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اً
شامل
شهد الداخل الفلسطيني إضرا ًبا
وعا ًما يوم األربعاء إحيا ًء لذكرى األربعني
ليوم األرض اخلالد ،فيما شهدت مدن الـ
 48مسيرات حاشدة إحيا ًء لهذه الذكرى.
وتعود أسباب ذكرى يوم األرض ،إلى إقدام
قوات االحتالل على اغتصاب نحو 21
ألف دومن من أراضي ع ّرابه وسخنني ودير
حنّا وعرب السواعد وغيرها من القرى
الفلسطينية احملتلة عام  ،1948بهدف
إقامة املزيد من املستوطنات في نطاق
ّ
مخطط تهويد اجلليل بالكامل.
وحتركت اجلماهير الفلسطينية في
الداخل على إثر هذا االنتهاك اإلسرائيلي،
بنضال واسع أدى الستشهاد ستة شهداء
وإصابة واعتقال املئات.
وشهداء يوم األرض هم ،خديجة قاسم
شواهنة ،رجا حسني أبو ريا ،خضر عيد
محمود خاليلة ،وثالثتهم من مدينة
سخنني ومحسن حسن سيد طه من كفر
كنا ورأفت علي زهدي من مخيم نور
الشمس ،وخير الدين ياسني من عرابة
البطوف.
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ودعت جلنة املتابعة العليا للجماهير
العربية في الداخل جماهير الشعب
الفلسطيني الواسعة لاللتزام باإلضراب
الشامل الذي أعلنته.
وأهابت اللجنة بالتفاعل واملشاركة في
سلسلة فعاليات ونشاطات مهرجانات
وأيام تطوعية واملعسكرات إحيا ًء لهذه
الذكرى.
وانطلقت مسيرات نحو أضرحة شهداء
يوم األرض ،وأقيم مهرجانا في أم احليران
في النقب
كما أقيمت مسيرة مركزية ومهرجان
مركزي في مدينة عرابة ،التي حاولت
سلطات االحتالل مصادرة أراضيها إبان
يوم األرض قبل  20عاما.

مشاركة املئات يف املهرجان
املركزي يف قرية ام احلريان
يف النقب

شارك املئات من اهالي الداخل احملتل يوم
األربعاء بفعاليات احياء الذكرى االربعني
لألرض وذلك على اراضي ام احليران
في النقب احملتل ،وخالل مشاركته قال
النائب أمين عودة ،رئيس القائمة املشتركة
أن يوم األرض حتقق بعد اإلعالن عن
مصادرة  20ألف دومن ،وفي هذه األيام
تعتزم السلطة مصادرة  800ألف دومن
في النقب .وهذا يتطلب منا ر ًدا قو ًيا في
مركزه النضال الشعبي ّ
املنظم.
وقال عودة :يوم األرض هو يوم مفصلي في
تاريخ اجلماهير العرب ّية في البالد ،ففي
هذا اليوم قبل  40عا ًما خرج الناس الى
احتجاجا على سياسة مصادرة
الشارع
ً
األرض والتمييز العنصري التي متارسه
احلكومة االسرائيل ّيه ضد اجلماهير
العرب ّية.
نحيي هذا اليوم هذا العام ً
ايضا وما زالت
اجلماهير العربية تعاني من التمييز في
مجاالت األرض واملسكن.
بيوت مهددة بالهدم ،قرى مهددة
بالتهجير ،وتضييق مستمر على بلداتنا

العرب ّية.
وسنطلق صرخة أخرى ضد سياسة
التمييز هذه ،ضد اقتالع أهالي أم
احليران من بلدتهم ،ومن أجل املطالبة
باالعتراف بكل قرى النقب.
عاش يوم األرض اخلالد وعاش شعبنا
حي مناضل.
ّ

مسريات حاشدة يف يوم
األرض
انطلقت عصر يوم األربعاء املسيرات في
كل من سخنني ،دير حنا ،ام احليران،
عرابة وغيرها من البلدات العربية في
إسرائيل.
وانطلقت مسيرة من شارع الشهداء وسط
مدينة سخنني وقد تقدم املسيرة رئيس
بلدية سخنني ورئيس اللجنة القطرية
مازن غنامي وأعضاء اجمللس البلدي
ومحمد بركة رئيس جلنة املتابعة العليا

الجمعة  23جمادى الثانية  1437هـ الموافق  1نيسان 2016

4

أخبار باقة جت

لقضايا اجلماهير العربية وأعضاء الكنيست
العرب وقيادات العمل الوطني والسياسي في
اجملتمع العربي مبشاركة اآلالف من املواطنني
العرب من سخنني واملنطقة.
وجابت املسيرة الشوارع الداخلية في
سخنني ووصلت الى مقبرة الشهداء حيث
النصب التذكاري لشهداء يوم األرض اخلالد
واستمرت املسيرة باجتاه مدينة عرابة التي
انطلقت فيها أيضا مسيرة حاشدة طافت
أحياء املدينة وتوقفت عند ضريح الشهيد خير
ياسني لقراءة الفاحتة على روحه ،ثم التوقف
عند دوار الشهداء في مدخل عرابة لاللتحاق
مبسيرة دير حنا ولالجتاه سو ًيا باجتاه ساحة
السوق الشعبي حيث أقيم املهرجان اخلطابي
املركزي ليوم األرض اخلالد.

كما وانضم لهما وفد سخنني ،الذي ترأسه
رئيس البلدية مازن غنامي ،وعضو الكنيست
مسعود غنامي ،اضافة ألئمة املساجد واعضاء
اللجنة الشعبية وذوي الشهداء والوفد
القطري ،وامين عودة رئيس املشتركة ،عوض
عبد الفتاح امني عام التجمع ،وتوجهوا جميعا
إلى مقبرة الشهداء في سخنني ،حيث متت
قراءة آيات من الذكر احلكيم ،ودعاء للشهداء،
وكلمة قصيرة لكل وفد.
ومن ثم وضعت اكاليل الزهور على اضرحة
الشهداء والنصب التذكاري لشهداء يوم
االرض ،وهم :رجا ابو ريا ،خضر خاليلة،
خديجة شواهنة من سخنني ،خير ياسني من
عرابة ،رأفت الزهيري من نور شمس ،في
مقبرة الشهداء في سخنني.

زيارة أضرحة الشهداء وتزينها االلتزام بإضراب ذكرى يوم
االرض يف مدينة باقة الغربية
باألكاليل بيوم األرض
وقرية جت املثلث
زارت وفود عديدة من البلدات العربية

اخملتلفة بالبالد أضرحة شهداء يوم األرض
وهبة القدس واالقصى في الذكرى األربعني
ليوم األرض اخلالد.
بحيث قام وفد مجلس محلي دير حنا برئاسة
رئيس اجمللس احمللي سمير حسني وممثلو
االحزاب في دير حنا ،بااللتقاء مع وفد
عرابة ،الذي ترأسه رئيس اجمللس احمللي
علي عاصلة ،والنائب اسامة سعدي ،وشارك
به عدد من اعضاء اجمللس احمللي واللجنة
الشعبية ،وممثلو احلركات السياسية في
عرابة.

وشهدت مدينة باقة الغربية وجت املثلث
اضرابا عاما باستثناء عدد من احملال التجارية
مبناسبة ذكرى يوم االرض الـ  ،40وذلك بعد
مناشدة األهالي في باقة وجت بااللتزام
باالضراب التي أعلنت عنه جلنة املتابعة
القطربة في بيانني لرئيسي السلطة احمللية
في باقة (احملامي مرسي أبو مخ) وفي جت
(احملامي محمد طاهر وتد) وقد أغلقت بلدية
باقة الغربية أبوابها إلتزامنا في اإلضراب
العام وكذلك اجمللس احمللي في جت.

وكانت قد دعت بلديه باقه إلى التفا ُعل مع
إضراب ونشاطات يوم األرض حيث عممت
بلدية باقه الغربيه بياناً على وسائل االعالم
في الذكرى األربعني ليوم األرض الراسخ
وصلت عنه نسخه جاء فيه:
بلدية باقه تناشد االهل في باقه االلتزام
بقرارات جلنة املتابعه ,واجناح االضراب يوم
األربعاء اسوة بسائر البلدات العربيه.
بلدية باقه حتيي اجلماهير العربيه في الداخل,
يوم األربعاء الواقع في ال  30اذار ذكرى يوم
األرض الراسخ في االذهان ,في ظل األوضاع
التي تعصف وتهدد كيان اجملتمع العربي في
الداخل واخملططات اجلائره واملبيته منذ عام
 ,1976والتي أوضحت منهجية تصعيديه,
غير ابهه باحتياجات اجملتمع العربي وكرامته
وحقه في العيش على ارضه.
“يوم األرض” هي ذكرى يحييها الفلسطينيون
في  30مارس/اذار من كل عام ,وتعود احداثه
للتاريخ ذاته من عام  1976حيث قامت
اَنذاك السلطات االسرائيليه مبصادرة اَالف
الدومنات من األراضي ذات امللكيه اخلاصه
او املشاع في نطاق حدود مناطق ذو اغلبه
سكانيه فلسطينيه وخاصه في بلدات دير حنا
وعرابه وسخنني شمال فلسطني احملتله عام
 ,1948والتي اصبح يطلق عليها “مثلث يوم
األرض”.
دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات،
جميع السلطات احمللية إن تتفاعل مع فعاليات
يوم األرض واإلضراب العام الذي أقرته جلنة
املتابعة العليا ،وااللتزام به والعمل على إجناحه
على كافة املستويات ،واملشاركة في النشاطات
املركزية واملنطقية ،وخاصة املسيرة املركزية.
ودعت اللجنة القطرية جلنة املتابعة العليا،
بك ّل مر ّكباتها ،من أحزاب وحركات سياسية،
وقيادات اجلماهير العربية عموما ،إلى
االرتقاء ملستوى هذه املناسبة الوطنية
التاريخية.
ودعت كذلك إلى االرتقاء إلى مستوى احلدث
والتحدِّ يات الوجودية التي تواجه اجلماهير
العربية الفلسطينية في البالد ،من تصعيد
في سياسة هدم البيوت العربية وتَصا ُعد
في حمالت التحريض العنصري والفاشي
ضد اجلماهير العربية وقياداتها ،واحملاوالت
ِ
املتواصلة لتشريع قوانني وقرارات
الرسمية
ُمعادية للجماهير العربية ،و ُمواجهة ُمجمل
السياسات احلكومية الرسمية املنهجية التي
تستهدف وجود وبقاء وحقوق وتط ّور هذه
اجلماهير في وطنها.
“التحديات
إن
بيانها،
وقالت اللجنة في
ّ
كبيرة ويومية ،والظروف التي مت ّر خاللها
هذه املناسبة ُمر َّكبة وخطيرة ،وتتطلَّب أقصى
درجات الوعي واإلدراك والوحدة النضالية
الوطنية احلقيقية بعيداً عن اخلِ الفات
واالختالفات الداخلية ،ودون تغيب للتبايُنات
والتع ُّددية اجلوهرانية في ال ُّرؤى واملواقف ،ما
يستدعي أن نُ َح ِّول هذه املناسبة وهذه الذكرى
إلى محطة تاريخية نرفع فيها وخاللها
قضايانا ومواقفنا الوحدوية الكبرى م ًعا.
على العهد ماضون – في ارضنا باقون
رئيس وأعضاء بلدية باقه الغربيه

بيان جملس جت املحلي يف
ال ّذكرى األربعني ليوم األرض
ال ّراسخ
احلمد لله حمدا كثيرا ط ّيبا مباركا فيه.

رئيس املجلس املحلي :أناشد األهل يف جت
االلتزام بقرارات جلنة املتابعة ،وإجناح
اإلضراب ،يوم األربعاء ،أسوة بسائر
البلدات العرب ّية.
تُحيي اجلماهير العرب ّية في ال ّداخل ،يوم االربعاء
الواقع في ال  30من آذار ذكرى يوم األرض ال ّراسخ
في األذهان ،في ظ ّل األوضاع التي تعصف وتهدد
العربي في ال ّداخل ،واملُخططات
كيان اجملتمع
ّ
اجلائرة واملُب ّيتة منذ عام  ،1976والتي أضحت
منهج ّية تصعيد ّية ،غير آبهة باحتياجات اجملتمع
العربي وكرامته وحقّه في العيش على أرضه.
بعدة
لقد قامت املُؤسسة اإلسرائيل ّية ُمؤخّ را ّ
تصعيدات بحقّ اجلماهير العرب ّية ،والكنيست يش ّرع
ويضع القوانني اجلائرة واجملحفة والتي تض ّيق
على ابناء شعبنا ،منها؛ إقصاء احلركة اإلسالم ّية
وحظرها ومنعها ،وكذلك جمع ّيات وأطر سياسية
ومجتمع ّية في الداخل ،ومصادرة األراضي العرب ّية
بحجة التنجيع ،ومخطط “حريش” الذي يقضي
باقتالع ومصادرة االف الدومنات في منطقة
املثلّث ،وغيرها من مخططات كثيرة مجحفة
بحقّ ابناء شعبنا في اجلليل واملثلث والنقب.
نشهد في هذه االيام على سياسة احلكومة ،والتي
تُط ّبق مخطط سلب االرض واملسكن والعيش الكرمي،
واقتالع املواطن
عدة ،وطمس معالم
العربي في مناطق ّ
ّ
املكان ،وما زالت آلة الهدم املدمرة تقتلع البيوت ،وفي
جتنا بيوت ُمهددة بالهدم ،حتى أصبح املواطن
العربي
ّ
يُعاني من االضطهاد واجلور والظلم في شتّى امليادين.
أ ّيها األهل:
يوم األرض سيبقى راسخا خالدا في األذهان ،ما بقي
التني والزّيتون وال ّرمان ،في هذه البقعة الطاهرة،
أرض اإلسراء واملعراج ،في أكناف بيت املقدس،
الصفوف ،ومناهضة
رص ُّ
لذلك يُحتّم علينا املوقفّ ،
ومقاومة هذه املُخططات اجلائرة قانون ّيا واحتجاجا،
وإني ألضم صوتي إلى نداء املتابعة ،وإجناح اإلضراب
يوم األربعاء ،واملشاركة في نشاطات وفعاليات اللجنة
التي تُم ّثل جماهيرنا ،واألطر السياسية واجملتمع ّية.
كذلك من الواجب علينا أ ّيها األهل الكرام في جت،
حب األرض والوطن في نفوس
أن نقوم بزرع بذور ّ
حب الله ورسوله ،واتخاذ إسالمنا نهجا،
صغارنا بعد ّ
وأن نشرح لهم حول هذه الذكرى ،وأن ننتهج زيارة
محيطنا وأراضينا ونع ّرفهم على القرى العرب ّية
هجرة ،علّنا نربط وثيقا طفل اليوم بفتى األمس،
امل ُ ّ
لينشأ اجليل مح ّبا ألرضه شغوفا بوطنهُ ،مل ّما مبعامله.
ألننا جزء من أبناء شعبنا.
املسؤول ّية واالنتماء منهجنا.
والله املوفق.

املحلي يف جت
رئيس وأعضاء املجلس ّ
العدد المائة الواحد والثالثون 131 -
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6

أخبار باقة جت
"مشروع تعلم مشترك باللغة االجنليزية بني طالب مدرسة
البريوين االعدادية وطالب مدرسة גוונים يف كدميا تسوران"
גוונים من بلدة קדימה – צורן .
حيث يلتقي الطالب من كلتا املدرستني في لقاءات
تعليمية تربوية هدفها معرفة االخر وتعزيز الثقة
بالنفس لدى طالبنا واطالعهم على اساليب
التعليم املتبعة في مدارس أخرى.
وقد قام على هذا املشروع مركزة اللغة االجنليزية
في املدرسة املعلمة غادة وتد واملعلمة قاهرة غره
ومركزة التربية االجتماعية سميرة وتد واملعلمة
دافنا فايرمن.
في اطار الفعاليات التربوية والتعليم التي تنظمها ومن اجلدير ذكرة ان اجمللس احمللي قام مشكوراً
مدرسة البيروني االعدادية مت االعداد ملشروع بدعم هذا املشروع ومتويل سفريات الطالب خالل
تعلم مشترك في اللغة االجنليزية بني طالب طبقة هذه اللقاءات.
التواسع في مدرسة البيروني وطالب مدرسة

ارتفاع أسعار الوقود ب  30اغورة للتر
ارتفعت عند منتصف الليلة املاضية أسعار
الوقود بنسبة  5.42%أي ما يعادل  30اغورة.
وسيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع خمسة
وتسعني اوكتان باخلدمة الذاتية خمسة شواقل
واربعا وثمانني اغورة .أما التعبئة باخلدمة
العادية فتلزم املستهلك اضافة تسع عشرة
اغورة لقاء كل ليتر من البنزين.

فوز طالب مرصد القامسي باملكان الثالث
على مستوى الدولة

قام مرصد القاسمي الفلكي التابع ألكادميية
القاسمي ،بتأهيل طالب متفوقني عبر دورات
فلكية مكثفة ،لكي يتنافسوا ضمن مسابقة الفلك
القطرية التي ضمت  200مدرسة من كافة البالد،
عربية ويهودية.
وقد تأهل الطالب للمرحلة النهائية ،وفازوا بحمد
الله باملرتبة الثالثة املشرفة .وقد قام مرصد
القاسمي بتكرمي الطالب الفائزين ومتنى لهم دوام
التميز والتفوق.
وقد افادنا األستاذ محمد كتاني مدير مرصد
القاسمي الفلكي ":احلديث عن طالب متفوقني من
الصفني اخلامس والسادس من مدرسة اخلوارزمي
االبتدائية بباقة الغربية ،انضم الطالب ،بتشجيع
ودعم من طاقم العلوم باملدرسة ،ومدير املدرسة

األستاذ وائل مواسي ،انضموا لدورة حتضيرية
ملسابقة الفلك القطرية في مرصد القاسمي.
وقد بذل املرصد ومرشدوه وسعهم خالل الدورة
الفلكية ،وأخص بالذكر املرشدين :حسام محاجنة،
سهراب مصاروة ،ياسمني مواسي ومناهل بيادسة،
الذين علموا الطالب وحضروهم للمسابقة فلهم
الشكر والتقدير"
وأضاف ":نفخر بهؤالء الطالب وبهذه املدرسة،
وباسم مرصد القاسمي نهنئ الطالب وذويهم
على اإلجناز الكبير .مرصد القاسمي سيستمر
بإذن الله بإقامة الدورات ،الفعاليات واخمليمات
العلمية بهدف دعم موضوع الفلك وبحث الفضاء
في وسطنا العربي.

