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للصحافة  ال��رواد  الكتوت-  غسان  نابلس- 
نابلس-  توأمة  رابطة  وف��د  اختتم  واإلع���ام- 
نابلس ضمن  السنوية حملافظة  زيارته  دندي 
جمعيتي  بني  املنظم  الزيارات  تبادل  برنامج 
الرابطة في كل من مدينة دندي البريطانية 
سنوات  منذ  تستمر  وال��ت��ي  نابلس  وم��دي��ن��ة 

طويلة.
وشارك الوفد ضمن فعاليات اعداد اخلطة 
في  وش���ارك  نابلس  حملافظة  االستراتيجية 
اجتماعات شبكة يورو-نابلس الى جانب عدة 
وفود اوروبية تقيم مع مدينة نابلس عاقات 

توأمة من فرنسا وايطاليا والنرويج.
نابلس،  محافظ  على  ضيفًا  ال��وف��د  وح��ل 
فيما نظمت رابطة توأمة نابلس- دندي ومركز 
مع  بالتنسيق  املدني  املجتمع  لتنمية  احلياة 
الوفد  وراف���ق  ال��زي��ارة،  برنامج  نابلس  بلدية 
التوأمة  راب��ط��ة  متطوعو  اقامته  م��دة  ط��وال 
وأعضاء من هيئة شباب مركز احلياة على مدى 

اربعة ايام حافلة. 
مجلس  رئيس  جمعة  ناصر  النائب  ووج��ه 
امل��دن��ي  املجتمع  لتنمية  احل��ي��اة  م��رك��ز  ادارة 
توأمة  ل��راب��ط��ة  االس��ت��ش��اري��ة  الهيئة  ورئ��ي��س 
نابلس دندي شكره وتقديره للجهود الكبيرة 
وحسن الضيافة واالستقبال لوفد مدينة دندي 
والوفود االخرى، خاصة محافظ نابلس العميد 
جبرين البكري واملهندس عدلي يعيش رئيس 
بلدية نابلس وكافة طواقم احملافظة والبلدية 
والدكتور رامي احلمد الله رئيس جامعة النجاح 
توطيد  في  تفانيهم  على  وطواقمها  الوطنية 

ح��ال��ة ال���رواب���ط ب���ني م��دي��ن��ة ن��اب��ل��س وامل���دن 
االوروبية املتوأمة.

الترتيبات قد عكست  بان  واض��اف جمعة 
بصورة جدية وجهة نابلس ووجهها احلضاري 
العالم، واعطت رسالة ناصعة من  امام شعوب 
فلسطني الى باقي امم االرض، وعبر عن امله 
الوفود  مع  التعاون  تفاصيل  كافة  متابعة  في 

املشاركة.
م��ن ج��ان��ب��ه، اش���ار اح��م��د ج���اروش���ة رئيس 
ال��راب��ط��ة ف��ي ن��اب��ل��س ال���ى ال��ب��رن��ام��ج ال��ف��ع��ال 
ال���زي���ارة، حيث  ه��ذه  م��ن  امللموسة  وال��ن��ت��ائ��ج 
قطعت العاقات بني املدينتني شوطًا طويًا 
عاقات  لتطوير  الهادفة  اجلهود  تنسيق  في 

التوأمة بني مؤسسات املدينتني. 
ولفت جاروشة الى ما متثله هذه الزيارة من 
اهمية كبيرة واختراق جديد في ملفات بحثت 
خال زيارة وفد شبابي من نابلس ملدينة دندي 
الفيديو  مشروع  اجن��از  اهمها  املنصرم،  العام 
ودندي،  نابلس  م��دارس  كونفرنس بني طاب 
ووفد طبي زائر من دندي سيحل في املستقبل 
في  التعاون  الى  اضافة  نابلس،  على  القريب 
ومجاالت  والرياضي  والشبابي  الثقافي  املجال 

اخرى ذات اهتمام مشترك.
بدوره، اشار رياض خنف�ر املدير التنفيذي 
ال��ى ما  ال��راب��ط��ة،  ملركز احل��ي��اة واح��د مؤسسي 
عاملية  وف��ود  ل��زي��ارات  الكبيرة  االبعاد  متثله 
حملافظة نابلس وخاصة هذا العام الذي شهد 
ملناقشة  نابلس  ت��اري��خ  ف��ي  نوعي  جتمع  اكبر 
للمحافظة مبا  االستراتيجية  اخلطة  واع��داد 

امل��دى  وبعيد  ط��م��وح  تنموي  ثقل  م��ن  متثله 
شبكة  مشروع  اهمية  عن  فضًا  للمحافظة، 

