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نابلس - غسان الكتوت - ال���رواد للصحافة 
واإلع�������������ام - وق�����ع�����ت ج����ام����ع����ة ال�����ن�����ج�����اح ال���وط���ن���ي���ة 
ام����������س ، ات�����ف�����اق�����ي�����ة م��������ع م������رك������ز ط����������ال أب����������و غ�����زال�����ة 
ل����ل����م����ع����رف����ة، إلن������ش������اء م���ج���ت���م���ع ط��������ال أب��������و غ����زال����ة 
للمعرفة يف مبنى امل��ع��ه��د ال��ك��وري الفلسطيني 
املتميز لتكنولوجيا املعلومات يف حرم الجامعة 

الجديد.
ووق������������ع االت������ف������اق������ي������ة ع�������ن ال�����ج�����ام�����ع�����ة ، ال����ق����ائ����م 
ب���أع���م���ال رئ��ي��س��ه��ا ال���دك���ت���ور م���اه���ر ال��ن��ت��ش��ة، وع��ن 
ج����ان����ب م����رك����ز ط������ال أب������و غ����زال����ة امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

جمال ملحم . 
وب���م���وج���ب ه����ذه االت���ف���اق���ي���ة ، ت���رخ���ص وت��م��ن��ح 
م���ج���م���وع���ة ط������ال أب������و غ�����زال�����ة ، ج���ام���ع���ة ال���ن���ج���اح 

إنشاء مجتمع طال أبو غزالة للمعرفة.
وي������ه������دف إن������ش������اء ه��������ذا امل����ج����ت����م����ع ، اىل وض����ع 
ت���ق���ن���ي���ة  م������ج������ال  وال�������وس�������ائ�������ل يف  األدوات  أح�����������دث 

املعلومات واالتصاالت يف متناول طلبة الجامعة 
وتأهيلهم وإثرائهم بالخربات واملعارف الازمة 

التي يتطلبها سوق العمل.
وح�������ض�������ر ت�����وق�����ي�����ع االت������ف������اق������ي������ة ، م�������دي�������ر امل����ع����ه����د 
الكوري الفلسطيني املهندس خالد برهم ومدير 
التدريب يف طال أبو غزالة – مكتب رام الله عبد 

الكريم كعابنة.
وأوض���ح ملحم ب��أن تأسيس ه��ذا امل��رك��ز يأيت 
ض���م���ن ف��ل��س��ف��ة ط������ال أب������و غ����زال����ة ل���اس���ت���ث���م���ار يف 
امل���ع���رف���ة وامل���ه���ن���ة وب����ن����اء اإلن�����س�����ان، وه������ذا ي��ت��ح��ق��ق 
ضمن رؤيتهم بإنشاء ع��دة م��راك��ز يف فلسطني 
ل��ت��ه��ي��ئ��ة ظ�������روف أف����ض����ل ل���ل���ش���ب���اب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، 
وسيمنحهم ال��ف��رص��ة ل��ل��وص��ول اىل كلية طال 
أب��و غزالة إلدارة األع��م��ال وللوصول اىل مواقع 

الجامعات األخرى ومراكز األبحاث.
وأض���������اف م���ل���ح���م ب������أن ت���أس���ي���س ه������ذا امل��ج��ت��م��ع 

يف ج����ام����ع����ة ال�����ن�����ج�����اح س����ي����ك����ون األول م������ن ن���وع���ه 
يف ف���ل���س���ط���ني، وس���ي���م���ه���د ال����ط����ري����ق ل����ل����ت����ع����اون يف 
مجاالت أخرى كدبلوم كامربدج ملهارات تقنية 
ال���ق���ان���ون���ي���ني،  امل���ح���اس���ب���ني  امل����ع����ل����وم����ات، ودورات 
واع������ت������م������اد ج����ام����ع����ة ال�����ن�����ج�����اح ك����م����رك����ز ام����ت����ح����ان����ات 

.AICPA لشهادة
بدوره، شكر الدكتور النتشة ، األستاذ طال 
أبو غزالة ومجموعة طال أبو غزالة ، عىل هذه 
امل�����ب�����ادرة ب���إخ���ت���ي���ار ج���ام���ع���ة ال���ن���ج���اح ك������أول ت��ج��رب��ة 
لهذه املبادرة يف فلسطني، مؤكدا أن الجامعة 
س��ت��ب��ذل ق���ص���ارى ج��ه��ده��ا إلن���ج���اح ه����ذا امل���ش���روع 

بدعمه وتفعيله يك يستفيد منه الطلبة .
من ناحيته، ذكر املهندس برهم ، أنه سيبدأ 
ال��ع��م��ل ع���ىل ت��ج��ه��ي��ز ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��م��رك��ز يف 
القريب العاجل، عىل أن يفتتح العمل به مع 

بداية العام 2014.

توقيع اتفاقية إلنشاء مجتمع 
طالل أبو غزالة للمعرفة في جامعة النجاح ص����ح����راء ال���ب���ح���ر امل���ي���ت -وف�������ا- ت���ق���ول ال��ح��ق��ي��ق��ة 

العلمية الناصعة، إن مدينة الخليل، ستصبح 

ذات ي����������وم، م�����ك�����ان ال����ع����ق����ب����ة األردن���������ي���������ة. م�����ذه�����ل!، 

لكن كيف ستنتقل ك��ربى م��دن الضفة الغربية 

إىل هناك؟!

