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كلية فلســـــــطني األهلية اجلامعية
PALESTINE AHLIYA UNIVERSITY COLLEGE

حتت رعاية  دولة رئيس الوزراء األستاذ الدكتور رامي احلمد الله

”املؤمتر الوطني الثالث حول »برامج التربية اخلاصة في اجلامعات الفلسطينية“
The Third National Conference

“Special Educational Programs in Palestinian Universities”
 Persons with Disabilities… ACT, Vision and Implementation for sharing the future

األشخاص ذوي اإلعاقة - رؤية تشاركية مستقبلية - بيت حلم 7 - 8 تشرين األول 2013

ينظم مركز التربية اخلاصة في كلية فلسطني األهلية اجلامعية املؤمتر الوطني الثالث حول »برامج التربية اخلاصة 
الروسي  املركز  في  وذلك  مستقبلية  تشاركية  رؤية   - اإلعاقة  ذوي  األشخاص  عنوان  حتت  الفلسطينية«  اجلامعات  في 

للثقافة والعلوم في بيت حلم يوم االثنني 2013/10/7 ويستمر ملدة يومني من الساعة 9:00 صباحا وحتى 4:00 عصرا.
املوضوع  أبعاد  حــول  نقاش  وحلقات  ومــداخــات  وجتــارب  علمية  وأوراق  لــدراســات  عرضا  املؤمتر  برنامج  سيتضمن 
الكبرى  األهمية  ذو  القطاع  هذا  لتطوير  والعاملية  الفلسطينية  اجلامعات  بني  للتعاون  املجال  سيفتح  بحيث  املختلفة 
ووضعه على جدول البرامج املستقبلية األكادميية والبحثية لترتقي اجلامعات الفلسطينية بقدرتها على الربط ما بني 

برامجها وحاجات املجتمع الفلسطيني الضرورية املختلفة وخصوصا في خلق رؤية تشاركية مستقبلية.
أن  حيث  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وإسهامات  تعليمية  كــأداة  العمل  مفهوم  تعزيز  الى  املؤمتر  يسعى  املؤمتر:  رسالة 
األشخاص ذوي اإلعاقة قادرون  بطريقة مختلفة ولهم احلق في املنافسة واحلصول على أماكن عمل. يجب توفير مكانا 

آمنا في العمل وحماية كرامتهم.
أهداف املؤمتر: يهدف املؤمتر الى خلق مساحات تفكير بني جميع املؤسسات واجلهات واألفراد املعنيني والى تظافر 
بها  املعمول  والنماذج  املمارسات  أفضل  لتحديد  واقعية  وخطط  توصيات  لوضع  واحمللية  الدولية  املؤسسات  مع  اجلهود 
– استكشاف طرق تكيف كوسيلة  – استكشاف الفجوة بني التدريب املهني الفعلي وسوق العمل  وطرح سياسات جديدة 
– تبني استراتيجيات جديدة إلدراجها في  خللق إمكانيات جديدة النخراط األشخاص ذوي االعاقة في سوق العمل 

سوق العمل – زيادة وعي املجتمع  – استكشاف سبل للتعاون بني املؤسسات التعليم العالي وسوق العمل.
محاور املؤمتر:

بجميع  التأهيل   / املهنية   / التكنولوجي  التقني/   / األكادميي   ( التوجيه  في  احلديثة  االجتاهات  األول:  •احملــور  	
مضامينه/ كل ما هو جديد في اإلعاقة واستخدام التكنولوجية احلديثة(

عن  والدفاع  املصير  تقرير  مفهوم   ( العمل  سوق  مجال  في  املمارسات  ألفضل  احلديثة  االجتاهات  الثاني:  •احملــور  	
احلقوق / مهارات/ قدرات/ جتارب وقصص ناجحة/ تأهيل مهني( 

دور   / والتشريعات  القوانني   / املؤسسات  /دور  واملستقبل  )الواقع  الرسمية  واملؤسسات  املجتمع  دور  الثالث:  •احملور  	
وسائل اإلعام(

•احملور الرابع: التوعية )وضع اخلطط واالستراتيجيات للتوعية املجتمعية/ رصد االحتياجات والتحديات( 	
•ماحظة: سيكون على هامش املؤمتر معرض للكتب واألدوات التعليمية 	

للتسجيل واالستفسار الرجاء زيارة  www.paluniv.edu.ps أو التواصل معنا عبر البريد 
االلكتروني sec@paluniv.edu.ps   أو على رقم 2751566

