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وذلك اليوم السبت
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بيت حنينا

محالت
كرامة كرامة سبورت

يعلن الى اهالي 
القدس عن افتتاح

لأللبسة الداخلية 
النسائية

والدعوة عامــة

ز8/7)18(

في بيت حنينا - بجانب صيدلية ميمي فارم 
 ت 025837979

ز8/7)15(

نحن نعمل على دراسة طبية للتخفيف على اولئك الذين يعانون من الصداع الناجت عن الصوم في شهر 
رمضان هدف هذه الدراسة هو اختبار ما اذا كان اخذ حبة دواء قبل بدء الصوم يوميا سوف يقلل من 

الصداع وبالتالي يحد من ظاهرة االفطار قبل نهاية الصوم.
الدواء الذي نقوم باختباره واجراء الدراسة عليه هو دواء معروف ينتشر استعماله بشكل واسع وليس 
بدواء جديد هذا يعني انه في حالة انه اثبت فعاليته في الوقاية من الصداع خالل فترة الصوم 

التسهيل على نسبة كبيرة من الصائمني في امتام صيامهم دون الم وتعب.
كيفية اجراء الدراسة

ستجرى الدراسة خالل االسبوعني االولني في شهر رمضان حيث يحصل كل مشارك على 14 حبة دواء.
يتناول كل مشارك حبة واحدة في فترة السحور 

سوف يتم تقسيم املشاركني الى مجموعتني 
املجموعة االول سوف تتناول الدواء موضع الدراسة ملدة ستة ايام متتالية وبعد ذلك دواء وهمي )حبة 

سكر( في فترة الثمانية ايام املتبقية 
املجموعة الثانية سوف تتناول الدواء الوهمي )حبة السكر( ملدة ثمانية ايام متتالية وبعد ذلك حبة 

الدواء )موضع الدراسة( ملدة ستة ايام متتالية
سوف تقوم بدراسة حاالت الصداع في املجموعتني خالل الصوم 

سوف يتم استخدام موقع الدراسة لتتبع جتربة الناس في كل يوم من الصيام سوف يطلب من كل 
املشاركني الدخول الى املوقع يوميا بعد انتهاء فترة الصوم وتعبئة استطالع عن جتربتهم في هذا  

اليوم وتعبئة هذا االستبيان ال تستغرق اكثر من ثالث دقائق.
بامكان املشاركني غير املتصلني باالنترنت تعبئة استمارة ورقية او سيتم االتصال بهم هاتفيا.

من هم املؤهلني للدراسة
كل من يتمتع بصحة جيدة ويتراوح عمره ما بني 18-65 عاما ويعاني من الصداع عند الصوم - النساء 

احلوامل وكذلك من هن في فترة احليض ال ميكن لهن املشاركة.
نأمل املساعدة من اجلميع لتسهيل عملية الصوم على فئة كبيرة من الصائمني 

حبة الدواء التي جترى الدراسة عليها ثمنها مرتفع ولكن سوف نزودكم بها مجانا.

ال صداع بعد اليوم

في شهر رمضان املبارك

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بالرقم  0523374676
www.ramadanheadache.com : او زيارة املوقع االلكتروني

كلية تدريب قلنديا

اسماء املقبولني في كلية تدريب قلنديا للعام الدراسي 2010/2011
تعلن كلية تدريب قلنديا عن قبول التالية اسماءهم في الكلية موزعني على التخصصات كما يلي :

مالحظات:
يوم االثنني  املوافق 2010/8/9 على املقبولني احلضور الى الكلية حسب التواريخ التالية:  يوم االحد  املوافق 2010/8/8 

مصطحبني معهم اولياء امورهم وبطاقة املؤن املسجل بها املتقدم  والشهادات االصلية ومبلغ خمسون دينارا اردنيا )عشرون دينارا رسوم 
تسجيل غير مستردة  وثالثون دينارا رسوم تأمني مستردة( الستكمال اجراءات قبولهم. ومن يتخلف يعتبر مستنكفا.

