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معهد »أولبان « بيت صفافا
يسرنا االعالن عن افتتاح دورات جديدة لتعليم اللغة العبرية

منهاج معهد بيت هعام وبإشراف معلمني مهرة ولكافة املستويات 
2013/10/6

•دورات صباحية لتعليم اللغة العبرية  	

على مدار خمسة أيام في األسبوع ) من األحد – اخلميس (
من الساعة 8:30 ولغاية الساعة 13:00 ظهرًا

•دورات مسائية لتعليم اللغة العبرية - ثالثة أيام اسبوعياً 	

من الساعة 5:00 مساًء ولغاية 8:00 مساًء
الشهادة من وزارة التربية والتعليم االسرائيلية

ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال :

02-6790717        02-6799028
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For the Faith and in the Service of Humanity

ST. JOHN EYE HOSPITAL GROUP – JERUSALEM 

Re-Advertisement

Senior Projects Officer
St John Eye Hospital Group is the leading provider of eye care in East 
Jerusalem, the West Bank and Gaza Strip.  The main Hospital is located in 
Jerusalem and in recent years has expanded its services with the provision 
of Clinics in Hebron and Anabta.  In addition to our extensive range of 
specialist services we also provide services within the community through 
our Outreach Teams which travel throughout the West Bank.
We are currently seeking to recruit a Senior Projects Officer to manage 
our various projects and Grants. It’s desirable that you have a minimum 
of B.A Degree in Management, Public Health, Business Administration 
or a related field with 6-7 years of experiences in Projects and Grants 
Management OR a Master Degree with 3-5 years of experience in related 
post. In addition, the post requires excellent organizational skills, good 
communication skills; ability to regularly and flexibly to project’s sites, 
and excellent command of written and spoken English and Arabic.
Please note that the annual salary range is between NIS84,000 to 
NIS114,000 in gross, based on qualifications.
Candidates should apply on the Hospital Application Form which can be 
downloaded from the following link: http://www.stjohneyehospital.org/
vacancies and sent to duniana@sjeh.org. The closing date for receipt of 
application is          06th October 2013 by 02:00pm. Candidates who have 
already submitted applications should not re-apply. Only shortlisted can-
didates will be contacted.

ال��ق��دس - ع��ق��د م��رك��ز إع����ام ح��ق��وق اإلنسان 
وال���دي���م���ق���راط���ي���ة "ش����م����س" ورش������ة ع���م���ل بعنوان 
الحريات العامة يف ظل نظم اإلسام السيايس 
"، يف ك����ل����ي����ة ال�����ش�����ري�����ع�����ة يف ج�����ام�����ع�����ة ال�������ق�������دس ، 
وق������د اف���ت���ت���ح ال������ورش������ة إب����راه����ي����م ال���ع���ب���د م�����ن مركز 
ب���امل���رك���ز وامل�����ش�����روع ،ويف بداية  "ش���م���س"م���ع���رف���اً 
ال��ل��ق��اء رح���ب يف ال��ح��ض��ور مبيناً أن ال��ورش��ة تأيت 
ضمن نشاطات مشروع: تعزيز مفاهيم حقوق 
اإلن��س��ان وال��ح��ك��م ال��ص��ال��ح ل���دى طلبة الشريعة 

بدعم وتمويل من مؤسسة املستقبل.
ومن جهته، قال الدكتور جمعة أبو فخيدة 
املفاهيم  م�������ن  ال������ع������ام������ة  ال�������ح�������ري�������ات  م����ص����ط����ل����ح  أن 
األس���اس���ي���ة ال���ت���ي ان���ت���ش���رت ب���ن ال���ش���ع���وب وازداد 
ال���ح���دي���ث ع����ن ه�����ذه امل��ص��ط��ل��ح��ات وه���ن���ال���ك جدل 
ك��ث��ر يف فهمها وت��ف��س��ره��ا م��ن ح��ي��ث مضمونها 
ال��������ض��������رورة واألهمية  ل�����ذل�����ك ج����������اءت  وط���ب���ي���ع���ت���ه���ا 
ل��ل��ك��ت��اب��ة يف ت��ل��ك امل���واض���ي���ع ، ويف اآلون������ة األخرة 
أصبحت هذه املفردات مادة أساسية تدرس يف 
ال��ج��ام��ع��ات م��ف��ه��وم ال��ح��ري��ة وتعريفها وأنواعها 
ت����ع����د ف����ك����ره ال����ح����ري����ة م�����ن أك�������ر امل����ف����اه����ي����م غموضا 
وإب�����ه�����ام�����ا يف ال����ف����ق����ه ال�����ق�����ان�����وين وال�����س�����ي�����ايس لذلك 
م������س������م������ي������ات وع����������������دة مفاهيم  ع�������������دة  ل�������ه�������ا  ظ��������ه��������رت 
للداللة عليها فبعض الكتاب يستخدم مفهوم 
الحريات  أو)   ) ل�����ل�����ف�����رد  األس�������اس�������ي�������ة  ال������ح������ق������وق   (
الفردية األساسية ( أو) الحريات العامة (كما إن 
الدساتر يف العالم تستخدم مفاهيم مختلفة 
أي���ض���ا م��ن��ه��ا ) ال���ح���ق���وق وال����واج����ب����ات األس���اس���ي���ة ( 
وم�����ف�����ه�����وم ) ال�����ح�����ق�����وق وال������ح������ري������ات وض����م����ان����ات����ه����ا ( 
ومفهوم )الحريات والحقوق والواجبات العامة 
( وتبعا لذلك نجد إن الحقوقين والسياسين 
أع��ط��وا تعريفات ك��ث��رة ملفهوم الحرية وحسبنا 
ن���ش���ر إىل ال���ب���ع���ض م���ن���ه���ا وب���ح���س���ب وجهات  أن 

