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مدير املستشفى
الدكتور عبد الرحيم كتانة

مستشفى نابلس التخصصي

نابلس- فلسطني

يعلن مستشفى نابلس التخصصي “ بحلته اجلديدة” بإدارة الدكتور عبد الرحيم كتانه للمواطنني 
الكرام عن تشغيل العيادات اخلارجية في داخل املستشفى والتي تضم  أمهر الكفاءات الطبية في الوطن

بحيث يكون جدول املواعيد كما يلي:
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     اوقات الدوام      اسم الطبيب        العيادة
يوميا من الساعه 9-1د.اسامة البشتاوياجلراحة العامة1

جراحة االعصاب2

د. مصلح عوض مصلح« استشاري جراحة 
ثاني ورابع اثنني من كل شهر  من الساعة 12 ظهرااالعصاب والعمود الفقري«

االحد د. عثمان عثمان  وايام   ، صباحا   3-9 الساعه  من  السبت  يوم 
واالثنني والثالثاء واالربعاء من الساعة 3-6 مساًء

يوم اخلميس من 9-2 بعد الظهرد. اسامة زهير بركات
يوميا من الساعة 9-11د. جهاد جعارةجراحة القلب والشرايني3

مبوعد مسبقد. هشام احلمودامراض القلب والشرايني
يوم االحد من الساعة 3-5د. انس ابو صفاجراحة التجميل4
يوميا من الساعة 9-1د. ماهر خلفةالوالدة النسائية5
يوميا من الساعة 9-1د. محمود الشيخالباطني والقلب6
يوميا من الساعة 10-1د. عبد الرحيم كتانةاملسالك البولية7

د. وائل ابو عرفه » رئيس قسم املسالك جراحة املسالك البولية8
في مستشفى هداسا«

على  وبناًء   3-10 الساعة  من  الشهر  في  اربعاء  آخر 
اتصال مسبق

السبت واالحدد. محمود احلسينيالعظام 9
الثالثاء واخلميسد. محمود عبد الكرمي

ر 10 ملنظا با كبة  لر ا حة  ا جر
والطب الرياضي

د. فارس القيش » رئيس جراحة الركبة 
يوم االثنني من الساعة 9-1في مستشفى الناصرة«

يوم االحد من الساعة 9-3د. طالب دعباساالعصاب11
يوميا من الساعة 10-1د. نزيه عودةاالطفال 12
يوم االثنني من الساعة 3-5د. كمال عابدجراحة االطفال13
يوم اخلميس من الساعة 9-3د. عالء عزميعظام اطفال14
يوميا من الساعة 10-12منى الشخشيرالتغذية 15

املفاصل امراض املفاصل16 قسم  رئيس  اعمر«  سهيل  د. 
اخر سبت من كل شهر من الساعة 4-6 او مبوعد مسبقوالرماتيزم في مستشفى هداسا«

الثالثاء من الساعة 4-6د. اياد السعديامراض الدم17
االربعاء من الساعة 9.30 - 1د. محمود كتانةانف اذن وحنجرة18
الثالثاء من الساعة 4-6د. معاذ عالونةاالمراض اجللدية19
من الساعة 3.30 - 5د. فهد ابو زنطاجلراحة العامة20
يوم االحد من الساعة 9 - 4 بعد الظهرالسيد محمود تركمانتخطيط الدماغ                     21

جنني –علي سمودي - بتعليمات الرئيس 
اللواء  ومتابعة  وبتوجيهات  ع��ب��اس  محمود 
ن��ض��ال اب��و دخ���ان ق��ائ��د ق���وات األم���ن الوطني 
الفلسطيني انهت قوات االمن الوطني في جنني 
ترميم منزل املواطم سمير الداعور الذي تضرر 
اثر املنخفض اجلوي الشديد األخير الذي ضرب 
أعلنت  التي  قباطية  بلدة  وخاصة  املنطقة 

بلدة منكوبة .
الركن  العقيد  جنني  منطقة  قائد  واف���اد 
فور  ان��ه  "ل��ل��ق��دس"،  االع���رج  املهندس محمد 
املواطن  معاناة  دخ��ان على  اب��و  ال��ل��واء  اط��اع 
واسرته بسبب املنخفض تبنى ترميم منزله ، 
موضحا ان العميد سعادة سعادة مسؤول اللجنة 
اش��رف على  الوطني  األم��ن  ق��وات  العلمية في 

تنفيذ القرار بأسرع وقت ممكن .
النقيب  العلمية  اللجنة  مدير  امس  وق��ام 
أمجد قاش ومكتب العاقات العامة وعدد من 
البيت  بتسليم  الوطني  األم��ن  ق��وات  ضباط 
دور  عاليا  ثمن  ال��ذي  سمير  املواطن  لصاحبه 
الفرحة  أدخل  وال��ذي  الرئيس محمود عباس 

الى بيته . 

