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للصحافة  ال��رواد  الكتوت-  غسان  نابلس- 
واإلعالم - حقق اطفال فلسطني نتائج مشرفة 
حلساب  العاملي  لإلحتاد  العاملية  املسابقة  في 
الذكاء العقلي في ماليزيا، والتي جرت اواخر 
والثاني  االول  املركزين  فاحتلوا  املاضي،  العام 
مستوى  على  املتقدمة  امل��راك��ز  م��ن  وال��ع��دي��د 

الدول املشاركة.
وبرنامج حساب الذكاء العقلي هو برنامج 
تدريبي تعلمي لألطفال من سن 5 سنوات وحتى 
12 سنة، ومت طرحة دوليا من قبل اكادميية 
 Intelligent م��ال��ي��زي��ا  ف��ي  ال��ذك��ي  التعليم 
Education Group ، ويهدف هذا البرنامج 
االط��ف��ال  ل��دى  العقلية  امل��ه��ارات  تطوير  ال��ى 
باستخدام  الذهني  احلساب  مهارة  خالل  من 

 .Abacus املعداد
ويقول مدير البرنامج في الضفة والقدس 
املهندس محمد عبيد: "كانت بداية البرنامج 
في الضفة الغربية متواضعة ولكنها طموحة.. 
ففي نهاية عام 2010 كانت البداية من مدينة 
رام الله بعدد قليل من األطفال ال يتجاوز في 
حينه 42 طفاًل، فما هي إال أشهر قليلة حتى 
البرنامج  وبدأ  األطفال،  على  النتائج  ظهرت 
مقدمتها  وف��ي  امل���دن  م��ن  الكثير  ف��ي  ينتشر 
القدس، حتى وصل عدد هذه املراكز في القدس 
والضفة الى 14 مركزًا يتم من خاللها تنفيذ 

دورات هذا البرنامج".
بدايتنا  "كانت  املهندس عبيد:  ويضيف 
لنا  تشجيعًا  العوامل  أكثر  من  وك��ان  مشجعة، 
هو املستوى الثقافي لدى األهالي الذين أدركوا 
البرنامج  ه��ذا  وض���رورة  أهمية  البداية  منذ 
ألطفالهم، وقد نقلوا جتربة أبنائهم لآلخرين، 
والقدس  الضفة  جميع  في  االنتشار  فحصل 
الفلسطيني  ال���ري���ف  م��ن��اط��ق  م���ن  وال��ك��ث��ي��ر 
جعلنا  واالن��ت��ش��ار  التقدم  وه��ذا  رائ���ع،  بشكل 
نتحمل مسؤولية إضافية جتاه هذا البرنامج، 
فعكفنا في اإلدارة العامة على وضع اخلطوات 
واإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ل��ل��وص��ول ب��ال��ب��رن��ام��ج إل��ى 
شعارنا  من  انطالقًا  واإلب��داع،  التميز  مرحلة 

)جنعل طفلك مبدعًا(".
نحو العاملية

الضفة  ف��ي  البرنامج  ادارة  جهد  وت���ّوج 
وال���ق���دس مب��ش��ارك��ة ط��الب��ه ف���ي امل��س��اب��ق��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��إلحت��اد ال��ع��امل��ي حل��س��اب ال��ذك��اء 

بداية مشجعة ألطفال الضفة والقدس في برنامج الذكاء العقلي

 ،2012/12/16 بتاريخ  ماليزيا  في  العقلي 
فحصلت الطفلة دانيا حسني اجلعبري من 
اخلليل على املرتبة الثانية في تلك املسابقة 
في  املشاركني  األطفال  عدد  وك��ان  العاملية، 
تلك املسابقة 12 طالبًا من الضفة الغربية 

والقدس.
وال����د ال��ط��ف��ل��ة دان���ي���ا، امل��ه��ن��دس حسني 
املسابقة،  في  ابنته  راف��ق  وال��ذي  اجلعبري 
وصف شعوره عند إعالن فوز ابنته باملركز 
الثاني عامليًا، قائال: "لقد كان شعورا جميال 
جدًا، وأنا مفعم بالفخر واالعتزاز أن ابنتي 
ي��ت��ج��اوز ع��م��ره��ا 11 ع��ام��ًا مثلت  ال��ت��ي ال 

فلسطني وحصلت على هذه النتيجة".
حلظة  ع��ن  فتحدثت  دان��ي��ا  الطفلة  ام��ا 
الفوز قائلة: "كان كل واحد من املتسابقني 
يحمل رقما، وعندما نادوا رقمي وكان الرقم 
)22(، واسم الدولة )فلسطني( كانت حلظات 
رائعة وكان شعورا جميال جدًا"، مضيفة انها 
كانت مستعدة للمسابقة بشكل جيد، وكانت 

تتوقع هذا الفوز.

حساب  مبركز  وجودها  ان  دانيا  وتؤكد 
الذكاء العقلي كان له أثر جيد على حتصيلها 
العلمي، قائلة: "لقد جعلني )مركز حساب 
الذكاء العقلي( أحصل على عالمات مدرسية 
أفضل وكان له أثر ايجابي؛ فقد ساعدني في 
حفظ القرآن الكرمي، وأنا اآلن أنهيت اجلزء 

الثامن ومستمرة بإذن الله".
وتنصح دانيا األطفال بدخول البرنامج، 
القدرات  ويطور  الذاكرة  ينمي  انه  مؤكدة 

العقلية ومفيد جدًا لالطفال.
وأهدت دانئا الكأس الذي حصلت عليه 
لفلسطني وإلى الشعب الفلسطيني، وكذلك 

الى أمها وأبيها.
آثار ايجابية

وال تقتصر الفوائد التي يجنيها الطلبة 
تطوير  على  ال��ب��رن��ام��ج  ب��ه��ذا  التحاقهم  م��ن 
الطلبة  بات  بل  احلسابية فحسب،  قدراتهم 
اخرى  ايجابية  اث��ارا  يلمسون  له  املنتسبون 

تعود عليهم.
احد  ال����رزاق  ليث عبد  ال��ط��ال��ب  وي��ق��ول 

سعيد  "أن��ا  الدولية:  املسابقة  في  املشاركني 
وقد كنت  ماليزيا،  ألني مثلت فلسطني في 
سابقا ال أحب الدراسة وأملُّ منها خالل نصف 
ساعة، أما اآلن فأنا احب الدراسة وال أشعر بأي 

