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مايكس سنتر
بإدارة: منيب أبو عصب

Mike’s 
C e n t r e للسياحة والسفر

للسياحة والسفر

القدس - البلدة القدمية - خان الزيت - نستقبل املكاملات 
من الساعة  8.30 صباحا حتى 11.00 مساء 
تلفون:  026302000 ,فاكس: 026302020 

الطابق   - الرشاد  مجمع   - الزير  صفوان  اخلليل:  في  مندوبنا 
 0 5 9 9 2 5 0 9 8 2   : ن بلفو  0 2 2 2 9 4 0 7 2  : كس تلفا ني  لثا ا

شاهدوا موقعنا على اإلنترنت
وعلى الفيس بوك 

www.mikescentertours.com
www.facebook.com/mikescentertours

أنطاليا
 3/31 ، 3/30 ،3/28 ، 3/25 ، 3/24

4/6 ،4/5 ،4/4 ،4/2 ،4/1 

القاهرة - اسكندرية - شرم الشيخ ) 11 يوما ،10 ليال (
موعد الرحلة :  2013/3/22

شرم الشيخ 
) 5 أيام ، 4 ليال ( موعد الرحلة :   3/22 ، 4/1 ، 4/5، 4/14

) 6 أيام ، 5 ليال ( موعد الرحلة : 3/26

لبنان -  ) 6 أيام ، 5 ليال ( من عمان جوا
 موعد الرحلة : 4/3 ، 4/25 ، 5/15

دبي ) 6 أيام ، 5 ليال ( مع برنامج
من عمان جوا

موعد الرحلة : 3/25 ، وكل يوم 

استنبول ) 7 أيام ، 6 ليال (مع برنامج
موعد الرحالت: 3/27 ، 3/31 ، 4/1 ، 4/3، 4/5 ، 4/8 ، 4/15 
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معهد أوميغا التعليمي

املعادلة بسيطة... لكي تنجح ... عليك إختيار املختصني
اوميغا، عدا عن األسئلة  والتطوير في معهد  العمل  طاقم  تأليف  من  بسيخومترية  كتب   • 	8
لإلمتحان  نفسيًا  الطالب  حتضر  جتريبية  وامتحانات  القريب،  لإلمتحان  املتوقعة  النارية 

احلقيقي.
• سنوات على األقل في مجال تعليم البسيخومتري. طاقم تدريسي ذا كفاءة وخبرة عالية، 5	

• ساعة تدريسية عدا عن اجللسات اخلاصة وذلك خالل ثالثة أشهر.  أكثر من 170	
•طاقم اداري يحيطكم بآذان صاغية دائما عدا عن شرح واضح وإرش��ادات متتالية للتسجيل  	

للجامعات والقبول.
598نوار اخلطيب625روحي ابو عيشة661عدي عباس

598ندين عوض620وسام أبو غربية658بالل ابو غربية

580جون حنا 617احمد عبداللطيف649ياسمني جابر

608ميساء ادريس648ادهم ترك
والعديد من العالمات املشرفة

611جودة فقوسة643شروق جابر

ميكنكم ايضًا االستفسار والتسجيل لدورات البجروت واللغة العبرية
025326484 او 0508862715

omega.academy.jerusalem@gmail.com | www.omega-academy.net

القدس،  الشيخ جراح ، دخلة الصليب األحمر .ص.ب. اجلامعة العبرية 24184 – فاكس: 6275220

المقاعد بسيخومتري
محدودة

روزا

الى جميع املقاولني ومكاتب الهندسة واالستشاريني
تعلن الشركة عن وصول 

•جميع أنواع البورسالن والسيراميك  	
•أطقم احلمامات بأنواعها 	

•فرع خاص للجرانيت والرخام 	
•فرع خاص للمطابخ واألدراج والديكورات 	

كما ويوجد لدينا اخلبرة بعمل
الديكورات الالزمة الداخلية من رخام وجرانيت

عنواننا:

شركة روزا للرخام )معرض دبي(
رام الله - أم الشرايط - خلف اإلذاعة والتلفزيون

تلفون: 2987268 – 02 //  تلفاكس: 2954845 – 02
جوال: 0597488310   ،،،  0599374123   ،،،   0599488310

