تكلرم عن الصحفيني. قال لنا: األخبار ليس كام تشاهدون. عـ

 متوز، وأرانا 95متوز، صورة منها مع الرشطة بعد  95بعض الصور بعضها من أحداث 

 صورة تقول حال مرص بعد االنقالب، كانوا يرقصون، وقارّنا بصورة من تركية وهــم

 سجدون، وكذلك  أرانا صوره مع األشخاص املشهورين وأصدقائه، وتكلـــــــــم أن

 الصحفيني يعانون من اإلرهابيني فبعض الصحفيني ذهبوا إىل سورية وعانوا من اإلرهابيني.

 


