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اإلثنني ١٩ سبتمرب ٢٠١٦م املوافق ١٧ ذو احلجة ١٤٣٧هـنشرة غري  دورية تصدر عن الرابطة األدبية- مركز العلم والثقافة العدد الواحد والثالثون

أعلنت الرابطة األدبية عن عقد يوم دراسي حول الشاعر 
شاطئ  على  سمخ  قرية  ابن  السبعيني  الفلسطيني 

بحيرة طبريا )محمود مفلح(.
الجديد  الشاعر مفلح  جاء ذلك في حفل توقيع كتاب 
)غزة ريحانة القلب(، الذي قامت الرابطة األدبية بنشره، 
وقد أكد أ.د. كمال غنيم على أن تكريم الشعراء الكبار 
ورعاية المسيرة األدبية بشكل عام هي من أبجديات 
رسالة الرابطة األدبية، التي ال تكتفي بنشر مجموعة 

شعرية جديدة لمفلح، ولكنها تعقد يوما علميا كامال 
عن شعره، يناقش القضايا الموضوعية التي طرحها 

الشاعر، والجماليات الفنية التي تميز بها شعره.
الحقيقي  التكريم  أن  جحجوح  أبــو  خضر  د.  ــد  وأك
لألدباء ال يكون بعد رحيلهم، وإنما في حياتهم من باب 
العرفان لدورهم، والمساهمة في توسيع دوائر تأثيرهم 
حسان«  »أبــو  مفلح  الفلسطيني  والشاعر  اإليجابي. 
قامة شعرية عالية، ُظلمت في المرحلة السابقة، وهي 

تستحق اإلنصاف.
األدبية حريصة على  الرابطة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
تفعيل المشهد الثقافي، من خالل فعاليات متعددة، كان 
آخرها اليوم الدراسي عن الشاعر يحيى برزق، ودورات 
موسيقى الشعر العربي، ومتابعة إصدار جريدة ثقافة، 
الفلسطيني،  األدب  تراث  إحياء  لجنة  مع  والتعاون 
اإلبداعية،  التجارب  يناقش  الذي  األدبــي،  والصالون 

ويتابع اإلبداع الشبابي.

الرابطة األدبية تعلن عن يوم دراسي حول الشاعر محمود مفلح

كرّم مركز العلم والثقافة أوائل الطلبة المتفوقين 
حفل  خالل  ذلك،  جاء  الوسطى،  المحافظة  في 
ــل  األوائ لمخيم  والثقافة  العلم  مركز  اختتام 
للعام الثامن عشر على التوالي، والذي عقد في 
اإلسالمية،  بالجامعة  الكبرى  المؤتمرات  قاعة 
بمشاركة رسمية وجماهيرية واسعة.  وحضر 
حفل التكريم، النائب في المجلس التشريعي، د. 
عبد الرحمن الجمل، ورئيس الجامعة اإلسالمية 
إدارة  مجلس  ورئيس  اهلل،  عــوض  عــادل  أ.د. 
مركز العلم والثقافة أ.د. كمال غنيم، ولفيف من 
الشخصيات االعتبارية، والطلبة األوائل، وذويهم.

عمل جماعي 
أ.د.  اإلسالمية،  الجامعة  رئيس  قال  جهته،  من 
أنه  المخيم  إن "أجمل ما في  اهلل،  عادل عوض 

جعلكم تعيشون في منظومة اجتماعية متكاملة، فالحياة 
عمل اجتماعي متكامل، العمل نظام اجتماعي، وكذلك 
الجامعة فهي نظام اجتماعي أيضا". وأضاف عوض 
اهلل: "هذا المخيم حرص على تنبيهكم ألمر هام، وهو 
والعمل  بينهما،  والمزاوجة  واآلخرة  الدنيا  إشكاليات 
علي الترتيب بين خطة الحياة لالرتقاء بالشخصية، 
على  وشــدد  اآلخـــرة".  في  العليا  بالدرجات  والفوز 
ضرورة إعالء الهمة في طلب العلم والمعرفة، واستدرك 

"إن الدرجات العليا ال تتم إال بالجد والسهر والتعب".
رؤية واضحة

وأكد غنيم أن "إنشاء مركز العلم والثقافة قبل اثنين 
وعشرين عاما، جاء ليكون شجرة طيبة، تنتج ثمارا 
طيبة في مجتمعنا الفلسطيني". وقال غنيم، خالل كلمته، 
إن "العمل خالل السنوات الماضية، عبر مجالس إدارية 

متعاقبة، تم وفق رؤية واضحة ومحددة المعالم رغم 
الحصار والمعيقات والعراقيل التي واجهت المركز خالل 
فترة عمله". وأضاف إنه "نظرا ألهمية العلم ورعاية 
المتفوقين، فقد حرص مركز العلم والثقافة على رعاية 
شريحة المتفوقين على مدار ثمانية عشر عاما، وهذا 
دليل على وضوح خطة المركز ورؤيته نحو مجتمعه 
الفلسطيني"، وأشار إلى أن مخيم األوائل "يختلف عن 
المركز على  إدارة  ففيه تحرص  المخيمات،  غيره من 
بشخصيات  يلتقون  لألوائل،  النوعية  البرامج  تقديم 
نوعية، ومسؤولين ذو مستويات مختلفة، عالوة على 
التجارب العلمية والرحالت الثقافية، وغيرهما الكثير 
المولى  غنيم  ودعا  العلمية".  والبرامج  الفقرات  من 
أن يبارك ويوفق المؤسسين والمخلصين والعاملين 
الذين أنجحوا المركز وخططه خالل السنوات الماضية، 
والمجالس السابقة الذين خططوا وأسسوا وقادوا هذه 

المسيرة. وشكر رئيس مجلس اإلدارة، مؤسسة 
"ماي كير" الدولية ورئيسها أحمد ثابت، وقال 
تدرج  ثم  األوائـــل  مخيم  أبناء  "أحــد  إنــه  عنه 
للجامعة ثم مديرا لمخيم األوائــل، واآلن مديرا 
لمؤسسة كبري تدعم المركز وأنشطته الثقافية". 
ودعا غنيم، الطلبة المتفوقين، للجد والمثابرة 
لخدمة  العملية  والتخصصات  المستقبل  نحو 

شعبنا ووطنا الغالي.
ثقة وإصرار

كال  من  كانت  والتي  للمتفوقين،  كلمة  وخالل 
األوائــل  باسم  المتحدثان  فيها  عبر  الجنسين، 
على  والثقافة،  العلم  مركز  إلدارة  عن شكرهم 
األوائــل  وشريحة  الثقافي،  للمخيم  رعايتهم 
العلمي  بالمستقبل  ثقتهم  مجددين  خاصة، 
غير  رعاية  من  لمسوه  ما  أن  على  مؤكدين  الواعد. 
مسبوقة لهم خالل المخيم قد فتحت أمامهم آفاقا أرحب 
وعدم  النجاح،  مواصلة  على  أكبر  وإصــرارا  للحياة، 
به  تميز  ما  أن  وبينوا  الصعاب.  كانت  مهما  التكاسل 
المخيم هذا العام هو التنوع الثقافي والمعرفي، ونوعية 
تشكيل  في  شاركت  التي  والشخصيات  المحاضرين 

وعيهم تجاه ما يحيط بهم على كافة األصعدة.
مسرح وتراث

يذكر أن االحتفال الكبير، تخللته مسرحية ثقافية هادفة، 
أخرجها الفنان نضال البش، وقام بتمثيلها طلبة المخيم، 
الفلسطيني،  والــتــراث  الشعبية،  للدبكة  وعرضين 
وفقرات فنية أخرى، إضافة لتكريم المتفوقين والبالغ 

عددهم 210 طالب وطالبة.

التقى طلبة املخيم الصيفي الثامن 
عشر لألوائل الذي يقيمه مركز 
العلم والثقافة أعضاء املجلس 

التشريعي  املمثلني عن املحافظة 
الوسطى، حيث حضر لزيارة املخيم  

كل من الدكتور عبد الرمحن 
اجلمل واألستاذة هدى نعيم. 