شرك�������ة.... روزا
 للرخــــــــام والبــــــــورسالن والسيرامــــــيك

أسعارنا
 منافسة 
ومغرية

)1
6(

3/
11

ز

- م
 )1

4(
 3/

5

شركة البحيرة للحج والعمرة
تعلن شركة البحيرة للحج والعمرة عن تقدمي اضخم واقوى عروض رحالت العمرة 

لهذا املوسم 1434ه� / 2013 م
عروضنـــــا 

من  قريبة  بفنادق  االقامة  مع  اردنيا  دينارا   • 	99 من  ابتداء  البر  رح��الت 
احلرمني الشريفني  والنقل بأفضل احلافالت السياحية احلديثة .

• ليال في مكة  رحالت اجلو ملدة عشر ليال )3 ليال في املدينة املنورة و 7	
املكرمة (  ابتداء من 395 دينارا اردنيا.

	 باإلضافة الى عروض اخرى مميزة بانتظاركم. 
مالحظة : 

يجب تسليم اجلوازات قبل عشرة ايام من موعد السفر 
عنواننا – اخلليل – دوار املنارة – عمارة املنارة ط 3

ملزيد من املعلومات يسرنا تلقي اتصاالتكم واستفساراتكم على االرقام التالية
تلفاكس : 2252095-02 جوال : 0595500900

Email:info@al-buhaira.com
www.al-buhaira.com

او االتصال مبندوبي الشركة 
اشرف ابو شرخ  - املنطقة اجلنوبية – دوار املختار -  جوال رقم 0595443366

بالل ابو رجب 0599296670 ابو ضياء 0599359890 

مطلوب مندوبين للشركة في الضفة الغربية

ندوة أدبية في نابلس حول شعر التفعيلة ورواده
نابلس - عماد سعاده - نظم صالون الدكتورة أفنان دروزة الثقافي 
ورواده"، حضرها  التفعيلة  بعنوان "شعر  الشهرية  ندوته  نابلس  في 

مجموعة من املفكرين واألدباء والشعراء وأصحاب الفكر والثقافة.
وحتدث أستاذ األدب العربي في جامعة القدس املفتوحة، الدكتور 
زهير ابراهيم، عن شعر التفعيلة، معرفا إياه بأنه "ذاك الشعر الذي 
يخلو من الوزن والقافية، ويعتمد بدال منها الصورة الشعرية واملوسيقى 

الداخلية التي تتخطى انتظام التفاعيل".
وأضاف أن هذا النوع من الشعر ظهر في العراق سنة 1947م، وكان 
من أبرز رواده بدر شاكر السياب، والبياتي، ونازك املالئكة، وأحمد زكي 
امللقب بأبي شادي، ثم زحف وامتد الى العالم العربي كله، فنظم على 
منواله شعراء عرب وفلسطينيون منهم، فدوى طوقان، ومحمود درويش، 

ونزار قباني وغيرهم كثير.
واوضح الدكتور ابراهيم، ان شعر التفعيلة هو كل شعر غير عمودي 
خرج على سماته من وزن واحد وقافية واحدة، ومن أشكاله الشعر املنثور، 

والشعر املرسل، والشعر احلر.
بدورها تطرقت الدكتورة دروزه الى الدواعي التي جعلت من شعراء 
العرب في منتصف القرن العشرين ينحون هذا التجديد في الشعر، 
مقدمة  في  ج��اء  كما  املالئكة  ن��ازك  العراقية  الشاعرة  ق��ول  مقتبسة 
الشعراء  التي وضعها  بالقواعد  التقيد  مَلوا من  الشعراء  ديوانها، "أن 
سالسل  وراء  اللهث  من  وتعبوا  اإلس��الم،  وص��در  اجلاهلية  زم��ن  العرب 
األوزان القدمية وقرقعة األلفاظ امليتة، حيث أنها صدأت من كثرة ما 
المستها األقالم والشفاه منذ سنني وسنني، حتى لم يعد لها طعم وال 
لون، ناهيك عما يفعله الشعر العمودي من قتل فورة الشاعر وأحاسيسه 
أول  بها من  واإللتزام  املوحدة  القافية  عندما يأخذ يفكر في تصيد 