يورو-نابلس. 
كما ابدى خنفر اعجابه الشديد بالتعاون 
الرسمية  نابلس  مؤسسات  كافة  بني  الوطيد 
واالهلية الجناز هذه الزيارة املوسعة، في ظل 
حالة نادرة ومميزة جدًا، وخاصة بني املؤسسات 

الرسمية ومؤسسات العمل األهلي.
يذكر ان وفد مدينة دندي استهل جولته من 
مركز احلياة ورابطة توأمة نابلس دندي، ثم قام 
بزيارة محافظة نابلس والتقى محافظ املدينة، 
وزار بلدية نابلس والتقى رئيسها، وزار احلرمني 
القدمي واجلديد جلامعة النجاح، كما زار مخيم 
عسكر وحضر عرضا فنيا في دار الفنون، كما 
زار مخيم باطة وقام بجولة ميدانية، وشارك 
في حفل افتتاحي في املركز الثقافي الفرنسي 
الهال  جمعية  وزار  هوب،  بروجكت  وجمعية 
يحيى  مديرها  والتقى  الفلسطيني  االح��م��ر 
الوفد  زار  كما  ك��ن��ع��ان،  ب��اس��ل  ورئيسها  ع���ودة 
جمعية حماية االسرة، وزار الوفد معرضا فنيا 
القدمية  البلدة  في  االهلية  اللجنة  مقر  في 
والتقى نصير عرفات منسق اللجنة، كما التقى 
الوفد الدكتور اسامة ملحيس وبحث معه سبل 
التعاون، والتقى ايضًا بسام الشكعة في بيته 
ال��ت��وام��ة خ��ال فترة  وال���ذي اقيمت ع��اق��ات 
توليه رئاسة بلدية نابلس قبل ثاثني عامًا. 

كما قام الوفد بجوالت ترفيهية ملعالم اثرية 
وقام  الشمالية،  وقرية عصيرة  في سبسطية 

بجولة ميدانية في البلدة القدمية. 

وفد رابطة توأمة نابلس- دندي يختتم زيارته للمحافظة

أريحا- خالد عمار- فيما انياب جرافات 
اقتاع  ف��ي  ماضية  االسرائيلي  االح��ت��ال 
اش��ج��ار ال��زي��ت��ون امل��ب��ارك��ة مبختلف ارج��اء 
الذي  البغيض  االستيطان  لتسمني  الوطن 
بات القنبلة املوقوته الشعال فتيل احلرب 
في املنطقة، دون االكتراث لنداءات العالم 
ب��ك��ل ق���واه وع��ل��ى رأس��ه��م حليف اس��رائ��ي��ل 
الواليات املتحدة االمريكية واوروبا وروسيا 
يحاول  استثناء،  بدون  العالم  دول  وجميع 
الفلسطينيون في خندق املواجهه التمسك 
بارضهم وهويتهم وتراثهم متمسكني بعدالة 
وبالعاقة  امل��ش��روع��ة  وحقوقهم  قضيتهم 
ال��ت��اري��خ��ي��ة واالزل���ي���ة ال��ت��ي ت��رب��ط��ه��م بها، 
ومقدسة  وطنية  رم��وز  والزيتون  ف��االرض 
للفلسطينني، وهي جزء من احلكاية والقصة 
واألغنية الشعبية الفراحنا واعراسنا، وهي 
والثقافي  التاريخي  موروثنا  مكونات  احد 

الذي يجسد الهوية الوطنية.
الفاح  ي��زداد عشق  واريافنا  قرانا  وفي 
ال��ش��ج��رة تشاركه  ان ه���ذه  ل��ل��زي��ت��ون ح��ت��ى 
ح��ي��ات��ه، ف��ه��ي م��ص��در ق��وت��ه وه���ي ال��ل��وح��ة 
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��زي��ن ح��ق��ل��ه، ومت���ده 
ب��االل��ه��ام وال��ع��ش��ق وت��ع��زز ان��ت��م��اءه ل��ارض، 
يتسابق  الزيتون  يقتلع  االحتال  وبينما 
الفلسطينيون على االعتناء بهذه الشجرة 
كل  ف��ي  بها  ويحتفلون  ب��ال��رع��اي��ة،  وم��ده��ا 
امل��ن��اس��ب��ات ك��م��ا ح��ص��ل ف��ي ق��ري��ة ع����ارورة 
التي ارادت ان تختزل هذه العاقة االزلية 
اكبر  اع���داد  خ��ال  م��ن  واالرض  بالزيتون 
للعالم  لتقول  الفلسطيني  للمسخن  طبق 
ان��ن��ا اص��ح��اب ح��ق على ه��ذه االرض وه��ذا 
ال��ض��ارب في  وت��راث��ن��ا  ه��و زيتوننا وزي��ت��ن��ا 