وقد أعرب الضيفان عن سعادتهما بلقاء 
فئة مميزة ومتفوقة من الطلبة، متمنين 
لهم دوام التفوق والنجاح وأن يكون لهم  

دور بارز في خدمة دينهم ووطنهم. 
الجمل،  الرحمن  عبد  الدكتور  اللقاء  بدأ 
بالتعريف بالمجلس التشريعي، موضحا 
القوانين   تضع  التي  المؤسسة  ــه  أن

أن  مضيفا  المؤسسات.  وعمل  الــدولــة،   أعمال  وتراقب 
المجلس التشريعي الحالي هو المجلس التشريعي الثاني 

على  صعيد  السلطة الوطنية الفلسطينية.
ووضح كيفية اختيار األعضاء وعددهم ومهامهم، حيث 
قال: إن المجلس التشريعي يتم اختيار أعضاؤه عن طريق 
االنتخابات العامة، بنظام القوائم أو المستقلين على نظام 
الدوائر االنتخابية، ومن يفوز عن الدائرة بحصوله على 
أعلى األصوات في دائرته، يصبح ممثال لهذه الدائرة في 
المجلس التشريعي، وأما بخصوص المجلس الحالي فعدد 
األعضاء  132 عضوا، إضافة لرئيس المجلس التشريعي. 
موضحا أن المجلس الحالي تم انتخاب أعضائه الحاليين،  
عن طريق االنتخابات التشريعية  في بداية عام 2006 م 
حيث فازت فيها كتلة التغيير واإلصالح  بعدد 74 مقعد. 
وتم اختيار الدكتور عزيز دويك رئيسا للمجلس والدكتور 

أحمد بحر نائبا أوال له.
المجلس  إنجازات  عن  نعيم  هدى  األستاذة  تحدثت  ثم 
خالل الفترة الماضية، مبينة أهم القوانين التي استطاع 
متعلقة  الشباب  تخص  قوانين  ومنها  سنهاالمجلس، 

قوانين  وكذلك  وأنشطتها،   وإقامتها  الرياضية   باألندية 
الشباب  يستهدف  من  لكل  للتصدي  تهدف  التي  العقوبات 
بشتى الطرق، بهدف تدمير هذه الشريحة التي تُعدّ عماد األمة 
وأملها. وقوانين حماية ذوي االحتياجات الخاصة، وقوانين 
حماية األطفال وحقوقهم، وكذلك القوانين التي تدعم صمود  
الشعب،  وتحرم التنازل عن األرض والحقوق. وقانون حماية 
بحقوق  متعلقة  قوانين  وكذلك  الشهداء،   زوجــات  حقوق 

النساء المنفصالت  في رعاية أوالدهن.
سن  غير  أخــرى  اجتماعية  إنــجــازات  عن  كذلك  وتحدثت 
القوانين من أهمها متابعة تحويل مستشفى شهداء األقصى من 
مشفى صغير  محدود إلى مستشفى كبير يضم التخصصات 
المختلفة، بعد أن تمكنوا من توفير قطع األراضي جوار المكان 
لتوسعته. وكذلك المساهمة في إنشاء العديد من المدارس، 
وبعض المشاريع األخرى، وإنشاء مساجد صغيرة داخل كل 

مدرسة حكومية.
وكذلك المساعدة في حل العديد من المشاكل المجتمعية عبر 
التواصل مع المواطنين بشكل مباشر وأيضا مساعدة الفئات 

المحتاجة، سواء مساعدات مالية أو عينية أو ترميم منازل.
وفي ختام اللقاء فتح باب  النقاش، وفي سؤال عن إعدامات 

قبل  من  واالعتراض  الجنائية  القضايا  أصحاب  بعض 
البعض عليها، أّكد الجمل أن اإلعدامات لم تأت من منطلق 
كافة  استوفت  قضية  ألنها  جــاءت  وإنما  فقط،  إسالمي 
اإلجراءات القانونية، حيث عُرضت على القضاء، ثم محاكم 
االستئناف، ثم العليا، فوجب أخذ القصاص, وال يُعفى عن 
القاتل إال بعد عفو أولياء الدم، حيث يوم اإلعدام يأتي بأهل 
المقتول، ويُطلب منهم العفو، فإذا تمّ كان بها، وإذا رفضوا 
ُأخذ القصاص, وهذه اإلعدامات جاءت لردع الجريمة ومنع 
انتشارها بين الناس ومن ألجل حقن الدماء، وأّكد على أن 
سياسة اإلعدام في الجرائم الجنائية موجودة في معظم 

دول العالم بما فيها أمريكا نفسها. 
وسألت المشاركة ميس جودة عن الصعوبات التي واجهت 
المجلس التشريعي، وأّكد الضيفان على أن أهم الصعوبات 
إنجازات  كل  لتدمير  يسعى  الــذي  االحتالل  في  تمثلت 
الشعب وتكريس الحصار وعمله على ديمومة االنقسام 

بين شطري الوطن.
وفي سؤال مباشر من أحد الطلبة  للدكتور عبد الرحمن 
الجمل عن نيته لترشيح نفسه في االنتخابات المقبلة، أّكد 
الجمل أنه لن يرشح نفسه مجددا، ألن موقع المسئولية 
صعب، وعضوية المجلس التشريعي أمانة تحتاج لجهد 
جهيد، وأنه سينذر نفسه بعد تسليم تلك األمانة  للتفرغ 

للقرآن الكريم.
الطلبة،  األسئلة  عن  وإجابتهم  المناقشة،  انتهاء  وبعد 
شكروا الحضور، وتمنوا لهم أن يكونوا في المستقبل من 
قادة الوطن وعلماء األمة. وثمنوا دور مركز العلم والثقافة 

في بناء الجيل وصناعة المستقبل.
بقولها:  اللقاء  على  الضحيك   المشاركة سجود  وعلقت 
كان لقاءا بناءا ومثمرا, تعرفنا من خالله على معلومات 
والصعوبات  ومهامه,  التشريعي,  المجلس  عن  هامة 
التي واجهته, وأوجه الشكر لمركز العلم والثقافة إلتاحة 
ألعضاء  الشكر  وأوجــه  المفيد,  اللقاء  بهذا  لنا  الفرصة 
المجلس التشريعي لما لمسناه منهم من تجاوب, ورحابة 

صدر, ورد بكل شفافية وموضوعية.

ظل مصطلح »األدب العربي المعاصر« مصطلحًا يحاول أن 
يجد له مكانا بين العصور األدبية المتتابعة منذ الجاهلية إلى 
اآلن، وهو مصطلح مراوغ يكاد ينسحب على كل أدب عربي 
في كل عصر من زاوية الرؤية اآلنية، وكنا حتى فترة قريبة 
نقول إنه ال يعلم أحد من الناس ماذا يمكن أن يُطلق عليه 
في العصور التالية. خصوصا ونحن نرى عدة تيارات أدبية 
تجتاح هذا العصر منذ الربع األول من القرن الماضي )القرن 
العشرين(، وهو عصر يتميز بانفتاح عجيب على فنون أدبية 

نمت ونضجت وتقلبت فيه ضمن عدة معطيات.
وكنت وما زلت أتعامل مع العصر الحديث واألدب العربي 
المعاصر وفق التقسيم الجمالي، حيث إنه وفق المتغيرات 
الجمالية التي بدأت في أواخر العصر العثماني، بنشوء روح 
تجديدية في الشعر بدأت مع محمود سامي البارودي، وروح 
إرهاصاتها  بدأت  والقصة  المسرح  صعيد  على  تجديدية 
نُفذت  التي  األولى  البشرية  المسرحية  في  1834م  عام  من 
في أريحا بفلسطين... وصل خبرها ولم يصل نصها، وفي 
عام 1847م بدأت رحلة المسرح البشري الذي وصلنا خبره 
الذين  وزمــالئــه  النقاش  مــارون  مع  نصوصه  ووصلت 
اضطروا للرحيل من مناطق النفوذ العثماني حتى يتحقق 
لهم النشاط األكثر فعالية. وتلك الفترة الزمنية من أواخر 
الثاني  الدول واإلمــارات  بداية عصر  العثماني حتى  العهد 
كانت تستحق الرصد تحت اسم »األدب الحديث« ألنها تمثل 
مرحلة انطالق تاريخ العرب الحديث، حيث شهدت تغيرات 

سياسية وفنية تسمح بإفرادها ضمن ذلك االسم.
ولعل مجيء عام 1947 وما شهده من تغير جمالي على صعيد 
انتشار شعر التفعيلة وبداية مرحلة الواقعية الفنية وانتهاء 
الرومانسية، مّثل جزءا ال يستهان به مما اصطلح  مرحلة 

الناس على تسميته باألدب المعاصر.
والتقسيم الذي ذكرتُه جماليّ أكثر منه سياسي، أما بالنسبة 
للتقسيم السياسي فإنني أرى اعتماد أوائل القرن السادس 
عشر بداية العهد العثماني، ذلك أن الوطن العربي خضع منذ 
مطلع القرن السادس عشر لسيطرة الدولة العثمانية، وكان 
ذلك بعد انتهاء عصر الدول واإلمارات األول الذي اشتمل على 
دولة المماليك التي تزامنت معها دول أخرى، وصواًل إلى 
نهاية العصر العثماني المتمثل في سقوط الخالفة العثمانية 

بعد الحرب العالمية األولى واتفاقية سايكس بيكو. 
وتُعدّ تلك النهاية بداية العصر الحديث، أو ما يجب تسميته 
الدولة  تفكك  الثاني، ألن مظاهر  ــارات  الــدول واإلم بعصر 
العثمانية وبدء االستعمار ثم التحرر الشكلي في منتصف 
القرن العشرين واستمرارية التبعية لالستعمار وتحكمه في 
مصائر الدول واإلمارات التي تزداد أعدادها بازدياد تفككها؛ 
تلك المظاهر ال تحمل سوى مالمح عصر الدول واإلمارات 
الثاني قياسًا على ما سُميّ بعصر الدول واإلمارات األول، 
في  مشاحّة  وال  اهلل،  رحمه  ضيف  شوقي  ابتكره  ــذي  ال
المصطلح ألن العصر العباسي انقسم لعصرين... خصوصا 
أن حضور الخليفة العباسي في العصر الثاني كان رمزيًا، 
العقود  في  رمزيا  كان  العثمانية  الخالفة  حضور  أن  كما 

األخيرة لها قبل انتهائها بشكل رسمي عام 1923. 
كنت وال زلت في كتابي »عصر الدول واإلمارات الثاني« الذي 
صدرت منه خمس طبعات ال أدعي القدرة على اإللمام بكل ما 
يحتويه عصر الدول واإلمارات الثاني من إبداعات وأجناس 
النقدية  األوراق  بعض  جمع  حاولت  بل  مختلفة،  أدبية 
واألدبية في ملف واحد يجمع بينها رابط المعاصرة، ليكون 
هذا الكتاب صفحة متواضعة من صفحات ملف زاخر، يطمح 
إلى االتساع والشمول يوما ما وفق منهجية د. شوقي ضيف 
في التأريخ لعصر الدول واإلمارات األول. واليوم نسعى إلى 
تحقيق ذلك الطموح من خالل أبحاث إخوة أعزاء جمعنا 
بهم القدر الجميل لمحاولة سبر أغوار ذلك العصر من خالل 
تتبع دول وإمارات وممالك العرب في هذه المرحلة الحرجة 
من تاريخ أمتنا، عبر أجزاء متعاقبة، تستعرض تاريخ الشعر 
العربي وسمات تطوره وبعض أعالمه، وأسأل اهلل عز وجل 
أن يكون ذلك مقدمة أوسع لتأريخ أكبر وتحليل أعمق لتلك 
أنجزنا  وقد  اليوم،  منها  كبيرا  نعايش جزءا  التي  المرحلة 
المرحلة األولى من خالل رصد الواقع السياسي والحضاري 
لتلك الدويالت، وفن الشعر ومالمح التطور وأبرز الشعراء، 
القصصي  الفن  رصد  نحو  واثقة  بخطوات  نسير  واليوم 
ضمن فريق يكمل المشوار، واهلل نسأل أن يكتب لنا السداد 

والتوفيق.

