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مناشدة الى رئيس مجلس القضاء الشرعي 
سماحة الشيخ يوسف ادعيس

على  بحرصكم  وامي��ان��ي  وأملي  امل��واق��ف,  خلصوصية  بتفهمكم  امياني  منطلق  وم��ن  انني 
الزور واألفتراء,  النسيج األجتماعي, وعدم قبولكم بالظلم الذي يوقعه  احملافظة على 
محكمة  ل��دى  ض��دي  املرفوعة  وال��ن��زاع  الشقاق  دع��وى  بوقف  التكرم  سماحتكم  أن��اش��د 
ايقاف  أجل  من   10/8/2012 في  سماحتكم   قرار  الى  استنادا  وذلك  الشرعية,  قلقيلية 
تدخل  بعد  غادرته  الذي  الزوجية  بيت  الى  زوجتي  ألع��ادة  رفعتها  التي  الطاعة  دعوى 
أن  سماحتكم  على  يخفى  ال  أنه  زواجنا  من  بعد15عاما  شخصية  ملصالح  بيننا  عابثني 
جانب  ال��ى  الالمحمودة  العواقب  إال  يجلب  ال  بيننا  والتفريق  القضية  ه��ذه  في  احلكم 
حرماني أنفة من زوجتي وأبنائي وحقي من ابوتهم وتربيتهم  ومن منطلق تواضعي أمام 
علم سماحتكم ال أريد تذكيركم بالنصوص والقوانني الواردة في دستور البشرية اخلالد, 
واألحاديث النبوية الشريفة التي تقوم عليها احلياة الزوجية . أملي أن تلقى مناشدتي 
تعالى   الله  ب��إذن  عائلتي  شمل  ويلتم  احلقيقة  تبان  حتى  سماحتكم  ل��دى  قبوال  ه��ذه 

حفظكم الله ودمتم ذخرا للوطن واملواطن .
عبداحلليم عساف حسن اخلولي 
0598  /963062
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شكر وتقدير
ال��ق��دس - ع��ائ��ل��ة غ���زاون���ة وع��ائ��ل��ة ال��ص��ب��اح ي��ت��ق��دم��ون بالشكر 

ممثلة  العسكرية  االس��ت��خ��ب��ارات  ج��ه��از  ف��ي  ل��الخ��وة  وال��ت��ق��دي��ر 

بسيادة املقدم كمال حمايل واالخ��وة في دائ��رة القدس على  ما 

بذلوه من جهود في الكشف عن سرقة محلنا »زووم فون« في بلدة 

الرام, والتي قدرت السرقة مببلغ )105( آالف شيكل خالل مدة 

لم تتجاوز 48 ساعة.

جزاهم الله خير اجلزاء وادامهم ذخرًا خلدمة هذا الوطن.
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معلمو بالط
من حملة الهوية الزرقاء 

للعمل في إيالت

مطل��وب للعمل

صخلوي: 0505361776
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شركة أدوية بحاجة ملندوبي مبيعات

املطلوبة: املؤهالت 
إدارة  تخصص  أو  صيدلي  مساعد  شهادة  حامل  املتقدم  يكون  أن  1 .

أعمال أو محاسبة أو تسويق.
القدرة على العمل ضمن فريق. 2 .

القدرة على العمل لساعات متأخرة. 3 .
القدرة على حتمل ضغط العمل. 4 .

لديه قدرة عالية على االتصال والتواصل. 5 .
اجادة استخدام برامج احلاسوب وإملام باللغة االجنليزية. 6 .

يفضل من لديه خبره. 7 .
حاصل على رخصة سياقة سارية املفعول. 8 .

على من يجد في نفسه الكفاءة إرسال سيرته الذاتية
 job.sales@hotmail.com  :على البريد االلكتروني 

 ومبوعد أقصاه 10/03/2014

مطلوب

ص
م.

 - 
)4

( 2
/2

5

ملناطق الضفة  الغربية
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للبيع           للبيع
معروض للبيع شقق في راس العمود - 

القدس - مبساحات مختلفة

للمعنيني فقط: 
االتصال بعد الساعة الحادية عشرة صباحا 

على بلفون

0525624312

االحتاد اللوثري العاملي
مستشفى األوغستا فكتوريا/املطلع

تأسس 1950 - القدس

إعــــــــــــالن
يعلن مستشفى اوغستا فكتوريا/املطلع في القدس عن حاجته ألخصائي/

يكون/تكون  ان  على  املستشفى  ف��ي  للعمل  ج��زئ��ي(  )دوام  تغذية  أخصائية 
من  ويفضل  بها  معترف  جامعة  من  بكالوريوس  شهادة  على  حاصال/حاصلة 

لديه/لديها خبرة في عمل املستشفيات.
ال��ذات��ي��ة  ال��س��ي��رة  إرس����ال  ال��ك��ف��اءة  ف��ي نفسه/نفسها  ي��ج��د  ي��رج��ى مم��ن 
والشهادات الثبوتية الى فاكس رقم 6279959-02 او الى مكتب املوارد البشرية 

في املستشفى في موعد اقصاه 2014/3/9.

