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•للراغبني أن يصبحوا محاسبني مهنيني معتمدين 	
•للذين يسعون للحصول على شهادة مزاولة املهنة 	

•ملن يرغب أن ميلك شهادات دولية في احملاسبة 	
•ملن يخطط أن يكون مستشارًا ماليًا مهنيًا 	

وملن قرر أن ميلك اخلبرة العملية والبرامج املساعدة

WWW.pafm.ps
info@pafm.ps
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يعلن املركز الروسي لطب العيون عن وصول أحدث 
أجهزة تصحيح النظر

الليزك
) قصر النظر , طول النظر , االنحراف (

وعالج القرنية املخروطية
Keratoconus

وأن موعد:

. • عمليات الليزك وعالج الشبكية بالليزر من 2012/5/12 وحتى 2012/6/10	
م • عمليات Crosslinking من 2012/5/25 وحتى 2012/5/28	

اخلليل – دوار الصحة – طلعة ادعيس –عمارة الصفا واملروة 
هاتف :02-2213380 /02-2213381 / 

جوال:0598250203

املركز الروسي لطب العيون
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 نابلس- غسان الكتوت - الرواد للصحافة واإلعالم - أوصى مختصون ، 
بضرورة وضع إستراتيجية للعمل اإلعالمي وترجمتها إلى برامج عمل مع 
التركيز على قضايا املرأة وحقوقها، وكذلك إنتاج برامج توعية من وسائل 
اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة، لرفع مكانة املرأة من خالل تعليم 
الفتيات والتركيز على أهمية التعليم وربط ذلك بالتنمية املجتمعية، 

وأهمية إشراك املرأة شأنها شأن أي فرد في املجتمع. 
جاء ذلك خالل ورشة عمل بعنوان : "صورة املرأة في اإلعالم" عقدها 
مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس"، وذلك ضمن أنشطة 
كليات  لطلبة  الصالح  واحلكم  اإلنسان  حقوق  مفاهيم  تعزيز  مشروع 
الشريعة في اجلامعات الفلسطينية بدعم من مؤسسة املستقبل، حضرها 

عدد من طالب كلية الشريعة.
كما اوصى املشاركون بإيجاد إعالم نسوي قادر على شرح قضية املرأة، 
وفق خطط موجهة، للمساعدة في حصول املرأة على كافة حقوقها، وإنشاء 
دراسة  الرئيسية  مهمته  تكون  وقضاياها  امل��رأة  إعالمي خلدمة  مرصد 
مضامني األدوات اإلعالمية من برامج ودراما وغيرها ورصد ما تنقله من 
صور عن املرأة مع التأكيد على أن يقوم املرصد برصد الواقع بسلبياته 
وايجابياته، واستخدام وسائل اإلعالم لتقدمي صورة جديدة مختلفة 

عن الصور السائدة في اإلعالم والتي تكرس دونية النساء.
مرحبًا  "ش��م��س"  مركز  م��ن  ال��ورش��ة عدلي قصول  افتتح  ق��د  وك��ان 

باحلضور، وقدم تعريفًا باملركز وبأهداف املشروع.
صورة سلعية ....

السياسية  العلوم  ف��ي قسم  واحمل��اض��ر  االع��الم��ي  أوض��ح  م��ن جانبه، 
املختلفة  اإلع��الم  وسائل  أن  خلف،  سهيل  الوطنية  النجاح  جامعة  في 
لعبت دورًا بعيدًا وواضحًا في جتسيد هذه الظاهرة من خالل تقدميها 
أو اخلانعة، لذلك ال بد  السلعية اإليروتيكية  أو  املرأة املستلبة  لصورة 
املرأة وتناول قضاياها في وسائل  من اخلوض في كيفية تقدمي صورة 
التي تسعى  األه��داف  ماهية  ما قد يكشف عن  وه��و  العربية،  اإلع��الم 
وسائل اإلعالم بشكل قصدي أو غير قصدي لتثبيته في الواقع ليقرأ 
درجة متيزه وصور وأساليب ما تنتجه كثيرا من األدوات اإلعالمية في 