ملل نهائيًا".
ويقول الطالب رامز احلرباوي: "كان شعورًا 
رائعًا عندما وصلت الى ماليزيا أنا كطفل في 
الصف السابع وأمثل فلسطني في هذه البالد 
الى  ينضموا  أن  األط��ف��ال  وأن��ص��ح  البعيدة، 
سأذهب  الفرصة  لي  سمحت  واذا  البرنامج؛ 

مرة ثانية". 
ال��رئ��ي��س محمود  امل��ه��ن��دس عبيد  وش��ك��ر 
عباس على تكرميه للمركز وللطالبة دانيا، 
ال����وزراء س��الم ف��ي��اض على  كما شكر رئ��ي��س 
وشكر  امل��ش��ارك،  للوفد  وتكرميه  استقباله 

كذلك كل االطفال املنتسبني للبرنامج.
عقول  ال��ى  بحاجة  "اننا  بالقول:  وختم 
حتى  والتطور  والتقدم  العلم  الى  متعطشة 
املقدسة،  ارضنا  على  املجيدة  ال��دول��ة  نبني 
ك��وادر مميزة  ال��ى  بحاجة  مؤسساتنا  ان  كما 

في شتى املجاالت والعلوم". 

جنني – تقرير  علي سمودي - اجواء قلق 
وخوف تسود اوساط اهالي الطلبة واملعلمون في 
جنني بسبب استمرار عرقلة الدوام في املدارس 
بسبب  الثاني  الدراسي  الفصل  انتظام  وعدم 
ال��ف��ع��ال��ي��ات االح��ت��ج��اج��ي��ة ع��ل��ى ع���دم ص��رف 
تلبية مطالب  واحجام احلكومة عن  الرواتب 
الشديد  غضبهم  عن  عبروا  الذين  املعلمني 
بسبب عدم وضوح الرؤية حول االتفاق الذي 
مع  ابرامه  عن  للمعلمني  العام  االحت��اد  اعلن 
احلكومة حتى وصفه البعض مبحاولة خلداع 
أي  تتخذ  لم  النها  احلكومة  لصالح  املعلمني 

اجراءات تشير لتلبية مطالبهم .
 وق����ال امل��رب��ي م��ح��م��ود اب��راه��ي��م " اصبح 
لدينا شعور بأن اعالن االتفاق كان هدفه وقف 
الفعاليات التي نفذها بشكل مشروع لنطالب 
بحقوقنا ، فمعاناتنا ال تقتصر على الرواتب 
الن ه��ن��اك رزم���ة م��ن احل��ق��وق وامل��ط��ال��ب التي 

تنصفنا وتكفل لنا حياة كرمية ".
واضافت املربية رواند جرار " فرحتنا لم 
ارض  ، النه على  االتفاق  باعالن  تدم طويال 
تترجم   عملية  خطوات  أي  نلمس  لم  الواقع 
مطالبنا ، فاالضراب واخلطوات االحتجاجية 
بحقوقنا  لنطالب  وسيلة  وامن��ا  هدفا  ليست 
املشروعة "، وتابعت " هناك تقصير وتهميش 
ملطالبنا من احلكومة واالحتاد ومن يدفع الثمن 
هم املعلمون والطالب والننا ايضا اولياء امور 
نرغب بانتهاء االزمة لتعود الدراسة لالنتظام 

ولكن ال منلك احلل ".
احلل الوحيد 

احل����ل ال���وح���ي���د ل����دى امل��ع��ل��م��ني م��واص��ل��ة 
اخل����ط����وات االح��ت��ج��اج��ي��ة ال���ت���ي ت��ص��اع��دت 
لتغيير  ال��دع��وة  ح��د  مطالبهم  وت��ي��رة  فيها 
ق��ي��ادة االحت����اد وت��ش��ك��ي��ل اط����ار ب��دي��ل يلبي 
مطالبهم ويعبر عنها وال يتنازل عنها ، و نفذ 
العشرات من املعلمني في جنني يومي الثالثاء 
واالربعاء اضرابا عن الدوام بعد احلصة الثالثة 
ومدرسة  والتعليم  التربية  ام��ام  واعتصموا 
صرف  ع��دم  على  احتجاجا  خ��ات��ون  فاطمة 
رواتبهم كاملة ، انتهى باجتماع موسع في قاعة 
الغرفة التجارية لبحث خطة جديدة ينفذها 
املعلمون في ظل تضارب موقف االحتاد ، وخالل 
االجتماع عبر املشاركون عن غضبهم من موقف 
احتاد املعلمني، وطالب بعض املتحدثون بحجب 
الثقة عن اعضاء االحتاد النهم ميثلون وزارة 

التربية واحلكومة وليس ملعلمني .
املعلمني  ت����دارس ه��م��وم وم��ش��اك��ل  وج����رى 
ال��راه��ن وت��ف��اق��م معاناتهم ،  ال��وض��ع  ف��ي ظ��ل 
االحتجاجية  الفعاليات  في  االستمرار  وتقرر 
وال��ت��ن��س��ي��ق ل��ل��خ��ط��وات ال���ق���ادم���ة م���ع ب��اق��ي 
لتلبية  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  للضغط  احمل��اف��ظ��ات 

كافة املطالب العادلة واملشروعة لهم .

