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دعوة عامة 
االحتاد العام للجان أولياء أمور الطالب ملدارس ذوي 

االحتياجات اخلاصة في القدس الشرقية 
املوضوع : التضامن مع مدرسة الوين البكرية للتعليم اخلاص 

وشديدي االعاقة في واد اجلوز
•نظرا لعدم وجود طريق مناسب يوصل االوالد بأمان وحرية  	

وسهولة الى املدرسة 
االصلي  املبنى  استيعاب  ان  حيث  الكبير  املدرسة  •اكتظاظ  	
حوالي 110 طالب فقط ويوجد اآلن 180 طالبا ، وهذا يؤدي 
الى عدم اخذ الطالب حقه في  العالج ، والغرف االضافية غير 

صحية لألوالد .
•عدم تفعيل بركة العالج  الطبيعي ادى الى عدم االستفادة من  	

هذه البركة  للحاالت اخلاصة .
لذلك نرجوا من جميع االهالي التواجد :

يوم غد االثنني 2012/6/18 الساعة 08:00 صباحا في ساحة البلدية  
للتضامن مع املدرسة ومع األهالي لتحصيل احلقوق املشروعة 

ألوالدنا ذوي االحتياجات اخلاصة 

ولكم جزيل الشكر 
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بوابة اأُلسود للسياحة  والسفر

استمتع برحالت صيف 2012

رحلة من عمان الى ماليزيا – كوااللمبور و بورت ديكسون 8 ايام \ 6 ليال
طائرة عمان – كوااللمبور – عمان, استقبال في المطار , مواصالت, يومين زيارة في كوااللمبور

3 ليال في كوااللمبور و 3 ليال في بورت ديكسون غرفه مع بركه خاصة
Novotel 4 * & Grand Lexis Port Dikson

رحلة من تل أبيب إلى انطاليا
كل يوم احد – 5 ايام \ 4 ليال

كل يوم خميس – 4 ايام \ 3 ليال
كل يوم احد – 8 أيام \ 7 ليال

جميع الوجبات والمشروبات الخفيفة

رحله من تل أبيب إلى بورصة و اسطنبول / 
7أيام / 6 ليال

تذكرة طائرة استقبال في المطار دليل سياحي
يتكلم اللغة العربية باصات سياحية, برنامج سياحي شامل

كل يوم أثنين ثالثاء اربعاء من كل اسبوع

رحلة من القدس الى شرم الشيخ- 6 ايام/5 ليال/ مواصالت 5 نجوم 
جميع الوجبات 06/20, 06/25, 06/30, 07/04, 07/09, 07/14

رحلة من عمان  بالطائرة الى: شرم الشيخ \ إسطنبول \ اسطنبول – كالسيس \ 
اسطنبول – مار مريس \ مارمريس \  انطاليا /قبرص – أيا نابا  \ قبرص ليماسول 

لبنان 8 ايام \ 7 ليال كل يوم جمعة -  تونس 8 ايام \ 7 ليال  تاريخ 09\07, 20\08

رحلة من ميناء حيفا  بالباخرة  )شركة مانو ( إلى:
 قبرص: 3 أيام \ ليلتان 22\06, 29\06, 06\07, 13\07, 27\07 - الرنكا – أيا نابا, الرنكا - ليماسول

4 أيام \ 3 ليال  21\06, 28\06, 27\-07 الرنكا – ليماسول, الرنكا – ايا نابا
5 أيام \ 4 ليال   24\06 -  أيا نابا , الرنكا, رودس

5 أيام \ 4 ليال  22\07 - رودوس –باتموس, رودوس – ساموس, رودوس – باتموس
6 أيام \ 5 ليال  24\06, 01\07, 08\07, 22\07 - رودوس – كوس, رودوس – ميكانوس, باتموس

اليونان والجزر اليونانية: 8 أيام \7 ليال  29\07 - رودوس, باتموس, اليونان, نيكالوس
الجزر اليونانية, صقلية, سردينيا, ايطاليا: 13 يوم \ 12 ليلية –  01\07, 15\07

القدس – شارع الرشيد رقم 2 – عمارة جابر- غرفة رقم 8
 info@lionsgate-travel.com   02-6277830 :تلفون:6277829-02 فاكس  

