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اخبار وتقارير 

رام الله-اختتمت هنا امس االول، دورة تجميلية متطورة 
يف علم تكنولوجيا االسنان الحديثة يف فلسطني بالتعاون مع 
عضوي نقابة اخصائيي علوم وتكنولوجيا مختربات االسنان يف 

محافظة رام الله والبرية، محمد نوفل واشرف جوابرة. 
وح������ض������ر االف�������ت�������ت�������اح ع����م����ي����د ن�����ق�����ب�����اء م������خ������ت������ربات ط��������ب االسنان 
ال����ع����رب ك���م���ال ال����خ����ريي ورئ����ي����س ال��ل��ج��ن��ة ال���ف���رع���ي���ة يف رام الله، 
اح���م���د ق����وي����در، ب��م��ش��ارك��ة امل���ح���اض���ر ال���ع���امل���ي ال������دويل "نونداس" 

من اليونان . 
وقال الخريي ل"القدس"، ان وهذه الدورة هي االوىل من 
نوعها يف فلسطني التي يقدمها محاضر عاملي بهذا املستوى، 
وبحضور عدد من تقنيي مختربات واطباء االسنان يف فلسطني 

وخاصة من الداخل املحتل . 

واضاف الخريي، ان الدورة حققت اهدافها عىل غري ما كان 
من املتوقع منها، حيث شملت عىل آخر ما توصل اليه العلم 
الحديث يف هذا مجال تجميل االسنان عىل مستوى العالم . 
وتسلم املشاركون يف ختام الدورة التي استمرت ملدة يومني 
بواقع عشرين ساعة تدريبية مكثفة،الشهادات التقديرية وهم 
: احمد قويدر، د.يحيى قاسم، محمد نوفل، اشرف جوابرة، 
ج����ه����اد س������م������ارة، م����ؤن����س ح����س����اس����ن����ة، اح����م����د ع�����س�����اس�����وة، جليل 
ردايدة، عيل ابو زينة، محمد صالح البازات، محمد ابو جودة، 
هيثم هشلمون، رانية عدوان، دانيال قمصية، نادين قمصية، 
راوي خ�����وري، س��ن��اء االص���ف���ر، م���وىس ش��ع��ي��ب��ات، ب���ش���ارة عواد، 
م��ح��م��د ع������دس، ف������ادي ال����ل����ح����ام،  ج��م��ي��ل م���ط���ر، ض���ي���اء فقيس، 
اشرف ابو سمرة، احمد مفرح، جورج اجحا، وباسل مزاوي.

نابلس-عماد سعادة-عقدت جمعية املرأة العاملة 
الفلسطينية للتنمية،بالشراكة مع االئتالف النسوي 
للعدالة واملساواة "إرادة"، لقاء موسعا بعنوان"نحو 
االنتخابات  يف  وال������ش������ب������اب  ل����ل����ن����س����اء  أوس�����������ع  م������ش������ارك������ة 
امل��ح��ل��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة - م����اذا ن��ري��د م��ن م��ج��ل��س ب��ل��دي نابلس 

القادم؟".
وعقد اللقاء يف قاعة مركز "حمدي منكو" الثقايف 
ال����ت����اب����ع ل���ب���ل���دي���ة ن����اب����ل����س، ب���م���ش���ارك���ة امل����رش����ح����ات ضمن 
ال��ق��وائ��م االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��س��ت امل��س��ج��ل��ة الن��ت��خ��اب��ات بلدية 
نابلس، بحضور ممثيل عدد من املؤسسات النسوية 

والحقوقية ومؤسسات املجتمع املدين املختلفة.
وه�����دف ال���ل���ق���اء، اىل ال��ت��ع��رف ع���ىل امل���رش���ح���ات وعىل 
بعد  م���������ا  ال����������ق����������ادم  ال�������ب�������ل�������دي  امل������ج������ل������س  رؤي�������ت�������ه�������ن ألدوار 
االن�����ت�����خ�����اب�����ات. وت�������م خ����الل����ه ال����رك����ي����ز ع�����ىل اه����م����ي����ة اجراء 
ان�����ت�����خ�����اب�����ات ن����زي����ه����ة وش������ف������اف������ة، ب����م����ا ف����ي����ه����ا امل������راق������ب������ة عىل 
تطبيقات مدونة السلوك، ملناهضة العنف االنتخابي 

أثناء العملية االنتخابية.
وافتتحت اللقاء مديرة برنامج املشاركة السياسية 
وأجندة املرأة واالمن والسالم يف جمعية املرأة العاملة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، س���م���ر ه��������واش، م����ش����ددة عىل 
أه���م���ي���ة م����ب����دأ اح���������رام ال���������رأي وال�����������رأي اآلخ���������ر، ومؤكدة 
ع��ىل ض���رورة أن ت��ك��ون مشاركة النساء يف االنتخابات 
مشاركة فاعلة ناتجة عن قناعة املرأة بدورها وحقها 
ك��م��واط��ن��ة، ول���ي���س ب���داف���ع االل����ت����زام ب��ال��س��ق��ف القانوين 

