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مكاتب"كلالعرب"
 الناصرةص� � � � ��درت م� ��ؤخ� ��را
ال� �ط� �ب� �ع ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة
م ��ن ك��ت��اب الهجرة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة إل ��ى
أ م���ر ي� �ك���ا ،للمؤلف
ال � ��دك� � �ت � ��ور ج� �م ��ال
ع � � ��دوي اب�� ��ن ق��ري��ة
ط��رع��ان ،وي��ذك��ر ان
الطبعة األولى كانت
ق��د ص��درت قبل 23
عاما.
وي� �ت� �ن���اول ال �ك �ت��اب
ا ل� �ع ��وا م ��ل املتعلقة

الصحيفة األكثر مبيعا واألوسع انتشاراً في البالد

ال � �ط� ��ال� ��ب اح � �م � ��د ق� � �ع � ��دان م��ن
ب� ��اق� ��ة ي � �ص� ��در ق� �ص� �ت ��ه االول� � ��ى
زورو ف� ��ي ج ��ول ��ة ح � ��ول ال �ع��ال��م

ب� �ظ���اه���رة ال��ه��ج��رة
الفلسطينية األولى
الى امريكا ،والطبعة
ا حل ��د ي� �ث ��ة تتضمن
ف �ص�لا ك��ام�لا حول
ه� � � �ج � � ��رة امل� � ��رب� � ��ي
الفلسطيني الدكتور
خ �ل �ي��ل ط ��وط ��ح ال��ى
ام���ري� �ك���ا ،وم � ��ن ثم
ع � ��ودت � ��ه ال � � ��ى رام
ال �ل��ه ل�ي��دي��ر م ��دارس
الفريندز.
وي � �ق� ��ول د .ج �م��ال
ع � � � ��دوي" :ان من
يقرأ الكتاب سيلحظ

و ب � � � � ��و ض � � � � ��وح ان
ا ل�ق�ض�ي��ة املطروحة
ف �ي��ه ت �ق��ع ف��ي صلب
القضايا السياسية
االج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة،االق� �ت� �ص ��ادي ��ة التي
ت� �ت� �ص ��در ال� �ن� �ق ��اش
ف��ي يومنا ه��ذا حول
م� �ص� �ي���ر ال� �ق� �ض� �ي ��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،وان
منطلقات اعادة كتابة
ه���ذا ال �ك �ت��اب للمرة
الثانية تتالقى كثيرا
ف��ي ظ��ل التغييرات
ال� �ت���ي ط � � ��رأت على

ب�لاد ال �ش��رق األوس��ط
وعامليا وال�ت��ي تتفاعل
ف��ي ايامنا ه��ذه وتلقي
ن � �ق� ��اش� ��ا س� ��اخ � �ن� ��ا".
وأض� ��اف" :اض ��ع بني
اي ��دي رج ��ال التربية،
امل �ع �ل �م�ين وال �ب��اح �ث�ين
وطلبة الدراسات العليا
وصانعي القرار ،كتابا
ذا أه�م�ي��ة ك�ب�ي��رة ،فهو
يشكل ج��زءا ه��ام��ا من
ت ��ار ي ��خ الفلسطينيني
النابض في فلسطني".

ال � � � ��رم� � � � �ل � � � ��ة :أج� � � � � � � � � ��واء اح � � �ت � � �ف� � ��ال � � �ي� � ��ة ف� � � � ��ي م� � � �س� � � �ي � � ��رة رم� � � �ض � � ��ان� � � �ي � � ��ة ح � � ��اش � � ��دة

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
وصل الى موقع العرب اخلبر التالي":الطالب أحمد أسامة
قعدان اب��ن الثماني سنوات في الصف الثاني اإلبتدائي
من باقة الغربية يصدر قصته األول��ى "زورو في جولة
حول العالم" التي من خاللها أخذ أحمد بطل قصته الكائن
الفضائي زورو إلى دول مختلفة في العالم وفي كل دولة
يساعد زورو الضعفاء والفقراء ويضمد جروح املصابني
ويداويهم .تشير القصة إلى أن أحمد طفل خياله واسع،
لديه قدرة على كتابة أفكاره بطريقة مبدعة ومشوقة للقارئ.
يذكر أن ب��روف�س��ور تيسير صبحي يامني احمل��اض��ر في
جامعة السوربون في فرنسا واملدير العام للمركز الدولي
للتربية االبتكارية في أملانيا بعد اطالعه على القصة قرر أن
يكتب لها تقدميا ،مما جاء في تقدميه للقصة" :كثيرة هي
قصص األطفال التي قرأتها ،لكن قليلة هي األعمال األدبية
والفنية التي جذبتني إلى متنها من حرفها األول ،ومنها
هذه القصة (زورو في جولة حول العالم) للمؤلف الصغير
أحمد أسامة قعدان.
كما قامت دكتورة هيفاء مجادلة من أكادميية القاسمي
باملراجعة والتنقيح اللغوي للقصة ،والفنانة الطالبة في
أكادميية القاسمي أب��رار وت��د بالتفنن برسومات القصة
وصورة غالفها ،كما صممها بالل املالح من مطابع الدستور
في عمان  -األردن.
ي�ع��رض أح�م��د قصته بطريقة شيقة وي�ج��ري ح ��وارا مع
الطالب حولها كما يستمع ألسئلتهم حول مضمونها وكيفية
تألفيها مما يثير لديهم حب الكتابة واإللهام لالبداع النه
ابن جيلهم!الطفل أحمد بدأ يكتب قصته الثانية التي ينوي
إصدارها في األشهر القريبة.
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م�ك��ات��ب "ك��ل ال �ع��رب" -
الناصرة
kul@alarab.net
وص ��ل إل ��ى م��وق��ع العرب
وصحيفة كل العرب بيان
ص��ادر ع��ن شبيبة الرباط
في الرملة جاء فيه ما يلي:
"ضمن فعاليات رمضان
لعام  2017وبأجواء اميانية
مميزة ،احتشدت املئات في
مسيرة بتنظيم وا ش��راف
ودع � � ��م ومت� ��وي� ��ل امل ��رك ��ز
اجلماهيري العربي وايضا
مب �ن��اس �ب��ة ش �ه��ر رمضان
بالتعاون مع شبيبة الرباط
إذ احتشدت جموع غفيرة
ب �ج��ان��ب امل �س �ج��د ،وأحيت
امل �س �ي��رة ف��رق��ة شهريات