عصر الدول واإلمارات الثاني

العلم والثقافة يختتم املخيم الثقايف الثامن عشر

مقابلة مفتوحة مع أعضاء املجلس التشريعي



ضمن فعاليات المخيم الصيفي كان ضيف 
قدم  الذي  عسقول(  )خليل  األستاذ  اللقاء 
محاضرة في اإلرشاد النفسي، حيث تحدث 
عن التغيرات النفسية التي تحدث للطالب 
في هذه المرحلة, ووجه سؤاال للطالب عن 
معنى المراهقة، وتلقى عددا من اإلجابات، 
وقد بدأ النقاش مع الطالب منهم خالد عياد 
الذي قال: هي متغيرات نفسية وجسمية 
بسبب انتقاله من مرحلة الطفولة لمرحلة 
النضوج. ثم سأل الطالب عما يالحظون 
تحدث  حيث  أنفسهم.  في  تغيرات   من 
تغيرات كثيرة في جسم اإلنسان في تلك 
الجسم  في   متغيرات  بين  تتنوع  الفترة، 

من عرض في المنكبين، وطفرة في الطول والوزن 
والشعر وتغير في الصوت، وكذلك تغيرات نفسية 

وعاطفية، فتختلف  ميولهم عن مرحلة الطفولة.
فالمراهقة  هي مرحلة اقتراب  من النضوج الجسمي 
والنفسي والعاطفي،.كما وضح  أن هذه المرحلة 
والمشاكل،  بالتمرد  تتميز  مرحلة  بأنها  معروفة 
نفسه.  على  السيطرة  فيها  اإلنسان  على  ويجب 
وبالنظر للتاريخ اإلسالمي نجد أن المراهقين، كانت 
لهم بصمة في التغيير والدفاع عن الدين  ونصرته، 
وقد قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: »نصرت 
بالشباب«، وخاطب الطالب قائال: إنكم تمرون في 
أخطر مرحلة في حياتكم، حيث إن اإلنسان ال يدخل 
الجنة حتى يسأل عن عمره وعن شبابه فيما أفناه، 
فتلك مرحلة نقلتك إلى مرحلة جديدة ستكون فيها 
محاسبا على كل ما تفعله أمام اهلل . واستعرض 
نمائج من صحابه شاركوا في سن القتوة والشباب 

في صناعة الحياة، وكان لهم وزنهم وأثرهم في 
التاريخ اإلسالمي. فالعصر الذهبي في حكم األندلس 
كان في عصر عبد الرحمن الناصر وكان عمره 21 
عاما، ومحمد الفاتح فتح القسطنطينية وعمره 22 
السند  بالد  فتوحات  بدأ  القاسم  بن  ومحمد  عاما، 
والهند وعمره 17 عاما، وأسامة بن زيد قاد جيش 
الصحابة  وعمره  كبار  إمرته   المسلمين  وتحت 
17 عاما ، واألرقم بن أبي األرقم فتح بيته للدعوة 
اإلسالمية سرا  وكان يحميها وعمره 15 عاما، وأول 
من سّل سيفا في سبيل اهلل هو الزبير بن العوام  
كان عمره 15 عام، وزيد بن ثابت كاتب الوحي بدأ 
عمله وعمره 13 سنة. وأكد أن ضرب  تلك األمثلة 
حتى ال يستهين الشباب بأنفسهم، ولتكون لهم قدوة 
بمن في مثل أعمارهم، ولنسأل أنفسهم عما يمكن أن 
يصبحوا، وعن اإلنجازات التي يمكن أن يقوموا بها. 

واألثر الذي سيتركه الشاب في مجتمعه.
وأكد على أهمية الثقة بالنفس وبالقدرات. وتطرق 

من هناك ألزمة الثقة بالنفس وما تعنيه. 
وبين أسباب السلبية وضعف الثقة، ومنها 
األوضــاع  إلــى  إضافة  الــديــن،  عن  البعد 
السياسية وتداعياتها، وعدم األخذ بزمام 
التي  األسرية  المشاكل  وتعدد  المبادرة، 
تلك  حــل  على  منصبا  التفكير  تجعل 
المشاكل  فيبتعد اإلنسان عن المبادرة في 

التفكير بهموم األمة والمجتمع.
الثقة، اإلهمال  وكذلك من أسباب ضعف 
وعدم التربية الصحيحة، والنقد الهادم ممن 
حول الشاب من األهل أو األصدقاء، والذين 
وضرب  تجربته.  من  التقليل  يحاولون 
ففيه  الوجه،  الوالدين وخصوصا ضرب 

إهانة للكرامة ومدعاة للتمرد والعصيان.
وقد أوجز المحاضر بعض العالمات الدالة على عدم 

وجود الثقة بالنفس، منها:
اآلخرين،  مع  التعامل  يرفض  منطوي   شخص 

ويلجا للوحدة وال يثق بالناس.  
السلبية التامة وعدم المشاركة بأي نشاط.

التقليد األعمى لآلخرين.
كثرة الوعود.

عدم القدرة على مواجهة اآلخرين.
األنانية.

 وبين المحاضر سبل الخروج من تلك األزمة من 
يعيش   أن  يجب  اإلنسان  أن  على  التأكيد  خــالل 
حياته كما يريد هو وفق مظلة الشرع والقيم، وأن 
وكذلك   ذاتك.  أنت  كن  تقول  التي  بالقاعدة  يعمل 
يجب التعلم من األخطاء، فمن الطبيعي الوقوع في 

الخطأ، ولكن يجب عدم الوقوع فيه مرة أخرى.

نظم مركز العلم والثقافة سلسلة رحالت صيفية 
جتمع بني الطابع العلمي والترفيهي، جاء ذلك 

خالل فعاليات املخيم الصيفي الثقايف، منها رحلتني 
علميتني إىل خمتربات اجلامعة اإلسالمية 

ومتحفها، ورحلتني علميتني إىل مصانع شومر 
ومرطبات الشام، ورحلتني ترفيهيتني ختاميتني إىل 

منتجعات ومدن رياضية.
وضمن تلك الفعاليات كانت الرحلة العلمية، 

اليت اهتمت حبيز املعرفة العلمية والتطبيقية 
عن املؤسسات العاملة يف الركن االقتصادي يف 

فلسطني.
شومر

بمصنع  ابتداءًا  بالمفاجآت،  مليئة  الجولة  وكانت 
المخيم،  طلبة  استضاف  الــذي  للبسكويت  شومر 
المصنع،  داخــل  ميدانية  بجولة  الطلبة  قام  حيث 

المستخدمة، والعمال  أنواع اآلالت  وقاموا بالتعريف على 
البسكويت  صنع  وكيفية  واألجهزة،  المُكنات  عمل  وآلية 
وشرائح البطاطا، وغيرها من المنتجات، وآليات تصديرها 

للخارج.
وقد أبدى الطالب إعجابهم الشديد بهذه الجولة وحماستهم، 
االقتصاد  مجال  في  القيمة  المعلومات  من  واستفادوا 

الوطني.
وقام الطالب بشكر إدارة المصنع على حفاوة االستقبال، 
ومن جهة شكرت إدارة المصنع القائمين على المخيم وإدارة 
المتواصلة  التعاون وجهودهم  العلم والثقافة على  مركز 
في رعاية الطلبة المتفوقين، ومساعدتهم ليصبحوا شيئًا 
عظيمًا في المستقبل، ودعمًا للمجال االقتصادي واالجتماعي 

والعلمي للوطن.
بعد المغادرة من مصنع شومر توجه الطلبة إلى محررة 
المناطق  حيث  خانيونس،  مدينة  في  حطين  ومنتجع 
األلعاب  إلــى  باإلضافة  الواسعة،  واألراضـــي  الخضراء 
المتنوعة  للمشاريع  جــوالت  الطلبة  أخذ  وقد  الترفيهية، 