بتعليمات الرئيس

األمن الوطني في جنني ينتهي
 من ترميم بيت ملواطن ببلدة قباطية

 طولكرم - وفا - استجابت الشرطة ملناشدة 
مواطن من طولكرم بحاجة إلى التبرع بالدم 
ومصاب  واح���د  ع��ام  العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  لنجله 

مبرض الثاسيميا.
واإلعام  العامة  العاقات  إدارة  وأوضحت   

أن الشرطة ستتبرع بالدم مدى احلياة لصالح 
والده،  لنداء  استجابة  ج��راب  صهيب  الطفل 
تقدمي  في  بجهودها  الشرطة  استمرار  مؤكدا 
العون للمواطنني ومساعدتهم. وبنينّ أن الشرطة 
عتيل  ب��ل��دة  ف��ي  صهيب  الطفل  م��ن��زل  زارت 

والتقت والده وعائلته.
 وشكر والد الطفل شريف جراب الشرطة 
أكثر  ب��ات  ان��ه  وذك��ر  لندائه،  استجابتها  على 
لولده  ال��دائ��م  الشرطة  ت��ب��رع  بعد  اطمئنانا 

خاصة وانه بحاجة إلى وحدتي دم شهريا.

الشرطة تستجيب ملناشدة مواطن 
وتتبرع بالدم لنجله املريض مدى احلياة

مدرسة املطران في القدس تستضيف ورشة 
عمل حول" التصوير الفوتوغرافي"

سحار  ملا  بأمينتها   ممثلة  اإلبتدائي  القسم  مكتبة  في  املطران  مدرسة  استضافت   � القدس 
وبحضور منسقة برامج مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي في مدينة القدس فداء غنيم ، ورشة عمل 
بعنوان "التدريب على التصوير الفوتوغرافي" وذلك على مدى يومي. وحضر افتتاح الورشة 
مدير املدرسة األستاذ عيد صادر الذي   رحب باملشاركني متمنيا لهم مزيدا من التقدم والعمل 

من أجل خدمة املدارس املقدسية بشكل خاص والفلسطينية بشكل عام.
وقدمت نائبة املدير في القسم االبتدائي املعلمة باسمة خوري الشكر ملؤسسة تامر للتعليم 
مدينة  في  الطلبة  ل��دى  ال��ق��راءة  تشجيع  في  تساهم  تعليمية  برامج  من  تقدمه  ملا  املجتمعي 

القدس . 
واجلدير بالذكر أن هذه الورشة هي ضمن الورشات املشتركة التي تقوم بها مؤسسة تامر للتعليم 

املجتمعي ومدرسة املطران ، حيث شارك في الورشة أمينات املكتبات لنحو 20 مدرسة . 
الفوتوغرافي   التصوير  الذي بدوره قدم مناذج مختلفة عن  الورشة  مناف عباس  أدار  وقد 

كيفية استخدام الكاميرات بهدف توثيق األحداث بصورة ممنهجة وتقنية. 
وأبدت املتدربات اعجابهن بهذه الورشة والفائدة الكبيرة املكتسبة منها.  

- ضمن  اخل��اص  القدس  مراسل   - اخلليل 
استراتيجية نقابة املهندسني في رفع كفاءة 
عقد  احلقل  ف��ي  والعاملني  الهندسي  العمل 
امس اجتماع  في مقر نقابة املهندسني - فرع 
اخلليل بني هيئة املكاتب والشركات الهندسية 

واملكاتب الهندسية في محافظة اخلليل.
هيئة  رئيس  باكير  اي��اد  املهندس  ورح��ب 
الهيئة  الهندسية وأعضاء  املكاتب والشركات 
واملهندسني  امل��ك��ات��ب  اص��ح��اب  م��ن  ب��احل��ض��ور 
العاملني فيها ومت مناقشة عدة مواضيع كان 
اإللزامي  اإلش��راف  اهمها: ض��رورة تطبيق  من 
وأذون������ات ال��ص��ب واجل�����رف واإلش���غ���ال حيث 
نقابة  ب��ني  تنسيق  وج���ود  ع��ن  احل��دي��ث  مت 
في  احمللية  والهيئات  والبلديات  املهندسني 
األبينة  ن��ظ��ام  تطبيق  أج���ل  م��ن  احمل��اف��ظ��ة 
وتوقيع  األل���زام���ي  واإلش������راف  الفلسطيني 
ب��روت��وك��ات اإلش����راف اإلل��زام��ي اس���وة بباقي 
بروتوكول  أنه سيتم توقيع  احملافظات علمًا 