نظر مختلفة . 
وت��������س��������اءل ال������دك������ت������ور أب���������و ف����ي����خ����ي����دة ع�������ن مدى 
ت���راج���ع م��ن��س��وب ال���ح���ري���ات ال���ف���ردي���ة والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، الضعيف أصاً، يف 
ظل وصول بعض حركات اإلسام السيايس إىل 
السلطة يف بلدان عدة من العالم العربي، أم أن 
األطياف السياسية اإلسامية قادرة عىل مائمة 
برامجها مع أدبيات الحرية كما صاغتها القيم 
اإلنسانية يف زمننا املعاصر، وكما توافقت عليها 
اإلنسانية يف مواثيقها الحديثة؟وقال إن الواقع 
الراهن يؤكد أن بعض حركات اإلسام السيايس 
يف ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي م���اض���ي���ة، ع����ىل م����ا ي����ب����دو، يف 
فرض نفسها كمعطى سيايس واجتماعي البد 
م���ن وض���ع���ه يف االع���ت���ب���ار، ول���ك���ن خ���ط���ورة النظم 
ال���ث���ي���وق���راط���ي���ة ال���س���ي���اس���ي���ة ع����ر ال����ت����اري����خ ت��ن��ب��ع من 
رب��ط ال��دي��ن وال��س��ي��اس��ة، واح��ت��م��ال ال��ت��ع��دي عىل 
ال��ح��ري��ات العامة وال��خ��اص��ة باسم ه��ذا أو تلك، 

أو هما معاً.
وش�����دد ع���ىل أن ح���رّي���ة ال���ف���رد ت������زداد انتكاسة 
كلما تضاءلت الحدود بن الّديني والّسيايس، 
وكلما بدا الحكم يف ثوب الورع املالك املتحّكم يف 

مصائر الناس وعقائدهم، لقد أخطأت إذن كل 
التقديرات التي كانت تعتر أن القرن العشرين 
سيكون قرن أفول النظم الثيوقراطية. وتأكد يف 
ال��ق��رن ال���ح���ادي وال��ع��ش��ري��ن، وب��امل��ل��م��وس، خطأ 
ه���ذه ال��ت��ن��ب��ؤات، ب��ع��د أن دق���ت ال���ث���ورات العربية 

إسفيناً عميقاً يف جسد هذه النظريات.
إرادة  ه��������ي  ال�����دي�����م�����ق�����راط�����ي�����ة  ك�������ان�������ت  إذا  وق�������������ال 
م��������ن يحكمها  اخ������ت������ي������ار  االن�����ت�����خ�����اب�����ي�����ة يف  ال�����ش�����ع�����ب 

طواعية وبشفافية.
وه��ن��ا الب��د م��ن التأكيد ع��ىل أن الديمقراطية 
ك������ن������ظ������ام ل�����ل�����ح�����ك�����م الب������������د أن ت��������ق��������وم ع���������ىل أس���������اس 
ل�������أف�������راد حقوقاً  اح������������رام ح������ري������ات األف����������������راد، ألن 
ت����س����ب����ق ك�������ل يشء، وم���������ن ث�������م ف���������إن ح�����م�����اي�����ة تلك 
ال�����ح�����ق�����وق ه������ي ه��������دف ال�������������دول، وف����ي����م����ا ع��������دا ذلك 
السلطة  م�������ن  ن����������وع  إىل  ال�����دي�����م�����ق�����راط�����ي�����ة  ت�����ت�����ح�����ول 
املطلقة خ��اص��ة إن ك��ان��ت ب��اس��م ال��دي��ن ومسندة 
بشعارات ذات صلة بطرح اإلسام السيايس ، 
والتجارب التاريخية تثبت عر مختلف العصور 
أن م��ن ي��ص��ل��ون إىل ال��ح��ك��م بطريقة ديمقراطية 
قد يتحولون يف أي وقت وحن إىل الدوس عىل 
حقوق األفراد وحرياتهم تحت مسميات وطنية 
أو قومية أو دينية فيفسحون املجال للطغيان.