بها، مما  انفعل  التي  الفكرة  يعبر عن  أن  من  بدال  القصيدة آلخرها 
ما  وه��ذا  القوافي دومن��ا حس،  وي��رَص  الكلمات  الشاعر يصَف  يجعل 
قلل من وجود شعر املالحم في األدب العربي كما هو احلال في األدب 

اليوناني والروماني".
وتابعت دروزة ان الشاعرة نازك قد ردت على منتقديها بأن الشعر 
احلر ليس خروجا على طريقة اخلليل ابن أحمد، وإمنا هو تعديل لها 
يتطلبه تطور املعاني واألساليب خالل العصور التي تفصلنا عن اخلليل. 
من ناحيته، فقد انتقد الدكتور شاهر اخلياط الشعراء احملدثني في 
الوزن  عصرنا احلاضر "الذين يتصنعون كتابة الشعر احلر بتحديد 
أنفسهم  احل��روف صفا مسمني  املفردات مسبقا، ثم يصفون  وحتضير 
بهذا شعراء، مع العلم أنك لو سألتهم من هو صاحب ديوان احلماسة ملا 

عرفوا، ألنهم ببساطة غير قارئني وال مطلعني.
وعلقت دروزة بالقول ان هناك كثيرا من الشعراء يعدون أنفسهم 
شعراء وما هم بشعراء، وإمنا أعطوا اللقب إما النتمائهم حلزب معني أو 
وجودهم في السلطة احلاكمة، فجاء شعرهم بهدف التكسب، مما يؤكد 
ضرورة أن تخضع األعمال الشعرية إلى عملية نقد وتقييم وفق معايير 
موضوعية من قبل جلنة متخصصني؛ لكي يحكموا على الشعر اجليد من 

الشعر الرديء، ولكي مييزوا بني الشاعر املطبوع والشاعر املصنوع.
العمودي  الشعر  منوال  على  قصائد  ق��راءة  الندوة  تخلل  وقد  هذا 
والشعر احلر، تالها على مسامع احلضور كل من املربي عمر الغوراني، 

واملربية دعاء الغوراني، وذلك بهدف املقارنة بني النوعني من الشعر.
وفي نهاية الندوة مت فتح الباب لألسئلة واملداخالت، حيث قدم كل 
من محمد البيتاوي، ومحمد صالحات، ووجيه أمني، وجناح الغول وعلي 

خليل حمد، مداخالت اثرت النقاش. 

ورشة عمل حول »النوع االجتماعي والسلم األهلي« في جنني 
جنني - علي سمودي - نظم مركز اعالم حقوق االنسان والدميقراطية 
"شمس" امس، بالتعاون مع مركز" جنيف" للرقابة الدميقراطية على 
"النوع  حول  العشائر  رج��ال  مع  بالتعاون  عمل  ورش��ة  املسلحة،  القوات 

االجتماعي والسلم االهلي"، وذلك في قاعة محافظة جنني.
وافتتح ال��ورش��ة د. عمر رح���ال م��دي��ر م��رك��ز إع���الم ح��ق��وق اإلن��س��ان 
احملافظ  شكر  كما  الكرمي،  باحلضور  مرحبا  "شمس"،  والدميقراطية 
لكافة  األهلي  السلم  ال��دؤوب إلح��الل  دويكات على سعيه  اللواء طالل 

أفراد املجتمع، خاصة محافظة جنني.
واشار رحال إلى أن محافظة جنني وموظفيها يسعون دائمًا للتعاون مع 
كافة فئات املجتمع املدني واألمن ورجال العشائر من اجل حتقيق السلم 
األهلي، والدليل على ذلك هو انشاء دائرة السلم االهلي في احملافظة، 
احمل��ور، حتديدا فيما يتعلق  ت��دور في هذا  التي  القضايا  كافة  وتناول 
في  احمللي  املجتمع  ومؤسسات  األهلي  السلم  ودور  االجتماعي  بالنوع 

حماية املرأة من العنف بكل مظاهره.
ب���دوره، شكر احمل��اف��ظ ط��الل دوي��ك��ات م��رك��ز إع���الم ح��ق��وق اإلن��س��ان 
على  الدميقراطية  للرقابة  ومركز "جنيف"  والدميقراطية "شمس" 
القوات املسلحة على هذا اللقاء، وقال "بأن محافظة جنني هي من أهم 
األهلي فيها، حيث  السلم  لعدم وجود  الويالت  التي عانت  احملافظات 
راح ضحية ذلك الشهيد قدورة موسى، الذي كان دائمًا يحث على السلم 

