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المحامي عبد اهلل عودة
مكتب محاماة وكاتب عدل
القدس - شارع نابلس رقم 1 عمارة هندية

تلفون 6288517 فاكس 6272003 متنقل 0509888817 - 0505400304

يتقدم بالتهنئة والتبريك خلريجي الثانوية العامة 
وخريجي اجلامعات واملعاهد في الوطن واخلارج

الشهادات  جميع  وتصديق  لترجمة  استعداده  عن  ويعلن 
والدبلومات حسب متطلبات الوزارات المختلفة.

امتحان  لغايات  الصحية  واملهن  الطب  لشهادات  معتمدة  •ترجمات  	
الترخيص االسرائيلي.

•ترجمة معتمدة لشهادات الثانوية حسب متطلبات وزارة التربية  	
والتعليم االسرائيلية.

لغايات  والشهادات  واملستندات  الوثائق  جلميع  معتمدة  •ترجمات  	
االستخدام خارج البالد، مبا فيه تصديقات ابو ستيل.

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية اصدقاء الكفيف
البيرة - رام الله - تلفاكس 2405336

تأسست سنة 1976
دعوة احملسنني وأهل اخلير للتبرع بزكاواتهم وصدقاتهم

قال تعالى :» وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين«
وقال تعالى :» خذ من اموالهم  صدقة تطهرهم وتزكيهم  بها وصل عليهم ان صالتك 

سكن لهم واهلل سميع  عليم. ألم يعلم ان اهلل هو يقبل  التوبة  عن عباده ويأخذ 
الصدقات وأن اهلل هو التواب الرحيم«. صدق الله العظيم.

مبناسبة شهر  رمضان املبارك  شهر اخلير والبركات فيه تتضاعف  احلسنات 
اخلير  اهل  الى  الكفيف   اصدقاء  جمعية  تتقدم  احملسنني   اجر  فيه  ويزداد  
للتبرع بصدقاتهم  وزكاواتهم وصدقة الفطر لصالح االطفال االيتام والفقراء 
واملكفوفني الذين ترعاهم جمعية اصدقاء الكفيف في البيرة وهم من مختلف 
مناطق الضفة الغربية   ، وتقدم لهم اخلدمات التعليمية من الصف  التمهيدي 
وحتى العاشر االساسي وتوفر لهم  التعليم واملسكن والطعام مجانا ، علما بأن 
املجتمع   من  اخلير  اهل  وزكاوات  صدقات   من  هو  لنفقاتهم  االساسي   املصدر 
احمللي وعليه فإننا نهيب باالخوة احملسنني ان يجعلوا  لهؤالء االطفال  الضعفاء 

املعاقني قسما ونصيبا من زكاواتهم.
علما بأننا نستقبل التبرعات النقدية وكذلك العينية ) حلوم ، مواد غذائية ، 
مالبس ، مستلزمات منزلية للسكن الداخلي للطالبات والطالب .. ( ميكن تقدمي 
وجبة افطار او بدل وجبة افطار للمكفوفني االطفال البنات والذكور املقيمني 

لدينا في السكن الداخلي.
تقبل التبرعات  في مقر اجلمعية في البيرة -  حي الشرفا - نزلة مسجد العني 
مقابل وزارة االوقاف تلفاكس 2405336-02 / 2400398 - 02 وكذلك محالت 
الدبواني ) صالح الدبواني ( في حسبة البيرة 2956873-02 وفي مدينة القدس 
لدى محالت ابو زهرة  في حي املصرارة  بواسطة  السيد مصطفى ابو زهرة  او 

ايداع  في حساب اجلمعية  لدى البنك العربي فرع البيرة 600453

** وكل عام وانتم بخير **
رئيس اجلمعية ز7/24)20(

إعالن قبول طلبات االلتحاق والتسجيل
 بكلية هشام حجاوي التكنولوجية-جامعة النجاح الوطنية 2012 /2013

تعلن عمادة كلية هشام حجاوي التكنولوجية  بنابلس عن فتح باب قبول طلبات االلتحاق والتسجيل بالكلية للعام اجلامعي 
2012/2013 وذلك وفق اآلتي:

أواًل:     يتم استالم طلبات االلتحاق في حرم الكلية – خلف مدرسة الصناعة
ثانيًا:     1 - يكون تقدمي الطلبات حلملة الدراسة الثانوية العامة لسنوات 2007 فأعلى.