الحركات  م�������ن  ك�����ث�����ر  م����ش����ك����ل����ة  إن   "  : وق�����������ال 
اإلس�����ام�����ي�����ة، أن����ه����ا ت����ق����دم خ���ط���اب���ا س���ي���اس���ي���ا يشر 
بالديمقراطية  ال����ق����ب����ول  ن����ح����و  امل�����س�����ار  ح����س����م  إىل 
وال��ت��ع��ددي��ة، لكن ه��ذا ال ينعكس ع��ىل أدبياتها 
الفكرية بصورة واضحة وال عىل مناهج التنشئة 
يف أط����ره����ا ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، ال���ت���ي ال ي������زال ك���ث���ر منها 
ي����ع����ت����م����د أدب���������ي���������ات وك������ت������ب ت������ق������ول ال�����ج�����م�����اع�����ة أنها 
تجاوزتها ، إذ ال يمكن أن القبول بأن اإلسامين 
ي���ؤم���ن���ون ب���ص���ورة م��دن��ي��ة - دي��م��ق��راط��ي��ة لإلصاح 
ال���س���ي���ايس دون أن ي����ت����وازى ذل�����ك م����ع ق���ي���ام هذه 
الحركات بدورها يف عملية إصاح ديني وتنويري 
ن��ح��و امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة يف ب���ن���اء رؤي�����ة جديدة 
للوظيفة االج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ل��ل��دي��ن تقوم 
ع�����ىل ت����ع����زي����ز م�����ب�����دأ امل�����واط�����ن�����ة وامل�����س�����ؤول�����ي�����ة املدنية 
ال����ي����وم����ي����ة األخاقية  ال�����ح�����ي�����اة  واألخ������اق������ي������ة وق�����ي�����م 
)ال����������ص����������دق، األم����������ان����������ة، اح��������������رام ال���������وق���������ت، اح����������رام 

العمل( وأهمية التنمية االقتصادية..الخ. 
وبن أن التحول الهام ملكانة حركات اإلسام 
السيايس دف��ع بعض الباحثن واملهتمن بهذه 
الظاهرة إلعادة التقييم واالهتمام بها،ذلك ليس 
ألن���ه���ا ت��م��ث��ل ح���ال���ة دي��ن��ي��ة أو س��ي��اس��ي��ة أو حركية 
م��ح��ض��ة ف��ح��س��ب، ك��م��ا ك���ان س���ائ���داً يف السابق، 
وإنما بوصفها تمثل ظاهرة سوسيولوجية بالغة 
ال��ت��ع��ق��ي��د وال���ت���ش���ع���ب، إذ ي��خ��ت��ل��ط ف��ي��ه��ا الجانب 
بالسيايس،  ب������ال������ث������ق������ايف،واالج������ت������م������اع������ي  ال�������دي�������ن�������ي 
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ب���ال���ح���ريك، األم�����ر ال�����ذي م��ك��ن هؤالء 
الفكرية  ب����ن����ي����ت����ه����ا  ع�����م�����ق  إىل  ال���������ول���������وج  ال�����ب�����اح�����ث�����ن 
وال����ت����ن����ظ����ي����م����ي����ة وم�����ن�����ظ�����وم�����ت�����ه�����ا األي�������دل�������وج�������ي�������ة بحثا 
وت���ح���ل���ي���ا، وم������ن ث����م رص������د س���ل���وك���ه���ا وشعاراتها 
تأثراتها  وق�������������������������������راءة  وت����������ح����������والت����������ه����������ا  وب����������رام����������ج����������ه����������ا 
االق����ت����ص����ادي����ة وال����س����ي����اس����ي����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة ضمن 

بيئتها االج��ت��م��اع��ي��ة، بغية اس��ت��ش��راف مساراتها 
وأدائ���ه���ا وت��ح��والت��ه��ا يف م��خ��ت��ل��ف امل���راح���ل الزمنية 

والظروف املتغرة. 
وقال : إن االهتمام بظاهرة صعود اإلسام 
ال��������س��������ي��������ايس، س���������������واء ب�����وص�����ف�����ه�����ا ح��������ال��������ة دي������ن������ي������ة أو 
سياسية، عىل الصعيد العاملي والعربي ليست 
م����س����أل����ة ح����دي����ث����ة، وإن�����م�����ا ه�����ي راج�����ع�����ة إىل عقود 
ط���وي���ل���ة م�����ن ال�����زم�����ن. ل������ذا ت���ش���ر أدب�����ي�����ات اإلسام 
ال���س���ي���ايس ال���ع���رب���ي���ة واألج���ن���ب���ي���ة اىل إن »حركات 
اإلس���ام السيايس ال��ع��رب��ي« يف امل��ش��رق واملغرب 
العربي املعاصرة منها، والتقليدية الفكر واملنهج 
عرفت حالة زخ��م سيايس متواصل منذ تهاوي 
امل����د ال��ق��وم��ي ال���ع���روب���ي إث����ر ن��ك��ب��ة 1967م، فغدت 
خ����ال س��ت��ة ع���ق���ود م���ن ال���زم���ن أح����د أه����م حقائق 
امل���ش���ه���د ال���س���ي���ايس يف ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي بمشرقه 
وم���غ���رب���ه، ك��م��ا ح��ظ��ي��ت ب��اه��ت��م��ام دويل ب��ال��غ مع 
ان���خ���راط���ه���ا يف ال����ص����راع ال�������دويل اإلق���ل���ي���م���ي يف ظل 
امل������ش������روع الرأسمايل  ل����ص����ال����ح  ال�������ب�������اردة،  ال�����ح�����رب 

