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محليات

اختتام مشروع تعليم اللغة اإلنجليزية 
كلغة أجنبية في الجامعات الفلسطينية 

د. التميمي تفتتح ورشة العمل الوطنية 
التحضيرية األولى لمؤتمر ستوكهولم +50

بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم واألسنان: 

عشرات األطفال يشاركون 
في فعالية "فلسطين تبتسم"

"العربية األمريكية" تعقد دورة تدريبية 
لموظفي العالقات العامة بـ"األمن الوطني" 

ج��ن��ن-ع��ي س��م��ودي-ن��ظ��م��ت دائرة 
ال�����ع�����ام�����ة وك����ل����ي����ة اآلداب يف  ال�����ع�����اق�����ات 
ال�����ج�����ام�����ع�����ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة دورة 
تدريبية عىل مدار 4 أيام حول "اإلعام 
استهدفت  ال������ص������ح������ف������ي"،  وال������ت������ص������وي������ر 
العامة  ال���������ع���������اق���������ات  دوائ�������������������ر  م�������وظ�������ف�������ي 
الضفة  ال������وط������ن������ي يف  األم�������������ن  ج�������ه�������از  يف 
الغربية، حيث عقدت الدورة يف مقر 

قيادة املنطقة يف محافظة طوباس.
انطلقت فعاليات الدورة التدريبية 
بحفل افتتاح، حضره كا من، نائب 
ق���ائ���د م��ن��ط��ق��ة ط����وب����اس ال���ع���ق���ي���د أحمد 
الباز، وعميد كلية اآلداب يف الجامعة 
ال����ع����رب����ي����ة األم����ري����ك����ي����ة ال�����دك�����ت�����ور مصدق 
براهمة، ومدير دائرة العاقات العامة 
يف ال���ج���ام���ع���ة األس�����ت�����اذ ف�������ادي جمعة، 
ومدير دائرة العاقات العامة واإلعام 
يف قيادة منطقة طوباس العقيد كمال 

دويكات.
اف��ت��ت��ح ال��ح��ف��ل، ن��ائ��ب ق��ائ��د منطقة 
طوباس العقيد الباز بكلمة رحب فيها 

ب��ال��ح��ض��ور، ن��اق��ا تحيات ق��ائ��د منطقة 
ط��وب��اس ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن ب��اس��م رشيد، 
وأشاد بالدور الذي تقوم به الجامعة 
العربية األمريكية، موجها الشكر لها 
لتنظيم ه��ذه ال���دورة التدريبية، وأكد 
ع���ىل أه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ب���ن ج��ه��از األمن 

الوطني والجامعة.
م����������ن ج�������ه�������ت�������ه، أع����������������رب ع������م������ي������د كلية 
ال���دك���ت���ور مصدق  ال��ج��ام��ع��ة  اآلداب يف 
ب���راه���م���ة ع����ن ف����خ����ره الخ���ت���ي���ار الجامعة 
يف ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة مما 
يؤكد عىل ثقة املؤسسات الفلسطينية 
ال���ح���ك���وم���ي���ة م���ن���ه���ا وال����خ����اص����ة واألهلية 
الجامعة  أن  إىل  م����ش����را  ب���ال���ج���ام���ع���ة، 
ت���ق���وم ع����ىل أه�������داف ث����اث����ة، م����ن بينها، 
خ�����دم�����ة امل����ج����ت����م����ع امل������ح������ي، م����ع����رب����ا عن 
ال����ج����ام����ع����ة يف ع����ق����د ورشات  ج�����ه�����وزي�����ة 
متخصصة مع جهاز األمن الوطني يف 

املستقبل القريب.
ب����دوره، ق��ال م��دي��ر دائ���رة العاقات 
ال�����ع�����ام�����ة يف ال����ج����ام����ع����ة األس�������ت�������اذ فادي 

التي  ال������ت������دري������ب������ي������ة  ال�������������������دورة  أن  ج�����م�����ع�����ة 
العاقات  م����وظ����ف����ي دوائ�����������ر  ت����س����ت����ه����دف 
ال������ع������ام������ة يف ج������ه������از األم������������ن ال������وط������ن������ي يف 
الضفة ستنظم عىل مدار أربعة أيام، 
استوديو  يف  اخ����ت����ت����ام����ه����ا  ي�����ت�����م  ان  ع�������ىل 
ال���ج���ام���ع���ة ل���ت���ط���ب���ي���ق م�����ا ت�����م ت���ق���دي���م���ه يف 
املحاضرات النظرية، موضحا أن هذه 
ال����دورة ستفتح آف��اق��ا ك��ث��رة يف العمل 
يف ظل ما يشهده اإلعام من تطورات 

حديثة.
التدريبية،  ال����������������دورة  أن  إىل  ي������ش������ار 
ستتضمن آلية كتابة الخرب، والتصوير 
الجرافييك،  وال����ت����ص����م����ي����م  ال����ص����ح����ف����ي، 
حيث س��ي��درب فيها، ع��ىل م��دار األيام 
األربعة، كا من، مساعد عميد كلية 
اإلع���ام الحديث يف الجامعة األستاذ 
س��ع��ي��د أب����و م���ع���ا، وامل���ح���اض���ر يف قسم 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واإلع�������ام يف الجامعة 
األستاذ صدقي موىس، وموظف دائرة 
العاقات العامة يف الجامعة األستاذ 

محمود أبو فرحة.