تخصص التبريد وتكييف الهواء
زياد محمد أحمد عمر ، محمد عبد الغني أحمد سياج، محمد جمال محمد ابو صالح ، محمد ماهر نعيم حمامره ، عدي يوسف محمد حيح، محمد 
عبد الناصر مصطفى خلوف، ادهم فخري محمد سليط، محمود ساطي يوسف ابو حرب ، علي عبد الرؤوف محمد أبو حسن ، سائد فتحي مسعود 
حماد، عبد الله عبد الله حسني حماده، محمد محمود صبحي خطيب، احمد فاخر ابراهيم حواري، مؤمن عبد احلكيم رشيد بدر ، نظمي أنور نظمي 
قطوسه ، مصطفى ابراهيم خالد شناوي ، عوض صالح ابراهيم منر ، صالح الدين ظاهر أحمد حميدات، هيثم ناصر عبد اجلواد الشافعي ، جهاد بالل 

ابراهيم اجناص، أحمد محمد شعبان شراكة.
العامة الكهرباء  تخصص 

حسني ياسر علي مشارقه ، محمد أحمد حسني أبوزنيد، مصعب نايف حسني أبوزنيد، بشار عواد عوض غيث، محمد عطا علي أبو ريا، أحمد يوسف 
اسماعيل مشارقه ، محمود نبيل مصطفى أبو بكر ، تامر خالد أحمد عثامنه، عبد الرحمن يعقوب صبحي مصري ، فايز عاطف فايز نغنغيه، ساري 
خالد عبد الرحمن سليمان ، هيثم عبد الله يوسف عبد احلج، مصعب جميل عبد حج، ميسره محمود محمد نور ، محمد نادر أحمد الكوع، مجاهد 
جمعة حسني أزعر ، أحمد عبد الله زكي قمر ، زيد جمال عصام العشى، ابراهيم جمال سليمان حوشيه ، لؤي طالل عبد املالك عيده، محمد خليل علي 

شخامي، عبد الله أحمد عليان عليان ، بشير محمد زهدي طمليه، محمد فارس توفيق ابوزايد، أسعد معتز أسعد حمادنه، ايهاب علي محمد السراج.
 تخصص كهرباء السيارات

خليل جمال خليل فرج ، عكرمه مشهور حسني مسامله، جهاد خالد موسى السراحنه، أحمد سامي عبد الرحمن شرحه، يزن محمد عبد الرحمن عدوي، 
وسيم حسام محمد العمور ، وسيم وليد محمد البزور، سامر محمد عياده بالونة، محمود مصطفى عوض مرزوق، عامر سمير مصطفى عياط، محمد حمدي 
محمد البحش، سعد سعد عيد مصيعي، طارق أحمد عبد الكرمي حج علي، جنم عبد الكرمي محمد لشعور ، عبد اجلواد فؤاد عبد اجلواد اخلليلي، محمد 

مازن عبد القادر رجبي، ايهاب محمد ابراهيم الشيخ ، عبد الرحمن لؤي عبد احلليم خواجا، صفوت عماد صادق سيوري، أحمد نظمي علي قنداح.
 تخصص اخلراطة وتفصيل االملنيوم

جهاد زياد أحمد سياج، محمد سامي شاكر حيح، علي أحمد محمد سلطان ، محمد محمود يوسف أوالد محمد، خليل عيسى جميل عجلوني، حامد 
عمر عثمان حبش، طارق جبريل محمد بلحاوي ، منتصر غازي موسى أبوحسن، أنس محمد ابراهيم أبومتام ، شاكر جبر محمد بحيري، يوسف يعقوب 
اسماعيل جباره ، أحمد محمد حسن عيد، معاذ دواود سليمان أبوحمادة، ماهر محمد سعيد ناصر ، عثمان زكريا اسماعيل جباره، منير عماد خليل  
ابراهيم صافي، مهند حسام عبدالله ميمي، عمران عيسى  أنس حسان مصطفى خليل، سليمان محمد عبدالفتاح  خطيب، محمد أحمد  دارخليل، 

محمود حمد، مروان محمد عبدالله يعقوب ، فراس أحمد يوسف مبارك، ابراهيم يوسف صالح  حسونه.
السيارات تخصص ميكانيكا 