معاجلة قضايا املرأة املختلفة.
وقال أن وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها تعتبر قوة تشكيل للوعي 
وبناء االجتاهات والقيم وخاصة الوعي الثقافي بدور املرأة في املجتمع، 
وأن وسائل اإلعالم املرئية تعد إحدى أهم هذه الوسائل الستحواذها الكامل 
على جمهور املشاهدين وإدراكهم، خاصة مع تواجد نسبة ال بأس بها من 
األمية، مبينا أنه وبالرغم من تطور وسائل االتصال وقنوات املعلومات، إال 
أن االتصال اإلعالمي ال زال بحاجة إلى تطور حتى ميكن التعبير الصادق 

عن املجتمع وحركة التطور به.
ادوار متعددة.... 

وشدد خلف على أهمية تناول اإلعالم املرئي بصورة تصبغ اإليجابية 
في طرحها عن السلبية، ومن أول هذه القضايا كانت قضية املرأة ورؤية 
مجتمعها ألدوارها املتعددة، سواء دورها في بيتها أو خارجه، سواء أكانت 
امل��رأة مهما  او طبيبة، فاملرأة هي  أو قاضية  أو موظفة، محامية  عاملة 

تعددت األدوار.
وأوضح خلف أن هناك ضرورة لالهتمام بتقدمي برامج حول أساليب 
التنشئة املتوازنة التي ترتكز على مبدأ املساواة في احلقوق والواجبات 

النمطية  الصورة  من  اإلعالمية  البرامج  تنقية  وعلى  اجلنسني،  بني 
للمرأة، وعدم االقتصار على تقدمي املرأة ككيان بيولوجي فقط وإبراز 
الكيان االجتماعي والقدرات العقلية لها كإنسان وأهمية توسيع دائرة 
تناول برامج املرأة لقضايا املجتمع وعدم االقتصار على قضاياها النوعية 
فقط، مبا يسهم في تغيير نظرة املجتمع الهتمامات املرأة وكذلك نظرة 
املرأة لذاتها، وتطوير وتكثيف البرامج اإلعالمية املهتمة بشؤون األسرة 
املسئولية  تناول  إطار  العصر في  املتغيرات ويطرح قضايا  يواكب  مبا 

املشتركة ملختلف أفراد األسرة.
برامج حتفيزية ...

كما دعا لالهتمام بتقدمي برامج حتفز املرأة على املشاركة في صنع 
نحو  املجتمع  اجتاهات  تغيير  في  املشاركة  هذه  قيمة  إب��راز  مع  القرار، 
انتخاب النساء ملختلف املواقع، وان تكف وسائل اإلعالم عن تقدمي املرأة 
بصورة غير الئقة وكوسيلة لإلغراء واالستهالك، مع ضرورة إبراز الصورة 
اإلنسانية واحلضارية للمرأة، وضرورة إبراز األدوار املتعددة للمرأة املشاركة 
من  أوس��ع  لقطاعات  الفرصة  وإتاحة  احلياة،  مناحي  كافة  في  للرجل 
النساء إلبراز دور املرأة وحجم إسهامها في إدارة شئون املجتمع اجتماعيًا 
وسياسيًا وثقافيًا واقتصاديا، وتقدمي القيادات النسائية الناجحة في 
املجتمع وإظهار السيرة الذاتية للنساء الفلسطينيات الالتي شاركن في 
احلياة العامة وقدمن النموذج والقدوة للمرأة الواعية واملثقفة الناجحة، 
واالهتمام ببرامج التدريب املرئي في التليفزيون لتنمية مهارات املرأة، 

وأن تكون هناك برامج مخصصة لدعمها وتنميتها .
معاجلة سطحية ....