عمق التاريخ.
1350 كيلو من اخلبز، 500 دجاجه، 500 
كيلو بصل، 170 لتر من زيت الزيتون، 70 
من  وملحقاتها  سماق  كيلو  و50  ل��وز  كيلو 
أكبر  مكونات  والبهارات، هي حصيلة  امللح 
طبق مسخن أعدته قرية عارورة للدخول 

ف��ي ك��ت��اب "ج��ي��ن��س" ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ��ال 
الفلسطيني  الشعب  وت��راث  هوية  جتسيد 
النها  الفلسطينيون  يعشقها  طبخة  بأبرز 
ال��ف��اح  االن��س��ان  ع��اق��ة  ببساطة  تعكس 

بأرضه وحقله منذ آالف السنني.
فهذا الطبق الشهي "املسخن" املمتد من 
املزركش  الفلسطيني  الريف  حقول  قمح 
وتكسوه  اخلابة  الربانية  الطبيعة  بألوان 
شجرة  بزيت  مشبع  البلدية،  "الفراريج" 
الزيتون املباركة التي تغظي مساحة واسعة 
من جغرافيا الوطن، فهذه الشجرة كانت وال 
تزال رمزًا للشعب الفلسطيني وهي تشاركه 
حياته بزيتها ومحصولها وجفتها وخشبها 
للسام  ورم���زًا  مباركة  شجرة  انها  وورق��ه��ا، 
وهي تعني الكثير لفلسطني وشعبها، وليس 
هناك ابلغ من وقفة الرئيس الراحل ياسر 
امل��ت��ح��دة عندما  االمم  قبة  ع��رف��ات حت��ت 
لوح بغصن الزيتون مؤكدًا على ان الشعب 
الفلسطيني تواق للسام العادل وهو يحب 
احلياة، لكنه متمسك بأرضه وتراثه وهويته 

وحقوقه املشروعه.
ت����راث����ي الع�����داد  م���ه���رج���ان  اق����ام����ة  إن 
ريفنا  م��ن  امل��ك��ان  ه��ذا  ف��ي  "املسخن"  طبق 
الفلسطيني وفي هذا الوقت يعتبر رسالة 
حضارية وانسانية للعالم أجمع على خطورة 
االحتال االسرائيلي الذي يواصل انتهاكاته 
الفلسطينية  واالرض  ل��ان��س��ان  اليومية 
م��ن ح��ص��ار ل��غ��زة واغ���اق وت��ه��وي��د للقدس 
وابتاع الراضي الضفة لبناء املستوطنات 
وم���د اجل�����دار ال��ف��اص��ل ل��ت��زي��ي��ف ال��ت��اري��خ 
وفرض امر واقع يطال الهوية والتراث وكل 
مكونات احلياة والتاريخ، ففي الوقت الذي 
الزيتون  باقتاع  املستوطنني  فيه  يقوم 
الفلسطينيون  ي��ق��وم  احل���ق���ول،  وت��دم��ي��ر 
بزراعة الزيتون "اشجار السام" واالحتفال 
بها ومبنتوجاتها وكأنها تعيد قول شاعرنا 
غ��ارس��ه  ال��زي��ت��ون  ع���رف  "ل���و  الفلسطيني 
العاقة  ه��ي  فهذه  دم��ع��ًا"،  ال��زي��ت  الصبح 

االحتال االسرائيلي يقتلع شجرة السام ويسرق التراث

طبق املسخن يعكس عشق الفلسطيني 
لالرض والزيتون والهوية

ت��زال  وال  ك��ان��ت  ال��ت��ي  والطبيعية  االزل��ي��ة 
وب��ني  ال��ص��ام��د  الفلسطيني  ال��ف��اح  ب��ني 
ارضه املقدسة احلاضنه برحمها واحشائها 
وكل  والبقوليات  والكرمه  واللوز  للزيتون 
التي  االرض  الفواكه واخلضره في  اصناف 

باركها لله تعالى.
ان مشاركة رئيس الوزراء الدكتور سام 
فياض في هذه الفعالية هو داللة واضحة 
على الرؤية الثاقبة لشخصية فلسطينية 
اسرائيل  به  تقوم  ما  بخطورة  ال��وزن  بهذا 
جتاه التراث الفلسطيني والهوية واالنسان 
للدولة  االس��اس��ي��ة  العناصر  وه��ي  واالرض 
عليها  أك���د  ال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة  الفلسطينية 
الفلسطينيون بكل مستوياتهم السياسية 
الرسمية والشعبية، وهو ما يحرص عليه 
ف���ي���اض ف���ي دع���م���ه وم����ؤازرت����ه مل��ث��ل ه��ذه 
الفعاليات والتحركات االنسانية واحلضارية 
وبالغة  ورسالة مؤثرة  التي حتمل مضمونًا 
وال��دول��ي  احمل��ل��ي  املستويني  على  االهمية 
بحق الشعب الفلسطيني بالعيش في دولة 