املؤسسة  نظمت   - عمار  خالد   - اريحا 
التوظيف  الفلسطينية للتعليم من اجل 
هنا  االن��ت��رك��ون��ت��ن��ن��ت��ال  ف��ن��دق  ف���ي   efe
ام���س ، ي��وم��ا ت��دري��ب��ي��ا الك��ث��ر م��ن ستني 
محافظات  من  جامعية  وخريجة  خريجًا 
القدس ورام الله ونابلس واخلليل في اطار 
لتحضير  املؤسسة  تنفذها  التي  البرامج 
اخلريجني وتعريفهم على بيئة سوق العمل 

الفلسطيني وتعزيز مهاراتهم الريادية .
وق��ال��ت ع��ري��ن ق���رش م��س��ؤول��ة الرصد 
والتقييم ومنسقة اخلريجني في املؤسسة 
ان هذه   :  " القدس  efe ل"  الفلسطينية 
التي  البرامج  نطاق  في  تندرج  الفعالية 
تقوم على تطبيقها املؤسسة منذ انطالقتها 
مل��س��اع��دة ال��ط��ل��ب��ة اخل��ري��ج��ني ف��ي زي���ادة 
على  احلصول  في  ومساعدتهم  مهاراتهم 
فرص عمل ، مشيرة الى ان املؤسسة قامت 
بتدريب اكثر من 650 خريجا وخريجة في 
مختلف التخصصات ومن مناطق جغرافية 
متنوعة شملت كافة ارجاء الوطن مبا فيها 

القدس وغزه .
توقف في قطاع  البرنامج  ان  واضافت 
هناك  االوض����اع  بسبب   2006 ع���ام  غ���زه 
لكنه عاد من جديد هذا العام 2012 وسوف 
مجموعة  اول  بتدريب  الشهر  ه��ذا  نبدأ 
م��ن اخل��ري��ج��ني ، ب��االض��اف��ة ال��ى دميومة 
واستمرارية نشاطاتنا في الضفة الغربيه 

والقدس .
وتابعت ان ابرز ما نركز عليه في هذه 
املهارات  ت��ع��زي��ز  ه��و  وال��ل��ق��اءات  ال��ب��رام��ج 
ال��ق��ي��ادي��ة ل���دى اخل��ري��ج��ني وح��ث��ه��م على 
التفكير االيجابي جتاه املجتمع على قاعدة 
"ماذا نستطيع ان نقدم للمجتمع "وليس 
اننا  واعتقد   ،  " لي  املجتمع  م��اذا سيقدم 
االرض  على  اجن����ازات  حتقيق  م��ن  متكنا 
متثلت بتوظيف بني 75-80% بالقطاعني 

العام واخلاص .
وشددت قرش على ان الغاية من اللقاء 
هو العمل املشترك بني املجموعات املشاركة 
لتبادل  مختلفة  ج��غ��راف��ي��ة  م��ن��اط��ق  م��ن 
االفكار ومحاولة اخلروج مببادرات شبابية 
ابداعية تساعد في توفير فرص عمل او 
مكانها  تأخذ  مشتركه  ملشاريع  ن��واة  وضع 

على اخلريطة .
معوقات ....

واشارت قرش الى ان ابرز املعوقات التي 
ت���واج���ه ش��ري��ح��ة اخل��ري��ج��ني ت��ت��م��ث��ل في 
وعدم  البطالة  بسبب  باالحباط  الشعور 
توفر فرص العمل املنشودة ، اضف الى ذلك 
االوضاع الصعبة التي نعيشها في مختلف 
اجلوانب ، ما يبرز اهمية الدور الذي تقوم 
ب��ه امل��ؤس��س��ة ال��ت��ي ت��س��ع��ى ب��ك��ل جهودها 

وامكاناتها الى توسيع قاعدة التشبيك مع 
للتفاعل  املجتمعية  القطاعات  مختلف 
م��ع ه��ذه امل���ب���ادرات وب��ن��اء ج��س��ور تساعد 
اخلريجني املشاركني في هذه البرامج على 
احلد  وبالتالي  عمل  فرصة  ال��ى  ال��وص��ول 