               2 - على الطلبة من حملة الثانوية العامة 2007 حتى 2011 إرفاق كشف عالمات التوجيهي أو صورة مصدقة عنه 
ثالثًا:      على الطلبة من حملة الثانوية العامة )الدراسة اخلاصة( 2012 فما دون إحضار الشهادات املدرسية للصفوف العاشر واحلادي عشر 

والثاني عشر شريطة اال تتجاوز الفترة الزمنية عن خمس سنوات على إنهاء الصف العاشر.  )والدراسة العادية لسنة 2007 فقط ( 
التخصصات : رابعًا: 

الكليات املسموح بها الشهادة الثانوية
التمديدات الكهربائيةعلمي - صناعي
االمتتة الصناعيةعلمي - صناعي
تكنولوجيا هندسة االتصاالتعلمي - صناعي
شبكات احلاسوب واالنترنتعلمي - صناعي
تكييف وتبريد وتدفئةعلمي - صناعي
االنتاج واالالتعلمي - صناعي

التصميم اجلرافيكيعلمي - ادبي – جتاري
تكنولوجيا املعلومات احملوسبة /  تكنولوجيا املعلومات احملوسبةعلمي - ادبي – جتاري
ادارة وامتتة املكاتبعلمي - ادبي – جتاري
البرمجيات وقواعد البياناتعلمي - ادبي – جتاري
احملاسبة التقنيةعلمي - ادبي – جتاري

االتوميكاترونيكسعلمي - صناعي
إدارة أعمالعلمي - ادبي – جتاري
التسويق وادارة املنتوجاتعلمي - ادبي – جتاري

مالحظات هامة :
• دنانير يدفع الطالب رسوم طلب االلتحاق وهي 10	

•ارفاق صورة عن اخر شهادة مدرسية  	
•ارفاق صورة عن الهوية الشخصية  	

•ارفاق شهادة حسن سلوك من اخر مدرسة  	
•اقل حتصيل علمي للقبول الصف العاشر  	

•يخضع القبول ملعايير االمتحان  واملقابلة الشخصية  	
) • ارفاق صورة شخصية عدد )1	

خامسًا:    يدفع مقدم الطلب رسمًا قدره خمسة وعشرون دينارًا في مبنى االدارة في الكلية غرفة رقم 1016 ، ويتوجب االحتفاظ باإليصال 
حيث سيتم املراجعة حسب االيصال.

www.najah.edu  -    http://hijawi.najah.edu   :سادسا:  ملزيد من املعلومات مراجعة موقع اجلامعة وزاجل الكلية
مالحظات: املرفقات املطلوبة بعد ان يتم قبول الطالب هي :

>  صورة شخصية. >  كشف عالمات امتحان الشهادة الثانوية العامة أصلي أو صورة طبق األصل.  
>  صورة عن الهوية الشخصية. >  شهادة امليالد األصلية أو صورة طبق األصل.    

* يكون يوم السبت دوام كاملعتاد
عمادة الكلية 

* دورات السنة *
1. مركبات  كهرباء وميكانيك السيارات //2. االمتتة الصناعية والتركيبات الكهربائية  // 3. التكييف والتبريد والتدفئة  
// 4. االتصاالت وصيانة االجهزة اخللوية واملكتبية  // 5. تركيب وصيانة شبكات احلاسوب // 6. التصميم اجلرافيكي  

// 7.االنتاج واملعادن // 8. صيانة االجهزة املنزلية واملكتبية
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 المؤسسة البابوية
القدس –مركز النوتردام   

   قسم التطوير المهني

 العليا المهنية شهادةال

Higher Certificate   

الساعة حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا ا بين ميوميا المهني  دريبقسم التتقدم الطلبات شخصيا في 
 02.6279179لالستفسار ) .29/7/2012 ها عدا يوم األحد وحتى موعد اقصابعد الظهر ممن  لواحدةا

 ندارليا - جامعة بيت لحم و معهد دبلن للتكنولوجيامن يها عل صادقم

 نيدراسي نيعام الصباحية ميةيامج االكادالبرمدة 

 مية يدااالك برامجلا لجميع و القبول شروط االلتحاق

 .الشخصية المقابلة و الشفهي متحاناالاجتياز - .)التوجيهي( العامةالنجاح بالشهادة الثانوية -
 .نجليزيةاال غةلل الكتابي المستوى متحانااجتياز -

 10.00الساعة  30/7/2012وموعده 
 حسن السيرة و السلوك -

- - 

 شهادة التعليم المهني المستمر
Continuing Professional Development Certificate 

 