كالمشاريع الزراعية وزراعة الفواكه وتربية الحيوانات.
الطلبة،  باستقبال  قام  المهندسين  من  فريق  هناك  وكان 
حيث تحدث الطالب مع المهندسين عن مخيم األوائل في 
تحقيقها،  ينوي  التي  األهــداف  وما  وماهيته  العلم،  مركز 
في  جــوالت  في  الطلبة  برفقة  المهندسون  انطلق  بعدها 
المحررة على مزارع العجول واألبقار، موضّحين لهم طريقة 
التربية والتغذية والتسويق، ثم أخذوهم في جوالتٍ لمزارع 
الخضروات، والدفيئات الزراعية، شارحين لهم أيضًا طرق 
في  ومكانها  االقتصادية  وفائدتها  الدفيئات  في  الزراعة 

المنتج الوطني.
عصري الشام

الصيفي  المخيم  لفعاليات  ومواصلة  آخر  صعيد  وعلى 
الثامن عشر لألوائل، والذي يقيمه مركز العلم والثقافة في 
النصيرات، فقد قام المركز برحلة علمية ترفيهية إلى مصنع 

مرطبات الشام، وذلك ليتسنى للطلبة المشاركين في المخيم 
المنتجات  صناعة  عبرها  يتم  التي  اآللية  على  التعرف 

الغذائية.
وقام  الطالبات،  استقبال  في  المصنع  إدارة  كانت  وقــد 
المهندس  خليل فرينة -مسئول التغذية في المصنع-  بشرح 
خطوات صناعة العصير  للمشاركين في الرحلة،  حيث بدأ  
بتعريف الحضور على المواد الخام الداخلة في الصناعة، 
اإلنتاج،  إلى خط  بهم  انتقل  ثم  أمامهم،  العينات  عارضًا  
عملها خطوة  التصنيع، شارحًا  وآالت  األجهزة  لمشاهدة 

بخطوة، حتى الوصول للمرحلة النهائية للمنتج. 
ثم توجه بهم إلى خط إنتاج الخروب موضحًا مراحله، من 
خلط المواد الخام بنسب معينة، مرورًا بعملية  التصنيع 

واإلضافات، حتى خروج العبوات الجاهزة لالستخدام.
وأثناء شرح المهندس للخطوات  أمام خط اإلنتاج ، تم فتح 
باب النقاش واألسئلة  للمشاركين، وكان ثمة سؤال للطالبة 
رانيا  مطر ، حيث سألت عن كيفية التأكد من نظافة األجهزة 
والمواد المستخدمة في تصنيع العصائر، فأجاب المهندس 
سالمتها  من  التأكد  يتم  الخام  للمواد  بالنسبة   خليل: 
وزارة  عبر  وكذلك   المصنع،  من  بالفحوصات  ونظافتها 
لمراقبة  فتخضع  واآلالت  المكان  نظافة  وكذلك  الصحة، 

مستمرة من قبل مهندسي المصنع وإدارته.
بعد ذلك توجهت الطالبات للقسم الثاني من المصنع، حيث 
خط إنتاج صنع القصبات المستخدمة في شرب العصائر، 
وكان في استقبالهم مهندس خط اإلنتاج المهندس حسن 
فرينة، الذي بدأ بتعريف الطالبات بالمواد الخام المستخدمة 
في تصنيع المنتج، عارضًا لعينات منها للطالبات، وبعد 
ذلك توجه بهن إلى خط اإلنتاج الذي كان يعمل،وقام بشرح 
بصورته  المنتج  التصنيع  حتى خروج  عملية  خطوات 
النهائية. وفي ختام الزيارة للمصنع أعربت الطالبات عن 
سعادتهن، بهذه الزيارة وشكرن إدارة المصنع ومهندسيه 
معلومات  من  قدموه  ما  وعلى  االستقبال  حفاوة  على 
قيمة لهن. واستكملت الرحلة بزيارة إلى فضائية األقصى، 

العمل  مراحل  على  خاللها  من  التعرف  تم 
اإلعالمي التلفزيوني.

رحالت ترفيهية
واختتم مركز العلم والثقافة فعاليات المخيم 
ترفيهية  رحلة  بتنفيذ  الموسم  لهذا  الثقافي 
للعديد من األماكن السياحية الجميلة في قطاع 

غزة، في أجواء من الفرح والمرح والسعادة.
في  البشير  مالهي  األمــاكــن  أولــى  وكــانــت 
مدينة المغراقة، حيث قامت الطالبات باللعب 
باالستمتاع  وحظين  المختلفة  األلعاب  في 

بوقتهن.
الثانية  للمحطة  المسير  الرحلة  واصلت  ثم 
المكان  هذا  تخلل  حيث  النور،  مدينة  حيث 
واأللعاب  كالمسابقات  األنشطة  من  الكثير 
بمغادرة  ُقمن  وبعدها  اإلفطار.  وجبة  وتناول  الترفيهية 
المدينة توجهًا  للمحطة األخيرة وهي النادي البحري في 
دير البلح، حيث الهواء الطلق، وجمال البحر والشاطىء، وتم 

توزيع وجبة الغداء على الطالبات.
وفي رحلة تخييم ليلي قام طلبة المخيم األوائل بالمبيت 
في المدينة الرياضية )سبورت الند( أثناء رحلتهم الختامية 
الترفيهية، حيث مارس الطلبة السباحة، ورياضة كرة القدم. 
إدارة  مجلس  أعضاء  من  مجموعة  بحضور  والشطرنج، 
مركز العلم والثقافة، منهم: أ.محمد زكي الجديلي، وأ. محمد 
محسن أبو الــروس، وأ.رأفــت الصالحي، والمشرفين على 

المخيم، والمدير التنفيذي صالح الحافي.
ابتدأت الفعاليات بصالة المغرب وكلمة المخيم التربوية 
لألستاذ محمود الطالع أحد المشرفين على المخيم الثقافي 
على مدار عدة سنوات، والتي أكد فيها على أهمية القيم في 
أمواج  نجاة في خضم  اإلنسان، وتشكيلها بوصلة  حياة 

الحياة المتالطمة.
المسابقات  فقرة  منها  متميزة،  فقرات  الرحلة  وقد شهدت 
الثقافية والترفيهية، التي أشرف عليها وقدمها الفنان الكبير 
المسابقات  بعض  ممارسة  ذلك  وتضمن  النعيزى،  راجى 

المثيرة.
وفي لمسة وفاء، كرم مركز العلم والثقافة في أثناء الرحلة 
على  والحاصلين  العامة  الثانوية  فى  المتفوقين  الطلبة 
السابقة،  األوائــل  معدالت مرتفعة من طلبة أحد مخيمات 
وألقى كلمة التكريم األستاذ رأفت الصالحى عضو مجلس 
اإلدارة، الذي أكدّد على رسالة المركز الواعية في التواصل 
مع أبنائها المتميزين، في لمسة تعزيز الستمرار تميزهم 
ومبيت،  مفتوحة  فقرات  الرحلة  شهدت  وقــد  وعطائهم. 
المرح  ســاده  جو  في  والفطور  العشاء  طعام:  ووجبتي 

والتفاعل.
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العلم والثقافة يعقد سلسلة رحالت علمية وترفيهية

محاضرة إرشاد حول سن املراهقة

محاضرة يف فن التعامل مع اآلخرين
»فن التعامل والتواصل مع اآلخرين« هو عنوان المحاضرة 
التي ألقاها الشيخ الداعية أ.نور رياض عيد في مركز العلم 

والثقافة.
 وقد ابتدر أ. نور عيد المشاركين في المحاضرة بسؤاله إن كان 

التعامل مع الناس فنًا، له أصوله وآلياته.
ومن ثم أكد أ. نور أن التعامل مع الناس في الحقيقة هو فن 
يعتمد في أساسه على مراعاة األحوال المختلفة للشخصيات 
اإلنسانية، فهناك الشخصية الهادئة، وهناك الشخصية عصبية 
أن  مؤكدًا  والعقالنية،  العاطفية،  الشخصية  وهناك  المزاج، 

االختالف بين البشر مشيئة إلهية.
وهو ما يعني أنه بالقدر الذي يتعامل فيه اإلنسان مع قطاعات 
أوسع من الناس، فإنه يكون بذلك قد حظي بتجارب تؤهله 
فنية كذلك،  التعامل معهم، وأكثر  قدرًة على  أكثر  ألن يكون 
المتناثرة حوله،  الدوائر األخرى  فاإلنسان ابن دائرته، وابن 

وبالتجرية والممارسة تتكون الشخصية اإلنسانية.
ومن ثم أشار أ. عيد إلى أهمية الكلمة في العالقات اإلنسانية، 
باإلضافة إلى أهمية االنصات واالستماع لآلخرين، ألن كثير 
من الخالفات اإلنسانية ما كان لها أن تقوم، لو أن فن اإلصغاء 
دون  تعبيرًا  األكثر  الكلمات  انتقى  اإلنسان  أن  ولو  تحقق، 

انتقاص أو تجريح لآلخرين.

لقاء ثقايف ومسابقات

محاضرة يف التاريخ الفلسطيني

استضاف مركز العلم والثقافة في النصيرات الدكتور عماد حمتو، 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم في جامعة فلسطين.