معاناة قاسية 
وفي هذا الوقت ، عبر املعلمون عن تأثرهم 

يطالبون اهالي الطلبة مساندتهم ودعم خطواتهم

املعلمون في جنني : االضراب وسيلة لرفع كاهل املعاناة عن حياتنا التي حتولت جلحيم 

ب��س��ب��ب ال���ظ���روف ال��ص��ع��ب��ة وال��ق��اس��ي��ة ال��ت��ي 
تعيشها اسرهم بسبب ازمة الرواتب ، املربية 
مرمي حسني محاميد من جنني والتي متارس 
مهنة التعليم منذ 37 عاما ، قالت " حياتنا 
الكلمة حتى اصبح  حتولت ملأساة بكل معنى 
اب��ن��ي ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي ي��ب��ح��ث ع���ن عمل 
هذا  يحتمل  فمن   ، اليومي  مصروفه  لتوفير 

الواقع ؟".
محاميد معلمة مادة الرياضيات في مدرسة 
برهان العبوشي في جنني ، افادت ان نفسيتها 
 ، ال��روات��ب  تاخير  بسبب  بالغ  بشكل  ت��اث��رت 
فعائلتها املكونة من 9 انفار تعتمد على راتبها 
بسبب عدم قدرة زوجها على العمل ، وتقول 
" راتبي هو عماد االسرة وتأخيره ادى الزمة 
مالية خانقة فلدي ولدان يدرسان في اجلامعة 
القروض  اس��دد  وان��ا  اخ��ري��ن تخرجوا  وارب��ع��ة 
للبنوك "، وتضيف " لم يتمكن ابني الطالب 
باجلامعة  االل��ت��ح��اق  م��ن  ال��راب��ع��ة  السنة  ف��ي 
بسبب عجزنا عن توفير القسط حتى اضطر 

الستدانة املبلغ".
محاميد   عائلة  اصبحت  ل��ذل��ك،  اض��اف��ة 
احتياجاتها  م��ص��اري��ف  ت��وف��ي��ر  ع��ن  ع��اج��زة 
املعيشية ، وامام ذلك كله ، تقول " اعيش حالة 
للعمل  مهيأة  وغير  ومتعبة  تعيسة  نفسية 
املسؤوليات  افكر في  الوقت  ، فطوال  وال��دوام 
وكيف   ، عاتقي  على  امللقى  الثقيل  واحل��م��ل 
سأحل مشاكل اسرتي وهذا انعكس على عطائي 

وقدرتي على التدريس !  ".
واقع مرير 

ان   ، روان��د ج��رار من جنني  املربية  وتؤكد 
على  ك��ب��ي��را  ح��رص��ا  ل��دي��ه��م  املعلمني  جميع 
الكبيرة  ال��ض��غ��وط  ول��ك��ن  ط��الب��ه��م  مستقبل 
التي سببها تاخير الرواتب لم يعد احد قادر 

امور  اولياء  نحن   " واضافت   ، احتمالها  على 
ايضا ونعاني كثيرا بسبب استمرار هذا الواقع 
املرير الذي بذلنا كل جهد مستطاع لتغييره 
، ولكن لالسف ال يوجد ادنى جتاوب وتقدير 
من اجلهات املسؤولة التي تتحمل املسؤولية عن 

عرقلة الدوام ".
ج�����رار ض��م��ت ص��وت��ه��ا ل��ل��م��ع��ل��م��ني ال��ذي��ن 
الصمت  بكسر حاجز  وذويهم  الطلبة  طالبوا 
ومشاركتهم الفعاليات للضغط على احلكومة 
اليجاد حل سريع وعاجل ينهي االزمة ، وقالت 
" نامل من االهالي والطلبة ان يدركوا رسالتنا 
اسرة  يعيل  ال��ذي  للمدرس  فكيف   ، ووضعنا 
ابنائه  كبيرة ويعجز عن توفير لقمة عيش 
ان يقف في غرفة الصف ويؤدي واجبه ويعلم 
وهو يفكر بابنائه الذين ال ميلك مصروفهم 
" من  الرحيم  خ��ال��د عبد  امل��رب��ي  واض���اف   ،"
يصدق اننا اصبحنا عاجزين عن شراء اخلبز 
اش��رح  ان  ميكنني  كيف   ، البنائنا  وال��ط��ع��ام 
الدروس بامانة ومسؤولية ومعدتي خاوية ؟، 
فالى  ش��راب  او  دون طعام  للدوام  نأتي  احيانا 

متى نتحمل ؟! .
الهالي  ن���داء  املعتصمون  املعلمون  ووج���ه 
الطلبة لالنضمام لفعالياتهم وتقدير ظروفهم 
مستقبل  على  حرصا  االكثر  انهم  مؤكدين   ،
جميعنا   " محاميد  املربية  وقالت   ، الطلبة  
براتبنا  ونطالب  املعاناة  دوام��ة  نفس  نعيش 
وان��ت��ظ��ام ص��رف��ه ف��ي ب��داي��ة ك��ل شهر ، وه��ذا 
ورسالتنا  واجبنا  ن��ؤدي  حتى  حقوقنا  ابسط 

بصورة صحيحة .
صورة اخرى 

وجه  على  واالل���م  احل���زن  معالم  ارت��س��م��ت 
من   ) عاما   54( زي��ود  سليمان  طلعت  امل��رب��ي 
الناجمة عن  معاناته  وهو يسرد صور  جنني 

، ويقول " احيانا  الرواتب وتقسيطها  تأخير 
اص��ب��ح��ت ات��اخ��ر ف��ي ال��ع��ودة مل��ن��زل��ي لعجزي 
احتياجاتهم  تلبية  في  ابنائي  مواجهة  عن 
ترهقنا  اصبحت  التي  الضغوط  من  وللتهرب 

وحتاصرنا ".
 زي���ود م���درس م���ادة ال��ع��ل��وم وامل��وظ��ف في 
التربية والتعليم منذ 30 عاما والذي يتقاسم 
ظروف احلياة  لتربية ابنائه الستة مع زوجته 
في  نعتمد   " ق��ال   ، ايضا  معلمه  تعمل  التي 
معيشتنا على الراتب وعندما كان يصرف فان 
التزاماتنا كانت تفوقه بسبب تسديد اقساط 
السكن وقروض احلياة وتعليم اثنني من ابنائي 
في اجلامعة "، واضاف " بسبب ازمة الرواتب 
وعجزي عن دفعي االقساط اضطرت لنقل ابني 
الذي كان يدرس هندسة في جامعة  النجاح 
الوطنية جلامعة القدس املفتوحة ، فأي قانون 

يجيز ذلك ؟".
، اف��اد زي��ود ان قيمة  وفي حسبة بسيطة 
م��ا ي��س��دده م��ن دي���ون وق����روض تبلغ ح��وال��ي 
الفي شيكل ، اما متطلبات املعيشة الرئيسية 
م��ن كهرباء وم��اء وم��واص��الت وغ��از تبلغ الف 
شيكل ، ويقول " كل هذه املصاريف مطلوبة 
شهريا قبل ان نصل حلساب املصاريف االخرى 
لنعيش حياتنا بكرامة ، فحتى مصروف ابنائي 