 ندارليا - معهد دبلن للتكنولوجيا من يهاعل صادقم

 دراسي عام المسائية ميةيامج االكادالبرمدة 

  Travel Clerk -  مكتب سياحة /ةموظف -
  Administrative Assistant - ة ادارية ساعد/م -
  Accounting Clerk - كاتب / ة حسابات -
  Events Management - ادارة المناسبات و الحفالت -
 

واءيادارة اال -  - Rooms Division Management 
 

المائدةفن الطهي و خدمة  -  - Culinary Art of Food & Service 
 

 

 نابلس - عماد سعاده - عقدت في مدينة 
نابلس ندوة ثقافية بعنوان "غسان كنفاني وأدب 
الثقافي  التنويري  املنتدى  نظمها  املقاومة"، 
الثقافة،  ووزارة  نابلس  بلدية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

واملجلس االستشاري.
 وحتدث في الندوة التي أدارها احملاضر في 
عبدالرؤوف  الدكتور  املفتوحة  القدس  جامعة 
خريوش، كل من رجا اغبارية من داخل اخلط 
االخضر، واحملاضر في جامعة النجاح الدكتور 

عادل االسطة، والكاتب ناجي ظاهر. 
ثقافي  م��ش��روع  كنفاني  أن  اغ��ب��اري��ة  وق���ال 
وسياسي غير منطي، ولم يؤمن بالسياسة دون أن 
ينهل من بحر الثقافة ، واشار الى ان هناك ثالثة 
كشفت  لكنفاني  ومهمة  مميزة  بحثية  أعمال 
أال وه��ي: )ث��ورة 1936(  عن عمق فهمه للعدو، 
و)االدب  عليه،  أض��ف��اه  ال��ذي  الطبقي  والبعد 
االمة  الذي عّرف  فهو  املقاوم في منطقة 48(، 
وسميح  دروي��ش  محمود  على  قاطبة  العربية 
القاسم، وراشد حسني، وغيرهم من ادباء وشعراء 
املقاومة، وأما البحث الثالث واالخطر على الفكر 

واحلركة الصهيونية فهو )في االدب الصهيوني( 
الذي خلص فيه غسان جملته الشهيرة: قاتلت 
احلركة الصهيونية سالح االدب قتااًل ال يوازيه 

إال قتالها بالسالح السياسي".
الدراسات  انه نتيجة لهذه  واوضح اغبارية 
واالب��ح��اث، تيقن االح��ت��الل م��ن خ��ط��ورة عمق 
وعي غسان للفكر الصهيوني- االدبي- السياسي- 
والعملي؛ حيث قام بكشفه، ونشره، والتحريض 
عليه، مما أتى بثمار كثيرة في بلورة فكر ومسار 
تفجيره،  ق��رروا  ولذلك  الفلسطينية،  املقاومة 
ليتخلصوا من ظاهرة عميقة الوعي واملمارسة 

تشكل خطورة على مستقبلهم . 
 وحت��دث االس��ط��ة ع��ن صلة غسان ب��اآلداب 
بني  رب��ط��وا  ال��دارس��ني  ان  ال��ى  مشيرا  العاملية، 
الصخب  ورواي��ة  رواي��ة غسان "م��ا تبقى لكم" 
الى  عائد  "رواي��ة  وبني  فوكنر،  لوليم  والعنف 
القوقازية  الطباشير  دائرة  ومسرحية  حيفا" 

لبرتولد بريخت.
وتوقف االسطة أمام قراءات غسان كنفاني 
ارض   : ل��رواي��ات  وحت��دي��دا  الصهيوني،  ل��أدب 

آلرثر  الليل  ولصوص  هرتزل،  لثيودور  قدمية 
كوستلر، واكسودس لليون أوريس، مشيرا الى أن 
قراءات كنفاني لهذه الروايات ودراسته لها في 
كتابه املعروف "في االدب الصهيوني" قد تركت 
أثرها أثناء كتابته لروايتي "رجال في الشمس" 

و"عائد الى حيفا".
وذهب االسطة الى ان "ما يرد من كالم على 
لسان )دوف( في رواية كنفاني "عائد الى حيفا" 
هو صدى ملا يرد من كالم على لسان الشخصيات 

اليهودية الصهيونية في رواية اكسودس . 
كان  كنفاني  ب��ان  ظ��اه��ر  ق��ال  كلمته،  وف��ي   
خير االدباء ألنه انتقل مع القضية من محطة 
الخرى ومن فترة الخرى ، واضاف "كنت معنا 
عندما كتبنا عنك في مجلة الهدف، وأعددنا 
ع��ن��ك ملفا ف��ي ج��ري��دة االس�����وار، ك��ن��ت معنا 

وكتبت معنا".
وانهى قائال: سأل أحدهم غسان، أنت حملت 
السالح،  حتمل  واآلن  القلم،  وحملت  الريشة، 
فماذا حتمل غدا؟، أجاب الشهيد الراحل: أحمل 

كل ما أدافع به عن انسانيتي .