ب�������رزي�������ت -اف�����ت�����ت�����ح�����ت رئ������ي������س سلطة 
التميمي،  ن����س����ري����ن  د.  ال����ب����ي����ئ����ة  ج����������ودة 
ام�����������������س، يف ج�������ام�������ع�������ة ب����������رزي����������ت ورش����������ة 
ال�����ع�����م�����ل ال�����وط�����ن�����ي�����ة ال����ت����ح����ض����ري����ة األوىل 
بحضور   ،50+ س������ت������وك������ه������ول������م  مل�������ؤت�������م�������ر 
ممثل رئيس جامعة برزيت د. عماد 
الصريف، وممثل برنامج األمم املتحدة 
اإلن�����م�����ايئ ال����س����ي����دة اي�����ف�����ون ه���ي���ي وعدد 
من املهتمن يف املجال البيئي. وأكدت 
ب�������أن ه�������ذه ورش���������ة العمل  د. ال���ت���م���ي���م���ي 
ال���وط���ن���ي���ة األوىل وامل�������ش�������اورات ت������أيت مع 
ك����اف����ة ال����ق����ط����اع����ات م�����ن أج�������ل الوصول 
اىل تقرير وطني يقدم اىل املؤتمر الذي 
سيعقد يف بداية ح��زي��ران ه��ذا العام، 
وال��������ذي ي��ت��ض��م��ن ع������دة م����ح����اور متمثلة 
يف كوكب صحي مزدهر والتعايف من 
كوفيد19 وسبل تحقيق وتنفيذ أهداف 

التنمية املستدامة البيئية.
ك����ل����م����ت����ه����ا إىل ض����������رورة  وأش������������������ارت يف 
ل�������ل�������وق�������وف أمام  ال������ت������ك������ات������ف وال������ت������ك������ام������ل 
املخاطر واملهددات التي تواجه كوكبنا 
ك�����ظ�����اه�����رة ت�����غ�����ر امل�������ن�������اخ وات��������س��������اع رقعة 
الحيوي  ال�������ت�������ن�������وع  وف����������ق����������دان  ال�����ت�����ص�����ح�����ر 
والحياة الربية وتدهور األرايض الزراعية 

واستنزاف املوارد الطبيعية وغرها.
اإلسرائيي  االح��������ت��������ال  ب���������أن  وب�����ي�����ن�����ت 
ت���ح���ق���ي���ق أهدافنا  أم����������ام  ي����ش����ك����ل ع����ق����ب����ة 
البيئي  ب�������ال�������واق�������ع  وال�������ن�������ه�������وض  ال����ب����ي����ئ����ي����ة 

م��ن خ���ال س��ي��ط��رت��ه ع��ىل م��ص��ادر املياه 
واملوارد الطبيعية وال سيما يف املناطق 
املسماة ج ومصادرة األرايض وتجريفها 
الشرعية  غ�������ر  امل�����س�����ت�����وط�����ن�����ات  وإق��������ام��������ة 
واملعسكرات ووضع اليد عىل املحميات 
الطبيعية وتهريب النفايات إىل أرايض 

دولة فلسطن.
وأوض���ح���ت د. ال��ت��م��ي��م��ي ب���أن سلطة 
جودة البيئة أعدت العديد من الخطط 
واالسرتاتيجيات الوطنية لحماية البيئة 
ول��ت��وط��ن أه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة املستدامة، 
م������ش������رة إىل ت������أث������ر ج�����ائ�����ح�����ة ك�����وف�����ي�����د 19 
عىل خطط وعمل املؤسسات الوطنية 

جميعا دون استثناء.
وبدورها ثمنت السيدة ايفون دور 
سلطة ج��ودة البيئة وجامعة برزيت 
وكافة الشركاء يف تسريع تنفيذ خطط 
ال��ع��م��ل ال��ت��ش��اوري��ة ل��وض��ع خ��ط��ة عمل 
املستدامة  ال���ت���ن���م���ي���ة  ب������أه������داف  م���رت���ب���ط���ة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة إلع�����داد ال��ت��ق��ري��ر ال��وط��ن��ي حول 
م���ح���اور امل���ؤت���م���ر ال��رئ��ي��س��ي��ة وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
ك��وك��ب صحي ي��وف��ر االزده����ار للجميع 
ت�������ع�������ايف م�������س�������ت�������دام من  وال��������ت��������وص��������ل اىل 

كوفيد 19.
أع��������رب د. الصريف،  وم�������ن ج����ه����ت����ه، 
عن سعادة الجامعة إلطاق سلسلة 
االس���ت���ش���ارات ال��وط��ن��ي��ة يف إط�����ار مؤتمر 
س��ت��وك��ه��ول��م +50 ، م���ؤك���داً ع��ىل التزام 

ال���ب���ي���ئ���ي���ة كقضايا  ب���ال���ق���ض���اي���ا  ال����ج����ام����ع����ة 
محورية ذات أهمية محليا وعاملياً.

وأكد عىل إيمان الجامعة بالشراكة 
ال������ك������ام������ل������ة م���������ع م�����خ�����ت�����ل�����ف ال������ف������اع������ل������ن يف 
ب�����م�����ا يشمل  م����ج����ت����م����ع����ن����ا ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي 
املؤسسات الحكومية وغر الحكومية 
والناشطن  امل�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة  وامل���������ؤس���������س���������ات 

البيئين يف فلسطن.
وش������م������ل������ت ال����������ورش����������ة ت������ق������دي������م عرض 
ح������������������ول خ�������ل�������ف�������ي�������ة امل�����������ؤت�����������م�����������ر وإض���������������������������اءات 
ح�������ول واق���������ع ف���ل���س���ط���ن ض����م����ن املحاور 
الرئيسية للمؤتمر وتقسيم املشاركن 
اىل م��ج��م��وع��ات ع��م��ل مل��ن��اق��ش��ة النتائج 

الخاصة باملجموعات.
ويف ال��س��ي��اق ذات�����ه، ب��ح��ث��ت د. التميمي 
وال������وف������د امل������راف������ق ل����ه����ا م�����ع رئ����ي����س الجامعة 
د. ب����ش����ارة دوم��������اين، س���ب���ل ت���ع���زي���ز التعاون 
املشرتك، مثمنة دور الجامعة يف املشاورات 
الوطنية شاكرة استضافتهم لهذه الورشة.
وأكد د. بشارة خال اللقاء، عىل اهتمام 
العلمية  األب���������ح���������اث  م�������ج�������ال  يف  ال�����ج�����ام�����ع�����ة 
املرتبطة بالطبيعة والبيئة والتنوع الحيوي 
امل�����ت�����ج�����ددة والبناء  امل������ن������اخ وال�����ط�����اق�����ة  وت�����غ�����ر 
األخ������ض������ر وال�����ص�����دي�����ق ل���ل���ب���ي���ئ���ة ب�����اإلض�����اف�����ة اىل 
حرص الجامعة توسيع املساحات الخضراء 
وزراعة األشجار وتشجيع الطواقم والطلبة 
ع�����ىل ت���ب���ن���ي ت����وج����ه����ات واع�����ي�����ة ت����خ����دم البيئة 

الفلسطينية.