لالنشاد الديني".
وأض� � ��اف ال� �ب� �ي ��ان" :ه ��ذا
وك��ان باستقبال العائالت
والضيوف رشاد الشمالي
من شبيبة ال��رب��اط ،ومدير
امل��رك��ز اجل�م��اه�ي��ري كلور
مخايل ف��ان��وس ال��ذي قدم
تهنئة خاصة وقال" :بسم
الله ورح�م��ة الله وبركاته
يسرني ويسعدني أن أتقدم
إل �ي �ك��م ب ��اص ��دق التهاني
والتبريكات مبناسبة حلول
شهر رمضان املبارك سائال
املولى العلي القدير أن يتقبل
منا ومنكم صيامه وقيامه
وس��ائ��ر أعماله وأن يعيده
ع �ل �ي �ك��م وك� ��ل ع� ��ام وان �ت��م
بخير".

وتابع البيان" :افتتحت األمسية الرمضانية
من شبيبة حي الرباط املربية منيرة ،واملعلمة
هبة الشمالي ،وبدأت األمسية مبسيرة التي
قدمت من خاللها فعاليات لالطفال  -أناشيد
رمضانية دينية  -وغيرها من الفعاليات،

وجابت املسيرة أحياء املدينة ،انطالقا من
مسجد "الرباط " .وبعد انتهاء املسيرة ،بدأ
االحتفال في ساحة املسجد ،إذ نظمت فقرات
مختلفة قدمه فرقة شهريار لإلنشاد الديني
وكانت بعدها كلمة رشاد الشمالي .
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من :محاسن ناصر مراسل موقع
العرب وصحيفة كل العرب
انطلق في بلدة مجد ال�ك��روم  ،في
نهاية االسبوع املاضي ،مهرجان
خيمة رمضان بحضور واس��ع ،إذ
استقطب امل�ئ��ات م��ن اه��ال��ي القرية
واملنطقة .وامتد املهرجان على مدار
خمس ليال متواصلة (بعد االفطار
في امللعب البلدي) وتخلله العديد
م��ن ال �ف �ق��رات ال��دي�ن�ي��ة والترفيهية
وال �غ �ن��ائ �ي��ة.وق��د اف�ت�ت��ح املهرجان
بأمسية للفنان عالء ع��زام باغانيه
وتهاليل رمضانية وتخللها عرض
لساحر وفعاليات للصغار مع مفعلة
للحركة باالضافة إلى توفير العاب
النفخ للصغار مجاناً .كما واحيت
ف��رق��ة االوت� ��ار امل �ج��دالوي��ة امسية
غنائية مميزة.
وش �ه��دت ل�ي��ال��ي امل �ه��رج��ان العديد
م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات ل�ل�ص�غ��ار والكبار
م�ن�ه��ا ع ��رض خ ��اص ل�ل�ص�غ��ار من
مفعلة احلركة منال خاليلة ،ولقاء
خ��اص م��ع ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق سعيد
ن� �ف ��اع ال�� ��ذي حت� ��دث ع���ن نضاله

وتصديه لسياسة السلطات
االسرائيلية  .كذلك كان عرض
فيلم " 300ليله" للمخرجة
مي مصري الذي تدور احداثه
عن االسيرات الفلسطينييات
دا خ��ل السجون االسرائيلية
ومعاناتهم ونضالهم املستمر،

حيث ح��از الفيلم على جوائز
ع ��دي ��دة وي �س �ت �ق �ط��ب اهتمام
ومشاهدة االالف من الوسط
العربي ،كذلك شمل املهرجان
ع��رض��ا خ��اص��ا ل �ل �ص �غ��ار مع
ال�ف�ن��ان ري ��دان ن�ف��اع وأمسية
للغناء امللتزم مع الفنانة رهام

ح �م��ادي.ك��ذل��ك ع ��رض مميز
لفرقة ستار صغار مع الفنانة
ان��ص��ار ف��رح��ات واستمرت
بعروض مميزة ورائعة لفرقة
املجد للدبكة الشعبية بقيادة
س ��ام ��ر ق� � ��داح وغ� �ي ��ره ��ا من
فقرات.

