11

محليات

"تطهير" :مبادرة شعبية
اردنية لرفض بيع وشراء
البضائع اإلسرائيلية

أيـــــــــــــــــام
زمان
لقاء  :ديما نادر دعنا
"أقولها وبصوت عال فلسطني حبيبتي ووطني ،دعونا نقتسم لقمة العيش
حتى ال يموت شعبي وال تفنى بلدي ،لن أتزعزع  ،وسأصمد رغم كل
الصعوبات"  ،هكذا بدأت حديثها شخصية "أيام زمان" لهذا اليوم ،فهي
سيدة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ،عملت بكل جهدها ملساعدة
الالجئني بعد النكبة الفلسطينية عام  ، 1948وخاصة املرىض منهم ،فأمنت
لهم املكان واالطباء ولم تيأس رغم شح املوارد واالمكانيات  ،ملعرفة من هي
شخصية اليوم  ،تابعوا معنا هذا اللقاء..

الجزء االول

ّ
رئيسة جمعية سيدة البشارة جورجيت رزق :تحدينا
النكبة بمواصلة إبقاء اإلنسان ليستعيد حلمه
ان � �ه � ��ا ال � �س � �ي � ��دة ج � ��ورج � �ي � ��ت رزق من
م� ��وال� �ي� ��د م ��دي� �ن ��ة ط� ��ول� �ك� ��رم ع� � ��ام ، 1925
وال� ��ده� ��ا ك � ��ان ي �ع �م��ل ص �ي ��دل �ي ��ا ووالدتها
ك ��ان ��ت رئ �ي �س��ة امل �م ��رض ��ات وك�ل�اه �م ��ا كان
ي�ع�م��ل يف م�س�ت�ش�ف��ى ل�لان�ج�ل�ي��ز آنذاك،
تعلمت كما تقول يف مدرسة البلدة ومن
ث��م انتقلت اىل م��درس��ة طاليتا قومي يف
القدس وكنت هناك يف القسم الداخيل
ح�ت��ى ان�ت�ق��ل وال ��دي ل�ل�ع�ي��ش يف رام الله
فالتحقت واختي بمدرسة الفرندز حتى
تخرجت منها ...
وت�ض�ي��ف  :ب�ع��د ت�خ��رج��ي م��ن املدرسة
ع � �م � �ل � ��ت س � � �ك � � ��رت� �ي ��رة يف American
Colonyـ ألن ل �غ �ت��ي االن �ج �ل �ي��زي��ة كانت
جيدة وتعلمت الطباعة عىل االلة الكاتبة
 ،ويف اح � ��د االي � � ��ام ج � ��اء م ��دي ��ر الطريان
�ي وظ�ي�ف��ة ل��دي��ه يف
ال�ب�ري�ط��اين وع ��رض عل� َّ
ش��رك��ة ال �ط ي��ران ب ��رات ��ب اع ل��ى م ��ن مرتبي
ال ��ذي ات�ق��اض��اه ف�ق��دم��ت ط�ل��ب التوظيف
لهم وتمت املوافقة عىل عميل فيها كان
ذلك عام 1947

حرب 1948

وت��اب�ع��ت ق��ائ�ل��ة ب�خ�ج��ل واس�ت�ح�ي��اء ":
وخ�ل�ال اش�ه��ر ت�ق��دم اب��ن خالتي لطلبتي
وي��دع��ى " دم ت��ري رزق " ف��واف �ق��ت عليه
وتزوجنا وذهبنا اىل لبنان لقضاء شهر
العسل كان ذلك قبل الحرب بأيام قليلة
وك �ن ��ا ق ��د اس �ت ��أج ��رن ��ا ب �ي �ت��ا ل �ن��ا يف البقعة
ال �ف ��وق ��ا وح �ي��ن ان ��دل �ع ��ت ال� �ح� ��رب اتصل
وال � ��دي ب �ن��ا واخ ب��رن ��ا ب ��أن ن �ع ��ود ف � ��ورا اىل
البالد  ،فعندما رجعنا اىل البالد كانت
ال��دن �ي��ا م�ق�ل��وب��ة رأس ��ا ع�ل�ى ع�ق��ب ب�ع��د ان
قاموا بتفجري فندق سمرياميس وفندق
الكينج ديفيد ،فهربت الناس من البقعة
والقطمون  ،اىل البلدة القديمة ونحن
هربنا ايضا  ،كان ذلك صعبا علينا جدا
حتى ان هدايا زواجي لم ارها..