األهلي في كافة نواحي احلياة".
العشائر تلعب دورا مهما في السلم األهلي، فاملخاتير  أن  وشدد على 
يساهمون في منع اجلرمية، وهناك توجه للسيطرة على األمر، وحماية 
املدنيني، وبالتالي جهود من أجل احملافظة على السلم األهلي والقضاء 

الفلسطيني هو الفيصل. 
وقال "نحن ملتزمون بهذه اإلجراءات، ويوجد في كل مكان اشخاص 

النسيج  على  للمحافظة  امل���دارس،  او  األندية  في  س��واء  معهم،  نتعامل 
الفلسطيني  وامل��ش��روع  املجتمع  يهدد  ما  أخطر  أن  حيث  اإلجتماعي، 
والسلم  اإلنتظام  حالة  من  حتد  وفوضى،  فلتان  حالة  في  الدخول  هو 

األهلي".
بدورها، اشارت مديرة املشروع غارونس ستتلر الى ان كل االفكار التي 
مت طرحها ستؤخذ بعني االعتبار، للوصول الى مجتمع خالي من العنف 

خالل ال� 15 سنة املقبلة.
واوضحت ان هذه الورشة تأتي  ضمن مشروع "النوع االجتماعي والسلم 
االهلي"، الذي يهدف لوضع خطة استرايجية ملجتمع فلسطيني خالي 

من العنف بعد 15 سنة.
احملامي فادي توما الذي يعمل في مشروع النوع االجتماعي والسلم 
األهلي، قال "أنه سيطرح العديد من التساؤالت لتكوين صورة كاملة عن 
وضع املرأة والعنف في محافظة جنني  وذلك ألن املشروع ينفذ بالتعاون 

مع اصحاب اخلبرة واملشورة في محافظة جنني".
فاكد  امل��رأة،  العنف ضد  رؤيتهم حول  العشائر  رجال  قدم  بدورهم، 
أحد رجال العشائر أن األفراد في محافظة جنني يعيشون في مجتمع 
يحمل بني ثناياه السيء واحلسن، مشيرا الى أن "املرأة في جنني حتظى 
باالحترام، لكنها تعاني من الظلم، وهذا الظلم يختلف نسبيا من منطقة 

ألخرى، ومن حالة الى أخرى".
الظلم،  من  تعاني  الفلسطينية  امل��رأة  ان  على  العشائر  رج��ال  واتفق 
املجتمع  في  انتقاص  الى  مشيرين  الطالق،  ح��االت  ارتفاع  هو  واملؤشر 

الفلسطيني لكرامة املرأة في العمل واالجور.
واكدوا انه عندما يقع الظلم على املرأة فهو يقع على املجتمع ككل، 
وجزء من هذا الظلم هو بسبب العادات والتقاليد البالية والفهم اخلاطئ 

للقضايا الشرعية.

»دار االيتام« ترعى 120 طالبا
من كافة انحاء الوطن

بيت حلم - مدرسة دار االيتام االسالمية في بلدة العيزرية، تأسست عام 1922 وُتعيل 120 طالبا 
يتيمًا من مختلف احملافظات الفلسطينية وتقدم خدمات تعليمية ألكثر من 300 طالب.

مدير وزارة االوقاف في محافظة القدس ابراهيم زعاترة قال ل� معا ان الهدف من انشاء املدرسة 
هو جمع االيتام وتقدمي اخلدمات لهم من جنني شماال الى اخلليل جنوبا، مشيرا الى ان املدرسة 

ترعى االيتام وأبناء احلاالت االجتماعية.
وأشار عطا اريحمه احد املعلمني باملدرسة انهم يقومون بتدريب الطلبة على العديد من املهن 

التي تخدمهم مستقبال.

