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نشرة لمرة واحدة

رئي�س التحرير

عمر نايف ب�صول
الهيئة اال�صت�صارية

مهند نواطحه  |  منى ابو �صحاده  |  اريج حكرو�س 

اإفتتاحية العدد

تحية عطرة 

نفتتح العدد االول من مجلة  )THE POST بالعريب(  بتهنئة 
عطرة مبناس��بة حلول ش��هر رمضان املبارك اعاده الله علينا 

وعليكم بالخري واليمن والربكات .

مجلة  )THE POST بالعريب( هي صفحة اخبارية ثقافية 
هادفة عرب موقع التواصل االجتامعي فيس��بوك، يديرها 
مجموعة من شباب هذا البلد الطيب، تهدف الصفحة لطرح 
املواضيع الهادفة من اخبار ثقافية ورياضية وفنية يف الرينة 
واملنطقة، بعد ش��هرين من افتتاح الصفحة وبفضلكم وفضل 
متابعتكم رأينا اننا نس��ري يف املسار الصحيح لذلك قررنا ان 

نصدر العدد االول من مجلة THE POST بالعريب.

مع حلول شهر رمضان املبارك، الش��هر الذي يدعو للتسامح 
واملحبة والتأخي ومع اقرتاب االنتخابات املحلية يف الرينة 
خاصة ويف الوس��ط العريب عامة، قررنا ان تكون رسالتنا مثل 
الكثريين من ابناء مجتمعنا، حول التس��امح واملحبة من اجل 
نبذ العنف املس��ترشي يف مجتمعنا العريب، أصبح العنف 
واالنتقام هو الوسيلة التي باتت تأرق املجتمع العريب ومناظر 

القتل واطالق النار اصبح أمر عادي وكأننا نشاهد افالم رعب 
ولكن الواقع مختلف فالفيل��م له نهاية ولكن الحقيقة نفس 

تزهق روحها حتى ولو كانت غري بريئة.

علينا جميعا ان نقف معا ونريب ابناؤنا عىل التسامح واملحبة، 
ولقد حثنا رس��ول الله علية الصالة والسالم عىل عدم ترويع 
اآلمنني فقال: من أش��ار إىل أخيه بحديده فان املالئكة تلعنه 

حتى وان كان أخاه ألبيه وأمة(.

كام وجاء يف الكتاب املقدس: “احرتزوا النفس��كم . وان اخطأ 
اليك اخوك فوبخه . وان تاب فاغفر له . وان اخطأ اليك سبع 
مرات يف اليوم ورجع اليك س��بع مرات يف اليوم قائالً انا تائب 

فاغفر له. لوقا 17 : 3 – 4”

يف النهاية ال بد من كلمة شكر لكم قراؤنا االعزاء، لوالكم ولوال 
 THE دعمكم ملا وصلنا اىل هنا، ونحن يف صفحة و مجلة
POST بالعريب نعدكم ان نستمر يف طريقنا من اجل مصلحة 
الرينة العامة ونبقى خط مستقيم بعيدا عن السياسة ونهتم 
بالثقافة والنشاطات الهادفة من اجل رينتنا الغالية التي تربينا 

فيها عىل حب االخر .

THE POST بالعريب

الربيد االألكرتوين
thepost610@gmail.com

املحرر املسؤول 

مو�صى ب�صول

املييعييليينيين. ُكييتييابييهييا. االعيييانيييات عييلييى ميي�ييصييوؤولييييية  اراء  تييعييرب عييين  امليييقييياالت 
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الرينة تستعد النتخابات املجلس املحلي
و 4 قوائم تعلن ترشحها للرئاسة 

تش��هد قرية الرينة حراكاً واضحاً استعداداً 
لالنتخابات املحلية املقبلة والتي من املقرر 
ان تج��ري يف تاري��خ 2018-10-30، حيث 
اعلن كل من تيسري بصول وجميل انور 
بصول وخالد جامل طاطور والرئيس الحايل 
خالد ابراهيم طاطور، ترشحهم لخوض 

االنتخابات.

يش��ار اىل أّن خالد جامل طاطور يشغل 
منصب نائب رئيس املجل��س املحيل يف 
الدورة الحالية، وجميل انور بصول وهو 

عضو مجلس حايل، وتيسري بصول عضو 
مجلس يف الدورة الحالي��ة، والرئيس الحايل 

خالد ابراهيم طاطور.

اما بالنسبة لقوائم العضوية فالصورة مل 
تتضح بش��كل نهايئ بعد، حيث سيكون 
للمرشحني االربعة قوائم عضوية، وهم 
جبه��ة االصالح “ق ص” برئاس��ة جميل 
بصول، قامئة الرينة بلدنا  برئاس��ة خالد 
جامل طاطور “ه�”، قامئة التأخي والتطوير 
برئاسة تيسري بصول “ط”، قامئة العمل 

واألمل برئاسة خالد ابراهيم طاطور  “أ م”، 
اما القوائم التي اعلن��ت خوض االنتخابات 
للعضوية بشكل رسمي هم :قامئة الحراك 
الشبايب التي ترتشح ألول مرة برئاسة هيثم 
طاطور، وقامئة التقدم واملساواة “ن” برئاسة 
عضو املجلس يف الفرتة الحالية أحمد يوسف 
بصول )ابو األس��د(، وقامئة عضوية جديدة 

برئاسة يوسف عرسان طاطور.

كام وهنالك قوائم عضوية قامئة مل تعلن 
)حتى اصدار العدد( ترشحها بشكل رسمي، 
منها : قامئة الوحدة والنهضة “ف” خالد 
عثامل��ة، جبهة الرين��ة الدميقراطي��ة “و”، 
قامئة رينتي عدنان راشد”ي”، قامئة العدالة 
والعمل”ع”، قامئة الرينة املس��تقلة االصلية 

“ر ل”، قامئة الرينة االصلية “ل”.

ومن املتوقع ان يبلغ عدد الناخبني يف الرينة 
يف االنتخاب��ات املقبلة ما يقارب ال� 12 الف 
صوت  للمجلس البلدي املك��ون من 13 
عضواً مع الرئيس املنتخب، وبحسب قانون 
االنتخاب فأن املرش��ح الذي س��يحصل عىل 
42 باملئة من االصوات س��يفوز بالرئاسة من 
الجولة االوىل، ويف حال مل يحصل اي مرش��ح 
عىل هذه النسبة، ستجرى انتخابات الجولة 
الثانية بني املرش��حني الذين سيحصالن عىل 

اعىل عدد من االصوات يف الجولة االوىل.

تي�صري ب�صولخالد جمال طاطورخالد ابراهيم طاطورجميل اأنور ب�صول
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االرادة والعزيمة واالصرار اعادت 
الرينة اىل الخارطـــــة الرياضيــة

الرينة لها تاري��خ عريق يف كرة القدم، حيث 

خرجت البلدة كوكبة من الالعبني عىل مدار 

السنني، مثلوا الرينة يف الدرجات املختلفة، منذ 

عام 2007 تفتقد الرينة لفريق كرة قدم بعد 

انحالل فريق هبوعيل الرينة حينها بس��بب 

الديون وش��ح امليزاني��ات يف ذلك الوقت بعد ان 

وصل الفريق حينها للدرجة االوىل مع ادارة 

حكيمة والعبني مميزي��ن، اال ان الظروف املالية 

منعت من استمرار املسرية الريناوية بالرياضة.

بعد انقطاع عرش سنوات ويف عام 2016 بادرت 

مجموعة ش��بابية تغار عىل مصلحة قريتها لبناء 

فريق كرة قدم وهو مكايب ابناء الرينة، شارك 

فيه ع��رات الالعبني من ابناء القرية، وبالعزمية 

واالرصار صعد الفريق يف العام االول من تأسيسه 

للدرجة الثانية بعد ان قدم موس��م رائع انتهى 

بصعود تاريخي بقيادة العبني محليني عىل 

رأسهم احد مؤسيس الفريق الداعم والكابنت 

ارشف عثاملة الذي سجل 27 هدفا يف 18 مباراة 

فقط.

الفريق تأس��س بدعم رجل االعامل سعيد بصول 

وكابنت الفريق ارشف عثاملة ومجموعة من 

الشباب الغيورين عىل بلدهم، يف العام الثاين 

ورغم عدم تلقي امليزانيات من املؤسسات 

الرس��مية استطاع الفريق ان يكون ندا قويا 

لجميع الفرق يف الدرجة الثانية وانهى املوسم يف 

املرتبة السادسة ونافس فرق القمة بقوة واصبح 

فريق يشهد له الجميع.

الفريق الريناوي ميلك كوكبة من الالعبني املحليني 

املميزين امثال الكابنت ارشف عثاملة الذي لعب 

يف هبوعيل الرينة يف املايض وانتقل اىل احد الفرق 

االملانية وتألق خالل فرتة تعليمه حينها، باالضافة 

اىل العبني امث��ال محمد عطايا طاطور، محمد 

طيب طاطور، العب خط الوسط مازن عثاملة 

ال��ذي ترع��رع يف فريق مكايب االخاء النارصة يف 

الدرجة املمتازة، والالعب قاسم عكاشة، والعبني 

ناشئني ينتظرهم مستقبل كبري امثال حاتم طه 

وراغب معامرة ومحمد غرابة واخرون. 

س��عيد بصول وارشف عثاملة عملوا بهدوء 

وبحنكة واحتضنوا شباب الرينة الذين يعشقون 

كرة القدم وانطلقوا بالفريق حتى وصلوا للدرجة 

الثانية مبساعدة مجموعة من االدرايني من شباب 

غيورين عىل مستقبل الرينة الريايض، وذلك 

وس��ط صعوبات كبرية لعدم توفر ملعب بيتي 

وملعب تدريب��ات، حيث تنقل الفريق الريناوي 

بني مالعب املنطقة من اجل اقامة املباريات 

والتدريبات.

ويف لقاء خاص مع رئيس ادارة الفريق س��عيد 

بصول وكابنت الفريق ارشف عثاملة حاولنا االطالع 

عن قرب عن اوضاع الفريق وطريقة العمل فيه 

وما هو التخطيط يف املستقبل لهذا الفريق.

 ما هو رس نجاح فريق مكايب ابناء الرينة؟

سعيد بصول: العمل املشرتك وحب العطاء لبلدنا 

الحبيب، بعد غياب الرينة عن الخارطة الرياضية 

ملدة سنوات توجه يل بعض الشباب الغيورين 

عىل بلدهم ويدا بيد قمنا بتأس��يس الفريق رغم 

عدم وجود ملعب بيتي للمباريات والتدريبات، 

تدربن��ا يف القرى املجاورة وباالرادة والعزمية 

واالرصار استطعنا الصعود منذ العام االول بهمة 

الالعبني والجمهور.