اصبحنا عاجزين عن توفيره !  ".
ووسط مشاعر السخط ، قال املربي زيود " 
ال توجد كلمات تصف واقعنا ونحن اصبحنا 
م��دي��ون��ني ل��ل��ب��ن��وك وال��ت��ك��س��ي��ات واص��ح��اب 
احمل���الت ، ف��م��ن ي��ص��دق ان��ن��ي ب��ع��د 30 عاما 
من اخلدمة والوظيفة راتبي 3600 شيكل "، 
واضاف " هذه ليست حياة ، ونطالب بتحسني 
على  تقتصر  ال  فاملشكلة  وانصافنا  اوضاعنا 

الراتب ! ".  رام الله - احمد سليم - اكد نقيب املهندسني 
املهندس احمد اعديلي ، ان رفع كفاءة املهندسني 
فرص  واي��ج��اد  العمل  ل��س��وق  للدخول  وتاهيلهم 
الهندسي وتطويره  العمل  وتنظيم   ، لهم  تشغيل 
النقابة  تسعى  واساسية  رئيسة  عناوين  تشكل 

لتحقيقها وترجمتها على ارض الواقع .
وب��ني اعديلي ف��ي ح��دي��ث م��ع " ے " ان 
ايجاد فرص عمل للمهندسني اجلدد يواجه جملة 
هؤالء  عدد  ان   : ابرزها  والتحديات  الصعاب  من 
التخصصات  ال���1000 من مختلف  يتجاوز سنويا 
وفي العام املاضي زاد عدد خريجي الهندسة اجلدد 
املنتسبني للنقابة  عن 1380 ، وان الواقع املوضوعي 
الفلسطيني  االقتصاد  وتبعية  بضعف  املرتبط 
ف��رص  اي��ج��اد  م��ن  ل��الح��ت��الل مي��ن��ع بشكل كبير 
عمل مناسبة كما وكيفا لهذا العدد ، وملواجهة هذه 
التحديات فان النقابة تعمد الى تفعيل وتطوير 
البرامج التدريبية التي تستهدف املهندسني اجلدد 
وحتى القدامى ، من اجل تعريف صاحب العمل مبا 
ميكن  ان يقدمه املهندس ، وتفتح املجال ايضا من 
خالل هذه البرامج التدريبية الطالع املهندسني 

على العمل على ارض الواقع .
تستهدف  التدريبية  البرامج  ان  ال��ى  ولفت 
سنويا حوالي 350 مهندسا ومهندسة ،وجزء منها 
مدفوع االجر للمشارك مبا يعادل احلد االنى لالجر 
 ، جيب  م��ص��روف  مكافاة  ص��رف  فيه  يتم  واخ���ر 
تهدف  التدريبية  واالنشطة  ال���دورات  من  وج��زء 
العطاء املستفيدين مهارات ومعلومات لها عالقة 
مبواضيع متنوعة مثل : التواصل وادارة املشاريع 
برامج  واستخدام  والتصميم  واللغات  والتخطيط 

حديثة للحاسوب .
وش���دد ع��ل��ى ان امل��ط��ل��وب ب��خ��ص��وص م��وض��وع 
من  اكبر  وتنسيق  جهود  بذل  املهندسني  تشغيل 
هم  املهندسني  الن   ، الشان  صاحبة  اجلهات  كافة 
من  اكثر الفئات تضررا من االزمات االقتصادية 
ويعمل   ، الفلسطينية  االراض����ي  ب��ه��ا  مت��ر  ال��ت��ي 
سنوية  خطة  وفق  منظم  بشكل  النقابة  مجلس 
تقر من املؤمتر العام ، ومت العام اجلاري زيادة املبلغ 

املخصص للبرامج التدريبية .
تنظيم ممارسة املهنة 

وبخصوص تنظيم ممارسة مهنة الهندسة 
ذكر املهندس اعديلي انه منذ عام 93 وحتى 
االن فان العملية تسير بنجاح وحتقق اهدافها 
املكاتب  كافة  وتسجيل  تصنيف  مت  حيث   ،
الهندسية بالنقابة ، وهناك مراقبة وتقييم 
املكاتب  هذه  واداء  عمل  على  متواصل  دوري 
 ، تعترضها  التي  العقبات  وبحث  لتطويرها 
 ( الفنية  ال��دائ��رة  النقابة  تتبع  ان��ه  وأض��اف 
دائرة حماية املستهلك ( التي تقوم بتدقيق 
املكاتب  من  اليها  ال��واردة  املخططات  وتقييم 
الهندسية واملهندسني ، والتاكد من مطابقتها 
للمتطلبات القانونية الالزمة للبدء بالعمل .

واردف : بالرغم من التطورات االيجابية 
الكبيرة على عمل املكاتب الهندسية ، لكنها 

نقيب املهندسني في لقاء مع ے

اعديلي : احلكومة بعيدة عن مطالب وهموم مهندسي القطاع العام
ايجاد عمل وتدريب اخلريجني وتنظيم العمل من ابرز اهداف النقابة 

ما زالت بحاجة لتطوير اكبر الداء املهندسني 
العاملني فيها ، وهو االمر الذي يتطلب زيادة 
في تدريب املهندسني ورفع كفاءتهم ، وبني 
الزلزالي  التصميم  ك��ود  ادخلت  النقابة  ان 
برنامجا تدريبيا مميزا  وتنفذ  املباني  على 
للمهندسني يؤهلهم للقيام باملهام املطلوبة في 

موضوع تصميم االبنية املقاومة للزالزل .
ويهدف الكود الحتساب االحمال بناًء على 

موقع فلسطني من اخلارطة الزلزالية .
تصنيف املهندسني 

وقال انه عبر عضوية النقابة في االحتاد 
الهيئة  خ��الل  وم��ن  العرب  للمهندسني  العام 
العليا العتماد وتأهيل املهندسني ، مت مؤخرا 
اقرار مراتب للمهندسني معتمدة عربيا ودوليا 
مبسميات : مهندس استشاري ومهندس مساعد 
ومهندس محترف ، بناء على شهادات املهندس 
مؤمترات  في  ومشاركته   ، وخبراته  العملية 
واوراق  البحوث  وتقدميه  متخصصة  علمية 
العمل وبعد فحص ومقابالت محددة ، وتساعد 
عملية التصنيف املهندسني في احلصول على 