رام ال���ل���ه- اخ��ت��ت��م��ت أرب�����ع جامعات 
ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ب����ق����ي����ادة ج����ام����ع����ة القدس 
ال������ث������اث������اء، مشروع  امل�����ف�����ت�����وح�����ة، ام��������س 
اإلن�������ج�������ل�������ي�������زي�������ة كلغة  ال�������ل�������غ�������ة  "ت������ع������ل������ي������م 
أجنبية يف م��ؤس��س��ات التعليم العايل 
ت�����ح�����ت رعاية  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة"، وذل�����������ك 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
أ. د. محمود أبو مويس، خال حفل 
ختامي أقيم يف فندق الكرمل بمدينة 

رام الله.
اللغة  "ت�����ع�����ل�����ي�����م  م���������ش���������روع  وي������ع������ت������رب 
اإلنجليزية كلغة أجنبية يف مؤسسات 
TEFL_( التعليم العايل الفلسطينية
ePAL( أحد مشاريع "إيراسموس+" 
التعليم  م�������ج�������ال  يف  ال�����������ق�����������درات  ل������ب������ن������اء 
ال����ع����ايل، وي����ه����دف إىل ت���ط���وي���ر القدرات 
ومهاراتهم  ل�����ل�����م�����ت�����ع�����ل�����م�����ن  ال�������ل�������غ�������وي�������ة 
اإلنجليزية،  ال��������ل��������غ��������ة  يف  وت��������م��������ي��������زه��������م 
ويتكون اتحاد فريق العمل من تسعة 
شركاء، 5 منهم من االتحاد األوروبي 
 TU Chemnitz ج�������ام�������ع�������ة  وه������������������م: 
لفرهامبتون  وج�������ام�������ع�������ت�������ا  األمل����������ان����������ي����������ة، 
ال�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ة واألن�����������اض�����������ول ال�������رتك�������ي�������ة، و
   Universal Learning Systems
فلسطينية:  وج����ام����ع����ات  اإلي�����رل�����ن�����دي�����ة، 
القدس املفتوحة، وفلسطن األهلية 
ال��ج��ام��ع��ي��ة، واالس���ت���ق���ال، وفلسطن 
ال����ت����ق����ن����ي����ة "خ���������ض���������وري"، ب������اإلض������اف������ة إىل 

معهد "بيتمان".
الوزير  ق�������������ال  ال���������س���������ي���������اق،  ه�������������ذا  ويف 
أب���������������و م�����������وي�����������س: "ي���������س���������ع���������دين أن أك�����������ون 
م���ع���ك���م ال����ي����وم ل���اح���ت���ف���ال م����ع جامعة 
ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة وج��م��ي��ع الجامعات 
الفلسطينية واألوروبية؛ الختتام هذا 
امل��ش��روع ال��ذي حّقق نتائج مهمة عىل 
صعيد تعزيز تعليم اللغة اإلنجليزية، 

وت������ح������س������ن ت�����ع�����ل�����ي�����م ال������ل������غ������ة م���������ن خال 
التعاون ونقل الخربات بن الجامعات 

الفلسطينية واألوروبية".
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه، ق���������ال رئ������ي������س جامعة 
القدس املفتوحة أ. د. سمر النجدي: 
"م������ن دواع��������ي س��������روري أن أرح�������ب بكم 
يف ه���ذا امل��ؤت��م��ر ال��خ��ت��ام��ي ال����ذي تنظمه 
بالتعاون  امل���ف���ت���وح���ة  ال�����ق�����دس  ج���ام���ع���ة 
مع الجامعات الفلسطينية واألوروبية 
ال���ش���ري���ك���ة مل�����ش�����روع "اي�����راس�����م�����وس +"، 
تطوير  ع������������ىل  امل��������������ش��������������روع  ع��������م��������ل  ح��������ي��������ث 
م��ق��ررات دراس��ي��ة حديثة وم��رن��ة بنمط 
التعليم املدمج، وتدريب أعضاء هيئة 
ال��ت��دري��س يف ال��ج��ام��ع��ات الفلسطينية 
ع����ىل أح������دث أس���ال���ي���ب ال���ت���دري���س للغة 

اإلنجليزية".
برنامج  م��������دي��������ر  ك������������ان  ج�������ان�������ب�������ه،  م���������ن 
"إي���راس���م���وس +" يف ف��ل��س��ط��ن د. عبد 
ال���ك���ري���م دراغ������م������ة، ق����د ب�������ارك للشركاء 
اإلنجاز،  ه��������ذا  وامل����ح����ل����ي����ن  األوروب���������ي���������ن 
 TEFL وقال: "تضمنت خارطة طريق
العديد من األنشطة، وهي: اإلعداد، 
والتنفيذ،  وال�����ت�����ط�����وي�����ر،  وال����ت����ص����م����ي����م، 
تقنياً   )15( ت�������دري�������ب  وت���������م  وال�����ت�����ق�����ي�����ي�����م، 
تكنولوجيا  م����ن����ص����ات، ودم�������ج  إلن�����ش�����اء 
تفاعلية،  ك�����ت�����ب  وت������ط������وي������ر  ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م، 
 ،Moodle  باستخدام LMS وتطبيق
ك��م��ا أق�����ام ال��ف��ن��ي��ون ب��ت��ج��رب��ة استخدام 
)5( م��خ��ت��ربات ل��غ��وي��ة الس��ت��خ��دام��ه��ا يف 
التعلم املدمج، وتم تدريب )15( عضواً 
من أعضاء هيئة التدريس، تمكنوا من 
تطوير أربعة كتب مدرسية تركز عىل 
النهج املتمحور حول الطالب بداًل من 

النهج املتمحور حول املعلم".
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه، ق���������ال رئ������ي������س جامعة 
فلسطن التقنية "خضوري" أ. د. نور 