اإلشراف اإللزامي مع بلديات احملافظة .
هذا  تطبيق  مت  ب��ان��ه  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
النظام في معظم بلديات احملافظات الشمالية 

وان��ع��ك��س ذل���ك اي��ج��اب��ا ع��ل��ى ض��ب��ط عملية 
يحددها  التي  الشروط  ضمن  املباني  تشييد 
في  وخاصة  البناء  في  الفلسطيني  القانون 
نواحي االلتزام باالرتداد واالرتفاعات ومواءمة 
الدفاع  وملتطلبات  الهيكلي  للمخطط  املباني 
في  دورا  ذل��ك  ولعب  العامة  والسامة  املدني 
واملجاورين  الشوارع  على  التعديات  من  احلد 

كذلك في احلد من االبنية غير املرخصة.
ببرنامج  ال��ش��روع  ل��ض��رورة  ال��ت��ط��رق  ومت 
يتعلق بالترويج اإلعامي لدور وأهمية العمل 
وسائل  خ��ال  من  وذل��ك  واملهندس  الهندسي 
تعريف  أج��ل  من  واملسموعه  املرئية  اإلع��ام 
ودور  الهندسي  العمل  بأهمية  املجتمع احمللي 
أي  ع��ل��ى  واإلش�����راف  التصميم  ف��ي  امل��ه��ن��دس 
م��ن��ش��أه وال����ذي س��ي��س��اه��م ف��ي احل��ف��اظ على 
جودة هذه املنشأه وتاشي الوقوع في األخطاء 
باالضافة لذلك سيساهم في احلد من ظاهرة 

السماسرة.
املكاتب  على  الكشف  آل��ي��ة  مناقشة  ومت 
وضرورة  املكاتب  هيئة  قبل  م��ن  الهندسية 
اس���ت���م���رار ع��م��ل��ي��ة ال��ك��ش��ف وم��ت��اب��ع��ة تفرغ 

من  وذل��ك  الهندسية  املكاتب  في  املهندسني 
املهنة  وتنظيم  الهندسي  العمل  ضبط  أج��ل 

ورفع كفاءة املنتج.
استكمال  ل���ض���رورة  امل��ج��ت��م��ع��ون  وت���ط���رق 
محافظتي  ف��ي  للمخططات  ت��دق��ي��ق  م��رك��ز 
تدقيق  س��رع��ة  لتسهيل  حل��م  وب��ي��ت  اخلليل 

املخططات.
دورة  تنظيم  ب��ض��رورة  املجتمعون  واوص��ى 
الهندسية  امل��ك��ات��ب  ف��ي  للعاملني  تدريبية 
املستجدات  على  وتدريبهم  كفاءاتهم  لرفع 
احلديثة  والتكنولوجيا  الهندسي  العمل  في 

في املباني.
تدريبية  دورة  ب����ان  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
الشروع في تنفيذها في فرع  متخصصة مت 
اخلليل تتعلق بتدريب املهندسني على تطبيق 
كود االبنية املقاومة لفعل الزالزل في املشاريع 

املنوي تنفيذها في الوطن.
وش���ك���ر امل���ه���ن���دس ب���اك���ي���ر احل����ض����ور على 
م��ش��ارك��ت��ه��م وح��رص��ه��م ع��ل��ى ت��ط��وي��ر العمل 
الهندسي في دولة فلسطني ومت االتفاق على 

مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات.

اجتماع مجلس هيئة املكاتب والشركات 
الهندسية مع املكاتب الهندسية باخلليل

الشرطة تتعامل مع قذيفة
 مدفعية في سلفيت

 قلقيلية - املنهل للصحافة واالعام - تعاملت الشرطة مع قذيفة مدفعية من مخلفات جيش 
االحتال بعد أن عثر عليها مواطن في محافظة سلفيت.

 وأوضح بيان إدارة العاقات العامة واإلعام بالشرطة ان الشرطة عثرت على جسم مشبوه وهو 
عبارة عن قذيفة مدفعية قدمية عيار 82 ملم وهي من مخلفات جيش االحتال االسرائيلي.