الغربي . 
وق�����ال إن ع��ل��م االج���ت���م���اع ال���دي���ن���ي، وه����و احد 
فروع علم االجتماع العام، هو الحقل العلمي 
امل��ع��ن��ي ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر ب���دراس���ة ال��ظ��واه��ر الدينية 
وت���ق���ي وت��ح��ل��ي��ل أث�����اراه�����ا وت���ي���ارات���ه���ا ال���س���ائ���دة يف 
امل����ج����ت����م����ع����ات اإلن����س����ان����ي����ة ع������ىل اخ������ت������اف العصور 
والبيئات االجتماعية، وبالتايل هو معني بدراسة 
»ظاهرة صعود اإلسام السيايس«. كما أن علم 
االجتماع السيايس، وهو اآلخر احد فروع علم 
االجتماع العام أيضاً، هو الحقل العلمي املعني 
ب�����دارس�����ة »ظ�����اه�����رة االحتجاجات  ب���ش���ك���ل م���ب���اش���ر 
وال����ث����ورات«، يف سياقاتها املختلفة، م��ض��اف��اً إىل 
اهتمامه بظواهر سياسية أخرى كبنية السلطة 
السياسية وتطور أنظمة الحكم وسائر الظواهر 

السياسية ضمن محيطها االجتماعي. 
ويف ن�����ه�����اي�����ة ال�����ل�����ق�����اء ، دع���������ا امل�������ش�������ارك�������ون إىل 
ض���رورة تطوير الخطاب وامل��م��ارس��ة اإلسامية 
بالديمقراطية  ال���������ك���������ام���������ل  ال���������ق���������ب���������ول  ب���������ات���������ج���������اه 
وال���ت���ع���ددي���ة وامل���دن���ي���ة وب���ن���اء وظ��ي��ف��ة اجتماعية 
وس����ي����اس����ي����ة ح�����ض�����اري�����ة إي����ج����اب����ي����ة ل�����ل�����دي�����ن، وإىل 
ضرورة قراءة ظاهرة صعود اإلسام السيايس 
الجديد وتأثراتها بصورة تحليلية أك��ر عمقاً 
وشمولية، أي بوصفها ظاهرة سوسيولوجية 
م��ت��ع��ددة األب��ع��اد.ح��ي��ث أن ذل��ك سيساهم با 
ش�������ك يف ال�����ت�����ع�����ري�����ف ب�������ص�������ورة اك���������ر ع�������ىل ظاهرة 
صعود اإلسام السيايس الجديد يف سياقاته 
معرفة  وال������س������ي������اس������ي������ة،وك������ذل������ك  االج������ت������م������اع������ي������ة 
ال����ك����ث����ر م�����ن ال�����ظ�����واه�����ر امل����رت����ب����ط����ة ب����ه����ذا الصعود 
وانعكاساته املختلفة ح��اض��راً ومستقباً. كما 
سيساهم أيضاً عىل ق��راءة الحدث ال��ذي افرز 
ت��ل��ك ال��ظ��اه��رة، ب��ص��ورة أك���ر ع��م��ق��ا وشمولية. 
وإىل ضرورة التعريف بماهية حقوق اإلنسان 
م������ن وج������ه������ات ن����ظ����ر ع����امل����ي����ة وإن����س����ان����ي����ة وعلمية 
ودينية وبشكل موضوعي بعيداً عن التأثرات 

السياسية والفكرية واملذهبية .

 ورشة عمل حول الحريات العامة
في ظل نظم اإلسالم السياسي

ال����رب����ي����ة ال���ع���امل���ي���ة ح���ذي���ف���ة ج����ام����ن����ة، إن متابعته 
امل�������ب�������ادري�������ن ط�����������وال ش�����ه�����ري�����ن متواصلن  مل�����ش�����اري�����ع 
وال������زي������ارات امل���ي���دان���ي���ة ال���ت���ي ق�����ام ب���ه���ا ف���ري���ق "إلهام 
فلسطن" للمديريات أثبتت جلد هؤالء الربوين 
م����������ن م�����ع�����ل�����م�����ن وم���������رش���������دي���������ن وم����������������������دراء م����������������دارس، 
وانتماءهم ملدنهم وبلداتهم حيث أحدثوا حراكا 
ف������ّع������اال ب����ت����واص����ل����ه����م م������ع امل�����ؤس�����س�����ات واألف���������������راد يف 
مجتمعهم املحيل وبالرويج ملبادراتهم املختلفة، 
وال��ت��أك��ي��د ع���ىل اس���ت���م���رار ع��م��ل��ه��م ف��ي��ه��ا ح��ت��ى بعد 

انتهاء املشروع وتلقيهم شهادات التقدير.
االيجابي  األث��������������ر  أن  ع���������ىل  ج������ام������ن������ة  وأك��������������د   
املتحقق من هذه املشاريع بدا ملموسا لكل من 
ش��ارك وحضر، مشددا عىل سعيه الستمرار 
الشراكة مع الجمعية األملانية لتعليم الكبار 
ب�����ه�����دف استمرار  وب����ق����ي����ة م����ؤس����س����ات ال���ت���ع���ل���ي���م 
ال��دع��م ل��ه��ؤالء امل��ب��ادري��ن وت��ط��وي��ر مشاريعهم 
نماذج  ل�����ت�����ص�����ب�����ح  ت������ع������م������م  أن  ت�����س�����ت�����ح�����ق  ال���������ت���������ي 