حضوركم تشريف ودعم لنا

www.anainsan.net

موسم احلج وعيد االضحى املبارك
اسعار خاصة بمناسبة 

موسم احلج وعيد االضحى املبارك
تعلن شركة الوادي لاستيراد والتصدير عن 

توفر متور فلسطينية 
وعن تقدمي عرض خاص مبناسبة موسم احلج 

وعيد االضحى املبارك 

خصم %10 للتجار واالفراد
تقديرًا للوضع االقتصادي الصعب الذي يعيشه ابناء شعبنا الفلسطيني 

- اريـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــا  -
  جوال  0597168499  ،،  وطنية  0568828256

ز10/3)11(

ن��اب��ل��س - غ��س��ان ال��ك��ت��وت - ال������رواد ل��ل��ص��ح��اف��ة واإلع������ام - ع��ق��د م��رك��ز 
التخطيط ال��ح��ض��ري وال��ح��د م��ن م��خ��اط��ر ال���ك���وارث/ وح���دة ع��ل��وم األرض 
وه�����ن�����دس�����ة ال�������������زالزل يف ج����ام����ع����ة ال�����ن�����ج�����اح ال����وط����ن����ي����ة، ام��������س ورش���������ة ع��م��ل 
متخصصة ح���ول تخفيف م��خ��اط��ر ال���ك���وارث يف فلسطني ب��رع��اي��ة رئيس 

الوزراء الدكتور رامي حمد الله.
وش����ارك يف ف��ع��ال��ي��ات ورش����ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي ع��ق��دت يف ق��اع��ة م��ؤت��م��رات 
املعهد الكوري الفلسطيني يف الحرم الجامعي الجديد، القائم بأعمال 
رئيس الجامعة الدكتور ماهر النتشة ووزير األشغال العامة واإلسكان 
املهندس م��اه��ر غنيم وممثل امل��رك��ز األوروب����ي لهندسة ال���زالزل الدكتور 
فابيو جريما جنويل ومدير مركز التخطيط الحضري والحد من الكوارث 
يف الجامعة ال��دك��ت��ور ج��ال الدبيك ومساعد رئيس الجامعة لشؤون 
الخريجني الدكتور جواد فطاير وممثلون عن قطاع عريض من الوزارات 
واملديريات واملؤسسات ذات الصلة، باإلضافة إىل عدد من أعضاء الهيئة 

التدريسية املشاركني وطلبة الجامعة.
ورحب الدكتور الدبيك بالحضور الدويل واملحيل يف الجامعة، وقدم 
تعريفا ب��أب��رز امل��ح��ط��ات ال��ت��ي ستتناولها ورش���ة ال��ع��م��ل، م��ش��رياً إىل أنها 
ت��ت��م��ح��ور ح����ول ال��ت��ع��ري��ف ب��م��ش��روع )SASPARM( وش���راك���ت���ه األوروب���ي���ة 
وال����دول����ي����ة، ب���اإلض���اف���ة إىل ت��ك��ام��ل ال���ج���ه���ود ال��ح��ك��وم��ي��ة وغ����ري ال��ح��ك��وم��ي��ة 

وجهود القطاع الخاص يف تخفيف املخاطر وتأمينها.
ويف ك��ل��م��ة ال���ج���ام���ع���ة ق�����ال ال���دك���ت���ور ال��ن��ت��ش��ة إن ال���ج���ام���ع���ة ت���م���د ي��ده��ا 
ل��ل��ت��ع��اون م��ح��ل��ي��اً ودول����ي����اً م���ن أج����ل ت��ق��دي��م ك���ل م���ا ه���و م��ت��ط��ور يف م��ج��ال 
الحفاظ عىل اإلنسان، لذلك قامت بإنشاء املراكز العلمية منذ عشرين 

عاماً.
وأض����������اف ال�����دك�����ت�����ور ال����ن����ت����ش����ة: "ل�����ق�����د خ���ص���ص���ن���ا أه����م����ي����ة ك�����ب�����رية مل����وض����وع 
ال���ت���خ���ف���ي���ف م�����ن م���خ���اط���ر ال������ك������وارث ت���رج���م���ة ل����رس����ال����ة ال���ج���ام���ع���ة وت���ح���ق���ي���ق���اً 
أله�����داف�����ه�����ا يف خ�����دم�����ة امل���ج���ت���م���ع ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي وم�����ؤس�����س�����ات�����ه. وع�������ىل وج����ه 
الخصوص عمل مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث/ 
وحدة علوم األرض وهندسة الزالزل عىل التخفيف من مخاطر الكوارث 
ب����ش����ك����ل ع��������ام وال����������������زالزل ع������ىل وج��������ه ال������خ������ص������وص، وق����������ام ب�����وض�����ع ال���خ���ط���ط 
وال���رام���ج ال��ك��ف��ي��ل��ة بتحقيق ذل����ك، ب��ال��ت��ع��اون م���ع ك��اف��ة امل��ؤس��س��ات ذات 

