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اإلصللاح اإلجنيلية  احتفلت كنيسة   – زينه  جللورج   – بيت جاال 
اللوثرية - بيت جاال ، بتدشني النصب التذكاري للفنان  كارول مارتن 
العيون حيث وضع  أمام  والللذي يرمز لتقبل اآلخر  أملانيا  هارثمن من 
في حديقة بيت ابونا ابراهيم التابع للكنيسة بحضور راعيها ، جاد 
ربه  عبد  وجيه  السياحة  وزارة  وممثل  املذكور  والفنان  شحادة  الله 
واملهندس نائل سلمان ومنفذ املشروع املهندس عيسى فهد ابو غزالة 
احلضور  من  وحشد  الكنيسة  وابللنللاء  بشارة  سامة  الكنيسة  وعمدة 

احملليني واألجانب .
وبدأ االحتفال بكلمة ترحيبية القاها القس شحادة قدم من خالها 
الفنان كارول مارتن هارثمن من مدينة فيزبادن في املانيا والذي درس 
باألعمال  مشهور  وهللو  بفرانكفورت  اجلميلة  الفنون  كلية  فللي  الللفللن 
الفنية بالزجاج ، مؤكدا اهمية هذا النصب الذي يرمز الى تقبل اآلخر 

والتفاهم .
من جهته عبر الفنان هارثمن عن سعادته بتدشني هذا النصب في 
فلسطني وبالذات في حديقة ابونا ابراهيم التابعة للكنيسة اإلجنيلية 

اللوثرية في بيت جاال. 
وأضاف : لقد اصبح هذا الرمز رمزا عامليا حيث وضع في العديد من 
الدول ، ونحن بحاجة ماسة لتقبل اآلخر بغض النظر عن االختاف في 
املعتقدات او الدين او اللون او الرأي ، داعيا احلضور لكي يكونوا سفراء 

للدعوة للتفاهم واحلوار وتقبل اآلخر .  
وتخلل االحتفال ، كلمات القاها وجيه عبد ربه والدكتور املهندس 
وبرؤيته  هارثمن  بالفنان  فيها  أشلللادوا  ربلله  عبد  وحسن  سلمان  نائل 
. واكللدوا على منوذج التعايش  االثاقبة للتفاهم واحلللوار وتقبل اآلخر 
املشترك في هذه املدينة وفي فلسطني على كافة املستويات الدينية 
والوطنية واالجتماعية ، ودعوا الى دعم كفاح الشعب الفلسطيني من 
اجل ان ينال حريته واستقاله وانهاء االحتال القائم على ارضه من 

اجل حتقيق التنمية والسام .
وعبر احلضور عن تقديرهم للفنان هارمتن واعجابهم بفكرة النصب 
التذكاري ، داعني ان يسود االحترام والتسامح والتقدير وتقبل اآلخر 

بني كافة الشعوب . 

كنيسة اإلصالح اإلجنيلية اللوثرية - بيت جاال
تدشن النصب التذكاري الذي يرمز لتقبل اآلخر

جنني -علي سمودي - افتتح مركز إعام حقوق اإلنسان والدميقراطية 
"شمس" دورة تدريبية بعنوان )حقوق اإلنسان واحلكم الصالح( بدعم 
من مؤسسة املستقبل في مدينة رام الله ،وافتتح الدورة إبراهيم العبد من 
مركز "شمس" حيث قدم نبذة حول طبيعة عمل املركز ونشاطاته، وقال" 
إن الهدف من الدورة هو توفير الفرصة التدريبية للمجموعة من طلبة 
كليات الشريعة اجلامعات من أجل إكسابهم مجموعة من املهارات واملعارف، 
وإلى فتح حوارات شبابية حول حقوق اإلنسان واحلكم الصالح ، وإلى رفع 

مستوى الوعي احلقوقي لدى الشباب، وفتح نقاش حول ذلك".
وأوضح العبد أن الدورة ستستمر على مدار أربعة أيام بواقع 25 ساعة 
تدريبية ،وتتناول موضوعات حقوق اإلنسان في الشرعة الدولية ،واحلكم 
الصالح ،واحلوار الدميقراطي وقبول اآلخر ،واإلعام االجتماعي، واجلندر 
واخلصوصية الثقافية وعاملية حقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني 
،إضافة إلى احلقوق واحلريات العامة في القانون األساسي الفلسطيني، 
واملشاركة السياسية للشباب،وسيقوم مجموعة من األكادمييني ونشطاء 
حقوق إنسان بالتدريب على املوضوعات املذكورة. ويشارك في الدورة 
طلللاب وطللالللبللات مللن كللللليللات الللشللريللعللة فللي جللامللعللة الللقللدس والللنللجللاح 

واخلليل،والقدس املفتوحة، وكلية الدعوة اإلسامية في قلقيلية .
الزمني  واجلللدول  التدريبي  احملتوى  اشتية  إيللاد  قللدم  ومللن جانبه، 
املعلومات  الدورة اجلديد من  أن تضيف  املشاركني، متمنيًا  وناقشه مع 
أكثر  بشكل  اإلنللسللان  حللقللوق  قضايا  معرفة  مللن  لتمكنهم  للمتدربني 

فاعلية.