وبني أنه ومن خالل نظرة أولية، جند أن صورة املرأة في اإلعالم ال تزال 
قاصرة وتعالج بطرق سطحية، فاإلعالنات مثاًل تكون املرأة فيها غالبًا 
النبض والشكل ويقدم اإلعالن املرأة شكاًل بعيدًا عن الصورة التي تطمح 
إليها بحيث تكون أكثر إنسانيًة، ولكن تلك الصورة اإلنسانية لن تتحقق 
إال عبر معاجلة جدية لقضايا املرأة وذلك من خالل جملة من النظم 
والقوانني وأيضًا بإتخاذ مواقف من القانون العاجز الذي يحمل للمرأة 
التمييز عن الرجل بإعتبارها أقل منه في احلقوق ومعاجلة قضاياها التي 
تكرسها األعراف والتقاليد والفهم املوروث عن دورها وما متثلُه للذكور، 
موضحا أن هذا الفهم الذي عمره قرون ما زال مزدهرًا في مجتمعاتنا مع 
وجود من يرعاه ويغذيه من أصحاب النظرة القاصرة والذكورية البحتة 

وغياب احلرية والتطور في القوانني املتخلفة عن العصر الراهن.

صورة سلبية ....
وقال خلف أن هناك صورة سلبية للمرأة تتمثل في افتقارها إلى هوية 
ربات  )إلى  برنامج  مستقلة حيث تصورها بعض وسائل اإلعالم ضمن 
البيوت( بأنها جزء من بيت الزوجية ال يكتمل دورها إال باإلجناب، وهي 
تسقط فريسة للضعف والضياع إذا خسرت الرجل، وتستمد ذاتها من ذات 
الرجل، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التنبه إلى حقيقة أن وسائل 
لسيطرة  الثالث بصفة خاصة تخضع  العالم  في  اجلماهيرية  اإلعالم 
أجهزة الدولة، اي أنها تخضع لنوع من الرقابة الفعلية أو الضمنية، وقد 
ال تكون معبرة عفويًا أو بالضرورة عن الصورة احلقيقية للمرأة في أرض 
الواقع املعاش، كذلك ال ميكن رؤية صورة املرأة كما تعرضها وسائل اإلعالم 

مبعزل عن التيارات التي تؤثر في بنية املجتمع.

خالل ورشة عمل عقدها مركز "شمس" .....

الدعوة لوضع استراتيجية للعمل اإلعالمي
وترجمتها إلى برامج تتناول قضايا املرأة وحقوقها

بروكسل - القدس – من أبو أنطون سنيورة -"املسيحيون في العالم 
العربي بعد عام على انطالقة الربيع العربي". كان هذا عنوان منتدى 
املجالس  احت��اد  م��ن  ب��دع��وة  بروكسل  ف��ي   ، امل��اض��ي  ي��وم اخلميس  ُعقد 
األسقفية في أوروبا بهدف النظر في االنعكاسات التي حملتها االنتفاضات 

والثورات العربية على اجلماعات املسيحية احمللية.
وتخلل اللقاء مداخلة لألب بيير باتيستا بيتساباال الفرنسيسكاني، 
حارس األراضي املقدسة، الذي حتدث إلذاعة الفاتيكان عن هذه املبادرة 
قائاًل: عاش العالم العربي على مدى أربعني عاما حالة من ال�"ستاتوسكو" 
لذا ال يسعنا أن ننتظر حصول تبدالت سريعة في املستقبل القريب، 
الفتًا إلى أن االنتقال إلى مرحلة جديدة يتطلب فترة زمنية طويلة 

وسط الكثير من املشاكل والصعوبات. 
عن  بعيدًا  مبوضوعية  الواقع  إلى  ننظر  أن  ينبغي  يقول:  وأض��اف 

اخلوف والذعر والتفاؤل املفرط.
احلياة  مشاكل  على  احل���وار  يرتكز  أن  ب��د  ال  بيتساباال:  األب  وق��ال 
اإلميانية  املسائل  ح��ول  يقال  أن  ميكن  ما  هناك  ليس  ألن��ه  اليومية، 
أال  ينبغي  وأض��اف:  الراهن.  الوقت  في  أقله  واملسلمني،  املسيحيني  بني 
أن يتمحور حول  إمن��ا يجب  ع��ام  بشكل  السالم  احل��وار قضية  يتناول 
القضايا التي تعني احلياة اليومية شأن احلقوق وفرص العمل واملساواة 
يتناول  أن  احل��وار  وعلى  وغيرها.  االجتماعية  والعدالة  اجلنسني  بني 
هذه املسائل امللموسة والواقعية ويجب أال يقتصر على املبادئ النظرية 