تــبــديــل  | ــع  ــي ب  | رشاء 

الرينة الشارع الرئييس مقابل حلويات األمري

سلامن 0542444562 | نعامن 0538500036 | حسام 0547766251

معرض سلامن بصول للسيارات

متويل 

100%

100 قسط
حتى

وضض سام واظاط بثغرتسهيالت ال مثيل لها
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 عندما قمتم بتأسيس الفريق توقعتم الصعود 

بالعام االول والتأقلم بالقمة املوسم الثاين؟

سعيد بصول: قمنا بتأس��يس مكايب ابناء الرينة 

من اجل اعادة البس��مة للجمهور الريناوي بعد 

انقطاع الرياضة سنوات عديدة، يف الحقيقة 

كنا نلعب من مباراة ملباراة حتى رأينا انفسنا 

نستطيع ان نصعد وفعلنا ذلك مبجهود كبري 

من الالعبني املميزين لهم الش��كر، التخطيط يف 

البداية كان تثبيت االقدام يف الدرجة الثالثة عام 

او عامني، لكن الظروف كانت لصالحنا واستطعنا 

الصعود، اما يف الدرجة الثانية دخلنا املوسم 

بالرجل اليرسى وخرسنا يف املباريات االوىل حتى 

تأقلمنا واحرضنا الالعبني املميزين وبالتعاون مع 

الكادر املحيل قدمنا موسم مرشف للرينة رغم 

عدم وجود ملعب بيتي وملعب تدريبات االمر 

الذي اثر علينا سلبا يف بعض االحيان.

 عىل الصعيد الشخيص، رجل اعامل ناجح 

كيف استطعت ان توفق بني عملك والفريق؟

سعيد بصول: يف الحقيقة هو أمر صعب للغاية، 

لك��م االنتامء للرينة وحب كرة القدم جعلني ان 

اقوم بجميع املهام عىل اتم وجه مبساعدة بعد 

الش��بان واعضاء االدارة الفعال��ني وطبعا كابنت 

الفري��ق صديقي ارشف عثاملة ال��ذي يكون 

بجانبي دامئا، باالضافة اىل االستشارة الدارة 

هبوعيل الرينة الس��يد عاطف فودة ابو محمود 

واملدرب الريناوي املعروف منر برانيس لهم 

السكر، التوفيق من الله والحمدلله“.

 م��ن الداعم للفريق وكيف تديرون االمور 

املالية؟

سعيد بصول: ”الفريق مبني عىل التربعات من 

رجال االعامل لهم الشكر، وبعد االرتقاء قمنا 

برصد بعد التربعات خالل حفل للفريق، ولكن 

الجميع يعرف ان عامل كرة القدم مكلف وهذا 

ال يكفي، مع دعم املتربعني والدعم الشخيص 

استطعنا السيطرة عىل االمور رغم عدم تلقي 

امليزانيات من اي مؤسسة رسمية حتى األن“.

 الجمهور يف الرينة تحمس من اداء الفريق هذا 

املوسم، هل سيقوم الفريق باملنافسة عىل الصعود 

املوسم القادم، خاصة ان الفريق بدون ملعب ؟

سعيد بصول: ”نحن دامئا ننظر للقمة ونحب 

ان نقدم االفضل، سنقوم بفحص االمور املالية 

بقالة 
العني 

حسن منصور
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واذا كانت عىل ما يرام س��ننافس عىل الصعود، 

رغ��م ان عدم وجود ملعب بيتي يؤثر علينا لكن 

هن��اك وعودات ان يكون ملع��ب بيتي، اذا كان 

هناك تقدم يف العمل بامللعب واس��تطعنا تجنيد 

امليزانيات سنكون فريق عنيد ينافس عىل بطاقة 

الصعود للدرجة االوىل “.

سجل 27 هدفا املوسم املايض يف الدرجة الثالثة، 

18 هدفا هذا املوسم يف الدرجة الثانية، خربته 

يف كرة القدم س��اعدت الفري��ق كثريا ودامئا كان 

الداعم املعنوي االول لالعبني، الكابنت ارشف 

عثاملة العب واداري مؤسس ملكايب ابناء الرينة.

 ما رس نجاح الفريق؟

ارشف عثاملة: ”رس نجاح ابناء الرينة هو احضار 

الالعبني للفريق، بداية املوسم كانت غري موفقة، 

استغرق االمر بعد الوقت حتى تأقلم الفريق يف 

دوري الدرجة الثانية وحققنا انتصارات مهمة، 

وكانت استمرارية للنجاح الكبري املوسم املايض 

عند صعودنا للدرجة الثانية برتكيبة محلية.

 هل توقعتم هذه النجاحات بفرتة قصرية 

جدا؟

ارشف عثاملة: ”املوسم املايض لعبنا من مباراة 

ملباراة وبعد تحقيق النتائج أمنا بالصعود وفعلنا 

ذلك، اما هذا املوسم بدأنا املوسم وتعرثنا بعض 

املباريات واحرضنا العبني، كان بامكاننا ان 

نكون من اول 3 فرق لكن مل نتوفق، يف املوسم 

املقبل نأمل ان نكون افضل من املوسم املايض 

ونرفع اسم الرينة الكروي عاليا”.

 عىل الصعيد الشخيص انهيت املوسم املايض 

ملك الهدافني يف الدرجة الثالثة وهذا املوسم 

سجلت 18 هدفا، هل املوسم املقبل ستستمر 

رغم الجيل؟

ارشف عثاملة : ”املوسم املايض انهيت ملك 

الهدافني والحمد لله، هذا املوس��م سجلت 18 

هدفا وكنت استطيع ان اسجل اكرث ولكن االصابة 

يف املباريات االربعة االخرية منعتني من تسجيل 

املزيد ويف املوسم املقبل سابدل جهدي ان اكون 

هداف الدرجة الثانية والجيل لن يكون عائق 

امامي”.

 هل انتامئك لبلدك وكونك من مؤس��ي 

الفريق هو دافع لتسجيلك االهداف وتقوم 

بالجهد اكرث؟

ارشف عثامل��ة: “ال افكر ان االنت��امء وكوين 

مؤس��س للفريق هو الدافع لتسجيل االهداف، 

من يعرفني يعلم ان حبي لكرة القدم جعلني 

اسجل االهداف يف جميع الفرق التي لعبت فيها 

يف الب��الد والخارج، انا مخلص لكل فريق لعبت 

فيه وسجلت االهداف اينام كنت، ولكن بالطبع 

اللعب بفريق بلدك يشء خاص ومميز“.

 كيف توفق بني عملك كمقاول ناجح واداري 

بالفريق والعب بنفس الوقت؟

ارشف عثاملة : ”التوفيق بني العمل واللعب 

واالدارة يشء صع��ب جدا، لكن حبي لكرة القدم 

جعلتي اتغلب عىل الصعوبات التي كانت كثرية، 

وم��ا صعب االمر اكرث هو عدم توفر ملعب بيتي 

يف الرينة حيث كنت ابدل مجهود اكرث بني تحضري 

ملعب بالخارج وبني العمل والتدريب نفسه”.

 تقول انك ستبدل جهد ان تكون ملك هدايف 

الدرجة الثانية املوسم املقبل، هل هذا يعني 

ان هدف الفريق الصعود للدرجة االوىل؟

ارشف عثامل��ة: ”هناك تخطيط للصعود والرينة 

تس��تحق ان تكون بالدرجة االوىل، لدينا كادر 

العبني ممتاز، لكن الصعود يحتاج مليزانيات 

ونحن ال نتلقى الدعم من اي جه��ة،وال يوجد 

لدينا ملعب بيتي، يف حال توفر ملعب وتلقي 

الدعم من الجهات الرس��مية سنكون فريق قوي 

يف قمة الالئحة وسنحارب عىل الصعود للدرجة 

االوىل”.



أعاده الله علينا وعىل
بلدنا الحبيب الرينة

بالخري واألمن والسالم

أتقدم إليكم
بأطيب التهاين والتربيكات

بحلول
شهر رمضان املبارك

رئيس مجلس محيل الرينة
خالد ابراهيم 

طاطور

(أبو الوليد)
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بس��م الله األول دون بداية واألخر دون نهاية 

نحمده ونس��تعني به، فرض علينا الصيام ليك 

نقرتب أكرث لطاعته ونس��تنجد برحمته وُننقى 

من الذنوب ونبتعد عن العصي��ان، ونصيل 

ونس��لم عىل املبعوث رحمه للعاملني سيدنا 

محمد الصادق الوعد األمني.

يقول الله سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز )َشْهُر 

رََمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقرْآُن ُهًدى لِّلنَّاِس 

َن اْلُهَدى َواْلُفرَْقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم  َوَبيَِّناٍت مِّ

��ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا أَْو َعىَل َسَفٍر  الشَّ

ْن أَيَّاٍم أَُخَر ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَ َواَل  ٌة مِّ َفِعدَّ

ُواْ الّلَه  َة َوِلُتَكبِّ ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَ َوِلُتْكِمُلواْ اْلِعدَّ

ُرون( )البقرة- َعىَل َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْش��كُ

.)185

       ها نحن نقف عىل أبواب ش��هر الخري 

وال��ربكات نس��تعد لنفحاته وروحانياته التي 

نعيش��ها مره واحده يف العام، يف هذه املقالة 

سوف نتطرق لسبب اختالف موعده السنوي، 

بحيث يختلف من عام آلخر ويعود كل سنه 

احدى عرش يوماً اىل الوراء، كام اننا سوف 

نخوض بسبب اختالف عدد ساعات الصيام من 

منطقة جغرافية ألخرى.

املوعد السنوي:
 املوعد السنوي للشهر الفضيل يختلف من عام 

آلخر، فكل عام بداية الشهر تعود احدى عرش 

يوماً اىل الوراء نسبياً مع السنة امليالدية.  يتعلق 

هذا االختالف بالعالقة بني السنة امليالدية-

الشمسية )للديانة املسيحية( التي تعتمد عىل 

دوران األرض حول الشمس والذي يستغرق 365 

وربع يومأ والسنه القمرية )للديانة اإلسالمية 

واليهودية( التي تعتمد عىل دوران القمر حول 

األرض والذي يستغرق 29.5 يوم وعند رضب 

29.5 باثنا عر شهراً يكون مجموع أيام السنة 

القمرية 354 يوماً، لهذا يبقى هنالك فارق 11 

يوماً بني السنة الشمسية والقمرية.