مستقلة وحرة وناجزة.
قد يكون املسخن أو الكنافة أو الفافل 
اال  شعبنا،  نظر  في  شعبية  أك��ات  مجرد 
انها تعد هدفًا لاحتال االسرائيلي املاضي 
وتزييف  االرض  ابتاع  في  فرامل  ب��دون 
التاريخ وقلب احلقائق ليس فقط بجرافاته 
وبيوتنا  اراض��ي��ن��ا  تلتهم  ال��ت��ي  وآل��ي��ات��ه 
وح��ق��ول��ن��ا ف��ق��ط وامن����ا اي��ض��ًا ب��احمل��اوالت 
املتكررة لسرقة تراثنا من مأكوالت وأزياء 
بدمغة  للعالم  تسويقها  واع���ادة  شعبية 
بني  شاسعًا  الفرق  يظل  لكن  اسرائيلية، 
وبني  الزيتون  ويدمر  يقتلع  الذي  احملتل 
ال����ذي ي����روي ه��ذه  ص��اح��ب ه����ذه االرض 
االشجار بعرقه وبدمه وهي تشاركه احلياة 

موسماً مبوسم ويوماً بيوم.

للصحافة  ال��رواد  الكتوت-  غسان  نابلس- 
احلياة  أص��دق��اء  جمعية  اختتمت  واإلع���ام- 
مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات دورت����ني ت��دري��ب��ي��ت��ني في 
ال��وق��اي��ة م��ن امل���خ���درات وال��ت��دخ��ل اإلرش����ادي 
لألخصائيني  واإلدم����ان  التعاطي  ح���االت  ف��ي 
ال��ن��ف��س��ي��ني واالج��ت��م��اع��ي��ني م���ن م��ح��اف��ظ��ات 
بحضور  وقلقيلية،  طولكرم  سلفيت،  نابلس، 
وطاقم  اجلمعية  رئيس  عثمان  إي��اد  الدكتور 

اجلمعية املهني.
وأك����د ال��دك��ت��ور ع��ث��م��ان ع��ل��ى أه��م��ي��ة دور 
األخصائي النفسي واالجتماعي الهام واحلساس 
السلوكية  االنحرافات  املجتمع من  في حماية 
في  س��ي��ك��ون  جميعا  دوره����م  وان  ع���ام،  بشكل 
الوقاية من املخدرات والعقاقير اخلطرة ومنع 

حدوث املشكلة وليس التدخل بعد حصولها.
وأش����ار إل���ى أن ه���ذه ال������دورات ت��أت��ي ضمن 
التي تنفذها اجلمعية ضمن  ال��دورات  سلسلة 
اتفاقية التعاون والتمويل املوقعة بني اجلمعية 
ومكتب التعاون والنشاط الثقافي في القنصلية 

لتنفيذ مشروع  القدس  العامة في  الفرنسية 
ت���وع���وي وت��ث��ق��ي��ف��ي ل��ل��وق��اي��ة م���ن امل���خ���درات 
واحلد  اخلطرة  والعقاقير  العقلية  وامل��ؤث��رات 
وذلك  الفلسطيني  املجتمع  في  انتشارها  من 
وتثقيفية  توعية  بحمات  القيام  خال  من 
وإرشادية وتقدمي معلومات لألخصائيني عن 
التعرف  وكيفية  واإلدم����ان  التعاطي  ظ��اه��رة 
الوقاية  صعيد  على  معها  وال��ت��ع��ام��ل  عليها 
والتحويل باإلضافة إلى توضيح اآلثار النفسية 
واالجتماعية واالقتصادية والصحية السلبية 
للتعاطي واإلدمان على حد سواء كما سيشمل 
ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب إع����داد وت��ن��ف��ي��ذ ال��ب��رام��ج 
ال��ت��ي ستحصن األط��ف��ال  ال��ب��دي��ل��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
والشباب من االنحرافات السلوكية بشكل عام 

ومنها املخدرات.
ك��م��ا أك���د ع��ل��ى دور امل��ؤس��س��ات ال��ت��رب��وي��ة 
واحل���ك���وم���ي���ة واألج����ه����زة األم���ن���ي���ة امل��خ��ت��ص��ة 
الوعي  روح  بث  في  الهام  األهلية  واملؤسسات 
وخاصة  امل��واط��ن��ني  ل��دى  السليمة  وامل��واط��ن��ة 