للكوتا الواردة يف قانون االنتخابات.
ق�������د شكلت  ال����ج����م����ع����ي����ة  أن  ه��������������واش، إىل  وأش����������������ارت 
ب��داي��ة ه��ذا ال��ع��ام، حاضنة لدعم امل��رش��ح��ات للمرحلة 
الثانية من انتخابات الهيئات املحلية التي ستجري يف 
السادس والعشرين من الشهر الحايل، الفتة اىل أن 
هذه الحاضنة التي تشكلت من قانونيني وقانونيات، 
وخ���رباء وخ��ب��ريات يف م��ج��ال الحكم امل��ح��يل وإعالميني 
واع��الم��ي��ات، سيتم تحويلها ل��ح��اض��ن��ة دع���م الفائزات 
م���ا ب��ع��د ان��ت��ه��اء االن���ت���خ���اب���ات. ك��م��ا ت��ح��دث��ت ع���ن ضرورة 
اس���ت���م���رار ال���ن���ق���اش���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���رف���ع ال���ك���وت���ا النسوية، 
وت��خ��ف��ي��ض س���ن ال����رش����ح، وط��ب��ي��ع��ة ال���ن���ظ���ام االنتخابي 

مباشرة بعد االنتهاء من العملية االنتخابية.
وأك����������������������دت ه����������������������واش، ع�����������ىل وج������������������وب ت��������ح��������دي��������د موعد 
االنتخابات العامة كاستحقاق قانوين ومجتمعي، ما 

يتطلب إنهاء االنقسام كمدخل أساس لتعزيز الحياة 
الديمقراطية يف فلسطني.

ب������دوره، ت��ح��دث م��دي��ر ل��ج��ن��ة االن��ت��خ��اب��ات امل��ح��ل��ي��ة يف 
م���ح���اف���ظ���ة ن���اب���ل���س، م���ح���م���ود امل���س���ي���م���ي، ع����ن مجريات 
ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات ال���دع���اي���ة االنتخابية، 
ودور ل��ج��ن��ة االن���ت���خ���اب���ات امل���رك���زي���ة يف ض���م���ان انتخابات 

شفافة ونزيهة.  
بدورهن، تحدثت النساء املرشحات ضمن القوائم 
ال�����س�����ت امل������ش������ارك������ات يف ال����ل����ق����اء وه���������ن: زي�����ن�����ب حناوي، 
وم����ن����ى ص�������ربي، وش���������روق ح�����ج�����اوي، وس�����ن�����اء شبيطة، 
وزه�����������رة ال���������������واوي، وف�����ي�����ح�����اء ال�����ب�����ح�����ش، ع������ن دوافعهن 
ل��ل��رش��ح، وق��م��ن بالتعريف ع��ىل برامجهن االنتخابية 
وت��ط��ل��ع��ات��ه��ن ل��ل��م��ج��ل��س ال���ب���ل���دي ال�����ق�����ادم. ورك�������زن عىل 
ضرورة مراعاة أولويات واحتياجات النساء يف املجلس 

البلدي القادم.
وخ������رج ال���ل���ق���اء ب��م��ج��م��وع��ة ت���وص���ي���ات، م����ن أبرزها؛ 
ض��رورة إيجاد عالقات إيجابية داخل املجلس البلدي 
ال������ق������ادم، ت����ق����وم ع����ىل م����ب����دأ امل���ص���ل���ح���ة ال����ع����ام����ة واحرام 
ال����رأي وال����رأي االخ����ر، وأن ت��ك��ون ب��ع��ي��دة ع��ن املناكفات 

واملصالح الشخصية.
كما اوىص اللقاء بإيجاد آليات فعالة للتواصل مع 
الجمهور تقوم عىل التشاركية واالنفتاح واملكاشفة، 
وإيجاد أجسام استشارية تخصصية تساند البلدية يف 
عملها ويف استعادة الدور الوطني والتنموي للمجلس 

البلدي عىل مختلف االصعدة.
وشددت التوصيات، عىل ضرورة أن يقوم التخطيط 
يف ال���ب���ل���دي���ة ع����ىل م���ن���ظ���ور ال����ن����وع االج���ت���م���اع���ي ب���م���ا يراعي 
أولويات وحاجات كافة الفئات املجتمعية يف املحافظة 
بما فيها النساء، وأن تأخذ عضوات املجلس البلدي 
ال��ق��ادم أدواره�����ن ك��م��واط��ن��ات ك��ام��الت ال��ح��ق��وق بعيدا 
عن االدوار النمطية التقليدية، وتطوير انظمة الحماية 
االجتماعية للعاملني والعامالت يف البلدية بما يضمن 
امل�������س�������اواة ب�����االج�����ر وظ����������روف ال����ع����م����ل ال�����الئ�����ق�����ة؛ واحرام 

القانون أثناء الدعاية االنتخابية.
يشار اىل ان عقد اللقاء جاء ضمن مشروع "تعزيز 
املشاركة السياسية للمرأة وزيادة قدرتها عىل التأثري"، 
الذي تنفذه جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية 

."CIS" بالشراكة مع مع حزب الوسط السويدي

»القدس المفتوحة« و»الزرقاء« 
تعقدان ندوة حول واقع التعليم 
العالي في الوطن العربي 