بالنسبة للديانة اليهودية كان من الصعب إبقاء 

هذا الفارق الن املناسبات واالعياد اليهودية 

تتعلق بفصول ألس��نه فمثاًل: عيد الفصح 

)פסח( يكون فقط يف فصل الربي��ع، اما 

العرش فيك��ون يف فصل الخريف، لهذا توصلوا 

لحل ان ُيبقي الفارق 11 يوماً وكل 3-2 سنوات 

يتم اضافه شهر 13 )يسمى ادار ب( عىل ألسنه 

العربية من اجل املوازنة بني التوقيت الشميس 

والقمري. 

اما بالنس��بة للديان اإلسالمية فلم يكن هنالك 

عائق، فال مانع رشعي للقيام بالفرائض والرائع 

الدينية منها الصيام، الحج، األعياد، ذكرى املولد 

الريف واالرساء واملعراج   بالصيف او الربيع 

او الشتاء والخريف، لهذا بقي الفارق 11 يوماً 

وكل عام تعود مواعيد املناس��بات اإلسالمية 

11 يوماً تقريباً اىل الوراء ففي العام املايض 

بدأ شهر رمضان الفضيل يف تاريخ 27 أيار، اما 

هذه السنة عىل االغلب سوف يبدأ بتاريخ 16 

ايار، وفق هذه املعادلة من املمكن حساب 

موعد ش��هر رمضان وباقي املناسبات اإلسالمية 

لسنوات عديدة.

املوقع الجغرايف وعدد ساعات الصيام.
هنالك اختالف بعدد ساعات الصيام من منطقة 

ألخرى عىل سطح الكرة األرضية، فهنالك 

دول تصوم 8 س��اعات واخرى 10 س��اعات، اما 

نحن فس��وف نصوم ما يقارب 16 ساعات، 

هذا االختالف يعود اىل زاوية اش��عة الشمس 

لخطوط العرض.

يصل عدد خطوط العرض عىل الشبكة الجغرايف 

181، منهم 90 خط ش��امل خط االستواء و90- 

خط جنوب خط االس��تواء، تدور الكرة األرضية 

حول الش��مس بشكل مائل 23.5 درجة، لهذا 

تنتقل اشعة الشمس بسمت )خط مستقيم( 

بني خطي عرض 23.5 شامل )مدار الرسطان( 

و23.5- جنوب )مدار الجدي(.

وفق هذا امليالن تتكون فصول السنة االربعة، 

فقد يكون َس��مت الش��مس عىل خط االستواء 

مرتني يف السنة؛ األول يف تاريخ 21-3 بداية 

فصل الربيع يف القسم الشاميل وفصل الخريف 

يف القسم الجنويب، منذ ذلك اليوم تبدأ تصل 

كمية اش��عاع أكرب للقسم الشاميل حتى تصل 

ذروتها بتاريخ 21-6 يف هذا اليوم يكون سمت 

الشمس عىل مدار الرسطان يف القسم الشاميل 

للكرة األرضية ويبدأ فصل الصيف هناك وتكون 

معظم اش��عة الشمس يف القسم الشاميل، لهذا 

يزداد عدد س��اعات النهار وتقل عدد ساعات 

الليل، الثاين يف تاريخ  21-9 بداية  فصل الربيع 

يف القس��م الجنويب وفصل الخريف يف القسم 

الش��اميل، ومنذ ذلك اليوم تصل كمية اشعاع 

اكرب للقسم الجنويب حتى يصل أقصاها بتاريخ 

21-12 فقد  يكون  سمت الشمس عىل مدار 

الجدي  يف القسم الجنويب  للكرة األرضية ويبدأ  

فصل الصيف هناك، لهذا يزداد عدد س��اعات 

النهار وتقل عدد ساعات الليل. 

بالنسبة لبالدنا؛ من حيث املوقع الجغرايف تقع 

يف القسم الشاميل للكرة األرضية، اما من حيث 

الزمن فقد يتزامن شهر رمضان هذه ألسنه مع 

فصل الربيع، لهذا يطول عدد ساعات النهار 

ويكون عدد س��اعات الصيام أكرث، اما الدول 

الواقعة جنويب خط االستواء؛ الربازيل، االرجنتني 

وجن��وب افريقيا من حيث الزمن فهم يف فصل 

الخريف لهذا عدد س��اعات النهار اقل وبهذا 

يكون عدد ساعات الصيام ايضاً اقل. 

نس��أل الله العظيم ان يبلغنا رمضان ومين 

علينا بصيامه وقيامة، ويعود عىل االمة سنوات 

عديدة بأحسن حال عىل نهج سيدنا محمد ابن 

عبد الله عليه أفضل الصالة والتسليم.



اخوكم وابنكم
جميل أنور بصول

مبناسبة حلول

شهر رمضان املبارك 
ُيسعدين أن أتقدم إليكم

بأطيب التهاين 

داعيًا املوىل جل عاله أن يعيده عىل 

الجميع بالّصّحة والعطاء، وأن يجعله شهر 

خري عىل بلدنا الحبيب الرينة

 

أعاده الله علينا وعليكم

بالخري واليمن والربكات
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االب عوين بديع خميس ابن الرينة وراعي 
طائف��ة الروم الكاثولي��ك امللكيني الذي 
ترعرع قريباً منها يف النارصة وتعلم يف 
مدرسة املطران لكن عودته اىل الرينة 
أتت بعد دراس��ته لاله��وت، وال ميكن أن 
مير علينا الش��هر الفضيل دون أن نس��مع 
ذكرياته وأحاديثه عن أهايل الرينة ورباط 

الرحمة الذي يجمعهم جميعاً.

استقبلنا بابتس��امته التي اعتاد عليها الصغري 

والكبري يف قرية الرينة وأكد لنا رغبته يف بداية 

حديثه عن االخوة والتسامح يف البلدة بني 

ابن��اء الطوائف املختلفة فاس��تهل حديثه: » 

الله ارس��ل انبيائه وكلم ابنائه يف الذي يسمع 

وهناك من يرفض الدع��وة واذا ما كان هناك 

عنف مستري فهو يعود اىل العائلة والرتبية 

ولدينا يف الرينة عائالت قيمة وتاريخ قيم 

وسمعة حس��نة، لدينا يف الرينة عيش مشرتك 

من كل االطياف«.

ويكمل االب خميس: »  فنحن قرية زراعية 

فعندما كانت متطر فأنها متطر ع��ىل الجميع 

واملحصول اليسء يعود عىل الجميع بالسوء ومن 

هنا بدأنا العيش املش��رتك سوياً فنحن نحيا ذات 

التفاصيل، هذا العيش املشرتك موجود بتاريخ 

الرق االوسط منذ األزل فهذا ما تراه يف سوريا 

ومرص وكل املناطق عىل الرغم من املناخ السيايس 

املضطرب، وحمداً لله فأن االبناء اكملوا املس��رية 

فنحن ما زلنا نحافظ عىل التقاليد وجو التآخي بني 

ابناء الشعب الواحد فجميعنا حتى اليوم يقف 

بجانب من يحتاج ونقف يد واحدة«.

قيمة الرينة الدينية يف
الدين املسيحي

وال ميكنن��ا أن نجالس رجل الدين املثقف دون 

أن نستفرس منه عن ما يتداوله ابناء بلدة 

الرينة عن اهميتها وذكرها يف الدين املسيحي، 

يف طريق السيد املسيح من النارصة اىل كفركنا، 

احاديث كثرية دارت م��ن جيل اىل جيل حتى 

جائن��ا الخرب الصحيح من االب عوين خميس: » 

بالتأكيد السيد املسيح ّمر من الرينة يف طريقه 

لقانا لكنها مل تذكر يف الكتاب املقدس، فالنارصة 

مذكورة وكفركنا واريحا وكفرناحوم وعمواس 

وبانياس ونني لكن الرينة كلياً غري مذكورة يف 

الكتب املقدسة«.

من ترىب يف الرينة وبني أهلها 
ال ميكنه أن يقوم بأعامل عنف

وعن سؤالنا حول ظاهرة العنف املستري أكد 

ق��دس االب عوين خميس: » نحن ال نعلم متى 

تكون ساعة لقائنا مع الله ولذلك علينا اننا 

نجاه��د لعمل الخري وان تع��رتف بالخطأ حتى 

لو بغضت واضهدت وتجنوا عليك االخرين 

ولكنك كعبد مفروض عليك ان تحمل الصليب 

ملصلحة الجامعة والبلد، عيل ان احمل هذا 

الصليب بفخر واعتزاز حتى لو وقف بوجهي 

العامل دون خوف ألن الجهاد الحسن هو هدفنا 

بالحياة فأنا ان تقف مع الباطل أو أن نس��تعد 

لهذا الضغط

ولذل��ك علينا ان نتحرض روحياً له��ذا الجهاد 

ليقوينا، ألن الله اختارك لرتجي��ح كفة امليزان 

للخ��ري ضد الرش، وعلي��ك أن تكون قريب من 

الجميع حتى ذلك الذي ال يروقك ترصفاته ألن 

علي��ك توجيهه لالتجاه الصح واالهم من كل 

يشء هو اعالء كلمة الله عىل كلمتنا«.