أما ممثل مؤسسة املستقبل عماد حسني، أكد على أهمية معرفة ثقافة 
حقوق اإلنسان لكافة الفئات املجتمعية ومتنى أن يكون هنالك معلومات 
ومعارف جديدة يطلع عليها املشاركون واملشاركات،مشددا على الدور الذي 

تلعبه مؤسسة املستقبل في تعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان.
من جانبه، أكد بشار الديك عضو اللجنة االستشارية للمشروع على 
مخاطبًا  تخرجهم،وقال  بعد  الشريعة  طلبة  يلعبه  الذي  الدور  أهمية 
املشاركني" أنكم رسل لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان واحلكم الصالح 

في فلسطني ".
واحلكم  اإلنسان  حقوق  ثقافة  تعزيز  مشروع  ينفذ  املركز  أن  يذكر 
،حيث  الفلسطينية  اجلللامللعللات  فللي  الشريعة  كليات  لطلبة  الصالح 
يسعى املركز إلى تقريب مفاهيم حقوق اإلنسان واحلكم الصالح لطلبة 
كليات الشريعة وتعريفهم بهذه املفاهيم بحيث يتم العمل على تغيير 
يعمل  بحيث  املفاهيم  هللذه  حللول  الطلبة  لللدى  السابقة  االنطباعات 
املشروع من خال أنشطته املختلفة على بناء قيم ثقافية مشتركة تعتمد 
تعزيز واحترام حقوق اإلنسان لدى الطلبة وتشجيعهم على نشرها، وما 
يلي ذلك من تقبلها اجتماعيًا سيزيل اآلراء املسبقة عن أن هذه القيم 
خاصة بالثقافة الغربية بل هي قيم إنسانية يجب تعزيزها لدى كافة 
الفلسطيني  املجتمع  ثقافة  من  كجزء  اعتمادها  عبر  املجتمع  شرائح 
بشكل سيقود إلى توطيد العاقات والقيم املجتمعية االيجابية، وتعزيز 
واحترام حقوق اآلخرين، وصيانة التعدد والتنوع الثقافي في فلسطني 

،وإغناء ثقافة احلوار .

مركز "شمس" يفتتح دورة تدريبية حول
حقوق اإلنسان واحلكم الصالح لطلبة كليات الشريعة

جنني –علي سمودي - إستقبل األستاذ الدكتور محمود أبو مويس 
رئيس اجلامعة العربية االميركية هنا  امس  ، وفدا من  احلزب القومي 

العربي في الداخل ترأسه النائب السابق محمد كنعان .
وشكر كنعان ، اجلامعة على ما تقدمه للطلبة من أبناء الداخل ، مشيرًا  
الى أنها وفرت فرصة رائعة لهم لتلقي حتصيلهم اجلامعي في وطنهم دون 
أن يضطروا للسفر للخارج، مؤكدًا على تعاون اجلامعة الدائم في تقدمي 

التسهيات الازمة لهم.
أبناء  العاقة بني  فأكد على عمق  أبو مويس،  الدكتور  األستاذ  أما 
الشعب الفلسطيني الواحد في الضفة واألراضي احملتلة عام 48. وشدد 
على ان  اجلامعة تتعامل مع طلبتها بشكل عام بنفس املعايير، مشيرًا الى 
أنها ستعمل جاهدة لتقدمي كافة أنواع اخلدمات والتسهيات املطلوبة، 
من خال خطة استراتيجية طموحة ومتطورة، محورها الطالب املتعلم 
واملفكر واملبدع واملنتمي لوطنه. وحتدث عن خطط اجلامعة في افتتاح 
تخصصات وبرامج جديدة، وأهمها كلية الطب، اضافة الى التركيز على 

جودة ونوعية التعليم.
من جهة اخرى ، نظمت اجلامعة  يومًا إرشاديًا وترحيبيًا بطلبتها 
امللتحقني بتخصصاتها املختلفة للعام األكادميي 2013/2012،  اجلدد، 

وذلك بحضور ورعاية رئيسها األستاذ الدكتور محمود أبو مويس .

وقدم أبو مويس خال اللقاء تهانيه للطلبة على تفوقهم في املرحلة 
الثانوية وعلى اختيارهم اجلامعة العربية االميركية ، التي يبدأ معها 
مشوراهم نحو حتديد مستقبلهم، وأشار الى أن اجلامعة ومع بداية هذا 
العام أعدت مجموعة من االجراءات التي ستضمن تقدمي أفضل اخلدمات 

التعليمية املتميزة للطلبة.
ودعا أبو مويس الطلبة الى التركيز في دراستهم والتفكير بطريقة 
خاقة، واالهتمام مبتابعة أمورهم األكادميية، واالنخراط في األنشطة 

الامنهجية التي تنظم في اجلامعة. 
قدمت  الكليات،  وعمداء  الرئيس  نواب  الذي حضره  اللقاء  وخال 
عملية  حللول  للطلبة  الللازمللة  االرشلللللادات  والتسجيل  الللقللبللول  دائلللرة 
استخدام "البورتال" لتسجيل املساقات واألنظمة األكادميية، كما قدمت 
عمادة شؤون الطلبة شرحًا مفصًا حول اخلدمات الطابية واألنشطة 

الامنهجية التي تقدمها وتنظمها لطلبة اجلامعة.
تا ذلك توجه الطلبة الى كلياتهم، حيث التقوا مع عمدائها ورؤساء 
حول  شللروحللات  الللى  واستمعوا  التدريسية،  الهيئة  وأعللضللاء  األقللسللام 
اتباع  وكيفية  التي سيدرسونها،  واملللواد  بها  التحقوا  التي  التخصصات 
واخلللارجللي  احمللي  السوقني  فللي  العمل  ومللجللاالت  األكللادميلليللة،  اخلطط 

لتخصصاتهم.

يوم ارشادي للطلبة  اجلدد ... 