الشباب.
ال��دك��ت��ور فتحي  ال�����دورات  ف��ي ه���ذه  ودرب 
أي��ام  ث��اث��ة  مل���دة  دورة  ك��ل  واس��ت��م��رت  فليفل 
بواقع واحد وعشرين ساعة تدريبية، وشارك 
واجتماعيا  نفسيا  أخصائيا   41 الدورتني  في 
من العاطلني عن العمل من محافظات نابلس 
لرفع  وذل���ك  وسلفيت،  وقلقيلية  وط��ول��ك��رم 
الازمة  اإلرشادية  املهارات  وإكسابهم  قدراتهم 
ومتخصص  مهني  بشكل  تدريبهم  خ��ال  من 
عمل  ف��رص  بتوفير  اجلمعية  التزمت  حيث 
ج��زئ��ي��ة ل��ألخ��ص��ائ��ي��ني امل��ت��درب��ني م��ن خ��ال 
تنفيذهم لورش عمل توعوية حول املخدرات 
ف��ي م��ح��اف��ظ��ات��ه��م، مم��ا ي��س��اه��م ف��ي تخفيف 
النفسيني  األخصائيني  ب��ني  البطالة  نسبة 
واالجتماعيني وهذا يعتبر من أهم مرتكزات 

املشروع.
وبعد االنتهاء من كل دورة، مت إجراء التقييم 
وعمل الدراسة البعدية لقياس مدى استفادة 

األخصائيني من الدورات وفعالية برامجها.

اختتام دورتني لألخصائيني النفسيني واالجتماعيني 
حول الوقاية من املخدرات 

نظم  واإلع����ام-  للصحافة  م���دار  ن��اب��ل��س- 
مدينة  ف��ي  الثقافي  دروزة  أف��ن��ان  د.  ص��ال��ون 
ن��اب��ل��س ن��دوت��ه ال��ش��ه��ري��ة حت��ت ع��ن��وان فرقة 
املثقفني  من  متميزة  نخبة  بحضور  املعتزلة 
املربي بشير شرف  الندوة  وأدار  الفكر،  ورجال 
الذي أشار إلى أن حركة املعتزلة كانت نتيحة 
العصور  في  املسلمني  املفكرين  بعض  تفاعل 
اإلسامية مع الفلسفات السائدة في املجتمعات 
ال��دف��اع عن  ب��ه��دف  املسلمون  بها  ات��ص��ل  ال��ت��ي 
اإلسام ضد ماحدة تلك احلضارات باألسلوب 

الذي يفهمونه.
ثم ألقى األستاذ وائل تكروري كلمة ترحيب 
ب��ض��ي��وف ال��ص��ال��ون، م��ش��ي��دًا ب����دور ال��ص��ال��ون 
وامياطة  املجتمعية  الثقافة  بث  في  الريادي 
اللثام عن تراثنا األدبي والثقافي واالجتماعي 
بهدف توعية الناشئة وتذكيرهم بأمجاد هذه 

األمة وتراثها احلضاري. 
وذك����ر ال��دك��ت��ور ج���ال ع��ي��د ان امل��ع��ت��زل��ة 
األموي  العصر  آواخ��ر  في  نشأت  دينيًة  فرقًة 
اعتمدت  وق��د  العباسي  العصر  في  وازده���رت 
على العقل املجرد في فهم العقيدة اإلسامية 
أدى  املستوردة مما  الفلسفات  ببعض  لتأثرها 
إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة واجلماعة، 

وقد أطلق عليها أسماء مختلفة منها: املعتزلة 
والناجية  وال��وع��ي��دي��ة  وال��ع��دل��ي��ة  وال��ق��دري��ة 
والبشرية  واخلابطية  والنظامية  والهذلية 

واملردارية. 
ثم حت��دث الشيخ سعد ش��رف عن األص��ول 
املعتزلة  وعقيدة  فكر  ف��ي  الشهيرة  اخلمسة 
املنزلتني  واملنزلة بني  والعدل  التوحيد  وهي: 
عن  والنهي  باملعروف  واألم��ر  والوعيد  والوعد 
املنكر، وحتدث أيضًا عن نفيهم رؤية الله عز 
وجل وقولهم ان القرآن مخلوق ونفيهم علو الله 
ونفيهم  الكبائر  النبي ألهل  وشفاعة  املكانية 
املعتزلة  رأي  ب��ني  م��ق��ارن��ًا  األول���ي���اء  ل��ك��رام��ات 
ورأي أهل السنة واجلماعة ومستداًل بأدلة من 