الصلة يف فلسطني".
وأش����������ار ال���ن���ت���ش���ة إىل اع����ت����م����اد ال����ج����ام����ع����ة مل������ق������ررات دراس������ي������ة يف ج��م��ي��ع 
الكليات، إضافة إىل مقررات هندسية متخصصة بالتصميم الزلزايل، 
واس����ت����خ����دام����ات األرايض ل��ط��ل��ب��ة ال����ب����ك����ال����وري����وس وامل���اج���س���ت���ري يف ال����رام����ج 

الهندسية.
أما الوزير غنيم، فتحدث عن أبرز الحلول التي تعمل عىل التخفيف 
م��ن ح���دة ال�����زالزل وال���ك���وارث يف ف��ل��س��ط��ني، ذاك�����راً م��ن��ه��ا ب��رام��ج وح��م��ات 
ال���ت���وع���ي���ة واإلرش����������اد، وإج��������راء ال���ت���دري���ب���ات يف إدارة األزم��������ات وال�����ط�����وارئ، 

باإلضافة إىل تقييم املباين واعتماد التصاميم املقاومة للزالزل.
ودع��������ا غ���ن���ي���م إىل ض����������رورة رس�������م خ����ط����ة وط����ن����ي����ة ت���ت���ض���اف���ر ف���ي���ه���ا ج���ه���ود 
الحكومة واملؤسسات املحلية والدولية كافة، وعىل جميع املستويات، 
بما يعزز الوعي باملخاطر، والثقة بالنفس أثناء وقوع األزمات وبعدها، 

الف��ت��اً االن��ت��ب��اه إىل أن ال��ح��ك��وم��ة ت��دع��م ك��اف��ة ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل يف ه��ذا 
اإلطار.

ويف ال���س���ي���اق ذات�������ه، ع����ر ال���دك���ت���ور ف���اب���ي���و ج���ريم���اج���ن���ويل ع����ن س��ع��ادت��ه 
ملشاركته زماء له من جامعة النجاح ورشة العمل هذه، وقال: "لقد 
جئت امل��رة األوىل إىل فلسطني، وخصوصاً إىل نابلس ع��ام 2010، حيث 
قمنا بالتعاون مع الدكتور جال الدبيك، ومركز التخطيط الحضري 
وال��ح��د م��ن ال��ك��وارث، بتصميم ع��دد م��ن الخطط وال��رام��ج يف موضوع 
الزالزل، باإلضافة إىل تصميم بعض املواد الدراسية والفنية التي تفيد 

الطلبة والعاملني يف هذا الحقل".
وشملت الجلسة األوىل التي ترأسها الدكتور عامر الهموز، عرضا 
SASPARM-( عاما حول مشروع تخفيف مخاطر الزالزل يف فلسطني
امل����رك����ز األوروب�����������ي ون���ظ���ام  ب����اإلض����اف����ة إىل ع������رض ح������ول   ،)Project FP7
إدارة األرايض يف إيطاليا، وبرامج الدراسات العليا يف هندسة الزالزل، 
باإلضافة إىل نقاش حول خطة نقابة املهندسني لتطبيق متطلبات البناء 

املقاوم للزالزل يف عمليات التصميم والتنفيذ.
أم��ا الجلسة الثانية من ورش��ة العمل، فتم الحديث فيها عن دور 
امل��ؤس��س��ات الفلسطينية ال��ح��ك��وم��ي��ة وغ���ري ال��ح��ك��وم��ي��ة يف ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
مخاطر الزالزل، من خال عروض قدمها ممثلون عن وزارة األشغال 
ال���ع���ام���ة واإلس������ك������ان، ووزارة ال���ح���ك���م امل����ح����يل، وم����دي����ري����ة ال�����دف�����اع امل������دين، 
وج����م����ع����ي����ة ال������ه������ال األح�������م�������ر، وال����ه����ي����ئ����ة ال����وط����ن����ي����ة ل���ل���ت���خ���ف���ي���ف م������ن أخ����ط����ار 

