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السندباد
للجينز واألحذية

احتفال في بيت جاال لتكريم القس جاد الله شحادة
بيت جاال – "األيام": احتفلت الكنيس���ة اإلنجيلية اللوثرية في 
األردن واألراضي المقدس���ة برعاية المطران منيب يونان أسقف 
الكنيس���ة، رئيس االتحاد اللوث���ري العالمي، بتكريم القس جاد 
الله شحادة راعي كنيس���ة اإلصالح اإلنجيلية اللوثرية في بيت 
جاال لمدة تزيد على 27 عاما، لمناسبة تقاعده المبكر وذهابه إلى 

تشيلي إلكمال رسالته الروحية والوطنية واإلنسانية.
وحض����ر حف����ل التكريم محافظ بي����ت لحم عبد الفت����اح حمايل، 
ورئي����س المجمع الكنس����ي القس متري الراه����ب، ورعاة الكنائس 
اإلنجيلية اللوثرية في فلس����طين، وكاهن رعية الروم األرثوذكس 
في بيت جاال األب بولس العالم، وعمداء وأعضاء الكنائس اللوثرية، 
ورؤس����اء وممثلو البلديات والمؤسس����ات والهيئ����ات والجمعيات، 
ومدير التربية في المدارس اللوثرية د. شارلي حداد، وقادة وافراد 

مجموعة طاليثا قومي، وابناء الرعية، وحشد من المدعوين.
وف���ي كلمته، ق���ال المطران يونان: إنه حق على كنيس���تنا تكريم 
القس ش���حادة ال���ذي طلب تقاع���ده مبكرًا، وقد اس���تجاب المجلس 
الكنسي لرغبته هذه، مس���تعرضًا مسيرة شحادة الذي تسلم رعاية 
ر كل مواهبه لخدمة الرعية 

ّ
كنيس���ة اإلصالح في العام 1986، وس���خ

ورفع ش���أنها، خادم���ا مدينته بيت جاال ووطنه فلس���طين، وقضيته 
العادلة، حاماًل رسالة العدالة والمحبة الى مجتمعه وشعبه وللجميع.

وتط���رق يونان الى انجازات ش���حادة، ومنها بن���اء بيت "ابونا 
ابراهيم" ورؤيته أن تصبح كنيس���ة اإلص���الح مكانًا للحوار بين 
األديان والثقافات مقدما له الشكر على خدماته الجليلة، وسلمه 

هديه تذكارية في ختام كلمته.
بدوره، أشاد حمايل بالقس شحادة، مشيرًا إلى أنه كان سفيرا 
مخلصا لقضيت���ه داخل الوطن وخارجه يحم���ل آمال وطموحات 

شعبه في الحرية واالستقالل. 
من جانبه، أش���اد القس ش���حادة بالمطران يون���ان على دعمه 
وإرشاداته له  وصلواته، وقدم له ولكافة رعاة الكنائس وللحضور 
الشكر والعرفان على تكريمهم له، مؤكدًا استمرار مسيرته في 

خدمة الكنيسة والرعية وأبناء شعبه ووطنه اينما كان. 
وتخلل���ت االحتفال الذي أدارت عرافته ريتا دقماق تراتيل من 
جوقة الكنيس���ة، ومن جوقة طاليثا قوم���ي بقيادة المعلمة ريم 
حنضل، وهدايا تذكارية وصالة قدمها رئيس المجمع الكنس���ي 

القس الدكتور متري الراهب. 

جانب من حفل التكريم.

نقابة أخصائيي البصريات تعقد 
جلسـة طارئـة لهيئـتها العامـة

رام الله - "األي����ام": عقدت نقابة أخصائيي البصريات الفلس���طينيين، أول 
من أمس، جلس���ة طارئة لهيئتها العامة، لبح���ث التعديالت المقترحة للنظام 
الداخلي، وذلك في فندق "س���يتي إن" في حي الشرفة بالبيرة، بحضور مندوب 

عن وزارة العمل.
وجرت خ���الل االجتماع مناقش���ة وع���رض التعديالت المقترح���ة بما يخدم 
األعض���اء وتطوير المهنة، حيث تم ش���طب بعضها، وإق���رار البعض اآلخر عن 

طريق التصويت المباشر.
يذكر أن االجتماع عقد تحت رعاية الش���ركة العربية للمس���تحضرات الطبية 
والزراعية "أرابكو"، حيث تم عرض منتجات جديدة خاصة بمحاليل للعدس���ات 

الالصقة وقطرات العين.

إضاءة الشموع في جنين 
تضامنًا مع األسرى 

جنين - "وفا": أضاء عش���رات المواطنين الش���موع، لدى مش���اركتهم 
فصائ���ل العمل الوطني في وقفة تضامنية مع األس���رى المضربين عن 

الطعام في جنين.
ورفع المش���اركون األع���الم الفلس���طينية، وصور األس���رى أمام دوار 
الش���هيد أبو علي مصطفى في مركز مدينة جنين، ورددوا الش���عارات 
المطالبة بإطالق سراح األسرى فورا، ودعوا إلى مزيد من الحراك الشعبي 

لمساندتهم.

تنظيم يوم طبي للمسنين في جنين
 من محافظة جنين، أمس، من يوم 

ً
جنين - "األيام": اس���تفاد 40 مسنًا ومسنة

طبي مجاني خصص للمس���نين المنتفعين من خدمات جمعية بيت المسنين 
والمعوقين الخيرية في مدينة جنين.

