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بيـت لحـم: "الثقافي الروسي" يفتتح 
فـعـالـيـات مهرجـان القــدس السابــع  

كتب ـ حسن عبد الجواد: 

للعلـــوم  الروســـي  المركـــز  احتفـــل 
للفنانين،  العـــام  واالتحـــاد  والثقافـــة، 
ومجموعـــة المنتدى الثقافـــي اإلبداعي، 
تحـــت رعاية رئيس الوزراء الدكتور رامي 
الحمـــد الله، على مـــدرج المركز، بانطالق 
فعاليات مهرجان القدس السابع للشعر 

واألدب والفنون.
تواصلـــت  الـــذي  االحتفـــال  وحضـــر 
فعالياتـــه على مدى ثالثة ايـــام، وزيرة 
السياحة واالثار رولى معايعة، والسفير 
الروســـي الكســـاندر روداكـــوف، ونائب 
محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا، ومدير 
عام المركز الثقافي ســـيرجي شابالوف، 
وجـــورج حزبون ممثال لبلديـــة بيت لحم، 
وجريس ســـماوي وزيـــر الثقافة االردني 
الســـابق، و رئيس ادارة المركز الثقافي 
االبداعي الدكتور جمال سلسع، والعديد 
من ممثلي المؤسسات والهيئات االهلية 

والرسمية. 
وبدئ االحتفـــال الـــذي ادارت عرافته 
بالنشـــيدين  رضـــوان  امـــال  الشـــاعرة 

الوطنيين الفلسطيني والروسي.
واشـــارت معايعة إلى ان من شان هذه 
النشاطات تشجيع احياء الحياة الثقافية، 
وتفعيـــل الحركـــة الســـياحية الداخلية 
والخارجيـــة، الفتـــة الـــى ان المحافظـــة 
شـــهدت نهوضا ســـياحيا، وانتعاشا في 
االســـتثمارات الســـياحية التـــي وفـــرت 
المزيد من فرص العمل، وشـــكلت مصدرا 

مهمًا من مصادر الدخل الوطني.
فيما اشـــاد الســـفير الروســـي بالدور 
الثقافي الذي يقوم به المركز الروســـي 
في مجال تعزيز عالقات التبادل الثقافي 
وتوطيد الروابط التاريخية بين الشعبين 
بأن ذلك  والفلســـطيني، منوهًا  الروسي 
يســـهم في تحقيـــق اهداف الشـــعب 

الفلسطيني في الحرية واالستقالل.
بـــدوره، اكد حزبون في كلمة له باســـم 

جانب من المهرجان.

الرصد الزلزالي : الخليل ستصبح مشاطئة للبحر األحمر
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"كان تأثيـــر هذه الزلـــزال على المدن األقـــرب لمركز الهزات 
السطحي" قال الدبيك. لكن ماذا بالنسبة ألريحا، المدينة األقدم 
في التاريخ والواقعة في هذا العمق الحار المتحرك نحو الجنوب.
"أريحـــا تاريخيا تعرضت لـــزالزل عديدة، لكن زلزاال ســـجل 3 
آالف عام قبل الميالد أدى إلى وقوع دمار فيها وســـقوط جدارها 
المنيـــع..)..( حصول زلزال في المنطقة ليس باألمر الجديد. هذا 

شيء طبيعي بالنسبة لموقع المنطقة" قال الدبيك.
على مدار السنوات الماضية وقعت هزات عديدة في المنطقة، وبالكاد 

شعر بها سكان األراضي الفلسطينية وبعض دول الشرق األوسط.
لكـــن ماذا عن زلـــزال كامن قد يقع في لحظـــة غفلة في أرض 

متأهبة نظرا لطبيعتها وموقعها لهزات أرضية قوية؟
"إذا تحدثنـــا عن زلزال قوي تتراوح قوته بين 6-7 درجات على 
مقياس ريختر، إن حصل، ســـتكون الخسائر عالية، رغم أن هذه 
الدرجة ال تصنف عالميا بالكبيرة جدا إال أن المشـــكلة تكمن في 

مدى جاهزيتنا لذلك" قال الدبيك.
وأضاف: "نحـــن غير جاهزين لزلزال كبير. جاهزية فلســـطين 

محدودة جدا في مواجهة كوارث كبيرة". 
لكن فلســـطين عمليا قطعت شـــوطا جيدا في عملية التحول 