من البطالة .
رئيس  م���ازن سنقرط  امل��ه��ن��دس  وش���دد 
مجلس ادارة املؤسسة الفلسطينية للتعليم 
في  مشاركته  خ��الل  التوظيف  اج��ل  م��ن 
اللقاء مع اخلريجني ، على هوية املؤسسة 
الفلسطينية وهي متد نشاطاتها وبرامجها 
ل��ك��ل ارج����اء ال��وط��ن ف��ي ال��ض��ف��ة الغربية 
والقدس وغزه من اجل ترسيخ استراتيجية 
شاملة وفاعلة لتوظيف اكبر عدد ممكن 
من اخلريجني ، مبينًا ان الشباب هم لبنات 
البناء الذين نراهن عليهم في ارساء دعائم 
الدولة املنشودة ، ونريد ان يكونوا على قدر 
كبير من املهارات املطلوبة ملواكبة التقدم 

احلاصل في سوق العمل .
تقتصر  ال  املؤسسة  ب��رام��ج  ان  واض���اف 
وهناك  ذل���ك  تخطت  ب��ل  فلسطني  ع��ل��ى 
واليمن  وتونس  االردن  في  يعملون  زم��الء 
 ، السعودية  اململكه  ف��ي  وقريبًا  وامل��غ��رب 
اسبانيا  ف��ي  اقليمي  مكتب  ي��وج��د  ك��م��ا 
للعمل في اوروبا ، موضحًا ان هذه الفكرة 
جاءت من واشنطن اال اننا مؤسسة وطنية 
بانتمائها واهدافها ولها امتداد في الوطن 
العربي واملجتمع الدولي مبا يخدم رؤيتنا 

ومصلحتنا الوطنية .
تفاعل مع املجتمع ...

وقال ان املطلوب منا كشباب ورواد للعمل 
كافة  في  املجتمع  مع  نتفاعل  ان  الوطني 
قدراتنا  ن��ط��ور  وان  وامل��س��ت��وي��ات  امل��ج��االت 
م���ن خبراتنا  ون���زي���د  وامل��ه��ن��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
وم��ع��رف��ت��ن��ا وم��ه��ارات��ن��ا وه����ذا ي��ح��ت��اج الى 
ان  ويجب  وال��ت��ع��اون  التشبيك  م��ن  مزيد 
ن��ك��ون ش��رك��اء ع��ل��ى ال�����دوام خل��دم��ة هذه 
وطني  نكون عنوان  ان  ونطمح  التوجهات 
 50-45 ال��ي��وم  عندنا  ان  ونفخر   ، ش��ام��خ 
التخصصات  مختلف  في  وم��درب��ة  مدربا 
اننا  ون��ع��ت��ز  ال��ي��ه��ا فلسطني  ال��ت��ي حت��ت��اج 
ال��ب��ش��ري��ة الذين  ن��س��ت��ث��م��ر ف���ي ك���وادرن���ا 
الريادية  القيادية  املواقع  في  سيشاركون 
ما سينعكس ايجابًاعلى اسرهم الصغيرة 
واالسرة الكبيرة ، فهذه مسؤولية جماعية 
وعلينا ان نستفيد من اختالف اجلغرافيا 
في تعزيز اهدافنا ورؤتنا لتكون قوة لنا في 
حتقيق تطلعاتنا من اجل العيش بكرامة 

وسيادة في كل ارجاء الوطن .
الصورة النمطية ...