اسالم فايز عبد املهدي ديه ، محمد عابد الياس البكري ، انس عبدالهادي مصطفى سراحنه، رجا طالب رجا عبيد الله، ياسني ايوب صادق ابوزعنونه، 
حسن عزت حمودة كفايه ، فراس سمير محمد ابوكويك، محمد رجا سليمان حوشيه ، زياد ياسر موسى شماسنه، ريان عطا محمد البياع ، محمد عايد 
عبداملجيد محمد أحمد، يزن عادل مصطفى شبيطه، عبداحلق محمود أحمد شمله، محمد باسل محمود رشدان، ايسم عاطف عساف ابوزنيه ، موفق 

محمد حسن ابو عطية، محمد فايز حسني مطاحن، محمد اسماعيل محمد ابو حلوه، محمد احمد فايز نغنغيه، محمد محمود تايه غبيه.
تخصص جتليس ودهان السيارات

محمود وليد حمد كرجه، محمد زكريا سليم السالميه، مراد فؤاد محمد بستيجي، قلب الدين نصار محمد زامل، محمد عطا محمد براغيثي، صالح 
موسى عبد الله شماسنه، محمد نافز محمد ناصر، عبد الله عيسى عبد الفتاح القطاوي، محمد رائد تايه كسبه، ايسر جمال جاسر بدر، حمزه زياد 
صبحي سائح ، جالء عصام شريف ابوالرب، سامر محمد عبد احلميد بدران، محمود يوسف محمد قطاوي، ثائر عثمان صالح ابوحماده، خالد محمد 

حسن عبيه ، جالل غالب محمد ابوعابد، امين محمد سليمان مصطفى، صهيب عدنان جمعه موسى.
تخصص احلدادة وتفصيل االملنيوم

هيثم عماد احمد حمدان ، محمد يوسف محمود أبوفضه، يعقوب حسني فياض الزغارنه، عبد الفتاح حسني عبد الفتاح بستنجي، محمد حسني 
خليل حمامره، ايهاب شاهرعبدالفتاح صالح، عبد الله محمد عبد الله زيدات، صالح هيثم صالح أبوحامد، قاسم ناجح قاسم درواشه، علي عوض فالح 
عبداجلبار، ابراهيم أحمد عبداحلميد بدران، معتصم حابس محمد ابوالرب، براء ابراهيم حسن سعايده، اسماعيل حتسني عبد املجيد غامن، أشرف 
كمال خليل مطور ، موسى صدقي حسني قطم، عبد العزيز محمد عبدالعزيز أبوظاهر ، عمران مطيع عبد القادر طه، يزيد عبد اجلابر عبد الفتاح 

عبد الفتاح، فاروق جميل حسن سالمه.
تخصص النجارة وصناعة االثاث

محمد  عمرو،  محمود  ياسر  مؤمن   ، الرجبي  حامد  احلليم  عبد  محمد  العرايفي،  صالح  عرايفي  الرحمن  عبد  اطبيش،  اسماعيل  ابرهيم  اسماعيل 
محيسن محمد مبروك، مصطفى حربي  حسن شيخ، عمار جمال ابراهيم اجناص، عبد الله صالح عبد الله حموده، سالم أحمد سالم أبو سالم ، عنان 
محمد صالح حماد، اسالم جميل محمد أبوصبح، يوسف محمد عبدالرحمن ابوالرب ، همام أحمد صالح شناعه، علي عثمان علي تركمان ، راشد عبد 
الرحمن أحمد ابوزريق، محمود عمر خليل النجار ، مؤمن حسن أحمد شرفي ، عبدالرؤوف باسم عبدالرؤوف عامر، عالء غازي أحمد طوخي ، مجد 