فرص عمل في الدول العربية واالجنبية .
 املشاكل 

  وع���ن اب���رز امل��ش��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه العمل 
الهندسي في فلسطني ، اكد املهندس اعديلي ان 
علينا ان النعلق كل شيء على مشجب االحتالل 

، فبالرغم من انه معيق رئيس لتطوير العمل 
الهندسي ومختلف جوانب احلياة االقتصادية 
مبهام  القيام  بامكاننا  ف��ان   ، واالجتماعية 

واجراءات محددة لضبط وتنظيم االمور .
وشدد على اهمية زيادة التنسيق والتعاون 
العمل  لتنظيم  املعنية  اجلهات  مختلف  بني 
وزيادة اجلودة ، واوضح ان لكل جهة لها عالقة 
بالعمل الهندسي مبختلف انواعه ، دور محدد 
الهندسية  واملكاتب  املهندسني  مستوى  على 

والبلديات والوزارات وغيرها .
وقال اننا كنقابة نهدف من جانبنا لتطوير 
العمل الهندسي وتنظيمه حلماية املهندس من 
نفسه ومن االخرين ، بحيث نضمن انه يعمل 
وان على   ، القوانني  االص��ول وال يخالف  وف��ق 
من  منها  باملطلوب  تقوم  ان  االخ��رى  اجلهات 
نعرف  حتى  واملهام  املسؤوليات  حتديد  خالل 
ع��ل��ى عالجه  ون��ع��م��ل  اخل��ل��ل  كيفية حت��دي��د 

وعدم تكراره .

مطالب وحقوق 
االض��راب  ال��ع��ام  القطاع  مهندسي  اع��الن  وع��ن 
اكد اعديلي شرعية حتركهم   ، العمل  املفتوح عن 

الذي يصونه القانون النقابي 
العام ال  : ان ج��زًءا من مهندسي  القطاع  قائال 
يحصلون على عالوة املخاطرة ، في حني انها صرفت 
في  العاملني  االخ��ري��ن  املهندسني  من  كبير  لعدد 
عدد من ال��وزارات واملؤسسات الرسمية ، واستغرب 
وقعتها مع  التي  عدم ترجمة احلكومة لالتفاقات 
اذا كانت  : ال نعرف  املاضي متسائال  العام  النقابة 

هناك اسباب " سرية " لعدم التنفيذ .
مبساواة  نطالب  زلنا  وما  طالبنا  نحن   : وتابع 
مهندسي القطاع العام الذين ال يحصلون على هذه 
العالوة مع زمالئهم املوظفني ، موضحا ان القوانني 
عليهم  ينطبق  املدنية  اخل��دم��ة  ق��ان��ون  وبخاصة 

جميعا فيما يخص هذه العالوة .
واض���اف : نحن ن��دع��و ل��الل��ت��زام ب��ق��رار مجلس 
ال��وزراء حسب اتفاقنا معه العام املاضي ، في شهر 
ايار حيث كان من املفترض حسب االتفاق ان يحصل 
توقيع  من  شهر  بعد  العالوة  على  املهندسني  باقي 
اال  نسمع  لم  احل��ني  ذل��ك  ومنذ  لكننا   ، االتفاقية 
الوعود واحلديث عن التغيرات احمللية واالقليمية 

والدولية واالوضاع الصعبة ..الخ 
ق��رار متخذ من مجلس  العالوة  ان صرف  واك��د 
الوزراء وبالئحة تنفيذية منذ العام 2005 ، ونفذ 
 ، رس��م��ي��ة  وم��ؤس��س��ات  وزارات  ف��ي  مهندسني  ع��ل��ى 
ل��ك��ن ع���ددا ك��ب��ي��را ج���دا م��ن مهندسي وم��س��اع��دي 
ان  علما  االن  حتى  عليها  يحصلوا  ل��م  املهندسني 
بحوالي  تقدر  املخاطرة  لعالوة  االجمالية  القيمة 
ويقدر   ، املهندسني  لباقي  الف شيكل شهريا   500
القطاع  م��ؤس��س��ات  ف��ي  العاملني  املهندسني  ع��دد 

العام ب�1180  .
م��ن عمر  س��ن��وات  وعبر  لقد حققنا   : واض���اف 
ال��ن��ق��اب��ة ج��م��ل��ة م��ن االجن������ازات ل��ص��ال��ح امل��ه��ن��دس 
الفلسطيني ، وما زلنا نعمل ونكافح من اجل انصافه 
وتأمني ظروف عمل مهنية سليمة ومعيشة كرمية 
له واردف : نحن نتابع مع اجلهات املعنية موضوع 
السيارات  فحص  في  وعملهم  امليكانيك  مهندسي 
هذا  امليكانيك  مهندس  ح��ق  م��ن  القانون  وحسب 
وهو مؤهل ليكون مدير كراج فني او مدير مدرسة 

تعليم سواقة ، بدون احلاجة لتأهيل .
على  االقتصاد  وزارة  مع  تفاهمنا  لقد   : وق��ال 
ربط ترخيص املصانع بوجود مهندس واحد كحد 
من  حيث  املصنع  براسمال  مرتبط  والعدد   ، ادن��ى 
اذا زاد راسماله  املفترض ان يزيد عدد املهندسني 

عن 100 الف دينار .
وقال اعديلي في ختام حديثه : اننا نعمل بروح 
ومبسؤولية وطنية وان حتركات النقابة املطلبية ، 
في  حبا  او  هواية  ليست   ، الرسمية  اجلهات  ل��دى 
حتى  طويال  انتظرنا  فلقد  واالحتجاج  االض��راب 
 ، معها  وقعت  التي  االتفاقيات  احلكومة  تترجم 
لكن من الواضح ان احلكومة في واد اخر بعيدا عن 

مطالب وهموم مهندسي القطاع العام .