 وقامت وحدت هندسة املتفجرات بإبعاد املواطنني للحفاظ على سامتهم ووضعت إشارات 
حتذيرية بعدم االقتراب من هذا املكان لتتمكن من التعامل مع القذيفة التي تشكل خطرا على 
حياة املواطنني وخصوصا املزارعني الذين يعملون يوميا في أراضيهم الزراعية ومن ثم قامت 

بإحضارها إلى وحدة الهندسة في شرطة قلقيلية والتحفظ عليها .
املشبوهة عند  االقتراب من األجسام  املواطنني عدم  اإلخ��وة  البيان  ناشد  أخ��رى   ومن جهة 
بالشرطة  املجاني اخلاص  الرقم  الشرطة على  وإباغ عمليات  واخذ احليطة واحلذر  مشاهدتها 

.)100(

مديرية احلكم احمللي 
تعقد اجتماعا في طوباس

النوع  وحدة  نظمته  اجتماعًا  امس،  احمللي  احلكم  مديرية  � عقدت  � علي سمودي  طوباس 
االجتماعي في وزارة احلكم احمللي مع العضوات في الهيئات احمللية بالتنسيق مع مديرية احلكم 

احمللي في محافظة طوباس.
الفاعلة في عمل  امل��رأة  اهمية مشاركة  ، على  املديرية  وفي كلمته شدد ط��ارق عمير مدير 
بتهميشها متسلحة مبعرفة مجموعة  للغير  السماح  الذات وعدم  تهميش  بعدم  وذلك  املجلس 
كادرها  بكل  املديرية  ان  مؤكدًا  واالنتماء،  واالرادة  والصبر  للعمل  الناظمة  واالنظمة  القوانني 

جاهزة لتقدمي كل عون او مشورة.
من جانبها، اكدت حنان مسيح على اهتمام الوزارة العالي بالعضوات لرفع قدراتهن من خال 
التدريب وتزويدهن بالقوانني وادلة العمل املتوفرة، مشيدة بتجارب جناح مشرقة سابقة متأملة 
املزيد في هذه الدورة االنتخابية وطلبت منهن حث مجالسهن على مراعاة النوع االجتماعي في 

العمل واملوازنات.
اما نسرين صوافطه منسقة وحدة النوع االجتماعي في املديرية فشكرت لهن تلبية الدعوة 
بهذا احلضور الفاعل وحتدثت بايجاز عن دور الرقابة والتوجيه بأعتبارها رئيس قسم التوجيه 

في املديرية ايضًا.
وفي نهاية االجتماع مت االستماع الى مطالب العضوات والتي تتلخص في  ضرورة عقد دورات 
تدريبية وتبادل اخلبرات ما بني االخوات العضوات واالطاع على جتارب سابقة وقد اظهرن رغبة 

واستعدادية عالية للعمل ورفضن رفضاً قاطعاَ لدور ثانوي او شكلي في املجلس.

مؤسسة برامج الطفولة تختتم لقاء تدريبيا 
حول اعداد طالبات متطوعات مجتمعياً

القدس – اختتمت مؤسسة برامج الطفولة والعمل اجلماهيري في القدس، اللقاء التدريبي 
وال��ذي ضم 25 طالبة من كلية هند  األول حول تدريب واع��داد طالبات متطوعات مجتمعيًا، 

احلسيني من مختلف التخصصات.
ويأتي هذا اللقاء ضمن برامج العمل مع الفتيات الشابات التي تقدمها املؤسسة بالتعاون مع 
"كلية  القدس  مع جامعة  النشاط  لذلك  والتعاون  التنسيق  املقدسي، حيث مت  املدني  املجتمع 

هند احلسيني".
ومت تنفيذ النشاط من قبل املركزة مها تعامرة، التي أكدت بدورها ان اللقاء يهدف الى تعزيز 

القدرات على خلق دور ايجابي والتطوع في املجتمع املقدسي.
ومهارات  ال��ذات  وتقدير  القرار  اتخاذ  اهمية  يتمحور حول  البرنامج  ان  الى  تعامرة  وأش��ارت 

التفاوض واالتصال والشبكات االجتماعية الداعمة والتطوع وصحة الفتاه.
مع مختلف شرائح  التواصل  في  املؤسسة  فلسفة  يأتي ضمن  النشاط  ان هذا  بالذكر  جدير 

املجتمع، السيما املؤسسات املقدسية في دعم صمود املجتمع املقدسي.

جنني � مراسل القدس  � نظمت شركة توزيع 
جنني  في  املهندسني  ونقابة  الشمال  كهرباء 
إج���راءات  تطبيق  بحثت  عمل  ورش���ة  ام���س، 
الوقاية و السامة العامة في املباني املرتفعة 
والتجمعات السكانية ، وتطبيق شروط السامة 
العامة على خطوط الكهرباء "3" فاز، بحضور 
مدير الدفاع املدني في محافظة جنني املقدم 
مهندس سامي حمدان و رئيس نقابة املهندسني 
محمود البيك واملدير التنفيذي لشركة كهرباء 
ال��ش��م��ال س��ام ال��زاغ��ه و م��دي��ر ش��رك��ة توزيع 