الكوارث، وأدارها املهندس عبد الحكيم الجوهري.
وأدار ال��دك��ت��ور س��ام��ي ك��ي��اين وق��ائ��ع الجلسة ال��ث��ال��ث��ة، وال��ت��ي تطرق 
امل����ش����ارك����ون ف��ي��ه��ا إىل ع�����دة م����وض����وع����ات، ك��أه��م��ي��ة ال���ت���أم���ني يف ال��ت��خ��ف��ي��ف 
م��ن مخاطر ال��ك��وارث، واألس��اس��ي��ات العشر للمدينة اآلم��ن��ة، وتحدثوا 
أيضاً ح��ول الحملة الدولية لبناء ق��درات امل��دن عىل املواجهة، وتجربة 
البلديات الفلسطينية التي انضمت إىل الحملة، وأن املباين الخضراء 

هي املباين اآلمنة.
وبمناسبة اليوم العاملي للحد من الكوارث، والذي يصادف الثالث 
عشر من شهر تشرين أول من كل عام، قدم مدير مكتب رعاية أصحاب 
الحاجات الخاصة يف الجامعة االس��ت��اذ سامر ال��ع��ق��روق، ع��رض��اً حول 
م���وائ���م���ة األم����اك����ن وامل�����راف�����ق ال���ع���ام���ة ل������ذوي ال���ح���اج���ات ال���خ���اص���ة، وت���ن���اول 

بالشرح تجربة الجامعة يف هذا املضمار.
وتأيت ورشة عمل تخفيف مخاطر الكوارث يف فلسطني، بالتنسيق 
م����ع امل���ؤس���س���ة األم���م���ي���ة ل���ل���ح���د م����ن ال�����ك�����وارث )UNISDR(، وب���ال���ش���راك���ة 
املحلية م��ع وزارة األش��غ��ال ال��ع��ام��ة واإلس���ك���ان، ووزارة ال��ح��ك��م امل��ح��يل، 
واملديرية العامة للدفاع املدين، والهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار 
ال���ك���وارث، ون��ق��اب��ة امل��ه��ن��دس��ني، وال��ه��ال األح��م��ر، واالت��ح��اد الفلسطيني 

لشركات التأمني.
كما يأيت تنظيمها ضمن فعاليات مشروع تخفيف مخاطر الزالزل يف 
فلسطني)SASPARM(   والذي تنفذه جامعة النجاح بالتعاون مع املركز 
األوروب����ي لهندسة ال����زالزل EUCENTRE ومعهد ال���دراس���ات املتقدمة 

)IUSS( يف بافيا- ايطاليا، يف اطار مشاريع )FP7(  األوروبية.

ورشة عمل متخصصة في جامعة النجاح
 حول تخفيف مخاطر الكوارث 

رام ال���ل���ه -وف������ا- أك����د وزي�����ر ال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ك���م���ال ال����ش����رايف، أن 
ال���وزارة ستعمل جاهدة بكافة إمكانياتها وطاقاتها عىل تقديم أفضل 
ال���خ���دم���ات ل��ف��ئ��ة امل���س���ن���ني، ب���اع���ت���ب���اره���م ج�������زءاً أس���اس���ي���اً يف ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ن��اء 

والتطوير.
وق��ال إن ال���وزارة تحيي ي��وم املسن العاملي لهذا العام، وه��ي تقرتب 
أكرث من توفري الحماية والرعاية للفئات الضعيفة واملهمشة وعىل رأسها 

املسنون الذين يشكلون ما نسبته 4.4% من مجمل عدد السكان.
وأض�����اف ال����ش����رايف: يف م��ج��ت��م��ع��ن��ا ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ي��ح��ت��ل امل��س��ن��ون م��ك��ان��ة 
م��م��ّي��زة ع��ززت��ه��ا قيمنا ال��دي��ن��ي��ة واألخ��اق��ي��ة وال��ح��ق��وق اإلن��س��ان��ي��ة وك��ذل��ك 
ت���ق���ال���ي���دن���ا وث���ق���اف���ت���ن���ا وق��ي��م��ن��ا ال����روح����ي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة، ع������اوة ع����ىل ال�����دور 
التاريخي الذي لعبه آباؤنا وأجدادنا يف حماية وجودنا عىل هذه األرض 