وقال رئيس الجمعية، محمد حمزة يحيى: إن هذا اليوم الطبي نظم بالتنسيق مع 
اإلغاثة الطبية، ويندرج في إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها الجمعية للمسنين.
من جهته، أكد منس���ق اإلغاث���ة، محمد أب���و الهيجاء، اس���تعدادها الدائم 
للتواص���ل مع الجمعية وتقديم الخدمات الصحية للمس���نين، وهو أمر اعتبره 

بمثابة حق لهؤالء في تلقي كل أشكال الرعاية الصحية مجانًا.
وأجرى الدكتور قصي عس���اف وطاقم التمريض في اإلغاثة الطبية، الكشف 
الطب���ي الس���ريري باإلضافة إلى إجراء فحوص الضغط والس���كري للمس���نين، 

وتقديم العالج الطبي والدواء مجانًا لهم.
وأعرب المدير اإلداري للجمعية، فؤاد األطرش، عن ش���كره وامتنانه للمرشدة 
االجتماعية والمتطوعين الذي ش���اركوا في اليوم الطبي، داعيًا إلى االستمرار 

في تقديم مثل هذه الخدمات لهذه الفئة المهمشة من المسنين.

رام الله: مركز "شمس" ينظم دورة 
لطلبة الشريعة حول "مفاهيم الديمقراطية"

جني���ن - "األي���ام": افتت���ح مرك���ز إع���الم حق���وق اإلنس���ان 
 لطلبة كليات 

ً
 تدريبي���ة

ً
والديمقراطي���ة "ش���مس"، أم���س، دورة

الش���ريعة في الجامعات، بعن���وان "مفاهيم ف���ي الديمقراطية 
والثقافة المدنية"، وذلك في مدينة رام الله.

وذكر المركز، أن هذه الدورة جاءت في إطار مس���اعيه الهادفة 
إلى تعزيز مفاهيم الديمقراطية والثقافة المدنية في أوس���اط 

."NED" الشباب والشابات، وتنظم بدعم من الصندوق الوطني
وقدم إبراهيم العبد، من مركز "شمس"، نبذة حول طبيعة عمل 
المركز ونش���اطاته، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الدورة، يكمن 
في توفير الفرصة التدريبية لمجموعة من طلبة كليات الشريعة 
م���ن أجل إكس���ابهم مجموعة م���ن المهارات والمع���ارف، وفتح 
حوارات ش���بابية حول مفاهيم الديمقراطي���ة وثقافة المدنية، 

ورفع مستوى الوعي الحقوقي لدى الشباب.
وأوضح العبد، أن الدورة ستستمر لمدة أربعة أيام بواقع 22 ساعة 
تدريبية، وتتن����اول موضوعات ذات عالقة بالديمقراطية تش����مل 
تاريخها، واإلعالن العالمي للديمقراطي����ة، والعلمانية والليبرالية 
والحريات، وعملية التحول الديمقراطي، التداول السلمي للسلطة، 
ودور الشباب في الشأن العام وفي نشر وتعزيز القيم الديمقراطية، 

إلى جانب العالقة بين اإلسالم السياسي والديمقراطية، وأطروحات 
التيارات السياسية بشأن الديمقراطية.

وذك����ر أن الفئ����ة المس����تهدفة، تتش����كل من طلبة م����ن كليات 
الشريعة في جامعات القدس، والنجاح الوطنية، والخليل، والقدس 

المفتوحة، باإلضافة إلى كلية الدعوة اإلسالمية في قلقيلية.
وقدم المدرب إياد اشتية، المحتوى التدريبي والجدول الزمني 
وناقشه مع المشاركين، معبرًا عن أمله أن تضيف الدورة الجديد 
من المعلوم���ات للمتدربين لتمكنهم م���ن معرفة قضايا حقوق 

اإلنسان بشكل أكثر فاعلية.
وأش���ار مركز "ش���مس"، إلى أنه ينفذ مش���روعًا حول تعزيز ونشر 
مفاهي���م الديمقراطي���ة والثقافة المدنية لطلبة كليات الش���ريعة 
في الجامعات الفلس���طينية، ويهدف إلى فتح نقاش حول مفاهيم 
الديمقراطي���ة وثقافة المدنية مع هؤالء الطلب���ة وتعريفهم بهذه 
المفاهيم، إضافة إلى مساعيه الرامية من خالل المشروع، إلى تعزيز 
واحترام القيم الديمقراطية باعتبارها قيمًا إنسانية يجب تعزيزها 
لدى كافة شرائح المجتمع، بشكل يقود إلى توطيد العالقات والقيم 
المجتمعي���ة اإليجابي���ة، وتعزيز واحترام حق���وق اآلخرين، وصيانة 

التعدد والتنوع الثقافي في فلسطين، وإغناء ثقافة الحوار.

"أريج" يستضيف اجتماع اللجنة
التوجيهية لمشروع "التخطيط المستدام"

بيت لحم – "األيام": اس����تضاف معهد أريج، أم����س، اجتماع اللجنة التوجيهية 
لمش����روع التخطيط المس����تدام كأداة لتعزيز التعاون والحوار بين فلس����طينيي 
الضفة الغربية والمدن العربية في الداخل، بحضور الشريك في المشروع، المركز 

العربي للتخطيط البديل في الناصرة، وأعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع. 
واس����تمع الحضور م����ن فريق عمل المش����روع في الجانبين إلى آخ����ر التطورات 
في المش����روع بعد القيام بعدة لقاءات ونش����اطات وتش����كيل مجموعات العمل، 
حي����ث قدم الجانبان عرضًا آلخر التط����ورات، باإلضافة الى بحث آليات تطوير عمل 
المجموعات التي تم تشكيلها سابقا، والتأكيد على اهمية التخطيط المستدام 

للمساهمة في تحقيق العدل االجتماعي.


