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ورشتا عمل في نابلس حول تعامل األسرة 
مع قضايا األبناء والعمل التطوعي

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم- عقد مركز أجيال للتطوير التربوي والتنمية 
املجتمعية ورشة عمل في قرية زيتا جماعني بالتنسيق مع جمعية زيتا النسائية، حول كيفية 
تعامل األسرة مع قضايا األبناء.  وتناولت الورشة عدة محاور، أولها مرتكزات التعامل األسري في 
العصر احلديث املبنية على الصدق والصراحة واالنفتاح واحلوار واملناقشة الدائمة، وتناول احملور 
الثاني قضايا الطفولة واإلشكاليات املتعلقة بها مثل العدوانية والكذب والتسرب الدراسي والغيرة، 

اما احملور الثالث فتناول مرحلة املراهقة واإلشكاليات املتعلقة بها، وكيفية التعامل معها.
وتطرق املشاركون إلى العديد من القضايا النفسية واالجتماعية التي تعاني منها األمهات في 
تعاملهن مع قضايا األبناء، وحاول املشاركون الوصول إلى حلول هادفة ميكن تطبيقها في الريف 

الفلسطيني، وحتديدًا املناطق املهمشة. 
وحضر الورشة العديد من األمهات واملهتمني في هذا املوضوع، وأدار الورشة كل من فوزية شلباية 
وسامح بني شمسة، وقال بني شمسة ان هذه النشاطات تأتي استكمااًل إلعالن سابق صادر عن وحدة 

التدريب في مركز أجيال بأنه سيعقد العديد من اللقاءات في ريف نابلس. 
كما عقدت جمعية األيدي الصغيرة اخليرية في مدينة نابلس ورشة عمل تدريبية بعنوان 
"العمل التطوعي في فلسطني "، استهدفت مجموعة من الفتيان واليافعني ممن تترواح أعمارهم 
بني 13 و17 سنة. واشتملت الورشة على التعريف بالعمل التطوعي ودوافع التطوع وواقع العمل 
التطوعي في فلسطني، كما تضمنت الورشة رصدا خلبرة املشاركني السابقة في مجال التطوع 

والتأثير الذي يحدثه التطوع على شخصيات املتطوعني .
واختار املشاركون قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والشباب كأولويات لتنفيذ برامج تطوعية 
فيها، وقدمت كل مجموعة عرضا مقترحا ملبادرة تطوعية ميكن إطالقها في كل من القطاعات 
األربعة املذكورة. وبعد أن قدمت مجموعات العمل أفكارها املقترحة، قام أعضاء الهيئة اإلدارية 
للجمعية حمدي املصري وحنان أبو غزالة مبناقشة أبعاد هذه األفكار املقترحة من املشاركني، 

وقدما لهم توصيات وأفكارا مقترحة لتطوير مبادراتهم.

وفد مشترك من "شمس" 
و"جنيف" يزور قيادة منطقة جنني 
جنني - علي سمودي - زار وفد مشترك ضم كال من عبد الله محمود مدير املشاريع في مركز 
حقوق االنسان والدميقراطية "شمس" ونيكوال ماسو ممثل  مركز "جنيف" للرقابة على القوات 

املسلحة قيادة منطقة جنني .
العميد راضي عصيدة قائد منطقة جنني والرائد محمد عالونة مدير  وكان في استقباله 

العالقات العامة واالعالم.
وحتدث العميد عصيدة عن املهام والواجبات التي تقوم بها قوات االمن الوطني في شتى املجاالت 
من اعتقال خارجني على القانون مرورا مبنع التجاوزات القانونية وصوال ملساندة القوى االمنية 
االخرى في مهامها . ونوه العميد عصيدة الى ان ضباط ومنتسبي قوات االمن الوطني يعوا متاما 
التعامل مع املواطنني ضمن املعايير التي حتتم عليهم احترام املواطن وصون كرامته، واشار الى ان 
التجاوزات في هذا املجال ملنتسبي قوات االمن الوطني ومنذ سنتني ال تتجاوز عدد اصابع اليد 
الواحدة وعندما حتصل تتم املعاجلة على الفور ويتم محاسبة الضابط او اجلندي الذي لم يتقيد 
بالتعليمات . واضاف: "نتعامل في هذا املجال مع القضاء بشقيه املدني والعسكري وهناك تعاون 