وقد استهل د.حمتو اللقاء بالترحيب بالحاضرين، ومن ثم أشار إلى 
أن سيناريوهات حياة اإلنسان تعتمد إلى حد بعيد، على الهدف 
الذي يضعه هذا اإلنسان لحياته، وأن النجاح في تحقيق هذا الهدف، 
يعتمد بدرجة أولى على وضوحه، ومن ثم المثابرة والمصابرة 
في سبيل الوصول إليه، وتحقيقه، مبينًا بأن النجاح في تحقيق 
األهداف يقود إلى الرغبة في تحقيق أحالم أخرى، وهو ما يعني 
أن الطموح اإلنساني ال سقف له، وأن الحياة ميدان سباق، على 
اإلنسان أال يتوانى عن المضي فيها، حتى آخر لحظة، وحتى آخر 

رمق.
وقد أكد د.حمتو على أن هناك ثمة عالقة بين األهداف الدنيوية 
نيل  هو  للمسلم  األسمى  الهدف  كان  فــإذا  األخروية،  ــداف  واأله
رضوان اهلل عز وجل، فإن ذلك ال يتعارض مع سعي اإلنسان 
الدؤوب لتحقيق أهدافه الدنيوية، ذلك أن كل فعل إيجابي في الحياة، 
يندرج تحت دائرة األوامر التكليفية التي يُؤمر بها اإلنسان، وبذلك 
تكون حياة اإلنسان وفق هذا المعنى، محققًة لمعنى االستخالف 
في األرض، وهي المهمة الوجودية األولى لإلنسان في هذه الدنيا، 

قال تعالي:«...إني جاعٌل في األرض خليفة«.
وقد أشار د.حمتو إلى أن السعي في الحياة، يجب أن يتالزم مع 
اإليمان باهلل، والتوكل عليه، وسؤاله توفيقه وتسديده، مؤكداً أن 
القرب من اهلل، واستحضار وجوده، عامٌل أكيد لتحقيق النجاح، كما 

أن االبتعاد عنه، هو عامل من العوامل التي تؤدي إلى الفشل.
وفي نهاية اللقاء، تقدم د.حمتو بالشكر إلدارة مركز العلم والثقافة 

على اهتمامها بكثير من القضايا التي تخدم المجتمع.

د.عماد حمتو: ال تعارض بني 
السعي للدنيا والسعي لآلخرة

محاضرة الدفاع املدني

ثابت  جبريل  النقيب  والثقافة  العلم  مركز  استضاف 
بإعطاء  قام  حيث  بالوسطى،  المدني  الدفاع  مسئول 
محاضرة نظرية وعملية عن كيفية التعامل مع الحرائق، 

وذلك للحد من مخاطر الحوادث وطرق الحماية. 
وقد عرض بعض المعدات التي تكون مع رجل اإلطفاء، 
بداية عرض مالبس رجل اإلطفاء، شارحا مواد صناعتها،  
وثمنها، وطريقه لبسها،  مبينا أنها تتحمل درجات حرارة 
عالية, موضحا الخصائص التي يجب على  رجل اإلطفاء 
أن يتحلى بها وأهمها اللياقة البدنية،  ليستطيع أن يتنقل 
بسهولة ويسر والتعامل بسرعة فائقة مع الحرائق, ثم 
عرض القفازات التي تحمي األيادي من الحرائق, وعرض 
القفازات التي تتحمل االحتكاك, ثم عرض القناع الذي 
يلبس للوقاية من الدخان والحرائق, وبيّن كيفية ارتدائه, 
وطريقة التعامل معه, موضحا أنه أثناء ارتداء الكمامة ال 
يتم تبادل الكلمات، إنما عن طريق اإلشارات بين رجال 
اإلطفاء, ثم شرح عن الكمامة الواقية من الدخان, والغازات 
السامة, حيث تحتوى على الكربون الذي يمتص الغازات, 
وقد وضح أنه يجب أن  يكون مع رجل اإلطفاء جهاز 
إنذار وسترة نجاة وبلطة, وبيّن أن رجل اإلطفاء عليه 
أن يحبو على رجليه، ألن األكسجين  يكون في األسفل 

بنسبة  أفضل.
وبعد  انتهاء  الجانب النظري توجه مع  المشاركين للجانب 
العملي، حيث وضح النقيب كيف يتم إطفاء الحرائق بعدد 
من الطرق. حيث وضع  البنزين على الرمل وأشعل به 
النار، وقام بإطفائها بالرمال. وقد شاركت مجموعة من 

الحضور بعملية اإلطفاء.
 ثم تم إطفاء النار بطريقة طفاية الحريق، التي شرح عنها 
قبل الشروع باستخدامها، مبينا أنواعها وما تحتويه من 
مواد وكيفية استخدامها. و قد شارك الحضور بعملية 
اإلطفاء باستخدام الطفاية.  ثم تم استخدام  البطانية  في 
عملية  إطفاء الحريق, ثم وضح كيف يتم إغالق أنبوبة 
الغاز، وكيف يتم التعامل معها إذا اشتعلت بالنار, وقد قام 

المشاركون بتنفيذ المحاوالت الناجحة.
وفي ختام اللقاء شكر النقيب جبريل الجميع على التعاون 
والمشاركة الفعالة وحسن االستماع. ووجه الشكر للمخيم 
وقد أّكد على أهمية معرفة رقم هاتف الدفاع المدني  )102(.

تجارب علمية

ضمن  فعاليات  المخيم الصيفي الثامن عشر  لألوائل التي تهدف لتعزيز 
تفوق الطالب وتزويدهم بالمعلومات النظرية  والعملية . استضاف 
المخيم األستاذ )حسن األعرج( الذي  بدأ محاضرته بتوضيح مفهوم  

التشريح والهدف منه وتاريخ بداية عمليات التشريح. 
حيث بين أن عملية التشريح هي عملية مختصة ببيان األجزاء الداخلية 
التي يتكون منها الكائن الحي، والهدف منه هو معرفة طريقة عملها 
، وأسباب األمراض التي تصيب الكائن الحي  لتحديد أفضل الطرق 
لعالجها، وكذلك من أجل تحديد أسباب موت الكائنات الحية. كما بين 
أن الفراعنة القدماء أول  من عرف التشريح، واستخدموا له أدوات 

وطقوس خاصة.
وبعد ذلك قام بعرض أدوات التشريح للطلبة، مبينا كيفية استخدامها 
الحضور، وعرض األجهزة  أمام  أرنب، وتشريحه  اآلمن. وقام بذبح 

الداخلية لألرنب، مع شرح مفصل عن كل جهاز منها.
وقد شارك الحضور بعملية التشريح في أكثر من أرنب، وتفاعلت مع 

األستاذ من خالل المناقشة والمساعدة في عملية التشريح.
وفي ختام اللقاء وجه األستاذ حسن الشكر لمركز العلم والثقافة على 
التفاعل والحرص على تعزيز الثقافة العلمية، وإتاحة الفرصة لاللتقاء 

بشريحة مميزة  من المشاركين والمشاركات .

زكريا السنوار األستاذ المشارك في قسم التاريخ 
واآلثار بالجامعة اإلسالمية، أدار لقاًء ثقافيًا حول 
األهمية التاريخية لفلسطين، وذلك في فاعلية 
من فاعليات مخيم األوائل الثامن عشر الذي عقده 

مركز العلم والثقافة في النصيرات.
عن  بالحديث  لقاءه  السنوار  زكريا   د.  بدأ  وقد 
في  التاريخ،  دراســة  بها  تتحلى  التي  األهمية 
من  مجتمٍع  أليِّ  رقي  لحالة  الموصل  السبيل 
المجتمعات، مؤكدأ أن الماضي هو الطريق الذي 
ما  وهو  المستقبل،  إمكانات  عبره وخالله  تمر 
يعني أن دراسته واإلحاطة به، أمر يرتقي إلى 

حد الضرورة.
ثم افتتح د. السنوار المحاضرة بسؤال: لماذا  نحن 

في حالة ضعف  والعدو في حالة قوة؟
وبعد االستماع لعدة مشاركات ، قال د. السنوار:  ال 
يمكن أن نحدد حالتنا، إال من خالل  دراسة التاريخ  

وأحداثه باستقصاء. 
ثم بدأ األستاذ السنوار حديثه عن تاريخ فلسطين، 
موضحًا أن أول من سكن فلسطين من أكثر من 3500 
أمة  كانوا  الذين  الكنعانيون،  العرب  سنة ق.م هم 
الغرب  فيه  كان  وقت  في  المدن  أسست  متحضرة، 
يغرق في القبلية والحروب والتخلف، كذلك أثبتت 
مباني  أقــام  من  أول  أنهم   التاريخية،  الــدراســات 
استنادية كان لها أثر كبير في تطور العمارة، وكذلك  

اخترع الكنعانيون األنابيب الفخارية؛  لنقل المياه 
سطحيًا أو جلبها من باطن األرض.

فترة  في  فلسطين  تاريخ  إلى  السنوار  انتقل  ثم 
أهمية  مبينًا  الشام،  لبالد  اإلسالمية  الفتوحات 
فلسطين كنقطة تالقي للجيوش، أو نقطة انطالق 
للفتوحات. ثم ذكر أن أول المعارك  في الفتوحات 
اإلسالمية وقعت  - كما تشير الكتب   والتاريخية – 

شرق المغازي في وسط قطاع غزة .
ومن ثم  تحدث األستاذ السنوار عن معركة حطين 
الفاصلة، والتي كانت بين المسلمين بقيادة صالح 
هذه  جــاءت  وقد  الصليبيين،  وبين  األيوبي  الدين 
فلسطين،  من  الصليبي  االحتالل  لطرد  المعركة  
المسجد  حرمة  وانتهكوا  فساداً،  فيها  عاثوا  بعدما 

األقصى، بعد أن هزموا المسلمين الذين كانوا في 
حالة ضعف وتفكك.