البلدة القديمة من
القدس

اك�ت�ظ��ت ال �ب �ل��دة ال�ق��دي�م��ة باملهاجرين
 ،م ��ن ك ��ل ص� ��وب وح � ��دب ت �ق ��ول رزق :
"ه ��اج ��رت وع��ائ �ل �ت��ي وزوج � ��ي اىل البلدة
ال�ق��دي�م��ة وك �ن��ا ج�م�ي�ع��ا يف غ��رف��ة واحدة
ض � �ي � �ق� ��ة ب � �ج � ��ان � ��ب ب � �ط� ��ري � �ك � �ي� ��ة ال� �ل ��ات� �ي ��ن ،
وس � � ��اح � � ��ات امل � �س � �ج � ��د االق � �ص � ��ى وجميع
ال �ك �ن ��ائ ��س يف ال� �ب� �ل ��دة ام � �ت �ل��أت بالناس
بدون مأوى.
ب �س �ب ��ب ال � �ح� ��رب ان �ق �ط ��ع ال � �ن� ��اس عن
ال��دن�ي��ا وال�ج�م�ي��ع ج�ل��س يف بيته دون اي
ع �م��ل  ،وت �ق ��ول  :ب �ع��د ان ان�ق�ط�ع�ن��ا عن
العالم اجتمعت ومجموعة من النساء

ال مكان

فاتفقت وال��ديت ع�لى م��وع��د معه مع
الطبيب زي��ادي��ن  ،وتحدثا ال�ي��ه وق��اال له

ملتابعة بقية الحكاية مع
السيدة جورجيت رزق ،
انتظرونا االثنني املقبل.

شركة ابراهيم عبيد
للسياحة والسفر

2014

كل عام وانتم بخير

ايـ ـ ـ ـ ـ ــالت

1

فندق ماجيك صن رايز  3 -ليال  4أيام
شامل جميع الوجبات  -الرحلة بالباص
تاري ـ ـ ـ ــخ الرح ـ ـ ـ ـ ــالت

3/29+22+15+8

فقط

900

شيكل

 2ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت
فندق استرافيليج

ليلتني  3ايام  -مع فطور وعشاء  -بالطائرة
تاري ـ ـ ـ ــخ الرح ـ ـ ـ ـ ــالت

3/29+22+15+8

فقط

680

شيكل

امكانية الدفع بواسطة فيزا كارد على  10دفعات
ايـ ـ ـ ـ ـ ــالت فندق اركيديا 3
 4ايـ ـ ـ ـ ـ ــالت فندق استرافيليج
ليلتني  3أيام بالباص
تاري ـ ـ ـ ــخ الرح ـ ـ ـ ـ ــالت

3/29+22+15+8

5

فقط

 5جنوم

شامل فطور وعشاء

780

 3ليال  4ايام شامل فطور وعشاء بوفيه مفتوح
الرحلة بالطائرة

تاري ـ ـ ـ ــخ الرح ـ ـ ـ ـ ــالت

3/29+22+15+8

شيكل

فقط

850

عكا  +حيفا  +راس الناقورة

 6رحلة اجلمهور

كل يوم جمعة

كل يوم اجلمعة

السفر من القدس إلى تل أبيب وركوب القطار من تل أبيب
إلى نتانيا وزيارة شاطئ الكرمل وركوب التلفريك بجبل
الكرمل وزيارة حديقة البهائيني
شيكل
فقط
وزيارة طبريا وركوب الليدو

150

فقط

شيكل

 7اســــــطنبول
 7ليال  8أيام
كل يوم اثنني

0522284294 - 0522861339 - 0527568144 - 026288445

فقط

799

دوالر

ع )6( 1/7

للحجز واالستفسار  :القدس  -شارع صالح الدين  -عمارة صندوقة
امكانية الدفع بواسطة

120

شيكل

لقاء في جنين حول "الديمقراطية والحكم الصالح"
ال�ت�ع�ب�ير ،تضمن وج��ود ه�ي��اك��ل ون�ظ��م قانونية
وت�ش��ري�ع�ي��ة ث��اب�ت��ة وع��ادل��ة ،وت�ع�ت�م��د الشفافية
والنزاهة واملساءلة وحكم القانون يف عمل كل
اإلدارات ،وتحقق التعاون املثمر بني الحكومة
ومنظمات املجتمع املدين.
وقال ":إن الديمقراطية لم تعد تنحصر يف
مفهوم نظام الحكم ،ذلك ألنها أصبحت أسلوباً
ل �ل �م �م��ارس��ة ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ح ��رك ��ة االجتماعية
واالقتصادية ،حتى أنها أصبحت نمط سلوك
حيايت وصفة للعالقات بني األفراد واملجموعات
وأقرتن األسلوب الديمقراطي بالعمل السيايس
والعالقات بني القوى .فالديمقراطية ال تتكون
م��ن مجموعة واح��دة وف��ري��دة م��ن املؤسسات،
إذ ت�ت��وق��ف أش�ك��ال ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ع�ل�ى الظروف
االج�ت�م��اع�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب�ه��ا كل
دول� � ��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إىل ت �ج ��ذر م �ف �ه ��وم الدولة
وبنيتها واملمارسات السياسية فيها ،فالصفة
امل �م �ي ��زة ل �ل��دي �م �ق��راط �ي��ة واألس ��اس �ي ��ة ف �ي �ه��ا ،هي
مسؤولية الحكام عن أفعالهم أمام املواطنني
ال ��ذي ��ن ي �م ��ارس ��ون دوره � ��م ب �ط��ري �ق��ة .وق � ��ال أن
الديمقراطية تقوم عىل عناصر عديدة ومتكاملة
تهدف إىل الحد من أطماع السلطة السياسية
يف االس�ت�ح��واذ عل��ى ال�ق��وة امل�ف��رط��ة ح�ف��اظ��اً عىل
ح� ��ري� ��ات امل� ��واط � �ن� ي��ن ،وت� �ف� �ت ��ح أم ��ام� �ه ��م أب � ��واب
ال�ت�م�ث�ي��ل ال�ش�ع�ب��ي م��ن خ�ل�ال االن�ت�خ��اب��ات التي