وأنهى األب الريناوي األصيل حديثه: » من ترىب 

يف الرينة وبني أهلها ال ميكنه أن يقوم بأعامل 

عنف«

ذكريات ابونا يف الرينة
سألناه عن موقف يستذكره يف الرينة فابتسم 

قبل أن يجيبنا وقال: » اح��د املواقف التي 

افتخر فيه��ا يف فرتة خدمتي يف بلدة الرينة مع 

اخواننا االس��الم هو بناء بناية الكنيسة بدون 

اي تخطيط، واملسيح قال أن علينا ان نعقل 

من تربى يف الرينة وبني أهلها 
ال يمكنه أن يقوم بأعمال عنف 
ويعرف معنى االخالق والتسامح



بأطيب التهاين والتربيكات 
مبناسبة قدوم

شهر رمضان املبارك

أعاده الله علينا وعليكم
بالخري واليمن والربكات

وعىل بلدنا الرينة
الحبيب باألمن والسالم

كل عام وانتم بخري

تتقدم إليكم
قامئة الرينة بلدنا

ومرشحها للرئاسة

خالد جامل طاطور
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ونخطط قبل البداية بالبناء قبل البدء بالتنفيذ 

ويف الرينة كان هناك مش��كلة يف البناء وتوقف 

لسنوات بسبب التخطيط اليسء للميزانية لكن 

اخواننا االسالم تربعوا مثلهم مثل ابناء الطائفة 

املس��يحية لبناء العامرة وذلك بسبب غريتهم 

عىل البلدة وممتلكاتها

فأذكر أن احد االخوان االسالم جاء ليعزي بوفاة 

عزيز من الرينة فغص ملش��هد قاعة الكنيس��ة 

بدون بالط وبدون ترميم فقد كانت الكنيس��ة 

مهجورة تقريباً وهو خارج من اداء واجب 

العزاء تربع مببلغ اكرث من 10 االف ش��يكل 

لرتميم االرضية 

ومرت االيام وذهبنا الداء واجب العزاء الخونا 

املتربع ذاته وهناك فاجئنا واسعدنا للمرة 

الثانية منحنا تربع مببلغ قيم ج��داً فبفضله 

انهينا القاعة قبل سبع سنوات وانهينا العام 

املايض الس��ور الذي كلفنا ما يقارب 100 لف 

شيكل فكان هو الخمرية التي خمرنا فيها 

امل��روع وهذه الوحدة هي التي افتخر فيها 

يف الرينة«

وختم ابونا اجابت��ه: »وادعو ابن��اء الطائفة 

املس��يحية ليكون��وا خمرية تخمر املس��اجد 

ايضا«.

االب خميس: بيت الله ... 
بيت صالة ومنهم من يحوله 

لبيت لصوص
هذا واجب، املسيح قال للذين وقفوا يف الهيكل 

»بيت الله ... بيت صالة« مع كل اس��ف هناك 

من يحوله لبيت لص��وص وبيت الله هو بيت 

للجميع بكافة طوائفهم وهذا البيت يف خدمة 

الجميع وهذا مهم جدا

فنحن ايض��اً ال يهمنا املال بقدر ما يهمنا هو 

ادارة صحيحة بدون رسق��ة وكل يشء واضح، 

ونع��م الله علينا جداً واضحة فنحن ننتقل من 

مروع ملروع ويبقى فائض.

كمثل السامري 
نتمن��ى الخري لكل اهايل البل��دة العزيزة علينا 

الرينة، ونس��تذكر مثل من امثلة السيد املسيح 

كمثل السامري املسيح الذي سأله من هو 

قريبي؟ فقال له: » اذهب واصنع انت كذلك« 

اي كام فعل السامري معك وانقذك من يد 

اللصوص وهذا ما يربطنا يف الرين��ة عالقة 

ليست دم او قرابة بل مبنية عىل اعامل الرحمة 

والوقوف جنباً اىل جنب.

كلمة ال بد منها يف رمضان
وألن رمضان ش��هر الخري والرحمة مل يكن ليمر 

بدون كلمة اخرية: » نتمنى الخ��ري وان الله 

يسمع دعاء وصلوات الجميع وينعم عىل 

الجميع بكل خرياته ونعمه الساموية واالرضية 

وينعم عىل الرينة بالخري وليتأسس اميانهم عىل 

صخرة راسخة«
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تتجه انظار محبي كرة القدم يف العامل اىل 

العاصمة الروس��ية موس��كو، املكان الذي 

سيس��تضيف بطولة كأس العامل 2018، نحن 

يف مجل��ة the post، قمنا بلقاء بعض الالعبني 

والرياضيني يف الرينة .

  االستاذ منر برانيس مدير مدرسة 
الالتني الرينة ومدرب هبوعيل الرينة 
سابقا قال: “اوال نأمل ان يكون مونديال 
جميل مبستوى رائع، انا اشجع الربازيل واتوقع 

تتويج منتخب السامبا باللقب، كام واتوقع ان 

تصل املانيا النهايئ مع الربازيل يف تاريخ 15-07 

عىل استاد لوزينيك مبوسكو، وباذن الله سيتوج 

املنتخب الربازييل للمرة السادسة”.

  كايد طاطور العب سابق يف هبوعيل 
الرين��ة قال: “اتوقع فوز املنتخب الفرنيس 
الذي ميلك العبني ممتازين يف جميع الحلقات 

من الحارس للدفاع وخط وسط مميز وهجوم 

قوي، انا مش��جع للربازيل وكيل امل ان تصل 

الربازيل للنهايئ وتقوز، لكن حظوظ املنتخب 

الفرنيس قوية هذه املرة”.

  نسيم بصول –العب وكابنت هبوعيل 
الرينة السابق قال: “اتوقع فوز املنتخب 
االنجلي��زي يف البطولة، فريق ميلك العبني 

شباب مميزين، وحسب اللعب يف التصفيات 

فان املنتخب االنجليزي س��يكون لديه كلمة 

قوية لحصد اللقب”.

وأضاف نسيم بصول: ״انا مش��جع للمنتخب 

االرجنتيني، لكن حس��ب االداء يف املباريات 

االخرية انا غري متفائل من رفقاء مييس، املنتخب 

االرجنتيني يف فرتة غري جيدة وبحسب النتائج يف 

املباريات االخرية ال اتوقع ان يصلوا للنهاية״.

 رائ��ف ذيب عثاملة- حارس مرمى 
س��ابق واداري مكايب ابن��اء الرينة قال: 
“اتوقع فوز املنتخب الفرنيس، انا اش��جع هذا 

املنتخب ال��ذي ميلك مجموعة العبني مميزين 

وخاصة يف خط الوسط مثل بوجبا وكانتي، 

ويف الهجوم العبني شباب مثل مارسيال وامبايب 

اضافة اىل حارس املرمى املميز لوريس وقلبي 

الدفاع فاران واومتيتي، ستكون منافسة رشسة 

بني فرنس��ا واملانيا والربازيل وممكن بلجيكيا 

لكن اللقب سيكون من نصيب الديوك”.

  تامر طاطور - العب فريق ش��باب 
دورا الفلسطيني يف املوسم الفائ��ت والذي 
لعب يف فرق عريقة بالدرجة املمتازة يف البالد 

ق��ال: “اتوقع فوز املنتخب االمل��اين، منتخب 

عنيد لديه العبني مميزين مع ق��وة بدنية 

عالي��ة، ويتمتع االملان بتكتيك رائع، علام انني 

مشجع ملنتخب السامبا الربازييل وامتنى حصد 

اللقب واتوقع ان تصل املانيا والربازيل لالدوار 

النهائية”.

منر براني

نسيم بصول:

رائف ذيب عثاملة

كايد طاطور

تامر طاطور
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�صباب العمل الدعوي  |  جلنة الزكاة وال�صدقات الرينة

عطاٌء زاخر، مساعي طّيبة، همـــــٌم ُمباركة يف خدمة الرينة وأهلها
إن أردت أن تتحدث عن العطاء الطيب، 
واالستمرارية واملصداقية يف العمل وروح الشباب 
والعمل املتجدد اليانع فإننا نتحدث عن جسٍم 
طيٍب المٍع فعاٍل نافٍع يف قريتن��ا أال هو لجنة 

الزكاة والصدقات.
لجنة الزكاة والصدقات يف قري��ة الرينة هي 
مروٌع خريٌي عطاءٌي زاخر، وِجس��مٌ َنِشٌط فعاٌل 
س��نوٌي زاهر ،منذ اكرث من ستة  عرش عاماً وهي 
تقف بأعضائها وشبابها وكوادرها ليل نهار دون 
كلٍّ او َنَصٍبِ خدمًة البناء ديننا ومجتمعنا وقريتنا، 
ِبرسالِة ِقَيٍم وعطاٍء وتضحية وخدمة ابناء قريتنا 
من مختلف طوائفها بكافة مشاريعها املتنوعة 
عىل مدار العام، تتجدد وتتقدم تلك املس��رية 
بالحفاظ عىل ثوابتها الرشعية وأمانة َعَمِلها 
َوِصْدقه��ا َوَطلبها الثقة من الل��ه عز وجل اكراماً 
لدعوة نبينا صىل الله عليه وسلم وخدمًة البناء 
قريتنا مبا تجول وتصول به تلك االيادي املباركة يف 
العمل الدؤوب املتواصل مع أبناء مجتمعنا، ذلك 
الجسم الزهي  والكوكب املكنون الذي ينبثق 
منه مشاريع متنوعة تخدم أبناء قريتنا ومجتمعنا 

كرامة لله ورسوله ُنطلعكم عليها:
1. دعم العائالت املستورة يف القرية: تعمل لجنة 
الزكاة والصدقات يف قرية الرينة عىل دعم ورعاية 
العائالت املستورة يف القرية والتواصل معهم عىل 
مدار العام يف رمضان وعيد األضحى وباقي أيام 

الس��نة مبساعدات مادية ترتاوح س��نوياً أكرث من 
ثالمثائة ألف شيكل 300000 شيكل ُترصف دعاًم 

للعائالت املستورة يف القرية .
2. م��روع االضاحي والعقائق والنذور: تعمل 
لجنة الزكاة والصدقات عىل إحياء ُسنة االضاحي 
والعقائق وذلك من خالل م��روع االضاحي 
السنوي الذي ُترشف عليه لجنة الزكاة كل عام 
بتضحي��ة اكرث من 2500 كيلو من لحوم االضاحي  
باإلضافة اىل استقبال لحوم العقائق والنذور عىل 
مدار العام يتم توزيعها عىل البيوت املستورة 

داخل قرية الرينة .
3. الطرود الغذائية وزيت ال��زكاة: تعمل لجنة 
الزكاة والصدقات يف قرية الرينة عىل توزيع 
الطرود الغذائية عىل العائالت املستورة عىل مدار 
العام حث تبلغ عدد الطرود الس��نوية قرابة250 
طرد غذايئ  باإلضافة اىل توزي��ع زيت الزكاة يف 

موسمه حيث تم توزيع يف موسم الزيتون األخري 
328 لرت عىل البيوت املستورة يف القرية.