 ف����ب����ع����د خ����م����س����ة ع�����ش�����ر م�����ل�����ي�����ون س������ن������ة، وف����ق����ا 

ل����ل����ح����س����اب����ات ال����ع����ل����م����ي����ة، رب�����م�����ا س����ت����ك����ون ش����رف����ات 

املنازل الخليلية عىل شواطئ البحر األحمر، إن 

قدر للكون االستمرار يف البقاء.

ل���ك���ن ه����ن����ا، ف�����وق ه�����ذه األرض ال����واق����ع����ة ف���وق 

أط�������������راف ال������ص������ح������راء ال يشء ي������س������ري ب����ع����م����ق غ���ر 

الهدوء يف منطقة نشطة زلزاليا.

مع ذلك باطن األرض يتحرك.

وي�����ع�����ود ذل������ك إىل ح����رك����ة ال���ص���ف���ائ���ح األرض����ي����ة 

يف باطن األرض ب��ه��دوء نحو الجنوب الشرقي. 

'هناك حركة انزالقية تحويلية باتجاه الجنوب 

ن��س��ب��ي��ا، م���ا ي����ؤدي إىل ت��ح��رك ف��ل��س��ط��ني مبتعدة 

ق������ال  س��������ن��������وي��������ا'.  م������ل������م   7-5 ب�������م�������ق�������دار  األردن  ع��������ن 

ال�������دب�������ي�������ك م�������دي�������ر م�������رك�������ز ع�������ل�������وم األرض  د. ج�����������ال 

وه���ن���دس���ة ال��������زالزل يف ج���ام���ع���ة ال���ن���ج���اح ال��وط��ن��ي��ة 

وه����ي واح������دة م���ن ال���ج���ام���ع���ات ال���ت���ي ت��ض��م م��راك��ز 

علمية متخصصة.

ل�����ك�����ن مل������������اذا ال�����ب�����ح�����ر امل������ي������ت ع�������ىل ب�����ع�����د ع�����ش�����رات 

الكيلومرتات نحو الشرق حيث كان مركز الهزة 

األخ���رة؟ 'ألن��ه يقع يف حفرة االن��ه��دام العظيم. 

هي منطقة زلزالية وصدوع أرضية نشطة'.

وك��ان��ت آخ���ر ه���زة أرض��ي��ة ض��رب��ت املنطقة هنا 

ق��ب��ل أي����ام، ووص��ل��ت ق��وت��ه��ا إىل 3.5 درج����ة عىل 

مقياس ريخرت. وللشرق األوسط تاريخ تاريخي 

حافل ب��ال��زالزل وال��ه��زات األرضية...وليس فقط 

الهزات السياسية.

ق�����ال ال���دب���ي���ك ب��ع��ي��د وص����ول����ه إىل م���رك���ز ع��ل��وم 

األرض يف جامعة النجاح الوطنية لاطاع عىل 

ت���ف���اص���ي���ل ال�����ه�����زة األرض������ي������ة األخ������������رة' م�����ع�����روف إن 

ال���ق���ش���رة األرض����ي����ة يف م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر امل���ي���ت قليلة 

السمك نسبيا'.

 ل�����ك�����ن ال������ج������ب������ال ال��������رم��������ادي��������ة ح����������ول ال�����ب�����ح�����ر م���ن 

ال���ن���اح���ي���ت���ني ال���غ���رب���ي���ة وال���ش���رق���ي���ة ت����أخ����ذ األل����ب����اب، 

وال����ه����دوء ال���ت���ام يف ال��ص��ب��اح ال��ب��اك��ر ال ي��ع��ط��ي أي 

انطباع عن كون املنطقة زلزالية.

'ح��دوث هزات أرضية وزالزل يف املنطقة أمر 

ط��ب��ي��ع��ي. ال��ن��ش��اط ال���زل���زايل م��س��ت��م��ر ول���م يتوقف 

منذ آالف السنني'.

ت�����ق�����ول ب����ع����ض ال��������رواي��������ات ال�����ق�����ادم�����ة م������ن ع��م��ق 

التاريخ إن البحر امليت ذاته تكّون نتيجة لنشاط 

زل������زايل، ع��ن��دم��ا ح��ص��ل��ت ال���ه���زة وان��ش��ق��ت األرض 

وتكونت هذه الحفرة العميقة.

بحساب املسافة التي حددتها أجهزة الرصد 

يف جامعة النجاح الوطنية، التي أشارت إىل أن 

الهزة الخفيفة وقعت عىل بعد نحو 15 كيلومرتا 

جنوب شرق أريحا، وعىل عمق 15 كيلومرتا، من 

املفرتض أن يكون املركز يف قطر هذا الفضاء.

هنا كل يشء هادئ، والبحر املالح ال عاقة 

ل����ه ب����ال����ك����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ه������ذا ال�����ي�����وم، ف����ا يشء 

غر الهدوء.

'يف أي وق�����ت ق����د ن��ش��ه��د ن���ش���اط���ا زل����زال����ي����ا ع��ىل 

أط���������راف ال���ص���ف���ي���ح���ة ال���ع���رب���ي���ة م�����ن ن���اح���ي���ة ال���غ���رب 

)ح������ف������رة االن����������ه����������دام(' ق��������ال ال�����دب�����ي�����ك ال����������ذي ي��ف��ض��ل 

الحديث بهدوء عن إمكانية حصول زلزال مدمر 

يف امل���س���ت���ق���ب���ل. 'ق������د ي���ح���ص���ل. ال ي���م���ك���ن ت����وق����ع أي 

يشء. لكن ال بد من إشارات )...( احتمال وقوع 

زلزال من عدمه محكوم بعدة عوامل من بيتها 

تاريخ الزالزل ونشاطها'.