التي ال تعني أحدا.
االنطالق، ال  املقدسة يقول: هذه هي نقطة  األراض��ي  وتابع ح��ارس 
القادة  مع  احل��وار السيما  نبني  أن  آخ��ر، علينا  بديل  أي  أمامنا  يوجد 
واملسؤولني كي نتمكن من التأثير على مسيرة تنشئة العقول والضمائر. 
محذرا من خطر أن يتقوقع املسيحيون وينطووا على أنفسهم ويرفضوا 
التغيير بحجة أن أوضاعهم كانت أفضل في السابق، أو أن ينكروا وجود 

أي مشاكل حاليًا. 
ومضى األب بيتساباال يقول:  إن األرض املقدسة التي كانت ُتعتبر في 
صلب النزاع الشرق أوسطي تتمتع اليوم بالهدوء فيما العالم من حولها 
بني  اتفاق  إل��ى  التوصل  الصبر  بفارغ  ينتظرون  واملسيحيون  ملتهب. 

اإلسرائيليني والفلسطينيني لم نر حتى اآلن أي مؤشر له في األفق.
وفي رد على سؤال حول احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة قال حارس 
األراضي املقدسة: اعتقد أن احلكومة اجلديدة وضعت لنفسها أولويات 
أخرى وأرى أن التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيني ليس مدرجًا 

على جدول أعمالها مع أني آمل بأن أكون مخطئًا .
وفي ختام كلمته وجه حارس األراضي املقدسة نداًء إلى املسيحيني 
حول العالم قائاًل: ال تخافوا من املجيء إلى األرض املقدسة ألنه يجب أن 
تزوروا املنطقة لتروا بأم العني أن الوضع ليس مأساويًا جدًا خصوصًا فيما 
يتعلق بأمن احلجاج وسالمتهم. مذكرا بالرباط التاريخي واالقتصادي 

والثقافي القائم منذ زمن بعيد بني أوروبا ومنطقة الشرق األوسط .

خالل كلمته مبؤمتر في بروكسل ...

األب بيتساباال يحذر من تقوقع املسيحيني بعد الربيع العربي

افتتاح معرض للصور في اجلامعة األمريكية
بعنوان »حصار وإبعاد كنيسة املهد«

جنني - علي سمودي - افتتحت اجلامعة العربية األميركية واحلملة الوطنية ملبعدي كنيسة 
املهد "أحياء"  معرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان"حصار وإبعاد كنيسة املهد" للتذكير بقضية 
39 فلسطينيا مضى على إبعادهم عشرة اعوام، ولم يعد احدهم اال واحد منهم كان شهيدا عام 

.٢٠١٠
 وافتتح املعرض نائب رئيس اجلامعة للشؤون املجتمعية الدكتور نور الدين ابو الرب، ورئيسة 
احلملة الوطنية "أحياء" كفاح حرب، بحضور مدير العالقات العامة فتحي اعمور، ورئيس قسم 
األنشطة في عمادة شؤون الطلبة محمد كميل، وممثل محافظة جنني إياد ستيتي، ومجموعة 

من أساتذة وموظفي وطلبة اجلامعة.
كنسية  حصار  جرمية  تفاصيل  وثقت  التي  الصحفية  الصور  من  مجموعة  املعرض  وض��م   
املهد وحلظات إبعاد احملاصرين فيها، اضافة الى صور الشهيد عبد الله دواد احد املبعدين الذي 

استشهد في منفاه.
 وفي االفتتاح، قال الدكتور ابو الرب: "ان قضية املبعدين ال تقل أهمية عن القضايا الوطنية 
 39 ع��دده��م  والبالغ  املبعدين  الن  والشعبي  ال��دول��ي  املستويني  على  حتريكها  ويجب  األخ���رى 
مواطنا ميثلون جميع أبناء الشعب الفلسطيني، بذلوا التضحيات الكبيرة في سبيل القضية 
الفلسطينية، وحتملوا آالم الغربة واإلبعاد من اجل صون كرامة شعبهم وحتقيق آماله وأحالمه 

في إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
 ووجه رسالة للمبعدين أكد فيها على أنهم سيبقون في قلوب ووجدان جميع أبناء الشعب 