نحـــو تغيير قوانين انظمة البناء المقاوم للزالزل. قال الدبيك إن 
العام 2014 سيشهد تحوال في هذا االتجاه. "نحن بدأنا وسنعزز 

تطبيق العمل على وجود مدن آمنة".
وتعمل فلســـطين من خـــالل مركز علوم األرض على مشـــروع 
 SASPARM تخفيـــف مخاطر الـــزالزل في فلســـطين )مشـــروع
– برنامـــج FP7 األوروبـــي( يتـــم تنفيذه بالشـــراكة مع عدد من 

المؤسسات الدولية في مجال تخفيف مخاطر الكوارث.
وقال الدبيك: "يهدف المشـــروع إلى رفع قدرات البلديات في 
مجال تطبيق عدد من النقاط األساســـية العشـــر للمدن اآلمنة 

القادرة على مواجهة الكوارث".
هنا فـــي محيط البحر الميت، في أقصى نقاط األرض انخفاضا 
عن ســـطح البحر، ال يمكن التنبؤ بشـــيء أكثر من ارتفاع درجات 
الحـــرارة في منتصف أيلـــول، لكن في نابلس، فـــي مركز علوم 
األرض، علـــى ارتفـــاع 800 م فوق ســـطح البحر، يمكن لشـــريط 
الكترونـــي على صفحة الكترونية تتحـــدث عندما يهتز أي جزء 
من سطح األرض، يمكن النظر إلى سلسلة طويلة من األرقام التي 

على مقياس ريختر لهزات أرضية شبه يومية في العالم.
لكن إلى الشمال من البحر الميت، في قرية العوجا، يمكن أيضا 
لمحطة الرصد الزلزالي الفلســـطينية أن تنقل معلومات حيوية 

للمركز الذي يديره الدبيك.

جبال وأخاديد محيطة بمنطقة البحر الميت التي تشهد نشاط زلزالي مستمر.                     )عدسة: "وفا"( 

صحـــراء البحر الميت - "وفا": تقـــول الحقيقة العلمية الناصعـــة، إن مدينة الخليل، 
ستصبح ذات يوم، مكان العقبة األردنية. مذهل!، لكن كيف ستنتقل كبرى مدن الضفة 

الغربية إلى هناك؟!
فبعد خمسة عشر مليون سنة، وفقا للحسابات العلمية، ربما ستكون شرفات المنازل 

الخليلية على شواطئ البحر األحمر، إن قدر للكون االستمرار في البقاء.
لكـــن هنا، فوق هذه األرض الواقعة فوق أطراف الصحراء ال شـــيء يســـري بعمق غير 

الهدوء في منطقة نشطة زلزاليا.
مع ذلك باطن األرض يتحرك.

ويعود ذلك إلى حركة الصفائح األرضية في باطن األرض بهدوء نحو الجنوب الشرقي. 
"هناك حركة انزالقية تحويلية باتجاه الجنوب نســـبيا، ما يؤدي إلى تحرك فلســـطين 

مبتعدة عن األردن بمقدار 5-7 ملم سنويا".
 قـــال د. جالل الدبيك مدير مركز علوم األرض وهندســـة الزالزل فـــي جامعة النجاح 

الوطنية وهي واحدة من الجامعات التي تضم مراكز علمية متخصصة.
لكـــن لماذا البحر الميت على بعد عشـــرات الكيلومترات نحو الشـــرق حيث كان مركز 
الهـــزة األخيـــرة؟ "ألنه يقع في حفرة االنهـــدام العظيم. هي منطقـــة زلزالية وصدوع 

أرضية نشطة".
وكانت آخر هزة أرضية ضربـــت المنطقة هنا قبل أيام، ووصلت قوتها إلى 3.5 درجة 
على مقياس ريختر. وللشـــرق األوســـط تاريخ حافل بالزالزل والهزات األرضية...وليس 

فقط الهزات السياسية.
قـــال الدبيك بعيد وصوله إلى مركز علوم األرض فـــي جامعة النجاح الوطنية لالطالع 
على تفاصيـــل الهزة األرضية األخيرة: "معروف أن القشـــرة األرضية في منطقة البحر 

الميت قليلة السمك نسبيا".
لكـــن الجبـــال الرمادية حول البحر مـــن الناحيتين الغربية والشـــرقية تأخذ األلباب، 