وقد يعطي تسلسل تاريخ الزالزل يف الشرق 

األوس���ط، إش���ارات للزمن ال���دوري ل��وق��وع زل��زال 

قوي نسبيا. وفلسطني هي منطقة زالزل.

يعطي د. الدبيك عرضا ألرشيف الزالزل التي 

وقعت يف فلسطني واملنطقة كان أهمها زالزل: 1

068،1202،1202،1339،1402،1546،1656،1666،175

9،1834،1837،1854،1859،1871896،1900،1903،

.1923،1927،1954،1995

'ك��������ان ت����أث����ر ه�������ذه ال�������زل�������زال ع�����ىل امل��������دن األق�������رب 

مل������رك������ز ال���������ه���������زات ال�����س�����ط�����ح�����ي' ق����������ال ال�������دب�������ي�������ك. ل���ك���ن 

م��اذا بالنسبة ألريحا، املدينة األق��دم يف التاريخ 

وال�����واق�����ع�����ة يف ه������ذا ال���ع���م���ق ال�����ح�����ار امل����ت����ح����رك ن��ح��و 

الجنوب.

' أريحا تاريخيا تعرضت لزالزل عديدة، لكن 

زل��������زاال س���ج���ل 3 آالف ع�����ام ق���ب���ل امل����ي����اد أدى إىل 

وق������وع دم������ار ف��ي��ه��ا وس����ق����وط ج����داره����ا امل����ن����ي����ع..)..( 

ح��ص��ول زل����زال يف امل��ن��ط��ق��ة ل��ي��س ب��األم��ر ال��ج��دي��د. 

ه���ذا يشء طبيعي بالنسبة مل��وق��ع امل��ن��ط��ق��ة' ق��ال 

الدبيك.

ع�����ىل م��������دار ال����س����ن����وات امل����اض����ي����ة وق����ع����ت ه�����زات 

ع�����دي�����دة يف امل���ن���ط���ق���ة، وب����ال����ك����اد ش���ع���ر ب���ه���ا س���ك���ان 

ال�����ش�����رق  دول  وب�������ع�������ض  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة  األرايض 

األوسط.

لكن ماذا عن زلزال كامن قد يقع يف لحظة 

غفلة يف أرض متأهبة نظرا لطبيعتها وموقعها 

لهزات أرضية قوية؟

' إذا تحدثنا عن زلزال قوي ترتاوح قوته بني 

6-7 درج�������ات ع����ىل م���ق���ي���اس ري����خ����رت، إن ح��ص��ل، 

ستكون الخسائر عالية، رغم أن هذه الدرجة ال 

الزلزال الكامن في الشرق المتأهب

تصنف عامليا بالكبرة جدا إال أن املشكلة تكمن 

يف مدى جاهزيتنا لذلك' قال الدبيك.

وأض�����������اف 'ن�����ح�����ن غ������ر ج�����اه�����زي�����ن ل�������زل�������زال ك���ب���ر. 

ج����اه����زي����ة ف��ل��س��ط��ني م�����ح�����دودة ج������دا يف م���واج���ه���ة 

ك���������وارث ك�����ب�����رة'. ل���ك���ن ف���ل���س���ط���ني ع���م���ل���ي���ا ق��ط��ع��ت 

ش������وط������ا ج������ي������دا يف ع����م����ل����ي����ة ال������ت������ح������ول ن�����ح�����و ت���غ���ي���ر 

قوانني انظمة البناء املقاوم للزالزل. قال الدبيك 

إن ع������ام 2014 س���ي���ش���ه���د ت����ح����وال يف ه������ذا االت�����ج�����اه. 

'نحن بدأنا وسنعزز تطبيق العمل عىل وجود 

مدن آمنة'.

وت����ع����م����ل ف���ل���س���ط���ني م������ن خ��������ال م�����رك�����ز ع���ل���وم 

األرض عىل مشروع تخفيف مخاطر الزالزل يف 

 FP7 برنامج – SASPARM فلسطني )مشروع

األوروب��������ي( ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه ب��ال��ش��راك��ة م���ع ع����دد من 

امل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة يف م��ج��ال ت��خ��ف��ي��ف مخاطر 

الكوارث.

 وق��������ال ال�����دب�����ي�����ك، 'ي�����ه�����دف امل������ش������روع إىل رف����ع 

ق�����������درات ال����ب����ل����دي����ات يف م�����ج�����ال ت���ط���ب���ي���ق ع��������دد م��ن 

النقاط األساسية العشر للمدن اآلمنة القادرة 

عىل مواجهة الكوارث'.

ه��ن��ا يف محيط ال��ب��ح��ر امل��ي��ت، يف أق���ى نقاط 

األرض ان���خ���ف���اض���ا ع�����ن س���ط���ح ال����ب����ح����ر، ال ي��م��ك��ن 

التنبؤ بيشء أكرث من ارتفاع درجات الحرارة يف 

منتصف أيلول، لكن يف نابلس، يف مركز علوم 

األرض، ع���ىل ارت���ف���اع 800 م ف���وق س��ط��ح ال��ب��ح��ر، 

يمكن لشريط الكرتوين عىل صفحة الكرتونية 

تتحدث عندما يهتز أي جزء من سطح األرض، 

ي���م���ك���ن ال���ن���ظ���ر إىل س���ل���س���ل���ة ط���وي���ل���ة م�����ن األرق��������ام 

ال����ت����ي ع�����ىل م���ق���ي���اس ري����خ����رت ل�����ه�����زات أرض�����ي�����ة ش��ب��ه 

يومية يف العالم.