رام الله-مراسل"ے"الخاص-أوصت ندوة عقدتها كليتا العلوم الربوية يف جامعتي القدس 
املفتوحة والزرقاء بتطوير السياسة الربوية للتعليم العايل يف الوطن العربي، عن طريق تدعم 
أنظمة تعليمية م��رن��ة، تنسجم م��ع تخريج ال��ك��وادر امل��ؤه��ل��ة للتعامل وامل��ن��اف��س��ة يف س��وق العمل 

املحيل واإلقليمي والعاملي.
ودع�����ت ال����ن����دوة، إىل ض������رورة ت��غ��ي��ري إدارة امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة، وت���ك���وي���ن منظومة 
تعليمية عربية، تنسجم مع التطورات الحاصلة وإىل اهتمام مؤسسات التعليم العايل بزيادة 
الثقافة الرقمية لدى الكادر األكاديمي والطلبة، والتعامل مع التعلم املدمج والرقمي باعتباره 

ثقافة تعاش.
وكانت الكليتان،قد عقدتا ندوة تربوية متخصصة حول "واقع التعليم العايل يف الوطن العربي 
ما بعد جائحة كورونا"، عرب تطبيق زووم، برعاية من رئيس جامعة القدس املفتوحة أ.د. سمري 
ال��ن��ج��دي، ورئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال���زرق���اء أ.د. ن��ض��ال ال��رم��ح��ي،ب��ح��ض��ور مميز ل��ع��م��داء ك��ل��ي��ات ال��رب��ي��ة يف 

الوطن العربي، وصناع القرار والباحثني واألكاديميني وطلبة الدراسات العليا.
وافتتح النجدي الندوة، مبيناً أهمية هذه الندوة الربوية املتخصصة، ومشرياً إىل أن جامعة 
القدس املفتوحة تقدم خدماتها للشعب الفلسطيني يف ظل الظروف التي يعيشها والتطورات التي 
يشهدها القرن الحايل تكنولوجياً واجتماعياً، موضحا أن الجامعة تميزت بربامجها األكاديمية 
املدعومة باملستحدثات الرقمية وتمكني الطلبة من التعليم يف ظل الظروف املختلفة، ونجحت 

يف التفوق يف التعليم االلكروين يف جائحة كورونا".
من جانبه، قال الرمحي، إن تدشني الندوة جاء استجابة للمتطلبات الربوية املستجدة لواقع 
التعليم العايل يف الوطن العربي، وهي ثمرة نضرة للمشاركة بني جامعتنا و"القدس املفتوحة"، 
وبمشاركة من الجمعية العلمية لكليات الربية التابعة التحاد الجامعات العربية للتعرف عىل 
واقع التعليم العايل يف الوطن العربي يف ظل التحديات العاملية والتطورات الحداثية التي يجب 

أن نجاريها عىل مختلف املستويات.
وأض��اف أن الطلبة يجب أن يجاروا التكنولوجيا الحديثة املوجودة مسبقاً والتي تم التعامل 
معها خ��الل جائحة ك��ورون��ا، فالنهوض ال��واع��ي املمنهج بالتعاطي ال��واع��ي العربي يقتيض إعادة 
النظر بسياسات التعليم العايل وأنظمته ونظمه لراعي القيم املجتمعية املستجدة وفق تخطيط 
واع ي��س��ت��ن��د ل��خ��ط��ط اس���رات���ي���ج���ي���ة م��ح��ك��م��ة ت����راع����ي أق����ط����اب ع��م��ل��ي��ت��ي ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���ع���ل���م، ف���ض���اًل عن 
االع��ت��ن��اء ب��اق��ت��ص��ادي��ات التعليم وال��ح��ري��ة األك��ادي��م��ي��ة وص���واًل للبحث العلمي ال���ذي يشكل دعامة 
للتعليم وأس��اس بناء األم���م.   وت��وىل إدارة الحوار مساعد نائب رئيس جامعة القدس املفتوحة 
للشؤون األكاديمية أ. د. محمد الطيطي، مرحباً بالحضور، ومؤكداً عىل أن الجامعات واجهت 

أزمات جراء جائحة كورونا .
وتناولت الجلسة العلمية ل��ل��ن��دوة)8(، م��داخ��الت متخصصة باملوضوع، كانت ال��ورق��ة األوىل 
لألستاذة الدكتورة زينب زي��ود عميدة كلية الربية يف جامعة دمشق، واألم��ني العام للجمعية 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ك��ل��ي��ات ال���رب���ي���ة وم���ع���اه���ده���ا يف ات���ح���اد ال���ج���ام���ع���ات ال���ع���رب���ي���ة، ب���ع���ن���وان :"ال�����رؤي�����ة الربوية 

ملؤسسات التعليم العايل بعد جائحة كورونا".
وت��ن��اول��ت ال��ورق��ة الثانية للدكتور ص��ال��ح البوسعيدي، عميد كلية ال��رب��ي��ة- جامعة السلطان 
ق����اب����وس، ال���س���ي���اس���ة ال���رب���وي���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف ال����وط����ن ال���ع���رب���ي ب���ع���د ال���ج���ائ���ح���ة ،م����ش����رياً إىل أن 
"كورونا" فرضت واقعاً مغايراً عما كانت عليه األوض��اع يف السابق من حيث سياسات التعليم 