الشكعة يزور كلية الروضة ويلتقي
مبجلس أمنائها وطاقم العاملني

نابلس/ غسان الكتوت/ الرواد للصحافة واإلعالم-زار رئيس بلدية 
كلية  البلدي  املجلس  أعضاء  من  وع��دد  الشكعة  غسان  احملامي  نابلس 
الروضة، والتقوا مبجلس أمنائها وعميدها وطاقم العاملني فيها، وذلك 

ضمن سياسة البلدية  في التواصل مع مختلف مؤسسات املدينة.
الهادي باحملامي  اللقاء، رحب عميد الكلية صالح عبد  وفي بداية 
املرافق له، وعبر عن تقديره لبلدية نابلس ورئيسها،  الشكعة والوفد 

وللدور الهام الذي يلعبه في خدمة املدينة ومواطنيها.
وقدم عبد الهادي شرحا مفصال عن البرامج التدريسية التي تقدمها 
الكلية للطلبة امللتحقني مبقاعدها الدراسية والذين يبلغ عددهم 700 
طالب في مختلف التخصصات املهنية والتقنية، وخططها املستقبلية 

للتوسع من اجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الطالب.

الكلية  األمناء وعميد  الشكعة أعضاء مجلس  ب��دوره، شكر احملامي 
وطاقم العاملني فيها على االستقبال، وأثنى على إجنازاتها التي جعلت 
منها مؤسسة تعليمية وطنية رائدة يفتخر بها اجلميع، وعبر الشكعة عن 
سعادته بوجود جيل متعلم من املهنيني والفنيني الذين تخرجهم هذه 

الكلية كل عام، مما يؤهلهم ليصبحوا قادة الغد ورواد املستقبل.
ه��و ممكن  م��ا  ك��ل  االس��ت��ع��داد لتقدمي  البلدية على أمت  أن  وأض���اف 
للمؤسسات التعليمية في نابلس لضمان استمرارها في مهمتها النبيلة 
في تخريج جيل شبابي متعلم ومثقف وواع. وقدم عميد الكلية درعا 

تقديرية للمحامي الشكعة لدوره في خدمة مدينة نابلس وأهلها.
 وفي ختام الزيارة، جتول احملامي الشكعة والوفد املرافق له في أرجاء 

حماية املستهلك تطلق اليوم حملة »الزم الكلية، واطلعوا على أقسامها املختلفة، والتقوا بعدد من طالبها.
نفهم« للحفاظ على سالمة الغذاء والدواء

البيرة – تنظم جمعية حماية املستهلك الفلسطيني الساعة احلادية عشرة من ظهر اليوم 
الغرفة  قاعة  في   " وال��دواء  الغذاء  واحلفاظ على سالمة  املستهلك  نفهم" حلماية  "الزم  حملة 
التجارية الصناعية في رام الله، مبشاركة ممثلي وزارات االختصاص ومملثي الصناعيني والتجار 
واملوردين وشخصيات عامة بهدف نقاش ظاهرة انتشار االغذية الفاسدة في دولة فلسطني وضعف 
اإلجراءات اقالنونية الرادعة. ويأتي هذا النشاط ضمن فعاليات يوم املستهلك الفلسطيني الذي 
يصادف اخلامس عشر من آذار والتي تطلق برعاية الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء وبتمويل 

شركة دواجن فلسطني – عزيزا.
وافادت رانية اخليري عضو مجلس إدارة اجلمعية منسقة حملة "الزم نفهم" أن سلسلة النشاطات 
التي نطلقها في جمعية حماية املستهلك الفلسطيني تهدف إلى نشر التوعية واحلفاظ على سالمة 

الغذاء والدواء وردع من يتاجر باالغذية الفاسدة من خالل إجراءات قانونية رادعة.
واضافت اخليري ان اجلمعية عقدت سلسلة لقاءات مع اجلهات الرسمية والقطاع اخلاص من 
أجل تفعيل حملة سالمة الغذاء والدواء وايجاد االليات املناسبة من خالل حملة "الزم نفهم"، 

للخروج بتصور متكامل يغذي اخلطة االسترايتيجة للجمعية.