جنني - علي سمودي - افتتح مركز إعالم 
حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" دورة 
بعنوان  ال��ش��ري��ع��ة  ك��ل��ي��ات  لطلبة  ت��دري��ب��ي��ة 
)مفاهيم في الدميقراطية والثقافة املدنية( 
وذلك   )NED( الوطني  الصندوق  من  بدعم 
مفاهيم  لتعزيز  الهادفة  مساعيه  إط��ار  ف��ي 
أوس��اط  ف��ي  املدنية  والثقافة  الدميقراطية 

الشباب والشابات.
العبد  إب��راه��ي��م  بكلمة  ال���دورة  وافتتحت 
من مركز "شمس" ،مقدما نبذة حول طبيعة 
ع��م��ل امل��رك��ز ون��ش��اط��ات��ه، م��وض��ح��ا أن ال��ه��دف 
التدريبية  ال��ف��رص��ة  ت��وف��ي��ر  ال����دورة ه��و  م��ن 
من  ال��ش��ري��ع��ة  ك��ل��ي��ات  طلبة  م��ن  للمجموعة 
واملعارف،  املهارات  من  إكسابهم مجموعة  أجل 

مركز »شمس« يفتتح دورة تدريبية لطلبة كليات الشريعة 
حول مفاهيم الدميقراطية والثقافة املدنية

وإل���ى ف��ت��ح ح�����وارات ش��ب��اب��ي��ة ح���ول مفاهيم 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وث��ق��اف��ة امل��دن��ي��ة ، وإل���ى رف��ع 
وفتح  الشباب،  لدى  احلقوقي  الوعي  مستوى 

نقاش حول ذلك.
على  ستستمر  ال����دورة  أن  ال��ع��ب��د  وأوض����ح 
تدريبية،  ساعة   22 بواقع  أي��ام  أربعة  م��دار 
وتتناول موضوعات ذات عالقة بالدميقراطية 
العاملي  واإلعالن  الدميقراطية،  تاريخ  شملت 
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة، وال��ع��ل��م��ان��ي��ة وال��ل��ي��ب��رال��ي��ة 
واحل���ري���ات وع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��ول ال��دمي��ق��راط��ي 
ل��دور  اض��اف��ة   ، للسلطة  ال��س��ل��م��ي  وال���ت���داول 
ال��ش��ب��اب ف���ي ال���ش���أن ال���ع���ام و ن��ش��ر وت��ع��زي��ز 
السياسي  واإلس����الم   ، ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ق��ي��م 

والدميقراطية أية عالقة .

التيارات  ألطروحات  احملاضرون  ويتطرق 
السياسية عن الدميقراطية وهي: األطروحة 
واألطروحة  املاركسية  األطروحة  الليبرالية، 
اإلس��الم��ي��ة ،األط���روح���ة ال��ق��وم��ي��ة، وس��ت��ق��وم 
مجموعة من األكادمييني ونشطاء من مؤسسات 
على  بالتدريب  الفلسطينية  املدني  املجتمع 

املوضوعات املذكورة.
واوضح رئيس املركز عمر رحال ، أن الفئة 
املستهدفة طالب وطالبات من كليات الشريعة 
من جامعات القدس والنجاح واخلليل، والقدس 
امل��ف��ت��وح��ة، وك��ل��ي��ة ال���دع���وة اإلس��الم��ي��ة في 

قلقيلية .
من جانبه قدم املدرب إياد اشتية مداخلة 
حول قضايا حقوق اإلنسان ، موضحا أن املركز 

مفاهيم  ون��ش��ر  ت��ع��زي��ز  ح���ول  م��ش��روع  ينفذ 
الدميقراطية والثقافة املدنية لطلبة كليات 

الشريعة في اجلامعات الفلسطينية.
واف����اد ان���ه ي��ه��دف إل���ى ف��ت��ح ن��ق��اش ح��ول 
مفاهيم الدميقراطية وثقافة املدنية مع طلبة 
كليات الشريعة وتعريفهم بهذه املفاهيم، كما 
املختلفة  أنشطته  خالل  ومن  املشروع  يسعى 
الدميقراطية،  القيم  واح��ت��رام  تعزيز  إل��ى 
باعتبارها قيما إنسانية يجب تعزيزها لدى 
كافة شرائح املجتمع بشكل سيقود إلى توطيد 
العالقات والقيم املجتمعية االيجابية، وتعزيز 
التعدد  وصيانة  اآلخ��ري��ن،  ح��ق��وق  واح��ت��رام 
وإغناء ثقافة  الثقافي في فلسطني،  والتنوع 

احلوار.

ن��اب��ل��س – ح��اف��ظ اب���و ع��ي��اش - اس��ت��أن��ف 
مركز يافا الثقافي جوالت عروضه املسرحية 
ملسرحية "أيدينا صغيرة وأحالمنا كبيرة " 
، " حتت شعار ليست املعاناة في الزقاق فقط 
... فتلك املمرات الضيقة تسكنها قلوب كبيرة 
ثنايا  في  يبحثون  الطموح،  و  باحلب  مليئة 
احلياة عن غد أجمل ..." حيث بدأت العروض 
بالتنسيق مع  الصيفية في مدينة قلقيلية 
منتدى املثقفني وبلدية قلقيلية  ثم مخيم 
بالطة على مسرح مركز يافا الثقافي وانتقلت 
مركز  مسرح  على  ال��ق��دمي  عسكر  مخيم  إل��ى 
دار الفنون بعد ذلك انتقل العرض إلى بلدة 
بالتعاون  الشمالية  سبسطية وقرية عصيره 
مع بلدياتهما ثم مخيم طولكرم بالتعاون مع 
مؤسسات املخيم وكان آخر العروض الصيفية 

في بلدة يعبد بالتعاون مع بلدية يعبد 

مركز يافا الثقافي يستأنف
 جوالت عروضه املسرحية

وفي بداية هذا العام ، بدأت العروض في 
ومت  عنبتا  بلدية  مع  بالتعاون  عنبتا  بلدة 
العرض في قاعة مركز شباب عنبتا الثقافي 
ال��ف��ارع��ة  ال��ع��رض ف��ي مخيم  ال��ري��اض��ي  ومت 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ج��م��وع��ة ك��ش��اف��ة ال��ق��ادس��ي��ة 
وسيكون آخر العروض الشتوية في محافظة 