مطلق مع القضاء ونحن من الداعمني االساسيني للقضاء والقانون ".
اما عن املعيقات االساسية والتي تشكل حاجزا امام تطوير اداء القوى االمنية مبا يتماشى مع 
مسيرة النهضة االمنية التي تشهدها محافظة جنني، قال عصيدة انها التدخالت االسرائيلية 
واالنتهاكات اليومية التي تقوم بها القوات االسرائيلية للمناطق الفلسطينية هي احلاجز الوحيد، 
مع العلم ان القوى االمنية الفلسطينية تقوم بواجباتها على اكمل وجه وال تتغاضى عن كل من 

يحاول اخلروج على القانون او العبث بامن وممتلكات املواطنني .
من جتهه، اشاد الوفد بالوضع االمني املميز في احملافظة، وثمن اجلهود التي تقوم بها القوى 

االمنية لترسيخ سيادة القانون والنظام العام.

غزة-ملراسل ے اخلاص-شرعت جمعية 
املستقبل للصم الكبار بتنفيذ مشروع إدخال 
لغة اإلشارة في املرافق احلكومية، وذلك بدعم 

من مؤسستي دياكونيا/ ناد.
أن  ال��ى  أده��م عيد  وأش��ار مدير اجلمعية 
إلى  املشروع  ه��ذا  خ��الل  من  تهدف  جمعيته 
رق��م )4(  قانون  رق��م )11( من  م��ادة  تفعيل 
لعام 1999 اخلاص باملعاقني والتي تنص على: 
في  اإلش��ارة  لغة  إدخ��ال  الدولة على  "تعمل 
املرافق احلكومية"، وبالتالي تعمل على دمج 

املعاقني سمعيا في املجتمع احمللي.

وأوض���ح عيد أن ه��ذا امل��ش��روع ع��ب��ارة عن 
ثالث دورات بلغة اإلشارة املبتدئة تستهدف 
م��وظ��ف��ي األج��ه��زة األمنية  م��ن  م��ت��درب��ا   60
والبلديات وموظفي الوزارات املدنية كالصحة 
والعمل والشؤون االجتماعية واملرأة والتعليم 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���واص���ل م���ع ال���ص���م، مم���ا ميكن 
املتدربني من التعامل مع الصم في وزاراتهم 
املختلفة، ويسهل تقدمي اخلدمة لهم، مشيرًا 
الى أن كل دورة عبارة عن 36 ساعة تدريبية 
يتم فيها إكساب املتدربني املفردات األساسية 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ص���م، ض��م��ن خ��ط��ة واض��ح��ة 

سيتم  انه  وأوض��ح  اجلمعية.  لدى  ومعتمدة 
إتباع أحدث الطرق والوسائل أثناء التدريب 
حيث يتخللها العديد من األنشطة وكذلك 
العرض  وشاشة  احلاسوب  تقنيات  استخدام 
أثناء التدريب من خالل اسطوانة محوسبة 
قد  اجلمعية  ك��ان��ت  )ف��ي��دي��و/  اإلش����ارة  لغة 

أعدتها سابقا(.
وأش����ار ع��ي��د ال���ى أن امل��ت��درب��ني ف��ي ه��ذه 
الدورات سيحصلون على شهادة معتمدة من 
ميكنهم  وبالتالي  والتعليم  التربية  وزارة 
خالل  وذل���ك  متوسطة،  ب����دورات  االل��ت��ح��اق 

ح��ف��ل خ��ت��ام��ي س��ت��ع��ق��ده اجل��م��ع��ي��ة ن��ه��اي��ة 
امل����ش����روع، م��ش��ي��را ال����ى أن����ه س��ي��ت��م تصميم 
من  املبتدئة  اإلش���ارة  لغة  ق��ام��وس  وطباعة 
املتدربني  على  وتوزيعه  املشروع  هذا  خالل 

وعلى املجتمع احمللي.
بالشكر ملؤسستي دياكونيا/  وتقدم عيد 
ن���اد، وذل���ك لدعمهما ه��ذا امل��ش��روع، آم��ال أن 
احلقيقي  للتنفيذ  وص���وال  أه��داف��ه  يحقق 
باستمرار  أمله  عن  معربا  املعاقني،  لقانون 
في  واملعاقني  الصم  ملصلحة  معهما  التعاون 

غزة.