املمر�سة لولو موا�سي من عيادة باقة الغربية :

« نقدم خدمات كثرية مميزة منها �أننا نهتم باملولود قبل والدته»
إن املمرض هــو مــن اركان الطواقــم الطبيــة املســؤول عــن الرعايــة التمريضــة فــي مختلــف
مراحــل املــرض ،ومــن تقــدمي الرعايــة التمريضيــة وفقــا لالحتياجــات النفســية واجلســدية ،وهــو
مــا يعتبــر باملــالك االبيــض احلنــون الــذي يســاهم بشــكل كبيــر فــي ســيرورة الشــفاء للمريــض.
كان لنــا اللقــاء التالــي مــع املمرضــة لولــو
مواســي فــي عيــادة كالليــت فــي باقــة الغربيــة.
املمرضــة لولــو مواســي مــن باقــة الغربيــة متزوجــة
وجــدة حلفيديــن ،تعمــل فــي كالليــت باقــة منــذ
 30عــام ،وتقــول عــن عملهــا وخدمتهــا فــي عيــادة
باقــة الغربيــة « أنــا فخــورة بعملــي ،فأنــا اخــدم
اهــل بلــدي وهــذا مــا اكــرره دائمــا ،النــي اقــدم عمــل
انســاني وأقــدم الكثيــر مــن االرشــاد الهــل بلــدي».
حدثينــا عــن العيــادة « فــي عيــادة باقــة الغربيــة
التــي أعمــل بهــا قســم االطفــال منــذ جيــل صفــر
ل  13عــام ،ياشــراف طاقــم مهنيــن ويقدمــون
اخلدمــة كأســرة لهــذه العيــادة ،يوجــد  4ممرضــات
وهــي عيــادة تتميــز باملهنيــة املتفانيــة ورحابــة صــدر
وتفهــم للمرضــى ،ونشــدد علــى التعامــل ،حيــث
يختلــف التعامــل مــع العائلــة فاملمرضــة تتعامــل
مــع االطفــال لــه ميــزات خاصــة ،ونحــن فــي العيــادة
كالليــت باقــة الغربيــة نســتطيع تقــدمي اخلدمــة
االفضــل واملعاملــة االحســن وعلــى امت وجــه».
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مــا هــي اخلدمــات اخلاصــة التــي تقــدم « نقــدم
خدمــات كثيــرة مميــزة منهــا أننــا نهتــم باملولــود
قبــل والدتــه واجــراء فحوصــات معينــة نقــوم بهــا
لــالم خــالل فتــرة احلمــل ،وهنــاك قســم االطفــال
وقســم العيــادة التخصصيــة وقســم للنســاء وهــذا
ميزاتــه خاصــة جــدا ،حيــث أن النســاء خــالل فتــرة
احلمــل جتــري فحوصــات خاصــة نتابعهــا معهــا،
فاملمرضــة لهــا دور فــي املرافقــة النفســية للمريــض
وإعطــاء التطعيمــات ،وتقــدمي النصيحــة الطبيــة
وإدارة االمــراض املزمنــة ومتابعــة احلــاالت».
مــا هــي اهــم اخلدمــات للحوامل» نقدم خدمــة للحوامل
منهــا اخلدمــة املوجــودة فقــط فــي عيــادة باقــة الغربيــة
للحوامــل ،مــن اعطــاء تعطيمــات خاصــة خــالل فتــرة
التطعيــم ليــس فقــط مــن خــالل ابــر ،امنــا باجــراء نــوع
مــن االتصــال مــع الزوجــة وعــدم التعامــل معهــا علــى
أنهــا مريضــة فهــي بــامت صحــة وهــذه فتــرة جميلــة
ولهــا مــذاق خــاص فــي حيــاة املــرأة ،ونحــن نحــاول
خدمتهــا والــرد علــى االستفســارات والتطــور دائمــا».

وهنــا مشــروع اخــر « فخــورة بــه « وهــو للمواليــد
اجلــدد ،حيــث ان االم التــي تلــد ندعيهــا جللســات،
وهــذا يعطــي نوعــا مــن الشــعور املريــح لالهــل،
نحضرهــن ليــس فقــط مــن أجــل فحــص طبــي إمنــا
مــن أجــل ارشــاد ووعــي اكثــر ،فتعطــي املمرضــة لــالم
شــرحا كافيــا حــول الرضاعــة واحلمــام والنــوم والتغذيــة
ومــا هــي احلــاالت املرضيــة والتواصــل مــع الصحيــة
والطواقــم الطبيــة ومتابعــة الــوزن االم ومــا بعــد
الــوالدة حيــث تكــون االم بحاجــة الرشــاد وبحاجــة
ان نخفــف عنهــا الضغــط مــن احلمــل والــوالدة «.
وتابعــت مواســي» الحظــت مــن خــالل  85ل 90

عائلــة يقــوم الــزوج مبرافقــة زوجتــه للفحصــوات
حيــث ان هــذا جيــد ويعطــي شــعور باالمــان للمــرأة
احلامــل واملشــاركة تعطــي تأثيــر ايجابــي خاصــة ان
كانــت للمــرة االولــى تولــد ،جتــد الدعــم مــن الــزوج
واملمرضــة ونذكرهــا دائمــا باملشــاكل والصعوبــات
وكيــف تتواجههــا بدعــم تــام بهــذا املجــال ونقــوم
بتشــجيعها علــى اخلطــوات الصحيــة واالهتمــام
بامانهــا وصحــة مولودهــا قبــل والدتــه وبعــد ذلــك» .
واختتمــت مواســي» دورنــا فــي العيــادة يتعــد
العالقــة بــن مريــض وممــرض نحــن نهتــم البعــد
احلــدود بســالمة املريــض ونتابــع حالتــه ،ونقــوم
تعليــم املريــض وأســرته ومدهــم باإلرشــادات الالزمــة
للوقايــة مــن األمــراض واالرتقــاء بصحتهــم ونحــن
نتمنــى الصحــة والســالمة الهالــي باقــة الغربيــة
ولــكل االهــل ولــكل النــاس والوقايــة خيــر مــن
العــالج ،نذكــر نحــن موجــودون للدعــم والرعايــة
اجلســمانية للمريــض وتنفيــذ إرشــادات ومتطلبــات
ومتابعــة حالتــه املرضيــة وخروجــه معافــى « .
هذه املعلومات مقدمة كخدمة ملؤمنينا
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ام الفحم -الشارع الرئيسي  -الدوار الثالث
طبريا مجمع  BIGطبريا | الطيرة شارع عبد الحي  -طيرة المثلث | بئر السبع جرند كنيون -

توبيهو  | 125عفولة كيهيالت تسيون  26مجمع مڤنة | ريشون لتسيون مجمع חונים קונים

|كريات أتا مجمع  BIGكريوت .

1-700-70-16-70

deallight.co.il
deallight.co.il

*خاضع لشروط للحملة ،الحملة حتى  12.04.2016او حتى انتهاء المخزون ،الصور للتوضيح فقط ،ال ازدواجية في الحمالت امكانية الخطأ واردة .
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349
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جت :إغالق شوارع يف البلدة بسبب احتفاالت مجاهريية
عمم مجلس جت احمللي بياناً
بخصوص إغالق شوارع في البلدة يوم
اجلمعة املوافق  ،1/4/2016فيما
يلي نص البيان:
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
نظرا لقيام جمعية الوحدة جت بترتيب
احتفاالت جماهيرية يوم اجلمعة
املوافق  ٢٠١٦/٤/٢بني الساعة
اخلامسة مساء حتى الساعة التاسعة
مساء في مدخل البلدة في منطقة
امليدان ،وبعد استصدار موافقة
شرطة اسرائيل على ذلك تق ّرر إغالق
جميع الشوارع املؤ ّدية مليدان (الد ّوار)
مدخل القرية واتّخاذ التدابير املرورية
التّالية:
 )١يتم اغالق جميع الطرق املؤدية
للميدان ابتداء من الساعة الرابعة
والنصف عصرا وحتى الساعة
التاسعة والنصف ليال ،وتشمل شارع
كعوش (منطقة د ّكان احلاج توفيق
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خلف) وشارع احمد ابو عصبة (منطقة
مقهى السرايا) وشارع الدكتور داوود
عرو (منطقة حانوت احلاج محمد
نايف غرة) وشارع بير البوم (منطقة
بيت املسن سابقا).
 )٢سيتم استعمال شارع الدكتور داوود
عرو كمخرج طوارئ.
 )٣يستطيع اصحاب املصالح التجارية
في املنطقة املغلقة مزاولة عملهم
االعتيادي.
 )٤ستقوم طواقم العمل بإخالء
السيارات من املنطقة املغلقة.
 )٥سيقوم السيد سمير حتسني وتد
باإلشراف على عمل الطواقم اخملتلفة
خالل ساعات االغالق.
 )٦ستقوم الشرطة بالتواجد  )8سيقوم اجمللس احمللي بتجهيز نرجو من االهل التعاون مع جميع
للمحافظة على النظام العام.
فريق ط ّبي خالل ساعات االحتفال ،الطواقم املهنية واالنصياع لتعليمات
 )7سيقوم ّ
منظمون مهنيون بالتواجد وستتواجد طواقم مهنية عديدة لتقدمي الشرطة واملنظمني واحملافظة
على مكارم االخالق خالل ساعات
في مداخل الشوارع املغلقة للمحافظة اخلدمات الضرورية للمحتفلني.
على النظام.
االحتفال واستعمال طرق بديلة وعدم

محاولة االخالل بالنظام العام.
احترامي وتقديري،
محمد طاهر وتد
رئيس المجلس المحلي
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أخبار باقة جت
أمسية أدب نسوي مميزة يف مدينة باقة الغربية

املجلس النسائي يف باقة الغربية يسطر االجناز على دفتر الثقافة
ويعلن عن تعاونه ودعمه إلحتاد الكتاب العرب الفلسطينيني حيفا
مببادرة من اجمللس النسائي في مدينة باقة الغربية واحتاد الكتاب
العرب الفلسطينيني حيفا ووزارة الثقافة الفلسطينية عقد في مساء
االحد امسية ادبية متميزة في املركز اجلماهيري في مدينة باقة
حيث تأتي هذه االمسية تبعاً لألمسيات التي بادر اليها ورافقها احتاد
الكتاب والقرى واملدن العربية في شهر آذار اذار الثقافة والربيع
واملرأة.
وشاركت في االمسية كاتبات متميزات من الوسط العربي الالتي
أثرين املكتبة العربية بزاخر اإلنتاج والقراءات وهن الكاتبة عناق
مواسي من باقة الغربية ،الكاتبة وفاء عياشي من طمرة  ،الكاتبة حوا
بطواش من كفر كما ،الكاتبة حنان جبيلي من الناصرة والكاتبة هناء
شوقي من الناصرة.
ولقد اشرف على االمسية وتنظيمها اجمللس النسائي في باقة
الغربية بعضواته اخلمسة عشر من نساء املدينة اللواتي بادرن الى
نشاطات ثقافية واجتماعية ومتكينية وأدبية وصحية وتوعوية في
ميادين مختلفة محققات بذلك اجنازات تلو االخرى في شان تدعيم
مشاركة املرأة في الهيكل االجتماعي وصوال الى مواقع اتخاذ القرار.
وخالل االمسية القت السيدة فدوى مواسي رئيسة اجمللس النسائي
كلمة ترحيبة واثنت على التعاون بني اجمللس النسائي واحتاد الكتاب
كباردة مميزة في االهتمام مبجمل الفنون واآلداب كلها الذي يترأسه
الشاعر سامي مهنا .كما وتبعها الشاعر مهنا بثنائه على مدينة باقة
الغربية مدينة الثقافة وقلب املثلث وشكر اجلميع على حسن الضيافة
والتنظيم وأعلن الشاعر مهنا عن دعم احتاد الكتاب باملواهب الشابة
االدبية والفنية واملسرحية وسيقوم االحتاد برعايتها وعقد امسيات
مشابهة خالل االشهر القريبة.
وخالل اللقاء عرض احملاضر د .محمد صفوري من مدينة شفاعمرو

د .فوزي موا�سي:

مداخلة بحثية مميزة عن االدب النسوي وأهميته في تسليط الضوء
على سيرورة االدب اجلاد واملتميز وعرض مناذج لكاتبات عربيات.
ويشار ان االمسية ادارتها العريفة السيدة عفاف عثامنة عضوة في
اجمللس النسائي ورافق القراءات االدبية عازف العود الشاب محمد
ملحم من مدينة باقة الغربية.
وقبل اخلتام قدمت الفنانة الشابة شام ابومخ عرضاً مسرحياً
مونودرامياً لواقع املرأة العربية كجزء من نشاطات اذار الثقافة واملرأة
حيث ضحدت فكرة اخلضوع للهوان.
وفي ختام اللقاء اعربت املشاركات الكاتبات واملشاركني الضيوف
عن سعادتهم لهذه االمسية املميزة والتعاون الفعال بني احتاد الكتاب
العرب الفلسطينيني حيفا واجمللس النسائي التي ستستمر من خالل
نشاطات اخرى.
وسيلبي اجمللس النسائي وسائر املدعوين دعوة احتاد الكتاب الختتام
شهر اذار الثقافة في مدينة رام الله حتت رعاية وزير الثقافة
الفلسطيني.

جت الثانو ّية تتألّق
مدرسة ّ
يف مسابقة الفيزياء -فتح
اخلزنات -פיצוח כספות
جت الثانو ّية يوم االثنني األخير في مسابقة
تأ ّلقت مدرسة ّ
الفيزياء والتي جرت في معهد وايزمن.
َ
شارك في املسابقة أكثر من  133مدرسة في الدولة ،وقد
م ّثل املدرسة في هذه املسابقة فريقان تنافسا مع سائر الفرق
وكانت مه ّمة الفرق املشاركة اقتحام اخلزنات التي أع ّدها
الطالب في جميع املدارس.
أن اقتحام اخلزنات يعتمد على النظريات
واجلدير بالذكر ّ
جت الثانو ّية في
الفيزيائ ّية فقط .وقد جنح فريق مدرسة ّ
اقتحام أكبر عدد من اخلزنات حيث اقتحم  ٦خزنات من
أصل  ٧مم ّث اًل املركز األول على مستوى الدولة.
َ
جت
وقد
شارك في هذه املسابقة  ٨طالب من مدرستنا ّ
حسان غ ّرة ،عادل وتد ،يزن وتد،
الثانو ّية وهم خليل وتدّ ،
محمود غ ّرة ،سلمى ملك ،نور وتد وعمر وتد.
أ ّما املدارس التي احتلّت املراكز اخلمس األولى هي:
جت الثانو ّية
املركز االولّ :
املركز الثاني :חמד״ע تل أبيب
املركز الثالث :هود هشارون على اسم ايالن رامون
املركز الرابع :حوف هكرمل
املركز اخلامس :رمات هشارون على اسم يغئال ألون
وبهذا االجناز تتق ّدم املدرسة بالشكر أفضلِهِ مكلّ اًل بالفخر
للطالب املشاركني وللمربي رياض وحيد غ ّرة الذي رافق
الط ّ
الب طيلة املشروع وأعطى من وقته وعلمه الثمينني.

«عيادة كلليت للأطفال العيادة الأكرث متيزا ً
يف جمال تقدمي اخلدمات والعلجات الأف�ضل»

تهتــم عيــادة باقــة الغربيــة بتقــدمي افضــل اخلدمــات للمرضــى وهــي العيــادة التي حصلت الســنة
الصارمــة علــى جائــزة التم ّيــز كونهــا عيــادة مثاليــة بتقــدمي اخلدمــات والعاجــات االفضل ،كان
لنــا اللقــاء مــع الدكتــور فــوزي مواســي ،والــذي يشــغل منصب املديــر العام لعيادة طــب األطفال
والعيــادة التخصصيــة كاليــت فــي باقــة الغربيــة ،وهــو اخصائــي طــب اطفــال منــذ  20عــام .
عــن العيــادة املوجــودة فــي باقــة الغربيــة ،يقول د.
مواســي « يعمــل فــي العيــادة طاقــم طبــي مهنــي
مكــون مــن  4أطبــاء تخصــص أطفــال باالضافــة
الطبــاء تخصــص ســكري واطبــاء تخصــص
العيــون والعظــم واجللــد واالعصــاب والقلــب
وعاملــة اجتماعيــة ومعالــج نفســي يعملــون مــن
أجــل الرســالة الســامية واخلدمــة للجميــع وتقــدمي
العــاج االفضــل للمريــض ،باالضافــة الــى
انهــم دائمــا يقومــون مبواكبــة االبحــاث الطبيــة
والتطــورات مــن أجــل الرقــي باخلدمــات دومــا».
وعــن العمــل فــي العيــادة يقــول د .مواســي
«نســتقبل كل مريــض ونؤمــن لــه كل املعيانــات
الطبيــة والفحوصــات الازمــة والتــي نقــوم
بهــا ،نهتــم بنمــو الطفــل وتقــدم كافــة اخلدمــات
كفحوصــات الــدم والتطعيمــات املعتمــدة مــن
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وزارة الصحــة ولــكل طفــال نعاجلــه مــن بدايــة
مرضــه حتــى يشــفى ويتعافــى ومننــع أن نوصلــه
للمستفشــى ،وذلــك لنوفــر علــى املريــض وقــت
وجهد في التنقل بني اقســام املستشــفى والعدوى
والتلوثــات ونؤمــن لــه كل العاجــات فــي عيــادة
باقــة لنريحــه مــن الســفر وعبــئ املستشــفيات
وااللتهابــات واملضاعفــات باملــرض ،فالطفــل
يذهــب للمستشــفى مــن ســبب معــني أو امــور
بغنــى عنهــا ويســتطيع احلصــول علــى خدماتهــا،
وهــذا مــا نوفــره فــي عيادتنــا فــي باقــة الغربيــة».
وتابــع د .مواســي» مــا مييــز عيادتنــا أن الطاقــم
الطبــي يســتطيع متابعــة املريــض مــن احلاســوب
عــن كل فحــص جنريــه للمريــض ومشــاهدة
النتائــج ومــع االطبــاء االخريــن املتابعــني
للحالــة ،ومــا مييزنــا بنــاء العاقــة الوطيــدة مــع

املريــض واالهــل ،وعيــادة طــب األطفــال تهتــم
بصحــة الطفــل ومنــوه وتغذيتــه وتطــوره وطــرق
العنايــة باألطفــال وتربيتــه واملختصــني يهتمــون
كل بتخصصــه فــي متابعــات حــاالت املرضــى،
تهتــم عيــادات األطفــال فــي باقــة الغربيــة بنمــو
الطفــل كمــا تقــدم كافــة التطعيمــات املعتمــدة
مــن وزارة الصحــة .كذلــك توفــر العنايــة للطفــل
املريــض بشــكل ســريع مــن قبــل إستشــاري

أمــراض األطفــال ويتلقــى كل طفــل العنايــة
الازمــة علــى يــد استشــاري أو أخصائــي أطفــال.
كمــا وأضــاف د .مواســي « العيــادة وباالضافــة
لكونهــا للعــاج وهــي ايضــا تعمل علــى التثقيف
الصحــي ودعــوة مــن املــداس لــدورات تثقيفيــة
عــن الصحــة والشــفاء والوقايــة مــن االمــراض،
ونحــن نســعى لرفــع مســتوى وســامة النــاس».
كمــا وأشــار د .مواســي أن العيــادة حصلــت
علــى جائــزة التميــز لعــام  2014باجلــودة وخدمــة
املرضــى وهــذه الشــهادة كانــت مبشــاركة 140
عيــادة ،وهــذا بفضــل حــب العطــاء واالهتمــام
الــدؤوب باملرضــى واالهــل ،فنحــن جهدنــا دومــا
أن تكــون ســامة املرضــى علــى ســلم أولوياتنــا
وضمــان االمــان ومنــع االمــراض عنهــم ومنــع اي
تدهــور صحــي بفضــل الرعايــة واالهتمــام « .
هذه املعلومات مقدمة كخدمة ملؤمنينا
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وعدنا ووفينا  4.4.16افتتاح عيادة كالليت املتجددة يف باقة الغربية
عيادة باقة الغربية املركزية تفتح أبوابها من جديد
بحلة جديدة ومتطورة ،بعد أن مت ترميمها لتخدم كالليت باقة الغربية توفر مجموعة خدمات طبية
من خالل أكثر من مركز طبي وعيادة مستقلة في
املؤمنني على أحسن الوجه.
جميع أنحاء املدينة ،منها عيادة لصحة الطفل
يسرنا أن نبشر أهالي باقة الغربية بافتتاح العيادة والطب التخصصي ،معهد للفيزوترابيا ،معهد
املتجددة في باقة الغربية والتي ستفتتح من جديد لتصوير اجلهاز الهضمي ،صيدليات ،خدمات
أبوابها ملؤمنيها يوم الثالثاء املقبل  4/4/16للصحة النفسية ،خدمات لتطور الطفل وغيرها
لتقدم كافة اخلدمات الطبية كاملعتاد بحلة جديدة من اخلدمات.
ومتطورة ،حيث مت تزويد العيادة مبعدات حديثة
لتستقبل املؤمنني خالل  6أيام في األسبوع 3 ،أيام جاليت دارسا – مديرة التسويق في لواء شارون
شومرون بكالليت صرح التالي ":كالليت أخذت
من بينهم خالل ساعات املساء أيضاً.
على عاتقها الريادة في مجال الصحة في باقة
تقدم العيادة املركزية مجموعة خدمات طبية الغربية وغيرها من البلدات ولهذا نحن نعمل
على يد أمهر طاقم طبي ،من بينها :طب عائلة ،بشكل مستمر على تطوير وتعزيز خدماتنا في
طاقم ممرضات ،طبيب أمراض قلبية ،طبيب كافة البلدات .وعدنا بترميم العيادة املركزية في
سكري وغدد ،ممرضة للسكري ،طبيب مختص باقة الغربية ونفدنا واالن نحن نقدم ملؤمنيها
جليل الشيخوخة ،وخدمة جديدة-طبيب أنف أذن عيادة جديدة ومتطورة لنقدم لهم من خاللها
أفضل خدمة ممكنة".
حنجرة.