أبو الرب: "إننا كشركاء تكنولوجيا يف 
ه���ذا امل���ش���روع س��ع��ي��دون ب��ال��وص��ول إىل 
نهايته، ألنه يسهم يف تطوير التعليم 
م���دى ال��ح��ي��اة وال��ت��ع��ل��ي��م ط��وي��ل األمد، 
ونحن يف "خضوري" ُسعدنا بتحقيق 
ه���ذا اإلن���ج���از وإن���ت���اج م���ق���ررات تعليمية 
ضمن هذا املشروع لبناء قدرات طواقم 

وكوادر التعليم العايل".
يف سياق متصل، قال رئيس جامعة 
االس��ت��ق��ال أ. د. ص��ال��ح أب���و إص��ب��ع، إن 
"الجامعات الفلسطينية سعيدة بهذا 
الربنامج الذي يسهم يف تطوير التعليم 
ف��ي��ه��ا"، م��ق��دم��اً ش��ك��ره لكل م��ن أسهم 
يف ه���ذا اإلن���ج���از وع���ىل رأس���ه���م جامعة 
التعليم  ووزارة  امل�����ف�����ت�����وح�����ة  ال��������ق��������دس 

العايل والبحث العلمي.
جامعة  رئ���������ي���������س  ق��������������ال  ذل������������������ك،  إىل 
الزير،  ع�������م�������اد  د.  األه�������ل�������ي�������ة  ف����ل����س����ط����ن 
التعليم  ط��������واق��������م  م��������ن  م�����ج�����م�����وع�����ة  إن 
ال����ع����ايل ح���ص���ل���وا ع����ىل ت���ج���رب���ة متقدمة 
الرقمي  ال������ت������ع������ل������ي������م  دم��������������ج  ك������ي������ف������ي������ة  يف 
ب���امل���ف���اه���ي���م ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة، داع������ي������اً إلنشاء 
وحدة "لاستفادة من التدريب الذي 
ح�����ص�����ل�����ن�����ا ع�����ل�����ي�����ه يف ه�����������ذا امل����������ش����������روع من 
أج��ل توسيع عمل الجامعات يف هذا 
املجال، حيث أدخل املربمجون ضمن 
ال���ع���م���ل األك����ادي����م����ي م����ن أج�����ل تسهيل 

تقديم املعلومات األكاديمية".
ع����������رض ألوراق  وت�����خ�����ل�����ل االح�������ت�������ف�������ال 
ع��ل��م��ي��ة رك����زت ع���ىل ن��ت��ائ��ج امل���ش���روع من 
حيث تحسن مهارات اللغة اإلنجليزية 
ال�����ت�����دري�����س�����ي�����ة وطلبة  ال����ه����ي����ئ����ة  ألع�������ض�������اء 
ال�����ج�����ام�����ع�����ات ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة م������ن خال 
اس����ت����خ����دام أف���ض���ل األس����ال����ي����ب الرتبوية 
التي  ال��ح��دي��ث��ة  التكنولوجية  واألدوات 

ترثي العملية التعليمية.

رام ال��ل��ه-م��راس��ل "ے"ال��خ��اص-
وفا-شارك عشرات األطفال يف مدرسة 
ال������ب������رة األس�����اس�����ي�����ة امل����خ����ت����ل����ط����ة، امس، 
ال���ل���ج���ن���ة الوطنية  ن���ظ���م���ت���ه���ا  ف���ع���ال���ي���ة  يف 
ل���ص���ح���ة ال����ف����م واألس������ن������ان ت���ح���ت عنوان 
"ف��ل��س��ط��ن ت��ب��ت��س��م"، ب��م��ن��اس��ب��ة اليوم 
ال��ع��امل��ي لصحة ال��ف��م واألس���ن���ان، الذي 
أقره االتحاد العاملي لألسنان عام 2013 

ويحتفل به يف 20 آذار من كل عام.
وج������������اءت ال����ف����ع����ال����ي����ة ب�����ال�����ت�����ع�����اون مع 
والتعليم،  وال�����رتب�����ي�����ة  ال����ص����ح����ة  وزاريت 
وجمعية  األس�����������ن�����������ان،  أط��������ب��������اء  ون�������ق�������اب�������ة 
اإلغ�����اث�����ة ال���ط���ب���ي���ة، وال�����خ�����دم�����ات الطبية 
ال���ع���س���ك���ري���ة، ووك�����ال�����ة غ�����وث وتشغيل 

ال�����اج�����ئ�����ن ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن "أون�����������������روا"، 
األس��������ن��������ان يف جامعتي  ط�������ب  وك������ل������ي������ات 

القدس والعربية األمريكية.
وق����ال����ت م����دي����رة وح�������دة ص���ح���ة الفم 
واألس����ن����ان يف وزارة ال��ص��ح��ة ب���ه���ادر طه 
"ص��������ادف ق���ب���ل ي����وم����ن، ال����ي����وم العاملي 
واالحتفال  واألس��������ن��������ان،  ال�����ف�����م  ل���ص���ح���ة 
بهذا اليوم يعزز ويدعم الصحة السنية 

يف فلسطن والعالم أجمع".
ن�����ق�����ي�����ب نقابة  ق������������ال  ن������اح������ي������ت������ه،  م���������ن 
أطباء األسنان، املتحدث باسم اللجنة 
الوطنية العليا لصحة الفم واألسنان 
بسام النوباين، إن الفعالية ُنظمت يف 
مدرسة لألطفال لتوعيتهم وإرشادهم 

بكيفية العناية بأسنانهم.بدوره، قال 
مدير ع��ام الصحة الشمولية يف وزارة 
الرتبية والتعليم محمد الحواش، إن 
الفعالية تهدف لرفع درجة الوعي عند 
امل�����راح�����ل العمرية  األط�����ف�����ال خ����اص����ة يف 
التغذية  م��������ن  ن�����������وع  ول������ت������وف������ر  األوىل، 
السليمة لهم.وتابع أن املدرسة مكان 
ال���������ف���������ائ���������دة عىل  ت�����ق�����ت�����ص�����ر  ال  إذ  م���������ه���������م، 
الطاب أنفسهم، وإنما ُتنقل الخربة 
ألهاليهم، متأما أن تكون الفعاليات 
الصحية مرافقة للفعاليات التعليمية.