وحتدث الدكتور صبري صيدم مستشار 
عضو  امل��ع��ل��وم��ات  لتكنولوجيا  ال��رئ��ي��س 

مجلس ادارة efe عن ضرورة تغيير الصورة 
على  ب��االع��ت��م��اد  يتعلق  فيما  النمطيه 
الشهادات  حتملها  التي  واالرق���ام  املعدالت 
والتي تكون بعيدة في بعض االحيان عن 
والطاقات  واالم��ك��ان��ات  ال��س��م��ات  حقيقة 
ال��دف��ي��ن��ة ل���دى اخل��ري��ج��ني اجل��ام��ع��ي��ني ، 
ب��ت��ج��رب��ة ع���دد م��ن املبدعني  م��س��ت��ش��ه��دًا 
امثال العالم احمد زويل وفاروق الباز احد 
البارزين في " ناسا " وغيرهما من الذين 
تعرضوا لعدم املباالة او االهتمام في بداية 
ولم  واملسؤولني  مجتمعاتهم  من  حياتهم 
ما حتمل عقولهم  يجدوا من يقدر قيمة 
من افكار خالقه ليفجروا هذه االبداعات 
لتوفير  األوان  آن  انه  ، مضيفًا  الغرب  في 
على  القدرات  لتحفيز  املطلوبه  الظروف 
العطاء واالبداع بوسائل متعددة ، وان نكسر 
حاجز اخل��وف في ط��رح االف��ك��ار املجنونة 
ومناقشتها وحتليلها وتبني اجليد وتوفير 
عجلة  نواكب  حتى  التشجيعية  احلوافز 

التقدم .
واضاف : العالم يتغير وعلينا ان نكون 
على قدر من املسؤولية لالنخراط في هذه 
كسر  على  انفسنا  نشجع  وان  ال��ت��ط��ورات 
ونتواصل  واجتهاد  بجد  نعمل  وان  اخلوف 
تساعد  االم��ور  هذه  فكل  االفكار  ونتبادل 
في ايجاد بيئه مالئمة لالبداع والنجاح ، 
مؤكدًا على ان املؤسسة الفلسطينية تشجع 
هذه املبادرات والتحركات ولن تتوانى عن 
الوقوف الى جانب االفكار اخلالقة من خالل 
صندوق االبداع الذي حرصنا على توفيره 
لدعم هذه املشاريع ومشرع " ابني بلدك 
كشريك  الصغيرة  املشاريع  ميول  الذي   "

لتأمني استمراريتها وتطويرها .
اكتساب  على  اخلريجني  صيدم  وحث 
امل���ه���ارات واخل���ب���رات الن ه���ذه م��ن عوامل 
الى  ، مشيرًا  للحصول على وظيفة  القوة 
ان املؤسسة منفتحة على جميع القطاعات 
فرص  توفير  اجل  من  واخلاصة  الرسمية 
كل  ازال��ة  على  والعمل  يستحق  ملن  العمل 

املعوقات .
الى ذلك قال سارو نكشيان املدير العام 
اجل  من  للتعليم  الفلسطينية  للمؤسسة 
الوقت  انه حان   " القدس   " ل  التوظيف 
في  وقياديًا  ايجابيًا  دورًا  ليأخذالشباب 
خلق مبادرات مجتمعية تهدف الى توعية 
الوسط الفلسطيني عن مشكلة البطالة في 
السوق احمللي ، معتبرًا ما تقوم به املؤسسة 

يصب في هذه البوتقة املهمة .

مبشاركة خريجني من رام الله واخلليل والقدس ونابلس

املؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف
تنظم يوما تدريبيا في اريحا

ج��ن��ني � ع��ل��ي س��م��ودي � ع��ق��د م��رك��ز "إع����الم ح��ق��وق اإلنسان 
والدميقراطية "شمس" امس، ورشة عمل بعنوان : "االنتخابات 
األمريكية"  العربية  اجلامعة  في   " للسلطة  السلمي  وال��ت��داول 

باملدينة .
أبو قرع من مركز "شمس"  الورشة احملامية شروق  وافتتحت 
في  التي تصب  وأهدافه  الالمنهجية  ونشاطاته  باملركز  معرفة   ،
في  الثقافة  وتعميق  ال��وع��ي  وزي���ادة  الشبابية  املشاركة  تعزيز 

مجاالت حقوق اإلنسان.
وقالت:" أن الورشة تأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق 
اإلنسان وسيادة القانون لدى طالب اجلامعات، بدعم ومتويل من 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 
من جهته،  أكد الدكتور جمال حنايشة ، إن جناح أي عملية 
القانوني  ب��اإلط��ار  أطرافها  ال��ت��زام  م��دى  على  يتوقف  انتخابية 
الدولية  واملعايير  املبادئ  لها ومدى توافق هذا اإلطار مع  املنظم 
لالنتخابات احلرة والنزيهة ،ويجب أن يراعى أي تشريع وطني 
ينظم االنتخابات في أي دولة ، املساواة بني كافة أطراف العملية 
االنتخابية وذلك بعدم وجود معوقات قانونية متنع املواطنني من 