وبعد ظهور البطل صالح الدين، تمكن من إعادة 
من  وتمكن  المتفرقة،  الهزيلة  الدويالت  توحيد 
إعادة الناس إلى دينهم وذكرهم بمجد االسالم 
وعزته، وبدأ في وضع الخطط لتطهير البالد من 

دنس الصليبيين.
معارك  من  جديدة  معركة  عن  بعدها  وتحدث 
العزة والكرامة على أرض فلسطين، معركة عين 
جالوت، والتي كانت بين المماليك بقيادة سيف 
الدين قطز والظاهر بيبرس، وبين التتار ) المغول 
( من جهة أخرى، الذين استباحوا ديار المسلمين، 
وهزموا الدولة العباسية، واحتلوا أراضيها، من بالد 

خراسان شرقًا، حتى وصلوا إلى فلسطين. 
وقد تمكن جيش المسلمين بفضل توكلهم على اهلل، 
ووضع الخطط السليمة، من تحقيق النصر وكان من 

أهم عوامل النصر في تلك المعركة :
• التخطيط الجيد وقطع اإلمدادات عن جيش العدو. 

في  الجهاد  لحثهم على  الناس  بين  العلماء  نشر   •
سبيل اهلل.

• توفر تمويل للجيوش االسالمية. 
 وكانت نتيجة تلك المعركة  هزيمة المغول ودحرهم 
عن ارض االسالم  ودخول عدد كبير من المغول في 

اإلسالم.

ضمن فعاليات المخيم الصيفي نُظمت مسابقة 
ثقافية ترفيهية، أدارها األستاذ )مصطفى أبو 
والمرح  بالفرح  مفعمة  أجواء  في  اهلل(  حسب 
من  عــددا  اللقاء  فــقــرات  تضمنت  والبهجة, 
النشاطات، األول: قراءة سورة من القرآن، وقد 
فازت المشاركة بسمة عاشور، والنشاط الثاني: 
والهمزة،  الراء  بحرف  ينتهي  بجواب  اإلجابة 
الرسول  به  يتعبد  غــار  حياء،  ؟  اإليمان  من 
عليه الصالة والسالم  ؟ حراء، ومعني عالج ؟ 
دواء ، وقد فازت به المشاركة  سجى إبراهيم 
الثالث: لعبة حيث تمثل مجموعة  . والنشاط 
من الطالبات أنها محطة بث تلفزيوني ،  وكل 
طالبة تتحدث كأنها مقدمة  فقرة من برنامج , 

واألقدر علي االستمرار واالختيار الجيد للموضوع  
تفوز. وقد فازت المشاركة منى أبو قمر . والنشاط 
الرابع : معرفة الكلمة الخطأ في الجمل، وفازت به 
لعبة  الخامس:  والنشاط  نواس.  أسيل   المشاركة 
فيها  تقوم  تنشيطية،  لعبة  وهــي  الخفي،  القائد 
بأمر  نفسها  الحركة  بعمل  الطالبات  من  مجموعة 
من قائد بينهم، وعلى طالبة من خارج المجموعة  

تخمين من هو القائد لتلك المجموعة. وقد فازت بها  
مجموعة من المشاركات، والنشاط السادس: لعبة 
مهارة سرعة نطق الجمل دون خطأ، وقد فازت فيها 
كل من هديل نوفل، وروان حسين، والنشاط السابع 
: توجيه مجموعة أسئلة تبدأ إجابتها بحرف العين، 

وقد فازت فيها المشاركة شذا مطر.
والنشاط الثامن: لعبة كرة النار الخطرة، فيها يتم 

المشاركات  الكرة بعد رميها بين  التقاط 
سماع  وعند  األرض،  على  تقع  أن  دون 
تخرج  الكرة  بيدها  تبقى  من  الصافرة 
المشاركة  بها  فــازت  وقد  اللعبة.  خــارج 
إلقاء  التاسع:  والنشاط  مصلح.  إيمان 
شاهين  أمل  الطالبة  ألقت  حيث  قصيدة 
والنشاط  هــنــا.  نبقى  ــوف  س قصيدة  
العاشر: لعبة نفخ البالون دون استخدام 
النشاط عدد من  في  فــازت  ــدي، وقد  األي
فقرة   عشر:  الحادي  والنشاط  الطالبات، 
الترفيه  بمشاركات من الطالبات، شاركت 
والعبارات  الجمل  ببعض  الطالبات  فيه 
الترفيهية. والنشاط الثاني عشر: المدائح 
حسب  أبــو  مصفى  األستاذ  أنشد   حيث  النبوية، 
عليه  اهلل  النبي صلى  مدح  في  النشيد  اهلل وصلة 
وسلم. وقد تم تقديم العديد من الجوائز للفائزات في 

األنشطة السابقة.
اهلل  حسب  أبــو  األســتــاذ  شكر  اللقاء  ختام  وفــي 
الطالبات على تفاعلهن الرائع، كما شكر إدارة المخيم 

ومركز العلم على رعايتهم  لطلبتنا المتفوقين.

أقامت  الكرام،  الضيوف  من  حاشد  جمع  في 
)غزة  ديــوان  توقيع  حفل  األدبــيــة  الرابطة 
الكبير  الفلسطيني  للشاعر  القلب(  ريحانة 
التربية  مديرية   مسرح  في  مفلح،  محمود 
من  وهــو  الوسطى،  محافظة  في  والتعليم 
إصدارات الرابطة األدبية التابعة لمركز العلم 
والثقافة,  برعاية أ. د كمال أحمد غنيم رئيس 
اللغة  مجمع  ورئيس  والثقافة  العلم  مركز 
العربية الفلسطيني المدرسي، ود. خضر محمد 
أبو جحجوح عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين، 

وعضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية.
غنيم   كمال  الدكتور  األســتــاذ  اللقاء  افتتح 
موضحًا معنى عقد حفل توقيع ديوان جديد 
الرابطة  وفي  غزة  في  مفلح  محمود  للشاعر 
األدبية تحديداً. وأّكد على دور الرابطة األدبية 

مكان،  كل  في  الخير  بأدباء  االهتمام  في  نشأتها  منذ 
والتعريف بهم. وبيّن أنه خالل العقدين األخيرين قام 
شخصيًا بنشر قصائد الشاعر في الجامعات والكليات 
تعرف  وهي  األجيال  لتتخرج  الفلسطينية،  والمعاهد 
المبدع وتتذوق قصائده وإبداعاته، خصوصا  الشاعر 
على  وأّكــد  النازف.  الفلسطيني  الجرح  عن  يعبر  أنه 
سعادته الغامرة بنشر ديوان جديد للشاعر، ذلك الديوان 
المنصرم.  العالمي  الذي تم اإلعداد له منذ يوم الشعر 

وأعلن أن الرابطة األدبية ال تكتفي بتكريم الشاعر من 
خالل طبع الديوان، وإنما تعلن عن عقد يوم دراسي عن 

شعره خالل المرحلة القادمة.
وتحدث الدكتور  خضر أبو جحجوح عن  الشاعر محمود 
عام  مواليد  من  مفلح  محمود  »الشاعر  قائال:  مفلح، 
1943م، وقد هاجر على أثر النكبة إلي سوريا مع أسرته، 
واستقر بمدينة درعا, ودرس اللغة العربية في جامعة 
دمشق، وعمل مدرسا للغة العربية في مدينة درعا وفي 
المملكة العربية السعودية، حيث عمل مدرسا وموجها 

تربويا. وقد كتب القصيدة والقصة 
النقد   القصيرة والمقالة، ومارس 
المقاالت  من  العديد  وله  األدبــي، 
والقصائد، التي نُشرت  في معظم 
عضو  ــو  وه ــة،  ــي األدب المجالت 
واتحاد  اإلسالمي،  األدب  رابطة 
وعضو  الفلسطينيين،  الكتاب 

اتحاد الكتاب  العرب بدمشق.
المؤلفات،  مــن  العديد  ولمفلح 
ــرت  ــذاك ــوان شــعــر م ــ مــنــهــا: ديـ
ــوان  ــ شــهــيــد فــلــســطــيــنــي، وديـ
الشال  وحكاية  والراية،  المرايا، 
الصحوة،  وإنــهــا  الفلسطيني، 
وغيرها من المجموعات الشعرية، 
منها:  قصصية،  مجموعات  وله 

مجموعة المرفأ، ومجموعة القارب.
أشعاره  دُرست  مفلح  الشاعر  أن  جحجوح  أبو  وأّكد 
عدة  ُكتبت  وقد  العربية،  البلدان  من  كثير  في  وكتبه 
دراســات أكاديمية ورسائل حول شعره في عدد من 
المناهج،  في  مقررة  العربية، وأن قصائده  الجامعات 
اإلسالمية  الجامعة  في  األدب  مقررات  بعض  ومنها 
والكلية الجامعية وكلية الزيتونة منذ ما يقارب عشرين 
عاما. ومن نافلة القول إن الشاعر يتميز بامتالكه ألدواته 

شاعر  وهو  ومفرداته،  صوره  تطويع  على  وقدرته 
مطبوع، ثري التجربة، جمع بين األصالة والمعاصرة.