الفلسطيني، متمنيا ان يكونوا بني أهلهم وفي أرضهم املقدسة قريبا. 
 ومن جانبها، أكدت حرب ان املعرض جاء بهدف التذكير بقضية املبعدين التي مضى عليها 
عشرة أعوام، وتسليط الضوء من خالل الصور على اجلرمية املتمثلة في حصار الكنسية لنقل ما 

حدث لألجيال التي كانت تعيش مراحل الطفولة في ذلك الوقت.
 وأضافت، ان احلملة الوطنية تهدف لتحريك قضية املبعدين بشقيها القانوني واإلنساني، 
حيث توجهت برسائل للمندوب السامي حلقوق اإلنسان في جنيف وفلسطني، للعمل الفوري من 
اجل حل قضية املبعدين وضمان عودتهم ألهلهم ووطنهم أحياء، اضافة الى تفعيل القضية بشكل 

اكبر على الساحة الفلسطينية.

نشاط فني لألطفال في مخيم 
شعفاط بعنوان :" مدينة األحالم"

القدس- نظم املركز النسوي في مخيم شعفاط ، نشاطًا فنيًا حتت عنوان :" مدينة أحالمي" 
الظروف  من  الطفل  إنقاذ  مشروع  أنشطة  ضمن  وذل��ك  املخيم،  أطفال  من  مجموعة  مبشاركة 
اإلجتماعية الصعبة من خالل ثقافة حقوق اإلنسان الذي ينفذه املركز بتمويل من مركز تطوير 

.)NDC( املؤسسات األهلية
وشارك في النشاط، عدد من األطفال، عبروا خالله عن أحالمهم الصغيرة في ظل الظروف 
الصعبة التي يعيشونها جراء سياسة احلرمان والتضييق املفروضة على منطقة املخيم، إضافة 

الى انتشار ظاهرة العنف، وتفشي الظواهر اإلجتماعية السلبية.
وقالت املنشطة أحالم سلمان " أن تنفيذ هذا النشاط، يهدف بالدرجة األولى الى تشجيع الطفل 
الفلسطيني على التعبير عن أحالمه من خالل الرسم، وهذا الشعور الداخلي لدى الطفل يعبر عنه 
بلوحة فنية، مضيفة " أن هناك سعادة وفرحة لدى األطفال املشاركني بالتعبير عن أحالمهم من 

خالل األلوان والرسومات الفنية التي خرجت بلوحات جميلة تعبر عن حلم كل طفل.
وأكدت سلمان " أن أحالم األطفال في املخيم محدودة " حيث يحلمون في شوارع وبيئة نظيفة، 
ومدارس آمنة وأماكن للترفيه وساحات واسعة من أجل ممارسة حقهم في اللعب، إضافة الى أن 

أحالم بعض األطفال إقتصرت على رسم األشجار واحلدائق.
من جانبها قالت الطالبة حنني التي عبرت عن حلمها برسمة منزل ويحيطه أشجار ومساحات 
خضراء للعب :" أنها حتلم في هذا البيت حيث ان البيوت في املخيم متالصقة ببعضها، ونحرم 

حتى من ممارسة حقوقنا، وهذا ال يجعلنا نعيش حياتنا بالطريقة التي نحلم بها ونريدها".
وأوضح قسم العالقات العامة في املركز " أن تنفيذ هذه األنشطة يأتي بهدف التفريغ النفسي 
عن األطفال في مخيم شعفاط، والتخفيف من معاناتهم واحلد من إنتشار ظاهرة العنف، حيث 
متكن هذا النشاط من تشجيع األطفال على رسم أحالمهم والتعبير عنها من خالل الرسومات، 
التعبير عن  على  االطفال  لتشجيع  األنشطة  مثل هذه  تنفيذ  املركز سيواصل  أن  إلى  مشيرًا" 

أحالمهم وتعزيز دورهم في بناء املجتمع.