كهرباء الشمال في جنني يوسف القرم . 
و اشار املقدم حمدان الى ان الدفاع املدني 
يعمل مع اجلهات الشريكة لتطبيق اجراءات 

 ، االماكن  كافة  في  العامة  السامة  و  الوقاية 
امليدانية  اجل��والت  تنفيذ  اهمية  الى  مشيرا 
السامة  ش���روط  مائمة  م��دى  على  للكشف 
على  حرًصا  السكانية  التجمعات  في  العامة 

سامة ارواحهم و ممتلكاتهم .
م��ن ج��ان��ب��ه اش����اد م��ح��م��ود ال��ب��ي��ك،  بدور 
الوقاية  ش���روط  تطبيق  ف��ي  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
وال��س��ام��ة ال��ع��ام��ة ف��ي امل��ن��ش��آت ال��ت��ج��اري��ة و 
موافقة  الى ضرورة  واالبنية، مشيرا  احملات 
ال��ب��ن��اء قبل  ع��ل��ى مخططات  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
الشروع في العمل . من جهته، اكد الزاغه على 
االهتمام املتواصل مع شركة الكهرباء و الدفاع 
املدني  من خال تطبيق شروط السامه العامه 

على خطوط "3" فاز بشكل خاص و خطوط 
ال��ك��ه��رب��اء بشكل ع���ام، وحت���دث ع��ن اجن���ازات 

شركة الكهرباء .
وقدمت املهندسه شادية قمحه العديد من 
االرشادات التشغيلية النشاء متطلبات الشركة 
في هذه الباني و التجمعات متعددة اخلدمات 
و و اك��دت على ض��رورة عمل دراس��ات فنية و 

سامة و امان في مثل هذه التجمعات .
الدفاع  من  رباب سماره  املهندسة  ذكرت  و 
املدني شروط السامة العامة في املباني املرتفعة 
من حيث توفير مخارج للطوارئ حسب االشغال 
و مانعة صواعق و اشارات ضوئية و توفير ملجأ 

و مداخل لذوي االحتياجات اخلاصة .

ورشة عمل تبحث السالمة العامة في املباني املرتفعة في جنني

املخرج  ي���ت���ن���اول   - )روي�����ت�����رز(   - ال���ل���ه  رام   
الفلسطيني فتحي عبد الرحمن واقع الفساد املالي 
والسياسي واالجتماعي في املجتمعات العربية في 

مسرحيته اجلديدة )اسرق اقل رجاء(.
داريو  االيطالي  الكاتب  مسرحية  وعرضت   
فو احلائز على جائزة نوبل لاداب وترجمها الى 
قصر  مسرح  على  احلفار  نبيل  السوري  العربية 
االول مبشاركة 13 ممثا  امس  الثقافي  الله  رام 

وممثلة لعب الكثير منهم اكثر من دور.
العرض  قبل  وزع��ت  نشرة  في  املخرج  وكتب   
"اخترنا هذه املسرحية النها مبدعة وجريئة في 
مقولتها والنها تفتح العيون على اتساعها لرؤية 
احلقائق وحتفز على قول ال ملن يخدعون ويضللون 
ويستخفون بشعوبهم وبالكرامة واالنسانية والنها 

تعزز االمل وحلم العدالة واحلرية."
 وتبدأ حكاية املسرحية التي يقدمها مسرح 
االموات  تتناول  فساد  قصة  من  الشعبي(  )الفن 
من خال سعي شركات استثمار لنقل مكان مقبرة 
القامة مشاريع عليها ودفع رشاوى من اجل ذلك.

 وتتناول املسرحية التي قال مخرجها انها املرة 
على  عاما   30 بعد  بالعربية  تقدم  التي  االول��ى 
االوروبية  ال��ع��واص��م  م��ن  ف��ي ع��دد  ب��دء تقدميها 
ف���س���اد االف������راد وامل���س���ؤول���ني ك���ل ح��س��ب موقعه 
وسلطاته من حفار القبور الى مدير املقبرة ومرورا 
مبدقق حسابات على عاقة مبسؤولني كبار في 
الدولة لهم عاقة بالكثير من االعمال املشبوهة 

واستغال النفوذ واملنصب.
 واوض������ح ع��ب��د ال���رح���م���ن ان����ه اج�����رى بعض 
التعديات الطفيفة على النص االصلي ليتواءم 
مع البيئة الفلسطينية اضافة الى اختصار الوقت 