المستشفى إدارة 
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للبيع في ابو ديس
1. فيلل - فيلل املستقبل

ابو ديس - واد اجلير - قريبة من اجلامعة
2. قطع اراض مبساحات مختلفة

لالستفسار: االتصال بالوكيل - بلفون

0525050830

 تأشيرات السفر إلى اإلمارات العربية املتحدة
 

تسهياًل على املسافرين الكرام، يسر امللكية األردنية أن تعلن
عن خدمة إصدار تأشيرات السفر إلى اإلمارات العربية املتحدة 

حلملة جوازات السفر األردنية )املؤقت والدائم(
90 دوالرًا للفيزا  العادية خالل ) 3 أيام عمل (

125 دوالرًا للفيزا املستعجلة  خالل ) يومي عمل (

لالستفسار، يرجى االتصال على رقم :

02 – 240 50 60 
 أو بوكيل سفركم املعتمد
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توريد باطون جاهز + طينة قصارة + بتكل 
مضخات عمالقة مضخات مايكو لغاية 

200متر

مالحظة:  مطلوب سائقو شحن ثقيل اصحاب خبرة
للمراجعة  االتصال  على رقم

رائد ابو حمزه 0525229001
محمد ابو قاسم 0503131623

25 قيادية سياسية ومجتمعية من مختلف 
المحافظات يختتمن في رام الله يومين من 

التدريب في "تكتيكات المناظرة" 
رام الله –  م��راس��ل ے ال��خ��اص - ع��ش��رات م��ن النساء القياديات 
الفلسطينيات التقني يف مدينة رام الله عىل مدى يومني متصلني من 
تدريب كان عنوانه "تكتيكات املناظرة"، جرى يف فندق املوفنبيك يومي 

21 و22 شباط من العام الجاري 2014.
يف يومي التدريب هذين التقت 25 ام���رأة قيادية، سياسية ومدنية 
م�������ن ج����م����ي����ع م�����ح�����اف�����ظ�����ات ف����ل����س����ط����ني يف ج����ل����س����ة ن������ق������اش أس������اس������ي������ة ح�����ول 
ز عىل تكتيكات املناظرة، وذلك ضمن برنامج "مسؤول"  السياسات ُتركِّ
ال��ذي ينفذه معهد القيادات النسائية العربية، بالتنسيق مع املبادرة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ت��ع��م��ي��ق ال����ح����وار ال���ع���امل���ي "م����ف����ت����اح"، وم�����ن خ�����ال ب��رن��ام��ج 

دعم االنتخابات.
وك����ان����ت د. ل���ي���ي ف���ي���ي امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ؤس���س���ة "م����ف����ت����اح"، ن��ائ��ب��ة 
مجلس إدارة معهد ال��ق��ي��ادات ال��ن��س��ائ��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، اس��ت��ه��ل��ت ال��ت��دري��ب 
ب���ك���ل���م���ة رح����ب����ت ف���ي���ه���ا ب����امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��ل��م��ع��ه��د ال����ج����م����ه����وري ال������دويل 
وم����م����ث����ل م����ع����ه����د ال������ق������ي������ادات ال����ن����س����ائ����ي����ة ال����ع����رب����ي����ة ج����ي����ف ل�����ي�����ي، وامل����������درب 
جوزيف دينيسيون من هولندا، وبعضوات معهد القيادات النسائية 
ال���ع���رب���ي���ة، وب����امل����ش����ارك����ات ال�����ل�����وايت رش����ح����ن م����ن ق���ب���ل "م����ف����ت����اح" ل����ل����دورة، 
مؤكدة عىل أهمية التدريب يف سبيل تعزيز املشاركة السياسية للمرأة 

الفلسطينية.
التدريب، كما تقول نجوى ياغي مديرة مشاريع يف "مفتاح" بني عىل 
الخربات املُستقاة من الواليات املتحدة وهولندا، وهدفه مراجعة صيغ 
املناظرات وفهم أسلوب التواصل وتحسني صياغة الرسالة والخطابات 
العامة ومهارات اإلقناع. واشتمل عىل سلسلة من الورشات العملية 
ونقاشات املشاركات، بتطوير تمرين لعب األدوار حيث قامت الفرق 
امل����ش����ارك����ة يف م����ن����اظ����رات ف��ع��ل��ي��ة ح�����ول ال���س���ي���اس���ات. يف ح����ني ص���م���م ه���ذا 
الربنامج التدريبي املُستهَدف ملساعدة القائدات السياسيات واملدنيات 

يف كسب الثقة واملهارة يف مناظرة زمياتهن وزمائهن.
ووفقا لياغي، فاملتدربات، بعد انتهاء يومي التدريب، قدرن حجم 
االس���ت���ف���ادة وال��ت��م��ك��ن م���ن م���ه���ارات امل���ن���اظ���رة، وأص��ب��ح��ن أك����ر ق�����درة عىل 
استثمار الوقت بشكل ايجابي لعرض الرسالة بشكل واضح  ومكثف 
ودعهما بالحجج املقنعة لجمهور الناخبني وفق منهجية علمية ، مع 