4. مرشوع الحقيبة املدرسية والزي املدريس:  
تعم��ل لجنة الزكاة والصدقات يف القرية عىل 
دعم مروع الحقيبة املدرس��ية  بدعم  العائالت 

املس��تورة ومساعدتها يف رشاء لوازم واحتياجات 
الطالب والزي املدريس املوحد يف مطلع كل عام 
درايس جديد حيث تم رصد مبلغ قدره 20000 
شيكل دعام لهذا املرشوع للتخفيف من العبء 
الثقيل عىل األهايل م��ن تكاليف تحضري الطالب 

للعام الدرايس الجديد.
5. مرشوع املنح الدراس��ية دعاًم للطالب 
الجامعيني: تعمل لجنة ال��زكاة والصدقات منذ 
انطالقتها عىل تخصيص مروعاً سنويا استمرارياً 
)م��رشوع املنح الدراس��ية( دعاًم للطالب 
الجامعيني من مختلف الطوائف مؤازرة لطالبنا 
والوقوف اىل جانبهم يف مستقبلهم اليانع املرق 
حيث تم رصد مبلغ قدره 150000 شيكل دعام 

للطالب الجامعيني
6. مروع حفظ النعمة: حيث تعمل اللجنة عىل 
استقبال الطعام املتبقي من االعراس واملناسبات 

دروس توجيهي
مروع املنح الدراسية

اعامل تطوعية فتيان االسالم

مسرية فتيان االسالم



والوالئم وتعبئته بعبوات خاصة وتوزيعها يف ذات 
الوقت عىل البيوت يف القرية حفظا للنعمة التي 
أكرمنا الله عز وجل بها، ويش��مل هذا املرشوع 
أيضا اس��تقبال اثاث البيوت ولوازمه من أدوات 
كهربائية أيضا وايصالها للبيوت املستورة يف القرية 

حفظاً لهذه النعمة وانتفاع الغري بها.
7. مرشوع الشتاء الدافئ: حيث تعمل لجنة 
الزكاة والصدقات عىل دعم العائالت املس��تورة 
يف موس��م الشتاء والربد القارس بتوزيع دفايات 
وحرامات، حيث عملت اللجنة مؤخراً عىل إحياء 
هذا املرشوع بتوزيع مس��اعدة مادية لكل بيت 
مستور للراء بنفسهم لوازم البيت يف ظل الشتاء 
والربد القارس حيث تم رصف يف هذ العام مبلغ 

قدره 20000 شيكل دعام لهذا املروع.
8. مرشوع العلم واالميان: حيث يتم العمل 
عىل اعداد محارضات ش��هرية متنوعة يف الطب 
والجغرافي��ا والعلوم الرشعية والعديد من 
املوضوعات  ُيقدمها ثلة محارضين متميزين من 
أبناء قريتنا مبا يف ذلك إحياء الربامج واملناس��بات 

الدينية.
9. حمالت اغاثية إنس��انية: تعم��ل لجنة الزكاة 

والصدقات يف القرية عىل الوق��وف لحمالت 
اإلغاثة اإلنسانية محلياً كالوقوف لحملة إغاثة 
حالة مرضية المراة يف قرية الرينة والوقوف عىل 
حمالت اغاثية مساندة الهلنا يف الضفة والقطاع 

وسوريا مبا يف ذلك مروع كفالة االيتام.

النه��وض   .10
مبشاريع خريية مباركة داخل القرية

كام وترعى لجنة الزكاة والصدقات زيادة عىل ما 
ُذكر مروعني هامني يف قريتنا وهام:

 مركز النور واالميان لتحفيظ وتعليم القرآن 
الكريم، ذلك املركز الذي ينتسب اليه اكرث من 
150 طالب وطالبة والذي تبدأ اعامرهم من جيل 
3 سنوات يف حفظ القرآن الكريم وعلومه والرتبية 
القرآنية وموضوعات ثقافية تربوي��ة متنوعة، 
إضافة اىل برامج ودورات ال منهجية ترفيهية 
ورحالت تصب يف نش��أة ابناءنا، ساعني ببناء 
جيٍل صالح تتقوم مبادئه ع��ىل الرتبية واألخالق 

والدين.
 مروع فتيان اإلسالم- وهو الكشاف اإلسالمي 
الذي أصبح له رؤيا وانطالقة عظيمة ِقَيِمّية 
شبابية يف قريتنا برسم البسمة والفرحة يف ربوع 

قريتنا واحياء س��نة التكبري يف مسرييت عيد الفطر 
واالضحى، حيث يتمتع الكشاف بصورة أنيقة 
ولباٍس موحد واداٍء رائع وتنظيٍم رهيٍب وقيادة 
ش��بابية أخالقية، كل عام ُيبهر القرية بجامل 
ابداعاته،كام ينتظم الكش��اف يف دروٍس تربوية 

أس��بوعية ونش��اٌط دعوي وبرامج ال منهجية 
وأعامل تطوعية ونش��اطات إبداعية ساعني ببناء 
جيٍل صالح ش��بايب تتقوم مبادئه عىل الرتبية 
واألخالق والدين، يشار اىل ان فتيان اإلسالم ال 
يتلقى أي دعم خارج��ي منذ بداية تأسيس��ه 
لفعاليات��ه وابداعاته ونش��اطاته إمنا يتلقى دعاًم 
ورعايًة وتوجيها فقط من لجنة الزكاة والصدقات 

يف القرية..
ومن أضخم املشاريع التي أسستها وترعاها لجنة 
الزكاة والصدقات يف قرية الرينة تأسيس وإعامر 
مسجد الشيخ قاسم ومجمع محمد الفاتح والذي 
يشتمل عىل قاعة لبيت العزاء وقاعة ثقافية تخدم 
سكان الرينة وأهلها، باإلضافة اىل تأسيس املكتبة 
اإلسالمية يف القرية بفرعيها )مكتبة طيورالجنة 

اإلسالمية( خدمة البناء قريتنا.

عطاٌء زاخر، مساعي طّيبة، همـــــٌم ُمباركة يف خدمة الرينة وأهلها

مروع املنح الدراسيةافتتاح حلقة تحفيظ القرآن

زيت الزكاة

مروع 
حفظ النعمة

مروع االضاحي
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لكل مرحلة رموز ورجال،  والرينة لديها رموز 

كبرية، من اهمها مدرسة الشعر الريناوية، االمر 

الذي يحتم علينا يف كل مجلة او موقع او اي 

وسيلة اعالمية يف هذا البلد الطيب، ان نكتب عنها 

وعن اقطابها ونبقى مقرصين مع اشخاص رفعوا 

اسم القرية الثقايف عاليا.

أسدلت مدرسة الشعر الشعبي الريناوية، يف شهر 

ايلول من عام 2008، س��تارا كثيفا عىل كينونتها 

وعطائها، وذلك بعد عرات وعرات السنني من 

العطاء.

وتكونت هذه املدرسة من إخوة ثالث هم: توفيق 

سعيد الريناوي) أبو األمني( ورحل عن عاملنا عام 

1987، وشقيقه محمد سعيد ريناوي) أبو عاطف( 

الذي رحل عام 2008، وشقيقهام سليم سعيد 

ريناوي) أبو ماجد( وقد رحل هذا عام 2006.

وانطلقت املدرسة الريناوية يف إحياء األفراح 

والحفالت الشعبية يف بالدنا، منذ ثالثينيات القرن 

املايض، واكتسبت شهرة قطرية منذ بداية نشاطها، 

بسبب ما متتع به أقطابها من متكن يف قول الشعر، 

وعذوبة صوت.

ورفع رموز هذه املدرسة لواء قيم اجتامعية سامية، 

حثت عىل العمل واإلمي��ان وحب الخري والعطاء، 

واعتربت يف زمنها طليعة جامهريية أشارت إىل 

الطريق الصحيح نحو مستقبل مرق.

ودأب أقطاب هذه املدرسة عىل إحياء الحفالت 

واملناس��بات يف بالدن��ا، واحيوا الحفالت يف 

أنحاء مختلفة هناك، ومل يتوقف��وا إال لفرتات 

وجيزة اتصفت باملرار والقهر، منها عام النكبة 

الفلسطينية 1948، وعام وفاة عميدهم الشاعر 

توفيق الريناوي.

 وتواصل عطاء هذه املدرسة بصورة متقطعة حتى 

اوائل سنوات ال 2000، وبقي باب العمل والعطاء 

مفتوحا أمامها حتى وفاة الشاعر ابو عاطف عام 

.2008

يشار اىل إن أقطاب هذه املدرس��ة، كانوا مليئني 

بالفن وحب العطاء ومل يكونوا شأن الكثريين من 

أه��ل الفن هذه األيام، يبحثون عن املقابل املادي 

ويشكل هذا البحث شغلهم الش��اغل، يذكر أن 

ما ش��غلهم هو حب مجتمعهم وحب أبنائه، كام 

وأنهم مل يبخلوا يف إعطاء إرشاداتهم ألبناء األجيال 

التالية من الشعراء الشعبيني الواعدين.

يذكر أن هذه املدرس��ة الشعبية يف الشعر، مل تكن 

الوحيدة يف بالدنا، وكانت هناك مدارس أخرى، كان 

أبرزها مدرسة الشعر الشعبي الديراوية نسبة إىل 

دير األسد التي اشتهر بها الشاعر املرحوم محمد 

االسدي ابو سعود وشقيقه قاسم االسدي ابو غازي 

الذي تويف عام 2008 يف نفس االس��بوع الذي تويف 

فيه الشاعر ابو عاطف الريناوي، علام ان املدرسة 

الديراوية ما زالت ليومنا هذا ويقودها الش��اعر 

الكبري الكاتب س��عود االسدي ونجله متيم االسدي 

وهم ابن وحفيد الشاعر ابو سعود محمد االسدي، 

اما يف القطب االخر هناك الشاعر املخرضم غانم 

االسدي ابن املرحوم الشاعر ابو غازي االسدي 

والفنان رفعت االسدي وهو حفيد الشاعر املرحوم 

قاسم االسدي.

1. توفيق سعيد الريناوي ابو األمني
ولد عام 1910 وقد اهلته قريحته الشعرية ان 

يصبح من اشهر شعراء الزجل يف البالد.كان حارض 

البديهة،مبدعا، رخيم الصوت،يس��تدعى القامة 

االفراح من اقايص االطراف من الجليل اىل النقب.

وترىب عىل يديه زجالون آخرون من الرينة وغريها.

كان يفاجىء نده،وغالبا ما كان الن��د اخاه ابو 

عاطف يف املفاخرة أو املحاورة بأفكار جديدة،اال 

انه عىل الصعيد الش��خيص كان من اطيب الناس. 

اشتهر باستقامته ودماثة اخالقه.لخص شعاره 

بقوله:«عامل الناس بلني،كل الن��اس تبقى لك 
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صحاب«.

وظ��ل يحث عىل طلب العلم:«العلم افضل من 

كنوز الذهب«.وعرف مبواقفه وقصائده الوطنية.