جنني ـ عيل سمودي ـ عقد مركز إعالم حقوق
اإلنسان والديمقراطية "شمس"ورشة عمل يف
ج��ام �ع��ة ال �ق ��دس امل �ف �ت��وح��ة ف ��رع ج �ن�ي�ن بعنوان
"الديمقراطية والحكم الصالح أية عالقة؟".
واف �ت �ت��ح ال ��ورش ��ة إب ��راه �ي ��م ال �ع �ب��د م ��ن مركز
ش � �م� ��س ب � ��ال � �ق � ��ول ،أن ال� � ��ورش� � ��ة ه � ��ي إح � ��دى
نشاطات مشروع تعزيز مفاهيم الديمقراطية
وال �ث �ق ��اف ��ة امل ��دن �ي ��ة ل �ط �ل �ب��ة ك �ل �ي��ات ال �ش��ري �ع��ة يف
ال�ج��ام�ع��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ب��دع��م وت�م��وي��ل من
الصندوق الوطني الديمقراطي (.)NED
واك � � ��د ع� �م� ��اد ص �ل ��اح امل� �س ��اع ��د اإلداري يف
ج��ام �ع��ة ال �ق ��دس امل �ف �ت��وح��ة  ،ع�ل�ى أه �م �ي��ة دور
مؤسسات املجتمع املدين يف إصالحها وقدرتها
عىل التغري املستمر داخل املجتمع الفلسطيني
 ،داع �ي ��ا م ��رك ��ز ش �م��س ب �ض ��رورة االس �ت �م ��رار يف
ال�ت��واص��ل م��ع الطلبة أينما ك��ان��وا وذل��ك بسبب
ال �ف��ائ��دة ال�ن��ات�ج��ة ع ��ن ه ��ذه ال �ل �ق ��اءات فالطلبة
ب �ح ��اج ��ة م ��اس ��ة إل �ي �ه ��ا م ��ن اج� ��ل إب� � ��راز وإظهار
قدراتهم يف بناء وتنمية املجتمع.
من جهته ،قال املدرب حسني صوالحة أن
هناك ضـرورة للحكـم الصـالح فهو عنصر قوة
ل �ل��دول��ة  ،وي��وف��ر ب�ي�ئ��ة م��ن امل �م �ي��زات الحسنة،
تحقق الشرعية وتوفر الحرية إلنشاء منظمات
املجتمع املدين ،ترتقي باملجتمع وتفعل املشاركة
االي �ج ��اب �ي ��ة يف ال �ح �ي ��اة ال �ع ��ام ��ة وت� ��دع� ��م حرية