معلومات قيمة عن أنواع احلساسية من
 -Sanofiسانويف يقدّمها اختصاصي أمراض
جهاز املناعة واحلساسية د .مجال حسون
• “احلساسية املومسية تكثر عادة يف موسم الربيع حىت هناية الصيف”
• “احلساسية الدائمة أعراضها على مدار السنة حيث تكون الباعثات على احلساسية متواجدة يف البيت ،يف املكتب يف املحيط االنساين بشكل دائم”
• “الباعث األساسي للحساسية الدائمة هو عث البيت”
• “العائالت اليت يعاين فيها عدة أفراد من احلساسية ،امكانية ان حيمل االبناء التركيبة اجلينية اليت تؤدي اىل احلساسية اكرب”
تعمل شركة سانوفي Sanofi-لألدوية على
زيادة وعي اجلمهور للحساسية من عدة جوانب،
وتقدم لكم معلومات قيمة وهامة عنها ،يقدمها
اختصاصي أمراض جهاز املناعة واحلساسية د.
جمال حسون.

• ما هي أنواع احلساسية املومسية؟

غرف النوم ،األسرة والفراش ،واحمليط االنساني
أجمع.
اما احلساسية املوسمية فعادة تكثر في موسم
الربيع حتى نهاية الصيف بشكل كثيف وأقل من
ذلك في مواسم السنة األخرى وفي هذه احلالة
تكون الباعثات على احلساسية هي حبوب
اللقاح من األشجار والنباتات البرية ونباتات
الزينة والعشب األخضر وتكون أيضا بعض أنواع
الفطريات ،وتكون ايضا في حاالت معينة من
جلد احليوانات مثل القطط والكالب وغيرها”.

“اذا تطرقنا الى موضوع احلساسية األنفية فهي
تقسم إلى احلساسية الدائمة اي ان األعراض
دائمة على مدار السنة وعندها تكون الباعثات
على احلساسية متواجدة في البيت ،في املكتب • ما هي أعراض احلساسية املومسية؟
في احمليط االنساني بشكل دائم والباعث
األساسي على هذا النوع من احلساسية هو عث “من أعراض احلساسية املوسمية :عادة سيالن
البيت املتواجد حيث يتواجد االنسان وخاصة في انفي ،احلكة في العينني واألنف ،سيالن الدموع،
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الشعور باحلكة في احللق واألذنني ،العطاس احلساسية في العائالت التي يعاني فيها عدة
املتواصل ،الشعور بانسداد األنف ،وحتى تطور افراد من احلساسية امكانية ان يحمل االبناء
التركيبة اجلينية التي تؤدي الى احلساسية تكون
حاالت الربو (األزمة)”.
اكبر بكثير ،وفي العائالت التي يعاني الوالدان
فيها من احلساسية فاإلمكانية ان يعاني الطفل
• كيف يتم تشخيص احلساسية؟
او املولود من احلساسية تقارب  ،%60وان كان
“هنالك مقولة“ :أصغ إلى املريض وهو يخبرك احد الوالدين فقط يعاني من احلساسية ،فان
ِ
بالتشخيص” وفي الطب كما نعلم جميعا يجب اإلمكانية تتراوح بني .”30% – 20
علينا اإلصغاء للمريض في جميع احلاالت،
(يتبع)
فيجب سؤال املريض عن األعراض التي ذكرتها
سابقا ،ان كان يعاني من الربو ،ان كان يعاني من
التهاب اجليوب األنفية التي تكون في حاالت * د .جمال حسون ،اختصاصي أمراض جهاز
كثيرة تعقيد حلاالت احلساسية ،أيضا يجب املناعة واحلساسية واختصاصي األمراض
سؤال املريض اذا كانت هناك حاالت حساسية الباطنية وطب الطوارئ ،معهد املناعة
إضافية في العائلة الن هنالك وراثة في واحلساسية في مستشفى رمبام في حيفا.
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مقترح توافقي لتنظيم حفالت
التخرج يف مدارس أم الفحم
على ضوء املظاهر غير الالئقة من البذخ واالسراف
والتبذير ،والتي ترافق حفالت التخرج في السنوات
األخيرة ،ومنعا لتكرار سلوكيات وتصرفات ال
تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا وقيم ديننا احلنيف،
ومراعاة لشعور بعض الطالب واألهل لوجود
الفوارق املادية ،وتوحيداً للمقترحات التي طرحت
من قبل جلنة أولياء أمور الطالب احمللية ،وجناح
املعارف في البلدية ،وإدارات املدارس ،ومجلس
الطالب البلدي ،مت االتفاق على املقترح التوافقي
التالي مبا يتعلق بحفالت التخرج في مدارس ام
الفحم ،خدمة للمصلحة العامة:
مكان احلفل ومرحلة التخرج :تنظيم حفالت
التخرج يتم لصفوف البساتني داخل الصفوف
فقط ،ولطبقات السوادس في املرحلة االبتدائية
داخل املدارس فقط (قاعات او ساحات او
مالعب املدرسة) .اما طبقات التواسع في املرحلة
االعدادية وطبقات الثواني عشر في املرحلة
الثانوية فمكان احلفالت أيضا داخل املدارس:
(الساحة  /قاعة املدرسة  /قاعة الهندسة  /قاعة
مركز العلوم والفنون  /قاعة وادي النسور  /قاعة
الرازي) ،اال إذا تعذر ذلك بسبب عدد املشاركني.
التشريفات :أن تكون التشريفات خفيفة وتقتصر
على املعجنّات والفواكه والكعك واملشروبات.
برنامج احلفل :تقتصر مضامني وفقرات احلفل
على مواهب وإبداعات طالبية من املدرسة نفسها
دون احلاجة لالستعانة بخدمات فنية خارجية،
حتى نعطي الطالب حقهم في اظهار وكشف
مواهبهم وإبداعاتهم ،ومن املمكن االستعانة
مبواهب طالبية من مدارس أخرى في ام الفحم.
ضيوف احلفالت :عدم دعوة أية شخصية من
البلدية ،أو الوزارة أو أية شخصية سياسية او
دينية حتى يبقى هذا اليوم خاصاً بطالب املرحلة

احملتفى بها ،باستثناء أعضاء جلنة أولياء أمور
الطالب املدرسية.
حضور األهالي :يقتصر احلضور على الوالدين
فقط .وإلزام األهالي بعدم احضار هدايا ألبنائهم
اخلريجني .وذلك منعاً للحرج مع غير القادرين.
التنظيم :ي ّوكل مجلس الطالب املدرسي بإعداد
برنامج احلفل بالتنسيق مع إدارة املدرسة
واالشراف على تنفيذه.
موحد،
او
أبيض
بلباس
الطالب
اللباس :ان يحضر
ّ
حسب قرار املدرسة ومجلس الطالب .وكذلك
التزام الطالبات باحلضور دون زينة او مكياج فاقع،
وإمنا كما هو متبع في أيام التعليم االعتيادية.
الوقت :أال يتأخر موعد انتهاء احلفل عن الساعة
الثامنة مساء.
تصوير وصحافة :مينع دخول مندوبي وممثلي
االعالم والصحافة الى حفل التخرج ،املدرسة
هي املسؤولة عن التصوير والتوثيق اثناء احلفل
وأيضا كتابة التقرير والصور ،وارسالها بعد
التحرير والتدقيق الى الصحافة ،ويفضل حتديد
عدد الصور للمواقع واالقتصار على صور جماعية
للصفوف.
رسوم الدفع :مينع جباية أي مبلغ من الطالب
حلفالت التخرج يزيد عن الرسوم املصادق عليها
في منشور وزارة التربية والتعليم.
ختاما نقول :هي دعوة وتوصية واقتراح لترشيد
وتهذيب هذه احلفالت ،حتى تبقى حفالتنا مكلل ًة
بالصفاء والنقاء والبهاء.
مع االحترام
بلدية ام الفحم – دائرة التربية والتعليم
املركز اجلماهيري – جلنة أولياء أمور الطالب
احمللية -مجلس الطالب البلدي

احلاخام األكرب يف اسرائيل ”:ممنوع
على غري اليهود العيش يف إسرائيل ،وإن
عاشوا جيب أن يكونوا خدما لليهود”

قال احلاخام األكبر في دولة اسرائيل “يتسحاق
يوسف” خالل الدرس األسبوعي الديني أمس
األحد“ :ممنوع على غير اليهود العيش في
“إسرائيل” ،وإن عاشوا يجب أن يكونوا خدما
لليهود ،ولو كان نظام أشد في دولة “إسرائيل”
لطردهم إلى السعودية”.
وأضاف يوسف وفقا ملا نشرته صحيفة “هآرتس”
اإلسرائيلية أنه “وفقا للشريعة اليهودية ،يحظر
على غير اليهود العيش في “إسرائيل”.
وتابع “إذا كانت السعودية ليست مستعدة لقبول
أي واحد منا ،يجب على “إسرائيل” املعاملة باملثل
وعدم قبول أي شخص غير يهودي للعيش بيننا،
وإذا وجدوا فإنه يجب إجبارهم على العيش كخدام
لليهود".
وكان احلاخام يوسف قد أصدر األسبوع املاضي
فتوى أخرى جعل فيها قتل األطفال الفلسطينيني
فريضة على كل إسرائيلي قادر على فعل ذلك.
االئتالف ملناهضة العنصرية واملركز الصالحي
للدين والدولة يطالبون املستشار القضائي
بالتحقيق مع احلاخام الرئيسي يتسحاق يوسف
في اعقاب تصريحات احلاخام الرئيسي إلسرائيل
يتسحاق يوسف بالتحريض على من هم غير اليهود
وبعدم أحقيتهم بالعيش في البالد والبقاء فيها،
وقوله أنه يجب طردهم الى السعودية ،فقد قام
االئتالف ملناهضة العنصرية مع املركز االصالحي
للدين والدولة بالتوجه للمستشار القضائي

للحكومة مطالبينه بإعطاء االوامر للشرطة
لفتح حتقيق مع احلاخام يوسف على خلفية هذا
التحريض .
احملامي نضال عثمان ،مدير االئتالف ملناهضة
العنصرية قال في هذا السياق :ان مثل هذه
االقوال ترددت كثي ًرا من قبل قيادات سياسية
وكذلك دينية ،ولكن عندما تصدر عن رجل دين مثل
احلاخام يوسف فهي تأخذ منحى خطرا ملدى تأثير
اخلطاب الديني على اجلمهور وعلى القيادات
السياسية وكذلك كون هناك قرارات محاكم في
البالد ال تعتبر القيام بتفسيرات للنصوص الدينية
حتريضا على العنصرية والعنف.
لقد واجهنا االمر في كتاب "تورات هميلخ" مع
احلاخام يتسحاق شبيرا ويوسف اليتسور ،حيث لم
يتم حتى تقدمي لوائح اتهام ضدهم رغم حتليلهم
لقتل غير اليهود في هذا الكتاب .وقال :يأتي هذا
الصوت للحاخام يوسف ،وهو ابن الراب عوفاديا
يوسف ،وله تأثير كبير وسط جمهور املتدينني
"احلريدمي" مما يضيف الزيت الى النار ،قمنا
في االئتالف ملناهضة العنصرية بتحضير شكوى
بواسطة مركز التعددية اليهودية للمستشار
القضائي للحكومة إلعطاء االوامر للشرطة
بالتحقيق مع احلاخام يوسف ولكن ولألسف ال
نعلق الكثير من اآلمال على املستشار القضائي
للحكومة.

 42%من الشكاوي ضد شركات االتصال حمقة

إلعالناتكم050-5817624 :
العدد المائة الواحد والثالثون 131 -

نشرت وزارة االتصاالت االسرائيلية يوم الثالثاء تقرير شكاوى
املستهلكني اخلاص بعام  2015اتضح منه تلقي 10,391
شكوى ما ميثل ارتفاعا بنسبة  9,3%قياسا بالعام 2014
الذي سجل  9,506شكوى.
واشار التقرير الى ان  42%من الشكاوى التي قدمها
مستهلكون ضد شركات االتصال اخللوي كانت محقة ،فيما
نالت أكبر شركة اتصاالت خلوية "سيلكوم" التي متثل  27%من حجم سوق االتصاالت االسرائيلي
 37%من مجموع الشكاوي احملقة ،لكنها ورغم هذه النسبة املرتفعة سجل وضعها حتسنا قياسا مبا
نالته عام .2014
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أثبتت األبحاث

الفريكة مفيدة
للريجيم
تحتـــوي الفريكـــة على نســـبة عالية من
األليـــاف النباتية والبروتينات التي تتســـبب
بشعور اإلنســـان بالشبع لساعات طويلة
األمـــر الـــذي يخفـــف مـــن شـــهية الفـــرد
للطعـــام وبالتالـــي تناولـــه لوجبـــات أقل
ّ
وســـعرات حراريـــة منخفضة مما يســـاعد
علـــى إنقـــاص الـــوزن ومحاربة الســـمنة،
فقد أثبتت الدراسات احتواء الفريكة على
أربعـــة أضعاف األلياف الموجود في األرز
البني" األسمر".

يوم الثالثاء يوم الفـريكـة

من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة ،ليش؟
ألنو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية ،هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،
تخفض الدهون ،تحسن من صحة البصر وصحة الجهاز الهضمي.
فريكة مع اللحمة ،مع الدجاج ،شوربة ،سلطة ،مفلفلة او بالمحاشي.

فريكة من نخلة .طبيعيّة  100%ومفيدة  ، 200%وزاكية 300%
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احلركة االسالمية" :مالحقاتكم لن تثنينا عن نصرة األقصى"
أصدرت احلركة االسالمية بيانا ادانت فيه
املالحقات السياسية الفاشية التي يتعرض لها
كادرها الناشط في مشروع " قوافل االقصى
" لتسيير احلافالت وشد الرحال الى املسجد
االقصى املبارك ،حتت إشراف وإدارة جمعية
االقصى لرعاية األوقاف واملقدسات االسالمية.
وجاء بيان االدانة الصادر عن احلركة االسالمية
في اعقاب تكرار االستدعاءات والتحقيقات التي
تقوم بها شرطة اسرائيل مع عدد من كادر احلركة
واتخاذها إجراءات ،تعتبر مالحقات سياسية
ضدهم ،تشمل املنع من الوصول للقدس واملسجد
االقصى املبارك في احلافالت ،فرض اإلقامة
املنزلية واإلبعاد عن البلد واملسكن والتهديد بإخراج
مؤسسات للحركة االسالمية خارج القانون.
وأشار البيان الى ان آخر املالحقات السياسية كان
يوم األربعاء ،حيث مت استدعاء األخوين عبيدة
راشد حسني من دير حنا ،وخالد مسعود غنامي من
سخنني ،وهما طالبان في معهد التخنيون وجامعة
حيفا ،واللذان ينشطان في جمعية القلم األكادميية،
ويسيران حافالت للطالب اجلامعيني من جامعتي
حيفا الى القدس واملسجد االقصى املبارك ،وقد
مت التحقيق وفرض اإلقامة املنزلية على الطالب
عبيدة راشد حسني ملدة ثالثة ايام ،ومت تهديده
خالل التحقيق باالعتقال والتلويح بحظر عمل
جمعية القلم األكادميية وجمعية االقصى .وجاء في
بيان احلركة االسالمية أنه مت اعتقال أحد االخوة

من كفر قاسم في ساحات املسجد االقصى املبارك
يوم األربعاء ومت الحقا إطالق سراحه بضمانة
وأبعاده عن املسجد االقصى املبارك ومدينة
القدس.
وأضاف بيان احلركة االسالمية :أن هذه
املالحقات االخيرة تعتبر استمرارا للعديد من
املالحقات السياسية في األشهر االخيرة ،تضمنها
اعتراض مسار عدد من احلافالت املتوجهة
للمسجد االقصى املبارك ضمن مشروع قوافل
االقصى الذي تنظمه جمعية االقصى واحلركة
االسالمية .وقد ذكر البيان أسماء من مت التحقيق
معهم ومالحقتهم وتهديدهم بالكف عن تسيير
احلافالت خالل الشهر االخير ،وهم االستاذ داوود
عفان مدير جمعية القلم األكادميية ،مدلني عيسى
وغازي عيسى مدير املشاريع في جمعية االقصى
من كفر قاسم ،سميح سوقي من جلجولية ،جهاد
بدير مت ابعاده عن القدس واملسجد االقصى،
جميل بدوية وابو الصافي عمر شلبي من كفر قرع،
من جهة أخرى فقد صرحت جمعية االقصى على
بقرار من وزير احلرب االسرائيلي يعلون.
خير الله شالعطة ومحمد خاليلة من سخنني،
وقد طالبت احلركة االسالمية في بيانها السلطات لسان مديرها العام الشيخ صفوت فريج نائب رئيس
عدنان ذياب واحمد ابو الهيجا من طمرة والذي
اإلسرائيلية بالكف عن املالحقات السياسية احلركة االسالمية :ان هذه املالحقات املرفوضة لن
مت ابعاده عن طمرة ،سليم شولي وحش ريان
لكوادرها ولكافة القيادات والكوادر العربية في تثنيها عن خدمة املقدسات االسالمية وعلى رأسها
من كابول ،عالء ابو فواز وسليم ابو دعابس من
البالد واكدت ان إجراءات السلطة اإلسرائيلية لن املسجد االقصى املبارك وستبقى مسيرة قوافل
راهط ،كما مت توقيف عدد من سائقي احلافالت
متنعنا عن مواصلة مسيرتنا بالتمسك بحقنا في االقصى لشد الرحال تسير يوميا رغم كل العراقيل
وتهديدهم باالعتقال وحجز احلافالت .ويذكر أنه
وطننا وأرضنا واملسجد االقصى املبارك ومدينة واالستفزازات السلطوية ،ألننا اصحاب احلق في
كانت وزارة األمن قد صادرت امواال خاصة من
املسجد االقصى املبارك والقدس الشريف.
القدس.
احلساب البنكي جلمعية االقصى قبل عدة أشهر

غنامي للشرطة" :ماذا فعلتم ملحاربة
السالح يف البلدات العربية؟"
شارك النائب مسعود
غنامي (رئيس كتلة
املشتركة،
القائمة
احلركة اإلسالمية) في
جلسة جلنة رفع مكانة
املرأة التابعة للكنيست،
والتي ناقشت موضوع
التحرشات اجلنسية في الشرطة ،وحضرها القائد العام للشرطة
رامي الشيخ.
وجه النائب مسعود غنامي كلمته
النقاش
خالل
مداخلته
وفي
ّ
للقائد العام للشرطة وقال" :ال شك أن على الشرطة العمل على
مواجهة ظاهرة التحرشات اجلنسية في الشرطة وفي كل مكان،
ولكن هناك ظواهر أخرى خطيرة يجب على الشرطة مواجهتها
وإعطاء حلول لها مثل ظاهرة اجلرمية وتفشي السالح في القرى
واملدن العربية .وقد حتدثنا عن هذا املوضوع مرارا .رأينا قبل
أشهر أن الشرطة قامت ببعض النشاطات في بلدان معينة جلمع
السالح لكننا لم نسمع ولم ن َر شيئا بعد ذلك .وهناك جرائم قتل
سواء كانت ضد النساء أم الرجال لم تصل فيها الشرطة بعد إلى
حل ولم تقبض على اجملرمني ،فهل لديكم خطة جلمع السالح
ومنع هذه اجلرائم".
وفي رده على النائب غنامي قال القائد العام للشرطة" :إن موضوع
انتشار السالح هو في أعلى سلم اهتمامات الشرطة ،وفي كل
يوم وليلة هناك عمليات ملصادرة السالح ،وقريبا ستكون لدينا
املوارد والقوى البشرية لالستمرار بهذه املهمة .نحن جنمع الكثير
من السالح كل يوم ،ومن يريد معرفة املزيد عما نقوم به بإمكانه
الدخول لصفحة الفيسبوك اخلاصة بشرطة إسرائيل".
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املصادقة على قانون ( إقصاء النواب)
بأغلبية  59صوتًا
صادقت الكنيست بالقراءة
األولى على مشروع القانون
الذي يتيح تعليق عمل عضو
كنيست بسبب نشاطات أو
أقوال معادية للدولة شرط
توافر أغلبية  90نائباً.