املقدسة، وحفاظهم عىل هويتنا الوطنية الفلسطينية.
وأك�����������د أن واج������ب������ن������ا ك����م����ج����ت����م����ع وح������ك������وم������ة ت�����ق�����دي�����م ال������رع������اي������ة امل����ت����ك����ام����ل����ة 
للمسنني باعتبارها واجب املجتمع وحقا للمسنني. وقال أنه وانطاقاً 
من التفويض القانوين للوزارة يف مجال الحماية االجتماعية وحماية 
امل��س��ن��ني ع���ىل وج���ه ال��خ��ص��وص، ت��ع��م��ل ال������وزارة ع���ىل ت��ح��س��ني ال��خ��دم��ات 
والرامج املقدمة للمسنني وتنمية قدراتهم وحمايتهم ورعايتهم ورفع 
ك���ف���اءة امل��ؤس��س��ات وامل���راك���ز ال��خ��اص��ة ب��ه��م، وامل��س��اه��م��ة يف رف���ع مستوى 
وعي األسرة واملجتمع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه املسنني ورعايتهم 
وحمايتهم من كافة أشكال التمييز واإلس��اءة، وضمان الحقوق لهم 
ِبما فيها االستقالية واملشاركة، والحياة الكريمة، والعطاء املتواصل 
للمسنني، من خال خدمات اجتماعية نوعية بالرتكيز عىل الخدمات 

التنموية املتكاملة.

وأك����د أن ت��وف��ري ال��ح��ي��اة ال��ك��ري��م��ة للمسنني واج����ب وط��ن��ي م��ق��دس يف 
حالتنا الفلسطينية، ويحتل أهمية خاصة لدى الحكومة، مشريا إىل 
ق��ي��ام ال������وزارة وب��ال��ت��ع��اون م���ع ص���ن���دوق األم����م امل��ت��ح��دة ل��ل��س��ك��ان، ب��إع��داد 
الخطة اإلسرتاتيجية الوطنية لرعاية كبار السن ل��أع��وام )2010- 2015(، 
وهذه الخطة تتضمن رزمة من الحقوق لكبار السن من خال الرنامج 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ح��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، س����واء ك��ان��ت م��س��اع��دة م��ال��ي��ة، عينية، 
وت��أم��ني، وتأهيل، ورع��اي��ة، وه��ي عاكفة عىل استصدار قانون لحماية 
املسنني ورعايتهم وتمكينهم، وع��ىل تشكيل هيئة وطنية عليا لرعاية 

املسنني أسوة بغريهم من الفئات االجتماعية الهّشة.
وق��ال��ت مدير ع��ام اإلدارة العامة ل��أس��رة والطفولة يف ال���وزارة كوثر 
امل�����غ�����رب�����ي، إن 45,500 م����س����ن ي���س���ت���ف���ي���دون م�����ن ال�����خ�����دم�����ات ال����ت����ي ت��ق��دم��ه��ا 

الوزارة.
ب��دوره، أوضح مدير دائرة املسنني يف ال��وزارة غانم عمر، أن الوزارة 
ق����ام����ت ب���ب���ن���اء وت���ش���غ���ي���ل ب���ي���ت األج�����������داد يف م���ح���اف���ظ���ة أري�����ح�����ا ب����دع����م م���ايل 
وم��ه��ن��ي م��ن ال��ح��ك��وم��ة اإلس��ب��ان��ي��ة، وه���و امل��ؤس��س��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ال��وح��ي��دة 
ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��ش��ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ت��ي ت��ق��وم ع��ىل ح��م��اي��ة ورع��اي��ة 
كبار السن الذين فقدوا املعيل، من خ��ال تقديم الخدمات الحياتية 
األس���اس���ي���ة م����ن م��س��ك��ن وم����أك����ل وم���ل���ب���س وال����رع����اي����ة ال���ص���ح���ّي���ة يف ظ����روف 
اجتماعية ونفسية وبيئية الئ��ق��ة تضمن ل��ه��م ال��ع��ي��ش ال��ك��ري��م، م��ش��رياً 
إىل أن القدرة االستيعابية للمركز تصل إىل 60 نزيا، ويستقبل املركز 

كبار السن من كافة املحافظات.
وأض���اف: هناك أك��رث م��ن 17 م��رك��زاً أهلياً خرييا تقدم خ��دم��ات رعاية 

وتأهيل لكبار السن.