القرآن والسنة. 
ب������دوره، ذك����ر االس���ت���اذ وائ����ل ت���ك���روري في 
رؤية  وهي  اإلمامة  في  املعتزلة  رأي  مداخلته 
م��س��ت��ن��ي��رة ف��ل��م ي����روا ف��ي��ه��ا م��ص��ل��ح��ة دينية 
وإمنا  واالمتثال  القبول  الرعية  على  توجب 
رأوا انها مصلحة دنيوية تقرها ظروف الناس 
أن  تعني  ال��رؤي��ة  وه��ذه  ورغباتهم  ومصاحلهم 
احلكم بالتفويض االلهي ليس في رأي املعتزلة 

منهجًا إساميًا. 
وأوضح املربي عدنان اجلوهري مبدأ العدل 

لدى املعتزلة فذكر ان العدل في رأيهم ان الله 
ال يخلق أفعال العباد وال يحب الفساد بل إن 
العباد يفعلون ما أمروا به وينتهون عما نهوا 
عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم 
وأنه لم يأمر إال مبا أراد ولم ينه إال عما كره. 

وف���ي م��داخ��ل��ت��ه أش���اد د. م��ن��ص��ور أب���و علي 
لكنه  يتناولها  ال��ت��ي  وب��امل��واض��ي��ع  ب��ال��ص��ال��ون 
ارتأى أن يكون االهتمام اكبر باملواضيع اآلنية 

كاالحتباس احلراري والتصحر. 
أما املربي علي خليل حمد فأشار إلى كتاب 
الكشاف للزمخشري الذي انتصر للمعتزلة في 
أصحاب الكبائر وفي حرية اإلرادة وخلق العبادة 
ألفعالهم إلستحقاق الوعد والوعيد من الله عز 

وجل وفي عدم رؤية الله سبحانه وتعالى. 
الفرق بني  دورزه عن  أفنان  د.  ثم حتدثت 
الله  التوكل على  ان  والتواكل فذكرت  التوكل 
يعني االعتماد عليه بعد األخذ باألسباب، أما 
التواكل فيعني ترك األخذ باألسباب مما يؤدي 

إلى ضعف املجتمع بل وتدميره. 
وفي اخلتام أكد د. جمال جودة على ان الفكر 
عاقة  هناك  وأن  باملطلق  سياسي  االعتزالي 
حتالفية بني رجال السياسة ورجال الدين كما 

أشاد بدور املعتزلة في مقاومة الدكتاتورية. 

ندوة في نابلس حول »فرقة املعتزلة وأصولها« 

ضمن مشروع "اعرف اآلخر عبر املياه"

بلدية الزبابدة تشارك في مسابقة الفن العاملي 
جنني- علي سمودي- تشارك بلدية الزبابدة في مسابقة الفن العاملي املفترض افتتاحه في 

مدينة اكسل البلجيكية مبشاركة ثماني بلدات مختلفة من الشرق األوسط وإفريقيا وأوروبا. 
وقال فكتور خضر اسعيد رئيس بلدية الزبابدة إن بلديته بدأت حملة إعامية في البلدة 
حلث املواطنني وذوي املواهب الفنية للمشاركة في هذه املسابقة باسم البلدة وفلسطني وتعريف 
املشاركني فيها بالزبابدة وبفلسطني، ضمن هذا املشروع واطاع اجلميع على ما يتعرض له الشعب 

الفلسطيني من نقص حاد باملياه رغم األحواض املائية املوجودة في فلسطني. 
من جانبه، قال رامي دعيبس مسؤول العاقات العامة في البلدية ومنسق املشروع في البلدية 
إن آخر موعد الستام كافة الرسومات والصور اخلاصة باملشاركة في املسابقة هو آخر شهر أيار 
القادم حيث ستشكل جلنة محلية لتقييم األعمال املقدمة واختيار أفضل ثاثة لوحات للمشاركة 

في املسابقة العاملية في اكسل نهاية أيلول القادم. 
املسابقة  انه سيكون هناك جوائز مالية ألفضل ثاثة أعمال مشاركة في  وأكد اسعيد على 
الرئيسية في اكسل من ضمن أربعة وعشرين عما سيمثلون ثمانية بلدات مشاركة في املسابقة، 
داعيا كافة أبناء البلدة للمساهمة بالتعريف بالزبابدة من خال هذا املشروع واحتياج الشعب 
الفلسطيني الكبيرة للمياه وتعريف العالم بالعوائق التي تعترض حصول الشعب الفلسطيني 

للمياه، مؤكدا على تقدمي كافة أنواع الدعم لكافة مواطني البلدة للمشاركة في هذه املسابقة. 