عقد االجتماع الشهري لكهنة 
البطريركية الالتينية في فلسطني

بيرزيت – ابو انطون سنيورة - استضافت بلدة بيرزيت ، االجتماع الشهري لكهنة البطريركية 
واملطران  اجلليل،  في  لالتني  البطريركي  النائب  ماركوتسو،  بولس  املطران  بحضور  الالتينية، 
وليم شوملي ، النائب البطريركي لالتني في القدس واألراضي الفلسطينية، اللذان أثارا موضوع 

"األولويات في حياة الكاهن".
ورحب األب لويس حزبون، كاهن رعية بيرزيت ، باحلضور، وقدم شرحًا عن تاريخ الرعية 
والكنيسة والبلدة. ثم قّدم األب يوسف رزق، كاهن رعية عابود، محاضرة روحية حول "األولوية 
العشر في حياة الكاهن"، شدد فيها على وجوب املشاركة بني الكهنة في مهامهم الراعوية، وداعيًا 

إلى جتنب الفردية في اتخاذ القرارات .
األبرشي،  املستوى  على  املواضيع  من  العديد  حول  الساعتني،  قرابة  استمر  نقاش  ذلك  تال 
أهمها مؤمتر كهنة البطريركية الالتينية الذي سيعقد في دير بيت الزيارة لراهبات الوردية 

في الفحيص من يوم اإلثنني ٢٠١٢/6/4 لغاية مساء يوم اخلميس 6/7/٢٠١٢.
ثم ناقش األب حنا سالم، من كهنة املعهد اإلكليريكي في بيت جاال، وضع الدعوات الكهنوتية 
في األبرشية، مبا في ذلك وضع املعهد على الصعيدين اإلداري والتربوي، مشددًا على "واجب 
األساقفة في االستثمار في تنشئة الكهنة الدائمة". كما كانت هنالك مداخلة من األب إبراهيم 
شوملي، كاهن رعية بيت جاال واملرشد الروحي العام ملؤسسة الكشاف الكاثوليكي في فلسطني، 
عن وضع الشبيبة وخاصة الكشاف. فيما قدم األب فيصل حجازين، كاهن رعية رام الله مدير 
البطريركية  م��دارس  ح��ول  األض��واء  بعض  فلسطني،  في  الالتينية  البطريركية  م��دارس  ع��ام 

والوضع املالي فيها.

»جهود« تنفذ سلسلة عروض مسرحية 
لتعزيز انخراط الشباب في نظام العدالة

األمريكية  الوكالة  من  املمول  الفلسطينة  العدالة  تعزيز  برنامج  - ضمن  بيرزيت  الله-  رام 
للتنمية الدولية ومشروع تعزيز إنخراط الشباب في نظام العدالة الفلسطينية، إختتمت مؤسسة 
جهود للتنمية املجتمعية والريفية سلسلة عروض مسرحية بعنوان "ال أحد فوق القانون" بالتعاون 
العروض  العالي، حيث مت تنفيذ  والتعليم  والتربية  العدل  ووزارت��ي  القضاء األعلى  مع مجلس 
املسرحية التي استهدفت طلبة ست مدارس ثانوية في محافظات طولكرم وسلفيت بحضور مدراء 

املدارس والهيئات التدريسية فيها، إضافة إلى ممثلي برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية.
ويهدف هذا املشروع إلى إشراك الطلبة وإطالعهم على مبادىء ومفاهيم العدالة وسيادة القانون 
من خالل تقدمي عروض مسرحية حول هذه املواضيع، تال ذلك نقاش مفتوح مع الطلبة حول 
املستفادة منها واحلديث في مواضيع ذات  والدروس  املسرحية  العروض  التي احتوتها  املفاهيم 
التي  القضايا  وآليات متابعة  واملسائلة واحملاسبة  املجتمع،  القانون وأهميته في  عالقة بسيادة 
يتم فيها إستغالل املنصب العام ما يؤدي إلى إنتشار ظواهر الواسطة واحملسوبية وفقدان الشباب 
فرصهم في التوظيف. ومت احلديث عن املؤسسات احلقوقية التي باإلمكان التوجه إليها في حال 

حدوث أي مخالفة مالية أو إدارية في أي مؤسسة عامة أو أهلية أو خاصة.
وعبر الطلبة من املدارس املستهدفة عن تقديرهم لطبيعة الرسالة التي حملتها العروض وأهمية 
تطبيق القانون في كافة مناحي احلياة وضرورة جلوء املواطنني للقضاء لفض أي منازعات ميكن 

أن حتدث وعلى أن القانون يجب أن يطبق على جميع املواطنني بدون متييز.