"الشؤون االجتماعية": المسن جزء أساسي
 ال يمكن تهميشه في عملية البناء والتطوير

تقنيات جديدة تستخدم في 
قسم جراحة الدماغ واألعصاب في 

المستشفى األهلي بالخليل
الخليل - مراسل "ے" الخاص - تم بحمد الله إجراء العملية الجراحية الثانية لعاج االستسقاء 
الدماغي ملريضة تبلغ من العمر سنة ونصف السنة باستخدام تقنيات املنظار الجراحي بنجاح تام، حيث 
تم عمل فتحات بديلة داخل حجريات الدماغ ما مكن املريضة من االستغناء عن عملية زرع أنبوب داخيل 
لتصريف السائل الدماغي إىل البطن والذي يف بعض األحيان يفشل وله مشاكل عديدة كالتوقف الفجايئ 
عن العمل بسبب انسداد يف األنبوب والذي إذا لم يشخص يف الوقت املناسب يمكن أن يؤدي إىل الوفاة ، 
ويف بعض األحيان تحصل التهابات يف األنبوب تستدعي تغيري األنبوب والعاج لفرتات طويلة باملضادات 

الحيوية ويحتاج بعض املرىض لعدة عمليات جراحية إلصاح هذا الخلل.
 وك��م��ا أف����اد ال���دك���ت���ور ح��ن��ا خ��م��ش��ت��ا رئ��ي��س ق��س��م ال���دم���اغ واألع����ص����اب ف����ان ه����ذه خ��ط��وة أخ����رى ت��ض��اف إىل 

نجاحات القسم وضمان تقديم أفضل خدمة جراحية للمرىض.
 باإلضافة إىل عمليات تجري يف القسم وبشكل روتيني تعتر من العمليات املعقدة يف مجال جراحة 
الدماغ واألعصاب كعمليات تثبيت الفقرات بصفائح وبراغي باتني واستئصال غضاريف الرقبة من اإلمام 
باستخدام احدث التقنيات وعىل مستوى عاملي، وأجريت آخر عملية من هذا النوع ملريض من الخليل يعاين 
من آالم وضعف وتخدر يف اليد اليمنى وتم إجراء العملية له من قبل فريق جراحة األعصاب باملستشفى 
الدكتور سعيد ادكيدك والدكتور حنا خمشتا بنجاح تام حيث زالت اآلالم وعاد املريض لحياته الطبيعية يف 
وقت قصري.  وصرح عبدالكريم الزغري رئيس الهيئة اإلدارية لجمعية أصدقاء املريض بالخليل بان العمل 
جاري ومستمر لتجهيز القسم بأحدث األدوات واألجهزة الازمة لجراحة الدماغ واألعصاب كجهاز تفتيت 

األورام يف الدماغ وميكروسكوب جراحي يعتر األحدث للجراحات الدقيقة وجهاز ماحة جراحي
Neuronavigation system يمكن ال��ج��راح يف ال��وص��ول ب��دق��ة متناهية إىل أع��م��ق وأخ��ط��ر ج��زء يف 
الدماغ. وهذا من شأنه تقليل الجهد والتكاليف التي ترهق املريض وأسرته للحصول عىل خدمات طبية 

وجراحية خارج الوطن.

ن������اب������ل������س/ غ������س������ان ال�������ك�������ت�������وت/ ال����������������رواد ل���ل���ص���ح���اف���ة 
واإلع�������ام - ق����ام رج����ل االع����م����ال م��ن��ي��ب امل���ص���ري اح��د 
امل����ت����رع����ني االس����اس����ي����ني ل���ص���ال���ح م���س���ت���ش���ف���ى ال���ن���ج���اح 

الوطني الجامعي، بزيارة املستشفى امس.
وكان يف استقباله كل من عضو مجلس امناء 
الجامعة واملستشفى الدكتور هاين النابليس ومدير 
ع����ام م��س��ت��ش��ف��ى ال��ن��ج��اح ال��وط��ن��ي ال��ج��ام��ع��ي- امل��دي��ر 

الطبي الدكتور خليل عيىس ومساعد املدير العام 
ال������دك������ت������ور ام������ج������د ك�������ي�������وان وم�������دي�������ر ال�������دع�������م ال�����س�����ري�����ري 
ال�����دك�����ت�����ور ح�����س�����ام ال�����ج�����وه�����ري وم������س������ؤول ال����ع����اق����ات 
ال�����ع�����ام�����ة ح����س����ن ق����م����ح����ي����ة, وك�������ل م������ن رش�����ي�����د ال���ك���خ���ن 