اجلمعية التعاونية للتوفير والتسليف 
تفتتح مقرها اجلديد في سلفيت

سلفيت - افتتحت اجلمعية التعاونية للتوفير والتسليف في 
املدينة امس ، مقرها اجلديد الذي مت ترميمه من خالل مركز 
"رواق" بتمويل من احلكومة السويديه من خالل "اليونسكو" ، 
وذلك على شرف الثامن من اذار " يوم املرأة العاملي" بحضور حشد 
كبير من النساء وسيدات احملافظة والفعاليات الشعبية والوطنية 

واالهلية والنسوية والهيئات الدولية الداعمة.
ورحبت رئيسة اجلمعية ميسون زيادة، باحلضور خالل حفل 
اقيم بهذه املناسبة في قاعة املركز اجلماهيري التابعة لبلدية 
خطة  ضمن  يأتي  اجلديد  الفرع  افتتاح  أن  موضحة   ، سلفيت 
خدمات  م��ن  املستفيدات  دائ���رة  توسيع  ال��ى  الرامية  اجلمعية 
اجلمعية ، مشيرة الى ان االخيرة ستواصل برامجها الهادفة الى 
في  النسوية  املشاريع  ورعاية  تبني  عبر  النساء  ومتكني  دعم 

مختلف انحاء احملافظة .
ونقل مدير عام الشؤون االدارية واملالية في محافظة سلفيت 
محمود صالح في كلمة القاها نيابة عن احملافظ عصام ابو بكر، 
موضحا  املميز.  االجن��از  بهذا  للحضور  احملافظ  ومباركة  حتيات 
ان محافظة سلفيت منت ومتيزت بجهود مؤسساتها احلكومية 
والتي  الفاعلة واحلاضرة بيننا،  التعاونية  واالهلية واجلمعيات 
اخذت على عاتقها ان تكون ذاَت طابٍع تنموي قادر على تعزيز 
واالقتصادية  االجتماعية  احلياة  جوانب  في  مواطنينا  صمود 
وم��ب��ادئ في  ق��وان��ني  ال��ى  استناًد  وذل��ك   ، وال��زراع��ي��ة  والثقافية 
والدميقراطية  ال��ذات��ي��ة  االدارة  على  القائم  التعاوني،  العمل 

والعدالة واملساواة.
واضاف صالح :" اننا في محافظة سلفيت نسعى وبكل السبل 
اساسي  دور  من  لها  ملا  احليوية،  القطاعات  ه��ذه  دع��م  اج��ل  من 
التنمية  اسس  وارس��اء  احملافظة،  بإقتصاد  والنهوض  الرقي  في 
املستدامة من خالل ايجاد مصادر دخل ثابته ومشاريع صغيرة 

للمواطنني تسهم في التحسني من مستوى معيشتهم ."
التعاونية  اجلمعيات  احت��اد  م��دي��رة  رب��ه،  رن��دة عبد  وق��ال��ت 

للتوفير والتسليف، إن االحتاد سطر في تاريخ فلسطني العديد 
من االمثلة الرائدة في النجاح والبناء والتنمية من خالل متكني 
وتفعيل دور املرأة على الصعد كافة، في اطار سعيه نحو متكني 
املرأة من نيل استقاللها االقتصادي، وذلك كله في ظل الظروف 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية املعاشة.
أهمية   ، اكد مدير مديرية عمل سلفيت محمد طه  ب��دوره 
من  حققه  وم��ا  الفلسطيني،  الشعب  نضال  في  التعاوني  العمل 
التعاونية  احلركة  في  امل��رأة  ودور  القطاعات،  مختلف  في  جناح 
التعاونية  احل��رك��ة  ال��ي��ه  وص��ل��ت  م��ا  واس��ت��ع��رض  الفلسطينية. 
العمل  لتنظيم  العمومية  الهيئة  انشاء  وأهمية  الفلسطينية، 
التعاوني كمنظومة ادارية متكاملة تشرف على العمل التعاوني، 
للنهوض بها حتى تأخذ مكانتها وتلعب دورها الى جانب القطاعني 

العام واخلاص في عملية التنمية.
 ، الزراعية في كلمته  االغاثة  وعبر خليل شيحه مدير عام 
عن فخره بنجاح فكرة اجلمعيات التعاونية للتوفير والتسليف، 
خاصة وأن االغاثة الزراعية هي صاحبة وراعية هذه الفكرة. واكد 
على مواصلة االغاثة دورها الداعم للتعاونيات النسوية، انطالقًا 
من اميانها بحتمية مشاركة املرأه الفلسطينية في عملية التنمية 