سلفيت يوم الثالثاء القادم . 
صغيرة  أيدينا   " مسرحية  أن   ، وي��ذك��ر 
إب��داع��ات  م��ن  خليط  ه��ي   " كبيرة  وأحالمنا 
همومهم  عن  تتحدث  والتي  الفنية  األطفال 
وط���م���وح���ات���ه���م وجت���م���ع ال�����درام�����ا واألغ���ن���ي���ة 
واملوسيقى والراب بعمل واحد ، ويقود العمل 
امل��خ��رج ال��ش��اب ص��الح حنون وامل��ش��رف الفني 
الفنان محمد حامد علما أن إنتاج املسرحية 
والعروض بتمويل من املركز الدمنركي للتنمية 

.) dccd( الثقافية

جنني –علي سمودي  - جرى امس  
اخل��دم��ات  وت��س��ل��ي��م مجلس  اس��ت��الم 
امل��ش��ت��رك��ة مل���ي���اه ال���ش���رب وال���ص���رف 
ال��ص��ح��ي ل���ب���ل���دات غ����رب م��ح��اف��ظ��ة 
جنني من املجلس السابق إلى املجلس 

اجلديد.
وفي احلفل ، مثل املجلس السابق 
رئيسه  عماد عباهره واملجلس احلالي 
وائل ج��رادات وذلك بحضور  رئيسه 
ط��اق��م م���ن م��دي��ري��ة احل��ك��م احمل��ل��ي 
املديرية  مدير  مقبل  برائد  ممثاًل 

ووليد استيتي وأسماء خروب.
ويأتي االستالم والتسليم استنادًا 
إلى نتائج انتخابات الهيئات احمللية 
األخيرة وبناء على االجتماع اخلاص 
الذي مت عقده في املديرية ألعضاء 
امل���ج���ل���س اجل������دد ال����ذي����ن أف���رزت���ه���م 
فيها  مت  والتي  األخيرة  اإلنتخابات 
ونائب رئيس وجلنة  انتخاب رئيس 
مالية ملجلس اخلدمات املشتركة ملياه 
الشرب والصرف الصحي لبلدات غرب 

محافظة جنني.

االحتفال  باستالم وتسليم مجلس اخلدمات 
املشتركة للصرف الصحي ومياه الشرب

فاقدو  - سينعم  القواسمي  اخلليل- جهاد 
س��ه��ول��ة جتعلهم  أك��ث��رة  ب��ح��ي��اة  ال��ب��ص��ر  نعمة 
ي���ش���ع���رون وي���ح���س���ون مب���ا ي��ح��ي��ط ب��ه��م دون 
"نظارة"  اختراع  خالل  من  العصا،  استخدام 
ابتكرها احد طلبة مديرية التربية والتعليم 
مسابقة  في  بها  للمشاركة  اخلليل،  شمال  في 

طلبة املدارس لالبتكارات. 
وقال الطالب أنس حماد، صاحب االبتكار، 
يلتقط  مجس  على  حتتوى  النظارة  ه��ذه  أن 
التقاطها تصدر  وب��ع��د  األج��س��ام  م��ن  األش��ع��ة 
إشارة  تصدر  وبعدها  صوت  مع  للجهاز  إش��ارة 
كهربائية  من  اإلش��ارة  هذه  يحول  آخر  جلهاز 
إلى إشارة صوتية، فتطلق الصوت يبتعد عنها 
الكفيف، واكد أنه إذا مت تطوير وتداول هذا 
البصر،  نعمة  اجلهاز سيسهل على من حرموا 

طالب من شمال اخلليل يبتكر جهازا خاصا بفاقدي البصر يسهل حياتهم
وقد ال يحتاجون أحدا باحلياة.

العالقات  م��س��ؤول  صبيح،  أب��و  طلب  وب��ني 
العملية  أن  اخلليل،  شمال  تربية  ف��ي  العامة 
من  لتعزيزها  ماسه  بحاجة  باتت  التعليمية 
خالل االبتكارات اجلديدة والتركيز على عملية 
املشروعات  املبني على  والتعلم  بالعمل  التعلم 

واالختراعات التي يقوم بها طلبة املدارس.
املسابقات  إق��ام��ة  م��ن  ال��ه��دف  أن  وأض����اف 
واملعارض للطلبة هو تنمية إبداعاتهم وإظهار 
متيزهم وحتفيزهم وتشجيعهم على اإلبداع 

واالختراع واالبتكار.
وأضاف أن تربية شمال اخلليل، تعقد هذه 
املسابقة النتقاء ثالثة ابتكارات للمشاركة بها 
باملسابقة على مستوى الوطن الختيار أفضل 
ابتكار للمشاركة في معرض انتل الدولي والذي 

حصلت فيه فلسطني العام املاضي على املرتبة 
من  لطالبات  ابتكار  خالل  من  عامليا  الرابعة 

مدينة اخلليل. 
ت��ب��ق��ى ه��ذه  أن ال  أب����و ص��ب��ي��ح،  ومت���ن���ى 
االبتكارات واالختراعات التي تهدف مبجملها 
لتطوير العملية التعليمية لتواكب التطورات 
ال��ع��ال��م، ح��ب��را ع��ل��ى ورق وان  احل��اص��ل��ة ف���ي 
لتخدم  النور  وت��رى  ال��وج��ود  إل��ى حيز  تخرج 

البشرية.
مشاريع متزايدة

وق�����ال ع���دن���ان أب����و ط��ب��ي��خ، رئ���ي���س قسم 
التقنيات في تربية شمال اخلليل، انه يشرف 
على هذا املشروع منذ عام 2009م، مؤكدا أن 

مشاريع ابتكارات الطلبة في تزايد.
وأوضح، أنه في مسابقة هذا العام العديد 

من االبتكارات املميزة من ضمنها ابتكار الطالب 
من  البصر  فاقدي  سيمكن  ال��ذي  حماد،  انس 
بهم  احمليطة  واألش��ي��اء  باألجسام  اإلح��س��اس 
م��ن خ���الل ن��ظ��اره خ��اص��ة، واب��ت��ك��اران آخ���ران 
إضافة  الغرق  ح��وادث  تقليل  في  سيساهمان 
لفتت  التي  األخ��رى  االب��ت��ك��ارات  من  للعديد 

انتباه الزائرين.
ولفت أبو طبيخ الى أن مسابقة انتل للعلوم 
في العالم العربي والتي عقدت ألول مرة عام 
مصر  جمهورية  ف��ي  اإلس��ك��ن��دري��ة  ف��ي   2010
العربية، شاركت فلسطني فيها بسبعة مشاريع 
مشاريع  بخمسة  منها  فازت  إبداعية  علمية 
وفي العام 2011 فازت فلسطني بثالث جوائز 
مشاركتها  بعد  ال��ك��ب��رى  اجل��ائ��زة  ضمنها  م��ن 

بثمانية مشاريع طالبية.