وأساليب التعلم.
وناقش األستاذ الدكتور رضا املواضية، عميد كلية العلوم الربوية- جامعة الزرقاء، يف ورقته، 
التعليم اإللكروين يف التعليم العايل يف الوطن العربي، وتحدث أ.د. املواضية عن ثالثة محاور، 
ه��ي: منظومة التعليم اإلل���ك���روين، وم��ن ث��م ال��ت��ط��رق ملعايري ج���ودة التعليم االل���ك���روين، وتجربة 

جامعة الزرقاء يف إعداد مادة تعليمية الكرونية.
أم���ا ال��ورق��ة ال��راب��ع��ة، ف��ك��ان��ت ل��ألس��ت��اذ ال��دك��ت��ور م��ج��دي زام����ل، عميد كلية ال��ع��ل��وم ال��رب��وي��ة يف 
جامعة القدس املفتوحة، مبيناً فيها ستة مكونات رئيسة لربامج إعداد املعلمني ما بعد الجائحة 
وهي: تطوير الرؤية لربامج إعداد املعلمني، وزيادة الثقافة الرقمية لدى الكادر األكاديمي والطلبة، 
ورفع قدرات الكادر األكاديمي يف التعلم الرقمي، وتوفر محتوى تعليمي يواكب التغريات العاملية 
والرقمية مدعم بالجوانب املعرفية واملهارية التي يتطلبها معلم املستقبل، وإيجاد بيئة تفاعلية 
غنية بالتطبيقات العادية والرقمية، والركيز عىل تقويم مستوى االنجاز لدى الطلبة املعلمني.

وع��رض��ت ال��ورق��ة ال��خ��ام��س��ة ل��ألس��ت��اذة ال��دك��ت��ورة إي��م��ان ه��ري��دي ع��م��ي��دة كلية ال���دراس���ات العليا 
للربية- جامعة القاهرة، طرحت من خاللها عددا من التساؤالت، مركزة عىل الذكاء االصطناعي، 
وكيفية توظيفه يف تصميم املناهج التعليمية، وتقديم األداءات التدريسية. من جانبه، عرض 
األس����ت����اذ ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ال����زب����ون ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال���رب���وي���ة - ال��ج��ام��ع��ة األردن�����ي�����ة، يف ورقته، 
الدروس املستفادة للتعليم العايل من جائحة كورونا، مبيناً أن الجائحة كشفت الفجوة الكبرية 
بني مؤسسات التعليم العايل أفقياً وعمودياً يف مستوى الدول وفيما بينها. أما الورقة السابعة 
فكانت للدكتور جعفر أبو صاع، عميد كلية اآلداب والعلوم الربوية- جامعة فلسطني التقنية-، 
وكانت بعنوان " أخالقيات التعليم يف ضوء التطور الرقمي". وركزت الورقة الثامنة للدكتور كمال 
مخامرة، عميد كلية الربية- جامعة الخليل، عىل البنية التحتية ملؤسسات التعليم العايل، ناقش 
فيها: أهم الجهود التي بذلتها الجامعات للتوجه نحو التحول للتعليم اإللكروين، وإسهامات 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مجال التعليم ملواجهة الجائحة.

 جنني-عيل سمودي-وقع رئيس الجامعة العربية االمريكية 
األس���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع���يل زي�����دان أب���و زه�����ري، وم���دي���ر ع���ام ج��ه��از االمن 
الوقايئ اللواء عبد القادر التعمري، إتفاقية تعاون يف مجال إنشاء 
حاضنة لألبحاث من خرباء ومختصني، وتطوير القدرات، وقياس 
األداء وتحليل البيانات للخدمات املقدمة للمواطن، إض��اف��ة اىل 
تقديم منح دراسية ملنتسبي الجهاز يف الدراسات العليا يف العديد 

من التخصصات االسراتيجية.
وحضر مراسم توقيع االتفاقية، نائب رئيس الجامعة لشؤون 
ال��ك��ل��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة األس���ت���اذ ال���دك���ت���ور م��ح��م��د آس���ي���ا، وم��س��اع��د رئيس 
الجامعة املهندس براء عصفور، والرئيس التنفيذي ملركز الجامعة 
لألبحاث واستطالع الرأي الدكتور فيصل عورتاين، ومساعدو مدير 

عام جهاز االمن الوقايئ، إلدارة لعالقات العامة واالعالم العميد 
عكرمة ثابت، وإلدارة التدريب العميد حجازي جعربي، ومدير 

العالقات العامة العقيد نهيل عازر.
وت����ض����م����ن����ت االت����ف����اق����ي����ة امل�����وق�����ع�����ة، ال�����ت�����ع�����اون يف وض�������ع مؤشرات 
واضحة وقابلة للقياس للخدمات املقدمة للمواطن الفلسطيني 
م���ن ق��ب��ل ج��ه��از االم����ن ال���وق���ايئ، وإن���ش���اء ب���رام���ج ع��ل��م��ي��ة م���ن شأنها 
تطوير ال��ق��درات التطبيقية للخدمات املقدمة من الجهاز بأفضل 
جودة واستناداً للدراسات العلمية املبنية عىل التحليل. كما اتفق 
الطرفان، عىل توقيع إتفاقية خاصة تتضمن تطوير مهارات أفراد 
الجهاز يف اإلسعاف االويل وانعاش القلب األسايس باإلضافة اىل 

أساليب التدريب العميل عىل األجهزة املستخدمة يف املجال.