وفد من الداخل يزور
اجلامعة العربية االميركية في جنني

غزة- أكدت وزارة الزراعة في غزة امس أن أعداد املواشي املوجودة في 
قطاع غزة حالًيا كافية لتغطية حجم الطلب السنوي لألضاحي املتوقع 

تداولها في عيد األضحى املبارك الذي سيحل خال أقل من شهر.
السقا  الزراعة حتسني  وزارة  في  واملعابر  التسويق  عام  وقال مدير 
السنوي ملوسم عيد األضحى يبلغ ما  الطلب  إن  في تصريح صحافي 
رأس من  ألللف   30 ونحو  واألبللقللار،  العجول  من  رأس  ألللف   12 بني 10- 

األغنام واخلراف.
وأضاف أن عدد العجول املستوردة منذ بداية 2012 بلغ 24 ألف رأس 
)معدل االستهاك االعتيادي نحو ألفي رأس شهريًا(، فيما يتم توريد 
ما يشكل فائضًا يغطي  القطاع، وهو  إلى  رأس شهريًا تقريبًا  3 آالف 
حاجة السوق خال هذه الفترة، يضاف إليه آالف رؤوس العجول املتوقع 

توريدها إلى القطاع مع قرب فترة العيد.
وأوضح أن املصدر الرئيسي للعجول هو من داخل أراضي 48، فيما 
بسبب  شهور  خمسة  نحو  منذ  متامًا  متوقفًا  مصر  من  التوريد  يعد 
األبقار  من  أعللدادًا  أصابت  التي  املنتشرة  القاعية  باحلمى  اإلصابة 

والعجول املصرية.
أما بالنسبة للخراف واألغنام، فإنه مت استئناف التوريد من مصر 
القاعية".  مؤخرًا بكميات، بعد حظرها لعدة أشهر بسبب "احلمى 

سمحت  والعجول،  األبقار  على  اإلصابة  حصر  من  التأكد  مت  وعندما 
حكومة غزة باستيراد األغنام واخلراف من مصر.

إلى أن استيرادها يتم وسط فحوصات مكثفة، حيث  وأشار السقا 
املللوردة، كما يتم حجزها  يجب أن يتم جلب شهادة صحية للمواشي 
والتطعيمات  الفحوصات  الستكمال  ألسبوعني  الصحة  وزارة  لللدى 
وتعريضها للرقابة املستمرة، حتى التأكد من خلوها الكامل من األمراض 

ومن ثم تسليمها.
ومنذ شهر مت توريد نحو 5 – 6 آالف من اخلراف واألغنام من مصر 
الذي  احمللي،  السوق  على  غالبًا  املستهلك  يعتمد  فيما  األنفاق،  عبر 
ينتج نحو 70 ألف رأس سنويًا، يتم تداول نحو 40 ألف سنويًا منها 

في أسواق غزة.
وأشار إلى أن استيراد اخلراف واألغنام من أراضي 48 قليل جدًا، ويقدر 
باملئات فقط شهريًا، وذلك الرتفاع األسعار والتكلفة من الطرف اآلخر. 
وذكر أنه من املتوقع أن الطلب خال العيد على اخلراف واألغنام في 

قطاع غزة سيبلغ نحو 30 ألف رأس.
وبالنسبة ألسعار املواشي، قال السقا إنه سيتم التداول والنقاش حول 
واالقتصاد في غزة، لتحديدها  الزراعة  وزارتي  بالتعاون بني  األسعار 

للمستهلك بشكل يتماشى مع االحتياجات واملتطلبات العامة. 

 غزة: األضاحي متوفرة وحتديد األسعار خالل أسبوع

جنني – تقرير علي سمودي - ال متلك املواطنة ام محمد اال الصاة 
ودائم ميكنه  ان يوفق زوجها للحصول على عمل مستمر  لله  والدعاء 
من توفير مصاريف دراسة ابنهما محمد الذي جنح في الثانوية العامة 
والتحق بجامعة النجاح الوطنية بعدما اقترض زوجها القسط االول ، 
لكنها منذ اليوم بدات تعيش اخلوف والقلق من عدم قدرته على توفير 
دائم  رزق  توفر مصدر  الصعب وعدم  واقع حياتهم  امام  الثاني  القسط 
بينما ما يوفره زوجها من عمله املتقطع بالكاد يوفر احتياجات اسرتها 

املكونة من 7 انفار .
بني الفرح واحلزن

في العادة تفرح العائلة وخاصة الوالدين عندما ينجح ابناؤهم في 
الثانوية العامة وينتقلون للجامعات ولكن الصورة مختلفة في منزل ام 
محمد في جنني ، وتقول " الفرحة التي عشت طوال عمري انتظرها 
بالثانوية  والللنللجللاح  بللدراسللتلله  والتمسك  حتقيقها  على  ابني  واشللجللع 
بتامني  مطالبني  اصبحنا  الننا  معدودة  حلظات  سللوى  تللدم  لم  العامة 
اصبحنا عاجزين عن  ولكننا  املنا  الللذي حقق  اجلامعي حملمد  املقعد 

حتقيق امله " .
التي ساندت  البكاء فان ام محمد  الفرح واحلزن حتى  وبني مشاعر 
ابنها ووقفت بجانبه ليكون متفوقا و ناجحا في حياته ويحصل على 
الشهادة،تقول " دوما كنت احفزه على حتدي الصعاب وهي كثيرة في 
حياتنا بسبب وضع عائلتنا التي تعتمد على عمل زوجي الذي لم يكن 

حظه بسبب عدم حصوله على شهادة او عمل دائم ".
 وتضيف " لذلك كنت حريصه على حصول ابني على شهادة حتى 
عصر  فللي  فنحن  مستقبله  ويضمن  واملللعللانللاة  الشقاء  حياة  يعيش  ال 
تعني  التي  شهادة  دون  االنللسللان  حلياة  قيمة  وال  والعلم  التكنولوجيا 

املستقبل والوظيفة والضمان ".
اجمل حلظة

نفس صورة االلم ترتسم على وجه الوالد موسى الذي افنى حياته 
احام  كل  " وضعت  ويقول   ، لهم  وتوفير حياة كرمية  ابنائه  لتربية 
حياتي بابني محمد والذي كان على قدر املسؤولية واستوعب واقعنا وقرر 
النجاح دوما فلم يضيع وقتا واحدا من دراسته فكان مجتهدا ويتمنى ان 
يحصل على معدل كبير يكفل له منحه النه يدرك جيدا اننا لن نتمكن 

من توفير مصاريف دراسته "، ويضيف " ابني محمد يحب العلم بشكل 
اليوصف ، ورغم الظروف التي نعانيها استطاع ان يتحدى الواقع املرير 
الذي زرع في داخله االرادة القوية لكي يكون ناجحا ويلتحق في اجلامعة 
ويتخرج ويتوظف وينقل عائلته من الوضع املتدني الى وضع افضل ".