لاحتذاء والتقليد.
 ويف االحتفال ال��ذي عقد يف مدينة نابلس، 
ق���دم���ت س���ب���ع م���ج���م���وع���ات م����ن امل����ب����ادري����ن عروضا 

توضيحية حول مبادراتهم يف "التصنيع الغذايئ 
وبرنامج التوجيه املهني وتعليم الكبار مهارات 
الحاسوب واالنرنت واملخيم الصيفي لامهات 
والدورة يف طرائق تربية األبناء يف ظل غياب األب 
أو الزوج ويف تعليم الكبار طريقة "برايل" لذوي 
االعاقات البصرية ليتمكنوا من مساعدة وتعليم 
أب��ن��ائ��ه��م امل��ك��ف��وف��ن وامل���ب���ادرة امل��ت��ن��وع��ة ل��ل��ن��س��اء يف 

مجاالت الحقوق والفنون والرياضة".
 ويف نهاية الحفل، قدمت مؤسسة الربية 
ال���ع���امل���ي���ة دورع���������ا ت���ق���دي���ري���ة ل����ل����ش����رك����اء، ك���م���ا تم 
ت����وزي����ع ال����ش����ه����ادات ال���ت���ق���دي���ري���ة ع����ىل املشاركن 
املتميزين وه���م: ت��غ��ري��د س��ل��ي��م��ان، لبنى زهد، 
س��ك��ي��ن��ة ص���ال���ح، س��م��ر أب����و ال������رب، س����ام هب 
الريح، أمية قرارية، إيمان أبو شملة، كهرمان 
ن���ج���م، أح���م���د ش����ح����ادة، ل��ي��ن��ا س���ل���م���ان، وسيم 
ال���ع���ط���ع���وط، م��ح��م��د ع���ل���ي���وي، س��ع��ي��د خضر، 
ص����ه����ي����ب زي�����������د، م����ح����م����د ع�������ب�������اه، م�����������ازن عنبس، 
ن�����ور ج�����ر، ج��م��ي��ل��ة خ����ال����د، م���ح���م���ود أبوعلية، 
د. ح���اس���م ال���ش���اع���ر، م��ط��ي��ع��ة رم����ض����ان وناجي 

أبو عرة.

مؤسسة التربية العالمية وشركاؤها ينظمون 
احتفالية مشروع "مبادرون من أجل تعليم الكبار"

 رام ال��ل��ه – ك��ام��ل جبيل - احتفلت مؤسسة 
إل���������ه���������ام فلسطن"  "م������������ب������������ادرة  ال������ع������امل������ي������ة  ال�������رب�������ي�������ة 
العايل  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال����رب����ي����ة  وش�����رك�����اؤه�����ا يف وزارة 
ووك��ال��ة غ��وث وتشغيل الاجئن الفلسطينين 
"األن��������������روا" وم����ؤس����س����ة ال����ت����ع����اون ال���������دويل التابعة 
للجمعية األملانية لتعليم الكبار، امس باختتام 
م��ش��روع "س��ف��راء إل��ه��ام م��ن أج��ل تعليم الكبار" 
ب���ح���ض���ور ع�����دد م����ن امل���ش���رف���ن واألم�����ه�����ات وأعضاء 
املجتمع املحيل واملبادرين الربوين الذين نفذوا 
م�����ب�����ادرات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف م���دي���ري���ات ن���اب���ل���س وجنن 
وط���ول���ك���رم وق��ل��ق��ي��ل��ي��ة وج���ن���وب ن��اب��ل��س وسلفيت 

ومنطقة نابلس التعليمية.
 ويف حفل اإلفتتاح ق��ال مدير دائ��رة التعليم 
العام يف وزارة الربية والتعليم العايل عيل أبو 
زي����د إن����ه ف���خ���ور ب��امل��ع��ل��م��ن امل���ب���دع���ن ال���ذي���ن نفذوا 
م���ب���ادرات خ��دم��ت م��ن��اط��ق��ه��م امل��ح��ل��ي��ة واستفادت 
م���ن���ه���ا ش�����رائ�����ح واس�����ع�����ة م�����ن أول������ي������اء أم��������ور الطلبة 
واملهندسن واملعلمن املتقاعدين وربات البيوت 
ومجموعات شبابية مختلفة. مثنيا ب���دوره عىل 
م��ب��ادرة "إل��ه��ام فلسطن" التي ال تكتفي بتقدير 

امل�����ب�����ادري�����ن م���ع���ن���وي���ا وم������ادي������ا إن�����م�����ا ت�����ق�����وم بمتابعة 
م��ب��ادرات��ه��م وتوسيعها لتنتقل م��ن داخ���ل أسوار 
الوقت  م���ط���ال���ب���ا يف ذات  خ�����ارج�����ه�����ا.  امل������درس������ة إىل 
باستمرار تعميم هذه النماذج الناجحة عىل عدد 