بكافة جوانبها وحتديدًا االقتصادية منها.
والقت فداء توما كلمة مركز "رواق" للمعمار الشعبي الذي نفذ 
املشروع، عبرت فيها عن اعتزازاها بهذا املشروع النه يخدم قطاعا 
هاما، وهو قطاع املرأة . وقالت : " اننا في مركز رواق نتطلع الى 
مزيد من التعاون من اجل تطوير املجتمع." مستعرضة مشاريع 
املركز في محافظة سلفيت وباقي محافظات الوطن ، مؤكدة ان 
املركز سيواصل دعمه لكافة املؤسسات من اجل النهوض باملجتمع 

الفلسطيني وتطويره .
واملمولة  الداعمة  املؤسسات  تكرمي  مت  االحتفال  نهاية  وفي 
واملنفذة ملشروع ترميم مقر اجلمعية، وقام احلضور بجولة تفقدية 

للمبنى واالطالع على اقسامه بعد الترميم  .

 فعاليات مجتمعية 
لذوي االعاقة في جنني

جنني – علي سمودي - نظمت جمعية اجلليل للرعاية والتأهيل املجتمعي اخليرية فعاليات 
مجتمعية لصالح حقوق االشخاص ذوي االعاقة في جنني شملت بناء قدرات طالب و طالبات 
املدارس الثانوية و طالب اجلامعات احمللية في مجال التوعية ببنود قانون حقوق املعاقني رقم 
99/4 واملناصرة املجتمعية نحو التأثير في السياسات العامة ، ولتعزيز دور الطالب كرواد للتغيير 

املجتمعي من خالل متكينهم و بناء قدراتهم .
وافاد جمال ابو العز املدير االداري للجمعية ، ان عدد الطالب املشاركني في االنشطة من املدارس 
الثانوية بلغ  79 طالبا و طالبة في مدارس حشاد الثانوية واالسالمية الثانوية ، اما في مجال 
بناء قدرات طالب و طالبات جامعة القدس املفتوحة – تخصص خدمة اجتماعية قبلغ عدد 
املنتفعني 80 ، موضحا انه سيتم في االسبوع القادم تدريب طالب وطالبات  في مدارس كفراعي 

الثانوية للذكور و االناث .
وخالل حفل رسمي ، جرى توقيع مذكرة تفاهم بني اجلمعية ومديرية احلكم احمللي حول 
املواءمة البيئية لصالح حقوق االشخاص ذوي االعاقة الواردة في القانون ونظام االبنية املعتمد 
في وزارة احلكم احمللي ، بحضور ممثلي املؤسسات املجتمعية وعدد من نواب املجلس التشريعي 

والثوري عنهم جمال الشاتي و جمال حويل .
 واوضح ابو العز ان االتفاقية تأتي ضمن مشروع جتنيد املجتمع احمللي للتأثير في السياسات 
العامة لصالح االشخاص ذوي االعاقة في محافظة جنني املنفذ من جمعية اجلليل للرعاية و 
التأهيل املجتمعي اخليرية JSCC  بالشراكة مع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية CRS ضمن برنامج 

. USAID املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية CPP تعزيز مشاركة املجتمع املدني

مدرسة ذكور مخيم جنني الثانية 
تكرم الطلبة املتفوقني

جنني – علي سمودي - كرمت مدرسة ذكور مخيم جنني األساسية الثانية الطلبة املتفوقني 
في حفل اقيم في قاعة املركز النسوي في مخيم جنني، بحضور عدنان الهندي رئيس اللجنة 
الشعبية للخدمات وكفاح العموري مديرة مركز النشاط النسوي وعبد اجلبار الشلبي مدير مركز 
الشباب االجتماعي وعطا أبو ارميله أمني سر حركة فتح في إقليم جنني وسناء البدوي ممثلة عن 

محافظ جنني وعدد من ضباط األجهزة األمنية ، وحشد من أهالي الطلبة .
وألقى مدير املدرسة األستاذ محمد األخرس كلمة الهيئة التدريسية ، مباركا للطلبة املتفوقني 
، مشيرا إلى ضرورة تعاون املجتمع احمللي وأهالي الطلبة من اجل االرتقاء مبستوى الطلبة التعليمي 