نابلس - تقرير آية عبيد / مدار 
ل��ل��ص��ح��اف��ة واالع��������الم - ع����ىل الرغم 
ال���ص���ن���اع���ي واالعتماد  ال����ت����ط����ّور  م�����ن 
ال���������ذي طال  ال����ح����دي����ث����ة  ع������ىل اآلالت 
اليدوية  وال��������ح��������رف  امل������ه������ن  م����ع����ظ����م 
د  املُنجِّ ان  اال  ال����ح����اض����ر،  زم���ن���ن���ا  يف 
ال����س����ب����ع����ي����ن����ي )أب�������������و ن������ع������ي������م( م��������ا زال 
متمسكا ب��االب��رة والخيط كأدوات 
تقليدية دأب ع��ىل استخدامها يف 
مهنته التي يمتهنها منذ اك��ر من 

60 عاما.
وي����ح����اول "أب������و ن���ع���ي���م" وزمالؤه 
نابلس  ب��������ل��������دة  يف  امل�������ن�������ج�������دي�������ن  م����������ن 
ع������ىل مهنتهم  ال�����ح�����ف�����اظ  ال����ق����دي����م����ة 
التقليدية م��ن االن���ق���راض، خاصة 
يف خضم ما نشهده من صناعات 
حديثة يف ه��ذا امل��ج��ال، اىل جانب 
وفاة عدد من املنجدين التقليديني 
وعزوف جيل الشباب عن العمل 
رغبة  وك����������ذل����������ك  امل��������ه��������ن��������ة،  ه�������������ذه  يف 
املفروشات  اق������ت������ن������اء  يف  ال�����ك�����ث�����ريي�����ن 

الجاهزة واملستوردة.
ويضيف "أبو نعيم" بأنه تعلم 
امل������ه������ن������ة م���������ن أخ�������ي�������ه األك�����������������رب، بينما 
ك�����ان ط����ف����ال، ح��ي��ن��م��ا ك�����ان يساعده 
ب����ال����ع����م����ل يف م����ح����ل����ه����م امل��������وج��������ود يف 
ش�����ارع ال��ن��ص��ر، اح����د اش���ه���ر شوارع 
ال��ب��ل��دة ال��ق��دي��م��ة. وي��ق��ول ب��أن��ه كان 
ق��������د ت�������ع�������رض ل������ب������ر يف أص��������اب��������ع يده 
ال�����ي�����س�����رى ب���س���ب���ب ح������ادث������ة ع����م����ل يف 
ذات املهنة، ولكن ذلك لم يمنعه 
ال������ع������م������ل يف مهنته  م������واص������ل������ة  م��������ن 

الوحيدة والعزيزة عليه.
األكرب  ش����ق����ي����ق����ه  ان  اىل  وي������ش������ري 
الذي تعلم التنجيد عىل يديه، قد 
ه��ج��ر ه����ذه امل��ه��ن��ة ب��س��ب��ب تراجعها 
وتزايد اقبال الناس عىل املنتجات 
امل�����س�����ت�����وردة ك�����ال�����ف�����راش ال���ص���ي���ن���ي او 
مل�����ه�����ن�����ة أخرى  االس�������ف�������ن�������ج، وت��������وج��������ه 

تتعلق بتجهيز الستائر.
ويوضح "أبو نعيم" بأن الزبائن 
ي���ح���ض���رون م��ع��ه��م اك����ي����اس القطن 
او الصوف من اجل ان يحولها اىل 
فراش للبيت، او انهم يطلبون منه 
ال�����ص�����وف او القطن  ل���ه���م  ي����وف����ر  ان 

وباقي املستلزمات.

بيت لحم - نجيب فراج - انطلق صباح 
امس، ماراثون فلسطني الدويل الثامن يف 
مدينة بيت لحم تحت شعار "اركضوا من 
اج��ل ال��ح��ري��ة" بمشاركة نحو عشرة آالف 