محمد امللتزم بالصاة وتادية الفرائض في اوقاتها اقبل على الدراسة 
مصصما على حتقيق حلم العمر له ولعائلته للوصول للجامعة فحصد 
ثمرة االميان عند حقق محمد حلم عائلته وحصل على معدل 87% في 
الفرع العلمي،ورغم حزنه النه لم يحقق املعدل الذي يكفل له املنحه 
فان اجواء الفرح التي غمرتها به عائلته رفعت معنوياته ، ويقول والده 
" عندما سمعت معدله بكيت وفرحت وكان شعوري يختلف كثيرا النه 
االبن االول لي الذي يصل للتوجيهي وينجح ولم اشعر بفرحة مماثلة 
النجاح وقبلت محمد  طول حياتي "، ويضيف " شعرت انني صاحب 
النه منحني شعور بانني ناجح و استطعت ان اجنب ابنا كهذا فهو رفع 

راسي وافخر به ".
املعاناة الكبرى

 ، ابنه في اجلامعة  لتامني مقعد  للبحث عن مساعدة  الوالد  سارع 
ويقول " شعرت بانتكاسة كبيرة النني لم امتكن من توفير قسط ابني 
وحتولت حياتي جلحيم وانا اتنقل بني كافة املؤسسات توجهت للجميع 
ملساعدتي باحلصول على منحة البني او مساعدة الكمال دراسته اجلامعية 
االبللواب "، ويضيف " ال يوجد اصعب  امامي كل  اغلقت  لكن لاسف 
واقسى من العجز ولكني امنت بقضاء الله وقدره وتوكلت عليه ومتكنت 
من اقتراض القسط االول ودفعته وامنت مقعد محمد في كلية العلوم 
الله بدا دوامه ودراسته  الوطنية وبحمد  النجاح  املصرفية في جامعة 

كباقي الطلبة ".
وقلق  اشعر بخوف   ، ذلللك  رغللم   " ويتابع  ابللو محمد دموعه  ميسح 
النني الادري ماذا سافعل عندما ينتهي من الفصل االول فمهما عملت 
اوجه صرختي عبر صحيفة  لذلك  الثاني  القسط  توفير  استطيع  لن 

"القدس" الصحاب الضمائر احلية وفاعلي اخلير ملساعدة ابني ".
ويكمل " كل حياتنا ترتبط بدراسته ومستعد الي وظيفة تكفل لي 
تامني قسطه فامل ان جتد صرختي اذانا صاغية والوقوف جلانبنا واملي 

بالله واهل اخلير في فلسطني كبير".

اقترض قسط ابنه االول رغم ظروفه الصعبة

والد الطالب محمد يوسف: اناشد الضمائر وفاعلي اخلير 
بتبني دراسة ابني اجلامعية

رام الله-   البلد للصحافة- ال أيد وال أرجل تتحرك ولسان يعجز 
عن الكام لتعبر عما يدور في ذهنها لكن قلبها ما زال ينبض باحلياة 
ليرسم على وجهها ابتسامة ال تفارقها وحنني اب وام ال ينضب، هذا هو 
حال الفتاة هند ماجد أبو كويك عشرون عاما من رام الله التي شاء 

القدر ان يقعدها ويبعدها عن احلياة.
هند كما تروي والدتها القصة "للقدس" كانت في الصف الثالث 
الغوث،  لوكالة  التابعة  االمعري  بنات  مدرسة  في  وتدرس  االبتدائي 
عندما انهت دراستها قسرا بسبب وقوعها عن الدرج ما سبب لها كل 

هذه االالم واملعاناة طيلة احد عشر عاما.
زميلتها فقامت  تلعب مع  كانت  ان طفلتها هند  الوالدة  وتضيف 
الدرج مما خلق عندها حالة عصبية، فقامت  إحداهن بدفعها عن 
حالة  في  فوجدتها  مسرعة  ذهبت  التي  بالوالدة  باالتصال  املدرسة 

رعب شديد ورجلها بها التواء دون ان تقوى على الكام.
اليسرى  ان هند تعاني من كسر في قدمها  الوالدة ظننت  وتتابع 
فأخذتها الى مستشفى رام الله احلكومي لكن لم يتضح شيئ من خال 
صورة االشعة التي أجريت لقدم هند دون أن يجرى لها اي فحوصات 

او صور اخرى.
وتضيف الوالدة هند التي نعرفها لم تبقى هند... الطفلة املليئة 
باحليوية اصبح وضعها يسوء أكثر فاكثر، نوم باستمرار ولسان يعجز 
عن الكام، وأطراف التتحرك سوى يدها اليمنى ما اضطرني  الخذها 

ملستشفى رام الله مرة اخرى وحينها قرروا اخذ صورة طبقية للدماغ 
لكن في املستشفى األمر الذي تعذر بسبب عطل في جهاز التصوير... 
وتقول الوالدة: لم يكن باستطاعتنا أن نتحمل تكاليف هذه الصورة 
الى ان قرر األطباء إجراء الصورة في مستشفى رفيديا بنابلس، وتواصل 
األم حديثها بالقول: تبني هناك أن هند تعاني من نزيف في الدماغ، 
اعيدت مرة لترقد في مستشفى رام الله نحو اسبوع في العناية املركزة 