مطالبتهن بأن يرتكز التدريب مستقبا عىل فن الخطابة.
لكن، ماذا عن رأي املشاركات يف التدريب؟ وما هي الفرصة الكبرية 
ال��ت��ي وف��رت��ه��ا ل��ه��ن "م��ف��ت��اح"، م��ن خ��ال��ه؟ وك��ي��ف س��ي��ؤث��ر ه���ذا ال��ت��دري��ب 

عليهن مستقبا، كل يف مجال عملها وتخصصها؟
تصف نجاة ارميلية، وه��ي من القياديات املجتمعيات يف األغ��وار، 
ال���ت���دري���ب ب���أن���ه ك����ان م��ف��ي��دا ل��ل��غ��اي��ة. م���ن خ���ال���ه ت��ع��ل��م��ت أه��م��ي��ة االل���ت���زام 
ب����ال����وق����ت خ������ال ح���دي���ث���ه���ا، وك�����ذل�����ك ام���ت���اك���ه���ا ل���ل���م���ع���ل���وم���ة واالمل����������ام ب���ه���ا، 
والتعرف عىل الخصم، والقدرة عىل مناقشته ومجادلته، إضافة إىل 
كيفية التعاطي مع وسائل االعام والتعامل معها، كما تعلمت معنى 

ضبط النفس وعدم االنفعال.
يف حياتها العملية، ويف تعاملها مع املجتمع املحي بكل مكوناته، 
أفادها التدريب يف إيصال الرسالة التي تريدها بأوجز العبارات، و كما 

ت��ق��ول ن��ج��اة" تعلمت املختصر املفيد" ح��ني أت��ح��دث ع��ن أي يشء. لقد 
ترك هذا آثاره االيجابية عىل عمي ويف مخاطبتي للناس. لقد أسدت 

لنا مفتاح خدمة كبرية".
مع ذلك، تتمنى نجاة، أن تستكمل "مفتاح" معهن التدريب، وأن 
يشارك يف تكتيكات املناظرة مستقبا النساء والرجال عىل حد سواء.

ال������يء ذات�������ه، ت����ؤك����ده دان������ا ح���ب���اي���ب���ه، ع���ض���و م��ج��ل��س ق������روي ص���ان���ور، 
وال��ن��اش��ط��ة يف ع���دة م��ؤس��س��ات خ��ريي��ة، إم���ا م��ت��ط��وع��ة، أو كعضو هيئة 

إدارية، يف جمعية نساء صانور الخريية.
"االس������ت������ف������ادة ك�����ان�����ت ك������ب������رية، ع������ىل ص���ع���ي���د إع������ط������اء ال������ق������در األك���������رب م��ن 
امل��ع��ل��وم��ات، يف وق��ت قصري ج���دا. وم��ث��ل ذل��ك أي��ض��ا ال��س��رع��ة يف إيصال 
ال��رس��ال��ة ال��ت��ي ت��ري��د إي��ص��ال��ه��ا، ويف زم���ن ق��ي��ايس" ت��ق��ول دان����ا، وتضيف" 
م��ك��ن��ن��ا ال���ت���دري���ب م���ن ال��ن��ق��ش وال����ج����دال، وال����ق����درة ع���ىل إق���ن���اع اآلخ���ري���ن، 
وم���ح���اول���ة ك���س���ب ال���ف���ئ���ات امل���ح���اي���دة خ�����ال ال���ن���ق���اش ل���ي���ك���ون���وا م��ح��اي��دي��ن 
أي������ض������ا". يف وص�������ف ال�����ت�����دري�����ب، ت�������رى دان����������ا، أن�������ه ك�������ان ش�����ام�����ا، وك��������ان م��ن 
امل����ف����رتض أن ي��م��ت��د ع����ىل ع�����دة أي�������ام، وأن ال ن���ك���ون م��ض��غ��وط��ني ب��ال��وق��ت 

وبعدد ساعات التدريب.
ال يفوت دان��ا أن تشكر "م��ف��ت��اح" ع��ىل م��ا وف��رت��ه لها ولزمياتها من 
تدريب. تقول" لقد أدخلتنا "مفتاح" يف تدريبات نحن بحاجة ماسة 

إليها، إدراكا منها لطبيعة ما نحتاجه لتطوير قدراتنا".
أم��ا ن��ادي��ا كتانه، وه��ي مستشارة ، وتعمل يف م��ج��ال االس��ت��ش��ارات 
النسوية، ويف إنشاء وحدات النوع االجتماعي يف الغرف التجارية يف 
نابلس، فتقول أن الجديد يف التدريب الذي شاركت فيه هو التقنيات 
ال���ت���ي ت��س��ت��خ��دم يف ض��ب��ط ال���ن���ف���س، وال���س���ي���ط���رة ع���ىل االن���ف���ع���االت خ��ال 
ب��ع��ض ال��ن��ق��اش��ات ال���ت���ي ق���د ي��ج��د امل�����رء ن��ف��س��ه ف��ي��ه��ا م��س��ت��ف��زا أو م��ت��ح��ي��زا. 
وبالتايل ساهم هذا التدريب يف ضبط االنفعاالت، ويف تنظيم منهجية 
وطريقة النقاش والرتويج للفكرة، وكيف تكون الحلقة األقوى والرابحة 