والهدوء التام في الصباح الباكر ال يعطي أي انطباع عن كون المنطقة زلزالية.
"حدوث هزات أرضية وزالزل في المنطقة أمر طبيعي. النشـــاط الزلزالي مســـتمر ولم 

يتوقف منذ آالف السنين".
تقـــول بعض الروايـــات القادمة من عمق التاريخ إن البحر الميـــت ذاته تكّون نتيجة 

لنشاط زلزالي، عندما حصلت الهزة وانشقت األرض وتكونت هذه الحفرة العميقة.
بحســـاب المســـافة التي حددتها أجهـــزة الرصد في جامعة النجـــاح الوطنية، التي 
أشـــارت إلى أن الهزة الخفيفة وقعت على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب شـــرقي أريحا، 

وعلى عمق 15 كيلومترا، من المفترض أن يكون المركز في قطر هذا الفضاء.
"في أي وقت قد نشهد نشاطا زلزاليا على أطراف الصفيحة العربية من ناحية الغرب 
)حفـــرة االنهدام(" قال الدبيك الذي يفضل الحديـــث بهدوء عن إمكانية حصول زلزال 
مدمر في المســـتقبل. "قد يحصل. ال يمكن توقع أي شـــيء. لكن ال بد من إشـــارات )...( 

احتمال وقوع زلزال من عدمه محكوم بعدة عوامل من بينها تاريخ الزالزل ونشاطها".
وقد يعطي تسلســـل تاريخ الزالزل في الشرق األوسط، إشـــارات للزمن الدوري لوقوع 

زلزال قوي نسبيا. وفلسطين هي منطقة زالزل.
يعطـــي د. الدبيك عرضا ألرشـــيف الزالزل التي وقعت في فلســـطين والمنطقة كان 
1068،1202،1202،1339،1402،1546،1656،1666،1759،1834،1837،18 زالزل:  أهمها 

لقاء إرشادي للطلبة الجدد في كلية فلسطين التقنية ـ العروب
الخليلـ  "معا": عقد قسم شؤون الطلبة في كلية فلسطين التقنية 
العروب لقاًء ترحيبيا وإرشـــاديا للطلبة الجـــدد من خرجي الثانوية 

العامة الملتحقين بالكلية في العام األكاديمي 2014-2013.
وحضر اللقـــاء نائب عميد الكليـــة للشـــؤون األكاديمية د. بالل 
يونس، ورئيس قسم القبول والتسجيل علي شاهين، ورئيس قسم 
االعمال االداريه والماليه د. يحيى شـــاور، ورئيس قســـم الحاسوب 

د. نضال الجعبري، ورئيس قسم الفنون التطبيقيه أ.رائد زواهره
وأوضـــح العمل "إن الكلية في تطور مســـتمر وهي تســـتقبل 
دفعة جديـــدة من خريجي الثانوية العامـــة لعام 2013م تؤكد 
انها ماضية فـــي طريقها بعزم وثبات ألجـــل الوصول إلى أعلى 

مراتب التميز والنجاح".
بدوره تحدث د. بالل يونس عن دور الشؤون األكاديمية في خدمة 

الطلبة منـــذ التحاقهم بالكلية حتى لحظة تخرجهم مشـــددا على 
ضرورة أن يهتم الطالب بحياته الدراســـية بحرص شديد ومتابعة 
جادة لكل تفاصيل الدوام الدراسي واالطالع على النظام األكاديمي 
للكلية والتعرف على محتوياتـــه داعيا الطلبة ولالنضباط وااللتزام 
بالمحاضرات وبمواعيد االمتحانـــات النصفية والنهائية للمقررات 

الدراسية لضمان نجاحهم في مسيرتهم التعليمية.
ومن جانبه قدم علي شاهين شرحا مفصال لعمل دائرة القبول 
والتســـجيل وآلية انجاز المعامالت الطالبية الخاصة بالتسجيل 
والســـحب واإلضافة والتأجيل واالعتـــذار وغيرها من المعامالت 

التي يحتاجها الطالب أثناء فترة دراسته.
وقدم رؤســـاء االقســـام االكاديميه شـــرحا مفصال عن البرامج 

االكاديمه واليات الدراسه.