بني احلياة واملوت الى ان مت حتويلها الى مستشفى هداسا.
مت  لللو  بالكامل  تعالج  أن  باالمكان  كللان  ابنتها  ان  هند  أم  وتللؤكللد 
تشخيص احلالة كما هي في غضون الست ساعات األولى من احلادث 
وزارة  ان عدم موافقة  اال  او االستمرار في عاجها مبستشفى هداسا 
تعاني  جعلها  تكلفته  نتيجة  عاجها  استكمال  على  انللذاك  الصحة 

حتى اللحظة.
ام هند حديثها: ليس هناك اعز من  مع بكاء ال ينقطع تواصل 
أراها في هذا احلال الذي  ابنتي هند كل يوم أموت الف مرة عندما 

شاء القدر ان يبعدها عنوة عن هذه احلياة.
وناشدت والدة هند السيد الرئيس محمود عباس العمل على تبني 
عاج هند بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة التي تعيشها االسرة 
لها االطباء وليست  الدماغ مكلفة كما قال  ان عملية جراحة  حيث 
متوفرة في األراضي الفلسطينية إمنا في اخلارج، وقالت كلي أمل بأن 

ينظر السيد الرئيس إلى حالة هند علها تعود للحياة من جديد . 

أسرتها تناشد الرئيس تبني عاجها

تعثرت خطواتها الصغيرة قبل ١٢ عاما
فأصبحت عاجزة بسبب االهمال وسوء التشخيص

بيت حلم – جنيب فراج - نظم مجلس احتاد الطلبة وحركة الشبيبة 
الطابية في مركز بيت ساحور الدراسي، حفل استقبال للطلبة اجلدد 
الذين التحقوا بفرع بيت حلم في العام الدراسي اجلديد 2013/2012 

وقد بدأ االحتفال بتاوة عطرة من القرآن الكرمي.
ثم أفتتح د. إبراهيم الشاعر، مدير الفرع احلفل، فرحب بالضيوف 
اجلدد  والطلبة  والتعليم  التربية  مدير  مروة  سامي  باألستاذ  وخاصة 
الطلبة  اشاهد فيه جموع  الللذي  اللقاء اجلميل  وقللال: يسرني في هذا 
اجلدد املتشوقني للعلم والتعلم أن أرحب بهم وابلغهم حتيات ومتنيات 
فالعلم  اإلنسان،  اجلامعات جتري صناعة  في  وقللال:  يونس عمرو،  أ.د. 
والتعليم أواًل وثانيًا وثالثًا هو صناعة احلياة وفي مقام االستقبال هذا ال 
ميلك األكادمييون جميعًا إاّل أن يعبروا عما يجول في خلدهم من وصايا، 
وأهمها: يتعني على الطلبة جميعًا معرفة الهدف العام من الدراسة على 
مستوى البكالوريوس مثل اكتساب مهارات االتصال والتواصل والتفكير 
مرونة  مللع  امللللدارك  وتوسيع  واملللعللارف  العلوم  اكتساب  ومللهللارات  الناقد 
فا  والتطبيق،  بالعمل  التعلم  هي  والتربية  التطبيق،  تضمن  فكرية 
قيمة للعلم إن لم ينر الطريق، ويولد مسارًا أفضل حلياة أفضل ثم إن 
حريتكم شبابًا وشابات هي حريتكم في التعبير والتفكير، وهذه يجب 
أن تقترن باألخاق والعقل، والنقطة الثالثة هي حسن اختيار الطالب 
التخصص في اجلامعة بناًء على رغباته وميوله وقدراته، فذلك ضمانة 
للنجاح والتفوق.  ثم أختتم مشيرا إلى وجود فارق كبير في منط التعلم 
عما كان سائدًا في النظام املدرسي، مشيرًا إلى التعلم الذاتي وأهميته، 
وما توفره اجلامعة من تعليم الكتروني بأمناطه املختلفة، ووعد الطلبة 
لهم كل ما يساعدهم في دراستهم ويسهل  أن يوفر  اإلداري  من موقعه 

حياتهم ويقدم لهم الدعم املتواصل.
وحتدث رئيس احتاد مجلس الطلبة في مركز بيت ساحور الدراسي 
الطالب معتز مزهر فرحب بالدكتور إبراهيم الشاعر مدير فرع بيت 
حلم ورحب كذلك باألستاذ سامي مروة مدير التربية والتعليم والضيوف 
الكرام والطلبة اجلدد، وأوصى الطلبة أن يكونوا عند حسن ظن ذويهم 
وإدارة اجلامعة بهم من حيث توقعاتهم منهم بالتفوق والعطاء، منوهًا 
إلى تفوق اخلريجني في امتحانات التوظيف التي تعقدها وزارة التربية 
في  والتعليم  التربية  مدير  مللروة،  سامي  األسللتللاذ  تللاه  ثم  والتعليم. 
احملافظة، فحيا إدارة الفرع واجلمهور، وشكر مجلس احتاد الطلبة على 