وفي ظل الوضع واإلمكانات المحدودة قامت الرابطة 
ألن  مفلح،  محمود  الشاعر  ديــوان  بــإصــدار  األدبــيــة 
من حقه علينا، ومن حق كل مبدع،  أن ندعم شعره، 
خصوصا في ظل محاوالت بعض المؤسسات الثقافية 
بفئة  واالهتمام  والتحيز،  االستعالء  بمنطق  التعامل 

محدودة. 
وأضاف أبو جحجوح: إن محمود مفلح شاعر كبير ُغيّب 
أنه عاصر جيل  الفلسطيني, رغم  اإلعالم  عن مسرح 
الرواد الذين اشتهروا، ألن أصحاب المؤسسات الرسمية 
والحزبية يتعاملون بمنطق فئوي شخصي، لكن من 
يستطيع بشعره أن يدخل القلوب قبل العقول، صاحب 
الكلمة الجميلة والصورة المدهشة، لن يغيب أو يطمس 
مهما حاولوا. وأضاف أن خطر التهميش يواجه العديد 
من الشعراء المتميزين أصحاب البصمة األدبية المميزة 
بسبب آرائهم أو انتمائهم. ومواقف بعض المتنفذين من 

أصحاب األجندات الشخصية الخاصة. 
أرسلها  القدس  عن  صوتية  بقصيدة  اللقاء  واختتم 
الشاعر محمود مفلح الحتفال توقيع الكتاب خصيصًا، 
في ظل عدم قدرته على الحضور بسبب الحصار وإغالق 

المعابر.

حفل توقيع ديوان الشاعر الكبري محمود مفلح )غزة ريحانة القلب(
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استضاف مركز العلم والثقافة رئيس جممع اللغة 
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جممع اللغة العربية الفلسطيين أ.د. كمال غنيم  

إللقاء حماضرة عن املجمع اللغوي بغزة.
اللغوي تمّ قبل ثالثة  المجمع  ووضّح رزقة أن إنشاء 
الرغم من عمره الصغير لكن أعماله  أعوام, وأنه على 
لغة  هي  العربية  اللغة  أن  وبيّن  جدا,  كبيرة  وجهوده 
القرآن الكريم واالهتمام بها بال شك من  ضمن أبجديات 
القومية واإلسالمية, ومن هنا  الدين وااللتزام بالهوية 
كانت فكرة مجامع اللغة العربية، وفلسطين ليست أقل 
من الدول العربية األخرى. وغزة دائما سبّاقة في األعمال 

الثقافية.
االعتزاز  عن  التاريخ   من  درس  إلــى  رزقــة  وتطرق 
»التخنيون« في  معهد  إنشاء  فتحدث عن قصة  باللغة، 
حيفا، قبل عام 1948م، حيث إن اليهود القادمين من ألمانيا 
أرادوا إنشاء معهد لتعليم الهندسة والفيزياء واألحياء، 
ولكن كانت المشكلة أن  معظم العلماء القادمين هم من 
ألمانيا، لذلك قرروا أن  اللغة التي سيتم التدريس بها 
هي األلمانية،  وذلك ما أصرت عليه إدارة المعهد. وطالب 
أولياء أمور الطالب أنفسهم بأن يكون التدريس باللغة 
العبرية، وحدث خالف قوي، مما اضطر المجتمع العبري 
إلى إعالن إضراب وإغالق المعهد، حتى تتم االستجابة 
لمطلبهم، وبالفعل تراجعت إدارة المعهد، وتمّ إقرار اللغة 
العبرية لغة رسمية لتدريس مختلف المباحث في المعهد.
 وأضاف الدكتور رزقة: إن تلك القصة تؤكد على مدى  
اعتزاز كل قوم بلغتهم، مؤكدا  إننا لو ذهبنا إلى اليابان  
بلغتها  والنرويج  باليابانية،  التدريس  لغة  لوجدنا 
القومية، وكذلك كل الدول األجنبية، إال في الدول العربية، 
حيث يتم تدريس العلوم المختلفة من طب ورياضيات 
وهندسة وفيزياء باللغة اإلنجليزية، وفي بالد المغرب 

العربي  يتم التدريس باللغة الفرنسية.
وواصل الدكتور حديثة معقبا على تلك المعطيات بـأن 
األسهل على الطالب الدراسة باللغة األم، ألن الطالب الذي 
سيدرس بلغة أجنبية سيواجه صعوبتين ، األولى  فهم 
تلك اللغة األجنبية من معاني  وترجمة، والثانية إدخال 

األفكار والمعلومات والمفاهيم إلى عقله بتلك 
التعبير  اللغة. موضحا أن قدرة اإلنسان عن 
على  بقدرته  مرتبطة  أفكار   من  بداخله  عما 
إيصالها  يستطيع  بلغة  األفكار  تلك  صياغة 
التعبير  على  قدرتنا  كانت  ولذلك  لآلخرين، 
على  قدرتنا  من  بكثير  أكبر  العربية  باللغة 

التعبير بأية لغة أخرى.
عبثية،  ليست  المعطيات  هذه  أن  رزقة  وأكد 
تفسر  صادمة  حقائق  عليها  ينبني  وإنما 
العلمي وتقد األمم األخــرى، حيث إن  تأخرنا 
ازدهــار األمــم التي تــدرس طالبها بلغتها له 
عالقة ذلك بالتفوق والتطور، مثل اليابان التي 
هناك  ياباني  مليون  لكل  أن  الدراسات  تفيد 
270 براءة اختراع، والسويد لكل مليون نسمة 
مليون  فلكل  مصر  في  أما  اختراع،  بــراءة   110
ذلك  مفسرا  فقط.  واحد  اختراع  بــراءة  نسمة 
تتولد  أفكار  األصل  في  االختراعات هي  بأن 

داخل أدمغة المفكرين، ومن ثم يعبرون عنها بإنتاجها 
إلى الواقع، والقدرة على التعبير عن تلك األفكار طبعا 
مرتبطة باللغة التي ستعبر بها، فلو أن الطالب درس 
بلغته األم  سيسهل عليه فهم ما يدرسه، ومن ثم  تكون 
بلغة  درس  لو  مما  بكثير  أفضل  التعبير  على  قدرته 

أجنبية.
ثم تطرق الدكتور إلى  أن تاريخ إنشاء المجمع في قطاع 
م،  لعام 2013  يونيو  من  والعشرين  السادس  في  غزة  
منوها أن المجمع في غزة  بمجرد تشكيل مجلس إدارة  
السنوية،  المؤتمرات  عقد  من خالل  بقوة  عمله  بدأ  له 
التي تهدف إلى كتابة األبحاث والدراسات التي تناقش 
المجتمعات   وخدمة  تطويرها  وسبل  اللغة  مشكالت 
المحلية من خاللها. موضحا أن هذا المجمع ال يتبع لحزب 
أو دولة، بل هو تجمع ألساتذة جامعات من المهتمين 
بهذه اللغة ويحملون همها، واخذوا على عاتقهم تعزيزها 

والدفاع عنها.
يقبل  وشعبيا،  اجتماعيا  بكونه  المجمع  تميز  وبيّن 
عضويات الجميع، وله صفحة إلكترونية يمكن للجميع 
االطالع عليها، وقد صدرت عنه عدة كتب، طلبت عدة دول 

طباعتها ونشرها.
العربية  اللغة  مجمع  عن  انبثق  أنه  الدكتور  ووضــح 
منه  فرعا  وأصبح  المدرسي،  المجمع  هو  آخر  مجمع 
يرأسه الدكتور كمال غنيم ، وهو على تواصل دائم  مع 

مديريات التعليم، ومع موجهي اللغة العربية، ومعلميها.
وبين رزقة أن االهتمام بتعريب العلوم ال يلغي مطلقا 
العلمي  للنهوض  كبوابات  األخــرى  باللغات  االهتمام 
األوطــان  تحرير  أن  على  وأكــد  العالم،  مع  والتواصل 
أساسه تحرير اللغة، فالذي ال يستطيع تحرير لغته، لن 

يكون قادرا على تحرير وطنه.
وتحدث أ.د. كمال أحمد غنيم عن تجربة إنشاء المجامع 
مدرسي  تجمعات  خالل  من  مدرسة  كل  في  المدرسية 
اللغة العربية والطلبة المتميزين وفق خطة سنوية تهتم 
بتمكين اللغة العربية في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز 
حضورها ضمن فعاليات نوعية، تتنافس المدارس في 
حرص  في  تمثل  مركزي  جهد  إلى  وإضافة  ابتكارها. 
المدرسي  المجمع  المدرسي على إصدار كتاب  المجمع 
وأّكد  السنوي.  المدرسي  المجمع  ودليل  بشكل شهري، 
العلم من  بخدمة طلبة  تهتم  اإلصــدارات  تلك  أن  على 
خالل إثرائهم بإمكانات صناعة المصطلحات الجديدة، 

وكشف األخطاء النابعة من المجتمع التعليمي، 
واإلعداد لصياغة معجم مدرسي يخدم مساقات 
على  غنيم  وأّكد  واإلنسانية.  العلمية  الطلبة 
أن التنافس الشريف بدأ يتفاعل في المدارس 
من خالل المسابقة السنوية التي يتم عبرها 
المدرسي  المجمع  صاحبة  المدرسة  اختيار 
المثالي األكثر نشاطا وفعالية على مدار العام 
حيث يتم تكريم المدرسة الفائزة في يوم اللغة 