وشاهر صنوبر ممثلني عن جامعة النجاح.
وتجول املصري يف مرافق املستشفى عىل صحة 
املرىض يف قسم الكىل، وأبدى اعجابه باملستشفى 

منيب المصري يزور 
مستشفى النجاح الوطني الجامعي

وم���راف���ق���ه واث���ن���ى ع���ىل ج��م��ي��ع ال��ق��ي��م��ني ع���ىل ن��ج��اح��ه 
وتطوره واستمراره. من جانبهم، اثنى الجميع عىل 
ال��ج��ه��ود ال��ب��ن��اءة وال��ت��رع��ات السخية ال��ت��ي يقدمها 

املصري باستمرار.

'وفا' تواصل رصد التحريض
في اإلعالم اإلسرائيلي

 رام ال��ل��ه - وف���ا- ت��رص��د وك��ال��ة 'وف���ا' م��ا تنشره وس��ائ��ل اإلع���ام اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م��ن تحريض وعنصرية ضد 
الفلسطينيني والعرب، وفيما ييل أبرز ما ورد يف تقريرها رقم )158(، الذي يغطي الفرتة من: 20.9.2013 

ولغاية 26.9.2013:

'الثقافة العربية االسالمية متوحشة وقاتلة'
ن��ش��رت ص��ح��ي��ف��ة 'إس���رائ���ي���ل ال���ي���وم' ب��ت��اري��خ 24.9.2013 م��ق��ال��ة ع��ن��ص��ري��ة ك��ت��ب��ه��ا ح��اي��ي��م ش���اي���ن، وص���ف من 
خالها الثقافة العربية االسامية ب�'القاتلة واملشوهة'. وقال: خال العيد تنزهنا يف أنحاء أرض إسرائيل 
الجميلة وال��خ��ض��راء. يف مدينة صفد تنزهنا يف ال��زق��اق��ات وتعلمنا ع��ن ص��م��ود املدينة يف ح��رب التحرير يف 
وجه الجريان العرب الذين يف لحظة االمتحان تحولوا إىل مثريي شغب متوحشني. أعداؤنا القتلة حاولوا، 
كما حاولوا دائًما، تعطيل فرحتنا بالعيد. اثنان منهم قتلوا بدم بارد جنود جيش الدفاع اإلسرائييل تومر 
ح��زان وغابريئيل كوبي. هنالك قاسم مشرتك واض��ح بني األح��داث يف بيت امني والخليل- لقد نفذوا من 
قبل هؤالء الذين يطلق عليهم بشر، ولكن ال توجد أي قيمة للحياة يف أعينهم. انهم يعانون من تشوه 
يف الشخصية وتشوه قبائيل متوحش، تشوه مصدره صحراوي، معتقدات دينية مشوهة وكراهية دون 
ضمري. ه��ؤالء القتلة ليسوا وح��ي��دي��ن، وان��م��ا رس��ل لثقافة قاتلة، لتدين ج��ه��ادي وب��األس��اس حقد بسبب 
انجازات اليهود، الذين حولوا األرض القاحلة إىل جنة. هؤالء مخربون حقريون، يريدون اقفال بوابات 

أمل أرض اسرائيل.

'وقف املفاوضات وتعزيز االستيطان'
نشر موقع 'ان اف يس' بتاريخ 25.9.2013 مقالة كتبها د. رون بريمان، الرئيس السابق ملؤسسة اساتذة 
ج��ام��ع��ات م���ن أج����ل ال��ح��ص��ان��ة األم��ن��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة، ان��ت��ق��د م���ن خ��ال��ه��ا م��س��رية ال���س���ام يف ظ���ل ال��ت��ط��ورات 
األخ�����رية، ودع����ا اىل ت��ع��زي��ز االس��ت��ي��ط��ان دون ت��وق��ف، ل��ي��س ك���رد ع��ىل الفلسطينيني، وان��م��ا ك��م��ب��دأ صهيوين 
مستمر. وق���ال: اث��ن��ان م��ن جنود جيش ال��دف��اع االس��رائ��ي��يل قتلوا ب��أي��دي رع��اي��ا اب��و م���ازن، 'امل��ع��ت��دل' و 'مؤيد 
السام. كل هذا، بينما تجري محادثات 'السام' يف الظلمات بني تسيبي ليفني ورعايا آخرين ألبو مازن، 
منكر امل��ح��رق��ة. خ��ط��وات زرع الثقة م��ن قبل اس��رائ��ي��ل ي��رد عليها بخطوات كارثية م��ن قبل ال��ع��دو. تبادلية: 
يعطون يأخذون! هم يعطوننا النار ونحن نعطيهم الضحايا، وهكذا يصعد ضحايا 'السام' اىل مذبح 

'السام'، يا لعار دولة اسرائيل.