أكر من املدارس وطواقمها الربوية.
 ب�������دوره أك�����د ن���ائ���ب م���دي���ر ب���رن���ام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
وك���ال���ة غ����وث وت��ش��غ��ي��ل ال���آج���ئ���ن الفلسطينين 
بالشراكة  ب���������اع���������ت���������زازه  ج���������������ران  وح��������ي��������د  "األن��������������������������روا" 
امل�������س�������ت�������م�������رة م����������ع م������������ب������������ادرة إل����������ه����������ام ف�����ل�����س�����ط�����ن منذ 
افتتاحها أوىل دوراتها عام 2008، وبتوسيع هذه 
املشاركة لتشمل قضايا تعليم الكبار وإكسابهم 
املهارات املطلوبة ملواكبة الحياة سريعة التطوير 
والتغير. مشرا إىل أن املبادرات التي نتجت عن 
ال����ت����دري����ب ح������ول م���ف���اه���ي���م ت���ع���ل���ي���م ال����ك����ب����ار فاجأت 
املدربن أنفسهم من حيث أصالتها، وإبداعها، 
وت�����ن�����وع م���واض���ي���ع���ه���ا ل���ت���ش���م���ل م�����ه�����ارات استخدام 
الحاسوب واالن��رن��ت، وفنون التصنيع الغذايئ 
ال��ص��ح��ي، وف���ن���ون ال���درام���ا وامل���س���رح، وص����وال إىل 
ت��دري��ب األم���ه���ات ع��ىل تصميم األل���ع���اب الربوية 

لتعليم أبنائهن.

 أم�����������ا م������ه������ا س�������م�������وم م��������دي��������رة م�����ك�����ت�����ب فلسطن 
التابعة  ال�������������دويل  ال������ت������ع������اون  ب����م����ؤس����س����ة  ال�������خ�������اص 
للجمعية األمل��ان��ي��ة لتعليم ال��ك��ب��ار، ف���أش���ارت إىل 
أهمية مشاريع تعليم الكبار يف تحقيق التنمية 
االج����ت����م����اع����ي����ة امل�����س�����ت�����دام�����ة وج�����س�����ر ال������ف������ج������وات بن 
األج����ي����ال، ك���اآلب���اء واألب����ن����اء، وامل��ع��ل��م��ن والطلبة 
ف���ت���س���ه���ل ب����ذل����ك ل���غ���ة ال������ح������وار وت����ت����ق����ارب املفاهيم 
وتزداد فعالية التواصل والتعلم املتبادل بينهم، 
مؤكدة عىل أن تعليم الكبار ال يقتصر عىل برامج 
محو األمية كما يعتقد كثرون إنما يشمل برامج 
ال���ت���وج���ي���ه وال���ت���ع���ل���ي���م امل���ه���ن���ي، وح����م����ات التمكن 
والتعبئة واملناصرة، والرامج التدريبية املختلفة 
التي تقدم للبالغن أو الراشدين من أجل تنمية 
معارفهم وبناء اتجاهاتهم وشخصياتهم. كما 
ع����رت ع���ن س��ع��ادت��ه��ا ب���امل���ش���اري���ع ال���ت���ي أق��ي��م��ت يف 
س��ب��ع م��دي��ري��ات وال��ت��ي ت��ن��ّم ع��ن ري���ادي���ة أصحابها 
ليصبحوا  وال������ت������ع������ّل������م،  ال����ت����ع����ل����ي����م  يف  وش�����غ�����ف�����ه�����م 
ب��ذل��ك معلمن وم���درب���ن محلين يف مجاالتهم 

املتنوعة.
 م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��دي��ر ال���رام���ج يف مؤسسة 

ورشة عمل في "إنعاش األسرة" 
حول طرق الوقاية والعالج من 

الغازات السامة والمواد الكيماوية 
البرة – كامل جبيل - عقدت جمعية إنعاش األسرة والهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث 
ومركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث يف جامعة النجاح الوطنية ، وبالتعاون مع 
مديرية الدفاع املدين وهيئة التدريب العسكري ورشة عمل يف قاعة الفاروق يف الجمعية بتاريخ ورشة 

عمل بعنوان  " طرق الوقاية والعاج من الغازات السامة واملواد الكيماوية ". 
وتم افتتاح الورشة بحضور اللواء الركن املتقاعد واصف عريقات رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف 
من أخطار الكوارث، والعقيد الركن محمد أبو لَبه مدير معهد قوات األمن الوطني وهيئة التدريب 
ال���ع���س���ك���ري ، وامل������ق������دم امل���ت���ق���اع���د م���ح���م���د ه����ش����ام ال����ق����دوم����ي ع���ض���و ال���ه���ي���ئ���ة االداري������������ة ل���ل���ه���ي���ئ���ة ال���وط���ن���ي���ة ، 
واملهندستان جمانة جاغوب ومنال الديري من مديرية الدفاع املدين. وحشد من أعضاء وموظفن 