لكن إىل الشمال م��ن البحر امل��ي��ت، يف قرية 

ال����ع����وج����ا، ي���م���ك���ن أي����ض����ا مل���ح���ط���ة ال�����رص�����د ال�����زل�����زايل 

الفلسطينية أن تنقل معلومات حيوية للمركز 

الذي يديره الدبيك.

' أري�����ح�����ا ت����اري����خ����ي����ا ت����ع����رض����ت ل����������زالزل ع����دي����دة، 

ل��ك��ن زل����زاال س��ج��ل 3 آالف ع���ام ق��ب��ل امل��ي��اد أدى 

إىل وقوع دمار فيها وسقوط جدارها املنيع..)..( 

ح��ص��ول زل���زال يف املنطقة ليس ب��األم��ر الجديد. 

ه��ذا يشء طبيعي بالنسبة مل��وق��ع املنطقة' قال 

ال�����دب�����ي�����ك. ع�����ىل م��������دار ال�����س�����ن�����وات امل����اض����ي����ة وق���ع���ت 

ه��������زات ع�����دي�����دة يف امل����ن����ط����ق����ة، وب�����ال�����ك�����اد ش����ع����ر ب��ه��ا 

دول  وب�������ع�������ض  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة  األرايض  س�������ك�������ان 

الشرق األوسط.

رام ال�����ل�����ه – ال������ب������رة - وق��������ع رئ�����ي�����س ال���ه���ي���ئ���ة 

االدارية لجمعية ياسمني الخرية عمر أمني 

ات����ف����اق����ي����ة ال�����ب�����دء ب����أع����م����ال ال����ح����ف����ر وال�����ب�����ن�����اء مل��ق��ر 

ال��ج��م��ع��ي��ة ال���ج���دي���د يف م��ن��ط��ق��ة ام ال���ش���راي���ط، 

حيث تم ترسية العطاء عىل شركة التوحيد 

للمقاوالت، وقد تم توقيع االتفاقية بحضور 

ش��������رك��������ة ال������ع������م������ي������د ال������ه������ن������دس������ي������ة امل�������ش�������رف�������ة ع���ىل 

املشروع.

وق�������د ب�����اش�����رت ج���م���ع���ي���ة ي����اس����م����ني ال���خ���ري���ة 

ل��رع��اي��ة األط���ف���ال ذوي االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة 

بتحقيق حلمها عىل أرض الواقع وهو البدء 

ب����أع����م����ال ال����ب����ن����اء ل���ل���م���ق���ر ال����ن����م����وذج����ي ال���ج���دي���د 

حيث سيتم انشاء طابق التسوية ومساحته 

500 م����رت م���رب���ع ب���دع���م م����ن اه�����ل ال���خ���ر وال�����ذي 

س��ي��خ��ص��ص ل��ل��ت��دري��ب ع����ىل  األش���غ���ال امل��ه��ن��ي��ة 

، ومن ثم سيتم املباشرة ف��وراً ببناء الطابق 

األريض والذي تم دعمه من قبل برنامج األمم 

املتحدة االنمايئ والذي سيحتوي عىل صفوف 

ت����أه����ي����ل����ي����ة وع�����اج�����ي�����ة وب������رك������ة م����ائ����ي����ة ع����اج����ي����ة، 

وك����ذل����ك ال���ط���اب���ق األول ال�������ذي ت����م دع����م����ه م��ن 

قبل أحد املحسنني.

وم��ن الجدير بالذكر أن الجمعية عملت 

عىل تطوير برامجها يف املبنى الحايل بما فيها 

استقبال أطفال جدد وتطبيق برامج جديدة 

يف عملية التشخيص منها برنامج البورتيج 

وبرنامج نظام بيكس وال���ذي ت��م استخدامه 

مع أطفال التوحد.

وحالياً تعمل الجمعية عىل تجهيز مبنى 

خ�����اص ل��ل��م��س��ت��ف��ي��دي��ن ال����ذك����ور ال����ذي����ن ت�����رتاوح 

اعمارهم ما فوق سن 12 سنة، وذلك لتقديم 

خ�������دم�������ات ت����أه����ي����ل����ي����ة وت��������دري��������ب م����ه����ن����ي وب������رام������ج 

خاصة بهم  حيث سيتم افتتاح القسم قريباً 

ان شاء الله.

ومن أنشطة الجمعية خال شهر أب زيارة 

د. ليىل غنام محافظ رام الله والبرة ومدير 

الدفاع املدين العميد محمود عيىس تخللها 

ت��ق��دي��م وج��ب��ة غ����داء ل��اط��ف��ال، ب��االض��اف��ة اىل 

قيام الهيئة املستقلة لحقوق االنسان بورشة 

ع��م��ل يف ال��ج��م��ع��ي��ة ح����ول ح��ق��وق االش��خ��اص 

ذوي االعاقة يف فلسطني.