حق الترشح واالقتراع على أن يكون سريا.
وقال حنايشة:" أن االنتخابات العامة هي اآللية الدميقراطية 
للتداول السلمي للسلطة وإلحداث التغيير في أي مجتمع. وبغض 
النظر عن كيفية إنشاء النظام االنتخابي فإن األهم هو كيفية 
تطبيق هذا النظام. فااللتزام بقواعد وآليات النظام االنتخابي 

املختار واحملدد سلفًا هو في حقيقته الضمان الفعلي حلسن سير 
هذا النظام، كما يعد مؤشرًا على أننا نعيش في كنف دولة قانونية 
أنه  حقيقة  حول  اثنان  يختلف  القانون.وال  إلى  وحتتكم  تلتزم 
كلما صلح النظام االنتخابي كلما تدعمت الدميقراطية وتعززت 
التعددية السياسية، ولذلك فقد سعت الشعوب منذ أن عرفت 
أنظمتها  وإص���الح  حتسني  إل��ى  االق��ت��راع،  وف��ك��رة  الدميقراطية 
االنتخابية، ولم تتوقف عن البحث عن أفضل الطرق واألساليب 

لتطوير فكرة االقتراع.
واضاف،  إن أي نظام انتخابي يجب أن يعبر عن حقيقة وواقع 
وأن يعمل على  املعني،  البلد  واالجتماعية في  السياسية  القوى 
والسلس  السلمي  ال��ت��داول  إل��ى  وتفضي  بها،  والنهوض  تطويرها 
السياسي  االس��ت��ق��رار  االنتخابية  العملية  ت��رس��خ  وأن  للسلطة، 
واالقتصادي واالجتماعي، وجتنيب املجتمع دورات الصراع احلاد 

من أي نوع.
وفي نهاية الورشة أوصى املشاركون، بضرورة نزاهة االنتخابات 
التداول  وض���رورة  املواطنني  لكل  واالنتخاب  الترشح  حق  ومنح 
السلمي للوصول إلى نهج دميقراطي وحتقيق السيادة من خالل 
إرادة الشعب وان يكون هناك فصل بني السلطات. واتاحة احلرية 
لتشكيل املنظمات االجتماعية واملهنية، وحرية التعبير والتجمع. 
وقبول التعددية الفكرية والسياسية. والتداول السلمي للسلطة. 
الفرص  وتكافؤ  الكاملة  احلرية  يوفر  قانون  هناك   يكون  وأن 

للترشيح واالنتخاب .

ورشة عمل في اجلامعة العربية االمريكية
حول االنتخابات والتداول السلمي للسلطة

القدس -من محمد ابو خضير - وقع الكاتب واالديب والروائي الدكتور 
أحمد رفيق عوض روايته بالد البحر التي صدرت بااليطالية في روما 
و  الفلسطينية  اجلالية  ابناء  في حفل حضره  ذلك  و  املاضي  االسبوع 
عدد كبير من املثقفني والكتاب االيطاليني وذلك في احدى القاعات 

التابعة لبلدية روما.
هذا وحتدث في احلفل كل من السيدة بتريشيا فينو رئيسة جمعية 
اصدقاء الهالل االحمر الفلسطيني وكذلك الصحفي والناقد بسام صالح 
والكاتبة االيطالية مرمي مارينو حيث اشادوا بالكاتب والكتاب و اعتبروا 
و  الفلسطينية  للقضية  التفاهم  و  الفهم  امرًا يصب في مصلحة  ذاك 

النضال من أجل انهاء االحتالل .
ال��رواي��ة في حفل آخ��ر في مدينة كاستيلي  ال��ى ذل��ك  وق��ع الكاتب 
املثقفني  من  العشرات  احلفل  حضر  حيث  روم��ا  العاصمة  شرق  روماني 
االي��ط��ال��ي��ني و حت��دث ف��ي احل��ف��ل ك��ل م��ن ال��ك��ات��ب االي��ط��ال��ي جوزيبي 
بينو والناشط السياسي اتيليوا و تخلل احلفل مناقشات معمقة حول 
و  الفلسطيني  التاريخ  تخص  رسائل  من  يحمله  ما  و  الكتاب  مضمون 

عالقة الشرق بالغرب .
وقد عبر الكاتب د. عوض عن فرحته البالغة بحسن استقبال اجلالية 
و  ردود  من  االيطالية  الكتاب بطبعته  أث��اره  وكذلك مبا  الفلسطينية 
اعتبر ان هذا النجاح ال يناله شخصيًا و امنا يعتبر جناحًا أيضًا لرؤية 

و الرواية الفلسطينية .