وذكر الحواش، أن اللقاءات مستمرة 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ىل االس���ت���دام���ة يف قضايا 

الصحة والتوعية.

ندوة ثقافية بطولكرم 
احياًء ليوم الشعر العالمي 

وذكرى الراحل التل
ط��ول��ك��رم-م��راس��ل"ے"ال��خ��اص-ن��ظ��م��ت وزارة ال��ث��ق��اف��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
مديرية الرتبية والتعليم واملجلس االستشاري الثقايف، ندوًة بمناسبة يوم الشعر العاملي 
وإحياًء لذكرى الشاعر األردين مصطفى وهبي التل " عرار "، ضمن فعاليات يوم الثقافة 
ال��وط��ن��ي؛ وذل����ك يف م��درس��ة ب��ن��ات ال��ع��دوي��ة ال��ث��ان��وي��ة ت��ح��دث ف��ي��ه��ا ال��ش��اع��ران م��ح��م��د زايد 
وأحمد شكري، والكاتب األس��ر املحرر مؤيد عبد الصمد، بحضور مدير مكتب الوزارة 
منتصر ال��ك��م، وم��دي��رة امل��درس��ة ع��اي��دة ن��اي��ف��ة، ومعلمات اللغة العربية وال��ع��ش��رات من 

طالبات املرحلة الثانوية.
وأثنت نايفة عىل دور وزارة الثقافة يف الحراك الثقايف يف املحافظة، ويف تعميق االنتماء 

للحركة الثقافية الفلسطينية التي واكبت حركات النضال الوطني.
وتحدث الكم عن اليوم الوطني للثقافة الذي يصادف الثالث عشر من آذار، وهو يوم 
مياد الشاعر الكبر محمود درويش، حيث أخذت وزارة الثقافة عىل عاتقها وبتكليف 
م���ن م��ج��ل��س ال���������وزراء، االح���ت���ف���ال ب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ك���ل ع�����ام، م���ن خ����ال ت��ن��ظ��ي��م الفعاليات 
ال���ف���ك���ري���ة واالح����ت����ف����ال����ي����ة ال����خ����اص����ة ب����ه����ذه ال������ذك������رى ب����ال����ت����ع����اون م�����ع امل����ؤس����س����ات الفلسطينية 
املختلفة، م��ؤك��داً أن ه��ذه املناسبة ليست فقط لتكريم الشاعر دروي��ش فحسب، وإنما 

كافة مبدعينا ومثقفينا.
كما قدم الكم نبذة عن الشاعر" عرار"، الذي تم اعتماده رمزاً للثقافة العربية للعام 
��ز ع���رار ب��أَنّ��ه ش��اع��ر األردن ال��ق��وم��ي، وامل��ؤس��س ل��ح��رك��ة ال��ش��ع��ر األردين  2022؛ وق����ال: " ت��م��َيّ
ال��ح��دي��ث، وه���و م��ن األص����وات األردن���ي���ة امل��م��ي��زة ال��ت��ي ب���رزت واش��ت��ه��رت، وك���ان م��م��ث��ًا لفرتة 
اإلمارة وبداية تأسيس اململكة. وهو الذي حرص عىل غرس الروح الوطنية بن املواطنن 

يف الوقت الذي كانوا فيه بحاجة لذلك".
وق��ال األس��ر امل��ح��رر عبد ال��ص��م��د،أن ال��ث��ورة الفلسطينية رسخت مبدأ الثقافة نضال 
وتحرر؛ مشراً إىل ما يحمله شهر آذار من مناسبات وطنية واجتماعية كمعركة الكرامة 
ويوم األم ويوم املرأة وعن ذكرى يوم األرض الخالد قائًا:"تمر علينا الذكرى لتذكرنا بما 
نتعرض ل��ه م��ن عمليات نهب وم��ص��ادرة واع��ت��داء م��ن قبل االح��ت��ال اإلس��رائ��ي��ي وبشكل 
يومي، وهذه الذكرى تأيت ليؤكد فيها شعبنا الفلسطيني تمسكه بأرضه وتصميمه عىل 

حقه يف إقامة دولته املستقلة عىل كامل ترابه املحتل".
كما تحدث ع��ن تجربته االعتقالية يف سجون االح��ت��ال التي أم��ى فيها "25" سنة، 
موجهاً تحيته ألسرانا وهم يسجلون ماحم الفداء والبطولة أمام سجانيهم، ويسطرون 
ب���م���داد ال���ش���رف أروع ال��ق��ص��ص يف ت��ح��دي��ه��م امل��س��ت��م��ر إلدارة م��ص��ل��ح��ة ال��س��ج��ون دف���اع���اً عن 
كرامتهم وكرامة شعبهم.وألقى الشاعر الشاب أحمد شكري قصيدة من ديوانه الشعري 
"آراك ح��ي��ف��ا" ب���ع���ن���وان: رب�����ات ال���ه���وي���ة وه����ن ال��ك��ن��ع��ان��ي��ات ال�����ايت س��اه��م��ن يف ال���ح���ف���اظ عىل 
الهوية الفلسطينية، وقصيدة جديدة بعنوان:" امِض بنا".كما ألقى الشاعر محمد زايد 
قصائد:"سحر القريض "، " ظمأ ألل��وان الفرح و" زبد األرض "، يف أج��واء من التفاعل 

والحماسة.ويف نهاية اللقاء، تم تقديم الدروع التكريمية للمشاركن .