يف أي نقاش.
ت�����أم�����ل ن������ادي������ا م������ن "م�����ف�����ت�����اح" م�����س�����اع�����دة امل������ت������درب������ات ع������ىل ال�������وص�������ول إىل 
م��راك��ز ص��ن��ع ال���ق���رار، وتشكيل م��راك��ز وه��ي��ئ��ات م��س��اءل��ة ت��ق��وده��ا النساء 

أنفسهن".
ي�����ذك�����ر أن امل������ش������ارك������ات يف ال�������ت�������دري�������ب،  ك������ن ت������وزع������ن ع������ىل م��������دى ي���وم���ي 
ال��ت��دري��ب، ع��ىل أرب��ع ف��رق، ناقشت قضايا منها: تشكيل كوتة نسائية 
عرب القوانني واالنظمة،  واالحزاب السياسية وضم النساء يف القوائم 
االن��ت��خ��اب��ي��ة، وح��ق��وق امل����راة ووج����وب وض��ع��ه��ا يف ال��ق��وان��ني ع��ري ال��دس��ت��ور 

لتأكيد حق املساواة.
واشتمل التدريب عىل  املناظرات السياسية ومناظرات السياسات 
يف املنطقة العربية،  ومناظرة سياسية متلفزة، وتقييم ذايت ألساليب 
االت��ص��ال وال��ت��واص��ل، وم��ه��ارات االت��ص��ال الخاصة ب��امل��ن��اظ��رات: الخطابة 
ال��ع��ام��ة )م��خ��اط��ب��ة ال��ج��م��ه��ور(، وم���ه���ارات االت��ص��ال ال��خ��اص��ة ب��امل��ن��اظ��رات: 
صياغة حجج وتطوير مهارات استماع إسرتاتيجية، ومهارات االتصال 
ال��خ��اص��ة ب��امل��ن��اظ��رات: اإلق���ن���اع وامل��ح��اج��ج��ة، وم���ه���ارات االت���ص���ال ال��خ��اص��ة 

باملناظرات: تقنيات التجسري.

ال�����ب�����رية - ن���ظ���م م����رك����ز ال����ق����ط����ان ل���ل���ب���ح���ث وال����ت����ط����وي����ر ال����رتب����وي/م����ؤس����س����ة 
ع����ب����د امل����ح����س����ن ال�����ق�����ط�����ان، ام�������س االول، ي�����وم�����اً دراس�������ي�������اً ب����ع����ن����وان "ت��ع��ل��ي��م 
األط���ف���ال ذوي ال��ت��وح��د يف ف��ل��س��ط��ني" ب���إش���راف ال��ب��اح��ث��ة أل���ني آش��ب��ي من 
ج��ام��ع��ة ب��رين��ي��غ��ه��ام يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، ب��م��ش��ارك��ة م��ج��م��وع��ة م��ن األخ��ص��ائ��ي��ني 

واألكاديميني واملؤسسات التي تعمل يف مجال التوّحد.
وي��أيت ه��ذا اللقاء يف سياق امل��ش��روع البحثي ال��ذي نّفذه املركز حول 
ال��ت��وّح��د ع��ىل م���دار س��ن��ت��ني، وب��ال��ت��ع��اون م��ع م��درس��ة ال��ف��رن��دز- رام ال��ل��ه، 
ومركز األمرية بسمة – القدس، وأعدته آشبي ضمن رسالة الدكتوراه.  
وي��ه��دف البحث ل��دع��م وتقديم تعليم أف��ض��ل ل��ط��اب طيف التوحد يف 
فلسطني، وكيفية العمل ع��ىل دمجهم يف امل����دارس، وإمكانية تطوير 

مهارات تفيد كافة طاب طيف التوحد من الناحية التعليمية.
وبدأ اليوم الدرايس الذي أداره د. نادر وهبة، بكلمة لوسيم الكردي، 
مدير مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي، أّكد خالها عىل "ضرورة 
رؤية التعليم بصورة تكاملية وثيقة الصلة بجميع مناحي الحياة، وأن 

ننظر إىل التوحد ضمن هذا السياق الكي".
وأشار الكردي إىل أن هناك "مسؤولية جماعية ينبغي عىل جميع 
املهتمني والعاملني يف هذا املجال أن يتفاعلوا معاً، ويعملوا معاً ويفكروا 
معاً يف الخطوات القادمة التي يؤسس لها هذا البحث، واالستناد إىل 

التجارب والخربات التي تراكمت يف فلسطني عرب السنوات".
وق���ام���ت آش��ب��ي يف م��س��ت��ه��ّل ال���ي���وم ب��ع��رض م��ل��ّخ��ص ل��ل��ب��ح��ث، ط��رح��ت 
فيه ضرورة أن يكون هناك موقف إيجابي نحو األطفال ذوي التوّحد، 
وب����خ����اص����ة أّن امل���ج���ت���م���ع ي���ن���ظ���ر إل���ي���ه���م ب���ط���ري���ق���ة س���ل���ب���ي���ة، ف����ال����ت����وّح����د ل��ي��س 
ب���ال���ض���رورة م���رض���اً أو ن��ق��ص��اً، ب���ل ه���و م���وض���وع م��ث��ري ل��اه��ت��م��ام م���ن حيث 