ت �س �م��ح ل �ه ��م ب �ت �ع �ي�ي�ن ال �ح �ك ��ام وت ��رس �ي ��خ مبدأ
التداول عىل السلطة .
وأوض ��ح ص��وال�ح��ة ،أن م��ن ش��روط تحقيق
الحكم الديمقراطي الرشيد هو احرتام حقوق
اإلنسان كالحق يف العمل والتعليم والصحة
وال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،لكن ال�ع�برة يف تجسيد
ه ��ذه ال �ح �ق��وق وم�م��ارس�ت�ه��ا ب�ح��ري��ة ك��ام�ل��ة عىل
أرض ال � ��واق � ��ع ت � � ��ؤدي إىل امل � �ش� ��ارك� ��ة يف صنع
القرارات ،واملساواة بني املواطنني يف الحقوق
وال ��واج� �ب ��ات دون ت �م �ي��ز ع ��رق ��ي أو ع �ق ��ائ ��دي أو
ف � �ك� ��ري أو ج� �ن س��ي .أم � � ��ا ال � �ش � ��رط ال � �ث � ��اين فهو
ال� �ت� ��داول ال �س �ل �م��ي ع ل��ى ال �س �ل �ط��ة ،ف� ل��ا وجود
ملعنى التعددية دون وجود مبدأ التداول عىل
السلطة وفق آليات تسيري شؤون املجتمع
،فاستمرار السلطة دون تغيري ويف أيدي جهة
واح��دة ي��ؤدي إىل تفاقم الفساد والتسلط ،
ف��ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ت�ت�ط�ل��ب ت��وف�ي�ر آل �ي��ات التداول
السلمي عىل السلطة.
وأوىص املشاركون بضرورة ممارسة املواطنني
للحق يف املشاركة يف الشؤون العامة ،والحق يف
تنمية وتعزيز الديمقراطية املحلية .وحق الشعب
يف اخ�ت�ي��ار ن�ظ��ام��ه ال �س �ي��ايس .وت�ح�س�ين شفافية
املؤسسات العامة واملساءلة عرب إجراءات وتدابري
قانونية وإدارية وسياسية .تدعيم الديمقراطية
بتعزيز التنمية السياسية.

اسرة طبية

كراسي
كهربائية

فرشات هواء

رسائل القراء

رئيس تحرير صحيفة "ے"
عمال بحرية النشر  ،يرجى نشر ما ييل
مناشدة اىل سيادة الرئيس محمود عباس " ابو مازن "

انا املواطن نادر عبد الرحيم قاسم حسن من بلدة قصرة قضاء نابلس  ،اتوجه بمناشديت
هذه اىل سيادة الرئيس محمود عباس "ابو مازن" حفظه الله  ،وكيل امل بأن يصدر تعلماته
ل�ل�ج�ه��ات امل�خ�ت�ص��ة  ،ل�ل�ع�م��ل ع�ل�ى ت��أم�ي�ن دخ ��ل ش�ه��ري ث��اب��ت يل والس ��ريت يك ن�س�ت�ط�ي��ع العيش
بكرامة  ،خ��اص��ة بعد ان بلغت م��ن العمر م��ا ي��زي��د ع�لى الستني ع��ام��ا وال ت��وج��د مؤسسة او اي
مكان عمل آخر يمكن استيعابي فيه نظرا لكرب سني وتردي وضعي الصحي  ،علما انه اليوجد
عندي اي مصدر دخل اعتاش منه  ،كما ان جميع ابنايئ يف سن صغرية اذ انجبتهم يف مرحلة
متأخرة نظرا النني تزوجت متأخرا .
وللعلم ياسيادة الرئيس  ،فإنني من الرعيل االول لحركة "فتح" وخضت معركة جماعني
الشهرية يف العام  ١٩٦٩وعىل اثرها عشت متخفيا تحت االرض مدة  ٢٣عاما  .وقد كتبت صحيفة
"القدس" تقريرا عني تحت عنوان ":شكل اول خلية مسلحة لحركة فتح عام  ٦٩خاضت معركة
جماعني الشهرية  ....نادر قاسم حسن من مناضل اىل رجل غلبان يكافح من اجل توفري لقمة
عيش الس��رت��ه ويناشد الرئيس توفري دخ��ل شهري ل��ه " وك��ان ذل��ك بتاريخ  ، ٢٠١٠-٢-١٤كما كان
ال��رئ�ي��س ال��راح��ل الشهيد "اب��و ع�م��ار" ق��د اص��در يف ال�ع��ام  ١٩٩٧توجيهاته لتفريغي يف املؤسسة
االمنية  .ومنذ ذلك الحني واىل االن  ،لم يتحقق اي يشء  ،لذا فإنني اكرر مناشديت عرب نفس
املنرب وكيل امل بتلبية النداء .
ودمتم ذخرا وسندا البناء شعبكم .
التوقيع :نادر حسن  -هاتف رقم ٠٥٦٩٤٣٠٧٦٧ :