اختتام فعاليات توعوية 
بيئية لطلبة النادي البيئي 

في بيت لحم واالغوار
رام الله- اختتمت الجمعية الفلسطينية للبيئة والتنمية املستدامة عددا من 
الفعاليات التوعوية لشهر آذار يف محافظتي بيت لحم واالغوار بمناسبة اليوم 

الوطني للبيئة الفلسطينية.
وت��أيت الفعاليات التوعوية بالتعاون مع سلطة ج��ودة البيئة ضمن مشروع 
م���ح���م���ي���ات ف���ل���س���ط���ن وب�����دع�����م م�����ن م����ؤس����س����ة ه����ان����س زاي����������دل األمل�����ان�����ي�����ة ب����ه����دف رفع 
م���س���ت���وى ال����وع����ي ال���ب���ي���ئ���ي ل�����دى ط���ل���ب���ة األن�����دي�����ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ح�����ول امل���ح���م���ي���ات الطبيعية 
والتنوع البيولوجي وتعريف الطلبة عن بعض الطيور وإث��ارة فضولهم بالعالم 

الطبيعي.
واس���ت���ه���دف���ت ال���ف���ع���ال���ي���ات 323 ط���ال���ب���ا يف ث���م���ان���ي���ة م���������دارس، وت���ض���م���ن���ت طباعة 
ملصقات تعرب ع��ن مفاهيم البيئة الطبيعية يف امل���دارس لتزينها، باإلضافة إىل 

زيارة منطقة مار سابا يف بيت لحم ومحمية العوجا يف اريحا.
ويذكر بأن مشروع محميات فلسطن يساهم تعزيز التوعية والتعليم البيئي 
من خال شركائه يف املدارس والجامعات وذلك من خال تنفيذ األنشطة التي 

تتصل بالطبيعة واملحميات.

فاعلو خير يسددون 
أقساطا جامعية لطلبة

ج��ن��ن-م��ج��د ل��ل��ص��ح��اف��ة-ض��م��ن��ت ح��م��ل��ة "األم������ل "، امل���ق���اع���د ال���دراس���ي���ة لدفعة 
جديدة من الطلبة يف الجامعات الفلسطينية بعدما تربع فاعلو خر باقساطهم 

البالغة 3500 دوالر أمريك .
وذكر رئيس الحملة الصحفي عي سمودي، أن الطلبة األيتام "ديار وميساء 
وأم��ون��ة واح���م���د"، ل��م يتمكنوا م��ن ت��س��دي��د أق��س��اط��ه��م ال��ج��ام��ع��ي��ة للفصل الثاين 
ب��س��ب��ب ال�����ظ�����روف امل�����ادي�����ة ال���ص���ع���ب���ة ألس����ره����م ، وف������ور ن���ش���ر ق��ص��ص��ه��م يف صحيفة 
"ے"، س����ارع أه���ل ال��خ��ر ل��ل��ت��ربع وت���أم���ن م��ق��اع��ده��م. وش��ك��ر ال��ط��ل��ب��ة صحيفة 
"ے" وأصحاب االي��ادي البيضاء من املحسنن واملحسنات ملؤازرتهم وانقاذ 

مستقبلهم .

احياء الذكرى ال 54 لمعركة الكرامة 
في جنين وطوباس 

"العودة" واتحاد جمعيات الشابات 
المسيحية يفتتحان "مساحة آمنة" بطولكرم

طولكرم-احتفل مركز العودة لتأهيل الطفولة والشباب هنا امس، بافتتاح املساحة 
اآلمنة املخصصة لألنشطة الطابية والشبابية، ضمن برنامج "منابر الشباب" الذي ينفذه 
اتحاد جمعيات الشابات املسيحية يف فلسطن، بالشراكة مع ملتقى "الشراكة الشبابي".
وحضر االفتتاح السكرترة العامة التحاد جمعيات الشابات املسيحية يف فلسطن أمل 
ترزي، وممثلون عن الشركاء ومؤسسات املجتمع املحي.وأكدت ترزي، عىل أهمية هذه 
املساحة لتشجيع الشابات والشبان عىل طرح مبادرات مجتمعية وطرح أفكارهم وإطاق 
قدراتهم الكامنة، مشرة إىل ضرورة توفر هذه املساحات للشباب يف ظل الظروف الصعبة 
التي يعيشونها، باإلضافة إىل دورها يف تحفيز روح اإلبداع والعمل والتطوع ورفع الوعي 
بالقضايا املجتمعية واك��ت��س��اب امل��ه��ارات وب��ن��اء ال��ق��درات املختلفة.وشددت ع��ىل أن اتحاد 
جمعيات الشابات املسيحية يف فلسطن، يويل أهمية قصوى للشابات والشباب ضمن 
برامجه املختلفة وخطته االسرتاتيجية، إيمانا منه بدورهم يف صنع التغير اإليجابي يف 
املجتمع.بدوره، قال منسق األنشطة والربامج يف مركز العودة عاء سروجي، إن هذه 
املساحة ستكون مفتوحة أم��ام الشابات والشبان والطلبة من مختلف أنحاء محافظة 
طولكرم، لطرح وتنفيذ مبادراتهم املجتمعية، واملشاركة يف الفعاليات والربامج والدورات 
التي ستنظمها.وتخلل حفل االفتتاح تعريفا بالربامج وال��دورات التي ستقدم للشابات 
والشبان يف محافظة طولكرم، وفتح باب التسجيل يف 10 دورات متخصصة يف مجاالت 
مختلفة، إىل جانب عرض فيديو حول فكرة وهوية املساحة اآلمنة والربامج التي ستنفذ 
من خالها، ونقاش عام لتطوير أفكار الشباب واحتضانها.يذكر أن "منابر الشباب" هو 
مشروع ينفذ يف محافظات: طولكرم، وجنن، وبيت لحم، وأري��ح��ا األغ���وار، بالتعاون 
م��ع جمعية ال��ش��اب��ات/ الشبان املسيحية يف ال��روي��ج، وب��ال��ش��راك��ة م��ع مؤسسات محلية 
قاعدية وجامعات فلسطينية.ويهدف املشروع إىل خلق مساحات آمنة للشابات والشبان 
للتعبر عن أفكارهم وتفعيل دوره��م من أجل صنع التغير يف مجتمعاتهم من خال 
تحسن قدراتهم الحياتية والحقوقية، كما يسعى إىل تعزيز تمثيل الشابات والشبان 
يف عمليات صنع القرار من خال املشاركة يف منابر محلية ووطنية ودولية، ويستهدف 

الفئة العمرية ما بن 16–30 عاما.