دعوته له باملشاركة، وهنأ الطلبة اجلدد على قبولهم في جامعة القدس 
املفتوحة، وقال: لقد اخترمت تخصصاتكم بناًء على رغباتكم، أو الفرص 
املتاحة أمامكم وكذلك سوق العمل، وقال: إن وزارة التربية والتعليم ليست 
الوحيدة امللزمة بتوفير فرص العمل، إذ هناك تنافس شديد وهذا دفع 
العامة  الثانوية  الوزارة لوضع معايير ثابتة وأكثر نزاهة، منها: معدل 
ومعدل اجلامعة، وحثهم على اجلد واالجتهاد ليكون معدلهم عاليًا، ثم 
املقابلة  الوزارة لغرض التوظيف، ثم  إلى االمتحان الذي تعقده  تطرق 
املتقدم  صاحية  لتكشف  وإمنللا  عللامللات  تعطي  ال  وهللذه  الشخصية 
كله  فاألمر  ومفتوحة،  سانحة  أمامكم  الطريق  إن  التدريس،  لوظيفة 
في  ضئيلة  فروق  وهناك  العلمي  وبتحصيلكم  وبجهودكم  بكم  متعلق 
نتائج عامات التوظيف هي التي حتدد من يحصل على الوظيفة، لذلك 
أمتنى عليكم أن تتذكروا ذلك وأن تعملوا له منذ اآلن، لكي تفوزوا بفرص 

التوظيف في سلك التربية والتعليم.
كلمة رحب  الشبيبة  أمني سر حركة  القرنة  الطالب محمود  وألقى 
مخاطبًا  وقللال  والقدامى،  اجلللدد  وبالطلبة  والضيوف،  باحلضور  فيها 
الوطن في هذه  أنتم تشكلون لبنَة جديدة في بناء صرح  الطلبة: ها 
محمود  الرئيس  لسيادة  تأييد  برسالة  أبللرق  ثللم  العماقة،  اجلامعة 
عباس ملساعيه املتواصلة إلقامة دولة فلسطني ونيل العضوية في األمم 
املتحدة، وتعهد بأن تظل حركة الشبيبة الطابية سندًا قويًا للقيادة 
الفلسطينية الشرعية في كل املواقف النضالية والسياسية في معركة 

التحرر واالستقال واخلاص من االحتال اإلسرائيلي البغيض.
وتخلل احلفل فقرات فنية ملتزمة، وتكرمي لكل من: الطالب معتز 
الشبيبة  أمني سر  ومللراد جبرين،  الطلبة،  احتاد  رئيس مجلس  مزهر، 

تقديرًا لعطائه في خدمة زمائه والطلبة.
ثم كرم املجلس كًا من م. فراس كوعلي وأ. أحمد دجاني على اإلبداع 
والتميز لفوزهما باملركز الثاني في احلوسبة واالنترنت، وكذلك الطالبتني 
لهم على  تقديرًا  والطالب خضر سكاكية  ووئام حساسنة  شروق صرار 

جهودهم في برنامج دعم طالب لطالب.
مقابلتني  وأجلللرى  االحللتللفللال  وقللائللع  فلسطني  تلفزيون  صللور  وقللد 
الشاعر  إبراهيم  د.  الفرع  مدير  من  كل  مع  املناسبة  بهذه  قصيرتني 
ومدير التربية والتعليم في بيت حلم أ. سامي مروة متنيا فيهما للطلبة 

اجلدد النجاح والتفوق. 

حفل استقبال للطلبة اجلدد في جامعة القدس املفتوحة 
مبركز بيت ساحور الدراسي

التضامن  وفد من جمعية  زار  ل  واالعللام  للصحافة  املنهل    - نابلس 
اخليرية مكتب قطر اخليرية في رام الله حيث ضم الوفد رئيس اجلمعية 
د. عاء مقبول وامني سرها عرسان النجار وعدد من األعضاء، وكان في 
استقبال الوفد الزائر رئيس مدير مكتب قطر اخليرية جوده جمل و 
جمع من موظفيها اإلداريني. ومن جانبه رحب جمل بالوفد وعبر عن 

سعادته للمشاركة في العمل مع جمعية التضامن اخليرية.
وأكد على عمل وعطاء جمعية التضامن ورعايتها لأليتام واحملتاجني 
العائات  من  الكثير  طالت  التي  الدعم  وحملة  اخليرة  األيللدي  شاكرا 
احملتاجة التي ال متلك احلد األدنى من مقومات احلياة، ومشددا على 
في  معا  وجهودهما  اخليرية  قطر  ومكتب  اجلمعية  بني  التعاون  عمق 
خدمة املجتمع ورعاية األيتام . وحتدث مقبول عن املشاريع التي تنفذها 
اجلمعية كمشروع اسكان الطالبات اجلامعي وعن اخر اجنازات قسم االيتام 
التابع للجمعية من املشاريع التشغيلية التي نفذها للعديد من االسر 
الكفاالت  لعدد  ،باإلضافة  لها  دخل  املعيل إليجاد مصادر  فقدت  التي 

املتزايد باستمرار سواء كان على مستوى الكفاالت احمللية او على مستوى 
الكفاالت من اجلهات اخلارجية.

وتناول استعداد اجلمعية لتنفيذ عدة مشاريع خيرية خاصة باأليتام 
املكفولني لديها مبناسبة عيد االضحى املبارك وان اجلمعية ستفتح باب 
التبرع باألضاحي سواء نقدا او عينا وذلك لتوزيع حلوم االضاحي على 

االيتام املكفولني لدى اجلمعية والبالغ عددهم 3800 يتيم،
االيللتللام واحللللاالت  مللن  مللن 5000 عائلة  أكللثللر  ان  الللى  واشلللار مقبول 
االجتماعية واحلاالت من ذوي االحتياجات اخلاصة واحلاالت املرضية 
و  االضاحي.  مشروع  من  ستستفيد  الكلوي  والفشل  السرطان  مبرضى 
حتدث عن املدارس االسامية التابعة للجمعية واجنازاتها وعلى ارتفاع 

املستوى التعليمي وعن تطوير اخلطط التعليمية املستمر
وشكره  اخليرية  قطر  مع  للتعامل  سعادته  مدى  عن  مقبول  وعبر 
العميق على ما يقدمونه لأليتام من الكفاالت ومشاريع االضاحي في 

كل عام.