اختتام فعاليات
مخيم "بيت اللقاء" في بيت جاال

بيت جاال - جورج زينه- أقام بيت اللقاء بيت جاال احتفاال مبناسبة اختتام املخيم الصيفي 
الذي نظمه واستمر ثالثة اسابيع مبشاركة 160 طفال وطفلة بحضور حشد غفير من اولياء امور 

املشاركني واملدعوين واملتطوعني احملليني واالجانب .
وبدأ االحتفال بصالة قدمها القس نهاد سلمان، ثم القى مدير البيت جوني شهوان كلمة رحب 
فيها بالضيوف واحلضور منوها الى فعاليات وانشطة املخيم املختلفة، وقال: "حاولنا مع ادارة املخيم 
في ان نغرس القيم االيجابية وروح احملبة في نفوس املشاركني من االطفال ونقدم لهم العديد من 
الدروس واحملاضرات واالنشطة الروحية والثقافية والرياضية واملوسيقية والترفيهية باالضافة 
الى الرحالت واالشغال اليدوية والفنية،" وثمن جهود املرشدين واملرشدات واملشرفني على املخيم 

من املتطوعني احملليني االجانب وكل من ساهم في دعم املخيم واجناحه.
ثم قدم اكثر من 100 مشارك في املخيم مسرحية هادفة حول رحالت بولس الرسول التبشيرية 
حتت شعار "يلى منشي في الطريق"، وحتكي املسرحية قصة بولس الرسول ودعوة  السيد املسيح 
له حلمل الرسالة ومجريات حياته خاصة في مدينة فيليبي حيث بنيت اول كنيسه في اوروبا 
باالضافة الى العجائب والرسائل التي كتبها وقد نالت املسرحية اعجاب وتقدير احلضور، وتخلل 

احلفل العديد من الترانيم واملوسيقى.

جمعية املستقبل للصم الكبار
تنفذ مشروع إدخال لغة اإلشارة الى املرافق احلكومية

رحمي  نائل  دع��ا   - سمودي  علي   - جنني 
رئيس الهيئة الفلسطينية لطلبة اجلامعات 
ومساعد رئيس الهيئة لشؤون الضفة الغربية 
واالنسانيه  اخليرية  املؤسسات  الشلبي  عماد 
والعربية  الفلسطينية  األراض��ي  في  العاملة 
املادية  املساعدة  وتقدمي  لرعاية  واالجنبية 
دراس��ت��ه��م  ان���ه���وا  ال���دي���ن  للطلبة  وال��ع��ي��ن��ي��ة 

الهيئة الفلسطينية لطلبة اجلامعات تطالب بدعم الناجحني في الثانوية العامة
ال��ع��ام��ة بتفوق وجن���اح وي��واج��ه��ون  ال��ث��ان��وي��ة 
ص��ع��وب��ات ع��ل��ى ص��ع��ي��د اس��ت��ك��م��ال دراس��ت��ه��م 

اجلامعية .
طالب  الهيئة  ه��ن��أت  صحفي،  ب��ي��ان  وف��ي 
يعتبر  ال���ذي  جن��اح��ه��م  مبناسبة  ال��ث��ان��وي��ة  
والنهوض  البناء  مسيرة  في  لشعبنا  انتصارا 

والتنمية .
واكد  رحمي أن أعدادا كبيرة  من الطلبة 

بنجاح  التوجيهي  امتحانات  اج��ت��ازوا  الدين 
غير قادرين على استكمال دراستهم اجلامعية 
ن��ظ��را ل���أوض���اع االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي مت��ر بها 
املؤسسات  ك��اف��ه  م��ن  يتوجب  مم��ا  عائالتهم 
يتمكنوا  حتى  لهم  الدعم  أشكال  كل  تقدمي 

من حتقيق أمالهم.
ومن جهته، قال الشلبي: "ان الهيئة تبذل 
قصارى جهدها من اجل تقدمي أفضل اخلدمات 

االقتصادية  األعباء  من  والتخفيف  للطلبة 
من  أيضا  وتسعى  ذوي��ه��م،  عاتق  على  امللقاة 
وللحيلولة  اجلامعيني  الطلبة  مساعدة  اجل 
أوض���اع  ب��س��ب  ال���دراس���ة  ع��ن  انقطاعهم  دون 

عائالتهم االقتصادية الصعبة". 