'الفصل بني الشعبني هو الحل'
نشر موقع 'إن آر جي' مقالة كتبها يوفال زاخ بتاريخ 24.9.2013 انتقد من خالها عدة اصوات يف اليمني 
االسرائييل التي تطالب بضم الضفة الغربية اىل اسرائيل. وتسائل كيف يعتقد هؤالء ان الضم قد يؤدي 
اىل الهدوء يف املنطقة. وقال: يف الواقع كما قال بينت، ال يكون سام مع مخربني يرمون جثث الجنود، 
لكن هل ضم املخربني وجعلهم مواطني اسرائيل يمنع القتل القادم؟  من املنطقي ان العداوة املستمرة 
بيننا وبني الفلسطينيني مرتبطة بالتحريض من قبل جهات يف القيادة الفلسطينية، وفقا القوال دانون. 
ولكن هل فكر نائب الوزير للحظة ان الفصل الجغرايف بني السكان يخلق واقًعا امنًيا ُيصّعب عىل املخربني 
املحتملني تنفيذ جرائمهم؟. اذا تحققت رغبات اليمني واختفت الحدود نهائيا، وب��دال من عشرات االف 
املقيمني ب��ص��ورة غ��ري ق��ان��ون��ي��ة، نحصل ع��ىل مليوين فلسطيني يمكنهم ال��ت��ح��رك يف جميع ان��ح��اء اسرائيل 
بشكل قانوين، من دون تقسيم، دون حواجز، فسيعيش الفلسطينيون واالسرائيليون يف طنجرة ضغط 

فوارة بالكراهية والشكوك.

'مطلوب فصل تام بني الشعبني'
نشر موقع 'إن آر ج��ي' مقالة كتبها ش��ال��وم ي��روش��امل��ي بتاريخ 26.9.2013 ادع��ى م��ن خالها ان 'هنالك 
واقعا رهيبا نشأ بني الشعبني يستدعي فصلهما عن بعض. وقال: ينبغي أن نفهم ان كل فلسطيني يجتاز 
سور الفصل يك يعمل يف اسرائيل يحمل معه شحنة عداء تجاهنا، بشكل طبيعي. هم قوة عمل رخيصة 
نستغلها ق��راب��ة خمسني سنة يك ي��ق��وم��وا ب��دال منا ب��االع��م��ال ال��ح��ق��رية، ال��ت��ي نتملص منها ن��ح��ن. انفتاحنا 
ت��ج��اه الفلسطينيني ورغبتنا يف أن نشغلهم هما يف واق���ع االم���ر استغال الن���اس يف ضائقة، يسعون اىل 
اعالة عائاتهم بكل ثمن ومستعدون للقيام باي مهمة، من دون بدل صحة ومن دون صندوق تقاعد. 
لم نقل بعد كلمة عن الوضع ثنايئ القومية، عن الكراهية يف أعقاب االحتال، عن االحساس بالظلم، 
عن التحريض الذي تشحن به السلطة الفلسطينية سكانها كل يوم. طاملا ال يوجد وضع سام، او عىل 
االق����ل ت��س��وي��ة م��ؤق��ت��ة، ي��ج��ب ال��ق��ط��ي��ع��ة ب��ني ال��ش��ع��ب��ني.ع��ىل ال��ف��ص��ل ان ي��ك��ون ت��ام��ا، مثلما ه��و ب��ني اس��رائ��ي��ل 

وقطاع غزة.

السفيرة أنطوانيت سيدن تقدم 
أوراق اعتمادها للرئيس الهنغاري

بودابست- وفا- قدمت السفرية أنطوانيت سيدن ، أوراق اعتمادها، سفريا مفوضا فوق العادة لدولة 
فلسطني لدى هنغاريا ، إىل رئيس الجمهورية آدر يانوش.

وأكد الرئيس الهنغاري لدى استقباله السفرية سيدن وطاقم السفارة، استمرار باده يف دعم القضية 
الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته املستقلة، وتقدير هنغاريا لسياسة الرئيس محمود 

عباس وجهوده لدفع املفاوضات من أجل تحقيق السام.