وفد من جمعية التضامن اخليرية
يزور مكتب قطر اخليرية في رام الله

اختيار الوحيدي رئيسا لفرع املؤسسة 
العاملية حلقوق اإلنسان بفلسطني

جنني -علي سمودي - قررت املؤسسة العاملية حلقوق اإلنسان تعيني نشأت الوحيدي ممثل 
املؤسسة  لفرع  رئيسًا  واإلسامية في قطاع غزة  الوطنية  للقوى  األسللرى  حركة فتح في جلنة 

بفلسطني.
وخال اتصال هاتفي للدكتور أحمد صالح رئيس املؤسسة العاملية حلقوق اإلنسان ومقرها في 
ليبيا مع الوحيدي اكد له على عمق العاقة بني الشعبني الليبي والفلسطيني وعلى أن ملف 
األسرى واملعتقلني الفلسطينيني في السجون االسرائيلية يحظى باهتمام عربي شعبي ورسمي 

كبيرين .
وأبرق صالح وهو فلسطيني األصل خال اتصاله الهاتفي مع الباحث في شؤون األسرى نشأت 
الوحيدي بتحياته للشعب العربي الفلسطيني وألسراه في السجون ولذوي الشهداء ، مؤكدًا على 
ضرورة تفعيل ملف األسرى الفلسطينيني والعرب مبا يرقى لعدالته وألهميته الوطنية واإلنسانية 

إلى جانب حضوره الدائم في اخلندق املتقدم في مواجهة السياسات اإلسرائيلية .
للحقوقي  العربية  الدول  واملمثلة في جامعة  اإلنسان  العاملية حلقوق  املؤسسة  وتقدم رئيس 
في  اإلنسان  حلقوق  العاملية  املؤسسة  لفرع  ورئيسا  ممثا  الختياره  بالتهنئة  الوحيدي  نشأت 
فلسطني، مؤكدا بأن اإلجللراءات قيد التنفيذ في املؤسسة ومشيرا إلى أن مجلس إدارة املؤسسة 

وباإلجماع أصدر هذا القرار .
الفلسطينية لرئيس  الشعبية لنصرة األسرى واحلقوق  الوحيدي منسق عام احلركة  وشكر 
ومجلس إدارة املؤسسة العاملية حلقوق اإلنسان ثقتهم الغالية،مؤكدا على معاناة األسرى وذويهم 
وضرورة النهوض بقضيتهم العادلة جنبا إلى جنب كل اجلهود الوطنية الفلسطينية والعربية 
والدولية لتحظى بذلك اإلهتمام األممي الذي من شأنه أن يساهم بشكل فاعل في انتزاع احلقوق 

الفلسطينية اإلنسانية والعادلة من بني أنياب السجان اإلسرائيلي .

برعاية رابطة مساجد خان يونس والكتلة االسامية

اإلعالن عن املسابقة الثقافية الكبرى  
لنصرة رسول الله

خان يونس- عاء املشهراوي- أعلنت رابطة مساجد خان يونس بالتعاون مع الكتلة اإلسامية 
ردا على حمات  وذلللك  الله عليه وسلم   الله صلى  رسللول  انطاق فعاليات مسابقة نصرة  عن 
التشويه واإلساءة املتتابعة التي تقوم  بها جهات معادية لإلسام وللقيم األخاقية التي ميثلها 

ويدعو لها.
واملللدارس  املساجد  جللدران  على  الورقية  امللصقات  عبر  عنها  أعلن  التي  املسابقة  واشتملت 
واجلامعات على عدة محاور أساسية تناول احملور األول منها اجلانب األدبي ويشمل على مسابقة 
الله وشمائله وصفاته  رسول  الشعراء بقصيدة تشمل محطات من  سيرة  فيها  شعرية يشارك 
صلى الله عليه وسلم ، وعلى أن ال تقل القصيدة عن 20 بيتا موزونة ويراعى فيها قواعد الشعر 

العربي املعروفة.
كما طرح منظمو املسابقة كتاب الدكتور مصطفى السباعي " السيرة النبوية دروس وعبر" ملن 
يحب املشاركة من الطلبة واملهتمني فعليه تلخيص الكتاب بحيث ال تزيد صفحات التلخيص عن 
15 صفحة وال تقل عن عشر مع مراعاة القواعد املتبعة والعمل على إيصال الفكرة بشكل جيد.
الداعية  كتاب  حول  التحريري   االختبار  على  األدبية  املسابقة  شملت  أخللرى  ناحية  ومن 
الدكتور عائض القرني " محمد كأنك تراه " حيث سيعقد للمشاركني اختبار حتريري حول مادة 

الكتاب في موعد الحق.
أفضل  جائزة  املنظمة  اللجنة  وأعلنت  الفني  اجلانب  للمسابقة  الثاني  احملللور  تناول  بينما 
أنشودة ملدح النبي صلى الله عليه وسلم على أن تؤدى األنشودة بصوت  جميل وسيعقد في ذلك 

تصفيات الختيار الفائز.
وجاء احملور الثالث ملسابقة نصرة رسول الله على شكل مسابقة ثقافية إلكترونية من خال 
اإلجابة على األسئلة الثقافية املنشورة على موقع املعارف التابع للكتلة اإلسامية على شبكة 
االنترنت وهي مجموعة من األسئلة ميكن للجميع الوصول إليها واإلجابة عليه واملشاركة فيها 

ودخول التصفيات .
ورصد مبلغ 2000 دوالر جلوائز هذه الفعالية، بحيث سيتم اختيار الفائزين في املراكز الثاثة 
األولى من كل فرع من أفرع املسابقة وفق معايير دقيقة من خال جلان مختصة، وتبلغ قيمة 

اجلوائز املختلفة ما بني 300 دوالر و 50 دوالرا.