وكان ابو االمني من الرجال الوطنيني يف فلس��طني 

قبل وبعد االحتالل، متيز بالغناء ونظم الشعر عن 

االرض والوطن وكانت له مواقف  عندما اعلن 

رئيس الحكومه حينها اسحاق رابني عن مصادره 

االف من الدومنات م��ن االرايض املتبقيه الهل 

الرينه واملشهد وعني ماهل وكفر كنا وسخنني 

وعرابه ودير حنا وقرى الشاغور.

 يوم ثالثاء وهو اول ارضاب 
فقررت الحكومة لرضب املرضبني والبطش بهم 

وق��ام ايتان وقتها مهندس البط��ش والقاتل وقال 

انرالعرب حرشات مسممه يف زجاجه فارسلو 

الدبابات شهداء بدم بارد.

بعد فرته بسيطه احيي املرحوم ابو االمني عرسا يف 

قريه رمانه البطوف وكان حامس الناس كبريا جراء 

االحتفاالت بيوم االرض 

ففي ذالك العرس صال وجال اب��و االمني كانه 

مهرجان وطني وقال :ش��ايف غزاله ع تل ميا هايت 

الباروده،،فام كان من الشباب ان بدلو كلمه غزاله 

بكهانا وقالو :

شايف كهانا ع تل ميا هايت الباروده، او شايف 

صهيوين ع تل ميا هايت الباروده

وحدث ما توقع ان السلطه االمنيه طلبت ابو 

االمني للتحقيق معه حول ما جرى وكتبت صحيفه 

يديعوت احرون��وت كالما تحريضيا عن ابو االمني 

واخوته فقالت ش��عراء يحرضون ض��د الدوله 

ويدعون باشعارهم اىل القضاء عليها.

2. محمد سعيد الريناوي ابو عاطف 
يف العام 2008 فجعت الحركة الثقافية 

الفلسطينية يف بالدنا، بوفاة الشاعر والزجال 

الش��عبي املعروف، ابو عاطف الريناوي، صاحب 

القامة املمش��وقة والزي العريب الفلسطيني 

االصيل، الذي غادر عاملنا بعد حياة عريضة 

وغنية مكللة بالعطاء، تاركا مجموعة من االزجال 

واالشعار الشعبية، مميزة بأصالتها وصدقها، عدا 

عن الذكريات الطيبة وسرية حياة عامرة باملواقف 

الوطنية واالنسانية.

واملرحوم ابو عاطف من الرعيل االول يف مضامر 

الزجل والشعر الشعبي، اىل جانب الحطيني 

وتوفيق الريناوي )ابو االمني( ومحمد ابو سعود 

االسدي وابو غازي االسدي ويوسف ابو ليل وابو 

عصام امليعاري وعوين سبيت وسواهم، كتب 

وقال الشعر الغنايئ الشعبي الرقيق ومارس 

الغناء والحداء يف االعراس، وترك بصامت يف زوايا 

الفن الشعبي، بصوته الجميل وازجاله الصافية 

الرقيقة، وهو انسان ورجل شهم، اتخذ فكره مع 

عمله ومتتع باخالق عالية، وامتاز بخلق الوفاء. 

احرتم نفس��ه واحرتم اآلخرين فاحرتموه وكرموه، 

وكان ش��عبيا يف اصله، وشعبيا يف نشأته وعقليته 

االجتامعية – الوطنية، وشعبيا يف اشعاره، لغة 

ومضمونا.

ارتب��ط الريناوي منذ ش��بابه، وعن وعي، بالحركة 

الوطنية والثورية ووقف ط��وال حياته العريضة 

والريفة، مع الحق والعدل، ورىب انجاله وابناء 

عائلته عىل املسلك الوطني واالجتامعي، والكرامة 

الشخصية والوطنية.

وابو عاطف ش��اعر مرهف صادق، طويل النفس، 

حارض البديهة، متوج اشعاره الشعبية باالحاسيس 

املرهفة الش��فافة، ولغته بس��يطة عذبة، جميلة 

يف جامل االحاسيس الش��عرية، وقد تناول يف 

ازجاله واهازيجه املوضوعات الوطنية والسياسية 

واالجتامعية واالنسانية، وحمل عىل العادات 

االجتامعي��ة البالية والتقاليد املحنطة، وصور ما 

يجيش يف صدره وجوانحه من آالم وآمال، وعكس 

هموم وعذابات الناس البس��طاء وفقراء الشعب 

بصدق اخاذ.

غن��ى ابو عاطف االوف والعتاب��ا وامليجنا واملربع 

واملثمن، وانشد للحب والثورة واالمل والسالم 

والوحدة واملساواة والتآخي للعامل والفالحني، 

ولربوع الوطن والجليل والكرمل، ولكل ما هو خرّي 

وطيب وانساين وجميل، ومن شعره يف الوطن:

أنا انسان يف عندي عقيدي
سعيد ان كانت بالدي سعيدي
التقينا بهالحفل طيبي ومرّة
وبغني بالنظم فني ونشيدي
وحب الوطن جوهر بعد درة

الحقيقة الوطن كالدرة النضيدي
هذي بالدنا من االصل حرة

ورجال الجود فيها االجاويدي
وهذي النارصة معروف حرة

والنشيد مع النشيدي
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3. سليم سعيد الريناوي ابو ماجد
الشاعر املرحوم ابو ماجد الريناوي هو الشقيق 

االصغر للمرحومني ابو االمني وابو عاطف، وقد 

ترعرع يف بيت كان مدرسة للشعر الشعبي، 

ورافقهم سنوات عديدة، وجال وصال معهم 

يف البالد من شاملها وجنوبها، وقد متيز ابا 

ماجد بدهائه ورسعة ال��رد، وكان من افضل 

الش��عراء الذين اتقنوا املثمن )الشعر املكون 

من مثانية شطرات وخامتة(.

كام واش��تهر ابو ماجد باملرح، حيث كان يدخل 

البهجة والبس��مة للمش��اركني باالفراح حيث كان 

ميازح الجميع خالل نظم الشعر ومن اجمل االبيات 

املشهورة التي قالها ابو ماجد رحمه الله كانت:

ضيوف الرفونا الحفل زارو
وريناوي فال شهد يوم َزّورو
والبو احمد ليايل العز زارو

رجال الجود والعيان الرحاب

البن طرعان هاالجواد نهدي
وتشفي لغلييل وكل نهدي

وبحفله كيف طري السعد نهدي
لحبايبنا الزراعنيه الطياب

ْل لوالكم البدر ضمن الجو ما هَّ
وصبور عىل الليايل بسري ماهل
وبحيي اخوالنا يف عني ماهل

هال ويا مرحبا بالطياب

* للتنويه: هناك بعض املعلومات 
مقتبسة من صفحات التواصل 

االجتامعي التابعة للشعراء رحمهم الله

نة
مخبز الري

نتقدم بأحر التهاني
واجمل التبريكات الى االمة االسالمية

عامة بمناسبة حلول

شهر رمضان المبارك
اعاده اهللا على الجميع بالخير والبركات

وكل عام وانتم بخير

الرينة الشارع الرئييس - شارع الخدمات 046451818
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بوريكس  |  كعك
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بقلم صهيب هاين ناجي خطبا...

الحمُد لله رب العاملني والصالُة والسالُم 
عىل سيد امُلرسلني سيدنا محمد النبي 
األُّمي وعىل آله وصحبه أجمعني فهو 
الذي اهتدى واكتفى واقتىض وارتىض وأىب 
إال أن يكون من امُلسلمني وسّلم تسلياًم 

كثريا وبعد:
قال رس��ول الله صىل الله عليه وسلم: 
)من صام رمضان إمياناً واحتساباً، ُغفر له 
ما تقدم من ذنبه( إّن من الصور البديهية 
أن كل إنساٍن يف ضوء ما يعيشه يف حياته 
من التزام��اٍت وأعامٍل تتطلُب منُه الُجهَد 
والتخطيط والتفك��ري إلنجاح تلك الفكرة 
وذلك االلتزام ليخرج بأبهى صورته 
الحس��نة، رمضاُن ضيٌف عزيٌز كريٌم، 
تغّن��ى به الش��عراء لربكة أيامه، وفاز به 
الُطالُب ُقرباً ملناجات��ه، واجتهد به الُعّباُد 
نياًل ملرضاته، وتسابَق الطائعون َطمعاً 
بجّناته، وتلّذذ العابدون بعبق روحانياته، 
فهو ضيٌف ليس كغريه من الضيوف، 
إنُه ش��هر القرآن، ش��هر الطأمنينة والخري 
والربكة، ش��هُر الصدقة واالميان، شهر 
الرتاويح والقرآن، شهر التوبة والرجوع إىل 
الله عز وجل،ش��هر املس��امحة والغفران، 
شهر العتق من النريان، شهٌر تجسدت 
به معامل الطاعة لتكون دستوراً تطبيقياً 
لس��ائر الشهور، رمضان هو ِمْصفاَة الروح 
والصحة والجس��د من الذنوب واالوجاع 
والهموم، ها هو ضيفنا فكيف نس��تقبله 

وماذا ُنعد له��ذا الضيف العزيز  الطيب، 
أإكراماً وإقباالً ام ُشحاً وإدباراً...!