عوده عبدالرحمن فضل الله ، محمد عادل محمود عواد.
تخصص صيانة احلاسوب

زاهر عزمي محمد مصري ، محمد عادل محمد الدراغمه، علي “محمد أكرم” رشاد أبو هيكل ، لؤي عايد محمد عوده، طارق فضل سعدي ادعيس، محمود 
كمال حسن أبو زنيد ، عوض منر عوض فراج، عالء زاهي محمد دارطاهر ، محمد عبد الله احمد حميده، امير صالح خليل ابو العرايس ، احمد خميس 
محمود عابده، اسامه محمد حجازي أبو ربيع ، هايل فؤاد مرعي مرجتى، بهاء حسني عمر باللطه، اسيد برهان عزات جرار، انس مازن مصطفى جرار، 

اسالم ماهر خليل ابو جعصه، يونس محمد محمود دغلس، ابراهيم جمال محمد علي، فضل عبد العزيز بدر ابورميله، اسماعيل صافي اسماعيل زيد.
تخصص الديكور وتشييد االبنية

عالء جبريل جميل أبو فاره، روحي رامي روحي سلطان متيمي، ليث حسن عبد احلافظ أبو شمعه، عبد الهادي مازن قدر احلروب، ساهر ابراهيم محمد طالب 
، محمد مصطفى محمد اخلربي ، مجد عيسى محمد طه، ادريس عماد ابراهيم محيسن، حسن أحمد عبدالله الفقيه، عالء وهبه موسى عيد، محمد نور 
الدين خالد منصور، صابر محمد محمود أبو سالمه، أحمد محمود محمد ستيتي، املنذر سعيد أحمد قبها، أحمد نضال اكرم عابد، سعيد محمد سعيد ناصر ، 
نور الدين كمال سعيد خشان، علي عبد الناصر ابراهيم عبد القادر، أحمد عبد الفتاح أحمد يونس، منتصر ماجد فاروق شحاده، عماد سعيد احمد خشان.

تخصص ميكانيكا الديزل واالالت الزراعية
ليث حمد محمود بني عودة، زياد ابراهيم حسن ابوسليم، عالء يوسف محمد زبيدات ، عبد الله محمد عبد الله طريق ، يونس خليل حسن زبيدات، 
علي نادر توفيق ابوزبيده، محمود ابراهيم عبد جرمي، عبد محمد عبد زبيدات، محمد محمود علي حلو، ربيع موسى جبر دعابس، يزن ماجد نصر 
الله ابوزهري، منتصر فالح احمد وخمان ، يحيى احمد موسى ابوداهوك، حسن محمد عبد الفتاح خميس ، جهاد حسني مصطفى ابوسليم، موسى فايز 
موسى ابوجدوع، حمزة علي حسني العبيات، رائد ضمني محمد املسعودي، منر حسن منر خليل، حمزة خالد محمود ابوجودة، علي عمرعلي ابوهنيه، 
الكرمي  عبد  محمود  محمد  ابوجابر،  ربحي  “محمدعبد”  احمد   ، غريب  احمد  ماهر  اتهم  عــودة،  بني  مرعي  احمد  امين  مساعيد،  خليف  سعد  اكــرم 
زبيدات، احمد عمر محمد زبيدات، علي راقي عبد الفتاح دوابشه ، شقر فالح احمد وضمان، عفيف سمير عفيف ذياب، مراد احمد عبد الله طريق، 
مجاهد فارس حسني سوامله، ربيع مصطفى درويش شافعي ، منجد طالب ابراهيم حروب ، صالح بديع صالح غيث ، محمد جمال محمد بدوي ، محمد 
ابراهيم خليل دارخليل، محمد عبد الكرمي ابراهيم الغوادرة، عبد الله عصام عبد الله صالح، حسام عبد القادر صابر اعرج، طارق غازي حسن خميس.