كونه ظاهرة عاملية يعيشها )1 – 100( من البشر.
وق����ّدم����ت آش���ب���ي يف م��داخ��ل��ت��ه��ا ن����م����اذج ع�����دة م����ن ع���ل���م���اء وم��ح��اض��ري��ن 
وفنانني وكّتاب ذوي التوحد، وعىل الرغم من تازم الظاهرة معهم، 
فقد أبدعوا وألفوا كتباً وأنتجوا أعماالً فنية، كما أشارت إىل عدم وجود 

نسبة دقيقة يف فلسطني حول األطفال ذوي التوّحد.

وتحدثت آشبي عن الحاالت الدراسية التي صادفتها خال رحلتها 
ال��ب��ح��ث��ي��ة يف ف��ل��س��ط��ني ع���ىل م����دار ال��ع��ام��ني ال��س��اب��ق��ني، ورك�����زت ع���ىل دور 
امل����دارس وامل��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ه���ذا امل��ج��ال ع��ىل ت��زوي��ده��ا ب��امل��واد ذات 

الصلة بموضوع بحثها.
وان���ق���س���م امل����ش����ارك����ون إىل س����ت م���ج���م���وع���ات ل���ن���ق���اش م���ف���ه���وم ال���دم���ج 
ال��ش��ام��ل/ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ج��ام��ع، وذل����ك ع���رب اإلج���اب���ة ع���ن ث��اث��ة أس��ئ��ل��ة ح��ول 
األولويات، والتعاون، والدمج، وهي: ما هي األمور التي يتعني فعلها 
لتطوير تعليم األطفال ذوي التوحد يف فلسطني؟ ما األفكار املوجودة 

لديك لجعل هذا ممكناً يف فلسطني؟ ما هي الخطوة التالية برأيك؟
وع�������رّبت س��ل��م��ى ال����خ����ال����دي، امل���ش���رف���ة ع����ىل ق���س���م ال���رتب���ي���ة ال���خ���اص���ة يف 
مدارس األوقاف بالقدس، عن سعادتها للمشاركة يف اليوم الدرايس 
ق���ائ���ل���ة: "أت�������اح ه�����ذا ال����ي����وم ال��������درايس ل��ج��م��ي��ع األط��������راف امل��ع��ن��ي��ة ب��م��وض��وع 
التوّحد الفرصة لتبادل الخربات، واالطاع عىل ما خلصت إليه آشبي 

من استنتاجات وتوصيات يف بحثها".
وأض��اف��ت "كما يشّكل ه��ذا ال��ي��وم ال���درايس مرجعاً لنا ملعرفة وضع 
األطفال ذوي التوّحد يف فلسطني، حيث من الضروري جداً أْن نستمر 
يف العمل التشاريك والتباديل معاً ونوّحد جهودنا، ونراجع توجهاتنا 
ورؤيتنا بما يخّص موضوع التوّحد يف سياق التعليم الجامع والدمج 

الشامل".
أما رنا مستكلم، مسؤولة قسم الرتبية الخاصة يف مدرسة الفرندز 
ل��ل��ب��ن��ات، ف���ق���ال���ت: "ك�����ان ال���ي���وم ال�������درايس غ���ن���ّي���اً وم���ف���ي���داً يل ول��ل��م��ع��ل��م��ات 
ال���ل���وايت راف��ق��ن��ن��ي م��ن امل���درس���ة، ح��ي��ث ع��رض��ت آش��ب��ي ن��ت��ائ��ج وم��ع��ل��وم��ات 
تفصيلية وعملية، بناًء عىل البيانات التي جمعتها من خال املقابات، 
واالس��ت��ب��ان��ات، وامل��اح��ظ��ات، وال��ن��ق��اش��ات، وورش العمل واملجموعات 
البؤرية، وطرحت إسرتاتيجيات وخطط عمل ملا يجب عمله يف موضوع 
التوّحد.  كما أننا استفدنا كثرياً من العمل يف مجموعات، إذ تبادلنا 
التجارب والخربات فيما بيننا، وخلصنا إىل إجابات متقاربة ومتشابهة 

عن األسئلة املطروحة".