إفتتاح معرض علمي
لنقابة أطباء األسنان في جنني

جنني - ملراسل ے اخلاص - افتتحت اللجنة الفرعية لنقابة أطباء األسنان في جنني 
، مساء امس ، معرضا علميا ملواد طب األسنان وزراعته ، وذلك على شرف الذكرى 64 للنكبة . 
بحضور نقيب أطباء األسنان في فلسطني الدكتور إبراهيم غنام ورئيس اللجنة الفرعية الدكتور 

عماد الغول ، وأكثر من ١٠٠ طبيب وطبيبة .
وبدأت الندوة العلمية بقراءة الفاحتة ، والوقوف دقيقة صمت على روح الشهيد قدوره موسى 

محافظ جنني السابق وشهداء فلسطني .
من جهته قال الدكتور غنام أن النقابة اختارت هذا اليوم العلمي ، والذي يتزامن مع ذكرى 

النكبة لنؤكد استمرارنا في التمسك بالعلم وتطويره مبا يتواكب مع العصر .
وبالثوابت  بالعلم  متسكنا  تأكيد  هي   ، الطبي  اليوم  ه��ذا  في  رسالتنا  أن  الغول  ق��ال  ب��دوره 
الوطنية والتفافنا حول القيادة الفلسطينية ، وإصرارنا على مواكبة التطور العلمي احلديث ، 

ونقله وجتسيده على أرض الواقع . 
وأقيمت الندوة حتت رعاية شركة "عيبال دنت "وشركة "العادل" لزراعة األسنان . 

»الشرطة« تطلق    
مشروع التوعية الشرطية 

في العوجا واألغوار 
مع  بالشراكة  الشرطة  أطلقت  وفا-   - أريحا 
التربية والتعليم، امس، مشروع التوعية األمنية 

والشرطية في قرى األغوار اجلنوبية أريحا.
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في 
الشرطة، أن املشروع سيمتد ملدة أسبوعني وحتى 
البدء باالمتحانات النهائية في املدارس احلكومية 
وسيتم  الدولية،  الغوث  لوكالة  التابعة  تلك  أو 
واستخدام  املرورية  التوعية  على  فيها  التركيز 
الطريق بعد عدد من احلوادث في منطقة العوجا 
واألغوار، خاصة أن معظم املدارس تقع على الشارع 

العام الرابط بني احملافظات الشمالية'.
وأض����اف ال��ب��ي��ان أن احمل���اض���رات س��ت��رك��ز في 
مرحلة الحقة على التوعية من مخاطر التدخني 
فيها  وسيحاضر  املخدرات،  إلى  وطريق  كمدخل 
ضباط مختصني في التوعية املدرسية من فرعي 
احملافظة،  شرطة  في  املخدرات  ومكافحة  امل��رور 
إضافة إلى التوعية األمنية في عدد من املجاالت 

والتي نفذها ضباط مخفر العوجا'.
وتابع أن مخفر شرطة العوجا سيشرف على 
جميع الفعاليات والنشاطات في املرحلة األولى 
املرحلة  بتطبيق  وسيباشر  املنطقة،  تلك  ف��ي 
املدارس  م��ن  ف��ي ع��دد  ال��ق��ادم  الثانية األس��ب��وع 
في قرى اجلفتلك ومرج نعجة وفصايل والعوجا 
احملاضرات  وستتركز  التجمعات،  م��ن  وغيرها 
فيها حول ذات املواضيع، باإلضافة إلى التوعية 
من خطر األجسام املشبوهة ومخلفات االحتالل، 
خاصة في تلك املناطق والتي تكثر فيها مثل هذه 
األجسام، وأدت في أوقات سابقة إلى العديد من 

اإلصابات بني املواطنني الصامدين هناك.
وح��ض��ر إط����الق امل���ش���روع ن��ي��اب��ة ع���ن مدير 
الدين،  ص��الح  محمود  املقدم  احملافظة  شرطة 
ومدير مخفر العوجا الرائد عماد وخمان، ومدير 
احملافظة  شرطة  في  واإلع��الم  العامة  العالقات 
النقيب إياد دراغمة، باإلضافة إلى مدراء املدارس 

وعدد من الضباط واملدرسني.