تخصص صيانة االجهزة املكتبية والكمبيوتر
الكرمي  عبد  ابراهيم  اخلليلي،  محمد  صبيح  امين   ، اجلمل  علي  نبيل  ايهاب   ، ابوخرطبيل  الرحمن  عبد  فيصل  محمد   ، خطيب  محمود  جمال  عامر 
فواز عايد، احمد مازن ناجي شماسنه، احمد ابراهيم جمعة دسوقي، عبد الرحمن ابراهيم سعيد ابوسالم، طارق ناصر سعيد بسومي، محمد رياض 
محمد مخلوف، عادل هاني اسماعيل عابدين، محمد سمير رجا ابواحلسن، حسن عماد ابراهيم خالد، رزق غسان رزق دغلس، احسان توفيق احسان 

ابوحديد، اسيد برهان عزات جرار، عمر عصام محمد ابو عكر، عبد الرحمن محمد يوسف عايد، تامر نبيل محمد عامر، احمد توفيق كامل كعكور.
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الكلية العصرية
رام الله - تلفون: 2967021 – فاكس: 2967025

info@mcc.edu.ps :بريد الكتروني

الكليـــــــــــــة العصريــــــــــــة  
 )27( عاما من العطاء املتواصل  1983-2010م

تخصصات مختارة بعناية فائقة ... طريقك لضمان وظيفة او عمل عند التخرج 
إعالن عن بدء تقدمي طلبات االلتحاق

للفصل الدراسي األول من العام األكادميي 2010 / 2011
الثانوية  الدراسة  امتحان  في  الناجحني  الطلبة  ألبنائنا  والتبريكات  التهنئة  آيات  بأسمى  العصرية  الكلية  تتقدم 
طلبات  قبول  بــاب  فتح  عن  فيها  والتسجيل  القبول  دائــرة  وتعلن  مشرقا،  مستقباًل  لهم  وتتمنى  كافة،  بفروعه  العامة 

االلتحاق للفصل الدراسي األول من العام األكادميي 2010 / 2011 في تخصصات الكلية العصرية املختلفة:

التنفسية،  الرعاية  الصحية،  الرقابة  واالنعاش،  التخدير  الصيدلة،  التمريض، 
 ، الرقابة الصحية، العالج الطبيعي، الصحافة واالعالم، القانون »مساعد عدلي« 
االدارة، احملاسبة، العلوم املالية واملصرفية، البرمجيات وقواعد البيانات، التربية.

الله  رام  »مشفى  الطبي/  فلسطني  مجمع  »مقابل  الصحي(  العصرية  )مجمع  تأسيس  بشرى  للطلبة  الكلية  وتــزف 
احلكومي«  . 

كما ويسعدنا ان نزف للطلبة بشرى موافقة وزارة التربية والتعليم العالي 
المبدئية على تحويل الكلية العصرية الى كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس

الدرجة  العالي للحصول على موافقة العتماد برامج متنح  التعليم  لوزارة  وهي عاكفة على تقدمي طلبات اعتماد 
اجلامعية االولى )البكالوريوس( وستعلن عن ذلك في حينه  

يتم استالم طلبات االلتحاق من دائرة القبول والتسجيل لقاء رسم قدره )160( شيكل غير مستردة في حرم الكلية 
الثامنة صباحًا  الساعة  ، من   2010/7/26 ، اعتبارا من صباح يوم االثنني املصادف  العصرية الصحي  الواقع في مجمع 

وحتى الساعة الرابعة ما عدا أيام اجلمع، كما ويستوفى ) 60( شيكل رسم امتحان قبول. 
الوثائق املطلوبة: صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة ، صورة مصدقة عن شهادة امليالد  ، صورة عن الهوية 

الشخصية، صورة عن هوية ولي االمر ملن يرغب بتقدمي طلبات للمنح والقروض ، أربع صور شخصية. 

دائرة القبول والتسجيل   
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شركة كهرباء محافظة القدس املساهمة احملدودة
JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD

اعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الساعة 
الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا في االيام والتواريخ املبينة فيما 

يلي عن املناطق التالية من منطقة بيت حلم:

2010/8/7 يوم السبت   .1
أ( جزء من شارع القدس اخلليل قرب املقاطعة، املقاطعة واملنطقة احمليطة   
بــهــا، عــمــارة عــلــقــم، الــبــنــك الــعــقــاري املــصــري الــعــربــي، الــبــنــك االســالمــي 
واملنطقة  طربوش  ابو  ستانلس  مصنع  الدوحة،  مدخل  اول  الفلسطيني، 

احمليطة.
ب( كامل قرية كوزيبا ويشمل جميع املناشير.  