ومت مترير مشروع القانون
بعد أن أيده  59عضو
كنيست مقابل  53صوتا
معارضا.
ومن املقرر ان تواصل جلنة
الدستور والقانون والقضاء
البرملانية مناقشة مشروع
القانون هذا خالل عطلتها
القادمة.
من جهته عقّب عضو
الكنيست أحمد الطيبي،

رئيس احلركة العربية
للتغيير – القائمة املشتركة،
على مترير قانون "أقصاء
النواب" الذي م ّر بالقراءة
األولى بأغلبية  59صوتاً
مقابل  52صوتاً معارضاً،
حيث قال :قانون مير
بأغلبية  59صوتاً هو فشل
ذريع لنتنياهو .وهذا يوم
أسود للدميقراطية وللعالقة
بني األغلبية واألقلية .وفي
حال مر القانون بالقراءتني
الثانية والثالثة فإن اللجوء
إلى احملكمة العليا هو أمر
ال بد منه.

من ليبرمان ،ويتابع الهرولة
باجتاه هاوية كلها كراهية
وإقصاء .

وأضاف الطيبي :شاهد كل
العالم كنيست فيها أغلبية
شرسة ورئيس حكومة
خطف أجندة كراهية العرب

يجدر ذكره أن القانون
املذكور ينص على أن أغلبية
مكونة من  90نائباً تستطيع
إقصاء أي نائب من البرملان

في حال ارتكب أي "مخالفة"
بنظرهم طبعاً ،ومن الواضح
أن هذا القانون الذي قاده
رئيس احلكومة بنيامني
نتنياهو بنفسه يستهدف
النواب العرب في املقام
األول .
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بيزك ُتطلق خدمة تصفح االنترنت املجاين يف عشرات املاليني من نقاط الـ  WiFiيف العامل
أطلقت شركة بيزك مؤخرا ،خدمة
تصفح االنترنت اجملاني ،ليتمكن
زبائن الشركة من التصفح مجانا
في عشرات املاليني من نقاط
الـ  WiFiفي البالد وفي العالم.
اخلدمة اجلديدة تشمل ماليني
نقاط التصفح في العالم و حوالي
 600الف نقطة تصفح مجانية في
البالد .اطالق هذه اخلدمة هو جزء
من استراتيجية الشبكة في التركيز
على متعة تصفح التي تتيح اتصال
 Seamlessشفاف واوتوماتيكي في
كل نقاط التصفح.
جيل روزن ،نائب املدير العام لشؤون
التسويق واالبتكار في بيزك قال:

"هذه خطوة استراتيجية تهدف
الى تعزيز البنى التحتية املوجودة
ومتنح الزبون امكانية التمتع بنفس
اخلدمات التي يحصل عليها في
البيت ،حتى عند تواجده خارج البيت
وحتى خارج البالد ،الرؤية التي
توجهنا في هذه اخلطوة ،واخلطوات
املستقبلية ،هي متكني زبائن بيزك
من اخذ خدمة التصفح من البيت الى
كل مكان" " .مشروعنا اجلديد يلبي
حاجة متزايدة الستخدام عرض
النطاق الترددي ،التطبيقات التي
يستخدمها الزبائن تقلص عرض
النطاق الترددي ،خاصة الفيديو.
من جهة أصبحت حاجتنا لنكون على

تواصل كل الوقت من االساسيات،
ومن جهة ثانية نحن موجودون في
غابة ال سلكية متمدنة مع عدد ال
متناهي من الشبكات وصعوبة في
االتصال بشبكة ال سلكية ،ونحن في
امس احلاجة لالتصال بالشبكات"
اضاف روزن.
وعن التطبيق اجلديد قال روزن:
"تطبيق بيزك اجلديد مينح الزبائن
االتصال بشبكة الـ  WiFiاالفضل
املتوفرة وبالتالي منح املستخدم
الشعور كانه في البيت عند تواجده
في اخلارج".
عشية اطالق اخلطوة ،اختارت
شركة بيزك التعاون مع شركة

,Device Scape
بعد ان قامت بفحص
امكانية التعاون مع
عدة شركات عاملية
اخملتصة بنشر نقاط
تصفح مجانية حول
العالم .يدور احلديث عن شبكة
 Onlineتتحتلن في الوقت الفعلي،
وبالتالي يزداد عدد نقاط التصفح
حسب عدد املتصفحني.
يدور احلديث عن خطوة مكملة
للخدمة التي اطلقتها شركة بيزك
في العام  ،2012والتي سمحت
بالتصفح اجملاني الالسلكي حتى
خارج املنزل ،من خالل التعاون

شركة طمبور تفتتح موسم الترميم وجتديد املنازل  2016و ُتطلق منتجات والوان جديدة
االلوان ،املواد واالنسجة حسب
صرعات :2016

مع اقتراب موسم ترميم وجتديد
املنزل للعام  2016قامت شركة
طمبور ،الشركة الرائدة في مجال
االلوان ومواد البناء في البالد:Bare Beauty ،
باطالق مجموعة جديدة من اجلمال يظهر للعيان وهو غير مقيد
املنتجات ،االلوان ،مواد البناء مبسلمات او قواعد .ال يوجد جمال
واحد ،للجمال عدة اوجه ،وهذه
ومؤثرات اللون.
االوجه قد نالحظ عليها عالمات
الزمن .االلوان غامقة ،تتكون من
الصرعات ،املنتجات واخلدمات
عدة طبقات ،املواد في نهاية عملية
الرائدة للعام :2016
البناء تبقى مكشوفة ،برية ،خشنة،
مع مرور الزمن اصبحت حياتنا أكثر متاما كما هي -مظهر الباطون،
كثافة ،سريعة أكثر ،نحن منخرطون اخلشب الطبيعي ،وحتى الفوالذ.
أكثر ،محتلنون أكثر ،متطورن أكثر

ومتصلون اكثر .املسكن الطبيعي باطون الـ :Total Look

العنصر اجلديد في عالم التصميم،
مظهر شامل للباطون من االسفل
حتى السقف .مناسب خصيصا
حملبي الباطون املكشوف ،وملن
يرغب ويحلم بالعيش في لوفت
مدني( اللوفت هو جتربة فريدة
لتأثيث املنزل تهدف الى جلب
مفهوم عصري لنمط احلياة.
يتمحور مفهومنا حول الصوفا
لغرف املعيشة سواء كانت عصرية
أو كالسيكية لتنتج أفكاراً متميزة).
املظهر العام يساهم باخفاء احلدود
بني االرض والسقف ،ويخلق
احساسا بان املساحة كبيرة ،تقريبا
الى ما ال نهاية .بعد خلق مساحة
مبظهر موحد ،ميكن اضافة عناصر
خاصة بالوان جريئة.
مؤثر لون باطون –  3لتر ( 12متر
مربع باملعدل بتطبيق طبقينت) 230
₪
عرافا – كيس  25كغم ( 8-5متر
مربع) ₪ 130

لنمط حياتنا العصري هي البيئة
احلضرية .في احلقيقة منذ العام
 2008أكثر من نصف سكان العالم
يسكنون في املدن او البلدات ذات
الطابع املدني .املدينة تُعتبر القلب
النابض لشبكة حياتنا املعقدة ،وهي
مصدر الهام صرعات الـ .2016
ظاهرة بناء املباني العالية من
الباطون ،الزجاج او الفوالذ حولت
هذه املواد الى طبيعة ثانية ،طبيعة
حضرية ،نحن نعطي مكان للمواد
كما هي – مكشوفة ،خشنة،
مبظهرهم الطبيعي – مظهر
الباطون ،احلجر ،الشجر الطبيعي
وحتى الفوالذ .نحن نرتبط بهذه
املواد من خالل امللمس والنسيج
الذي حتول ليكون جزءا كبيرا ذا
اهمية بتصميم املساحة :ملسة
ناعمة ،ملسة اخلام اللطيف .االلوان
متطورة وغنية.
كلما ارتفعت البنايات أكثر ،كلما
احتجنا الى حلول متطورة وذكية
لبناء سهل ،سريعة وودودة للبيئة،
لتصبح حياتنا ذات جودة عالية .من Essential Form
هنا بدأت فكرة البناء بالباطون-
فالباطون هو سهل االستخدام ،اشكال بسيطة ،نظيفة .االشكال
مرن ،وصديق للبيئة ،ويعرض الكثير ليست بحاجة لالغطية او الزينة.
من احللول القوية – عزل تام وعازل تتحدى حدود املواد -ما هي كمية
للصوت ،حماية من النار ومرونة املواد التي حتتاجها لنرى النتيجة؟
االلوان باردة ،معدنية ،هوائية
بالتخطيط.
وشفافة .االنسجة تتنقل من اخلشن
الى الناعم الى املاط ،اخلالي من
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اللمعان.
نضيف اثارة للون االبيض -نظافة
االشكال متلي علينا نظافة االلوان،
وااللوان تتحول الى الوان هادئة
ومتزنة .نحن نرى هذا التوجه بكل
العالم .الدخال اثارة للون االبيض
من حولنا ،اطلقنا سلسلة كالسيكا
مشرقة 3 -مؤثرات لون زخرفية
للجدران ،تعطي للنسيج تصميم
خاص مع احلفاظ على لون مشرق
ومظهر كالسيكي .من بني هذه
املؤثرات جتدون اليوطا ،الذي يخلق
مظهر القماش الطبيعي ،ومؤثر لون
السفاري الذي مينح اجلدار مظهر
الرمال.
سويد –  3لتر₪ 200 ,
يوطا –  3لتر₪ 200 ,
سفاري بيرلتو –  4.5كغم₪ 250 ,

Curated Delight
حتى عندما نقوم بتقليص املساحة،
نحن نُبقي مكان لالشياء التي
تُشعرنا باملتعة وتكون مصدر الهام.
مجموعة خاصة مت اختيارها بعناية
تعبر عن اسلوب وذوق شخصي.
كل تفصيلة باجملموعة مهمة ،وكل
التفاصيل مجتمة حتكي حكاية،
وتخلق جتربة .االلوان تنتقل من
الوان الباستيل احللوة الى الوان
داكنة وبالغة .االنسجة ناعمة
واملظهر النهائي معدني مع ملسات
ذهبية للنحاس والبرونز.
* سوبر ماط -كجزء من اجتاه
ضبط النفس وااللتزام ،املظهر
النهائي الالمع ،فسح اجملال امام
املظهر النهائي املاط واحلريري.
هذا التوجه بدأ في السيارات
الفاخرة وفي القطع الديجتيالية،
وبدأ في الفترة االخيرة يشمل عالم
التصميم وتزيني البيت .ملن يحب
اجلدران واالثاث بشكل مالس،
التوجه اجلديد هو ازالة اللمعان.
سوبر كريل ماط وسوبر كريل
حريري ،مع القليل من اللمعان
تستبدل الدهانات الالمعة ومتنح
احساس بالهدوء.

بوليئو ماط
سوبر كريل ماط+
ا لتر –  45شيكل
 5لتر -115شيكل
 10لتر -200شيكل

Art Interrupted
شكل جديد بالفن ،روابط مفاجئة
بني اللغة الديجيتالية واللغة
البصرية .برنامج يومي جديد،
بوتيرة سريعة ،دينامي يخلق
تشوشات للنظر ،في االذن .هل
هو فعال تشوش ام ان هناك جمال
معني؟ االشكال شديدة االهتياج،
غير متجانسة ،تتكون بطبقات
وتخلق لغة جديدة ،ملونة ومليئة
باملفاجآت.
• جدران ممتع ملسها -من وحي
عالم الفن ،امللمس له اهمية كبيرة
في نقل الرسالة وفي التجربة
ككل .االنسجة القوية وامللفوفة
والتي كانت مسيطرة في السنوات
االخيرة ،تفسح اجملال امام االنسجة
الناعمة جدا ،تقريبا ملساء ،ولكنها
ال تزال ملموسة ومحسوسة .في
اجلدران اخلارجية الشليخط
املالس يحل مكان املظهر القروي
اخلشن .واجلدران الداخلية
اجلبسية املالسة ،واالنسجة الرملية
الناعمة تُستخدم البراز جدار واحد
او اثنني في الغرفة .املظهر النهائي
الناعم هو نتيجة استخدام جبس
عرابا
عرابا -جبس معدني مينحكم نتيجة
ملساء خاصة
عرابا -كيس  25كغم ( 8-5متر
مربع)  130شيكل

اآلمن مع الشبكات البيتية .من اجل
التمتع باخلدمة على زبائن بيزك
حتميل تطبيق Bezeq Free WiFi
وعلى الزبون التعريف عن نفسه
كزبون شركة بيزك .كل من قام في
السابق بتحميل التطبيق عليه فقط
ان يحتلنه ليحصل على النسخة
اجلديدة ،اخلدمة متوفرة في اجهزة
اندرويد و iOS

بيليفون تعلن عن منح ميزة لزبائنها
رون غورؤون ،مدير عام بيليفون:
"نشكر زبائننا على حتليهم بالصرب"
أعلنت شركة
ن
بيليفو
(االحد) انها
ستمنح زبائنها
بسبب
ميزة
في
العطل
الشبكة الذي
سببه احلريق في محول الشركة في بيتاح تكفا يوم
االثنني املاضي.
رون غورؤون ،مدير عام بيليفون قال" :نشكر زبائننا
على التحلي بالصبر والثقة الكبيرة التي منحوها
لنا .قررنا عرض ميزات على زبائن الشركة ليختاروا
بينها ،وذلك تقديرا على الصبر الذي ابدوه في االيام
االخيرة .اشكر عاملي الشركة الذين عملوا على مدار
الساعة منذ اندالع احلريق يوم االثنني من أجل توفير
الرد األفضل لزبائننا".
ويذكر ان أعمال اإلصالح استكملت ،وعاد احملول
في بيتاح تكفا للعمل بوتيرة كاملة .وستستمر الشركة
مبراقبة أداء الشبكة.
بامكان زبائن الشركة اختيار ميزة واحدة من بني 3
ميزات دون دفع:
 20 .1جيغا لتصفح االنترنت في البالد إضافة
إلى رزمة التصفح القائمة  -امليزة ملدة شهر من يوم
التسجيل.
 Musix .2و Super TV-رزمة موسيقى وتلفزيون:
تطبيق املوسيقى في بيليفون ،والذي يضم اكثر من
مليون أغنية ،وكذلك تطبيق التلفزيون في بيليفون -
امليزة ملدة نصف سنة من يوم التسجيل .مع نهاية امليزة
تقطع اخلدمة ،دون االستمرار في دفع تكلفة.
 500 53دقيقة محادثة من البالد إلى اخلارج -
احملادثات من خالل االتصال عبر  014لعشرات
الدول على األرقام الثابتة ومنها :الواليات املتحدة،
فرنسا ،أملانيا ،كندا ،بريطانيا ،بلجيكا ،أستراليا،
األرجنتني ،اليونان ،تايالند ،سنغافورة ،الصني،
بيرو ،األردن ،اململكة العربية السعودية وغيرها .إلى
الواليات املتحدة األمريكية وكندا باالمكان االتصال
الى الهواتف املتنقلة  -امليزة من يوم التسجيل وحتى
 30من نيسان (بعد الفصح).
متنح امليزة لكل منتسب من خالل التسجيل في املوقع،
تطبيق بيليفون أو  . *4141االنضمام للحصول
على امليزة متاح حتى منتصف الليل من الثالث من
نيسان .معلومات إضافية في موقع بيليفون www.
pelephone.co.il
الجمعة  23جمادى الثانية  1437هـ الموافق  1نيسان 2016

16

محليات وأخبار

بعد االلتماس الذي قدمته ميزان للمحكمة ،وزارة
املعارف تتعهد بإصدار نظام توظيف املعلمني يف
الوسط العريب باللغة العربية
التماسا للمحكمة
بعد ان قدمت مؤسسة ميزان حلقوق االنسان
ً
املركزية للشؤون االدارية في حيفا ،طالبت فيه وزارة املعارف
بإصدار نظام التعيينات لتوظيف املعلمني العرب باللغة العربية
حتى يتمكن كل طالب او معلم عربي من فهم فحوى املواد التي
بداخله واتاحة تقدمي الطلبات باللغة العربية ،وبعد املداوالت
مع النيابة العامة ،مت االتفاق على أن يتم ترجمة نظام التعيينات
لتوظيف املعلمني العرب باللغة العربية .
وفي حديث مع احملامي مصطفى سهيل محاميد قال :هذه خطوة

استمرارية للخطوات التي نقوم بها في مؤسسة ميزان مبتابعة
شؤون وقضايا التعليم في الوسط العربي امام وزارة املعارف
والسلطات اخملتصة ،لكي يستطيع كل مني شعر أته مظلوم في
احلصول على املعلومات الكافية لتقدمي طلبه لوظيفة املعلم .
وأكد احملامي مصطفى محاميد أن اللغة العربية هي لغة رسمية
وأن نشر النظام باللغة العربية هو مطلب أساسي للمواطنني
العرب ،األمر الذي يساعد ويسهل في فهمه وقراءته وهذا األمر
يساعد االف اخلريجني واخلريجات من دور املعلمني والكليات

مصرع طفل عريب ( 5سنوات) غر ًقا يف بركة
سباحة بإحدى الفنادق يف ايالت
لقي الطفل عمر نائل عثمان البالغ من العمر  5سنوات من
سكان مدينة كفر قاسم مصرعه عصر يوم األحد ،وذلك بعد
أن غرق داخل بركة في ايالت خالل رحلة استجمامية مع
أفراد عائلته .هذا وتسود حالة من االلم واحلزن الشديدين
لدى أفراد العائلة بعد هذه الكارثة التي وقعت عليهم
كالصاعقة.
وقد قال أقرباء املرحوم" :العائلة كانت في رحلة استجمامية،
وكانوا فرحني جدا ،لكن مع األسف الشديد فرحتهم حت ّولت
أن
حلزن كبير بعد أن فقدوا ابنا غاليا على قلوبهم" .يشار إلى ّ
الشرطة شرعت التحقيق في اسباب احلادث ،وقد اكدت ان

"سبب الوفاة هو غرق الطفل داخل بركة ،وال توجد اي خلفية
جنائية ملا حصل".

املطالبة بتثبيت كامريات مراقبة يف رياض األطفال واحلضانات
بطلب مستعجل من النائب د .عبد الله ابو
معروف (اجلبهة – القائمة املشتركة)،
بحثت جلنة مكانة الطفل البرملانية يوم
االثنني ،ظاهرة ازدياد االعتداءات اجلسدية
والنفسية على األطفال من جيل سنة إلى
أربع سنوات في احلضانات ورياض األطفال
في البالد .وشارك في اجللسة رئيس مجلس
سالمة الطفل في البالد يتسحاك كادمان،
وعدد من العامالت االجتماعيات من كلية
(فيتسو) ،وممثلني عن شرطة اسرائيل
ووزارة العدل.
في كلمته قال النائب د .ابو معروف ،أنه
قدم طلب ملناقشة هذا املوضوع في جلنة
ّ
مكانة الطفل ،على ضوء توجهات عديدة
من اجلمهور وشكاوى من جهات مسؤولة
تشير إلى ازدياد حاالت االعتداءات على
الرضع في احلضانات واألطفال
األطفال
ّ
في الروضات بشكل عام ،األمر الذي يتطلب
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تدخّ ل سريع للمؤسسات احلكومية لوضع
الضوابط الكفيلة باحل ّد من هذه الظواهر
واجتثاثها.
وطالب النائب ابو معروف بتثبيت كاميرات
مراقبة في رياض األطفال واحلضانات
حلماية وسالمة األطفال من أي اعتداء
عليهم ،وكذلك حلماية احلاضنات اللواتي
يتع ّرضن لتلفيق اتهامات باطلة ض ّدهن .وقال
ابو معروف ،إن األهالي يتركون أطفالهم في
هذه املؤسسات طيلة فترة مكوثهم اليومي في
العمل طلبا للرزق ،وليس ليتعرض أبناؤهم
لالعتداءات السافرة .كما وطالب بوقف
سياسة خصخصة الروضات واحلضانات
وإخضاعها إلدارة ومسؤولية وزارتي املعارف
والداخلية ،والتشديد على اجلانب املهني
التربوي عند اختيار احلاضنات العامالت.
مبا يخص اجلانب القانوني والقضائي ،أكد
النائب ابو معروف ،أنه يجب منع أي حاضنة

تثبت عليها تهمة االعتداء على األطفال من
مواصلة عملها في هذه املهنة ومنعها ايضا
من االنتقال للعمل مبهنتها في مكان آخر.
هذا وقررت جلنة مكانة الطفل البرملانية
تبنّي توصيات النائب ابو معروف واملتناقشني
والتوجه لوزارتي االقتصاد والقضاء من أجل
ّ
تخصيص املوارد وتفعيل القانون من أجل
اجتثاث هذه الظواهر ،وفي نفس السياق
أكد ابو معروف أنه سيعمل على تشريع قانون
بروح أبحاث اجللسة وتوصياتها يضمن
حماية األطفال وسالمتهم.