وت���ت���ط���ل���ع ال���ج���م���ع���ي���ة الس����ت����ك����م����ال امل����ش����روع 

للطوابق الثاث االخرى يف حال توفر التمويل 

ال������ازم ل��ه��ا وت��ه��ي��ب ب���أه���ل ال���خ���ر وامل���ؤس���س���ات 

الصديقة وشركات القطاع الخاص الوقوف 

بجانب الجمعية ودعم هذا املشروع الحيوي 

الهام باعتبار أن هذه الفئة من ذوي االعاقة 

ال����ت����ي ت��ح��ت��ض��ن��ه��ا ال���ج���م���ع���ي���ة وت���ت���ب���ن���اه���ا ه�����ي يف 

أم���س ال��ح��اج��ة ل��ل��رع��اي��ة وال��ت��أه��ي��ل وااله��ت��م��ام 

بها باعتبارها جزء ال يتجزء من ابناء الشعب 

الفلسطيني وص���واًل اىل رف��ع مستوى االداء 

املقدم لذوي االعاقة. 

"ياسمين الخيرية" تبدأ بالمرحلة األولى 
لبناء مقرها الجديد

قلقيلية/ غسان الكتوت/ الرواد للصحافة 
واإلع�������ام - ع��ق��د ب���رن���ام���ج ال��ت��أه��ي��ل امل��ج��ت��م��ع��ي، 
ال��������ت��������اب��������ع ل�������ك�������ل م����������ن ج�����م�����ع�����ي�����ة االغ�����������اث�����������ة ال����ط����ب����ي����ة 
ال������ف������ل������س������ط������ي������ن������ي������ة وج��������م��������ع��������ي��������ة ال�������������ه�������������ال االح���������م���������ر 
ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي يف ق�����ل�����ق�����ي�����ل�����ي�����ة، ام����������������س، ورش����������ة 
ع����م����ل ح��������ول آل������ي������ات ت����وث����ي����ق وت�����وط�����ي�����د ال����ع����اق����ة 
م����ع ال����رتب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م خ����اص����ة ق���س���م االرش�������اد 

والرتبية الخاصة.
وع�����ق�����دت ال�����ورش�����ة يف م���ق���ر م����دي����ري����ة ال���رتب���ي���ة 
وال���ت���ع���ل���ي���م يف ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة ب���ح���ض���ور رئ����ي����س ق��س��م 

االرش�������������������اد وال��������رتب��������ي��������ة ال�������خ�������اص�������ة وم���������رش���������د ق���س���م 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ج����ام����ع وع�����ام�����ات ب����رن����ام����ج ال��ت��اه��ي��ل 
وم��ن��س��ق��ت��ه��م يف امل��ن��ط��ق��ة، ورك������زت ع���ىل اه��م��ي��ة 
توثيق العاقة بني برنامج التأهيل املجتمعي 
وق�����س�����م االرش��������������اد وال������رتب������ي������ة ال������خ������اص������ة، مل������ا ف��ي��ه 
ص���ال���ح االش���خ���اص ذوي االع���اق���ة يف امل�����دارس، 
باالضافة لسعي املشاركني يف الورشة لوضع 
خ���ط���ة م���ق���رتح���ة ل���ل���ع���م���ل داخ��������ل امل�����������دارس ج��ن��ب��ا 

اىل جنب.
وخ���������������������رج امل�������������ش�������������ارك�������������ون يف ال���������������ورش���������������ة ب�������ع�������دة 

ت��������وص��������ي��������ات، م�����ن�����ه�����ا ت�����ف�����ع�����ي�����ل غ������������رف امل����������ص����������ادر يف 
املدارس التابعة ملديرية الرتبية، باالضافة اىل 
ت��ط��ب��ي��ق ف���ك���رة ال��ت��ع��ل��ي��م امل��������وازي ل������ذوي االع���اق���ة 
وال�����ذي س��ي��س��ت��ه��دف يف ان��ط��اق��ت��ه ال��ص��ف��وف يف 

املرحلة االساسية.
وت������������������������أيت ه��������������������ذه ال�����������������ورش�����������������ة ض����������م����������ن س�����ل�����س�����ة 
ك����اف����ة  ال�������ربن�������ام�������ج يف  ورش ع�����م�����ل س����ي����ن����ف����ذه����ا 
م��ن��اط��ق ع��م��ل��ه، ل��ت��وط��ي��د ال��ع��اق��ات م���ع ك��اف��ة 
امل���ؤس���س���ات ال��ش��ري��ك��ة ب��م��ا ي���خ���دم االش���خ���اص 

ذوي االعاقة.

"التأهيل المجتمعي" و"تربية قلقيلية" 
يبحثان التعاون في مجال تعليم ذوي االعاقة

نابلس - عماد سعادة - كان نضال اشتية 
)44 عاما( من قرية سالم، شرق مدينة نابلس، 
امل��ص��ور الصحفي ال��وح��ي��د، ال��ذي ت��واج��د صباح 
الخميس امل��ايض يف ميدان املواجهات العنيفة 
التي اندلعت بني اهايل قريته )سالم(، والقوات 
االس����رائ����ي����ل����ي����ة ال����ت����ي ش����رع����ت ص����ب����اح ذل�������ك ال����ي����وم 
بتجريف مساحات شاسعة م��ن ارايض القرية 