بلدية طولكرم تشغل عددا من
مراقبي األبنية لضبط المخالفات

ط��ول�ك��رم  -م��راس��ل "ے" ال�خ��اص  -ق��ام��ت ال�ب�ل��دي��ة بتشغيل ع��دد م��ن م��راق�ب��ي االب�ن�ي��ة من
ح�م�ل��ة ال�ت�خ�ص�ص��ات ذات ال�ع�ل�اق��ة  ،م��ن اج ��ل ض�ب��ط م�خ��ال�ف��ات ال�ب�ن��اء وال �ت �ع��دي ع�ل�ى الشوارع
العامة والبناء بدون ترخيص وكذلك املراقبة عىل اعمال البناء الحاصل عىل تراخيص جديدة
واذونات الصب والحفر .
وقال رئيس البلدية اياد الجالد خالل لقائه باملراقبني الجدد  ،ان عملهم سيشمل كافة انحاء
املدينة والضواحي ضمن حدود املخطط الهيكيل للبلدية  ،وانه سيكون عىل مدار الساعة  ،مضيفا
ان البلدية قامت برفدهم بكافة التقنيات ووسائل االتصال الالزمة لتسهيل مهمة عملهم.
من جانب اخر اوضح رئيس البلدية  ،ان تشغيل هؤالء املراقبني من حملة الشهادات ذات
االختصاص هو بمثابة ايجاد فرص عمل ولو مؤقته الستيعابهم  ،وذلك يف اطار رؤية املجلس
البلدي للمساهمة يف تخفيض نسبة البطالة ضمن ما تسمح به ميزانية البلدية وفق النظام
والقانون واكساب الخريجني الجدد الخربات الكافية يف هذا املجال .
يذكر ان بلدية طولكرم ومن خالل دائرة التطوير العمراين وقسم التنظيم والبناء واللجنة
املحلية للتنظيم وال�ب�ن��اء  ،اص��درت ال�ع��ام امل��ايض م��ا ي��زي��د ع�لى  380رخ�ص��ة ب�ن��اء ون�ظ��رت يف عدد
اخر من الطلبات .وان طواقم البلدية تعمل بإستمرار عىل مالحقة املخالفني واتخاذ االجراءات
الالزمة بحقهم ضمن القانون.

ً ً
وزارة الثقافة تعقد لقاء أدبيا
في مدرسة "العمرية" بطولكرم

طولكرم ـ مراسل "ے" الخاص  -نظمت وزارة الثقافة يف املحافظة  ،لقاءً أدبياً لطالبات
امل��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة يف م��درس��ة ب�ن��ات ع�م��ر ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز " ال�ع�م��ري��ة " ،اس�ت�ض��اف��ت خ�ل�ال��ه عضو
املجلس االستشاري الثقايف األديب لطفي كتانة لتحليل قصيدة " املشرد" للشاعر أبي سلمى
ال�ك��رم��ي ،ب�ح�ض��ور م�ن�ت�ص��ر ال �ك��م ،م��دي��ر م�ك�ت��ب ال� ��وزارة وامل��رب�ي��ة ن ��داء ح �م��دان ،م��دي��رة املدرسة،
والعشرات من الطالبات .
وثمنت نداء حمدان ،دور وزارة الثقافة يف إحياء الحركة الشعرية والثقافية يف كافة املناسبات
ال��وط�ن�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ،واش ��ادت ب��ال�ت�ع��اون امل�س�ت�م��ر ب�ين م��دي��ري�ت��ي ال�ث�ق��اف��ة وال�ترب�ي��ة والتعليم،
ً
وواع لقضيته وتاريخه.
مثقف
جيل
مضيفة أن هذه النشاطات تهدف إىل خلق
ٍ
ٍ
ٍ
وق� ��ال ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال �ك ��م ،أن ه ��ذا ال �ل �ق��اء ال �ث �ق��ايف ال �ه ��ام ي ��أيت ض �م��ن س�ل�س�ل��ة م ��ن األنشطة
والفعاليات ،التي ينظمها مكتب وزارة الثقافة بالتعاون مع مدارس الرتبية والتعليم ،مؤكداً
عىل أهمية اللقاءات الثقافية واألنشطة الالمنهجية يف توسيع مدارك الطلبة.
وأضاف ” :إن الثقافة الفلسطينية ساهمت يف إحياء الذاكرة الوطنية للشعب الفلسطيني
 ،وصياغة تاريخ وهوية وشخصية شعبنا يف معارك الحفاظ عىل وجوده"  ،مؤكداً عىل أهمية
م��اض�ي�ن��ا وح��اض��رن��ا ل�ب�ن��اء فلسطني ال�ث�ق��اف��ة واإلب ��داع وال��وط��ن ،م�س�ت��ذك��راً رواد ال�ح��رك��ة الثقافية
الفلسطينية أم�ث��ال إب��راه�ي��م ط��وق��ان وع�ب��د ال��رح�ي��م م�ح�م��ود وم�ح�م��ود دروي ��ش وك��اف��ة املبدعني
الفلسطينيني الذي جسدوا الهوية الثقافية والوطنية لشعبنا .
وق ��دم األدي� ��ب ل�ط�ف��ي ك �ت��ان��ة ت�ح�ل�ي�لاً ل�ق�ص�ي��دة "امل �ش ��رد" ،ل�ل�ش��اع��ر اب ��ن م��دي �ن��ة ط��ول �ك��رم عبد
ال�ك��ري��م ال�ك��رم��ي " أب��ي س�ل�م��ى " ،م�س�ت�ه�لاً ح��دي�ث��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ق�ص�ي��دة ،ح�ي��ث ي�ع�بر ال�ش��اع��ر عن
النكبة التي وقعت عام  ،1948اذ احتل اليهود فلسطني وأقاموا عىل ترابها دولتهم ،وشرّدوا
الشعب الفلسطيني يف املنايف وال��دول امل�ج��اورة ،بعد أن ع� َّ�ذب��وه ّ
وقتلوه وسلبوا أرض��ه ومنازله
ومقدساته .
وأجاب كتانة عىل استفسارات وأسئلة الطالبات عن القصيدة والتي تدل عىل مدى استيعابهن
وتفاعلهن مع الجو العام لها .