الذين ال يتقنون اللغة العبرية خاصة من تخرجوا من معاهد
وكليات فيها يكون التعليم باللغة العربية على تقدمي طلباتهم
وقراءة الشروط والتعليمات وفهمها دون مغالطات.
وختم اً
قائل إننا في مؤسسة ميزان سنبادر لنشر مقاالت دورية
نتطرق لبعض النقاط املهمة في نظام التعيينات والتي لها تأثير
على شرائح كبيرة في الوسط العربي من الذين أنهوا دراساتهم
العليا.

كفر قرع :االتفاق على برنامج
يشمل ختليد ذكرى القرعاوي
رجل االطفاء سامر عسلي
عقد في مجلس كفر قرع احمللي اجتماع بني كايد ظاهر املتحدث
واملركز لإلعالم العربي في سلطة االطفاء واالنقاذ التابعة لوزارة
االمن الداخلي واحملامي حسن عثامنة رئيس اجمللس احمللي ،وشارك
في االجتماع ارمله رجل االطفاء املرحوم سامر عسلي والشيخ عبد
الكرمي املصري وعدد من املسؤولني في اجمللس.
وبحث خالل هذا االجتماع االمكانيات لتخليد ذكرى املرحوم عسلي
الذي لقي حتفه قبل نحو عاميني خالل معاجله طواقم االطفاء لتسرب
االمونيا في هود حيفر .وطرحت أرملة املرحوم امكانيات عديده
لتخليد ذكرى زوجها الذي وهب حياته من اجل انقاذ مواطنني الى
جانب طرحها لفكره التبرع من وقتها اخلاص لنشر الوعي واالرشاد
بني شرائح املواطنني من ابناء بلدتها .من جهته أكد ظاهر ان جميع
االمكانيات مطروحة الى جانب وضع برنامج توعيه وارشاد للبلدة
واالعالن عن يوم جماهيري خاص لذكرى املرحوم عسلي مقترحا أن
يكون هذا اليوم في يوم وفاته وذلك مبشاركه شرائح املواطنني وعلى
رأسهم الطالب.
رئيس اجمللس أكد بدوره دعم اجمللس جلميع هذه االمور مشيرا الى
اهميه تخليد ذكرى املرحوم وتقديرا لعمله قبل وفاته الى جانب العمل
على اعداد البرامج اخلاصة لإلرشاد بهدف احلفاظ على سالمتهم
وطالب بإقامة مركز لإلطفاء في كفر قرع ليخدم اهل القرية
واملنطقة .كما اقترح إقامة جلنة مشتركه لبحث هذه االمور وتطبيقها
على ارض الواقع.
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دوليات وسياسة

فلكيا 6-6-2016 :أول أيام شهر
رمضان املبارك
بدأ العد التنازلي حللول شهر رمضان الكرمي
حيث يعلن يوم اجلمعة املوافق  8أبريل املقبل بداية
أول االشهر احلرم “شهر رجب” للعام الهجري
احلالي  ،1437وذلك طبقا للحسابات الفلكية
التي أجراها علماء املعهد القومي للبحوث الفلكية
واجليوفيزيقية في مصر ،والتي أشارت إلى أن
غرة شهر شعبان ستوافق يوم األحد  8مايو ،فيما
يوافق أول يوم من أيام شهر رمضان االثنني  6يونيو
القادمني.
القاهرة بعد غروب الشمس ملدة  7دقائق وفي باقي
محافظات مصر ملدد تتراوح ما بني  8 – 7دقائق،
وقال الدكتور حامت عودة رئيس املعهد إن حسابات مبا ميكن من رؤيته وعلى ذلك تكون غرة شهر رجب
املعهد الفلكية كشفت عن أن عدة شهر رجب فلكيا يوم اجلمعة  8أبريل القادم.
ستكون  30يوماً ،فيما سيكون طول شهر شعبان
ً
 29يوما ،أما شهر رمضان فإنه سيكمل عدته  30وأوضح عودة أن احلسابات الفلكية أشارت إلى أن
يوما حسابيا ،الفتا إلى إمكانية رصد هالل شهر الهالل اجلديد سيبقى في سماء مكة املكرمة ملدة
رجب لدى حتريه يوم الرؤية “ 29جمادي االخرة  7دقائق أيضا ،وفي باقي العواصم واملدن العربية
احلالي".
واإلسالمية ،فإنه سيبقى بعد غروب الشمس ملدد
تتراوح ما بني  17 – 1دقيقة ،رغم أن الهالل
وأضاف أن هالل شهر رجب سيولد في متام اجلديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس
الساعة الواحدة والدقيقة  24ظهرا بتوقيت ذلك اليوم في كل من أندونيسيا وماليزيا.
القاهرة احمللي يوم الرؤية املوافق  7أبريل القادم،
ويالحظ ان الهالل اجلديد سيبقى في سماء

محاس تؤكد وجود
وساطات إلمتام صفقة
تبادل أسرى

18

أكدت مصادر في حركة حماس وجود وساطات تقوم بها جهات
خارجية من أجل فحص إمكانية إمتام صفقة تبادل مع اسرائيل
نافية مع ذلك أن تكون املفاوضات حول هذا الشأن قد انطلقت
بصورة عملية.

اعتقال شاب رفع
العلم الفلسطيين
يف املسجد االقصى

اعتقلت الشرطة ،يوم األربعاء،
شابا من ساحات املسجد
األقصى املبارك ،بعد رفعه العلم
الفلسطيني خالل اقتحامات
املستوطنني للمسجد.
وأفاد شهود عيان أن شابا
فلسطينيا رفع العلم الفلسطيني
في ساحات املسجد االقصى
املبارك ،بالتزامن مع اقتحام
مجموعة من املستوطنني
للمسجد وقيامهم بجولة
بحراسة أفراد القوات اخلاصة،
فقامت القوات مبهاجمته
واعتقاله بعد االعتداء عليه.

وأكدت املصادر في حديث لصحيفة الشرق األوسط اللندنية
أن حماس وضعت شرطني أوليني هما أن تقوم إسرائيل بإطالق
سراح أسرى صفقة غلعاد شاليط السابقة وأن تكون املفاوضات
منفصلة عن أي ملف آخر.

مصرع  6أشخاص وإصابة  27آخرين يف
تفجري وقع يف ديار بكر يف تركيا
لقي  6من رجال الشرطة االتراك
مصرعهم في تفجير بسيارة مفخخة
في موقف للحافالت في مدينة ديار
بكر التركية
وأصيب ما ال يقل عن  27شخصا في
التفجير جلهم من افراد الشرطة حيث
وقع االنفجار حسب شهود العيان لدى
مرور سيارة مدرعة تابعة للشرطة.
ويخوض اجليش التركي معارك
متقطعة في املنطقة الواقعة جنوب
شرقي البالد ضد عناصر حزب

العمال الكردستاني املسلحني.
وكان وقف إلطالق النار بني اجلانبني
قد انهار قبل نحو  9أشهر ومنذ ذلك
احلني تصاعدت وتيرة الهجمات ضد
عناصر الشرطة واجليش املنتشرين
في املنطقة.
وتداول النشطاء صورا ملوقع احلادث
على مواقع التواصل االجتماعي حيث
تناثر احلطام واألشالء في املوقع.

مطالبات بعزل وزيرة فرنسية إثر
تصرحيات عن احلجاب
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دشن حقوقيون فرنسيون وثيقة احتجاجية إلكترونية للمطالبة بإقالة
وزيرة حقوق املرأة الفرنسية ،لورانس روسينيول ،إثر تصريح لها عن
احلجاب الذي يرتدينه املسلمات.
وقالت الوزيرة في حوار إذاعي يوم األربعاء إن املسلمات الالتي
يرتدين احلجاب "أشبه بالزنوج األمريكيني الذين دعموا العبودية"،
مستخدمة لفظا مهينا في اإلشارة إلى األمريكيني من أصل أفريقي.
كذلك هاجمت روسينيول دور األزياء التي تقدم مالبس مخصصة
للمحجبات ،إذ قالت إنها "تُروج التصالح مع هذا القمع ألجساد
النساء".
وتعرضت روسينيول النتقادات واسعة ،وجمعت الوثيقة املطالبة
بإقالتها حوالي  18ألف توقيع حتى اآلن.
وانتقد رئيس املرصد الوطني ملناهضة اإلسالموفوبيا ،عبدالله
ذكري ،تصريحات الوزيرة ،وقال إنها "تساعد في التجنيد لصالح

تنظيم الدولة اإلسالمية".
وأضاف أن روسينيول "وصمت النساء املسلمات ،وبصقت في وجه
القوانني العلمانية مبحاولتها التدخل في زي النساء".
كما أدانت رابطة الفرنسيات املسلمات في بيان لها تصريحات
الوزيرة ،وقالت إنها "خطيرة وغير مسؤولة" .وأشارت الرابطة إلى
احلوادث العنصرية التي يتعرضن لها احملجبات في فرنسا.
وقال البيان إن التصريحات تناقض احلملة اإلعالنية التي
دشنتها احلكومة الفرنسية "ضد العنصرية ،ومعاداة السامية،
واإلسالموفوبيا".
وأصبحت التصريحات مادة للسخرية ،إذ قال مقدم البرامج
الكوميدي أوليفير بيرين إن روسينيول "تصلح مديرة حلملة املرشح
الرئاسي األمريكي دونالد ترامب".
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مقدسيات

فضائح اإلعالم اإلسرائيلي
حتريض مربمج وفربكة صور ومعلومات
لتأجيج األوضاع يف املسجد األقصى

في فضيحة جديدة لإلعالم اإلسرائيلي تُب ّين فيه
عالقته الوثيقة مع أجهزة اخملابرات ،واستعداده
لتزييف احلقائق خلدمة أجندتها األمنية
والتحريض على الفلسطينيني ومقدساتهم ،نشرت
صحيفة يديعوت أحرونوت صباح األربعاء  30آذار/
مارس تقريرا صحفيا عن فيلم "حتت األقصى"
بعنوان "الفيلم الذي يهدد بإشعال القدس"،
وأرفقت معه صورا ومعلومات مفبركة ادعت أنها
مأخوذة من الفيلم ،متهمة إياه بالتحريض وتأجيج
األوضاع في القدس.
وقد شنت مواقع إسرائيلية عديدة إلى جانب موقع
"منسقة" على
"واينت" ،منذ الصباح ،حملة حتريض
ّ
فيلم "حتت األقصى" ،الذي يكشف عن احلفريات
اإلسرائيلية التي جتري أسفل املسجد األقصى.
وزعمت أنه يهدف إلى إشعال األحداث في مدينة
القدس مع اقتراب فترة األعياد اليهودية التي
يشهد فيها املسجد األقصى اقتحامات يهودية
مكثفة ،رغم أن الفيلم لم يتطرق إلى هذا اجلانب
أو يلمح إليه بأي شكل كان.
لكن الفضيحة التي تضع عالمات استفهام كبيرة
عن نوايا صحيفة يديعوت أحرونوت واملصدر الذي
ز ّودها بالصور واملعلومات ،هي إرفاق الصحيفة
لصورة يهودا غليك أثناء اقتحامه املسجد األقصى
مؤخرا وقد أحيط رأسه بدائرة حمراء – في إشارة
إلى استهدافه  ،-م ّدعية أن الصورة مأخوذة من
الفيلم وتستهدف غليك للتحريض عليه.
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فيلم "حتت األقصى" الذي يكشف في  17دقيقة
عن احلفريات التي جتري أسفل املسجد األقصى
وتع ّرض أساساته خلطر االنهيار ،لم تظهر فيه
أي صورة أو مشهد ليهودا غليك ،كما لم يتم ذكر
اسمه أو اإلشارة إليه خالل الفيلم ،عدا عن أنه
لم تكن هناك أي دعوة للتحريض ،وإمنا جرى
توثيق للحفريات أسفل املسجد األقصى وإرفاق
تعقيب من عالم األثار اليهودي جدعون سليماني،
الذي أكد على خطورة هذه احلفريات وأهدافها
الغامضة غير املتعلقة بأي جانب ديني أو تاريخي.
ملاذا إذن اختارت الصحيفة استخدام هذه الصورة
املفبركة واملعلومات الكاذبة وكأنها مأخوذة عن
الفيلم؟ وما هو مصدرها؟
توجهنا إلى صحيفة يديعوت أحرونوت لالستفسار
حول املوضوع ،ووقفنا أمام حالة من االضطراب
والبلبلة .فقد أكدت موظفة في قسم التصميم أنها
أرفقت صورة للشيخ رائد صالح – الذي كان له
دور في الفيلم  ،-وأعربت عن حيرتها من كيفية
وصول صورة غليك وإرفاقها بالتقرير.
بينما اكتفت إدارة الصحيفة باإلجابة على أنه
حصل خطأ في التحرير! وأن الصورة أُرفقت
باخلطأ في التقرير وهي غير متعلقة بالفيلم املشار
إليه.
أما مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت إليؤور
ليفي الذي أعد التقرير ،فقد بدا عليه االرتباك
والتلعثم في رده حني استفسرنا عن مصدر الصورة

واملعلومات املرفقة بالتقرير ،وحاول التنصل من
اإلجابة .وأمام تكرار السؤال عن مصدر الصورة
والهدف منها ،ما كان منه إال أن طرق الهاتف بعد
إجابته بعصبية" :حسنا كذبت ،سجل أنني كاذب".
نحن نعلم أن ليفي كاذب وال شك في ذلك ،كما
العديد من املراسلني والصحفيني اإلسرائيليني
الذين أثبتوا اليوم أنهم ال ميثلون أكثر من مجرد
أداة حتركها أذرع اخملابرات خلدمة أجنداتها
األمنية .لكن نشر هذه املعلومات في هذا التوقيت
يشير إلى احتمالني مركزيني يهدف إليهما املصدر
الذي يقف خلف نشر التقرير في العديد من وسائل
اإلعالم العبرية.
االحتمال األول هو استهداف اجلهة التي انتجت
الفيلم والتحريض عليها ،بعد أن جنحت في كشف
وإثبات ما يحاول االحتالل إخفاؤه حتت األرض
لعشرات السنني.
أما الهدف الثاني فهو ذاته ما تدعي الصحيفة
والشرطة اإلسرائيلية حتذيرها منه؛ وهو إشعال
األحداث في مدينة القدس والسعي إلى مزيد
من التصعيد لتنفيذ مآرب عنصرية في املسجد
األقصى ومدينة القدس ،وبالتالي توجيه أصابع
االتهام إلى الفلسطينيني في ذلك ،كما جرى في
عدة حاالت مشابهة في الفترة املاضية.
بدورها اعتبرت شركة "انتاج نت" التي أنتجت فيلم
"حتت األقصى" ،أن موجة التحريض هذه تدل على
املأزق الذي وصلت إليه السلطات اإلسرائيلية،

وفشلها في االمتحان الدميقراطي في التعامل
مع اجلهات اإلعالمية التي ال تتماهى مع أفكارها
وسياساتها العنصرية.
وأكدت "إنتاج نت" على التزامها باجلانب املهني
واملسؤول في أدائها اإلعالمي ،كما ن ّوهت عن
نيتها مبقاضاة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي
قامت بنشر أخبا ًرا كاذبة عن فيلم "حتت األقصى"
وفبركة الصور وتشويه ملا ورد فيه من معلومات.
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بني ح ـ ــانا ومـ ـ ــان ـ ــا لن تضيع لـ ـ ـحـ ــانـ ــا
هي قصة الرجل التي أصبحت مضرب األمثال،
وقد تزوج امرأتني ،أما الزوجة األولى وقد أصبحت
في سن الكهولة ،فكان اسمها “مانا” ،وأما الزوجة
الثانية وكانت صبية في مقتبل العمر ،فكان اسمها
“حانا”.
كان الرجل إذا دخل على زوجته الصغيرة “حانا”،
وهي حتاول أن تتودد إليه ليقترب منها أكثر من
زوجته األولى ،ولتشعره أنه ما يزال شابا ،كانت
تقول له“ :يا زوجي احلبيب ،ما أجمل الشعر
األسود! إنه رمز الشباب والفتوة والرجولة ،أما
الشعر األبيض فإنه رمز الشيخوخة والوهن” ،ثم
تنتف من حليته بعض شعيرات الشيب البيضاء.
وكان إذا دخل على زوجته األولى “مانا” ،وهي
حتاول أن تتودد إليه خشية أن ينشغل بالزوجة
الثانية صغيرة العمر وينساها ،ولتشعره أنه أصبح
كهال ،كانت تقول له“ :يا زوجي احلبيب ،ما أج ّل
الشيب! إنه رمز الوقار والهيبة ..أما األسود فإنه
يدل على صغر العقل والرعونة والطيش” ،ثم
تنتزع وتنتف بعض الشعيرات السوداء.
استمر األمر على هذا احلال مدة من الزمان ،هذه
تنتف الشعر األبيض ،وهذه تنتف الشعر األسود
من حليته ،فوقف يوما ينظر في املرآة إلى حليته
ليجدها في حالة يرثى لها ،وقد نتفت ومعطت،
فقال بحسرة وهو يتنهد“ :بني حانا ومانا ضاعت
حلانا”!!!!
إن مثل اإلسالم هذه األيام كمثل ذلك الزوج من
زوجته .فمن جهة فإنه تنظيم “داعش” وكل الفكر
التكفيري ومن ميثله ،والذين ال يرضيهم إال أن يكون
كل املسلمني مثلهم ومعهم ،وإال فإنهم كفار تُستحل
دماؤهم وأموالهم وأعراضهم .ومن اجلهة الثانية
فإنهم أعداء اإلسالم من القوى الغربية السياسية
أو الدينية ،وإنهم عمالؤهم من الطواغيت واحلكام
الفاسدين من العرب واملسلمني ،الذين يحاولون
التشكيك وتشويه كل من يخالفهم الرأي ،أو
ال يعمل وفق أجنداتهم ،أو يعارض مصاحلهم
وسياساتهم ،أو يسعى إلى التخلص من هؤالء
احلكام والطواغيت ،فإن التهمة جاهزة :إنهم
داعش ودواعش وتكفيريون وظالميون.
ولكن حتما ويقينا إنه لن يصيبنا ما أصاب الرجل.
حتما ويقينا إنها لن تضيع حلانا ال بني حانا
وال مانا ،وال بني الدعاديش احلقيقيني وال بني
اخلفافيش الذين يتطاولون على اإلسالم وينالون
منه حربا وتشويها واستئصاال؛ حتت ستار محاربة
داعش .وليس فقط أنها لن تضيع حلانا بني هؤالء
وأولئك ،وإمنا ستقطع اليد التي ستسيئ إلى
اإلسالم تشويها أو حربا ،أيا كان صاحب هذه اليد.
ال ،لن تضيع حلانا بني الفكر التكفيري املتعصب
بجهل ،وبني من يريدون اإلسالم مجرد تراث
ومظاهر وقشور ،ال يعرفون من اإلسالم إال اسمه
وال من القرآن إال رسمه ،محنط في املساجد،
منقوش في الكتب .لن تضيع حلانا بني هؤالء
وأولئك .وكيف تضيع ،وكيف ننحرف إلى أقصى
التكفير ،أو أقصى التفريط ونحن عندنا املنهج
الوسطي( :وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)
آية  :143سورة البقرة.
 ال ،لن تضيع حلانا بني من ال يعرفون الدعوةلإلسالم إال بلغة الدم والرصاص والقنابل ،وبني
من يعتبرون اإلسالم ظاهرة تاريخية مضت ،وأن
اإلسالم أصبح خارج الصالحية ،وأنه إذا كان
العدد المائة الواحد والثالثون 131 -