اجلرباوي يلتقي قادة الفرق الوطنية 
اخلاصة بإعداد االستراتيجيات

رام الله- عّبر الدكتور علي اجلرباوي، وزير التخطيط والتنمية اإلدارّية، خال اجتماعه امس 
بقادة الفرق الوطنية اخلاصة بإعداد االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية، عن املستوى 
العالي من الثقة والدعم الذي يحظى به برنامج احلكومة وأداؤها من قبل مختلف املجموعات 
الدولية. وأشار إلى أن أحد أهم األسباب وراء ذلك هو مستوى األداء العالي واجلهد املتميز الذي 
تبذله مختلف اجلهات احلكومية. فقد انتقل األداء احلكومي من مستوى العموميات إلى مستوى 
التخّصص واملعلومات الدقيقة، ومن القبول بالبرامج واملشاريع اخلارجية إلى القدرة على حتديد 
االحتياجات وفقًا لألولويات الوطنية، ومن الشعارات الكبيرة والبعيدة عن الواقع إلى االجنازات 

املتراكمة وامللموسة.
ما يؤرق احلكومة وينغص عليها وهي تسير قدمًا في تطبيق  أكثر  أن  إلى  وأش��ار اجلرباوي، 
برنامجها في بناء الدولة وإنهاء االحتال، هو استمرار االنقسام ، مع ما يعنيه ذلك من فجوة كبيرة 
تتسع كل يوم بني مستويات التنمية في احملافظات الشمالية و احملافظات اجلنوبية. غير انه 
أبدى بعض التفاؤل في إمكانية إعداد برامج إنعاش وتنمية سريعة للمحافظات اجلنوبية فور 
ن السلطة الوطنية الفلسطينية من العمل هناك، نتيجة للخبرة الكبيرة  انتهاء االنقسام ومتكُّ
الذي اكتسبتها على مدار الفترة املاضية، وحتديدًا في مجاالت مشاريع البنية التحتية وإعادة 

اإلعمار والتأهيل.
وأوضح اجلرباوي إلى أن احلكومة الفلسطينية تخوض حربًا صعبه وشرسة في مناطق القدس 
“C”، بسبب الصعوبات والتحديات والعراقيل التي يفرضها االحتال  وغزة واملناطق املصنفة 
اإلسرائيلي، أمام تطوير وتنمية هذه املناطق. وأشار أيضا إلى االهتمام الكبير واملتنامي إزاء التزامات 
احلكومة وشركائها جتاه التنمية في هذه املناطق، والذي ينعكس –بجانب تدخات أخرى- من 

خال الزيادة املطردة للموازنات املرصودة سواء من احلكومة مباشرًة أو من اجلهات األخرى.
على  القادمة  القريبة  األي��ام  خ��ال  ستصادق  الفلسطينية  احلكومة  أن  إل��ى  اإلش��ارة  جت��در 
التوجهات الرئيسية العامة التي تضمنتها االستراتيجيات الوطنية القطاعية )23 إستراتيجية 
الوطني،  االقتصاد  تنمية  وامل��واص��ات،  النقل  اإلداري���ة،  التنمية  الصحة،  التعليم،  بينها:  من 
وغيرها(، كخطوة أولية على طريق إعداد اإلستراتيجية الوطنية العامة لألعوام 2013-2011 

والتي يتوقع أن يعلن عنها خال الصيف القادم.

التجمع الدميقراطي للمحامني 
والقانونيني ينظم دورة »قانون التنفيذ«

غزة - مراسل ے اخلاص - عقد التجمع الدميقراطي الفلسطيني للمحاميني والقانونيني 
الفلسطيني  التنفيذ  "قانون  بعنوان  تدريبية  دورة  أمس  الشبابي  شارك  منتدى  مع  بالتعاون 
رقم20 لسنة 2005" في قاعة املنتدى في مدينة غزة ملدة ثاثة أيام متتالية، شارك فيها 30 

محام ومحامية. 
دور  على  واثنى  باحلضور،  صفية  أب��و  أحمد  التجمع  رئيس  رح��ب  االفتتاحية  كلمته  وف��ي 
لتطوعه  السقا  زاهر  القاضي  األستاذ  إلى  بالشكر  وتوجه  للدورة  احتضانهم  في  شارك  منتدى 

في إعطاء الدورة. 
التجمع سعى  أن  فيها على  أكد  وال��ذي  التجمع  كلمة  اجل��رو  ألقى احملامي يونس  من جانبه، 
الفلسطينية  بالقوانني  واملزاولني  املتدربني  احملاميني  كفاءة  ورف��ع  لتثقيف  جهوده  وسيكثف 

اجلديدة التي تفيدهم بحياتهم العملية، كما حث احملامني املشاركني من االستفادة من الدورة.
كما توجه بالشكر لألستاذ القاضي زاهر السقا على تطوعه بإعطاء احملاضرة الذي أكد على 
العملية  حياتهم  في  احملامني  تفيد  التي  املتخصصة  ال��دورات  من  املزيد  إعطاء  إلي  استعداده 

وترفع من كفاءتهم.