ال��وط��ن��ي السر  التجمع  اق���ام   - اري��ح��ا 
اري��ح��ا  م��ح��اف��ظ��ة  ف���رع  ش��ه��داء فلسطني 
واالغوار فعالية فنية على مسرح بلدية 
اريحا برعاية من املنظمة العربية للتربية 
والعلوم "االلسكو "  وبالتعاون  والثقافة 
مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية 

والثقافة والعلوم  وبلدية اريحا 
في  السنتريسي  علي  الصحفي  رحب 
مبينا  واحلضور  الشهداء  باهالي  كلمته 

فعالية فنية الهالي وابناء الشهداء في منطقة  اريحا
ان ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ت��ه��دف ال����ى  جتميع 
في  واملواطنني  وعائالتهم  الشهداء  ابناء 
في  واش��راك��ه��م  وثقافية  فنية  نشاطات 
التفاعل  زيادة  اجل  النشاطات من  هذه 
الفلسطينيني  االط��ف��ال  واخ���راج  بينهم 

من ضغوطات االجواء السائدة.
وق�����دم ال���س���اح���ر ع���ون���ي ال��ش��ح��ب��ي��ري 
وال��������ذي ق�����دم م����ن ب���ل���دة دب�����وري�����ة ف��ي 
سحرية  ع��روض��ا  الفلسطيني  ال��داخ��ل 

م��ده��ش��ة وال��ع��اب وخ���دع ب��ص��ري��ة نالت 
مل���ا حملته  وت��ف��اع��ل احل���ض���ور  اع���ج���اب 
م��ن حرفية وف��ن ومل��ا راف��ق��ه��ا م��ن رسائل 
ثقافية وتربوية موجهة الى االطفال في 
النواحي التعليمية والتعامل مع االخرين 
ومساعدة  املجتمع  اف���راد  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
احملتاج واهمية التعليم خلدمة املجتمع 

الفلسطيني .
وحضر الفعالية حشد من اسر الشهداء 

واملواطنني وممثلي املؤسسات  وهشام بالو 
ممثال عن محافظ اريحا واالغوار ماجد 
ال��ف��ت��ي��ان��ي وع��ي��د ب��راه��م��ة رئ��ي��س ن��ادي 
الفلسطيني  واملناضل  اريحا  في  االسير 
اس��ام��ة اب��راه��ي��م م��ن راس االح��م��ر قضاء 
صفد والذي  عمل مستشارا في السفارة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ف���ي االم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
وامل��ن��اض��ل واالس���ي���ر احمل����رر ن��اص��ر شلون 

شقيق الشهيد جمال شلون.

اللقاء  ف��ي  ال��ش��رط��ة  ش��ارك��ت   - قلقيلية 
محافظة  ق��اع��ة  ف��ي  نظم  ال���ذي  التحضيري 
قلقيلية إلطالق حملة توعية خاصة بحماية 

األطفال في احملافظة.
وذكر بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم 
وجمعية  قلقيلية  محافظة  أن  الشرطة  في 
ال���ه���الل األح���م���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ن��ظ��م��وا ل��ق��اء 
خاصة  ت��وع��وي��ة  حملة  إلط���الق  حت��ض��ي��ري��ا 
النفسية  بالتوعية  تتعلق  األطفال  بحماية 

الشرطة تشارك بإطالق حملة توعوية خاصة بحماية األطفال في قلقيلية
واالج��ت��م��اع��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ل ف���ي ق��اع��ة 
العميد  احملافظ  بحضور  قلقيلية  محافظة 
ربيح اخلندقجي ونائبه املهندس عبد احلميد 
قسم  مدير  القدومي  محمد  وال��رائ��د  الديك 
مالك  أول  وامل���الزم  والطفولة  األس��رة  حماية 
الدقة نائب مدير قسم األح��داث في شرطة 
األح��م��ر  ال��ه��الل  ورئ��ي��س جمعية  احمل��اف��ظ��ة 
التربية  مديرية  عن  وممثلني  الفلسطيني 
االجتماعية  ال��ش��ؤون  وم��دي��ري��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 

وعدد  الدينية  وال��ش��ؤون  األوق��اف  ومديرية 
من ممثلي مؤسسات املجتمع احمللي من أصحاب 

ذوي االختصاص في احملافظة.
ورحب احملافظ باحلاضرين في اللقاء وأشاد 
املجتمع  مؤسسات  كافة  تقوم  ال��ذي  ب��ال��دور 
احمللي ملا تقوم به من نشاط مجتمعي، مؤكدًا 
دور املؤسسات الرسمية الشريكة في احلملة، 
مشيرًا في حديثه إلى ضرورة تكاتف اجلهود ما 
بني املستوى الرسمي والشعبي إلجناح احلملة، 

مشيدا بأهمية التعاون املشترك بني املؤسسات 
الرسمية واملؤسسات املجتمع املدني.

القدومي  محمد  ال��رائ��د  أك��د  جهته،  وم��ن 
ع��ل��ى اس��ت��ع��داد ج��ه��از ال��ش��رط��ة إلجن���اح ه��ذه 
احلملة وتقدمي كل ما يلزم إلجناحها، مقدما 
شكره للمحافظ على رعايته لهذا االجتماع، 
ما  وال��ف��ع��ال��ة  الكبيرة  ال��ش��راك��ة  على  م��ؤك��دا 
بحقوق  تعنى  والتي  املشاركة  املؤسسات  بني 

األطفال.