من ثاث ساعات ونصف الى ساعتني.
 وقال لرويترز بعد العرض "اختصرنا الوقت 
الن اجلمهور الفلسطيني غير معتاد على مشاهدة 
إل���ى ان  مسرحية مت��ت��د ل��ث��اث س��اع��ات اض��اف��ة 
ال��ف��س��اد م���وج���ود ف���ي ك���ل زم����ان وم���ك���ان بالتالي 
عملنا على اجراء تعديات طفيفة دون املساس 
البيئة  لتناسب  للمسرحية  االصلية  بالفكرة 

الفلسطينية."
مشاهد  بعض  في  الرحمن  عبد  ويستحضر   
املسرحية احداث الربيع العربي والشعارات التي 
احلكم  انظمة  بإسقاط  مطالبة  فيه  ترفع  كانت 
االمن  اج��ه��زة  اط��اق  م��ن خ��ال  القتل  وعمليات 

النار على املتظاهرين.
 وينقل املخرج وصفا لتلك املشاهد من خال 
العاملني في مقبرة مع وجود  املمثلني  حوار بني 
مجموعة من التوابيت يجلس املمثلون على احدها 

ويتناولون طعامهم على اخر.

عرض مسرحية )اسرق أقل رجاء( في رام الله
اشكاله."

 واضافت "رغم ان هذه املسرحية مترجمه اال 
ان الشعوب تتشارك في نفس الهموم وكلي امل ان 
تكون لدينا نصوص مسرحية فلسطينية تنهض 

باملسرح الفلسطيني."
 وعبر عدد من احلضور عن اعجابهم بالعمل 
بعد  لرويترز  اجل��اد  عمر  املمثل  وق��ال  املسرحي 
اضافة  يشكل  قيمة  ذا  عما  "ش��اه��دت  العرض 

الى املسرح الفلسطيني."
 واضاف "كنت اخشى من طول مدة املسرحية 
لكن املخرج جنح في استدراج اجلمهور كي يتابع 

العمل حتى النهاية."
ورأى املخرج املسرحي الفلسطيني كامل الباشا 
ان هناك قصورا في استخدام كافة طاقة املمثلني 
اض��اف��ة ال��ى وج���ود ف���راغ على خشبة امل��س��رح لم 
يتم استغاله.  وقال لرويترز "هناك الكثير من 
املشاكل في العرض سواء في استخدام االضاءة او 
االلوان اضافة إلى كيفية االنتقال من مشهد الى 

اخر. باالمكان ان يكون العمل افضل."
املسرح  املسرحية فقال "نحن في  أما مخرج   
تكون  ان  نحاول  وبالتالي  ج��وال  مسرح  الشعبي 
نظرا  م��ك��ان  اي  ف��ي  للعرض  مناسبة  املسرحية 

الفتقارنا الى بنية حتتية ملسارح حقيقية."
على  املسرحية  العروض  "سنواصل  واض��اف   
مدار الثاثة اشهر القادمة في العديد من املواقع 
في الضفة الغربية وسيتم االعان عن البرنامج 

في وقت الحق."

تنتقل املسرحية تدريجيا بالكشف عن الفساد 
تلقيه  عن  املقبرة  مسؤول  باعتراف  يبدأ  ال��ذي 
اب��راز وثائق تدين مسؤولني  ال��ى  ال��رش��وة وص��وال 

كبارا في الدولة.
السلطة لنفوذها   ويشاهد اجلمهور استغال 
الخفاء فسادها وترسل كل من يدعي وجود فساد 

الى مستشفى لامراض العقلية.
املمثلة الشابة مرح ياسني قدمت الشخصية 
القبور  ح��ف��ارة  )م���رمي(  املسرحية  ف��ي  احمل��وري��ة 
التي تتواصل مع االموات. وقالت بعد العرض ان 
املسرحية متثل الواقع الفلسطيني بشكل كبير.

انها  املسرحية  في  "احللو  لرويترز  وأضافت   
تقدم الواقع بدون ذكر اسماء ولم يكن سها تقمص 

اكثر من دور في مسرحية متتد لساعتني."
هذه  ف��ي  املجتمع  ارادة  مثلت  "ان���ا  وتابعت   
سوى  شيئا  تعرف  ال  فتاة  من  وب��دأت  املسرحية 
عملها في حفر القبور لتعرف الكثير عن الفساد 

وتصر على محاربته."
 وتختتم املسرحية التي تعددت االراء حولها 
مبشهد تقرر فيه مرمي العودة الى عملها االصلي 
احلكومة  وزراء  الح��د  قولها  م��ع  للقبور  ح��ف��ارة 
ولكننا  الى عملي االصلي  "انا سأعود  الفاسدين 