 ناطق باسم فتح : نتنياهو 
ال يفكر بالسالم

رام الله - صرح الناطق باسم حركة "فتح" 
بنيامني  حكومة  أع��م��ال  أن  القواسمي  أس��ام��ة 
تنفيذ  على  واص���راره���ا  األرض  على  نتنياهو 
خ��ط��ط االس��ت��ي��ط��ان وت��ع��م��ده��ا اص����دار ق���رارات 
العرقي، واستمرارها في مشروع  بناء  التطهير 
جدار الفصلوتهويد اآلثار واملقدسات املسيحية 
واإلسامية ومنع الفلسطينيني من الوصول إلى 
أماكن العبادة. وقرارات طرد املواطنني من الضفة 
ال  نتنياهو  أن  على  قطعي  دليل  الفلسطينية 

يفكر وال يعمل من أجل السام في املنطقة.
وأك����د ال��ق��واس��م��ي أن ط��ري��ق ال���س���ام ي��ب��دأ 
الفلسطيني  الشعب  بإعتراف إسرائيل بحقوق 
ب��ق��ي��ام دول��ت��ه ع��ل��ى أراض���ي���ه احمل��ت��ل��ة ع���ام 67  
تقرير  في  وحقه  الشرقية،  القدس  بعاصمتها 
مصيره، وكذلك اعترافها بقرارات األمم املتحدة 
ومجلس األمن واالتفاقيات املوقعة بني الطرفني، 
يتنافى  إسرائيل  حكومة  اج���راءات  أن  معتبرًا 

كليًا مع املبادىء األساسية لعملية السام التي 
انطلقت في مدريد.

وأكد القواسمي أن الشعب الفلسطيني مصمم 
على استرجاع حقوقه بوسائل املقاومة املشروعة، 
لغة  عن  اإلبتعاد  إل��ى  نتنياهو  حكومة  داع��ي��ًا 
التهديد واالستعاء بالقوة، مشددًا على أن إرادة 
الشعب الفلسطيني أقوى من االحتال وساحه، 
وطالب القواسمي الرأي العام اإلسرائيلي الضغط 
على حكومة نتنياهو بقصد إعادة األمل بالسام 
كعامل استقرار وحيد للمنطقة مؤكدًا أن الشعب 
الفلسطيني باٍق في أرضه فهي هويته وتاريخه 

ومستقبله  وسيبقى فيها إلى األبد.

ندوة في »العربية 
األمريكية« حول آليات 
تطبيق تقرير غولدستون

احلقوق  كلية  جنني- علي سمودي- عقدت 
في اجلامعة العربية األمريكية بالتعاون مع مركز 
"شمس"،  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  إعام 
غولدستون  تقرير  تطبيق  آل��ي��ات  ح��ول  ن���دوة 
الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
املتحدة في احملافل واملنظمات الدولية مبشاركة 

وحضور مجموعة من طلبة اجلامعة.
وحت�����دث ف���ي ال���ن���دوة ال���دك���ت���ور س��ع��ي��د أب��و 
ف����ارة أس��ت��اذ ال��ق��ان��ون ال���دول���ي ف��ي ال��ك��ل��ي��ة عن 
أه��م��ي��ة ت��ق��ري��ر غ��ول��دس��ت��ون وع���ن االن��ت��ه��اك��ات 
الدولي اإلنساني  للقانون  اإلسرائيلية اجلسيمة 
وال��ق��ان��ون ال��دول��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان، كما حتدث 
عن االنتهاكات اإلسرائيلية املرتكبة بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني اثنا احلرب على غزة. وأوضح 
آليات تطبيق تقرير غولدستون بدءا  أبو فارة 
من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
مرورًا باجلمعية العامة ومجلس األمن، وأشار إلى 
قبل  من  إتباعها  يجب  التي  العملية  اخلطوات 
بهذا  للوصول  الفلسطينية  الرسمية  اجل��ه��ات 
وذلك  الدولية،  اجلنائية  احملكمة  إلى  التقرير 
اإلسرائيليني  االن��س��ان  حقوق  منتهكي  ملعاقبة 
على االنتهاكات اجلسيمة ألحكام وقواعد القانون 

الدولي املتمثلة باتفاقيات جنيف.
الوطني  القضاء  دور  أهمية  مناقشة  كما مت 
خ��ص��وص��ًا ف��ي أوروب����ا ودور ال��ق��ض��اء ال��دول��ي في 
من  ك��ل  وم��اح��ق��ة  غ��ول��دس��ت��ون  تقرير  تطبيق 
العدوان  أثناء  غ��زة  أه��ل  بحق  انتهاكات  ارتكب 

اإلسرائيلي.