إقامة الحفل السنوي التقليدي
لكرنفال مدارس األحد بالقدس

القدس  -أبو أنطون سنيورة  -أقامت مدارس االحد ،يف مدرسة كلية تراسنطة للبنني ،بالقرب
من باب الجديد يف القدس ،بعد ظهر أمس  ،حفلها السنوي التقليدي بمناسبة "املرافع"  ،بحضور
العائالت املسيحية الالتينية وأطفالهم ،وحارس االرايض املقدسة االب بيري باتيستا بيتسا باال ،ونائبه
االب دوبرومري ،واملستشار االب اسطيفان ميلوفيتش والوكيل العام للحراسة االب ابراهيم فلتس
ولفيف من االباء الفرنسيسكان ،وذلك تحت اشراف االب فراس حجازين كاهن الرعية الالتينية ونوابه
االب ميشيل شوقي ،واالب هيثم حنو ،واالب رمزي صيداوي مدير مدرسة تراسنطة للبنني.
وتضمن الحفل  ،فقرات منوعة والعاب ترفيهية ادخلت البهجة والسرور يف نفوس االطفال يف
هذه الظروف الصعبة.
وق��ال االب ف��راس ح�ج��ازي��ن امل��رش��د ال��روح��ي مل ��دارس االح ��د ،ان أط�ف��ال�ن��ا ه��م أغ�ل�ى م��ا ن�م�ل��ك فهم
ع�م��اد املستقبل وبسمة االم��ل ال��واع��د ال��ذي م��ن خاللهم ستحمل رس��ال��ة العلم وامل�ع��رف��ة ،والسالم
واملحبة يف املستقبل .
وب �ع ��د ان �ت �ه ��اء ال �ح �ف ��ل  ،وزع � ��ت ال �ه ��داي ��ا ال ��رم ��زي ��ة ع ل��ى ج �م �ي��ع االط� �ف ��ال امل �ش ��ارك ي��ن يف الكرنفال
التقليدي.
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ادوات جراحية