ويذكر ان رواية بالد البحر تقع في 274 صفحة من احلجم املتوسط 
هذه الرواية التي أدهشت القراء ، ولفتت انتباه اجلادين منهم أنهم أمام 

روائي ذي شأن في االبداع الروائي ..
والنقاد في  الكتاب  اعجاب وتقدير  ال��رواي��ة على  ه��ذه  وق��د ح��ازت 
الوطن العربي ومنهم الروائي املصري املبدع جمال الغيطاني الذي كتب 
الكتاب  احت��اد  باسم  الناطقة  األدب  أخبار  مجلة  في  الرواية  تلك  عن 
املصريني : " بأنها أفضل رواية عربية قرأتها في العقد األخير " . كما 
أن الناقد الفلسطيني املعروف محمد البطراوي اقترح على وزارة الثقافة 
الفلسطينية  للرواية  كنموذج  االجنليزية  الى  ترجمتها  الفلسطينية 

االبداعية .
ورواية " بالد البحر " هي العمل الروائي السابع ألديبنا املبدع أحمد 
الروائية السابقة ألديبنا أحمد  . وواضح ملن قرأ األعمال  رفيق عوض 
رفيق عوض أنه واسع االطالع على التراث العربي ، خصوصًا التاريخي 
منه . وقد استفاد من ذلك في ابداعه الروائي خصوصًا رواية " القرمطي 

" ورواية " عكا وامللوك " ورواية " بالد البحر " .
تاريخية  دالالت  واالجتماعية  الثقافية  للحياة  كانت  ومّلا 
أيضًا فإن كاتبنا مثاًل ينتقد بشكل ساخر والذع مدى الهبوط 
في الغناء العربي .يبقى أن نقول أن هذه الرواية بحاجة الى 
دراس��ات معمقة من قبل مختصني كونها متثل اضافة نوعية 

للمكتبة العربية.

استقبال حاشد من قبل اجلالية الفلسطينية والعربية للرواية الفلسطينية ...

د. أحمد رفيق عوض يوقع روايته
»بالد البحر« التي صدرت باإليطالية في روما

رام الله - وفا- اختتم مركز سوا 'كل النساء معا اليوم وغدا'، امس، 
مشروع 'تعالوا نحكي'، ملنطقة مخيم قلنديا.

الهدف من  أن  وأوضحت مسؤولة اإلرش��اد في مركز سوا فلورا سلمان 
املراهقة  بجيل  تتعلق  وأبنائهم  األه��ل  بني  ح��وار  ثقافة  خلق  امل��ش��روع 
ومواضيع أسرية أخرى كالدراسة والوضع االقتصادي واستخدام اإلنترنت 
واألبناء  األهل  بيت  والصراحة  املفتوح  احلوار  لغة  واستخدام  وغيرها، 

وعدم التصرف بغضب وعنف.
ولفتت إلى أن اللقاء تضمن متارين حول االسترخاء وكيفية الشعور 
وتفريغ  الغضب  مع  للتعامل  والطرق  الفعاليات  وإيجاد  الغضب  عند 

املشاعر فيما، إضافة إلى لعبة البرسونة.
وح���ول االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ب��رن��ام��ج، ق��ال��ت إح���دى امل��ش��ارك��ات آية 
والدتي  اللقاءات جميعها تغيرت معاملة  'بعد حضور  )11 عاما( 
املعلومات  إلى  لتعليماتها، إضافة  أستمع  معي لألفضل، وأصبحت 

االستفسار عن  في  واجل��رأة  منها  استفدت  التي  والهامة  اجلديدة 
أي موضوع'.