من فلسطني وعدة دول اجنبية. 
وقد انطلق املارثون الذي تبلغ مسافته 
42 كم كاملة ونصفه يبلغ مسافة 21 كم 
وكذلك سباق بمسافة عشرة كيلو مرات، 
بأكملها  ع���������ائ���������الت  م�������ش�������ارك�������ة  اىل  اض���������اف���������ة 
بمسافة خمس كيلو مرات، فيما شكلت 
م��ش��ارك��ة االن����اث ن��س��ب��ة 51 %  وه���ي االعىل 
منذ انطالق امل��اراث��ون قبل ثماين سنوات، 
وك�������ذل�������ك ش�����������ارك ن�����ح�����و 700 ف���������رد م�������ن ذوي 
االح����ت����ي����اج����ات ال����خ����اص����ة، م�����ن س����اح����ة املهد 
بقلب مدينة بيت لحم مرورا بشارع املهد 
الجديد ومنطقة قبة راحيل شمايل املدينة 
واملنطقة املحاذية لجدار الفصل العنصري 
وعرج املتسابقون عىل مخيم عايدة حيث 
منطقة مفتاح حق العودة مرورا بالشارع 
الرئيس القدس الخليل، ومن امام مخيم 
ال������ب������ال������وع يف الخضر  ال����ده����ي����ش����ة وم����ن����ط����ق����ة 
ج��ن��وب��ا واىل م��ن��ط��ق��ة ال��ن��ش��اش ث���م العودة 

اىل نقطة البداية.
وحسب املنظمون لهذا املاراثون والذي 
تشرف عليه اللجنة االوملبية الفلسطينية 
وب�����ال�����ت�����ع�����اون م������ع ب����ل����دي����ة ب����ي����ت ل����ح����م وعدد 
من املؤسسات االخرى، فان ما ميزه هذا 
ال�����ع�����ام م����ش����ارك����ة ع�����ائ�����الت ب���أك���م���ل���ه���ا وايضا 
املشاركة الفلسطينية الواسعة من قطاع 
غ���زة وم��ن��اط��ق ال�����48 وال���ق���دس، اض��اف��ة اىل 
م���ش���ارك���ة امل���واط���ن���ني م���ن ال��ض��ف��ة الغربية، 
ل���ق���ط���اع االش�����خ�����اص ذوي االعاقة  ك���م���ا ان 
ك��������ان ح������ض������ورا الف�����ت�����ا ، ك����م����ا م����ي����ز املاراثون 
مشاركة االالف من املتسابقني من مختلف 
االع�����م�����ار ف���ه���ن���اك االط�����ف�����ال وال����ن����س����اء وكبار 
سياسيني  م��������ش��������ارك��������ة  وك����������ذل����������ك   ، ال��������س��������ن 
وم���م���ث���يل م��خ��ت��ل��ف ال���ف���ع���ال���ي���ات اض����اف����ة اىل 
ان��ه ج��رى رف��ع ش��ع��ارات سياسية واضحة 
ك��ع��ب��ارات” ال��ح��ري��ة وال��س��الم لفلسطني”، 
االبدية،  ف�����ل�����س�����ط�����ني  ع������اص������م������ة  “ال����������ق����������دس 
الحرية لالسرى االبطال”، ويتمثل الهدف 
ت������رس������ي������خ ثقافة  امل�������������اراث�������������ون يف  إق���������ام���������ة  م���������ن 
الركض يف فلسطني وإتاحة الفرصة أمام 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني ل���ل���ح���رك���ة ب����أس����ل����وب جديد 
ت����ك����وي����ن عالقات  ي����ف����يض إىل  وم����م����ت����ع م����م����ا 
محلية ودولية وتعريف العالم الخارجي 
بوجه فلسطني الحضاري والثقايف ورفع 
م���س���ت���وى ال����وع����ي ال���ث���ق���ايف وال����ح����ض����اري بني 
ان������ط������الق������ت������ه للعام  ال�������ع�������ال�������م. أم�����������ا  ش�������ع�������وب 
السادس من مدينة بيت لحم فتؤكد عىل 
رس��ال��ة مدينة بيت لحم وقضية الشعب 

اختتام دورة تدريبية مكثفة
بعلم تجميل االسنان في فلسطين

التنجيد التقليدي للفراش..
 مهنة تقاوم االندثار في بلدة نابلس القديمة

وي���ق���ول ب����أن ق��س��م��ا م���ن الناس، 
وخ�����������اص�����������ة ال����������ع����������رس����������ان ال�������������ج�������������دد، ال 
التنجيد يف املحل  يفضلون عملية 
ك��م��ا ك���ان ال��ح��ال يف ال��س��اب��ق، فهم 
اليوم يفضلون اقتناء ما يحتاجونه 
م���ن ال���ف���رش���ات وال��ل��ح��ف الجاهزة، 
وسريعة  س������ه������ل������ة  خ���������ط���������وة  وه�����������������ذه 

بالنسبة لهم.
التي  امل������������������������������دة  ان  اىل  وأش�����������������������������������ار 
ي��س��ت��غ��رق��ه��ا ت��ن��ج��ي��د ال��ل��ح��اف بشكل 
تقليدي هي بحدود ساعة ونصف 
الساعة، واحيانا يحتاج العمل اىل 
شخصني، ويحمل كل منهما آلة 
ت��س��م��ى "ال���ق���وس" ل��ن��دف الصوف، 
ب��ي��ن��م��ا االن ه���ن���اك م��اك��ن��ات تختصر 

الجهد والوقت.
من ناحيته، يقول املنجد، سالم 
سالم، والذي يدير محال للتنجيد 
التقليدي، بأن مهنة التنجيد قديمة 
منقرضة  ش�������ب�������ه  وأص��������ب��������ح��������ت  ج����������������داً 