مهرجان فني لذوي االعاقة
في مدارس تربية اخلليل 

اخلليل - مراسل ے اخلاص - نظمت مديرية التربية والتعليم وسط اخلليل مهرجانا فنيا لذوي 
اإلعاقة لطلبة املدارس اخلاصة واحلكومية  في املدينة وذلك في مجمع إسعاد الطفولة.

وحضر االحتفال كل من  مديرة  التربية والتعليم نسرين عمرو ومدير عام اإلرشاد والتربية اخلاصة 
رميا زيد الكيالني، ومديرة التربية اخلاصة  شفاء شيخه، ومن محافظة اخلليل د. رفيق  اجلعبري 
ومن امللتقى االهلي  محمد عمران القواسمي والنائب الفني بتربية اخلليل عاطف اجلمل ورئيس قسم 
اإلرشاد والتربية اخلاصة خضر مبارك وموظفي اإلرشاد واملرشدين باملدارس املشاركة. وتخلل احلفل 

فقرات فنية منها عرض مسرحي جلمعية احالم الشباب والطفولة بعنوان زهرة البنفسج.
و عرضت مدرسة وصايا الرسول أنشودة  )شو أطفال عم تبكي( ألقتها الطالبة شهد إرفاعية  اما 
مركز الرجاء للتربية اخلاصة فقد عرضت طالباته دبكة يا بالدي يا عيني، وعرض مسرحي لطالبات 
مدرسة ترقوميا بعنوان )أنا أفكر ... انا مش معاق(وألقت الطالبة ساجدة ابو سنينة  قصيدة بعنوان 

هجاء ملن أساء للرسول صلى الله عليه وسلم  ملدرسة نسيبة املازنية.
كما عرض طالب وطالبات مدرسة تفوح مسرحية )التنني وابن صاحب القصر (اما مدرسة حسان 
ابن ثابت فألقت الطالبة ارجوان ادعيس قصيدة شعر، ومدرسة األمل دبكة شعبية واملعارف قدمت 
عرضا مسرحيا لطالبها ونشيد للطالبة شهد ارزيقات وعرضت مدرسة محمد بن راشد املكتوم رقصا 
استعراضيا ملجموعة من طلبتها اما مدرسة راضي النتشة فعرضت الطالبتان اميرة جمجوم وروان ابو 

رجب  فقرة بعنوان " هل شربت املر مثلي" .

مركز النهضة للتأهيل
ينظم يوماً مفتوحاً لطالبه

رام الله - نظم مركز النهضة للتأهيل التربوي واملهني التابع جلمعية النهضة النسائية، فعاليات اليوم 
املفتوح، بحضور جمهور غفير من ممثلي املؤسسات احلكومية واألهلية وأهالي الطالب.  

وقص شريط االفتتاح نيابة عن محافظة رام الله والبيرة، مستشارها جميل الهدمي و عبير ابوكشك 
نيابة عن وزيرة الشؤون االجتماعية د. ماجدة املصري وأمني العنابي مدير الشؤون االجتماعية في رام 
الله والبيرة واالهالي واملؤسسات العاملة في مجال االعاقة. واشتمل اليوم املفتوح  على معرض ملنتجات 
الطالب من االعاقة العقلية والتعليمية وأشغال أهالي الطالب وبعض وسائل االيضاح من قبل معلمات 

مركز النهضة. 
ورحب مدير مركز النهضة محمد جودة ، باحلضور في حفل االفتتاح، مؤكدًا ضرورة االهتمام بفئة 
االحتياجات اخلاصة في املجتمع الفلسطيني، شاكرًا جمعية الكتاب املقدس على دعمها ألنشطة جمعية 
النهضة النسائية. وجرى تنظيم حفل فني أحيته فرق مدرسة املغتربني حيث قدمت بعض الفقرات 

الفنية ورقص الباليه باالضافة إلى عرض دبكة ورقص الطفال مركز النهضة.