سنلتقي قريبا الدفنك حتت التراب."
بعد  البرغوثي  سهام  الثقافة  وزي��رة  وقالت   
م��ش��اه��دت��ه��ا امل��س��رح��ي��ة ل��روي��ت��رز "دع��م��ن��ا هذه 
للتوعية  اداة  امل��س��رح  ان  ن��ؤم��ن  الن��ن��ا  املسرحية 
كافة  ف��ي  ال��ف��س��اد  م��ح��ارب��ة  م��ع  ون��ح��ن  والتعبير 

ط��ول��ك��رم – مل��راس��ل ال��ق��دس اخل���اص - 
نظمت هيئة الياسر للتأهيل والتنمية " 
الشراع" من خال منتدى الشباب  للنزاهة 
من  االئتاف   مع  وبالشراكة   والشفافية 
أمان" حفا في   " واملساءلة  النزاهة  اجل 
ق��اع��ة  م��درس��ة ال��ع��دوي��ة  ضمن فعاليات 
امل��ن��ت��دى، ب��ح��ض��ور م��س��ي��ر اع���م���ال شؤون 

اختتام فعاليات منتدى الشباب للنزاهة والشفافية في طولكرم
وعضو  سعيد  ج��م��ال  ط��ول��ك��رم  محافظة 
التشريعي د. سهام ثابت  وممثلة "امان" 
جميلة عبد وئيس الهيئة االدارية  لهيئة 
ممثلي  م��ن  وال��ع��دي��د  مفلح  نصر  ال��ي��اس��ر 

املؤسسات الرسمية واالهلية.
الرئيس   ج��م��ال سعيد حت��ي��ات   ون��ق��ل 
للمجتمعني   م���ازن"   اب��و   " محمود عباس 
ع��ل��ى ه���ذا االجن�����از ال��ك��ب��ي��ر خ���اص���ة  فئة 
الشباب الذين هم عماد املستقبل  وتقوم 
الفلسطينية  الدولة  بناء  على سواعدهم 

املستقلة وعاصمتها القدس.
واكد سعيد ان دولة فلسطني وحكومتها 
تعزيز  في  والنزاهة  الشفافية   انتهجت 
مبدأ احلكم الرشيد مقدما الشكر الى هيئة 
للنزاهة  الشباب  ومنتدى  وأم���ان  الياسر 
هذا  اجن��از  في  الذين ساهموا  والشفافية  
املشروع الريادي،  مشيرا في االن ذاته إلى 
يصب  شيئ  كل  لدعم  احملافظة  جاهزية 

في مصلحة الشعب الفلسطيني .
وق���دم���ت مم��ث��ل��ة االئ����ت����اف م���ن اجل 
"ام����ان" جميلة عبد   وامل��س��اءل��ة  ال��ن��زاه��ة 
ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر مل��ؤس��س��ة ال��ي��اس��ر على 
تتويجها  لهذا املشروع الذي اجنز بالشراكة  

مع امان .

تقوم  التي  امل��ب��ادئ  ال��ى  عبد  وتطرقت 
عليها  مؤسسة امان وهي االهتمام بحقوق 
على  بناءا  التغيير  على  والعمل  االن��س��ان 
مبفاهيم  وال��ت��وع��ي��ة  ال��ن��زاه��ة   منظومة 
الشفافية واملساءلة في املجتمع الفلسطيني 
واملبني على دراسات وابحاث علمية مشيرة 
في  وال��ن��زاه��ة  الشفافية  مبدأ  وج��ود  ال��ى 
مؤسسات الوطن مع احلاجة الى تعزيزها.

من جهته قدم رئيس مجلس االدارة في 
هيئة الياسر نصر مفلح حملة موجزة عن 
هيئة الياسر واهدافها، ومن ضمنها التنمية 
والتطوير واالبداع وتأهيل الشباب وتنمية 

قدراتهم ودعم دور النساء في املجتمع.
وعبر مفلح عن سعادتة الجناز املشروع 
الهام  والذي قام به مجموعة من الشباب 
التغيير  الح����داث  ال���واع���د  الفلسطيني 
يأتي  ان  متمنيا  االف��ض��ل  ن��ح��و  امل��ط��ل��وب 
اليوم ويكون املقر الرئيس ملؤسسة الياسر 
الدولة  ع��اص��م��ة  ال��ش��ري��ف  ال���ق���دس  ف���ي 

الفلسطينية.
واستعرض عضو منتدى الشباب للنزاهة 
يوسف  طولكرم  محافظة  في  والشفافية  
احلاج قاسم اهداف البرنامج مطالبا الشباب  

االستمرار في مثل هذه االنشطة البناءة.