وأوضحت أم توفيق أن  هذا البرنامج إضافة إلى جو التسلية لفت 
نظرنا إلى الكثير من املواضيع الهامة كالتعامل مع أبنائنا وخلق ثقافة 
حوار بينهم، واإلجابة عن الكثير من التساؤالت أهمها كيف نتعامل مع 

املراهقني وفتح نقاش باملواضيع احلساسة بكل جرأة.
وقالت: 'بعد عدة لقاءات الحظت أن أبنائي أصبح لديهم اجلرأة أكثر، 
وهذا شجعني في فتح أي موضوع معهم من باب التثقيف، وأن يأخذوا 

املعلومة الصحيحة مباشرة مني دون اللجوء ملصادر أخرى'.
نهاية  في  جرى  أنه  خضر  جالل  سوا  ملركز  القانوني  املستشار  وأك��د 
املقبلة  املرحلة  في  االحتياجات  وحصر  املنفذ  البرنامج  تقييم  اللقاء 
م��ن اج��ل االس��ت��م��رار ل��ل��وص��ول إل��ى نتائج أف��ض��ل ف��ي م��راح��ل البرنامج 

املختلفة وتطويرها.

اختتام مشروع »تعالوا نحكي« في مخيم قلنديا

رسائل القراء 
رئيس حترير جريدة ے

يرجى التفضل بنشر هذه الرسالة املوجهة الى وزيرة التربية والتعليم والتي نحرص فيها على 
توضيح اهمية االعداد واالستعداد لتطبيق اخلطة املقترحة المتحان الشهادة الثانوية العامة .... 

مع تقديرنا الهتمام الوزارة وحرصها على مصالح طالبنا االعزاء.
رسالة مفتوحة الى وزيرة التربية والتعليم

بعد االطالع على اخلطة املوضوعة بخصوص امتحان الشهادة الثانوية العامة، وبعد حضور 
بعض اللقاءات لشرح هذه اخلطة التي يرمي القائمون عليها لترويجها، وال نشك في مصداقيتهم 
فانها  وعلى الرغم من صالحيتها اال انه ال بد من مالحظة بعض االمور املتعلقة فيها ومنها على 

سبيل املثال ال احلصر :
 لم العجلة في تطبيقها؟ وملاذا ال يتم تطبيقها في عام )2014-2015( بعد انضاجها متاما، 
وطالب  م��دارس  وم��دراء  وتعليم  تربية  ومديريات  )وزارة  بها  املتعلقة  اجلهات  قبل  من  وفهمها 
واولياء امور(، صحيح ان الدكتور بصري صالح مقنع في طرحها، اال ان اجلميع وراء الكواليس 
مجمع على سرعة تطبيقها، فما املشكلة لو مت تطبيقها بعد االستعداد التام لها، وتوفير املناخ 
املالئم لها، وتدريب املعلمني، واجناز الكتب، وتوفير االحتياجات املتعلقة بها، وال نغفل االستعداد 
النفسي للطالب واولياء امورهم لتقبلها، تخيلي يامعالي الوزيرة بعض االستفسارات التي تدور 

بخصوص هذه اخلطة:
- هل سيطبق هذا النظام العام املقبل او الذي يليه؟؟

- كيف للوزارة او القائمني عليها ان تقرر قبل ان تأخذ رأي من سينفذون هذا النظام؟
- هل استشارت الوزارة املدرسني او مدراء املدارس بخصوص هذا النظام؟ ام عليها ان تقرر ما 

تراه مناسبا؟ وعلينا التنفيذ؟
- هل الكتب املراد تدريسها ناجزة؟ ام انها حتت االجناز؟

- هل املعلمون سيخضعون لدورات في العطلة الصيفية، ال سيما وانهم مشغولون في تصحيح 
امتحانات الثانوية لهذا العام؟ ام سيلتحقون بهذه الدورات في شهر رمضان بعد عناء عام كامل 

من التدريس والتصحيح؟
- ما الهدف من تطبيقها بهذه السرعة؟ فالذي صبر اكثر من خمسني عاما على النظام السابق، 

فما الذي يضيره ان ينتظر عاما آخر؟ 
- ال نشك بصدق اخالصكم ونثق بتميز رؤيتكم خلدمة قطاع واسع من املجتمع ولكن تريثوا 