وطالبات الجمعية .
يف ال���ب���داي���ة ، رح��ب��ت ف���ري���دة ال��ع��م��د رئ��ي��س��ة ال��ج��م��ع��ي��ة ب��ال��ح��ض��ور ال���ك���رام وأك�����دت أن ال��ج��م��ع��ي��ة عىل 
استعداد تام للتواصل والتعاون مع كافة األطراف املسؤولة وذات العاقة ، من أجل املساهمة يف 
بناء قدرات املواطن الفلسطيني ، وتعزيز إمكانياته ملواجهة املخاطر والتحديات القائمة واملستقبلية 
، ك��م��ا أوض���ح���ت ال��ع��م��د ب����أن ال��ج��م��ع��ي��ة وع����ىل ام���ت���داد س���ن���وات ت��أس��ي��س��ه��ا، ك��ان��ت وال ت����زال وستواصل 
العمل بإرادة صلبة وقوية، لتوعية األنسان الفلسطيني وتثقيفه وإكسابه مهارات التعامل مع كافة 
امل��س��ت��ج��دات ع��ىل ال��س��اح��ة الفلسطينية ، وأش����ارت رئ��ي��س��ة الجمعية إىل أن ه���ذه ال��ورش��ه ال��ت��ي تعقد 
ال��ي��وم ه��ي ام��ت��داد لسلسة م��ن ال��ن��دوات وال��ل��ق��اءات التثقيفية تنظمها جمعية ان��ع��اش األس���رة لدعم 
شعبنا الفلسطيني يف ميادين العلم والنضال وتنمية املجتمع من أجل تحقيق أهدافه الوطنية يف 

نيل الحرية واألستقال. 
ويف مداخلته ، أكد اللواء واص��ف عريقات بأن موضوع االسلحة الفتاكة التي تشمل الكيماوي 
والنووي واإلشعاعي والبيولوجي يف َسلم أولويات الهيئة ، كما لفت إىل مؤشرات َتعّرض املنطقة 
للمواد الكيماوية وعامات اإلصابة بها ، وأشار اىل املعاهدات واالتفاقات الدولية التي حّرمت وحظرت 

إستخدام هذه األسلحة وموقف اسرائيل الرافض للتوقيع عىل هذه االتفاقيات. 
ويف ختام حديثة أشاد اللواء عريقات بالدور التي تقوم به جمعية انعاش االسرة من أجل خدمة 

القضايا الوطنية واعترها من املؤسسات الرائدة التي تويل القضية الفلسطينية ُجَل اهتمامها . 
بدوره تحدث العقيد محمد أبو لَبه عن تأثر ومخاطر استخدام الغازات السامة واملواد الكيماوية 
وسبل الوقاية منها يف ضوء اإلمكانيات املتاحة للشعب الفلسطيني ، حيث أجرى أبو لّبه وبمشاركة 
املهندستان جمانة وم��ن��ال م��ن ال��دف��اع امل���دين ت��دري��ب��اً أم���ام الحضور ح��ول كيفية إع���داد كمامة منزلية 

بسيطة من املواد املتوفرة، يستطيع معها املواطن تجنب استنشاق الغازات الكيماوية والسامة . 
وق��د أج��م��ع امل��ش��ارك��ون يف ه��ذه ال��ورش��ه ع��ىل ض���رورة نشر التوعية ب��ن امل��واط��ن��ن يف مختلف املدن 
الفلسطينية، بأخطار التعرض ملثل هذه الغازات واتباع الطرق السليمة لتجنب أخطاره قدر اإلمكان، 

والطرق الصحيحة للتعامل مع املصابن به . 

تربية أريحا والقدس 
المفتوحة تنظمان ندوة حول 

دراسة العلوم التجارية  
اري��ح��ا - نظمت مديرية تربية اري��ح��ا بالتعاون م��ع جامعة ال��ق��دس املفتوحة ن��دوة لطلبة الحادي 
عشر بعنوان " تطلعات الفرع التجاري وحاجة س��وق العمل الفلسطيني" وذل��ك يف مدرسة بنات 
اريحا الثانوية، بحضور مدير الربية  أ.محمد الحواش ومدير جامعة القدس املفتوحة فرع اريحا 
د.راتب ابو رحمة والنائب الفني ملدير الربية بسمات سالم ومشرفة االدارة واالقتصاد أماين ابو خليل 

ومديرة مدرسة بنات اريحا الثانوية رانا عبد العال.
ويف كلمته، رح��ب ال��ح��واش بالتعاون ب��ن الربية والتعليم يف أري��ح��ا وجامعة ال��ق��دس املفتوحة 
يف إطار تنفيذ الفعاليات واللقاءات الربوية الهادفة التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى طلبة 

املدرسة يف عدة املجاالت العلمية والثقافية واملهنية .
واك����د ال���ح���واش ع���ىل ان��ن��ا يف م��دي��ري��ة ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف أري���ح���ا ن��ؤم��ن ب��أه��م��ي��ة ت��ش��ب��ي��ك العاقات 
وزي����ادة ال��ت��واص��ل م��ع ب��اق��ي امل��ؤس��س��ات التعليمة يف امل��ح��اف��ظ��ة ب��م��ا ي��خ��دم ت��ط��وي��ر امل��س��رة التعليمة يف 

محافظة أريحا واألغوار.
ويف نهاية كلمته، شكر الحواش د.ابو رحمة لحضوره وتعاونه مع الربية و التعليم متمنياً مزيدا 

من التعاون املثمر بما يخدم الطلبة ويساعدهم يف اختيار التخصص املهني املناسب لهم .
ب�����دوره، ش��ك��ر اب��ورح��م��ة م��دي��ري��ة ال��رب��ي��ة ع���ىل ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه ال���ن���دوة م��ش��را اىل أه��م��ي��ة ال��ت��واص��ل بن 
م��ؤس��س��ات امل��ج��ت��م��ع  امل�����دين وت���ب���ادل ال���خ���رات ب��م��ا ي���خ���دم امل��ج��ت��م��ع  واب�����دى اس���ت���ع���داد ج��ام��ع��ة القدس 