العربية الثامن عشر من ديسمبر في كل عام.
األسئلة  بــاب  فتح  تــم  الــلــقــاء  وفــي خــتــام 
إلحاحا عن  السؤال األكثر  والمداخالت، وكان 
آخر المستجدات عما توصل إليه المجمع مع 
الجامعات لتدريس العلوم باللغة العربية. وأّكد 
الطريق،  بداية  في  زال  ما  المشروع  أن  رزقة 
باللغة  بالتدريس   المتمسكين  وجود  بسبب 
اإلنجليزية، ولكن هناك مؤشرات  ايجابية  من 
بعض رؤساء الجامعات، وقد تعهدنا  بطباعة 
الكتب العلمية باللغة العربية على نفقة المجمع. وأّكد 
غنيم على أن الخطوات في هذا السبيل ما لم تتخذ بقرار 
سياسي تحتاج إلى وقت أطول يقوم على التدرج، وهذا 
ما قام به المجمع من خالل التوعية عبر ورش العلمل 
»ترجم  مسابقة  مثل  الحافزة  والمسابقات  والمؤتمرات 
المجمع  بين  بالتنسيق  تتم  التي  ذهبا«  واربــح  كتابا 

ومجلس البحث العلمي في وزارة التربية والتعليم.
وفي سؤال عن جدوى الجهود المجمعية في ظل الحصار 
رزقة  أّكــد  الفلسطينيون  يواجهها  التي  والصعوبات 
فلسطين هي  إسرائيل، وأن  بزوال  اعتقادنا راسخ  أن 
قوة  مقومات  من  العربية  اللغة  ترسيخ  وأن  الباقية، 
الدولة وبقائها، ولذلك ال بد من تواصل الجهود في كل 
ووزاراتنا.  ومؤسساتنا  وجامعاتنا  مدارسنا  من  مكان 
وأّكد غنيم على أهمية التمسك باألمل وعدم اليأس، فلو 
حتى  الصغيرة  الشجرة  غرس  من  بد  ال  القيامة  قامت 
لو ابتعلتها الــزالزل، وأّكد على أن النهوض الحضاري 
يشمل كل تفاصيل حياتنا ومفرداتها العملية والعلمية 
واألخالقية بما فيها لساننا الذي يحفظ هويتنا ويعزز 

وجودنا وكياننا.

رغبًة يف الوقوف على احلالة اخلدماتية يف املجتمع املحلي، استضاف مركز 
العلم والثقافة األستاذ حممد أبو شكيان، رئيس بلدية النصريات، وذلك يف 

لقاء شهده مسرح مديرية التربية والتعليم يف الوسطى.
وقد افتتح اللقاء أ.د كمال غنيم رئيس مجلس إدارة مركز العلم والثقافة، مرحبًا 
باألحوال  مباشر  تعلق  لها  والثقافة  العلم  رسالة  أن  ومؤكدًا  بالحاضرين، 
المجتمعية، فالمجتمع هو الميدان الفسيح للعملية الثقافية، به تبدأ الممارسة 
الثقافية، وبه تنتهي، وهو ما يعني أن إلقاء الضوء على األحوال المجتمعية، يبدو 

أمرًا محتمًا.
بدوره، بدأ أ. أبو شكيان لقاءه مرحبًا بالحاضرين، وشاكرًا إلدارة مركز العلم 
البلدية  عن  تحدث  ثم  األخيرة،  اآلونــة  في  اإلبداعية  أنشطتها  على  والثقافة 
وإنجازاتها خالل األعوام السابقة، موضحًا أن بلدية النصيرات تعمل على مدار 
بالشق  تتعلق  البلديات،  عمل  طبيعة  بأن  مؤكدًا  الجمهور،  خدمة  في  الساعة 

الخدماتي لشرائح الناس المختلفة.
ومن ثم أشار أ. أبو شكيان إلى جملة من الخدمات التي أفلحت بلدية النصيرات في 
تقديمها للمجتمع، وذلك من خالل تذليلها لكثير من العقبات التي كانت تعترض 
سبيلها، وذلك عبر تضافر جهود العاملين فيها، من عاملين وإداريين، ومن أهم هذه 
المشاكل  مشكلة المياه، حيث تم حلها بحفر اآلبار؛ لسد حاجة الناس خصوصًا في 
فصل الصيف، ومشكلة شبكات الصرف الصحي، حيث أفلحت البلدية في تغطية ما 

نسبته 90% من مساحة النصيرات بشبكات الصرف الصحي.
وكذلك مشكلة النظافة في الشوارع، تم حلها من خالل  العمل على توفير برامج 
خلق فرص عمل، كما تم رصف عدد من الشوارع، وفتح العديد من الطرق المغلقة، 

وكذلك إنشاء السوق المركزي وتنظيم العمل فيه.

وكذلك أشار أ. أبو شكيان إلى أن بلدية النصيرات وضعت أمامها منذ لحظاتها 
األولى فكرة االرتقاء بالحالة التعليمية، فعملت على توفير أراضي  لبناء مدارس 

جديدة، للتخفيف من االزدحام الطالبي، ولتخفيف معاناة المناطق النائية. 
أما على الصعيد الرياضي، فقد تم إنشاء مدينة رياضية مساحتها 30 دونم بها ملعب 

كرة قدم وصالة رياضية.
وعلى الصعيد الصحي، تم توفير قطعة  أرض مساحتها 1200م2، لبناء مركز صحي 

متكامل يضم معظم التخصصات، ويكون كمستشفى في المنطقة.
وعن الصعوبات التي تواجه البلدية،  تحدث السيد أبو شكيان عن مشكلة السوالر، 
مبينًا أن البلدية تدفع شهريًا 35 ألف شيكل مقابل سوالر المولدات التي تستخدم 

لتشغيل مضخات الصرف الصحي وآبار المياه.
وقد شهد اللقاء تفاعاًل أخاذاً، وذلك بدا من خالل األسئلة التي وجهها الحاضرون 
للسيد "أبو شكيان"، ليجيب برحابة صدر بادية. وقد سألت أ. حليمة كراجة: لماذا  
تم تسليم  ناس بيوت من المشروع اإلماراتي وتم الطلب منهم هدم بيوتهم التي 
في المعسكر؟ ليجيب أ. أبو شكيان بأن المشروع اإلماراتي، والذي يهدف لتحسين 
الوضع المعيشي لالجئين، من خالل توفير مكان صحي مناسب للعيش، يتضمن 
شرطًا أوليًا سابقًا للتنفيذ، وهو ضرورة هدم المستفيد لمنزله السابق في داخل 
المخيم، لكي تتحول ملكية مكان المنزل المهدوم، إلى ملك عام للبلدية،  يمكن 
أو  الوارع  الحي وذلك لتوسعة  أو  المجاورة  البيوت  بما يخدم  االستفادة منه 

المساهمة في فتح شوارع مغلقة.
وقد سألت أ. لينا الزوارعة بدورها: بعد االنتخابات المحلية، هل ستتوقف المشاريع 
عالقة  لها  ليس  المشاريع  بأن  أبو شكيان  السيد  ليؤكد  أم ستستمر؟  الحالية، 
باالنتخابات أو تغير المجالس البلدية، فهي مرتبطة بخطة البلدية والدول المانحة  

الممولة، التي شهدت تفعيال كبيرا من سنوات قبل بدء الحديث عن االنتخابات.
 وفي ختام اللقاء شكر رئيس البلدية  مركز العلم والثقافة  و إدارة المخيم الصيفي  

والطلبة على مشاركتهم الفعالة.

نشرة غري  دورية تصدر عن الرابطة األدبية- مركز العلم والثقافة

مجمع اللغة العربية الفلسطيني يف ضيافة مركز العلم والثقافة

بلدية النصريات يف ضيافة العلم والثقافة

محاضرة عن منهجية التغيري
ضمن فعاليات المخيم الصيفي وأنشطته المتنوعة، قدم األستاذ محمد أبو 
الروس محاضرة بعنوان منهجية التغيير، التي بدأها بالترحيب بالطالبات، 
وأوضح أّن الهدف من المحاضرة، التعرف على مفهوم التغيير وأنواعه، 

ومنهجيته.
وقال إننا نسمع كثيرا عن المطالبة بالتغيير على مستوى األفراد واألحزاب 
والجماعات و الحكومات، حتى الدول . مبينا أن التغيير عملية شاملة  تقوم 
على إجراء الفرد أو الجماعة تعديال على سلوكهم وممارساتهم، وطريقة 
تفكيرهم  بهدف التطور والتقدم ، من خالل اكتسابهم لخبرات جديدة، وتعلمهم 
من تجارب اآلخرين .وأن التغيير ينقسم  إلى قسمين فردي وجماعي، وبين 
مفهوم التغيير وحدوده على المستوى الفردي والجماعي، وبين أن لكل منهما 

آليات ومواصفات تحدث عنها في المحاضرة بالتفصيل، 
وفي سؤال عن إمكانية التغيير على صعيد تحسين التحصيل الدراسي، أكد 

أبو الروس على خطوات مهمة مثل:
أوال- االبتعاد عن الذنوب والمعاصي حتى يبقى ذهن االنسان صافيا لتلقي 
العلوم وخير دليل على ذلك قصة االمام الشافعي عندما نظر إلى كعب امرأة 

فكيف تأثر حفظه من هذا الذنب.
ثانيا- تنظيم الوقت واختيار الوقت األمثل للدراسة: فهناك أشخاص الوقت 
الذهبي لهم في الدراسة بعد صالة الفجر، وهناك أشخاص الوقت الذهبي 

لهم بعد صالة العشاء.
ثالثا-  االنتباه في الفصل مع المدرس وعدم تضييع ذلك االنتباه باألحاديث 

الجانبية.
رابعا-  تثبيت ما تم أخذه فورا ، وفي حالة عدم وضوح أية نقطة االستفسار 

عنها حتى فهمها.
خامسا- المراجعة وحل نماذج االمتحانات.