يا معالي الوزيرة لتتضح الفكرة ليسهل تقبلها، واجنازها لتحقق املراد منها .
التواقيع 
مجموعة من معلمي القدس

جمعية »الهيدرولوجيني 
الفلسطينيني« حتذر من محاولة 

بعض املانحني اختطاف قطاع املياه 
جنني � علي سمودي � حذرت "جمعية الهيدرولوجيني الفلسطينيني" من محاولة بعض املانحني 

من اختطاف قطاع املياه وتشكيله وفق رؤية خاصة بهذه الدولة.
وأضافت املؤسسة في بيان صدر عنها امس، أن هذا التدخل في قطاع املياه يأتي على أشكال 
ونبهت  األجانب.  اخلبراء  من  كبير  وع��دد  التكنولوجيا  من  معينة  أن��واع  فرض  منها  مختلفة 
الكبرى املطروحة على  املشاريع  إلى ضرورة إجراء حوار فني وسياسي حول  املؤسسة في بيانها، 
إلى  املياه  قطاع  تقسيم  ومشروع  غزة،  قطاع  في  املياه  حتلية  مشروع  ومنها:  الوطنية  السلطة 

مصالح مياه مناطقية. 
وبينت املؤسسه، ان عملية اصالح قطاع املياه يجب ان تشمل كافة مناحي القطاع الذي بحاجة 

الى رؤيه وليس فقط اعادة هيكله 
وأكدت املؤسسة في بيانها ، على أن قضية املياه ما زالت سياسية بامتياز، وأن أي مشروع يجب 

النظر إليه من زاوية احلقوق املائية الفلسطينية.
طالبت املؤسسة، في وقت سابق بإعادة النظر في بند 41 املتعلق باملياه في اتفاق أوسلو حيث 

انه فقد صالحيته من الناحية العملية والسياسية.

شرطة جنني تطلق حملة للحد من 
ظاهرة بيع وحيازة السالح األبيض 

السالح  للحد من بيع وحيازة  اطلقت شرطة محافظة جنني حملة   - –علي سمودي  جنني 
األبيض داخل أسواق ومتاجر مدينة جنني .

و ذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة، بأن هذه احلملة التي يقوم بها مركز 
تسببه هذه  قد  ملا  املواطنني  وسالمة  العامة  السالمة  على  للحفاظ  تأتي  مدينة جنني  شرطة 
األدوات من أضرار للمواطنني وأهمية إبعادها عن متناول الصغار خوفا من التسبب في الوقوع 
في جرائم جراء استخدامها من قبلهم، مؤكدة ان انتشار مثل هذه األدوات في األسواق واقتنائها من 
قبل الباعة أو أصحاب احملال أمرا غير حضاري وضرورة ضبطه واحلد من آلية تداولها واقتنائها 

من قبل املواطنني.

مجلس قروي املالح في األغوار 
يستقبل وفدا من مركز معا التنموي

 طوباس - علي سمودي - استقبل "مجلس قروي املالح" واملضارب البدوية في االغوار 
وطلبة  الله  رام  في  الفرندس  مدرسة  من  وطلبة  التنموي"  "معا  مركز  من  وفدا  امس، 

اردنيني.
 وبني املجلس، ان الوفد اجتمع باالطفال في منطقة املالح وخاصة اطفال امليته والبرج الذين 

هدم االحتالل مضاربهم وشرد عائالتهم من اجل اجراء تدريبات عسكرية في املنطقة.
 ووضع املجلس الوفد، في صورة االوضاع التي يعيشها سكان املضارب في ظل سياسة الهدم 
والترحيل التي تنتهجها السلطات االسرائيلية وقلة املوارد احليوية في املنطقة وخاصة املياه التي 

تشكل الهم االكبر للسكان في املالح.
 ومتت مناقشة الوضع التعليمي في املنطقة، ونية املجلس اقامة مدرسة ورياض اطفال فيها 

وسبل التعاون املشترك بني مركز معا واملجلس القروي.
 وثمن املجلس واالهالي دور مركز معا في دعم سكان االغوار ضمن برامج ينفذها من خالل 

مشاريع حيوية.