للتعاون الدائم مع الربية  واملدارس من اجل خدمة ابنائنا الطلبة .
 وتناولت الندوة التي حاضر فيها د.يونس جعفر من القدس املفتوحة أهمية توجيه طلبة الثانوية 
ال��ع��ام��ة الخ��ت��ي��ار ال��ت��خ��ص��ص امل��ه��ن��ي وال��ت��ع��رف ع��ىل س���وق ال��ع��م��ل الفلسطيني و ح��اج��ات��ه ب��اإلض��اف��ة اىل 

التعريف بكلية العلوم االدارية واالقتصاد يف جامعة القدس املفتوحة وتخصصاتها املختلفة .
وي���ج���در اإلش�����ارة إىل ان  م��دي��ري��ة ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف أري���ح���ا ت��ن��ف��ذ ال��ع��دي��د م���ن ال��ل��ق��اء وال�����ورش يف 
مدارسها من اجل مساعدة الطلبة عىل اختيار التخصص املهني  وأن هذه الورش واللقاءات تندرج 
ضمن خطة اإلشراف الربوي  يف املديرية. كما ان وزارة الربية والتعليم وضمن خطتها اإلسراتيجية 
تسعى لحث الطلبة عىل اإلقبال عىل التعليم املهني والذي يشكل 5% فقط باملقارنة مع إقبال الطلبة  

عىل التخصصات العلوم اإلنسانية والعلمية .

الرباط - غسان الكتوت - الرواد للصحافة 
واإلع������������ام - وص�������ل ام�������س وف�������د م������ن جمعية 
الشباب الديمقراطي للتنمية اىل العاصمة 
امل�������غ�������رب�������ي�������ة ال�������������رب�������������اط، وذل����������������ك ل������ل������م������ش������ارك������ة يف 
فعاليات املهرجان الوطني للشباب والطلبة 

املغاربة.
وضم الوفد كا من رئيس وعضو مجلس 
ادارة ج��م��ع��ي��ة ال��ش��ب��اب م��اه��ر ع��ام��ر وشادي 
ال��دب��ي، وذل��ك بعد تلقي الجمعية دعوة 
رس���م���ي���ة م����ن م��ن��ظ��م��ة ال��ش��ب��ي��ب��ة االستقالية 
ال������ش������ب������اب العربي  م�����ج�����ل�����س  امل�����غ�����رب�����ي�����ة وم����������ن 
ل���ل���ت���ن���م���ي���ة امل����ت����ك����ام����ل����ة، ح����ي����ث ت���ت���م���ت���ع جمعية 
ال����ع����ام����ل����ة يف املجلس  ب���ع���ض���وي���ت���ه���ا  ال�����ش�����ب�����اب 

التابع لجامعة الدول العربية.
وف������������د جمعية  ي���������ش���������ارك  ان  امل���������ق���������رر  وم������������ن 
ال��ش��ب��اب ب���ع���دد م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات م���ن ضمنها 
لقاءات مع مسؤولن مغاربة وعىل رأسهم 
اللقاء برئيس الرملان املغربي ورؤساء الكتل 
الرملانية ومع الهيئة الوطنية للشباب ومع 
وزي��ر الشباب والرياضة املغربي، ولقاء مع 
واالجتماعي  االق������ت������ص������ادي  امل����ج����ل����س  رئ�����ي�����س 
وال��ب��ي��ئ��ي، ول��ق��اء م��ع رئ��ي��س ب��ل��دي��ة بوزنيقة، 
ولقاء مع رئيس الكوركاس، وتستمر الزيارة 

حتى 29 ايلول الجاري.
ب������دوره، ق����ال م��اه��ر ع��ام��ر ان ه����ذه الزيارة 
ت���������أيت ل����ت����ع����زي����ز ال������ت������ع������اون ال�����ع�����رب�����ي خ������اص������ة يف 

م����ج����ال ال���ش���ب���اب وت�����ب�����ادل ال�����خ�����رات والطاع 
امل����س����ؤول����ن امل����غ����ارب����ة وال������ع������رب ع�����ىل مشاكل 
الشباب الفلسطيني وهمومه، نحو االرتقاء 
ب����واق����ع����ه����م وم����س����اع����دت����ه����م ع������ىل ال�����ص�����م�����ود يف 
مواجهة سياسات االحتال االسرائييل التي 
ت����س����ت����ه����دف ال�����ك�����ل ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي، وذل���������ك من 
خال جلب مشاريع تنموية تعود بالفائدة 

عىل الشباب.
يذكر ان هذه الفعالية تشارك بها وفود 
ش����ب����اب����ي����ة ع����رب����ي����ة م������ن ك�����اف�����ة ال������������دول العربية 
وال����ح����اص����ل����ة ع�����ىل ع���ض���وي���ة م���ج���ل���س الشباب 
ال���ع���رب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ال���ت���اب���ع لجامعة 

الدول العربية ومقره يف القاهرة. 

وفد فلسطيني يشارك بالمهرجان الوطني 
للشباب والطلبة المغاربة