محافظ جنين يقدم العزاء باسم 
الرئيس بوفاة الطفلة تاال

جنيـــن - "األيام": قدم محافظ جنين اللواء طالل دويكات، أمس، واجب العزاء 
باســـم الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، لعائلة الطفلة تاال بسام أبو قطنة )12 

عامًا(، من المخيم، والتي توفيت بعد صراع طويل مع المرض.
ورافـــق المحافظ في زيارته بيت العزاء، مدير جهـــاز األمن الوقائي، العميد 

أمين السويطي، ومدير المخابرات العامة، العميد محمد غنام.
ونقل دويكات، تعازي الرئيس إلى ذوي الطفلة أبو قطنة والتي كان الرئيس 
تبنـــى عالجها وأوعز إلى وزارة الصحة ووحدة العالج في مؤسســـة الرئاســـة، 
بمتابعة حالتها الصحية، وتم إرسال التقارير الطبية الخاصة بحالتها الصحية 

إلى أحد المستشفيات األوروبية لعالجها.

ورشة في جنين حول دور األجهزة 
األمنية في حاالت الطوارئ

جنين - "األيام": نظمت مديرية الدفاع المدني في محافظة جنين، أمس، ورشـــة عمل 
حول دور األجهزة األمنية في حاالت الطوارئ.

وأفــــاد بيــــان إلدارة العالقــــات العامة واإلعالم فــــي الدفاع المدني، بأن الورشــــة نظمت 
بحضور مدير العمليات المشــــتركة لقوات األمن الوطني، المقــــدم جمال أبو العز، وجميع 
مدراء العمليات في األجهزة األمنية بالمحافظة. وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة، 
المقدم مهندس ســــامي حمدان: إن القوة الحقيقية لألجهزة األمنية تكمن في التشبيك 
فيما بينها، ووضع الخطط اإلستراتيجية وفق أسس مهنية تعمل على تعزيز روح التعاون 

اإليجابي، األمر سيؤثر على التعامل اإليجابي قبل وأثناء وبعد حدوث الكارثة.
وركز حمدان، على ضرورة توزيع المهام بين كافة أذرع المؤسسة األمنية وفق معايير 
إســـتراتيجية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بســـهولة، بعد إعداد دراسة لكافة نقاط 

الضعف والتي يمكن أن تواجه عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ.

بلدية بيـــت لحـــم، اهمية دور الشـــعر 
واألدب في اغناء وعـــي االجيال القادمة 
والحياة الثقافية، مســـتذكرا دور شعراء 
وأدباء الثورة الفلسطينية المبدعين في 
بالثوابت  والتمســـك  االحتالل،  مواجهة 
الفلســـطينية، داعيا الى اعـــادة االعتبار 
للشـــعر واألدب المقاوم من خالل توفير 

الدعم للحركة الثقافية الفلسطينية. 
وتحـــدث ربحي محمود عـــن دور اتحاد 
الفنانيـــن فـــي الثـــورة الفلســـطينية، 
باعتبـــاره أحـــد ركائزها، مشـــيرا إلى ان 
الفن لعب دورا مهمـــا في صياغة الوعي 
المقاوم البناء الشـــعب الفلسطيني في 

الوطن والشتات.
فيما أشـــار شـــوملي إلى دور المنتدى 
الثقافـــي االبداعـــي في العقـــود الثالث 

الماضية في الحياة االدبية واالبداعية.
وفي ختام االحتفال قدمت مديرة مركز 
التراث الفلســـطيني في بيـــت لحم مها 
السقا لوحة للسفير الروسي تقديرا لدور 
الرئيس الروسي بوتين في خلق التوازن 
االســـتراتيجي في العالـــم، ومنع الحرب 
في المنطقـــة، فيما قدم رجـــل االعمال 
احمد عابدين دروعا تقديرية لـ 38 شاعرا 

واديبا من فلسطين واألردن.
واشـــتمل اليوم االول على ندوة ادبية 
للدكتور عادل االســـطة، واالديب فاروق 
مواســـي مـــن الناصـــرة والتـــي ادارها 
الدكتـــور ســـعيد عياد مـــن جامعة بيت 
لحم، فيما اشـــتمل اليوم الثاني من ايام 
المهرجـــان على نـــدوة ادبيـــة للدكتور 
عدنان جواريش، والدكتور ياســـر عليان 
وميســـاء ابو غنـــام، وفقرة نـــاي وعمود 

وموسيقى، وامسية شعرية.