لضمها ملستوطنة "الون موريه" املجاورة.
يقول اشتية ال��ذي رص��د بكامرته ما حدث 
يف ذل���ك ال���ي���وم، ب���ان ال��وض��ع ك���ان م��ت��وت��را ج��دا، 
ف����ق����د وص��������ل ال������ع������ش������رات م������ن اه����������ايل ال�����ق�����ري�����ة اىل 
امل������ك������ان ح����ي����ث ك�����ان�����ت ج�����راف�����ت�����ان ت�����ج�����رف�����ان االرض 
ب�����ح�����راس�����ة ع���������دد م�������ن امل�����س�����ت�����وط�����ن�����ني، وق���������د ط���ل���ب 
االه��ايل من املستوطنني التوقف عن التجريف 
وم�����غ�����ادرة امل����ك����ان، وان���دل���ع���ت م����ش����ادات ك��ام��ي��ة 
بني الطرفني، وبعد دقائق وصلت سيارة جيب 
فيها عدد من املستوطنني،شرعوا باطاق النار 
ل����رته����ي����ب االه������������ايل، ف���ي���م���ا رد االه�����������ايل ب���رش���ق���ه���م 
ب���ال���ح���ج���ارة، ف��ي��م��ا ح���ض���رت ع���ىل ال���ف���ور ق����وة من 
ال����ج����ي����ش االس������رائ������ي������ي واخ����������ذ ال�����ج�����ن�����ود ي���ط���ل���ق���ون 
ال����ق����ن����اب����ل امل����س����ي����ل����ة ل������ل������دم������وع، وب������������دأت ع���م���ل���ي���ات 

مطاردة لاهايل".
وت��اب��ع اش��ت��ي��ة: "ك��ن��ت م��ا زل���ت ال��ت��ق��ط ال��ص��ور 
عندما امسك ضابط اسرائيي باملواطن باسم 
ع���ادل اشتية )49 ع��ام��ا( وم��ن ث��م اس��ت��ل خنجرا 
ووضعه حول رقبة باسم، مهددا اياه بالقتل، 
وع����ن����دم����ا ح��������اول ب����اس����م اب�����ع�����اد ال���خ���ن���ج���ر، ت���ق���دم 
ع����دد اخ����ر م���ن ال��ج��ن��ود وان���ه���ال���وا ع��ل��ي��ه ب��ال��ض��رب 
باعقاب بنادقهم ومن ثم طرحوه ارضا واوثقوه 

بحبل".
وق��������ال اش����ت����ي����ة: "ل����ق����د ص��������ورت ب����ك����ام����ريت ك��ل 
يشء، ووثقت كذلك مهاجمة الجنود للمواطن 
ع���ن���رت ح����م����دان )45 ع����ام����ا( ع���ام���ا الع���ت���ق���اده���م ان���ه 
ر بهاتفه الخلوي حادثة سحب الخنجر عىل  صوَّ
ع�����ادل، ل��ق��د ان���ه���ال���وا ع��ل��ي��ه ب��ال��ض��رب ه���و االخ����ر، 
وصادروا منه هاتفه الخلوي وقاموا بمسح كل 

امللفات التي يحويها قبل ان يعيدوه له".
ورواية التهديد بالخنجر يؤكدها ل�"القدس" 
دوت ك������وم ك�����ل ب����اس����م وع�����ن�����رت. وي�����ق�����ول ب���اس���م: 
ع��ن��دم��ا وص����ل ال��ج��ن��ود االس��رائ��ي��ل��ي��ون اىل امل��ك��ان 
حصلت مشادات بيننا وبينهم، وعندها تقدم 
ضابط وامسك برقبتي ثم استل خنجرا ووضعه 
ح����ول رق���ب���ت���ي، وه�����دد ب��ق��ت��ي، ول�����دى م��ح��اول��ت��ي 
امل�����ق�����اوم�����ة ت���ج���م���ع خ���م���س���ة ج�����ن�����ود وام�����س�����ك�����وا ب��ي 
والقوين عىل االرض ووضعوا رايس عىل الحى 
والحجارة واخذوا يضربونني باعقاب بنادقهم 

اىل ان فقدت الوعي".
ب������دوره، ق����ال ع��ن��رت ب���ان���ه ع��ن��دم��ا رأى ال��ج��ن��ود 
وه�����م ي���ض���رب���ون ب����اس����م، اخ������رج ج����ه����ازه ال��خ��ل��وي 
م��ن اج���ل االت���ص���ال ب��س��ي��ارة االس���ع���اف، فاعتقد 
الجنود انه التقط لهم الصور. واض��اف "تقدم 
ال��ج��ن��ود ن��ح��وي وط��ل��ب��وا م��ن��ي ال��ه��ات��ف، وع��ن��دم��ا 
رف������ض������ت، ان�����ه�����ال�����وا ع������ي ض�����رب�����ا وال�������ق�������وين ارض��������ا، 
وص�������������������ادروا م�����ن�����ي ال������ه������ات������ف وق���������ام���������وا ب����م����س����ح ك���ل 