يف كنيسة الروم الكاثوليك وكل واحدة
اخذت تشكو همها وحاجتها  ،كان علينا
ان نقدم ونجمع املساعدات لكن لم تكن
معنا اموال فكنا جميعنا الجئني  ،فقدم
كل واحد ما ال يحتاجه ملساعدة غريه ،
ف�ج�م�ع�ن��ا ك ��ل امل �س ��اع ��دات وق �م �ن��ا بطرق
ك��ل اب ��واب ال�ع��ائ�لات وس��أل�ن��ا ع��ن حاجة
ك ��ل ب �ي ��ت  ،ف �م �ن �ه��م م ��ن ك� ��ان ال يحتاج
اىل م ل��اب ��س واغ �ط �ي ��ة وان� �م ��ا اىل طبيب
وعالجات  ،ولم تكن الحكومة االردنية
ق� ��د اس �ت �ل �م ��ت ال �ح �ك ��م ب �ع ��د االن �ج �ل �ي ��ز ،
ولكن قالوا لنا ان طبيبا اردنيا سيأيت اىل
مستشفى املطلع يدعى " يعقوب زيادين
" وانه طبيب جيد  ،فقررت الذهاب اليه
وسألته ان كان بامكانه ان يأيت اىل البلدة
ال �ق��دي �م��ة مل �ع��اي �ن��ة امل � ��رىض وامل �ح �ت ��اج�ي�ن ،
فوافق عىل العمل بعد دوامه يف املشفى
 ،فسعدت كثريا ملوافقته.
وت �ض �ي ��ف  " :ع ��اي ��ن ال �ط �ب �ي ��ب املرىض
وق � ��دم ل �ه ��م ال �ع ل��اج ��ات ال �ب �س �ي �ط��ة دون
م �ق��اب��ل  ،ل �ك �ن��ه ق� ��ال ل �ن��ا ان� ��ه ي �ح �ت��اج اىل
م �ق ��ر ل �ي �ع �م��ل ف �ي ��ه ب� ��دال م ��ن ال �ت �ن �ق��ل بني
البيوت لتسهيل العمل عليه ،فذهبت
اىل كنيسة " الروم الكاثوليك "  ،وطلبت
منهم ان يقدموا لنا مكانا فيها  ،فقالوا
لنا انه ال يوجد اي مكان فطلبت منهم ان
يقدموا لنا املخزن ونحن النساء سنقوم
ب�ت�رت �ي �ب��ه وت �ن �ظ �ي �ف��ه ف ��واف �ق ��وا ع ل��ى ذل ��ك ،
وأتت الناس بأفواج واعداد كبرية "..
وت ��اب �ع ��ت ق ��ائ �ل ��ة  :دخ� �ل ��ت الحكومة
االردنية اىل البالد واحضرت طبيبا يدعى
" يعقوب نزهة " فقررت ان اذه��ب اليه
ان � ��ا وص ��دي� �ق ��ة يل ل �ط �ل ��ب م �س ��اع ��دت ��ه يف
ع�ل�اج ال �ن��اس  ،ف�ط��رق��ت ال �ب��اب ودخلت
ايل م��ن ف��وق اىل ت�ح��ت وهو
ال�ي��ه  ،ن�ظ��ر َّ
خلف الطاولة  ،فقال يل  :ماذا تريدين
؟ فقلت له  :نحن مجموعة من النساء
فتحنا عيادة صغرية وفيها طبيب متربع
 ،فجحظت عيناه ،وقال باستهزاء من
�ت ؟ ه��ل ان��ت م�م��رض��ة فأجبته بالنفي
ان� ِ
 ،هل أنت ِ باحثة اجتماعية ؟ فقلت له
 :ال  ،ووض��ع ي��دي��ه ع�لى ال�ط��اول��ة ووقف
ك� � ��ان ط� ��وي� ��ل ال � �ق� ��ام� ��ة وع� �ظ� �ي ��م املنكبني
وطردين خارجا  ،خرجت ابيك والدموع
ع�ل�ى خ ��دي ،ش �ع��رت ب��االح �ب��اط والتعب
ل�ك�ن��ي ت��ذك��رت ان وال ��ديت ك��ان��ت ممرضة
ف �ت ��وس �ل ��ت ال �ي �ه ��ا ب �م �س ��اع ��ديت والذهاب
اىل ال�ط�ب�ي��ب وال �ح��دي��ث م�ع��ه  ،فوافقت
عىل ذلك .

ع ��ن ال �ع �ي ��ادة يف ال �ب �ل ��دة ال �ق��دي �م��ة وانها
ت � �ح � �ت� ��اج اىل اط� � �ب � ��اء مل � �س � ��اع � ��دة االع � � � ��داد
ال �ه��ائ �ل��ة م ��ن امل� ��رىض  ،ف ��واف ��ق ع�ل�ى ذلك
وع�ل��ى ت �ق ��دي ��م امل �س ��اع ��دة دون م �ق ��اب ��ل ،
ف �ب ��دأ ال �ط �ب �ي �ب��ان ن ��زه ��ة وزي� ��ادي� ��ن العمل
وتوافدت الناس اىل الكنيسة لكن ادارة
ال�ك�ن�ي�س��ة غ�ض�ب��ت ج ��دا ب�س�ب��ب الفوىض
وال �ن �ف��اي��ات ح �ت��ى ط ��ردن ��ا وق ��ام ��وا باقفال
املكان بالقفل  ،وتوقف الطبيب يعقوب
زيادين عن تقديم املساعدة للناس انذاك
ألن ��ه أدخ� ��ل اىل ال �س �ج��ن ك ��ون ��ه شيوعيا
حسب قولهم فأتصل بي دكتور يعقوب
نزهة وقال :ماذا عملت باملرىض فقلت ال
يشء ،ف�ق��ال يل ال تدعيهم ي��ذه�ب��وا فأنا
س � ��آيت وأط� �ب ��ب امل � ��رىض وق � ��د ع ��رف �ن ��ا عىل
وك��ال��ة ال�غ��وث وال�ت��ي ب��دوره��ا ق��دم��ت لنا
امل�س��اع��دة وأرس �ل��ت ل�ن��ا ط�ب�ي��ب وممرضة
وعالجات مجانية .وكربت العيادة حتى
ضاق املكان.
اضطررنا للبحث ع��ن مكان اخ��ر ولم
ي�ك��ن اي م�ك��ان  ،ف��وق�ف��ت اب�ك�ي ع�ن��د احد
االب ��واب ب�ح��اك��ورة ال�ع�س�لي واستنجدت
رب��ي وت�ض��رع��ت ال�ي��ه وق�ل��ت " ي ��ارب نحن
فاعلو خري ساعدنا لنجد مكانا نلتجىء
اليه "  ،فمر احد االشخاص ونحن هناك
واس �ت �ف �س��ر ان ك �ن��ا ن �ح �ت��اج ايل مساعدة
فقال لنا لقد وصلتم فهذا ال�ب��اب الذي
ت �ت �ك �ئ�ي�ن ع �ل �ي ��ه ه� ��و ل ل��اي� �ج ��ار اب �ح �ث ��ي عن
صاحب البيت وقال لنا ان اسمه أحمد
وان مكان تواجده الدائم يف مقهى مقابل
الهوسبيس  ،فوجدناه هناك  ،وتناقشنا
معه حول ايجار البيت فطلب  150دينارا ،
فوافقت عىل ذلك  ،وذهبت اىل الكنيسة
وطلبت منهم املبلغ فلم يوافقوا يف بادئ
االمر وبعد اقناع واستجداء وافقت ادارة
الكنيسة عىل ذلك.
لم يعد املكان يتسع لنا فقالوا لنا ان
يف س��وق الحصر بيتا وقفيا وس��ط البلد
م �ق��اب��ل م�س�ت�ش�ف��ى ال �ع �ي��ون س��اب �ق��ا تابع
لعائلة ال�ج��اع��وين ف��اس�ت��أج��رن��اه وعمرناه
وخ� �ل ��ال ذل � ��ك ال� ��وق� ��ت أس �س �ن ��ا جمعية
س �ي ��دة ال �ب �ش ��ارة وم ��رك ��ز رع ��اي ��ة األمومة
والطفولة.