أخي الكريم، إن من ج��الل الله عز 
وج��ل علينا أن أكرمنا بالفطرة الس��ليمة 
التي ُترشد تلك النفس بإميانها الجازم 
عىل الخري وفعله، لتتأهب تلك النفس 
إقباالً وتوبًة عىل الله عز وجل اس��تقباالً 
وإبتهاجاً بافتتاح صفحة ومطويٍة جديدة 
نضع فيها كل عمٍل ُيقربنا اىل الله عز 
وجل ويكتب لنا سعادة الدارين، رمضان 
أيام��اً معدودات ال تقل اليوم وغد، وال 
ُتجرئ نفسك عىل تقديم االعذار بال 
اس��تطيع وال أقدر، إنهض بنفسك فشهر 
الخ��ري ُفرصٌة مثينٌة لك وِمنحٌة من الخالق 
عز وجل ان تتجىل بك معامل التوبة 
واألخالق واالس��تقامة والصالح والهداية، 
إعقد النية وخطط لرمضانك بالتش��كيل 
الصحيح، ومللم بقاي��اك امُلبعرثة وخاطب 
نفس��ك وتقصريها ورشورها وكن باغياً 
للخري واستثمر قواك وإميانك مع الله عز 
وجل َفَنتاُجها س��عادًة ُترصد يف رصيدك 
وراحة بالك وتوفيق��اً يف ُدنياك وكنٌز مثني 
ومرياٌث حسن تّدخره يوم ال ينفع ماٌل وال 

بنون إال من أىت الله بقلٍب سليم...
لقد كان الصالحون يفرحون بقدومه، 
كي��ف ال وُهم ُيعّظمون ويحيون رُكناً من 
أركاِن اإلس��الم الخمسة التي افرتضها الله 
عىل عباده، فأْعِظم بها من بشارة يزفها 

النبي صىّل الله عليه وسلم يف الحديث 
عندم��ا ب��رش صحابت��ه بقوله :«أتاكم 
رمضان، ش��هر مبارك، فرض الله عز وجل 
عليكم صيامه، ُتفَتح فيه أبواب الس��امء، 
وُتغَلق فيه أبواب الجحيم، وُتَغلُّ فيه 
َمرَدة الشياطني، لله فيه ليلة هي خري من 

ألف شهر، من ُحرَِم خريها فقد ُحرم«.
ولقد اختص الله عز وجل ثواب الصائم به 
سبحانه فضاًل عن سائر العبادات لرشف 
ومحبة هذه العبادة عنده سبحانه وتعاىل، 
وخضوع العبد وإميانه وتأمله واستسالمه 
بكل عقيدة وثبات اىل االختبار اإللهي 
بصوم ثالثني يوماً يرتك بها طعامه ورشابه 
وملذات��ه كرامًة له س��بحانه وتعاىل تقُرباً 
وطاعة وإمياناً بحقه تبارك وتعاىل، فالصوم 
هو عبادة القلوب، به رٌس بني العبد وربه 
عز وجل، وبه ُتعرف مكائ��ن القلوب 
وإميانياتها  وثبوته��ا وضعفها وخضوعها 
به��ذه الفريضة والعب��ادة العظيمة التي 
جعلها الله عز وجل رساً ورباطاً مقدساً 
بني العبد وربه فاختص الله صياَم العبد 
له من بني َس��اِئِر أعاملِِه ولهذا قال: )َيدُع 

شهوَته وطعاَمه من أْجيل(
ومن اختصاص الله عز وج��ل لثواب 
الصائم أنه قال يف الحديث القديس )وأََنا 
أْجزي به( أي أضاف الجزاء والثواب له 
تبارك وتعاىل، فالله عز وجل ُيضاعف 
االعامل الصالحة بالعدد )الحسنة بعرش 

بقلم �صهيب هاين ناجي خطبا...
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أمثالها إىل س��بعامئة ضع��ٍف إىل أضعاف 
كثرية( أما عب��ادة الصوم التي خصها الله 
به فإِّنَه أضاَف الجزاَء عليه إىل نفس��ه 
من غري اعتَبار َعدٍد، وُهَو سبحانه أكرَُم 
األكرمني وأجَوُد األجودين،فيُكوُن أجُر 

الصائِم عظياًم ِباَل حساب.
اخي الكريم احرص ع��ىل أن يكون هذا 
الش��هر املبارك محطة محاس��بة النفس 
ألعاملك والتنبه لعرثاتك وّزالتك، احرص 
أُيها الكريم عىل املحافظة عىل صالة 
الرتاويح جامع��ة فقد قال صىل الله عليه 

وسلم من صىل مع اإلمام حتى ينرصف 
ُكتب له قيام ليلة، ولتحمل من مدرسة 
رََمضان َحّق أرحامك بصلتهم وتفقدهم 
اىل ما بعد رمضان،لتحمل من مدرسة 
رمضان ُخُلق الصرب عىل الطاعة واملش��قة 
لتحظى بقول الله عز وجل )إمنا ُيوىف 

الصابرون أجرهم بغري  ِحساب(.
تذكر يا اخي أن هذا الش��هر هو شهر 
عبادة وعمل وليس نوم وكسل فال يفوتك 
قافلة الصيام ومركب الِجناْن وسارع إىل 
طل��ب العفو ممن ظلمت��ه قبل أن يأخذ 

من حس��ناتك واعلم اننا يف شهر العفو 
والغفران يف ضيافة الرحمن، واحرص عىل 
أن ُتفّطَر صامئا فتنال بذلك مثل أجره، 
وإذا فعلت معصية وس��رتك الله سبحانه 
وتعاىل فأعلم أنه إنذاٌر  لك لتتوب فسارع 
للتوبة واعقد العزم عىل عدم العودة لتلك 
املعصي��ة، ال يُكن حظك من القرآن قراءًة 
فحسب امنا إحرص عىل االستزادة من 
معرفة تفسري القرآن اثناء قراءته واعلم 
ان واجبنا نحو القرآن أربع: قراءته وتدبره 
والعمل به وتعليم��ه للناس،واحرص عىل 
قيام ليايل العر األواخر فهي ليايل فاضلة 
وفيها ليل��ة القدر التي هي خري من ألف 
شهر، وإجعل من نصيب إخوانك وجريانك 
واصدقائك وملن حٌق له عليك بالدعاء 
يف أثناء فطرك وسجودك وقنوتك،أخي 
الكريم حاسب نفسك يف جميع أمورك 
مبا يف ذل��ك املحافظة عىل الصالة جامعة 
– فريضة الزكاة - صلة األرحام - بر الو 
الدين - تفقد الجريان - الصفح عمن 
بينك وبينه ش��حناء - االهتامم بأمور 
إخوانك املس��لمني - اس��تجابتك وفرحك 
بالنصح - الحذر من الرياء - حبك ألخيك 
ما تحب لنفسك - سعيك باإلصالح - عدم 
غيبة إخوانك واحذر من اإلرساف يف املال 
بحق الطعام الزائد وغريه فاإلرساف محرم 
ويقلل من حظك يف الصدقات،لتحمل من 
مدرسة رمضان رسالة علٍم وُخُلٍق ونظاٍم 
وتربية وس��لوٍك وانضباط، إعقد العزمية 
والهّمة والنشاط عىل االستمرار بعد 
رمضان عىل ما اعتدت عليه فيه، واعلم 
أن املس��جد كان سعيداً بك يف رمضان فال 

ترتكه حزيناً بعد رمضان...
يا باغي الخري أقبل كلام قرصت فاعلم أن 
رمضان أياماً معدودات وأن الش��هر قصري 
ال يحتمل التأخري وقدومه عبور ال يقبل 
الفت��ور كلام قرصت تذكر ق��ول الله عز 

وجل أياماً معدودات...

والحمُد لله رب العاملني

جميع جميع انواع املعسل 

واالراجيل ومستلزماتها

 البستان الرينة

تحضري

رؤوس فريش

 جاهزة

 الرينة الشارع الرئييس

شارع الخدمات 

معسل بانواع 

ونكهات مميزة



جميع جميع انواع املعسل 

واالراجيل ومستلزماتها

 البستان الرينة

تحضري

رؤوس فريش

 جاهزة

 الرينة الشارع الرئييس

شارع الخدمات 

معسل بانواع 

ونكهات مميزة



نهنئكم
بحلول شهر 

رمضان املبارك 
واالعياد

خضار وفواكة 

البطوف 
جميع انواع الخضار والفواكة

بادارة محمد صالح خطيب

الرينة بجانب الربيد،

0 5 0 4 8 4 0 1 4 6 0  |  احمد  5 4 4 8 4 0 1 4 8 محمد 



ظاصثم بأتر
الاعاظغ وأجمض

الائرغضات الى افطئ اقجقطغئ
ساطئ بمظاجئئ تطعل

حعر رطدان ا�ئارك
أساده ا� سطى الةمغع

بالثغر والئرضات

شوارما

فالفل

حمص

فول

الرينة الشارع الرئييس طريق الخدمات

0 5 2 4 5 6 5 4 4 9

سلطات طازجه يوميا 



صيدليـة املركـز 
بإدارة الصيديل: يحيى خطيب

الرينة منطقة العني - بجانب الربيد

أتصثم بأتر
الاعاظغ وأجمض

الائرغضات الى افطئ اقجقطغئ
ساطئ بمظاجئئ تطعل

حعر رطدان ا�ئارك
أساده ا� سطى الةمغع

بالثغر والئرضات
أدوية  |  مستلزمات أطفال  |  مستحرضات 

تجميل  |  عطور فاخرة   |  أدوية

merkaz pharmacy -בית מרקחת המרכז



مطبخ                              رشقي

الرينة الشارع الرئييس، بجانب بنك مركنتيل

0 4 - 9 5 5 4 1 5 6

 lion kitchen للمزيد...

اشهى االكالت البيتية والسلطات واملقبالت يوميا

نتقدم بأحر التهاني الى االمة

االسالمية بمناسبة حلول

شهر رمضان المبارك
اعاده اهللا على الجميع بالخير والبركات

وكل عام وانتم بخير

تجهيز
جميع انواع 
السلطات 

لجميع 
املناسبات



VECTOR
BACKGROUND

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been 

the industry's standard dummy text ever since the 

أغاين mp3  |  فيديوهات  |  أعراس 
حفالت محلية ومناسبات

052-7575756 موىس بصول 



حلويات اوالد املختار 

ال تفكر وال حتتار دربك عحلويات املختار

رمضان مع املختار غري

0506904867   |   048869968
الرينة الشارع الرئييس

جميع
انواع الحلويات

الرشقية والغربية
كنافة | بقالوة 

فطري | قطايف 

عوامة
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نوستالچيا

زفة العم وليد محمد عبد الغني 
بصول منطقة البري الشمالي

صورة لشبان من الرينة 1977

الشاكر  احمد  عاطف  والحاج  زعــرورة  غانم  املربي 
نواطحة عــاطــف  ابـــو  ــحــاج  ال واملـــرحـــوم  بــصــول 

لسيد جمال محمد بصول ابو النسيم والسيد جمال عارف 
بصول يف اواخر الستينيات وبالخلفية منطقة درب السوق

ــد امـــني  ــم ــح ـــد م ـــي ـــم ول ـــع ـــرة ال ـــه مــــن س
1980 عـــــــام  ــــول  ــــص ب الــــغــــنــــي  عــــبــــد 

 املرحوم الحاج محمد
 امني عبد الغني بصول
 ابو الوليد بجانب
الشاعر قاسم الدحلة

املرحوم املربي الفاضل مصطفى عرابي خالل حفل 
زفافه ويظهر بالصورة السيد احمد قاسم الكامل 
عثاملة عام 1980 يف منطقة عني الرينة

الحاج مفلح 
امني بصول 

خالل سنوات 
الستينيات 

ويتظهر بالخلفية 
منطقة درب 

السوق



تتقدم إليكم

رشكة أبناء وليد عثاملة

بأطيب التهاين والتربيكات

مبناسبة قدوم

شهر رمضان املبارك
 أعاده الله علينا وعليكم

بالخري واليمن والربكات وعىل مجتمعنا 

الحبيب باألمن والسالم 

كل عام وأنتم بخري 

0509050330  | الرينة البلد الجديدة  046564804  

باجيت 
سامل
الرينة

شوارما شنيتسل

وال اطيب من هيك
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من خطوبة الحاج رايق اسعد بصول عام 1971

خالل بناء مدرسة الالتني اول التسعينياتاحد الصفوف يف مدرسة الالتني خالل حرب الخليج 1991

نوستالچيا
املرحوم

عادل محمد
سعيد

ريناوي
ابو هيثم

فتيان من 
الرينة يف اوائل 
الستينيات يف 
البلدة الجديدة 

حيث كانت 
الشوارع بدون 

تعبيد

من عرس الدكتور 
احمد ريناوي عام 

1971

خالل مخيم سرية كشافة 
مرشدات الرينة



تتقدم إليكم

בונה ריינה
بأطيب التهاين والتربيكات

مبناسبة قدوم

شهر رمضان املبارك
 أعاده الله علينا وعليكم

بالخري واليمن والربكات وعىل مجتمعنا 

الحبيب باألمن والسالم 

كل عام وأنتم بخري 



44

الظلمُة حالكة،البحُر بني مٍد وجزر، تحيطُه 
الصخوُر من كل مكان، العواصف تشتُد والريُح 
ترضُب من كل صوٍب وحدب والسفينُة تائهٌة 

ّعن املسار بال رشاٍع وبال ربان !