2010/8/8 يوم االحد   .2
اجزاء من شارع املهد وتشمل مستشفى بني، مبنى سفن غيتس، مطعم رمي   

البوادي، واملناطق احمليطة.
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناجت عن قيام الشركة بأعمال التحويالت 

والصيانة على شبكات الضغط العالي املزودة لتلك املناطق.
دائرة العالقات العامة

مركز "شمس" يختتم دورة 
تدريبية حول حقوق االنسان

رام الله- كامل جبيل-اختتم مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس"، هنا امس أعمال دورة تدريبية 
في مجال حقوق اإلنسان ، شارك فيها 1٩ متدربا ومتدربة من مختلف محافظات الضفة ،واستمرت الدورة 
ملدة أسبوع بواقع خمس ساعات يوميًا، واحتوت على العديد من اجللسات التدريبية التي تناولت العديد 
العاملي  الدولية حلقوق اإلنسان ) اإلعالن  الشرعية  الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان منها  من االتفاقيات 
حلقوق اإلنسان، العهدان الدوليان اخلاصان باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واحلقوق املدنية 

والسياسية(، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
من جهته دعا عبد الله محمود ، منسق املشاريع في املركز ، املشاركني إلى االستفادة من االمكانيات التي 
يوفرها املركز بهذه املوضوعات ،وأشار إلى أن  أولويات املركز وأهدافه  نشر  وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في  
املجتمع الفلسطيني. كما دعا املشاركات واملشاركني إلى االستفادة  من هذه الدورة في حياتهم العملية من 
خالل نقل املعارف إلى أقرانهم ومؤسساتهم  . وكانت الدورة قد تناولت معرفة حقوق اإلنسان وخصائصها،وهي  
املعايير األساسية التي ال ميكن للناس من دونها،أن يعيشوا بكرامة كبشر. وبإعتبار حقوق اإلنسان هي أساس 

احلرية والعدالة والسالم، وإن من شأن احترامها أن يتيح امكانية  تنمية الفرد واملجتمع تنمية كاملة.
كما تناولت الدورة فئات احلقوق التي ميكن تصنيفها إلى ثالث فئات هي احلقوق املدنية والسياسية 
)وتسمى أيضًا "اجليل األول من احلقوق"(، وهي مرتبطة باحلريات وتشمل احلق في احلياة واحلرية واألمن؛ 
وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية  املشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير 
والدين؛ وحرية االشتراك في اجلمعيات والتجمع. أما احلقوق االقتصادية واالجتماعية )وتسمى أيضًا "اجليل 
الثاني من احلقوق"(، وهي مرتبطة باألمن وتشمل: العمل والتعليم واملستوى الالئق للمعيشة؛ واملأكل واملأوى 
والرعاية الصحية.واحلقوق البيئية والثقافية والتنموية )وتسمى "اجليل الثالث من احلقوق"(، وتشمل حق 

العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ واحلق في التنمية الثقافية والسياسية واالقتصادية.
وشدد املدربون على أنه وعلى الرغم من االجتهادات القانونية املختلفة حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

،إال أن هذا اإلعالن مهد الطريق أمام القانون الدولي حلقوق اإلنسان، وميثل وثيقة لها قوتها األدبية.

مركز مدى اإلبداعي يختتم فعالياته الصيفية مبسيرة لألطفال في شوارع سلوان
ال��ق��دس – م��راس��ل ال��ق��دس اخل��اص - اختتم 
ألعاب  ب��األم��س نشاطات  اإلب��داع��ي  م��دى  م��رك��ز 
ال��ص��ي��ف ل��أط��ف��ال ال��ت��ي اس��ت��م��رت مل���دة اس��ب��وع 
النشاطات  من  العديد  تخببها  سلوان،  بلدة  في 
وطفلة  ط��ف��ال   250 ع��ل��ى  ي��زي��د  مل��ا  الترفيهية 
واشتملت  امل��ج��اورة.   واألح��ي��اء  البلدة  سكان  من 
ال��ن��ش��اط��ات ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن األل���ع���اب املميزة 
والعروض املسرحية وحلقات فنون وغناء ودبكة 
للتعرف على  إرش���ادي���ة  إل���ى ج���والت  ب��اإلض��اف��ة 
املركز  نظم  وق��د  املنطقة.   ف��ي  األث��ري��ة  امل��واق��ع 
وادي  ش��وارع  الفعاليات مسيرة جابت  في ختام 
بالعيش  حقهم  ع��ن  األط��ف��ال  فيها  عبر  ح��ل��وة 