جنن-طوباس-عي سمودي -نظمت 
والوطني،  ال�����س�����ي�����ايس  ال�����ت�����وج�����ي�����ه  ه����ي����ئ����ة 
الشهداء  ل����ت����خ����ل����ي����د  ال�����وط�����ن�����ي�����ة  وال�����ه�����ي�����ئ�����ة 
العرب، وعدد من الفعاليات الوطنية، 
ام���س، مهرجاناً الح��ي��اء ذك���رى معركة 
ال����ك����رام����ة ، ب���م���ش���ارك���ة امل����ح����اف����ظ  اللواء 
السيايس  وامل��������ف��������وض  ال���������رج���������وب،  أك�����������رم 
ال���ع���ام وال���ن���اط���ق ب��اس��م األج���ه���زة األمنية 
ال�����ل�����واء ط������ال دوي������ك������ات، وم���م���ث���ي عدة 
ال����ع����م����ل الوطني  م�����ؤس�����س�����ات وف�����ص�����ائ�����ل 
وامل�����ج�����ال�����س ال����ب����ل����دي����ة وال������ق������روي������ة وطاقم 
ال�����ج�����راح�����ي�����ة األردن���������ي���������ة ، وذلك  امل�����ح�����ط�����ة 
ع��ىل م��ق��ربة ش��ه��داء ال��ج��ي��ش األردين يف 
بلدة الكفر قضاء جننن والذين ارتقوا 

عام 1967 .
وتم قراءة الفاتحة عىل ارواح شهداء 
الفلسطينين  م��������ن  ال�������ك�������رام�������ة  م������ع������رك������ة 
واألردنين، ثم ألقيت عدة كلمات لكل 
م��ن امل��ح��اف��ظ ال��رج��وب وال��ل��واء دويكات 
ومحمد الحبش رئيس الهيئة الوطنية 
واسامة البزور ممثاً عن فصائل منظمة 
ال���ت���ح���ري���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وف���������داء تركمان 
نائبة رئيس اللجنة الشعبية لاجئن، 

حيث أشادوا جميعا بهذه املعركة التي 
ام��ت��زج فيها ال��دم األردين والفلسطيني 
م��ق��اوم��ة املحتل اإلسرائيي،وقدموا  يف 
ال������ذي دافع  ل��ل��ج��ي��ش األردين  ال���ت���ح���ي���ات 
ع������ن ف���ل���س���ط���ن وال�������ق�������دس يف ال������ع������ام 4٨ 

والعام 67 .
وق���ال ال��رج��وب:"ت��أيت ه��ذه الفعالية 
ت���خ���ل���ي���داً ل��ت��ض��ح��ي��ات ال����ش����ه����داء، االكرم 
م����ن����ا ج����م����ي����ع����اً، ال������ذي������ن ارت�������ق�������وا يف سبيل 
الدفاع عن أرض الوطن"، مستذكراً يف 
الوقت ذاته معركة الكرامة التي تعترب 
رم������زاً ل��ل��ت��ض��ح��ي��ة واالخ�������اء وال����وح����دة بن 
الشعبن الفلسطيني واألردين، ومثلت 

انتصار الحق واإليمان بالقضية.
ويف ن���ه���اي���ة ال���ف���ع���ال���ي���ة، ج�����رى افتتاح 
يف  االردين  ال�������ج�������ي�������ش  ش�����������ه�����������داء  م���������ق���������ربة 
ب�����ل�����دة ال����ك����ف����ر ، وال������ت������ي ت����ض����م رف����������ات 14 
شهيدا من الجيش األردين وجميعهم 
النصب  واف�������ت�������ت�������اح   ، اإلس�������������م  م������ج������ه������ويل 
ال���ت���ذك���اري ل��ش��ه��داء ال��ج��ي��ش األردين يف 
ب�����ل�����دة ال������ي������ام������ون، وأي������ض������ا زي�����������ارة النصب 
ال������ت������ذك������اري ل�����ش�����ه�����داء دول����������ة ال������ج������زائ������ر يف 

برقن .

فعاليات  ط������������وب������������اس،أح������������ي������������ت  ويف 
امل�������������ح�������������اف�������������ظ�������������ة،ام�������������س،ال�������������ذك�������������رى ال��������������������������54 

للمعركة، بحضور رسمي وشعبي.
ووضع املشاركون أكاليل من الورود 
عىل أضرحة شهداء الجيش األردين، يف 
املقربة الواقعة شمال طوباس، والذين 
ارتقوا دفاعا عن فلسطن خال حرب 

النكسة عام 1967.
وق�������ال امل����ح����اف����ظ ي����ون����س ال�����ع�����ايص: إن 
م����ع����رك����ة ال�����ك�����رام�����ة ه������ي ي��������وم ت����أك����ي����د عىل 
القضية  وأن  ال�������ع�������رب�������ي،  ال�������������دم  وح�������������دة 
الفلسطينية ل��ن ت��م��وت ب��ال��ت��ق��ادم، كما 
أن ه�����ذه امل���ع���رك���ة وض���ع���ت ح�����دا لظنون 
االحتال بأنهم لن يواجهوا مقاومة بعد 
ن��ك��س��ة ع�����ام 1967، وال����ت����ي اح���ت���ل���ت فيها 

إسرائيل باقي فلسطن التاريخية.
ب��دوره، قال أمن سر حركة "فتح" 
يف ط���������وب���������اس م������ح������م������ود ص��������واف��������ط��������ة، إن 
ال���ش���ه���داء م���ن ال��ج��ي��ش األردين، الذين 
ارت���������ق���������وا دف��������اع��������ا ع��������ن ف�����ل�����س�����ط�����ن، أك����������دوا 
ل���ل���ع���ال���م ب������أن ال���ق���ض���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة لن 
ك��������ل الشعوب  ق�����ض�����ي�����ة  ت��������م��������وت، وأن��������ه��������ا 

العربية، والضمائر الحية.