يشء منه".
اع��ت��ق��د امل��ص��ور اش��ت��ي��ة ان���ه وث���ق ش��ي��ئ��ا مهما، 
ف���ب���ال���ن���س���ب���ة ل������ه ق�����ي�����ام ض�����اب�����ط ب�����اس�����ت�����ال خ���ن���ج���ره 
ووض�����ع�����ه ح�������ول رق����ب����ة م�����واط�����ن اع��������زل وت����ه����دي����ده 
بالطعن، ليس بالحدث العابر. ويقول املصور 
اش��ت��ي��ة: ك��ان��ت امل��ف��اج��أة ع��ن��دم��ا ت��ق��دم م��ن��ي ع��دد 
م������ن ال�����ج�����ن�����ود االس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ني، وص���������������ادروا م���ن���ي، 
ع��ن��وة ال��ك��ام��را ال��ت��ي ك��ن��ت اص���ور ب��ه��ا اض��اف��ة اىل 
كامرا اخرى وكافة االفام التي بحوزيت، رغم 
م��ع��رف��ت��ه��م ان���ن���ي ص��ح��ف��ي، وم����ن ث����م  اج��ل��س��وين 
ع���ىل االرض واح���ت���ج���زوين الك����رث م���ن 3 س��اع��ات 
ق���ب���ل ان ي��ن��ق��ل��وين م����ع ال���ش���اب���ني ال���ل���ذي���ن ت��ع��رض��ا 
ل���ل���ض���رب وع������دد اخ�����ر م����ن االه�������ايل امل��ع��ت��ق��ل��ني اىل 

مدخل القرية".
وق��ال اشتية ب��ان الجنود االسرائيليني، قد 
اطلقوا سراحه عند مدخل القرية، كما اطلقو 
س����������راح ك������ل م������ن ب�����اس�����م وع�����ن�����رت ال�����ل�����ذي�����ن ت���ع���رض���ا 
للضرب، ولكنهم ابقوا عىل اعتقال 7 مواطنني 

مصادرة كاميرا صحفي فلسطيني وثق 
تنكيل ضابط اسرائيلي بمزارعين شرق نابلس

بينهم شاب اخر يدعى بسمان صدقي تعرض 
الص����اب����ة ب���ال���غ���ة يف ع���ن���ق���ه ج�������راء االع������ت������داء ع��ل��ي��ه 

باعقاب البنادق.
ويشر اشتية اىل ان الجنود لم يعيدوا له 
الكامرتني واالف����ام ال��ت��ي ص��ادروه��ا، موضحا 
ان "ه���دف���ه���م  م���ن ذل����ك ه���و اع������دام االدل������ة ال��ت��ي 
تدينهم". ويضيف انه تقدم بشكوى لارتباط 
ول��ل��ع��دي��د م���ن م��ؤس��س��ات ح��ق��وق االن���س���ان من 
اجل مساعدته يف استعادة ما صودر منه لكن 

من دون جدوى.

وزير التربية يبحث مع وكالة 
التعاون األلماني آليات 

التعاون والعمل المشترك
رام الله - بحث وزير الرتبية والتعليم العايل د.عي زيدان أبو زهري يف مكتبه امس مع مدير 

برامج التدريب املهني والتقني يف وكالة التعاون الفني األمل��اين "GIZ" أن��دري��اس كوينج، آفاق 

التعاون يف مجال رفع كفاءة مؤسسات التعليم املهني والتقني يف فلسطني.

كما تم خال اللقاء مناقشة آليات التعاون يف مجال تفعيل التصنيف املهني الفلسطيني؛ 

الرتباطه بسوق العمل والنظام الرتبوي، باإلضافة إىل بحث آلية تطوير العاملني يف املؤسسات 

املهنية وتنمية املوارد البشرية عرب اقرتاح هيئة لتنمية هذه املوارد.

وتخلل االجتماع الحديث حول إنشاء إطار موحد للمناهج املهنية وعروض الدورات وغرها 

من الجوانب املرتبطة بالشهادات والحوافز، باإلضافة إىل مناقشة اإلطار الوطني للمؤهات.

وح��ض��ر االج��ت��م��اع منسقة امل��ش��اري��ع يف وك��ال��ة ال��ت��ع��اون األمل��ان��ي��ة س��اب��ي��ن��ا غ���وب���رت، وم��دي��ر ع��ام 

العاقات الدولية والعامة م. جهاد دري���دي، ومستشارة ال��وزي��ر د. سكينة عليان، ومدير عام 

ديوان الوزير محمد الراميني، والقائم بأعمال مدير عام التعليم املهني م. أسامة اشتية.

الطالب محمود الرجوب يفوز 
بمسابقة الخوارزمي الصغير على 

مستوى فلسطين والسعودية
الخليل - فاز الطالب محمود نايف الرجوب الصف الثامن األسايس من مدرسة الشهيد ياسر 
عرفات باملركز األول بمسابقة الخوارزمي الصغر عىل مستوى دولة فلسطني والسعودية يف 
برنامج الحساب الذهني )الخوارزمي الصغر( ال��ذي يختص ويعنى بتنشيط وتقوية الذاكرة، 
وتنمية ال��ط��اق��ات اإلب��داع��ي��ة، واك��ت��س��اب الثقة بالنفس، وتطوير العمليات الحسابية، وتنمية 

مهارات اإلدراك والتخيل، ورفع مستوى أداء العمليات الحسابية.
وك��رم مدير الرتبية والتعليم أ.ف���وزي أب��و هليل الطالب محمود ال��رج��وب بحضور ويل أم��ره 
النائب يف املجلس التشريعي نايف الرجوب، ومدير الشخص املهم يف محافظة الخليل محمد 

الشيخ وعدد من رؤساء األقسام ومشريف الرياضيات.
وأعرب أبو هليل عن فخر املديرية بالطالب الرجوب وانه موهبة هامة يجب تنميتها لتشمل 
كافة الجوانب متمنيا أن يتم اكتشاف مثل هذه املواهب داخل املدارس وان يتم تعميمها عىل كافة 
املدارس، مؤكدا أن فوز الرجوب بهذه املسابقة هو فوز لفلسطني وملدارسها، مباركا للمدرسة 
ولذويه هذا االنجاز، موضحا أن سياسة املديرية يف العمل تعمل عىل اكتشاف املواهب اإلبداعية 

والتي تتصف بقدرات عالية من التمييز وتنميتها.
وخال التكريم قام مشرفو الرياضيات بامتحان الطالب الرجوب بمجموعة من العمليات 

الحسابية الذهنية التي أجاب عنها بشكل سريع ودقيق.