ف��ي ق��ري��ت��ه��م ب��أم��ان وح���ري���ة، ب���دال م��ن سياسة 
السلطات اإلسرائيلية باالعتقاالت واالعتداءات 
ع��ل��ى ال��ع��ش��رات م���ن أط���ف���ال س���ل���وان، ب��اإلض��اف��ة 
أسفل  جت��ري  التي  االستيطانية  احلفريات  إل��ى 
منازلهم.   وقد أطلق األطفال في نهاية املسيرة 
مع  الفلسطيني،  العلم  بألوان  ملونا  بالونا   800

صرخات الفرح واألمل مبستقبل أفضل.  
وُأتبعت املسيرة بحفل ختامي لدورة فعاليات 
حلوة  وادي  ف��رق��ة  خ��الل��ه  ق��دم��ت   2010 صيف 
دبكة  ع��رض  للمركز  التابعة  الشعبية  للفنون 
ب��ق��ي��ادة امل��درب��ة آث���ار ال��ص��ب��اح.  واخ��ت��ت��م احلفل 
بتكرمي زهرات وأشبال سلوان املبدعني، واملتفوقني 

ف���ي ام��ت��ح��ان��ات ش���ه���ادة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة، كما 
كرمت املصابني من سكان احلي خالل اعتداءات 
املستوطنني،  منهم عضو جلنة وادي حلوة أحمد 
القراعني، الذي قال: "إنني فخور جدًا مبا قدمه 
ويقدمه شاباتنا وشبابنا من جهود جبارة إلجناح 
إال  الصعبة  الظروف  الفعاليات برغم  مثل هذه 
أنني أشهد اليوم أكثر الفعاليات متيزًا وإبداعًا، 
كما أنني أفتخر بأنني ابن هذه القرية الصامدة 
ب��رغ��م ك��ل االع���ت���داءات امل��س��ت��م��رة ع��ل��ى سكانها 
جواد  املركز  مدير  ق��ال  جهته،  من    " وهويتها. 
في  نشاطنا  توسيع  أجل  من  نعمل  "إننا  صيام: 
سلوان  في  األطفال  من  املزيد  ليشمل  املستقبل 

وخصوصًا أولئك الذين يسكنون األماكن األشد 
ف��ق��رًا واألك��ث��ر ت��ض��ررًا ب��ال��وض��ع األم��ن��ي السيئ" 
يعبر  آمنة  بيئة  إلي��ج��اد  نعمل  إننا   " وأض���اف: 
فيها األطفال عن أنفسهم بعيدًا عن مشاهد الهدم 
واالعتقاالت  املسلحة  واالشتباكات  واالنهيارات 
العامالت  إح��دى  حسن،  منى  وقالت   " املتكررة. 
من  الكثير  ميلكون  سلوان  سكان  "إن  املركز:  في 
اإلرادة والطموح، وقد أثبتوا دائمًا أنهم جبارين 
ب��ص��م��وده��م ه���ذا وأن��ه��م ق���ادري���ن ع��ل��ى تعويض 
كمقدسيني  جميعا  وعلينا  بأنفسهم،  أنفسهم 
سلوان  في  وإخواننا  أخواتنا  جانب  إلى  نقف  أن 

ودعمهم من أجل إعادة األمل مبستقبل واعد"
املتطوعني  الشباب  أح��د  غيث،  مجد  وق��ال 
املقيمني على النشاطات: " نستقبل في كل يوم 