 ندوة ثقافية في نابلس حول
غسان كنفاني وأدب املقاومة

لقاء ملركز شمس: الدميقراطية ضرورة 
خلروج الشعب واألمة من عنق الزجاجة 
اخلليل - جهاد القواسمي - عقد مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" ورشة عمل بعنوان 
احلريات في األنظمة الدميقراطية افتتحها محمد حمايل منسق املشروع ، وقال أن الورشة هي إحدى نشاطات 
مشروع تعزيز مفاهيم الدميقراطية والثقافة املدنية لطلبة كليات الشريعة في  اجلامعات الفلسطينية 
بدعم ومتويل من الصندوق الوطني الدميقراطي NED.                                                                          وقال 
الدكتور نضال أبوعياش أستاذ اإلعالم في جامعة اخلليل واملدرب في قضايا الدميقراطية أن املبدأ األساسي 
للنظام الدميقراطي هو احلرية. وإن جوهر التقدم اإلنساني والتطور البشري هو حرية االختيار والتعبير 
أن  وقال   ، اإلنسانية  اإلرادة  التي حتول دون ممارسة  وأشكاله، وغياب احلتميات  اإلك��راه بكل صوره  ونفي 
شعار الدميقراطية لم يعد ترفًا يهم املثقفني والنخبة ، بل ضرورة حيوية خلروج الشعب واألمة من عنق 
الزجاجة ، وهي السبيل الستعادة النظم احلاكمة شرعيتها ، ومصداقيتها، والستعادة املواطن الفلسطيني 

لدوره وكرامته وعزته.
واجتماعيًا  واقتصاديًا  سياسيًا  املجتمع  تعددية  على  تقوم  الدميقراطية  أن  عياش  أب��و  وأوض��ح 
التي تختلف مع احلكومة وتنتقدها،  الهيئات  السلطة واملعارضة،ويقصد باملعارضة  ، وثنائية  وفكريًا 
وتداول السلطة ، فاحلكم الدميقراطي كنوعية حكم لدولة القانون واملؤسسات ال يحتاج إلى أناس أطهار 
وهو  الوحيد  للسيد  أناس عاديني يخضعون  إلى  ما يحتاج  ملمارسة احلكم بقدر  ومعصومني وخارقني 
الشعب في احلياة  القضاء واستقالله، واحترام حقوق  السلطات ورقابة  الفصل بني  القانون من خالل 

أعزاء في ظل حياة حرة كرمية.
وأوصى املشاركون بضرورة التربية على احلرية والدميقراطية والتعددية السياسية ، وتعزيز احلريات 
الفردية ، وتفعيل دور مؤسسات املجتمع املدني ،وسن املزيد من القوانني التي حتمي احلقوق واحلريات وتعديل 
القائم منها ، والتأكيد على إن االنتخابات وسيلة التداول السلمي للسلطة وجوهر العملية الدميقراطية وعلى 
تعزيز النهج الدميقراطي ،وأهمية أن حتتوي املناهج الدراسية مواد تربوية تعني بالدميقراطية  والتأكيد 

على إجراء االنتخابات في موعدها كحق من حقوق اإلنسان.

 وقدم الباحثون عروضًا تقدميية حول األفكار 
واملشاريع التي سيدعمها املشروع ويترجمها ألعمال 
جت��اري��ة وق���دم ك��ل م��ن زه���رة اجل��ع��ب��ري ود. ع��ادل 
حول  تقدميية  عروضًا  صباح  عصام  ود.  شالطة 

افكار البحوث.
وأوضحت اجلعبري أنها ستسعى من خالل بحثها 
إلى تطوير نوعية جديدة من القمح تكون قادرة 
على الصمود في حاالت اجلفاف، حيث ستقوم بعزل 
املياه  وتخزين  عن  البحث  عن  املسؤولة  اجلينات 

لتكون موائمة لبيئة تقل فيها كميات املياه. 
وحتدث الدكتور عادل شالطة عن مسعاه لعزل 
اخلاليات  في  املبكر  امل��وت  تسبب  جينات محددة 
البشرية حيث سيدرس الطرق املتاحة الستخدام 
نتائج هذا البحث في تطوير عالج يهاجم اخلاليا 
ال��س��ك��ري  أم����راض  ل��ع��الج  ويستعمل  ال��س��رط��ان��ي��ة 

والسمنة الزائدة في نفس الوقت.
أنه يسعى النتاج  الكتور عصام صباح  واوضح 
"م��ن��ق��ي ل��ل��م��ي��اه" ي��س��ت��ط��ي��ع ك���ل ب��ي��ت احل��ص��ول 
والبكتيريا  الشوائب  لعزل  منافس  بسعر  عليه 
والفيروسات باستعمال الرمل وبعض أنواع الصخور 

واملعادن املضافة. 