وع����������دد م������ن ي����ع����م����ل����ون ب����ه����ا محدود 
ج��دا، خاصة بعد ان غ��زت املراتب 
واللحف وال��وس��ادات الجاهزة كل 
ال��ب��ي��وت، ول���م ي��ع��د ال��ج��ي��ل الجديد 
م�������������اذا س�����ي�����ن�����ام أو ماذا  ع��������ىل  ي�����ه�����ت�����م 
س����ي����ض����ع ت�����ح�����ت رأس��������������ه، وامل�������ه�������م له 
أن ي���رت���اح م���ن ع���ن���اء ت��ف��ت��ي��ق وغسل 

وتنشيف الصوف أو القطن.
وح��ول طريقة التنجيد، يوضح 
ي������ت������م إح��������ض��������ار القطن  ب�������أن�������ه  س�������ال�������م 
ب�����ع�����د غسله  ل���ل���م���ن���ج���د  ال�������ص�������وف  أو 
ج�����ي�����داً وت���ن���ش���ي���ف���ه، ف���ي���ع���م���ل املنجد 
ع��ىل تنظيف ال��ق��ط��ن وال���ص���وف من 
كهربائية  آل��������ة  ب�����واس�����ط�����ة  األوس��������������اخ 
القطن  ع���������������ن  األوس����������������������������������اخ  ت���������ف���������ص���������ل 
والصوف وهي آلة حديثة الصنع، 
وق��د كانت عملية التنظيف سابقا 
تتم يدويا، ثم تتم عملية "النفش" 
ال����ق����ط����ن والصوف  ت���ن���ع���ي���م  ب���م���ع���ن���ى 
ع�����رب ال�����ض�����رب ب���ع���ص���ا غ����ال����ب����ا، والتي 

اص���ب���ح���ت ت���ت���م ال�����ي�����وم ب����واس����ط����ة آلة 
ح��دي��ث��ة ولكنها ال ت��ت��واج��د ع��ن��د كل 
امل���ن���ج���دي���ن، ف��م��ن��ه��م م����ن يستعمل 
قضيبا من الخيزران خاصا لنفش 
القطن والصوف حتى يصبح ناعما. 
وب��ع��د ذل��ك يضع املنجد القطن أو 
الصوف بحسب الطلب يف القماش 
امل�����ف�����ّص�����ل وامل�������ح�������اك م����س����ب����ق����اً، وعند 
اإلنتهاء من تعبئته يبدأ بتخييطه 
الطريقة  وف�����������ق  وال�������خ�������ي�������ط  ب����������اإلب����������رة 
امل��ع��روف��ة ل��ل��ت��ن��ج��ي��د، ب��ع��ده��ا تصبح 
القطعة جاهزة للتسليم إن كانت 

مرتبة أم لحاًفا.
القطن  ت����ن����ج����ي����د  ح�������رف�������ة  وت������ب������ق������ى 
وال������ص������وف إح��������دى ال�����ح�����رف ال����ت����ي ما 
زال����ت ش���اه���دا ح��ي��ا ح��ت��ى ي��وم��ن��ا هذا 
ع���ىل ع���راق���ة ه���ذه امل��ه��ن��ة ال��ت��ي ورثها 
لنا أج��دادن��ا م��ن ع��ش��رات السنني، 
رغم ميل رغبات املواطنني إىل شراء 

الفراش الجاهز.

ماراثون فلسطين .. 
مناسبة لفضح االحتالل واجراءاته العنصرية

الفلسطيني بحقه بحرية الحركة والعدالة 
والسالم.

وق����ال م��ح��اف��ظ ب��ي��ت ل��ح��م ال���ل���واء كامل 
حميد إنه جرى وضع خطة امنية لتسهيل 
حركة وتأمني املشاركني يف املاراثون اضافة 
لتسهيل حركة وتنقل املواطنني، معتربا ان 
“امل�����اراث�����ون ي��ح��م��ل رس���ائ���ل م��خ��ت��ل��ف��ة وتعترب 
ال������رس������ال������ة األه�����������م وط�����ن�����ي�����ة ك������ون������ه ي������رك������ز عىل 
ال����واق����ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال����خ����اص ب��م��ن��ع حرية 
الحركة وم��ص��ادرة األرايض وإقامة الجدار 

من قبل االحتالل". 
وصحيح ان امل���اراث���ون ري���ايض يف فحواه 
اال انه حمل العديد من الرموز السياسية 
فقد خفق العلم الفلسطيني بكثافة فوق 
شعاره  اىل   اض��������اف��������ة  امل��������ش��������ارك��������ني   رؤوس 
ال��رئ��ي��س ال���ذي ي��رم��ز ال��ت��وق للحرية كما ان 
م��س��ار امل��اراث��ون وم��ن خ��الل القائمني عليه 
تعمدوا ان يكون ج��دار الفصل العنصري 
حاضرا إلب��راز ما تتعرض له فلسطني من 
س���ي���اس���ة ت��م��ي��ي��ز ع���ن���ص���ري ب��غ��ي��ض��ة، وفصل 
املدينتني التوأمني بيت لحم والقدس عن 
ب��ع��ض��ه��ا ال��ب��ع��ض، وك���ذل���ك امل�����رور م���ن امام 
م����خ����ي����م����ات  ع�����اي�����دة وال����ده����ي����ش����ة وال������ع������زة يف 
اش���ارة اىل م��ع��ان��اة ال��الج��ئ��ني الفلسطينيني 
م���ن ن��ك��ب��ت��ه��م امل���س���ت���م���رة، اض���اف���ة اىل رموزه 