وتطويرهم فهم قادة الغد .
وألقى الطالب عزالدين فايد كلمة الطلبة املتفوقني ، فأشاد بجهود املدرسني التي بذلت في 

سبيل تطوير الطلبة وعاهد الله باسم الطلبة املتفوقني على االستمرار في التفوق والتميز .
وفي كلمة احملافظ التي القتها مدير العالقات العامة سناء البدوي ،شكرت الهيئة التدريسية 
على جهودهم العظيمة في خدمة املسيرة التعليمية،  وأكدت على حرص القيادة على النهوض 

بالواقع التعليمي فهو السبيل الوحيد للنهوض مبستقبل الدولة الفلسطينية.
وتخلل احلفل عدة  فقرات غنائية ومسرحية ودبكة شعبية قدمها مجموعة من الطلبة وقد 
التقديرية على  وال��دروع  الشهادات  توزيع  ، وجرى  بفقرة غنائية  الناطور  الفنان عالء  شارك 

الطلبة املتفوقني .

اطالق برنامج  تدريبي 
شبابي في نابلس

نابلس - من عماد سعاده - أطلقت جمعية بذور 
للتنمية والثقافة في مدينة نابلس، بالتعاون مع 
مركز "اوراد" للبحوث والدراسات، برنامجا تدريبيا 
شبابيا بعنوان "الشباب وكالء التنمية املجتمعية"، 
يشارك فيه أربعون متدربا من مختلف محافظات 
الضفة الغربية. ويسعى البرنامج التدريبي لتعزيز 
الرأي،  استطالعات  في  املشاركني  ومهارات  معارف 
العمل، وجلسات تقييم االحتياجات.  وادارة ورش 
العمل  ورش  من  ع��دد  بتنفيذ  املشاركني  وسيقوم 
واجللسات التي من شانها فحص احتياجات املجتمع 
احمللي كل في محافظته. وتطرق اللقاء االول الذي 
جمع املشاركني إلى مفهوم استطالعات الرأي، ودور 
رئيس  واعرب  احمللي.  املجتمع  تنمية  في  الشباب 
ال��دب��ع��ي ع��ن ش��ك��ره اجل��زي��ل ملركز  رائ���د  اجلمعية 
يقدمه  ال��ذي  وامل��ادي  املعنوي  الدعم  على  "اوراد" 
في سبيل تعزيز املسيرة التنويرية التنموية في 
املجتمع الفلسطيني، مؤكدا ان هذا التعاون من شأنه 
ان يحقق نتائج ملموسة في املدى القريب على الدور 

الذي يلعبه الشباب في صنع القرار.

تشييع الكاهن 
يعقوب سعادة في القدس

ابو انطون سنيورة - شيعت مدينة القدس بعد ظهر امس، الكاهن اجلليل االب   القدس - 
يعقوب سعادة ابن يافا في موكب جنائزي رسمي وشعبي حاشد الى مقبرة داخل البطريركية 

الالتينية بالقرب من باب اخلليل.
والدفن مبشاركة  القدس لالتني، مراسم اجلنازة  الطوال بطريرك  فؤاد  البطريرك  وترأس   
املطران وليم الشوملي النائب البطريركي في القدس واالراضي الفلسطينية واملطران مارون حلام 
النائب البطريركي لالتني في عمان واملطران سليم الصايغ واملطران كمال بطحيش وكاهن رعية 
الالتني االب فراس حجازين ومدير كلية تراسنطا االب سيمون حرو وعدد من الكهنة واالساقفة من 
ن البطريرك فؤاد الطوال الفقيد الكبير وعدد مناقبه واسهاماته  مختلف الكنائس املسيحية.  وابَّ
ككاهن خدم الكنيسة وكمواطن ادى واجباته الوطنية واالنسانية بأمانة في رفيديا بنابلس واالردن 

ه شقيقه رجل االصالح ابراهيم حنا سعادة )ابو حنا(. وفلسطني عامة.  كما ابنَّ
ال��ره��ب��ان داخ��ل  م��داف��ن  ف��ي  الطاهر حيث دف��ن  اجل��ن��از ووري جثمانه  ق��داس وص��الة   وبعد 

البطريركية الالتينية في القدس.
 