»قيادات« وجمعية اجلليل
توقعان اتفاقيات رعاية بحوث علمية 

وجمعية  قيادات  مؤسسة  احتفلت   - الله  رام   
اجل��ل��ي��ل ف���ي رام ال��ل��ه ب��ت��وق��ي��ع خ��م��س ات��ف��اق��ي��ات 
بحوث  اج����راء  مل��س��ان��دة  فلسطينيني  ب��اح��ث��ني  م��ع 
املناصرة  أج��ل  م��ن  ال��ش��راك��ة  م��ش��روع  علمية ضمن 
من  امل��م��ول   PATENT وال���ري���ادة  والتكنولوجيا 

االحتاد االوروبي لدعم االبحاث العلمية .
 ونصت االتفاقات على مساندة مشاريع بحثية 
ال��ب��ي��وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، والصحة  امل���ي���اه،  ف��ي م��ج��االت 
املختبرات  بتوفير  ال��ق��ادم��ني  ال��ع��ام��ني  م���دار  على 
االخ��ت��راع  ب���راءات  وتسجيل  ال��الزم��ة  والتجهيزات 
مع  التشبيك  إلى  إضافة  الفكرية  امللكية  وحقوق 
املستثمرين والقطاع اخلاص حتى يتمكن الباحثون 
من طرح مخرجات مشاريعهم في األسواق احمللية 

والعاملية.
إلى  اجلليل  جمعية  مدير  ع���واودة  بكر  واش���ار 
أهمية التعاون مع مؤسسة قيادات في تبادل اخلبرات 

بني الفلسطينيني على جانبي اخلط األخضر. 
وأك���د م��دي��ر ق��ي��ادات ش���ادي ال��ع��ط��ش��ان أهمية 
نظرًا  املعرفة  على  املبني  االقتصاد  في  االستثمار 
القطاع  هذا  في  العاملة  الناشئة  الشركات  لقدرة 
اقتصادية في  تنمية  لعملية  رافعة  تكون  أن  على 
على  ح��رص��ه��ا  اجل��ل��ي��ل  جلمعية  وش��ك��ر   ، فلسطني 
أنشطة  لتنفيذ  وإمكانياتها  كافة خبراتها  تسخير 
املشروع.  كما شكر بعثة االحتاد االوروبي في فلسطني 
والشركاء اآلخرين في عملية التنمية وعلى رأسهم 

مؤسسة التعاون .

أهالي ٢٧ أسيرا يغادرون قطاع غزة 
لزيارة أبنائهم في سجن "نفحة" 

غزة -وفا- توجهت صباح امس ثالثة وثالثني عائلة من أهالي األسرى في قطاع غزة، لزيارة أبنائهم 
وعددهم سبعة وعشرين أسيرا، في سجن 'نفحة' عبر معبر بيت حانون 'إيرز' شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر في القطاع، أمين الشهابي:'إن 33 عائلة فلسطينية 
من أهالي األسرى في سجن نفحة اإلسرائيلي، توجهوا امس في حافالت تابعة للجنة أقلتهم لزيارة 27 أسيرا 

من أبنائهم وذويهم، في الدفعة الثانية التي تسمح لهم إسرائيل بزيارتهم'.
وأضاف أن هذه الدفعة متت وفقا لآللية التي اتبعت في الدفة األولى، حيث جتمع أهالي األسرى عند 
الرابعة فجرا في مقر اللجنة، ومت نقلهم باحلافالت إلى معبر بيت حانون ومنه إلى سجن نفحة الصحراوي. 
وكانت السلطات اإلسرائيلية سمحت اإلثنني املاضي ألربعني عائلة بزيارة 24 أسيرا في الدفعة األولى من 
أهالي القطاع، في سجن 'رامون'. يذكر أنه يقبع في السجون اإلسرائيلية نحو477 أسيرا من مواطني القطاع، 

ولم تسمح قوات االحتالل لذويهم بزيارتهم منذ نحو ست سنوات.