عمان " -ال تدفع ثمن الرصاصة التي تقتل أبناءنا ..هذا املحل خال من بضائع العدو" ،شعار
مدرج عىل ملصق بدأ يتغلغل يف محال خضراوات وفواكه يف العاصمة عمّ ان ،ويمتد إىل محال
بمحافظات أخرى ،تجاوبا مع مبادرة "تطهري".
ومبادرة "تطهري" حملة شعبية تحمل طابعا شبابيا أردنيا بدأت انطالقتها يف مطلع الشهر
الحايل ،وتتجه لتوسيع نشاطها ،والذي يسعى إىل تطهري كافة املحال التجارية من البضائع
اإلسرائيلية وعىل رأسها الخضراوات والفواكه.
الحملة التي انضم إليها العديد من الشباب ،انطلقت بعد حادثة جرت مع منسق الحملة
محمد الراميني بعد أن وجد كيس "بزر" يف منزله مكتوب عليه إنتاج "إسرائيل" يباع من قبل
تاجر متجول عرب مركبته.
وبعد انتظار عودة البائع املتجول ثالثة أيام متواصلة ،قام الراميني بحسب حديثه لـ"الغد"
بإعادة الكيس إىل صاحبه ونشر هذه الحادثة عىل شكل قصة عرب صفحته الخاصة يف موقع
التواصل االجتماعي الفيسبوك ،والتي خرجت بفكرة من قبله ومجموعة شباب بإطالق حملة
شعبية تدعو لتطهري األردن من البضائع اإلسرائيلية.
وب ��دأت ال�ح�م�ل��ة ت��أخ��ذ ش�ك�لا ل�ه��ا ع�ل�ى األرض ،ب�ح�س��ب ال��رام�ي�ن��ي ،م�ط�ل��ع ال�ش�ه��ر ال �ح��ايل من
خ�ل�ال ج��س ق��اب�ل�ي��ة ت �ج��ار ال�ت�ج��زئ��ة ل �ع��دم ال�ت�ع��ام��ل م��ع ب�ض��ائ��ع ال �ع ��دو ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال توزع
أعضاء "تطهري" كل يف منطقته وإقناع التجار بإلصاق ملصق الحملة الذي يدعو إىل مقاطعة
البضائع الصهيونية.
وأشار الراميني إىل أن "املرحلة املقبلة للحملة ،ستتمثل باالنتقال من مناهضة البضائع يف
أسواق التجزئة والجملة ،إىل مناهضة املتعاملني بهذا البضائع من تجار الجملة".
وأك ��د أن "ح �ج��م ال �ت �ج��اوب م��ن ق�ب��ل ال�ت�ج��ار م��ده��ش ،األم ��ر ال ��ذي ي �ع��زز م��ن إم�ك��ان�ي��ة توسع
ن�ط��اق ال�ح�م�ل��ة ل�ت�ش�م��ل ال�ب�ض��ائ��ع وامل�ن�ت�ج��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة االخ ��رى ال�ت��ي ت�خ�ترق ال �س��وق األردين،
مثل املالبس".
وأضاف أن "الحملة بدأت تأخذ حيزا واسعا يف محافظتي السلط والكرك ،وهي باتجاه أن
تمتد لكافة املحافظات".
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