بإشراف الباحثة البريطانية ألين آشبي

 حول
ً
 دراسيا

ً
"القطان" ينظم يوما

تعليم األطفال ذوي التوحد في فلسطين

طارق عباس يبحث مع    
جمعية اللد الوطنية تفعيل 

التعاون مع األمعري 
رام الله / خالد عمار - زار رئيس مجلس ادارة مركز شباب االم��ع��ري ط��ارق محمود عباس 

جمعية اللد الوطنية وتم بحث سبل تفعيل التعاون املشرتك يف العديد من املجاالت .
وك����ان يف اس��ت��ق��ب��ال ع��ب��اس رئ��ي��س م��ج��ل��س ادارة ج��م��ع��ي��ة ال��ل��د ال��وط��ن��ي��ة ن��اص��ر رم���ان���ة وأع��ض��اء 
مجلس االدارة وع��دد من وجهاء اه��ايل اللد يف محافظة رام الله والبرية وكشافة فرسان اللد 

التي قدمت عرضاً للضيف ومرافقيه .
ورح��ب رئيس الجمعية ناصر رمانة بالضيوف مؤكداً عىل عمق العاقة التي تربط جمعية 
ال��ل��د ب��م��رك��ز االم���ع���ري وب��م��ؤس��س��ات ال���وط���ن وال���ت���ي ت��ص��ب يف ب��وت��ق��ة خ��دم��ة ش��ع��ب��ن��ا ب��ك��ل م��ك��ون��ات��ه 
وفئاته العمرية وبخاصة امل��رأة والطفل والفتيان الذين نراهن عليهم يف بناء املجتمع بخربات 
األب��اء واالج���داد لتتواصل عجلة العطاء والبناء نحو تحقيق التطلعات املنشودة لبناء الدولة 

الفلسطينية املنشودة بعاصمتها القدس الشريف.
وأكد رمانه أن جمعية اللد تفتح ابوابها ليس فقط البناء اللد، وانما لكل ابناء شعبنا وان 
اسرتاتيجيتها االهتمام  بمختلف الفئات العمرية وبالطفل واملرأة ويف جميع املجاالت الكشفية 

والرياضية واالجتماعية والثقافية والفنية والرتفيهية .
واب��دى طارق محمود عباس اعجابه بالربامج التي تنفذها جمعية اللد الوطنية وانفتاحها 
عىل املجتمع من خال التشبيك الفاعل والهادف الذي يعكس االنتماء الوطني يف ترسيخ الهوية 
الفلسطينية عرب ديمومة العمل والعطاء الذي يحتاجه شعبنا يف هذا الوقت ويف هذه الظروف 
التي تتطلب تعزيز الجهود وتوحيد الصفوف لدفع عجلة البناء والنهوض واالزدهار. وقال اننا 
نعتز بالعاقة القوية التي تربط مركز شباب االمعري مع جمعية اللد وسنعمل عىل تعزيزها 

وتطويرها بكل االمكانات التي تخدم شعبنا ، مشيداً بحفاوة االستقبال واهمية اللقاء .
ويف نهاية اللقاء ت��م ت��ب��ادل ال��ه��داي��ا التذكارية و تكريم ع��دد م��ن ق��ادة مجموعة ف��رس��ان اللد 
الكشفية الذين تطوعوا لخدمة الناس اثناء العاصفة الثلجية االخ��رية وع��ىل م��دى اربعة ايام  

ومجموعة من النساء العامات يف لجنة املرأة يف الجمعية.

بحضور المؤلف

ورشة عمل في »النجاح« تناقش كتاب 
»صوت العاصفة«  للدكتور نبيل عمرو

ن���اب���ل���س - غ���س���ان ال���ك���ت���وت - ال���������رواد ل��ل��ص��ح��اف��ة واالع���������ام - اس���ت���ض���اف ق��س��م 
العاقات العامة واالتصال يف كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية، يف جامعة 
ال��ن��ج��اح ال��وط��ن��ي��ة، ام����س ال���دك���ت���ور ن��ب��ي��ل ع���م���رو، يف ورش�����ة ع��م��ل مل��ن��اق��ش��ة ك��ت��اب��ه 

"صوت العاصفة" املتعلق بمسرية إذاعات الثورة الفلسطينية يف املنفى.
وق�����ب�����ل ال������ورش������ة ال����ت����ق����ى ال�����دك�����ت�����ور ع�����م�����رو ب����ال����ق����ائ����م ب����اع����م����ال رئ�����ي�����س ال���ج���ام���ع���ة 
الدكتور ماهر النتشة، ال��ذي رح��ب به وشكره عىل زي��ارة الجامعة للقاء طلبة 

كلية االعام.
وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية الدكتور محمد حنون 
وعميد كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية الدكتور طارق الحاج ورئيس قسم 

االتصال والعاقات العامة يف الكلية الدكتور عبد الكريم سرحان.
وحضر الورشة مدير مكتب وزارة اإلعام يف محافظة نابلس ماجد كتانة، 
إىل جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية يف الكلية والعاملني يف الجامعة، 
وطلبة اإلعام واملهتمني. ويف بداية الورشة التي عقدت يف قاعة مؤتمرات املعهد 
الكوري الفلسطيني املتميز لتكنولوجيا املعلومات يف الحرم الجامعي الجديد، 
رح����ب ال���دك���ت���ور س���رح���ان ب��ال��دك��ت��ور ع���م���رو، وق����دم ن��ب��ذة ت��ع��ري��ف��ي��ة ب��ال��ض��ي��ف وأب����رز 
املحطات التعليمية والعملية التي مر بها يف حياته، داعياً الطلبة إىل االستفادة 

من اللقاء ومن املضامني التي سيتم مناقشتها مع الضيف.
ب����دوره، ت��ح��دث ع��م��رو ع��ن ع��دد م��ن القضايا ال��ت��ي أخ���ذت ح��ي��زاً واس��ع��اً عىل 