بقلم :الشيخ كمال خطيب

يقول :ال ،لست كذلك ،ال بل ألن يبتعد عن اإلسالم
ونصرته واالعتزاز بهويته خشية أن تالحقه لعنة
اإلرهاب والتطرف ،يريدون منا أن نعيش بشعور
املطارد واملتهم املدافع عن نفسه ،احملشور في
الزاوية ،ولسان حاله يقول“ :يا ناس ،يا عالم ،إحنا
مش هيك ،إحنا مش إرهابيني” ،وظيفته فقط
الدفاع ال الهجوم ،والرد على ظلمهم وقهرهم .ومع
إمكانية أن يصل األمر بالبعض لهذا احلد وهذا
احلال ،فإنهم لن يرضوا ولن يكتفوا .ليس أنهم ال
يريدوننا أن نكون مسلمني ،ولكنهم طبعا ال يريدون
أن نصبح على دينهم ،ألن هذا بالنسبة لهم شرف
ال نستحقه .إنهم يريدون لنا أن نكون مسوخا
ومخلوقات وبشرا على هامش احلياة ،بال اسم وال
هوية.
 ال ،لن يكون لهم ذلك أبدا بإذن الله ،ولن تضيعحلانا ال بني الشرق والغرب ،وال بني روسيا
وأمريكا ،وال بني إيران واخلليج ،وال بني البغدادي
ونصر الله ،إنها لن تضيع حلانا .وكيف تضيع ونحن
نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الذي
حدث عن الزمان الذي يكون فيه املسلم القابض
على دينه كالقابض على جمر ،وحديث النبي صلى
الله عليه وسلم الذي يقول فيه ...(:حتى يصير
الناس إلى فسطاطني؛ فسطاط نفاق خالص ال
إميان فيه ،وفسطاط إميان خالص ال نفاق فيه).
 ليس أننا نرفض تهمة اإلرهاب وحسب ،بل إنغيرنا هم اإلرهابيون وهم القتلة وهم الدمويون.
وإن آثار ذلك تظهر بفعل جرائمهم في املاضي.
وها نحن نراها رأي العني في احلاضر ،إما بفعلهم
املباشر أو بدعمهم ألفعال اجملرمني والقتلة من
بني جلدتنا .فيا أهل لندن وواشنطن وموسكو؛ أنتم
عنوان اإلرهاب والدماء .ولقد قال شاعرنا:

يصلح أيام اجلمل واخليمة وفي الصحراء فإنه
لم يعد يصلح في القرن احلادي والعشرين؛ قرن
التقنيات والعلوم احلديثة .لن تضيع حلانا بني
هؤالء وأولئك .وكيف تضيع وكيف ننحرف إلى
أقصى زوايا االنغالق ،أو أقصى زوايا االنفالت،
ونحن في اليوم الواحد ندعو الله سبحانه في احلد
األدنى ثالثني مرة ونحن نقول( :اهدنا الصراط
املستقيم)؟
 ال ،لن تضيع حلانا بني أنظمة دول في اخلليج،تتظاهر بالغيرة على اإلسالم ونصرته والدفاع
عنه ،بينما هي تقيم العالقات مع تل أبيب بالسر
والعلن ،وال بني نظام إيران التي تتظاهر بالغيرة
على اإلسالم ونصرته والدفاع عنه ،وأنها تتسلح
بكل اإلمكانيات لتحرير القدس واألقصى ،بينما
جندها تثير الفنت بني املسلمني وال تخطط إال
لتص ّدر ثورتها املذهبية السوداء؟
 ال ،لن تضيع حلانا بني علماء مسلمني ومشايخمن السنة أصحاب العمائم البيضاء الذين كانوا
ينشرون بيننا اإلسالم األمريكي (أي اإلسالم الذي
ال يتحدث إال بفتاوى احليض والنفاس ونقائض
الوضوء) وال بني العلماء أصحاب العمائم السوداء
من الشيعة ،الذين كانوا يتحدثون عن أمريكا
باعتبارها الشيطان األكبر ،وإذا بها وفجأة ومرة
واحدة تتحول إلى الشقيق األكبر إليران ،وليس
الشيطان األكبر.
 ال ،لن تضيع حلانا بني حلية “أبو بكر البغدادي”،الذي يريد أن يقيم دولة اخلالفة اإلسالمية في
العرق والشام وفق مقاساته وفهمه ،وينصب نفسه
خليفة املسلمني وهو يقتل ويذبح من السوريني كل
من يريد الوقوف في وجهه ،وال بني حلية حسن
نصر الله الذي يريد أن يقيم دولة والية الفقيه
الطائفية ،متتد من طهران حتى بيروت مرورا
ببغداد ودمشق ،عبر دعمه لبشار األسد ابن
طائفته ،وهو يقتل ويذبح من السوريني كل من يريد
الوقوف في وجهه.
 ال ،لن تضيع حلانا بني من يريدون أن يكونواعكاكيز لالحتالل اإلسرائيلي ،يؤدون أقذر املهمات؛
وهي التنسيق األمني معه ،ومواجهة كل من يواجه
االحتالل ،وإال فإن من يخالفهم الرأي ويطالبهم
بالكف عن هذا الدور ،والعودة إلى الشعب وإلى
خياراته ،فإنه عند ذلك يصبح من القوى الظالمية،
التي حتركها مراكز قوى إقليمية في اسطنبول
وغيرها ،كما يزعم هؤالء ،ال بل إن من يخالفهم
الرأي يصبح ممن يشق صف الوحدة الوطنية،
فهم يحتكرون الوطنية والشرف لهم وحدهم دون
سواهم ،مع أن الشرف واملروءة والوطنية باتت
تبكي وتنتحب من أفعال أبطال التنسيق األمني.

القبلي ومسجد قبة الصخرة ،لضمان مراقبة كل
ما يجري ورصد كل من يقوم يواجه ويعترض على
من يقتحمون ويدنسون املسجد األقصى املبارك
من اليهود واملستوطنني ،وكان هذا طلبا تقدم به
نتنياهو خالل مباحثاته في برلني فيما سمي
تفاهمات كيري -نتنياهو في شهر تشرين الثاني
 2015بعد اندالع انتفاضة القدس ،إثر اقتحامات
اليهود للمسجد األقصى في موسم عيد الفصح
2015-10-4؛ فلن تضيع حلانا بني االحتالل
اإلسرائيلي من جانب ،والذي كان حريصا على
تركيب الكاميرات ،وال بني الطرف األردني،
الذي يريد من تركيب الكاميرات رصد انتهاكات
اليهود للمسجد األقصى املبارك ،وأنه هو من
يتحكم بهذه الكاميرات ،حيث قناعتنا اليقينية أن
االحتالل وبخبثه ودهائه سيكون قادرا على حتويل
بث الكاميرات والتحكم بها ،حيث هو من ميتلك
ويسيطر على شبكة االنترنت في القدس .إننا ال
نشكك في نوايا الطرف األردني ،ولكننا نحذر من
خبث ومكر الطرف اإلسرائيلي .ومع األسف فإن
املكر قد ينتصر على النوايا احلسنة.
إن خطة ومشروع أعداء اإلسالم باستمرار وصفه
باإلرهاب ،فهذه ماكينته اإلعالمية خلقت رأيا عاما
عامليا يشيطن اإلسالم ويشوه صورته ،وذلك لتبرير
حملهم العاملية عليه .ومخطئ من يظن ويعتقد
أن هذا كان وليد هجمات نيويورك  ،2001التي
نفذها تنظيم القاعدة ،أو هجمات باريس ،2015
أو هجمات بروكسل  2016والتي نفذها تنظيم
داعش.
إن مشاريع الكيد والعداء لإلسالم مشاريع مستمرة
ومتواصلة ،تأخذ لها أشكاال مختلفة والفتات
مختلفة ،وسواء كانت حربا فكرية عبر االستشراق،
أو حربا دينية عبر التبشير ،أو حربا عسكرية عبر
مشاريع االستعمار ،أو حربا بالوكالة عبر دعم حكام
وطواغيت من أبناء جلدتنا ،أو حربا غير مباشرة
عبر دعم املشروع الصهيوني ،وآثار ذلك على األمة
كلها وليس فقط على الشعب الفلسطيني ،بدأ هذا
منذ النكبة عام  ،1948ال بل إنه بدأ قبل ذلك؛ منذ
وعد بلفور عام .1917
 إنهم ال مييزون وال يفرقون بني من يرتكب عمالإجراميا؛ وأقولها بال تردد وال تلعثم ،كما حصل
في باريس وبلجيكيا ،وبني الفلسطيني الذي يدافع
عن وطنه ومقدساته ،أو بني السوري الذي يقاتل
نظاما إجراميا مستبدا قتل نصف مليون ،أو بني
املصري الذي يخوض ثورة شعبية سلمية السترداد
حقه الذي اغتصبه االنقالبيون الذين دعمهم
الغرب وساندهم ومولهم ،في عملية سرقة أول
إجناز للشعب املصري بخلع طاغية جبار اسمه
مبارك ،وانتخاب رئيس شرعي هو محمد مرسي،
لينقلب السيسي عليه ووصف من يرفضون انقالبه
باإلرهابيني.

 ال ،لن تضيع حلانا ،ولن تضيع ولن تتميع هويةشعبنا ،ولن تتشوه بني أفكار داعشية منغلقة ،وال
بني أفكار علمانية ال دينية تدافع عن الشذوذ وتدعو
للرذيلة واإلباحية ،حتى لو تلفعت بعباءة القومية
الوطنية ،وحتى لو دعمتها أحزاب وشخصيات أيا
كان اسمها.
 ال ،لن تضيع حلانا بني االحتالل اإلسرائيلي،الذي كان دائما يصر على تركيب كاميرات في
ساحات املسجد األقصى ،بل وداخل املسجد

حكموا علي بأنين إره ـ ـ ــايب قالوا بأين قد فقدت صوايب
زعموا بأين مسلم متطـ ـ ــرف والويل كل الويل لإلرهاب ــي  -ال ،لن تضيع حلانا ،بعد اليوم ،ال بني حانا وال
إن كان عز القدس صار تطرفا فأنا أبيح تطريف لصحابـ ــي مانا .وإن اللسان الذي يتطاول على ديننا وإسالمنا
يا أيها الدخالء هذا موقفـ ـ ــي لن يدخل اجلبناء من أبوابـي سنخرسه ،واليد التي متتد سنقطعها ،ومن يحاول
يا أيها الغرباء هذا مذهب ـ ـ ــي أمشي هبدي حممد وكتابـ ــي أن يضربنا على خدنا األمين لن ندير له اخلد
إين لَ ِش ٌ
بل من أسـ ــود حممـ ــد واألُ ْس ُد ُتخشى يف نظام الغاب األيسر ،وإمنا سيتمنى لو أن أمه لم تلده ،هذه
ليست عنتريات وال أوهام ،وإمنا هو واقع جديد
 إنهم مبواصلة وصف كل من يقول لهم وملشاريعهم سيراه أعداؤنا رأي العني ،وإن غدا لناظره قريب.السوداء “ال” ،باإلرهاب ،ودمغتُه تالحقه حتى

مررت على املروءة وهي تبكي فقلت عالم تنتحب الفتاة
مجيعا دون خلق اهلل ماتوا
قالت كيف ال أبكي وأهلي

موسكـ ـ ـ ــو من مكة ذرة ولندن من طيبـ ــة كاهلب ـ ــاء
فمن طيبة شع نور اهلدى ومن واشنطن شاع سفك الدماء
 فلن تضيع حلانا ،ولن تنحرف بوصلتنا ،ولننكترث لنعيق غربانكم اإلعالمية ،أو السياسية
التي تصفنا باإلرهاب والدموية ،وسنظل نهتف
وننادي في أسماع الدنيا أننا مسلمون ،وسنظل
نردد هتافنا اخلالد :الله غايتنا ،والرسول قدوتنا،
والقرآن دستورنا ،واجلهاد سبيلنا ،واملوت في
سبيل الله أسمى أمانينا.
 لن تضيع حلانا ،ولن نتيه بعد اليوم في دياجيرظالمكم وظلمكم ،وإمنا نحن الذين سنظل نفتخر
باإلسالم ،نطاول بهذا الفخر عنان السماء ،ولسان
حالنا يردد مع الشاعر:
أنا مسلم ويل الفخار فأكرمين يا هذه الدنيا بدين املسلم
وأنا الربيء من املذاهب كلها وبغري دين اهلل لن أترمن
ولتشهد األيام ما طال امل ــدى أو ضم قربي بعد مويت أعظمي
إين لغري اهلل لست بعاب ـ ــد ولغري دستور السما لن أنتمي
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عن كتابة التاريخ من جديد واخلروج من الدائرة
أثار املقال الذي نشرناها األسبوع
املاضي بعنوان“ :القائمة املشتركة
وحلف الفضول ،االرهاب استنبول
وبروكسل” ،ردود فعل لم تخلو من
الغضب أحيانا ،واحلقيقة أني لم اتفاجأ
بهذه الردود الفعل التي اتسم بعضها
بحدة لم اعهدها من قبل.
ما زلت عند االدعاء القائل ان تاريخ
الفلسطينيني في الداخل لم يكتب بعد،
واننا تعاملنا مع هذا التاريخ وفهمه من
خالل بعض ما وصلنا ،او تعاملنا معه
كمسلمات قالها البعض ،ترسخت في
الوعي والذهن والعقل والتاريخ حتى
صار من الصعب حتى مناقشتها او
مجرد طرح اسئلة عادية ومنطقية للغاية
حولها.
ملاذا اكتب هذا الكالم وما عالقته
بفاحتة املقال ،ببساطة ،الن االخيرة
ال تختلف عن االولى من حيث الكيفية
التي تعاملنا بها مع االحداث ،ومن حيث
حقيقة وجوهر وكنه فهم حقيقة احلالة.
كانت السطحية وما زالت تسيطر على
حالة يجب ان نفهمها بعمق اكبر ،وال
نتركها حتت تصرف “مؤرخون” و
“أكادمييون” و”مستشرقون” فسروا
لنا سلوكيتنا انطالقا من فهمهم،
ورفضوا بقوة الكالم واالتهامات ،قبول
اية رواية اخرى ،لقد حددوا لنا الدائرة
واملساحة التي ميكن التحرك بها ومن
خاللها وال يجوز بأية حال اخلروج من
هناك ،الن اخلروج كما فهمنا الحقا،
يعني اخلروج عن “الطاعة”.
لم يحصل مثال في تاريخ الشعوب ان يتم
تقييم “منسوب حالة وطنية” لشعب
او مجموعة بحسب نسبة تصويت
هذه اجملموعة لصالح برملان كان مبني
باألساس على نفي حالتهم الوطنية،
وتدميرها ،والويل ملن خرج من هناك،
أي الكنيست.
واذا كان باإلمكان قياس “احلالة
الوطنية” لدى العرب بحسب تصويت
العرب للكنيست(طبعا سيقال ان املسالة
تخص التصويت لألحزاب العربية وهذا
سنأتي عليه الحقا) ،فان كل من تواجد
خارج هذا املفهوم مت اتهامهم بالتطرف
والالواقعية ،وصل في اخر انتخابات الى
اتهامه ب”اخليانة” ،هل سمعتم جيدا
من لم يصوت للكنيست االسرائيلي ،أي
الفلسطيني الذي مت تشريد شعبة عام
 1948الذي لم يشارك في انتخابات
الكنيست االسرائيلي اصبح خائنا،
وليس الذي يشارك في التصويت هو
الذي يجب ان يسأل (وهو ليس خائنا
طبعا حتى ال نفهم خطأ) ،هذا هو
التعبير االعنف عن االنهيار السياسي.
واملشكلة ال تكمن هنا فقط ،ما املشكلة
ان يقال مثال ان القائمة املشتركة تشكلت
على اساس املصالح ،وان ال عالقة
باملبادئ في تشكيلها ،املسألة مسالة
العدد المائة الواحد والثالثون 131 -

بقاء ،وقلنا ان املسألة شرعية للغاية،
ملن يبحث عن البقاء ،هل ترتب على
هذه التشكيلة اجلديدة امورا جديدة؟،
نعم يترتب ،هل سيكون الوضع االفضل
بالنسبة لعمل العرب في الكنيست؟،
نعم ،واقصد هنا عملهم سوية وليس
تأثيرهم طبعا.
القائمة التي تشكلت وربع اعضائها
ملاذا يجب ان نفهم ان القائمة املشتركة
هي مشروع سياسي جديد ،وتعبيرا
عن “نضوج” ،مع ان ربع اعضائها
في الكنيست رفضوا تشكيلها مبدئيا،
ألسباب اسرائيلية و”اصولية”؟.
نقل ثقل احلالة السياسية لدى العرب
ومعها احلالة الوطنية الى الكنيست
هو امر ال ميكن االستهانة به ،يترتب
عليه امورا كثيرة ،منها مثال ان كل شيء
مير من هناك ،هناك الدائرة والسقف
كذلك.
االدعاء ان الكنيست هي اسلوب نضال
آخر او اضافي للعرب غير صحيحة،
الن الكنيست في احلقيقة حتدد
السقف واالهداف ،يتصرف من داخلها
بناء عليها ،وليس العكس ،بالكاد يفعل
شيء خارج الكنيست ،من يفكر كنيست
سيبقى هناك ،القائمة املشتركة مثال
عمقت هذا التوجه ،من املمكن مالحظة
غياب االحزاب والعمل احلزبي على
املستوى الشعبي ،االحزاب تكاد تختفي،
مصلحة القائمة املشتركة باملناسبة
ان تختفي االحزاب ،وال نقصد هنا
ان اعضاء القائمة معنيون بذلك ،بل
مصلحة استمرار “منوذج القائمة”.
القائمة املشتركة نقلت الصراعات من
بني مركبات القائمة الى داخلها ،هذا
امر طبيعي للغاية ،القائمة اصبحت
شبه “محاصصة طائفية” ،كل مركب
يحصل على نسبته ،وعليه ينتقل الصراع
الى داخل االحزاب الن صراعها مع
نفسها ،على التمثيل ،بلغة اخرى ،متثيل
احلزب في القائمة مضمون ،السؤال من
ينجح في الوصول الى هناك.
هذا تغيير ال ميكن االستهانة به ،الن
التمثيل في الكنيست هو اهم دعائم
استمرارية االحزاب الناشطة هناك،
خارج الكنيست ستموت ،او ستتحول
الى “تكسي” مع شنطة في احسن
احلاالت ،مادة للتندر السياسي.
اكثر ما يخيف االحزاب الناشطة في
العمل البرملاني هو االختفاء من هناك،
ألنها تعلم ان هذه اول مسمار يدق في
نعشها ،لسبب بسيط للغاية ،لقد كان
ثقل عملها هناك ،ليس ألنها ارادت
فحسب بل الن املسالة على هذا النحو،
الكنيست في النهاية ليس خيار حيادي،
انت تستعملها وهي كذلك ،مثل كل
األشياء.
الكنيست ليست مكانا تقول به ما لديك
وتسير ،وال منصة للتعبير والصراخ،

وكل هذه امورا شرعية للغاية ملن اختار
ان يكون هناك ،انك تستعملها لصالح
قضايا تؤمن بها بغض النظر عن مدى
التأثير والتغيير التي حتدثه ،لكنها
من ناحية اخرى حتدد لك السقف
والدائرة ،وهي بالضرورة تعيد صياغة
وعيك النضالي ،وهذا ال يحصل مبعزل
عن كل االشياء االخرى ،بل يأتي على
حسابها ،مثال ان يختفي العمل والنضال
الشعبي لصالح العمل البرملاني ،هي
ايضا “حتسن” استعمالك.