ال ش��َك أن وضعنا ُهنا نحن الباقوَن يف وطننا 
ُمركب وميلٌء بالتحدياِت الجسام، فال زاَل 
شعبنا قابٌع ورازٌح تحت الركاِم ويكابد االالَم 

ومن تحٍد اىل تحٍد اخر.

ش��عبنا يواجُه عقليٌة اس��تعامرية تقودها 
املؤسسة عىل مداِر عقوٍد طويلة يِف ظل 
حكوماتها امُلتعاقبة بسياساتها املمنهجة وعن 
ابرِز التحدياِت االخرى، فهناَك وحش العنف 
والجرمية يقُف لنا باملرصاِد وش��بُح الهدم، 
قضايا االرِض واملسكن، خطُر ضياِع وانصهاِر 

الهوية والقامئُة تطول!

االن تحديداً نحن منُر يف مرحل��ةٍ ما بعد 
»فقداِن البوصلة«، مرحلة التيه والضياع.

إنحرفنا عن املس��ار والحديث عن موجٍه او 
ُمنقذ اصبَح أمراً مفروغاً منُه

ال موج��ه وال ُمنق��ذ.. مجتمعنا يس��ترصُخ 
واآلذاُن صامء!

واضٌح اننا ُنعاين من ازم��ة قيادة،واضٌح اننا 
نعاين من غياب لربنام��ج ومرشوع نضايل 
ُموحد وخطاب سيايس ُموحد، نعاين من شبه 

انعدام آلليات ووسائل نضالية ناجعة، واضٌح 
اننا بال خريطة طريق!

برأيي هذا غري طبيعي،مجتمعنا أصبح ذو بنية 
هشة وذو جهاز مناعة ضعيف وهذا الضعف 
يغذي غريزة املؤسس��ة بإستمرار طغيانها، 
يغ��ذي غريزة وحش العنف ليس��تفحل اكرث 
واكرث والكثري من االفات والظواهر املستعصية 

التي ال يقوى هذا الجهاز عىل مقاومتها.

نحن بعيدون عن بر االمان والسفينة يف 
دائرة الخطر ومهددٌة بالغرِق اذا استمرت 

بهذا االتجاه!

يك ال تغرَق الس��فينُة ويك ال تبقى دوَن رشاٍع 
ودوَن ربان. 

عىل األحزاب السياسية ان تأخذ دوٌر فاعل 
يف تعزيِز مداميِك الوحدِة، بناِء تحالفاٌت 
اسرتاتيجية مع من ُيْؤِمُن بنضالنا هنا والسعي 
اىل تدويل قضايانا يف املحافِل الدوليُة بشكٍل 
ُمكثف فالطريُق اىل النجاِة لن يأيت فقط من 

داخل السفينة!

ع��ىل القيادات الرتبوي��ة واالجتامعية ان 
تأخَذ دوره��ا ايضاً، فهذا الدور ليس حكراً 
وال يقترُص عىل القيادات السياسية فقط، 
نحن بحاجة اىل الطاقات االكادميية والُنخب 
املثقفة لتسخرِي الخربات يف خدمة مجتمعنا 

ودفع عجلة تقدمُه.

عىل مؤسسات امُلجتمع املدين أن تتظافر 
الجهود فيام بينه��ا بعيداً عن العمل الفردي 
الذي مل ولن ُيجدي نفعاً، نحتاُج اىل عمل 

منظم وتكاتف مؤسسايت.

الركيزُة االساس هي ايضاً العمل عىل 
إعداد وبناء وصقل قادة، قي��ادة واعية 
ومثقف��ة وه��ذه مهمة تقع عىل كاهل 
االهل،املؤسسات الرتبوية والتعليمية وايضا 
مؤسس��ات املجتمع املدين، السفينُة بحاجة 

اىل املزيد من القادة!

توزيع األدوار وتكاتف الجهود امٌر هام 
نحو اعادة هيكلة وبلورة هوية وصورة 
نضالنا هنا، ال شَك اننا عندها وفقط عندها 
س��يكون لنا تأثري اكرب، منها النوعي وحتى 

الكمي. 

عندها وفقط عندها نستطيُع تذليَل الصعاِب 
وتخطي تلك الصخ��وَر ومواجهة تلك الرياُح 
العاتية وبالتايل نكون قريبنَي حيث الشاطىء، 

حيث األمان!

عىل السفينة ان تعود ملسارها فوراً وتشحذ 
الهم��م من جديدا لتس��تأنف نضالها ونضال 
من صمد عىل متنها لعقود وصون تاريخها 

وهويتها!

فباألمس مل نطفو عىل حفنٍة من ماء ولذا لن 
نغرق بحفنٍة من ماء!

بقلم: رازي طاطور

حتى ال تبقى
السفينُة دوَن 

شراع ودوَن ربان!



شاورما البلد 
شاورما-فالفل-حمص-فول-دجاج مشوي

نتقدم بأحر التهاني
واجمل التبريكات الى االمة االسالمية

عامة بمناسبة حلول

شهر رمضان المبارك
اعاده اهللا على الجميع بالخير والبركات

وكل عام وانتم بخير
0 5 4 - 5 8 1 6 5 5 2 الرينة الشارع الرئييس 

شارع الخدمه (כביש שירות) مقابل حلويات اوالد املختار

سلطات طازجة يوميا!!
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النتيجة

النتيجة

النتيجة

النتيجة

النتيجة

النتيجة

النتيجة

النتيجة
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عشاء مغرب  عرص  ظهر  فجر  اليوم    رمضان     ميالدي 

 21:02   19:32   16:18   12:36   04:02 16 أيار, 2018   1 األربعاء 

 21:03   19:33   16:19   12:36   04:01 17 أيار, 2018   2 الخميس 

 21:04   19:34   16:19   12:36   04:00 18 أيار, 2018   3 الجمعة 

 21:05   19:35   16:19   12:36   03:59 19 أيار, 2018   4 السبت 

 21:05   19:35   16:19   12:36   03:58 20 أيار, 2018   5 األحد 

 21:06   19:36   16:19   12:36   03:57 21 أيار, 2018   6 االثنني 

 21:07   19:37   16:19   12:36   03:56 22 أيار, 2018   7 الثالثاء 

 21:07   19:37   16:19   12:36   03:55 23 أيار, 2018   8 األربعاء 

 21:08   19:38   16:19   12:37   03:54 24 أيار, 2018   9 الخميس 

 21:09   19:39   16:19   12:37   03:54 25 أيار, 2018   10 الجمعة 

 21:09   19:39   16:19   12:37   03:53 26 أيار, 2018   11 السبت 

 21:10   19:40   16:20   12:37   03:52 27 أيار, 2018   12 األحد 

 21:11   19:41   16:20   12:37   03:52 28 أيار, 2018   13 االثنني 

 21:11   19:41   16:20   12:37   03:51 29 أيار, 2018   14 الثالثاء 

 21:12   19:42   16:20   12:37   03:50 30 أيار, 2018   15 األربعاء 

عشاء اليوم    رمضان   ميالدي     فجر    ظهر     عرص    مغرب 

 21:12   19:42   16:20   12:37   03:50 31 أيار, 2018   16 الخميس 

 21:13   19:43   16:20   12:37   03:49 01 حزيران, 2018   17 الجمعة 

 21:14   19:44   16:20   12:38   03:49 02 حزيران, 2018   18 السبت 

 21:14   19:44   16:21   12:38   03:48 03 حزيران, 2018   19 األحد 

 21:15   19:45   16:21   12:38   03:48 04 حزيران, 2018   20 االثنني 

 21:15   19:45   16:21   12:38   03:47 05 حزيران, 2018   21 الثالثاء 

 21:16   19:46   16:21   12:38   03:47 06 حزيران, 2018   22 األربعاء 

 21:16   19:46   16:21   12:39   03:47 07 حزيران, 2018   23 الخميس 

 21:17   19:47   16:21   12:39   03:46 08 حزيران, 2018   24 الجمعة 

 21:17   19:47   16:22   12:39   03:46 09 حزيران, 2018   25 السبت 

 21:18   19:48   16:22   12:39   03:46 10 حزيران, 2018   26 األحد 

 21:18   19:48   16:22   12:39   03:46 11 حزيران, 2018   27 االثنني 

 21:18   19:48   16:22   12:40   03:46 12 حزيران, 2018   28 الثالثاء 

 21:19   19:49   16:22   12:40   03:45 13 حزيران, 2018   29 األربعاء 

 21:19   19:49   16:23   12:40   03:45 14 حزيران, 2018   30 الخميس 

ة اجتامعية ثقافية هادفة
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مضخات 
مايـكـو 
بـصــول
بادارة ابراهيم بصول 

مضخات مايكو بصول

ابراهيم: 050-5567146
قاسم: 050-4809530
فاكس: 077-3359910

الرينة، 16940  |  ص.ب 304

mikoo.bsoul.2016@gmail.com

نتقدم بأحر
التهاين وأجمل

التربيكات اىل األمة االسالمية
عامة مبناسبة حلول

شهر رمضان املبارك
أعاده الله بالخري والربكات