احتفال في اريحا بمناسبة يوم البيئة الوطني 
أري������ح������ا-م������راس������ل"ß"ال������خ������اص-

البيئة،امس،  أح���ي���ت س��ل��ط��ة ج�����ودة 
ب���م���دي���ن���ة أري�����ح�����ا، ي�����وم ال���ب���ي���ئ���ة الوطني 
يف اح��ت��ف��ال ت��ح��ت ش��ع��ار " معا لوقف 
تهريب النفايات"، بمشاركة محافظة 
أري���������ح���������ا واألغ�������������������������وار، وح���������ض���������ور رسمي 

وشعبي.
وقالت مديرة سلطة جودة البيئة 
يف أري��ح��ا واألغ�����وار رب���ى ع��ب��د الهادي، 
إن أكرث من 100 عملية تهريب نفايات 
ض�����ب�����ط�����ت خ������������ال ال���������ع���������ام امل������������������ايض، تم 
إرج�������اع أك�����رث م����ن ن��ص��ف��ه��ا إىل الجانب 

اإلسرائيي.
وأوض�������������������ح�������������������ت ع�����������ب�����������د ال�������������������ه�������������������ادي أن 
"االحتال اإلسرائيي يستخدم ساح 
ب���ك���ل أش���ك���ال���ه���ا يف أراضينا  ال����ن����ف����اي����ات 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، وال�����ت�����ي ال ت���ق���ل خطرا 
عن بنادقه املوجهة ضد أبناء شعبنا، 
ض�����ارب�����ا ب����ع����رض ال����ح����ائ����ط ك�����ل املواثيق 

واالعراف الدولية".
من  ال���������ش���������رك���������اء  أن  إىل  وأش�����������������������ارت 
امل��ؤس��س��ات املدنية واألم��ن��ي��ة ك��ان لهم 
عمليات  م�����ك�����اف�����ح�����ة  يف  ال������ك������ب������ر  األث��������������ر 
ال�����ت�����ه�����ري�����ب ه������������ذه، ول����������م ت������دخ������ر جهدا 

التهريب  م��������ح��������اوالت  ل�����ك�����ل  ل����ل����ت����ص����دي 
عرب الحدود.

محافظ  ن���������ائ���������ب  ب�����������دوره�����������ا،ق�����������ال�����������ت 
أريحا واألغ��وار يسرى السويطي، إن 
الحيوي  وال��ت��ن��وع  الفلسطينية  البيئة 
وحمايتهما ورعايتهما أولوية وضرورة 
الوعي  ت������ع������زي������ز  إىل  داع���������ي���������ة  م������ل������ح������ة، 
املجتمعي باملحافظة عىل البيئة أمام 
ع��ن��ص��ر ال���خ���ط���ر ال���رئ���ي���س ال������ذي يتهدد 
االحتال  وه���������و  ف����ل����س����ط����ن  ال����ب����ي����ئ����ة يف 
اإلسرائيي وإجراءاته وجرائمه بحق 

األرض واإلنسان.

حمد تبحث التعاون المشترك مع المديرة 
التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة

رام الله-ناقشت وزيرة شؤون 
امل���������������رأة آم�������������ال ح��������م��������د،ام��������س، مع 
امل������دي������رة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل���ه���ي���ئ���ة األمم 
امل����ت����ح����دة ل����ل����م����رأة س���ي���م���ا بحوث، 
س�����ب�����ل ال�������ت�������ع�������اون وال�������ش�������راك�������ة مع 

املؤسسات الدولية.
اللقاء  خ���������ال  ح�����م�����د  وأك�������������دت 
ال���������ذي ع����ق����د ع������رب ت���ق���ن���ي���ة "زوم"، 
ع�������ىل ه������ام������ش ف�����ع�����ال�����ي�����ات ال�����������دورة 
امل���������رأة باألمم  "66 "ل���ج���ن���ة وض������ع 
امل���ت���ح���دة، ع����ىل خ��ص��وص��ي��ة دولة 
انتهاكات  ب������س������ب������ب  ف������ل������س������ط������ن، 
اإلسرائيي  االح��������ت��������ال  س�����ل�����ط�����ات 

بحق شعبنا ومقدراته.
كما ناقشت عددا من املطالب 
ل���������دول���������ة ف�����ل�����س�����ط�����ن، ت�����ت�����م�����ث�����ل يف: 

إص��������������دار ق������������رار م�������ن ق�����ب�����ل مجلس 
األمن األممي مماثل للقرار رقم 
1325 يعالج الخصوصية للمرأة 
ال��������������رازح��������������ة تحت  ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة 
االح����ت����ال، وال���رتك���ي���ز ع���ىل دورها 
يف ت��ن��ف��ي��ذ أج����ن����دة امل�������رأة والسام 
واألم��ن، وأهمية توفر الحماية 
ل���ل���م���رأة ت��ح��ت االح����ت����ال، وإنتاج 
بالعدالة  ي����ت����ع����ل����ق  ب�����م�����ا  امل������ع������رف������ة 
البيئية والتغر املناخي، وتضمن 
 "Gender Profile" مخرجات 
ت��������ط��������وي��������ره الح���������ق���������ا ضمن  امل�����������زم�����������ع 
املتحدة،  األم����������������م  اس�������رتات�������ي�������ج�������ي�������ة 
وإعطاء مشاريع النساء األولوية 
بمشاريع صندوق املناخ األخضر، 
باإلضافة إىل تعزيز الشراكة مع 

هيئة األمم املتحدة للمرأة.
ب��دوره��ا، ش���ددت ب��ح��وث عىل 
الفلسطينية،  ال���ق���ض���ي���ة  أه����م����ي����ة 
وحل الدولتن، وإنهاء االحتال 
اإلسرائيي، وأف��ادت نيتها زيارة 
العاجل  ال�����ق�����ري�����ب  يف  ف����ل����س����ط����ن 
ل�����اط�����اع ع�����ىل االن�����ت�����ه�����اك�����ات بحق 
ومناقشة سبل  الفلسطينيات، 
وآليات تعزيز دور الوزارة املحوري 
واملتعلق بتحقيق املساواة ما بن 
الجنسن، والبناء عىل الشراكات 
مع هيئات األمم املتحدة األخرى 
ال�����������ازم لتحقيق  ال������دع������م  ل����ت����وف����ر 
للنهوض  ال����������������������������������وزارة  ت��������ط��������ل��������ع��������ات 
بمكانه املرأة الفلسطينية محليا 

ودوليا.