ن����ط����اق اإلذاع������������ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة يف امل���ن���ف���ى يف ف������رتة ن���ش���وئ���ه���ا األوىل، وم������ن ذل���ك 
حديثه عن األناشيد الثورية وأبرز االتجاهات التي كانت سائدة يف تلك الفرتة، 
وتعريجه عىل تطور اإلذاعات وتسلسلها، ال سيما تلك التي أنشئت مع بزوغ 
فجر ال��ث��ورة الفلسطينية، إىل اللحظة ال��ت��ي ت��م فيها إن��ش��اء ص��وت فلسطني، 
وب����ات واق����ع اإلذاع������ات الفلسطينية ع���ىل ح���ال أف��ض��ل م���ن ح��ي��ث األداء وامل��ه��ن��ي��ة 

والتطور التقني.
وت����ط����رق ع����م����رو يف م����ع����رض ح���دي���ث���ه ع����ن اإلذاع����������ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ون���ش���وئ���ه���ا، 
ل��ل��ح��دي��ث ع���ن ك��ت��اب��ه ال�����ذي أص������دره ال���ع���ام امل������ايض، ب���ع���ن���وان "ص�����وت ال��ع��اص��ف��ة.. 
سرية إذاعات الثورة الفلسطينية يف املنفى"، حيث ناقش فيه والحضور عدداً 
من املحاور كان عىل رأسها التطور التاريخي لإلذاعات يف املهجر، وحديثه عن 
قصة إذاعة الثورة الفلسطينية يف بريوت أثناء االجتياح االسرائيي عام 1982، 

وأغاين العاشقني واملضامني اإلذاعية يف البث اإلذاعي.
وخ������ال ال���ل���ق���اء، أج������اب ع���م���رو ع����ن اس���ت���ف���س���ارات ط��ل��ب��ة اإلع�������ام وال���ض���ي���وف، 
والتي تمحورت حول كتابه "صوت العاصفة"، ومستقبل اإلعام اإلذاعي يف 
فلسطني، وقصور اإلع��ام وال��ذي ع��زاه عمرو إىل االرت��ه��ان السيايس، وناقش 
أي��ض��اً م��ع الطلبة اآلل��ي��ات التي م��ن خالها يمكن النهوض بمستقبل اإلع��ام، 
وكيف يمكن تسخري الوسائل اإلعامية الحديثة يف سبيل تغيري ال��رأي العام 

العاملي وحشده باتجاه القضايا الوطنية.

بمناسبة يوم المعلم العربي..

الشرطة تهدي الورود 
ألسرة التربية والتعليم في طوباس

ط���وب���اس- مل���راس���ل ß ال���خ���اص- ق��دم��ت 
ال�����ش�����رط�����ة ام�������������س،  ال�����ت�����ه�����اين وال�����������������ورود ألس�������رة 
ال�������رتب�������ي�������ة وال������ت������ع������ل������ي������م يف م������ح������اف������ظ������ة ط������وب������اس 

بمناسبة يوم املعلم العربي.
وذكر بيان إدارة العاقات العامة واإلعام 
يف الشرطة، ان املقدم حقوقي امجد الشوبيك 
م��دي��ر ش��رط��ة م��ح��اف��ظ��ة ط���وب���اس ي��راف��ق��ه ع��دد 
من ضباط الشرطة  قام بزيارة ملديرية الرتبية 

والتعليم، حيث ك��ان يف استقباله ال��دك��ت��ورة 
ريما دراغمة مديرة مديرية الرتبية والتعليم 
يف م����ح����اف����ظ����ة ط�������وب�������اس، وع����������دد م������ن م���وظ���ف���ي 
ال����رتب����ي����ة،  ح���ي���ث ق������دم ال����������ورود ل���ه���م ب��م��ن��اس��ب��ة 
ي����������وم امل�����ع�����ل�����م ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي ت������ق������دي������را ل�������دوره�������م 
يف ب�����ن�����اء وت���ن���ش���ئ���ة األج������ي������ال ال�����ق�����ادم�����ة وت����ق����دي����را 
لعطائهم و الذي يعترب أساسيا و مكما لدور 
األس������رة يف ت��رب��ي��ة األب����ن����اء م��س��ت��ق��ب��ا، وأله��م��ي��ة 
امل���ع���ل���م وم���ك���ان���ت���ه وض����������رورة اح�����رتام�����ه وت���ق���دي���ره 
ولجهودهم التي يبذلوها يف خدمة الوطن و 
الطلبة يف املحافظة ومن باب الوفاء والعرفان 
لجهودهم الجبارة يف خلق جيل واع ومحصن 

أخاقيا وتربويا.
وأضاف البيان، بان املقدم  حقوقي امجد 
ال��ش��وب��يك م��دي��ر ش��رط��ة املحافظة ي��راف��ق��ة عدد 
م��ن ضباط الشرطة  وال��دك��ت��ورة ريما دراغمة 
ق������ام������وا ب���ع���م���ل ج�����ول�����ة ع�������ىل  امل�������������دارس وق�����دم�����وا 