 ورشة عمل لطلبة الشريعة في "النجاح" 
حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعام - عقد مركز إعام حقوق اإلنسان 
والدميقراطية "شمس"ورشة عمل بعنوان "الدميقراطية وحقوق اإلنسان.. أي عاقة"، 

لطلبة كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية.
وقال املنسق إبراهيم العبد من مركز شمس، أن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع 
اجلامعات  في  الشريعة  كليات  لطلبة  املدنية  والثقافة  الدميقراطية  مفاهيم  تعزيز 

.)NED( الفلسطينية، بدعم ومتويل من الصندوق الوطني الدميقراطي
لنظام  الوحيد  الشكل  هي  الدميقراطية  أن  محمد  جبريل  الباحث  قال  جهته،  من 
املدنية  وهي  اخلمس،  بفئاتها  اإلنسان  حقوق  احترام  مع  يتوافق  الذي  السياسي  احلكم 
مترابطة  املتنوعة  احلقوق  هذه  وان  والثقافية،  واالقتصادية  واالجتماعية  والسياسية 
مع بعضها وغير قابلة للتجزئة وهي تكمل وتعزز بعضها البعض، فأي تطور في إحداها 

يدعم التطور في األخرى.
واكد ان مفهوم الدميقراطية يستمد استمراره وتطور دالالته ومعانيه من حركة التطور 
في  ديناميكي  انه  مجتمع  ألي  األساسية  الطبيعة  وان  اإلنساني،  املجتمع  في  التاريخي 
حركية أفراده في نشاطاتهم املتعددة واملتنوعة التي تعبر وتعكس تأثيرها على املجتمع في 
مؤسساته وقوانينه ونظامه السياسي واختياراته اإليديولوجية، ولذلك فا بد من تنمية 

الوعي بحقوق اإلنسان كونه من أهم مجاالت التنمية والتحديث في أي مجتمع .
وأوضح جبريل أن ضعف الفرص االقتصادية وتزايد معدالت الفقر والبطالة وتزايد 
الدميقراطية  قوية على  ومصادر ضغط  تشكل عوامل  والفقراء  األغنياء  الفجوات بني 

وحقوق اإلنسان وتخلق حالة من عدم االستقرار.
ال��وع��ي بحقوق اإلن��س��ان كونه  ب��ض��رورة تنمية  امل��ش��ارك��ون  ال��ورش��ة، أوص��ى  وف��ي نهاية 
القانونية حلماية  الضمانات  الرئيسية للتحول الدميقراطي، وتوفير إطار من  الدعامة 
حقوق اإلنسان، وأهمية ثقافة املواطن التي من شانها أن ترسخ القيم نحو االرتباط بحقوق 
اإلنسان كتغطية حياة وليس مجرد تدوين بعض البنود الدستورية هنا وهناك، وضرورة 
الوعي بأهمية قيم الدميقراطية، وتعديل بعض نصوص القوانني احمللية مبا يتفق مع 
املعايير  مع  الوطنية  التشريعات  ماءمة  جهود  تكثيف  إلى  والدعوة  الدولية،  املواثيق 

الدولية حلقوق اإلنسان.

إعالميون يطالبون بالعمل على ايجاد وحدات  
للصحافة االستقصائية في قطاع غزة

غزة -عاء املشهراوي نظمت شبكة إعاميون من اجل صحافة استقصائية عربية "أريج" 
بالتعاون مع فلسطينيات ونادي اإلعاميات الفلسطينيات في قطاع غزه  ورشه تدريبية  بعنوان 

"مبادئ  الصحافة االستقصائية"  مبشاركه 16 من العاملني في املجال الصحفي.
وافتتح اللقاء الدكتور عبد الله السعافني مشرف  شبكة أريج في قطاع غزه بالتأكيد على 
التوعية  مببادئ الصحافة االستقصائية و بناء وتنمية مهارات الصحفيني والصحفيات  في 
التحقيقات االستقصائية . وتطرق السعافني خال التدريب  لتقنيات الصحافة االستقصائية 
القائمة على البحث العميق،  وتوثيق املعلومات بطريقة منهجية موضوعية، بهدف الكشف عن  

قضايا تهم الرأي العام لتفعيل دور  وسائل اإلعام . 
واستعرض املشاركون  خال اللقاء  جتاربهم في كتابه التحقيقات الستقصائية   والصعوبات التي 
واجهتهم. وطالب الصحفيون والصحفيات في نهاية الورشة  بالعمل على إيجاد وحدات  للصحافة 
االستقصائية   في قطاع غزه للخروج بتحقيقات استقصائية  مهنية وجريئة وتناقش قضايا 
حساسة على املستوى الفلسطيني، وتوفير احلماية القانونية للصحفي والعمل على إقرار قانون 

حق الوصول إلى املعلومات ملساندة العمل اإلعامي في كافة مجاالت االعام.