حنن والدولة
الواحدة والسلطة
الفلسطينية
من املهم االلتفات للغاية حلالة جديدة
ال تقل اهمية عما ذكرنا سالفا ،حتول
الكنيست الى مكان ال يقل اهمية لدى
اجلانب الفلسطيني املمثل بالسلطة
الفلسطينية.
اجلديد هنا التدخل املباشر للسلطة
بواسطة مكتب التواصل الذي يعمل
بشكل ناشط ومثابر في الثالث سنوات
االخيرة في التواصل مع الداخل
الفلسطيني واملكتب ال يعرف نفسه
على هذا النحو ،أي مكتب التواصل
مع فلسطينيي الداخل بل مع اجلانب
االسرائيلي.
من املهم للغاية وطبعا التواصل بني ابناء
الشعب الواحد ،هذه مسألة مفهومة
ضمنا ،لكن من االهم كيف يتم التواصل
وعلى أي اساس.
لألمانة هنا وحتى اكون صريحا
وواضحا ،فقد قدر الله لي ان اشارك
في اكثر من اجتماع في قضايا مختلفة
هنا وفي رام الله ،كان اخرها يوم
التضامن مع فلسطينيي الداخل ،وما
زلت عند قناعتي التي ال اتراجع عنها
ان هذا التواصل مهم ،بل مهم جدا،
لكن من جهتي واوال اريد ان يكون هذا
التواصل على اساس فلسطيني وعلى
اساس اننا ابناء شعب واحد ،وارفض
مبدئيا ان يتم التواصل معنا على اساس
اننا “اسرائيليني” ،وهو امر يجب ان
يقرره جانب السلطة الفلسطينية.
اعرف للغاية احلالة السياسية السيئة
التي آلت اليها املفاوضات ,واعرف
خيبة األمل التي سببتها لدى البعض،
وأعرف ان هناك من راهن وما زال
وسيبقى يراهن على املفاوضات ألنه
ال خيار عنده ،لكن امتنى ان ال يدفع
هذا الى التعامل معنا كإسرائيليني ،وان
يكون التواصل معنا على هذا النحو،
الن التواصل معنا يتم من خالل “مكتب
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التواصل مع اجلانب االسرائيلي” ،وهذا
املكتب يجري اتصاالت واجتماعات مع
كل االطياف االسرائيلية ،بكل توجهاتها،
السياسية والدينية ،واذا كان نؤكد ان
مثل هذا التواصل لم ينفع في السابق
فإننا ما زلنا عند ذات القناعات.
لكن ان يتم التواصل معنا على اساس
اننا “اسرائيليني” فهذه مسألة فيها حالة تفاعلية انسانية واقعية.
مخاطر ال ميكن االستهانة بها ،وهي من يتحدث عن “فوائد االنترنيت
ترتبط في تقديرنا الى ما روج ويروج له ومضاره” هو في احلقيقة ال يتحدث
مؤخرا“ ،حل الدولة الواحدة” ،بعد ان عن شيء ،مثل “االبحار اآلمن”
سقط خيار “حل الدولتني” وبات “غير في االنترنيت ،هو بالضبط يشبه
واقعي” او “غير قابل للتحقيق” بحسب االبحار في احد احمليطات واخذ كل
االحتياطات ،في مكان ال تعرف ما
الواقع اجلغرافي والدميوغرافي.
عندما تفشل خيارات بنى عليها البعض سيالقيك ،مثل سمكة قرش تقفز في
كمسألة استراتيجية ،عندما “يكتشف” وجهك فتنهي وجودك.
انها فاشلة ،و”غير ممكنة” ،في ظل طبعا هذه ليست دعوة للهروب من
“التعنت االسرائيلي”(وهل كان امر التكنولوجيا وال من “احلداثة” التي
اخرا متوقعا؟) ،وال يصبح امكانية للعودة دمرت حياتنا ،بل دعوة للتفكير مجددا
الى اخللف ،او على االقل للتوقف ،بواقع نعتقد انها “قدر محتوم” ال ميكن
بل وحتى االنسحاب ،والن اخليار هو الهروب منه.
التفاوض ثم التفاوض الى التفاوض“ ،االدمان” الذي نشاهده اليوم (ومن منا
فان كل اخليارات تصبح ممكنة ،أي ال يعرفه ويعاني منه احيانا في بيته؟؟)،
هو امر يفوق مسألة ما نشاهد ،هذا
شيء.
االدمان يعيد تغيير النفسية ويساهم
في عملية التقطيع الذي نعيشها اصال،
ويحدث عمليات من القطع ايضا داخل
النفسية الواحدة.
التكنولوجيا ليست امرا سيئا بل من
يستعملونها هم من يجعلون االمر على
هذا النحو ،كل واحد منا يعرف ان هناك
امر يحتاج الى “عالج” ،وانا استعمل
كلمة عالج هنا للتأكيد على ان هناك
مرض ،وفقط املرض يحتاج الى عالج،
عندما قلنا إن ساحات التواصل
والى خطوات عالجية عملية ،سنقترح
االجتماعي ستصبح “ساحات احلياة
اتخاذها منذ االن ،ألننا ال نريد فقط
اجلديدة” وكان ذلك على ما اذكر في
“التشخيص” ،وألننا نعتقد ايضا ان
بداية انطالقها ،لم اتوقع ان يصل االمر
مجتمعنا ليس سيئا ومنحرفا ومنهارا
الى احلد الذي وصلت االمور هذه
كما يرى البعض ،كل ما في االمر هو
االيام.
اخذ مسؤولية،
عندما نقول ان االعالم يستعملك كما
اول هذه اخلطوات العملية هي ان
تستعمله ،وان اجلهل به ومبا يحدثه
حتدد يوميا جلسة في البيت ،يكون
من تأثيرات وتغييرات ،ستكون نتائجه
اقلها نصف ساعة ،يجتمع بها كل
كارثية على املدى البعيد ،فإننا لم نقصد
افراد العائلة ،وتهتم او تهتمي ان
ابدا “ترويع الناس” من “الرجس”،
يجتمع اجلميع ،تضعوا هواتفكم جانبا
بل فقط التعامل معه بتأني ،النتائج كما
وتتحدثون ،او حتى ال تتحدثون(!!)
نشاهد اليوم هي في بداياتها ،االمر كما
املهم ان تشاهدوا بعضا “تتمتعوا” في
تؤكد معظم االبحاث(في الغرب يعني
وجوه بعضكم ،سيكون االمر صعبا في
مش عند العرب) ،ما زال في بداياته من
البداية ،وتكتشفوا كم هو االمر صعب
حيث التأثير على االجيال القادمة.
للغاية مع الصغار بالذات ،ال تيأسوا،
“االعالم اجلديد” كما نسميه ما
عليكم املواظبة واالستمرار ،هذا عالج،
زال ينتج حاالت جديدة من التفاعلية
بالضبط مثل أي عالج ،هل كنت ستترك
االجتماعية ،تنعكس على شكل تواصل
الطبيب لو قال لك انك حتتاج لعشرين
متخيل لصالح تفكيك وتدمير التواصل
زيارة ملعاجلة اصبعك؟ ،فكيف ستترك
االجتماعي االنساني.
نفسك وعائلتك؟؟
التوجيه في شبكات التواصل صار امر
بالنجاح إن شاء الله وال تنسونا من
شبه مستحيل ،مثل الرقابة والضبط،
دعائكم.
ال ميكن ان تراقب وال ميكن ان تضبط،
فقط تستطيع ان تربي وتخلق مجموعة
قيمية بديلة كمرجعية الى جانب اعادة

االهنيار والتفكيك
على الشبكة،
النصيحة األوىل
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القبس الرياضي

اليوم اجلمعة :جــت على
موعد لالحتفال التارخيي
بالصعود للدرجة الثانية
تتجه االنظار اليوم اجلمعة الساعة
الثالثة والنصف مللعب طوبروك ،وقرية
جت على موعد لالحتفال التاريخي
للدرجة الثانية الول مره في تاريخهم،
ومن أجل حتقيق الهدف املنشود ،يجب
على املعسكر اجلتاوي حصد نقطة على
االقل لضمان االرتقاء رسميا ،حيث
يتواجد تالمذة املدرب ريان طه في
املرتبة األولى وبفارق ثمانية نقاط عن
مطاردهم نادي الرياضي قلنسوة ،في هبوعيل أورنيت  ،3-1والتي جرت
املقابل تبقى ثالث مباريات حتى نهاية على ملعب باقة البلدي بحضور حوالي
املوسم الكروي  ،2015-2016كل ذلك ألف مشجع ،الذين كانوا شاهدين
جاء بعد الفوز في املباراة االخيرة على على ارتفاع عدد النقاط لـ  52نقطة،

لالعبني والطاقم املهني واإلداري
وقدمني بالدرجة الثانية.
مدرب الفريق ريان طه قال لصحيفة وجمهورنا الكبير ،سنلعب حتى
القبس " :رسميا جت بالدرجة الثانية ،الدقيقة االخيرة ،ومهمتنا االن الفوز
حققنا االجناز التاريخي ،كل االحترام في املباراة املقبلة على نادي الرياضي

نتانيا ،واالحتفال مع جمهورنا الكبير
إن شاء الله".
فطني غرة مدير فريق جت" :هذا
االجناز جاء نتيجة عمل دؤوب استمر
خلمس سنوات على تأسيس فريق
الوحدة جت ،أود أن أشكر اجلميع
وعلى رأسهم جمهورنا الغالي ،على
الدعم املتواصل خالل املوسم الكروي،
في املقابل تبقى ثالث مباريات ونريد
الفوز في جميعها ،مع العلم أن نقطة
واحدة تكفينا ،ولكن نسعى حلصد
تسعة نقاط ،واألهم يوم اجلمعة على
نتانيا".

هبوعيل باقة يستقبل أسي غلبواع بعد الدرجة الثانية :احتاد أبناء باقة يواجه
اختبار صعب أمام طرعان مبباراة قاع
التعادل  12بالدرجة األوىل
يستقبل هبوعيل باقة الغربية ،اليوم اجلمعة
الساعة الثالثة إال ربعا على ملعبه ،فريق هبوعيل
أسي غلبواع ،ضمن مباريات األسبوع  26للدرجة
االولى الشمالية ،حيث يأتي اللقاء بعد أن حصد
االحمر البقاوي التعادل رقم  12هذا املوسم خالل
املباراة اخلارجية األخيرة ضد هبوعيل كفر كنا
بنتيجة  ،1-1سجل لباقة املهاجم بيرتس جملئيل
في الدقيقة  27من عمر اللقاء ،ليصبح رصيد

في املباراة االخيرة أمام بيت شان بنتيجة ،3-1
ليتجمد رصيدهم الربعة عشر نقطة وفي املرتبة
األخيرة.
يوسف عوضي العب هبوعيل باقة قال لصحيفة
القبس":كنا نستحق الفوز في املباراة االخيرة أمام
كفر كنا ،ولكن أهدرنا العديد من الفرص ،االنظار
تتجه اآلن ملباراتنا ضد أسي غلبواع ،والعودة ملسار
االنتصارات ،وخاصة أن املباراة على ملعبنا وأمام

تالمذة املدرب تساحي إيلوز  36نقطة وفي املرتبة جمهورنا الكبير ،الن هدفنا إحتالل أحد املراتب
السادسة ،في املقابل هبط الفريق العربي احتاد اخلمس األولى واملشاركة في ألبلي أوف العلوي إن
مجد الكروم نهائيا للدرجة الثانية ،بعد أن خسر شاء الله".
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يستضيف فريق
احتاد أبناء باقة
غدا
الغربية،
السبت الساعة
الرابعة والنصف
على ملعبه فريق
نادي الرياضي
طرعان ،ضمن
مباريات األسبوع
 27للدرجة الثانية
املنطقة الشمالية
" ب" ،حيث تأتي
هذه املباراة بعد
ان حصد املعسكر البقاوي أربعة
نقاط خالل أسبوع ،بعد التعادل
اخلارجي أمام سولم بنتيجة
 ،2-2والفوز على مكابي أم
الفحم بنتيجة ، 3-0سجل لباقة
كل من احمد شوملي ومجد
عريدي وعمر محاميد ،ليصبح
رصيد تالمذة املدرب عمار
مواسي  27نقطة وفي املرتبة 14

 ،وبفارق خمسة نقاط عن اخلط
األحمر ومكابي يافة الناصرة،
وذلك قبل  3أسابيع على نهاية
املوسم الكروي ،2015-2016
وبداية ألبلي أوف العلوي
والسفلي.
وحسب املعطيات في موقع
االحتاد العام لكرة القدم فإن
فريق احتاد أبناء باقة يتواجد
في املرتبة اخلامسة بنسبة

تسجيل األهداف في كل مباراة
مبعدل  ،1.2وفي املرتبة الثانية
في تلقي األهداف مبعدل 1.7
بكل مباراة ،وفي املرتبة اخلامسة
بنسبة تلقي البطاقات الصفراء
مبعدل بطاقتني ونصف بكل
مباراة ،اما أكثر العب بالدوري
تلقى البطاقة الصفراء فهو
املدافع ميخائيل بن حيمو
وبرصيده عشرة بطاقات.
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كرة سلة  :فوز مهم جلت على رمات
هشارون عشية لقاء زخرون
جنح فريق هبوعيل املنهل جت في حتقيق فوزا خارجيا ،منتصف
االسبوع ،على فريق هبوعيل رمات هشارون بنتيجة ،50-71
بحضور العشرات من محبي املعسكر اجلتاوي ،ليصبح رصيد
تالمذة املدرب عبد الرحمن شاكر وتد  39نقطة وبفارق السالت
عن املتصدر إليتسور نتانيا ،وذلك عشية املباراة اخلارجية املهمة
أمام هبوعيل زخرون صاحب املرتبة السادسة ،ضمن مباريات
األسبوع  21للدرجة االولى منطقة الشارون.

وفي حديث مع املدرب عبد الرحمن وتد قال  :أوال أريد أن أشكر
جمهورنا الذي رافقنا وحتمل عناء السفر ،وكانوا شاهدين على
الفوز الغالي الذي حققناه في رحلة الصعود التاريخي للدرجة
القطرية ،الذي نسأل الله أن يكون من نصيبنا إن كان عبر مباريات
االختبار او املرتبة األولى ،هدفنا اآلن مواصلة سلسلة االنتصارات
وحصد كل النقاط حتى نهاية املوسم الكروي إن شاء الله".

رمسيا  :صعود فريق هبوعيل عارة – عرعرة للدرجة الثانية بدون أي خسارة
ضمن فريق هبوعيل عارة – عرعرة نهائيا
ورسميا صعوده للدرجة الثانية ،وذلك بعد
فوزهم في املباراة االخيرة امام أكثر من
ألف مشجع على بيتار أم الفحم بهدف
وحيد سجله الالعب علي اجلش ،معلنا
العودة للدرجة الثانية بعد أكثر من  5أعوام
بالدرجة الثالثة واملنافسة في كل عام على
االرتقاء.
يذكر أن فريق هبوعيل أبناء عارة – عرعرة
يتواجد في املرتبة االولى وبرصيده 58

نقطة وبفارق تسعة نقاط عن مطاردهم
هبوعيل الفرديس ،مع العلم أنه تبقى
ثالث مباريات حتى نهاية املوسم الكروي
بالدرجة الثالثة منطقة يزراعيل ،في املقابل
فاز فريق عرعرة حتى اآلن في  19مباراة
وتعادل في مباراة واحدة فقط وبدون أي
خسارة  ،وسجلوا  62هدفا وتلقت شباكهم
ثمانية أهداف فقط ،وذلك عشية املباراة
املقبلة اليوم اجلمعة الساعة الرابعة على
ملعبهم أمام احتاد الناصرة.

مدرب الفريق بدر جوجاه قال" :مبروك
لقرية عرعرة وللوسط العربي كله ،هذا
االجناز الكبير جاء بفضل العمل الدؤوب
بني الطاقم املهني واإلداري والالعبني
ودعم جمهورنا الكبير في جميع املباريات
البيتية واخلارجية ،وفي املوسم املقبل
سنكون فريق قوي وند عنيد جلميع الفرق
بالدرجة الثانية إن شاء الله".

أربعة فتايات من باقة
حتصدن املراتب االوىل
مبباريات دولية
حصدت أربعة فتايات من مدينة باقة الغربية،
في االيام األخيرة ،على أربعة ميداليات في
مسابقة اجلودو الدولية ،والتي أقيمت في مدينة
حيفا ،مبشاركة عدة دول ،أمثال بولندا وروسيا
وأوكرانيا ،وقد شاركت الفتاة طيبة عويسات
عشرة أعوام ،والتي حصدت املرتبة الثانية

وامليدالية الفضية ،فيما حازت الفتاة شهد
مواسي (  10أعوام) على امليدالية البرونزية
لفئة وزن  28كيلو.
وفي نفس السياق حصدت سنا قعدان ( 12عاما)

وراما قعدان ( 10أعوام) من باقة الغربية ،على
املراتب الثانية والثالثة في املباريات االولومبية
في تركيا مبشاركة عدة دول مثل السعودية،
تركيا ،مصر ،اجلزائر ،املانيا ،فرنسا ،واجنلترا.
وقد أبدت املتسابقتان من باقة فرحتهما
الشديدة بالتجربة املثيرة والرائعة التي مرتا
بها ،حيث عبرتا عن شعورهن اجلميل بأن تتبارا
مع ابطال من جميع الدول ،فقد استطاعت
سنا ورامة احلصول على املراتب األولى ،فقد
حصدت راما على املرتبة الثالثة في الكاتا
والرابعة في القتال ،بينما حصلت سنا على
املرتبة الثالثة في الكاتا رغم صعوبة املباراة ،وقد
اهديتا جناحهن ملدرسة الرازي باقة الغربية.

توتنهام اإلجنليزي يدرس التعاقد مع السوري حممود داوود
كشفت صحيفة "بيلد"
األملانية الشهيرة ،عن اقتراب
نادي توتنهام من التعاقد مع
الالعب األملاني من أصل
سوري ،محمود داوود صاحب
ال 20عاماً ،و العب بوروسيا
مونشنجالدباخ األملاني ،داوود
الذي يقدم مستوى رائع مع
ناديه حيث شارك في 26
مباراة هذا املوسم ،وشارك في
مباريات دوري أبطال أوروبا،
أبرزها أمام مانشستر سيتي
اإلجنليزي ،إشبيلية اإلسباني
ويوفنتوس اإليطالي.

حتدثت صحيفة "بيلد" عن
شبه إتفاق بني نادي توتنهام
ونادي بوروسيا مونشنجالدباخ
للتعاقد مع الالعب في املوسم
املقبل ،على أن يقوم السبيرز
بإعارته إلى ناديه ملدة موسم،
ثم يعود إلى اجنلترا مرة
أخرى .الصفقة ستكلف
خزائن النادي اللندني ،من
 30إلى  35مليون يورو ،نظراً
لصغر سن الالعب ،و تنافس
العديد من الفرق لضمه
أبرزها ،مانشستر يونايتد
ومانشستر سيتي وتشيلسي.
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ماكس إبيرل ،املدير الرياضي
للنادي األملاني حتدث إلى
"بيلد" وقال ":نريد أن يلعب "مو"
معنا في املوسم املقبل ،ليس
لدينا فكرة عن املفاوضات
مع أي ناد ولكننا سنشترط ميتلكون جودة كبيرة وبالسن
أن يلعب معنا املوسم املقبل .الصغير ،وداوود ميلك تلك
الصحفي توم كولومسي ،املواصفات" .ونشرت بيلد
الذي يعمل في صحيفة تصريحات سابقة حملمود
"لندن إيفينينج ستاندرد" قال داوود يقول فيها ":أنا أحب
ل"بيلد" ":توتنهام يبحث عن وأفضل أن أبقى في بوروسيا
الالعبني املميزين وصغار مونشنجالدباخ في الوقت
السن لكي يستثمر فيها ،احلالي" .جدير بالذكر أن
باألخص الالعبني الذي

جدول مباريات نهاية
األسبوع لكافة الدرجات
مباريات ألبلي أوف العلوي للدرجة العليا:

مكابي حيفا – احتاد أبناء سخنني – السبت –  17:45ستاد
الدوحة
مكابي تل أبيب – هبوعيل رعنانا – األحد – 20:30
بيتار القدس – هبوعيل بئر السبع – االثنني – 20:55
بني يهودا تل أبيب – مكابي بيتح تكفا – السبت – 15:30
هبوعيل كريات شمونة – مكابي نتانيا – السبت – 19:45
هبوعيل تل أبيب – هبوعيل عكا – السبت – 20:00
هبوعيل حيفا – هبوعيل كفار سابا – األحد – 19:00
مباريات األسبوع الـ  30للدرجة املمتازة:

أشدود – هبوعيل رمات هشارون – اجلمعة – 16:00
هبوعيل أشكلون – هبوعيل رمات غان – اجلمعة – 16:00
مكابي يفنة – بيتار شمشون تل أبيب – اجلمعة – 16:00
هبوعيل بيتح تكفا – هبوعيل العفولة – اجلمعة -16:00
هبوعيل كتمون – هبوعيل القدس -اجلمعة – 16:00
هبوعيل ريشون لتسيون – مكابي هرتسليا – اجلمعة – 16:00
الدرجة األوىل:

داوود جاء من نادي فورتونا
دوسيلدورف في عام 2010
عندما كان في مرحلة
األشبال ،وترعرع في نادي
بوروسيا مونشنجالدباخ ،حتى
شارك هذا املوسم كأساسي
رغم أن عمره لم يتجاوز ال20
عاما.