للمعلني الورود بمناسبة يوم املعلم العربي، 
وق���ام وال��وف��د زي���ارة جامعة ال��ق��دس املفتوحة 
ف����������رع ط���������وب���������اس، ح�����ي�����ث ك����������ان يف اس����ت����ق����ب����ال����ه����م 
الدكتور جهاد ربايعة نائب مدير الفرع وعدد 
م�����ن أع�����ض�����اء ال���ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري���س���ي���ة وت������م ت��ق��دي��م 
ال������������������ورود ألس�������������رة ج������ام������ع������ة ال��������ق��������دس امل����ف����ت����وح����ة 

التعليمية.
م������ن ج�����ان�����ب�����ه،  أك�������د امل������ق������دم ح����ق����وق����ي ام���ج���د 
الشوبيك مدير شرطة محافظة طوباس عىل 
أه��م��ي��ة االح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم، فاملعلمني هم 
حملة رسالة مقدسة وحراس القيم األخاقية 
واألم��������ن��������اء ع������ىل ت����رب����ي����ة األج�������ي�������ال ت����رب����ي����ة وط���ن���ي���ة 
سليمة ف��ه��م ح����راس ال��ق��ي��م األخ��اق��ي��ة، وه��م 
ال���رك���ي���زة األس���اس���ي���ة ض��م��ن م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م 
وال����ت����ط����وي����ر،  وب����م����ا ي����ق����وم ب�����ه م�����ن دور ب��������ارز يف 
خدمة املجتمع و املحيط به ، و ملا يرتكونه من 

األثر االيجابي لألجيال الناهضة.

دبور يبحث مع سفيرة االتحاد 
األوروبي لدى لبنان أوضاع الالجئين

ب��ريوت - وف��ا- بحث سفري دول��ة فلسطني ل��دى لبنان أش��رف دب��ور، مع رئيسة بعثة االتحاد 
األوروب����ي يف لبنان أنجلينا أي��خ��ه��ورس��ت، ام���س، أوض���اع الاجئني الفلسطينيني يف لبنان عامة 
ومخيم نهر البارد خاصة. ويف سياق آخر، بحث دبور، مع وفد جمعية املساعدات الرنويجية، 
أوضاع الاجئني الفلسطينيني يف لبنان وكيفية العمل من خال الربامج وتطويرها للتخفيف 
من معاناتهم. وقدم السفري دبور للوفد درع السفارة وفاء وتقديراً للجهود التي يبذلونها يف 

سبيل القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني.

ورشة عمل في بيت لحم
 حول مخاطر الزالزل 

 
ب���ي���ت ل���ح���م- ن���اص���ر ب����ن����ورة - ج������ورج زي���ن���ه -ع���ق���د امل����رك����ز ال�������رويس ل��ل��ع��ل��وم وال���ث���ق���اف���ة ه���ن���ا ام�����س ، 
ورشة عمل ومعرض خرائط للحد من مخاطر الزالزل يف فلسطني، تحدث فيها الدكتور جال 
الدبيك مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث يف جامعة النجاح الوطنية 
بنابلس، بحضور مدير املركز سريغي شابافالوف ومدراء املدارس وعدد من اساتذة الجامعات 

وحشد من الطلبة .
ويف محاضرته ، اكد د. الدبيك ان ال��زالزل تحدث يف اي منطقة يف العالم بغض النظر عن 
الطبيعة الجغرافية وال يمكن ألحد ان يتنبأ بها وتحصل يف لحظة انهيار الطبقات االرضية فوق 

بعضها البعض بفعل العوامل الطبيعية والنشاط البشري .
واشار اىل ان مواجهة الزالزل يبدأ من الوقاية ، اي الجاهزية للحد من االضرار التي تحدثها 
مثل بناء املنشآت واملباين بشكل قوي وهنديس يقاوم الزالزل وعىل قاعدة صخرية صلبة وان تكون 
جميع مؤسسات الدولة واملجتمع املدين جاهزة ملثل هذه الحاالت من حيث االسعاف واالنقاذ 
من قبل الدفاع املدين واملستشفيات التي تستقبل املصابني وتوفري شبكة اتصاالت قوية والتنسيق 
الكامل بني جميع املؤسسات حتى ال تحصل فوىض يف مواجهة الزالزل ، اضافة اىل التنسيق بني 

جميع الدول يف املنطقة اذ ان الزالزل عندما تحدث تشمل مساحة جغرافية كبرية . 
وعن وسائل الحماية يف البيوت اثناء الزلزال ، اشار الدبيك اىل انها تتمثل بتوفري علبة اسعاف 
اويل ومعرفة اف��راد االس��رة استخدامها والتحصن يف مواقع آمنة أق��ل عرضة لاخطار وتثبيت 
االشياء الثقيلة املعرضة للسقوط بإحكام وصيانة دورية للتمديدات الكهربائية وخطوط الغاز 
واملاء وتوفري اماكن سريعة للخروج اآلمن . وأشار الدبيك اىل اهمية الهدوء والتعرف السليم 

دون عصبية وفوىض خال كل هذه العمليات .  