بلدية قلقيلية تشارك في فعاليات 
يوم النظافة العالمي بالتعاون مع 

الشرطة والتربية والتعليم
ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة – ع���دن���ان ن���اص���ر -  ش���ارك���ت ب��ل��دي��ة ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة أم����س يف ف��ع��ال��ي��ات ي����وم ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��امل��ي 
بالتعاون مع الشرطة ومديرية الرتبية والتعليم، من خال تنفيذ يوم تطوعي لتنظيف شارع 
22 – ش��رق امل��دي��ن��ة – وده���ان ال��ج��زي��رة الوسطية يف ال��ش��ارع وت��وزي��ع ن��ش��رة ارش����ادات ع��ن النظافة 

باإلضافة اىل توزيع ورود .
وشارك يف النشاط رئيس بلدية قلقيلية عثمان داود وعضو املجلس البلدي سوسن زيد ومدير 
ش��رط��ة محافظة قلقيلية امل��ق��دم حقوقي مصعب يحيي واف����راد وض��ب��اط م��ن ال��ش��رط��ة  ومشريف 
قسم الصحة املدرسية من الرتبية والتعليم وط��اب م��دارس من اللجان الصحية وط��اب من 

مدرسة االمل للصم وطاقم قسم الصحة والعاقات العامة من البلدية .
واك��د رئيس البلدية خ��ال مشاركته يف اليوم التطوعي عىل دور املجتمع املحي ومساندته 
ملؤسسات املدينة يف تعزيز ثقافة النظافة العامة وتنمية الدور التكامي للفرد واملؤسسة واملجتمع 
بأكمله ،شاكرا كل من ساهم يف انجاح فعاليات هذا اليوم مضيفا ان قسم الصحة يف بلدية 
قلقيلية ي��ق��وم بشكل دوري ب��إص��دار امل��ط��ب��وع��ات االرش���ادي���ة وتنفيذ ورش العمل املتخصصة يف 

املدارس لزيادة الوعي يف النظافة العامة لدى الطلبة . 
وك��ان��ت ب��ل��دي��ة قلقيلية وزع����ت أم���س ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��اه��ي ش����اور الن���د ورود ع��ىل زوار امل��دي��ن��ة 
خاصة من داخل الخط االخضر يف اطار خطتها لتشجيع السياحة اىل املدينة وتعزيز دور مواطني 

الداخل يف دعم املدينة وتعزيز صمودها تحت شعار " بكم نغدو اجمل ". 
واكد عثمان داود رئيس البلدية أن بلديته اقرت خطة شاملة لتشجيع السياحة اىل املدينة 
وتعزيز مكانتها من خال مجموعة من النشاطات الرتويجية الهادفة عن هذا املرفق السياحي 
الوحيد واملتميز عىل مستوى الوطن وشكر داود جهاز الشرطة عىل جهودهم وتعاونهم من اجل 
تنظيم عملية التوزيع . وق��ال داود ان البلدية تعكف مؤخرا عىل تنفيذ مشروع تأهيل مواقف 
للسيارات مقابل البوابة الشمالية للحديقة وفتح شوارع جديدة من اجل التسهيل عىل الزوار 

وتوفر افضل الخدمات لهم.

حوار متعدد األطراف بين 
المواطنين وبلدية بني نعيم

الخليل - نظم املركز الفلسطيني لقضايا السام والديمقراطية بالتعاون مع مؤسسه التعاون 
األمل����اين GIZ وامل��ؤس��س��ات ال��ش��ري��ك��ة يف ب��ن��ي نعيم وب��ل��دي��ه ب��ن��ي نعيم ح����وارا م��ت��ع��دد األط�����راف بني 
املواطنني واملجلس البلدي من اجل مناقشه أليه تنفيذ الخطة االسرتاتيجة التي أعدت يف العام 
السابق ضمن مشروع آليات املساءلة املجتمعية . وافتتح الجلسة موىس مناصره رئيس نادي 

شباب بني نعيم الريايض ،ميسر اللقاء بكلمه ترحبيه.
ثم تحدث املهندس بدوي الزعرتي رئيس قسم التخطيط يف بلديه بني نعيم عن أهم االنجازات 
التي قامت بها البلدية وعن املعوقات وعن األوليات للخطة أالسرتاتيجيه وبعدها تم فتح باب 
النقاش بني املواطنني وأعضاء املجلس البلدي حول املشكات التي يعاين منها أهايل البلد وعن 

احتياجاتهم وأجاب املجلس البلدي عن التساؤالت التي طرحت من قبل املواطنني .
وبعدها تم ال��خ��روج بعدة توصيات من اللقاء وكانت : زي��ادة تفعيل دور لجنه املتابعة يف 
البلدة من اجل املتابعة واملسائل حول املشاريع التي تم االتفاق عليها وهي تعبيد وإصاح شوارع 

البلد وحل مشكله شبكات املياه يف البلدة.