هبوعيل باقة – أسي غلبواع – اجلمعة –  14:45ملعب باقة
الدرجة الثانية:

احتاد أبناء باقة – طرعان – السبت –  16:30ملعب باقة
الدرجة الثالثة:

نادي الرياضي نتانيا – الوحدة جت – اجلمعة – 15:30
طوبروك
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كالسيكو األرض ..غدا السبت

جيمع برشلونة وريال مدريد يف مباراة األرقام
ميسي يريد هدفه رقم  500يف شباك امللكي
أعرب الالعب األرجنتيني ليونيل ميسي جنم برشلونة عن أمله
بتسجيل هدفه الشخصي رقم  500في شباك ريال مدريد ،في
املباراة التي ستجمع الفريقني يوم غد السبت في الدوري األسباني.
وقال ميسي في تصريحات لشبكة "تي واي سي" التلفزيونية:
"سيكون سيناريو رائعا الوصول لهذا الرقم بهذا الشكل".
ويعتبر الهدف الذي سجله ميسي في شباك بوليفيا هو الهدف
رقم  50له على املستوى الدولي ،حيث أصبح يفرقه عن الرقم
القياسي للهداف التاريخي للمنتخب األرجنتني جابريل باتيستوتا
أربعة أهداف فقط.

وحاز ميسي على دعم زميله في املنتخب خافيير
ماسكيرانو الذي أشار إلى أن وصول ميسي
لصدارة هدافي املنتخب األرجنتيني أمر
سيتحقق مع مرور الوقت.
وأضاف" :كما يحدث دائما مع ليو،
األرقام تتحطم مع مرور الوقت ،هذا أمر
طبيعي بالنسبة له وال يكلفه جهدا ،أمتنى
أن يحقق هذا في أسرع وقت ألن هذا
يعني أنه اجتهد لصالح الفريق".

العبو ريال مدريد بال ذاكرة
انتصارات يف كامب نو!

دوماً ما كان ريال مدريد لديه تشكيلة العبني
مميزة ،معتادة على الفوز في الكالسيكو ،ولكن
يبدو أنه في اآلونة األخيرة ،باتت ذاكرة الفوز في
الكالسيكو محدودة على الغرمي برشلونة خاصة
في ملعبه كامب نو.
ففي تقرير نشرته صحيفة ماركا املقربة من ريال
مدريد ،حتسرت فيه على وضع فريقها احلالي ،في
استعراض منها لعدد الالعبني احلاليني بامليرينغي
الذين سيخوضون لقاء الكالسيكو املقبل في كامب
نو.
حيث كشفت الصحيفة أن  6العبني فقط من جميع
العبي الفريق امللكي ،سبق لهم حتقيق الفوز على
برشلونة في معقله ،ومنهم  4العبني فقط هم من
سيشاركون كأساسيني أمامه في مباراة الكالسيكو

املنتظرة ليلة غد السبت.
وذكرت ماركا أسماء هؤالء الالعبني الـ  ،6وهم:
 راموس :فوزين في الليغا ،و مثلهما في كأسامللك.
 بيبي :فوزين في الليغا ،و مثلهما في كأس امللك. رونالدو :فوز وحيد في الليغا ،و مثله في كأسامللك.
 أربيلوا :فوز وحيد في الليغا ،و مثله في كأسامللك.
 بنزمية :فوز وحيد في الليغا. فاران :فوز وحيد في كأس امللك.وسيشارك من بني هؤالء الالعبون الـ  6فقط 4
العبني ،ألن واحد بني فاران وبيبي سوف يشارك،
بجانب عدم مشاركة اربيلوا البعيد عن اجلاهزية

الفنية.
أي أنه سيكون في الكالسيكو  7العبني على األقل،
لم تعرف ذاكرتهم الفوز على برشلونة في كامب نو.
وانصب حديث ماركا على الظهير البرازيلي
مارسيلو ،وأن مشاركته مع امليرينغي في ملعب
كامب نو دوماً ما تنتهي بهزمية لصالح صاحب

األرض ،عكس عندما شارك بديله كوينتراو في
مباراتني حالف األبيض فيهما الفوز.
بينما مشاركات مارسيلو كانت كارثية في كامب
نو ،ففي  5زيارات له في الليغا ،خسر  4مباريات
وتعادل في واحدة ،ووسمت مبارياته في كامب نو بـ
"اللعنة" على الفريق املدريدي.

ح ـقــائ ـ ـ ــق وأرق ــام ع ــن امل ـ ـ ــواجـ ـ ـهـ ــة ال ـ ـقـ ــادم ـ ـ ــة
خسر برشلونة في مباراة
واحدة فقط ضمن أخر
 7مواجهات أمام ريال
مدريد على ملعب الكامب
نو وكانت في أبريل
.2012
حقق برشلونة االنتصار
على ريال مدريد في 4
من أخر  6مواجهات
أمام امليرينغي في جميع
املسابقات.
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لم يخسر البلوغرانا في
 22مباراة متتالية في
الليغا على ملعب كامب نو
مسجلني هدف واحد في
كل مواجهة على األقل.
حقق فريق ريال مدريد
الفوز في  4مباريات
متتالية وهذه هي السلسلة
األفضل للفرنسي زين
الدين زيدان منذ توليه
قيادة الفريق.

ريال مدريد هو الفريق
األكثر تسجيال للهدف
األول في مواجهات الليغا
وجنحوا في حتقيق ذلك
في  24مرة.
برشلونة هو الفريق األكثر
حصدا للنقاط بعد تلقيه
هدفا (.)15
آخر  4بطاقات حمراء
في هذه املواجهات كانت
كلها لصالح العبي ريال

مدريد.
حتصل النادي الكاتالوني
على  16ركلة جزاء في
هذا املوسم وبذلك يكون
الفريق األكثر حصدا
لركالت جزاء في موسم
واحد من .2005/2006
متكن ليونيل ميسي من
التسجيل في أخر 6
مشاركات له على ملعب
الكامب نو (.)8
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مجتمع

بارتنر هي األفضل وفق التقرير السنوي لوزارة
االتصاالت للعام  2015يف جمال شكاوي اجلمهور
أصدرت وزارة االتصاالت مؤخراً تقريرها
السنوي للعام  2015حول شكاوي اجلمهور
ّ
في مجال استهالك خدمات االتصال
واملقارنة ما بني شركات االتصاالت اخملتلفة
بكم ّية الشكاوى ومصداقيتها ،ويشير التقرير
إلى تفوق شركة بارتنر بفارق كبير عن بق ّية
الشركات األخرى من
حيث عدد الشكاوى
وصحتها نسب ًة إلى
حجمها في السوق.
أن عدد
وأوضح التقرير ّ
سجل
الشكاوى األقل
ّ
لصالح شركة بارتنر،
بحيث كان هنالك 2.7
شكاوى لكل 10,000
منتسب خالل العام
 ،2015األمر الذي
يضع بارتنر في املرتبة
األولى من حيث
جودة اخلدمات التي
تقدمها وبفارق كبير
ّ
عن الشركات األخرى،
علماً
أن مستوى
ّ
أن وزارة االتصاالت حترص على
اخلدمة في بارتنر في
حتسن دائم ،إذ كان ويشار إلى ّ
ّ
سنوي ،لدفع
معدل الشكاوى خالل العام  3.1 ، 2014لكل اعداد ونشر هذا التقرير بشكل
ّ
ّ
 10,000منتسب أو زبون.
الشركات اخلليو ّية على حتسني مستوى
ويشير التقرير كذلك إلى تف ّوق شركة بارتنر
أيضاً من حيث العالقة ما بني حجم الشركة
في السوق ومصداق ّية الشكاوى التي ق ّدمت،
بحيث تواصل بارتنر تق ّدمها وتبوءها املرتبة
األولى في عدد الشكاوى الصحيحة نسب ًة
إلى حجمها.

اخلدمات التي تق ّدمها للزبائن ،ودفعها
كذلك ملعاجلة توجهات اجلمهور.
عبد عدوي ،مدير قسم التسويق للمجتمع
العربي في شركة بارتنر ،قال" :هذه النتائج
املش ّرفة تعكس جهودنا الكبيرة التي نبذلها
في سبيل ارضاء الزبائن وتوفير أفضل
اخلدمات لهم .ال
ّ
شك أن وجود مراكز
التابعة
اخلدمة
لبارتنر في العديد
من البلدات العرب ّية،
يعكس اهتمام الشركة
بالزبون العربي ،فهذه
املراكز موجودة قريباً
من اجلمهور وتو ّفر
له اخلدمات بالصورة
األمثل واألجنع ،وليس
غريباً أن تكون بارتنر
األولى من حيث انتشار
هذه املراكز في البلدات
العرب ّية .أنا أشكر
الزبائن على ثقتهم بنا،
وسنستمر ببذل كل
الطاقات واجلهود الرضائهم واحلفاظ على
هذه الثقة املتبادلة".

كوكا كوال يف لقاء مثري مع مستهليكها يف
إطار محلة طعم احلياة
انطلقت شركة كوكا كوال
خالل االسبوع االخير في
فعاليات خاصة للمجتمع
العربي ،ودعت في اطارها
املستهلكني للتمتع بتجربة
خاصة ومميزة ميكنهم من
خاللها التمع من حلظاتهم
مع كوكاكوال.
جتدر االشارة الى ان
كوكاكوال اطلقت مؤخرا

حملة كوكاكوال اإلعالنية
العاملية " طعم احلياة
ودعت جمهور املستهلكني
من خالل فعالية ديجيتالية
وتفاعلية الى مشاركة
أجمل اللحظات مع
كوكاكوال طعم احلياة،
والفوز بجوائز قيمة.
وكان طاقم احلملة قد
توجه خالل هذا االسبوع
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الى كفر مندا والفريديس
وسيتوجه خالل االسابيع
القادمة الى عدة بلدات
من بينها :الناصرة ،باقة
الغربية ،رهط ،جلجولية،
مجد الكروم ،شفاعمرو،
نحف ،كفر مندا ،يافة
الناصرة والرينة.
للمزيد من املعلومات
حول
والتفاصيل

الترويجية
الفعاليات
وامليدانية ميكنكم زيارة
موقع الفعالية www.
cocacolamoments.
 co.ilاو من خالل صفحة
الفيسبوك اخلاصة بـ
كوكا-كوال باللغة العربية:
.Coca-Cola as7ab
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زيارات مزنلية سعيدة

طاقم العيادة املستقلة لكالليت في مكر اجلديدة يقوم في إطار
فعاليات يوم االعمال الصاحلة بزيارة املرضى غير القادرين
على مغادرة منازلهم ويقدم لهم الهدايا
طاقم العيادة املستقلة التابعة لكالليت في مكر اجلديدة انضم
لطواقم عشرات العيادات التابعة لكالليت والتي بادرت إلى
القيام بفعاليات من أجل اجملتمع في يوم األعمال الصاحلة.
د .رامي ابو رمحني واملمرضة رويدة يونس قاموا بزيارة املرضى
غير القادرين على مغادرة منازلهم وقدموا لهم هدايا رمزية تقدم
بها طاقم العيادة :الصيدلي الياس كنعاني ،السكرتير املسؤول
سهيل ابو رمحني والسكرتيرة ربى ملحم .شملت الهدايا أدوات
لتنظيم تناول االدوية الثابتة التي يتناولونها بشكل اسبوعي،
بعض الشوكوالتة وكراسة ارشاد باللغة العربية .اسعدت الزيارة
والهدية املرضى وأفراد عائالتهم بشكل كبير.

املديرالعاماجلديدلوزارةالعلوم،التكنلوجياوالفضاء
يف زيارة ألكادميية القامسي ضمن فعاليات الفضاء
في إطار أسبوع الفضاء اإلسرائيلي ،قام املدير العام لوزارة العلوم ،الذي استلم منصبه
مؤخرا في بداية شهر شباط  ،2016السيد فيزان بيرتس ،بزيارة ألكادميية القاسمي،
وذلك بهدف التعرف عن قرب على
فعاليات مركز القاسمي لعلوم الفضاء
واملرصد الفلكي ،وذلك عقب فوز
األكادميية بتمويل ودعم وزارة العلوم
إلقامة أمسيات وفعاليات فلكية في
مجال الفلك العلوم الفضاء .باإلضافة،
قام السيد ايتاي ليفي مندوب وكالة
الفضاء اإلسرائيلية باالنضمام للزيارة
بهدف التعرف على الفعاليات الفلكية املعروضة في األكادميية ،وكذلك مساعدو السيد
فيزان بيرتس.
خالل الزيارة ،استقبل الزوار نائب املدير العام السيد محمد كتاني ،وكذلك مدير
مرصد القاسمي الفلكي األستاذ محمد عبد الرؤوف كتاني ،وذوي وظائف أخرى
في األكادميية .قام الطاقم بجولة في مرافق االكادميية ،حيث اطلعوا عن كثب على
الورشات واحملاضرات والفعاليات التي ف ّعلتها األكادميية في مجال الفلك وعلوم
الفضاء ،كما وقد قاموا برصد النجوم الثنائية عبر التلسكوبات املتقدمة في مرصد
القاسمي وبارشاد طاقم املرصد.
باإلضافة لذلك ،اطلع الزوار على اخلطوات اجلبارة التي تقوم بها األكادميية واملبادرات
الرائدة في مجال العلوم والفلك ،وكذلك إجنازات املؤسسة عامة وعلى مستوى الوسط
العربي بشكل خاص.
في نهاية الزيارة ،شكرت األكادميية املدير العام لوزارة العلوم السيد فيزان بيرتس
والسيد ايتاي ليفي مندوب وكالة الفضاء على زيارتهم ،ومتنوا للسيد بيرتس النجاح
في مهامه اجلديدة .وبادل الزوار األكادميية بأمنيات اإلستمرار بالنجاحات البارزة
واستمرار التعاون بني أكادميية القاسمي ووزارة العلوم ملا فيه املصلحة للمجتمع العربي.
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ثقافات

إصدار كتاب جديد باللغة االجنليزية حول التعليم العايل لدى
األقل ّية الفلسطين ّية داخل اسرائيل

أصدر الباحثان د .قصي
حاج يحيى ،رئيس برنامج
اللقب الثاني في التربية
والثقافة العربية في املعهد
األكادميي العربي للتربية
في كل ّية بيت بيرل ،ود.
خالد عرار ،رئيس مشارك
لبرنامج اللقب الثاني في
االدارة التربو ّية في كل ّية
سخنني ومحاضر في
املركز األكادميي أور يهودا،
كتاباً باللغة االجنليز ّية
حول التعليم العالي لدى
االقل ّية الفلسطين ّية داخل
اسرائيل .و ّ
مت اصدار
الكتاب في دار النشر
املعروفة عاملياً "بالغريف"
في نيو يورك.
ويتناول الكتاب كافة
جوانب وحيثيات اكتساب
التعليم العالي في أوساط
األقل ّية الفلسطين ّية داخل
اسرائيل ،وذلك على ضوء

ادراك أبناء األقل ّية ألهم ّية
الدراسة األكادمي ّية كرافعة
اجتماع ّية واقتصاد ّية .كما
يعالج الكتاب الصعوبات
التي يواجهها خريجو
املدارس الثانوية عند
االلتحاق
محاولتهم
مبؤسسات التعليم العالي
ّ
وظاهرة الدراسة خارج
البالد كبديل للتغلب
على هذه الصعوبات.
ويخوض الكتاب أيضاً في
التحديات التي يواجهها
الفلسطينيون
الطالب
الذين يلتحقون مبؤسسات
التعليم العالي االسرائيل ّية،
بالذات عند التالقي ما
بني اخللف ّية التقليد ّية
التي يأتي منها الطالب
من ناحية والثقافة الغربية
التي مت ّيز اجلامعات
االسرائيل ّية من ناحية
واالنكشاف
أخرى،

على حضارة مختلفة
وانعكاسات ذلك على
اجملتمع عام ًة.
ويتطرق الباحثان كذلك
إلى ظاهرة تزايد التحاق
النساء الفلسطينيات في
اسرائيل بالتعليم العالي
بأعداد كبيرة ج ّداً،
واالرتفاع الهائل في نسبة
الفلسطين ّيني
الطالب
املعاهد
في
عام ًة
األكادمي ّية االسرائيل ّية،
بالذات في السنوات
األخيرة ،اال أ ّنه باملقارنة
مع الطالب اليهود ،ال تزال
نسبتهم منخفضة ،األمر
الذي استدعى مجلس
التعليم العالي في اسرائيل
إلى تعيني جلنتني مهنيتني
لفحص املوضوع وتقدمي
التوصيات اليجاد احللول
املناسبة لرفع نسبة متثيل
الطالب العرب في املعاهد

ويخوض
االسرائيل ّية.
الباحثان في جدوى
االقتراحات التي ق ّدمتها
اللجنتني.
وأثنى بروفيسور جيروين
هويسمان ،احملاضر الكبير
في جامعة غنت في بلجيكا
ومح ّرر مجلة "سياسات
التعليم العالي" ،على هذا
العمل األكادميي قائ ً
ال:
"إن الباحثني يقدمان
ّ
نظرة شاملة وعميقة
حول احلواجز والتحديات
التي تواجهها األقل ّية
العرب ّية الفلسطين ّية في
اسرائيل فيما يخص
التعليم العالي" .وأضاف
"أن هذا الكتاب اجباري
ّ
لكل شخص مهتم مبوضوع
التعليم العالي في أوساط
األقليات".
ومن جانبها قالت
بروفيسور راحيل بروكس،
عميدة كل ّية علم االجتماع
في جامعة سري في
بريطانيا ومح ّررة مجلة
"علم االجتماع التربوي"
"إن هذا الكتاب يصف
ّ
جتارب
بالتفصيل
العرب الفلسطينيني في
اكتساب التعليم العالي
في اسرائيل ،وهو يق ّدم

مساهمة ها ّمة في احل ّيز وسماع القصص التي
األكادميي والسياسي".
تخص الشرق األوسط،
الكتاب
هذا
فإن
لذا
يقدم
ّ
ّ
ومن ناحيته قال بروفيسور
محسود شاه ،احملاضر مساهمة ها ّمة في توسيع
الكبير في جامعة نيوكاسل املشاركة في األبحاث".
في استراليا ومح ّرر مجلة وبدوره بارك د .علي وتد،
"دراسات دول ّية مبشاركة رئيس املعهد األكادميي
"إن موضوع العربي للتربية في كل ّية
واسعة":
ّ
املساواة في التعليم العالي بيت بيرل ،هذا اإلصدار
ّ
مت بحثه كثيراً في الدول الذي يسهم في رفع مكانة
املتطورة ،لكن التحديات اإلنتاج والبحث األكادميي
في منطقة الشرق األوسط العربي داخل إسرائيل.
هي مختلفة ،ويجب معرفة

«كايت» املستعجلة
تضرب بريطانيا!

ذكر تقرير إخباري أول أمس
أن سرعة الرياح الناجمة عن
العاصفة “كاتي” التي تضرب
إنكلترا وويلز ،بلغت 105
أميال في الساعة الواحدة.
وأفادت “بي بي سي” ،بأن
العاصفة أدت إلى حتويل
مسار العديد من الرحالت
اجلوية من املطارات واجلسور
الرئيسية التي أغلقت.
وأوضحت أن هناك أكثر من
 20رحلة جوية متجهة إلى
مطار جاتويك ،اضطرت إلى
حتويل مسارها إلى مطارات
أخرى ،في حني ألغى مطار
“هيثرو” أكثر من
 60رحلة جوية.
ومن جانبه ،أصدر مكتب
األرصاد اجلوية حتذيراً
بسبب الرياح للندن وجنوب
شرق إنكلترا ،كما أصدر
إنذاراً من اللون االصفر لشرق
وجنوب غرب وجنوب ويلز.
وذكرت “بي بي سي” أن
التيار الكهربائي انقطع عن
خمسة آالف منزل على األقل،
وصدر  23حتذيراً من وقوع
فيضانات.
من ناحية أخرى ،أصدرت
وكالة حماية البيئة  23حتذيراً
من وقوع فيضانات و122
إنذاراً ،في ضوء ما يقال إنه
“ارتفاع سريع” ملنسوب مياه
النهر في أعقاب العاصفة.

اليوم |
صاف ،ويطرأ ارتفاع على درجات
الحرارة ،لتكون أعلى بقليل من
معدلها السنوي العام.

غدا |

صاف ،ويطرأ ارتفاع على درجات
الحرارة ،وتهب رياح شرقية.
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في ليلــة العـــمر مجبور تكون مميز

أكبـــر صالـــة عـــرض لبـــدل
العرســـان