جلنة الفعاليات في نقابة الصحفيني 
تبحث خطة عملها

رام الله- وفا- بحثت جلنة األنشطة والفعاليات في نقابة الصحفيني، خال اجتماعها األول، 
املجاالت  كافة  في  ومستواها  أدائها  تطوير  أجل  من  القادمة  للمرحلة  عملها  خطة  وضع  امس، 

ذات الصلة.
تشكلت  كلجنة  اللجنة  ودور  أهمية  شيلو  حسني  اللجنة  ورئيس  العامة  األمانة  عضو  وأكد 
ألول مرة في النقابة وتساهم في تنظيم وجدولة الفعاليات املتعلقة بالنقابة والتواصل مع كافة 
اللجان التي تنطوي حتت إطارها،  مطالبا كافة الصحفيني والزماء باملشاركة الفاعلة إلجناح 

أية فعالية تنظمها النقابة.
مؤسسات  مع  بالشراكة  والفعاليات  األنشطة  من  العديد  تنظيم  تللدرس  اللجنة  أن  وأوضللح 
إعامية وحقوقية ومؤسسات مجتمع محلي، مشيرا إلى أهمية أشراك طلبة االعام في اجلامعات 
وانخراطهم في النقابة لكسب اخلبرات في العمل وتشبيك عاقات مع زماء ذوي خبرة في املهنة 

وذلك من خال نوادي اإلعام.
وأشار عضو األمانة العامة منتصر حمدان إلى أهمية تنفيذ األنشطة والفعاليات مبا ينسجم 
مع توجهات واستراتيجيات النقابة في تعزيز دورها في أوساط الصحفيني واملؤسسات اإلعامية، 

داعيا لوضع خطة عمل سنوية تستهدف تعزيز مصداقية النقابة.
واتفقت اللجنة على أهمية املشاركة الفاعلة للنقابة في كافة املناسبات الوطنية من خال 
عمل  وورش  ندوات  بتنظيم  واملباشرة  الوطنية،  والقوى  احمللية  والهيئات  اللجان  مع  التنسيق 
لكافة  ميدانية  زيللارات  وتنظيم  قدم  كرة  فريق  انشاء  على  والعمل  الصحفيني  تهم  تثقيفية 

املؤسسات اإلعامية وخاصة دوائر اإلعام في اجلامعات.
بروح  والعمل  املشترك  التعاون  يتطلب  العمل  ومشروع  اخلطة  أن هذه  على  احلضور  وأجمع 
الفريق الواحد والنهوض بالنقابة  كونها اجلسم الوحيد القادر على الدفاع عن حقوق ومصالح 

الصحفيني.

مصرع مواطن وإصابة ١40
بحوادث سير خالل األسبوع املاضي

رام الله - وفا-  لقي مواطن مصرعه وأصيب 140 آخرين، منهم 4 إصابتهم خطرة، في 141 
حادث سير وقعت األسبوع املاضي بالضفة الغربية.

وأوضح بيان إلدارة العاقات العامة واإلعام بالشرطة أن إدارة شرطة املرور سجلت 141حادث 
سير نتج عنها مصرع مواطن وإصابة 141آخرين منهم 2  خطرة و17 وصفت إصابتهم باملتوسطة، 

فيما وصفت اصابة 121 بالبسيطة.
الشارع 77  وأنزلت عن  املاضي 855 مركبة،  الشهر  املللرور فحصت  أن شرطة  إلى  البيان  وأشللار 
مركبة ال تتوفر فيها شروط السامة العامة، فيما حررت 1247 مخالفة مرورية، كما حجزت 52 

مركبة للتأكد من قانونيتها.

القطاع الزراعي في شبكة املنظمات 
االهلية  يطالب بحماية الصيادين

الفلسطينية  االهلية  املنظمات  بشبكة  الللزراعللي  القطاع  استنكر   - املشهراوي  عللاء   - غللزة 
بشدة ، انتهاكات االحتال االسرائيلي بحق صيادين فلسطينني كانا على منت قاربهما الصغير 
في بحر شمال غزة ، امس االول ، مما ادى الى استشهاد الصياد فهمي ابو رياش 22 عاما واصابة 

شقيقة بجراح .
وأكد القطاع الزراعي في الشبكة  ، ان هذة اجلرمية اجلديدة بحق الصيادين ابو رياش تضاف 
الى سلسلة اجلرائم الطويلة واالنتهاكات املتواصلة التي يرتكبها االحتال االسرائيلي بحق شعبنا 
الفلسطيني وبخاصة صياديه ومزارعيه الذين يصرون على احلصول على قوت يومهم ويؤكدون 
البحر كما كفلتها لهم  أراضيهم واماكن الصيد في  الى  الوصول االمن  على متسكهم بحقهم في 

مختلف االتفاقيات واملعاهدات الدولية.
واشار القطاع الزراعي في الشبكة ، الى ان االحتال يقوم مباحقة الصيادين واطاق النار 
واعتقالهم وتدمير قواربهم وادوات صيدهم وتقييد مسافة الصيد في بحر قطاع غزة الى مسافة 

تقل عن ثاثة اميال .
، بالتحرك اجلدي والفاعل حملاسبة املسؤولني  وطالب املجتمع الدولي ومؤسساته احلقوقية 
انتهاكاته بحق  الدولي لامعان في   الصمت  االسرائيليني وماحقتهم حيث يستغل االحتال 

شعبنا .
وشدد القطاع الزراعي في الشبكة ، على ضرورة بذل كافة اجلهود من اجل رفع احلصار عن 
القطاع بشكل كامل مبا في ذلك حماية ومتكني الصيادين من الصيد في بحر غزة بحرية وامان 

وبدون قيود وتوفير كافة اشكال الدعم لهم.