بتحقيق  ونشعر  األط��ف��ال،  م��ن  متزايدة  أع���داد 
املزيد  بتقدمي  حتديا  يشكل  مم��ا  أك��ب��ر،  جن��اح 
كما  وذوي��ه��م"  األط��ف��ال  ظ��ن  لنكون عند حسن 
عبر األطفال عن فرحتهم واستمتاعهم بفعاليات 
الصيف، وقالت، رزان أبو خموم، إحدى املشاركات: 
"إنني سعيدة لوجود مركز مدى، واملركز به الكثير 
وأنا  واحل��اس��وب،  واملوسيقى  املسلية  األش��ي��اء  من 

أحب ألعاب الصيف كثيرًا"
يذكر ان بلدة سلوان تفتقر ألي مراكز ترفيهية 
لأطفال أو نواٍد أو متنزهات أو حتى ساحات لعب 
آمنة يقضي فيها األطفال أوقات فراغهم، فيقضي 
معظم الصغار أوقاتهم في الشوارع واألزقة الغير 
البؤر  ح��راس  بيد  السالح  تواجد  ظل  في  آمنة 

االستيطانية بشكل يومي.

القدس/ اطفال مركز مدى يطلقون بالونات االماني في وادي حلوة قرب املسجد االقصى .  
         تصوير محمود عليان

ورشة عمل في رام الله لدعم احلقوق 
الرياضية لذوي االحتياجات اخلاصة 

رام الله – نظمت في مدينة رام الله امس على مدار يومني سلسلة ورشات عمل حول تعزيز العمل 
املشترك بني املؤسسات العاملة في مجال االعاقة لدعم رياضة وحقوق االشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة، بتنفيذ مؤسسة )ميرسي كور( وبالشراكة مع اللجنة الباراملبية الفلسطينية ضمن مشروع 
"الرياضة من أجل التغيير" بتمويل من االحتاد االوروبي.   ويهدف املشروع إلى متكني الشباب ذوي 
اإلعاقة  من أجل مجتمع مدني متكامل من خالل زيادة الثقة والقدرات القيادية للشباب والشابات ذوي 
اإلعاقة )15-28 عاما( عن طريق ممارستهم ألنشطة رياضية متخصصة ونشاطات متعلقة بالقيادة 
واملناصرة. ويسعى املشروع إلى حتسني وتطوير قدرات اللجنة الباراملبية واألندية الرياضة املهتمة من 
خالل تنفيذ برامج وورشات متخصصة في مجال التأهيل والتدريب الرياضي والتمكني، ستؤدي إلى 
التطوير املؤسسي وتعزيز التواصل مع احلركة اإلقليمية والباراملبية الدولية، لزيادة وعي ودعم املجتمع 

حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتوحيد جهود املؤسسات املبذولة في مجال املناصرة والتوعية.
وتهدف الورشة االولى الى مساعدة املشاركني واملشاركات في حتديد االحتياجات واالولويات للتفاعل 
فيما بينهم، والتمكن من حتليل القضايا املتعلقة بقطاع االعاقة في املنطقة واخلدمات القائمة وتوزيعها 
وتنوعها وتلبيتها الحتياجات الفئة املستهدفة والتركيز بشكل أكبر على املواضيع املتعلقة بالرياضة 

وحتديد املشكالت املوجودة على هذا الصعيد واولويات العمل فيها بشكل عام.
وفي هذا اإلطار، فقد مت عقد مجموعة من اإلجتماعات التحضيرية مع جلان التنسيق العاملة في 
مجال اإلعاقة في الضفة الغربية من أجل اإلعداد لورشات عمل خاصة لتوحيد جهودهم فيما يتعلق 

بدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحقهم في ممارسة النشاطات الرياضية.
كور(،  )ميرسي  مؤسسة  في  املشروع  منسق  ادكيدك  احسان  احملامي  األول��ى  العمل  ورش��ة  وافتتح 
املؤسسة،  عام  مدير  بندك  لنا  املدربة  ضم  املجتمعية(  للتنمية  )ق��ادر  مؤسسة  من  طاقم  ومشاركة 

واملدربني زياد عمرو وجورج منصور.