ومعانيه االنسانية الواضحة.
وخ�����������الل امل����������اراث����������ون ال�����������ذي اس�����ت�����م�����ر لنحو 

ست ساعات جرى اغالق الشارع الرئيس 
ام�����ام ح���رك���ة ال���س���ري ح��ي��ث ع��م��ل��ت الشرطة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع����ىل ض���ب���ط ال���ح���رك���ة املرورية 
االنضباط  امل�������واط�������ن�������ني  ج�������م�������وع  اب�������������دى  وق����������د 

اثناء الحركة.
وك�����ان ال����ل����واء ج���ربي���ل ال����رج����وب ق���د قال 
ب��ه��ذه املناسبة " آن االوان مل��واج��ه��ة وانهاء 
مظاهر التطهري العرقي بحق ابناء الشعب 
ال������ق������دس وك������اف������ة االرايض  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي يف 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، ودع�������ا ال����ع����ال����م ب�����ض�����رورة ان 

يرفع الكرت االحمر يف وجه االحتالل".
وقال الناشط منذر عمرية انه خالل هذا 
السباق رفعت شعارات باللغة االنجليزية 
دعت اىل التصدي للعنصرية يف فلسطني 
ومقاطعة بضائع االحتالل وانتقاد اغفال 

العالم لجرائم االحتالل.
من جانبها، أكدت شريين موج القائمة 
بتسيري اعمال بلدية بيت لحم أن بيت لحم 
ت���ع���ج ك����ل ع�����ام يف ف�����رة م�����اراث�����ون فلسطني 
بالحضور الفلسطيني والعربي والعاملي، 
ول�����ل�����م�����اراث�����ون ال����������دور ال������ب������ارز يف ن����ق����ل رسالة 
ف���ل���س���ط���ني وت����ح����دي����ات����ه����ا إىل ال����ع����ال����م يف ظل 
الحصار ووجود جدار الفصل العنصري، 

كما يشكل فرصة للتبادل الحضاري.
ال������ف������ائ������زون يف ماراثون  ت��������وج  ه��������ذا وق��������د 
ف��ل��س��ط��ني ال������دويل ال���ث���ام���ن، خ����الل احتفال 

أقيم امس، يف مقر بلدية بيت لحم.

وتوج عن سباق “42 كم” لفئة الذكور 
كل من: رامز منتصر مسلم باملركز األول، 
ومحمود اليف باملركز الثاين، وأحمد جواد 
العصا باملركز الثالث، وهم من فلسطني، 
وعن فئة اإلناث، توجت السويدية افريدة 
واألمريكية  األول،  امل����رك����ز  يف  س������ودرم������ارك 
ك���ل���ري ن����ريي����ن ه����وس����ني ب���امل���رك���ز ال�����ث�����اين، فيما 
ك������ان امل�����رك�����ز ال����ث����ال����ث م�����ن ن���ص���ي���ب املتسابقة 

الهنغارية فالرييا سريل.
وتوج املاراثون عن سباق “21 كم” لفئة 
ال���ذك���ور األوك�����راين دي��م��ي��ري ديدوفوديوك 
يف امل���رك���ز األول، ويف ال���ث���اين األم�����رييك مات 
ك���وت���ارس���ي، وب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ع��ب��د الرحيم 
عبيات من فلسطني، أما عن فئة اإلناث، 
ف���ق���د ف������ازت امل���ت���س���اب���ق���ة األوك����ران����ي����ة أوليسيا 
ديدوفوديوك باملركز األول، وباملركز الثاين 
األوكرانية ألينا بوسوزيوك، وبالثالث كاييل 

سال من الواليات املتحدة األمريكية.
وف����از يف امل��رك��ز األول ل��س��ب��اق ال������”10 كم” 
عن فئة الذكور املتسابق مهند مرقة، ويف 
ال��ث��اين أن���س رب����اح، أم���ا امل��رك��ز ال��ث��ال��ث فكان 
م������ح������م������ود وجميعهم  م�����ع�����ت�����ز  ن�����ص�����ي�����ب  م��������ن 
م���ن ف��ل��س��ط��ني، وع����ن ف��ئ��ة اإلن�����اث حصدت 
املتسابقة اإليطالية جورجيا إيرولدي املركز 
م����ن فلسطني  ال���ك���ري���م  ع���ب���د  األول، وروان 
امل���رك���ز ال���ث���اين، ف��ي��م��ا ك���ان امل���رك���ز ال��ث��ال��ث من 

نصيب هبة فتيحة من فلسطني.

العربية األمريكية توقع إتفاقية مع »الوقائي« 
لتطوير القدرات وتقديم منح دراسية  

لقاء في نابلس يحث على اوسع مشاركة 
للنساء والشباب باالنتخابات المحلية  


