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سؤال عالماشي

اجتماع القاهرة... بين الواقع والمطلوب!! 

موفق مطر

 وال يعتبــر المجتمــع متحــررا وحرا ما لــم يلتزم بتطبيق 
وتنفيذ مبدأ التعايش مع األفكار والنظريات السياســية أو 
المعتقدات ما دامت منســجمة مع قانون الســلم األهلي، 
وخاليــة من مصطلحات التخويــن والتكفير والتمييز بكل 

انواعه.
 مناظــرات الكتــل الطالبية وانتخاب مجلــس الطلبة في 
جامعــة بيرزيت - بشــكل عــام دون الدخــول في بعض 
التفاصيل- كانت انعكاسا طبيعيا للصورة االيجابية التي 
نريدها لحياتنا الديمقراطية اآلنية والمســتقبلية..صورة 
تعزز ثقتنا بقدرة األجيال المتتابعة على رسم مخططات 

مستقبلها بما ينسجم مع المتغيرات في العالم.
 انتخابات طلبة جامعة بيرزيت كانت برهانا ســاطعا على 
أننا نريد صورة ثالثية األبعاد لحياتنا الديمقراطية، العقل 
بال حدود هو بعدها األول، والعمل بمســؤولية وأمانة، أما 
البعــد الثالث فهــو الوطن بكل ما تعنيه الكلمة من انتماء 
والتزام ووفاء وتضحيــة وعطاء، فنحن نؤمن بأن الوطن 
للجميع، وان العمل من أجله لن يستقيم دون فكر وطني 

وإنساني متحرر من النزعات  الذاتية والفئوية.
يهمنا انكسار وكسر قيود كبلت بها عقول شريحة مهمة من 
شباب فلسطين، ويجب العمل على مساعدتهم لتحريرهم 
من منظومة مشــايخ (جماعة االخوان المســلمين) الذين 
اخضعوهم لتطبيقات التبعية والتسليم، وأوصدوا بصيرة 
كل شــاب انتمــى إلى جماعتهــم بأقفال (الحــرام والكفر 
والخيانــة)، ولــن نقدر علــى تحريرهــم اال بدمجهم في 
تجاربنا الديمقراطية ، وفتح محافل الحوار معهم ليتبينوا 
الفــارق الهائــل بين منظومة مشــايخهم التــي تريدهم 
مجــرد أدوات وأعداد ال أكثر في خدمة مشــاريع  وأجندات 
ليســت ذات صلة بالوطن، وبين مــن يريدهم أن يكونوا 
شــركاء في الوطــن، يفتحون عيونهم، ويقــرأون أحداثه 
ببصيرتهــم، فنحــن نريــد ذاكرتهــم كجزء مــن الذاكرة 
الوطنيــة الجامعــة، وليس كما يريدها مشــايخهم مجرد 
(شــريحة) لمنافعهم  وحســاباتهم في حواســيبهم قابلة 
للتخزين والتفريغ دون نقاش أو سؤال !!. انتخابات جامعة 
بيرزيــت أثبتت صحة وصواب منهج الحياة القائل: «عامل 
النــاس كما تحــب أن يعاملوك بــه» فالشــباب المؤمنون 
بالديمقراطية كمنهج للحياة  المعاصرة  لن تصيبهم عدوى 
الدكتاتورية والظالمية واحتكارالسلطة والقمع والتنكيل 
وحتى القتل كما فعلت وتفعل حماس في غزة، حتى ولو 
كانوا متضررين ممن يمارسها كمنهج حياة، ذلك أن خير 
مقاومة لهذا المنهج المدمر، هو إحياء منهج الديمقراطية 
والحرية في االختيار وتداول السلطة سلميا باالرادة الحرة 
المعبــر عنها باالنتخابــات، وتكريس لغة الحوار بين أبناء 
الوطن الواحد ..فاألصل ان يعمل المرء وفق ايمانه بالمنهج 
الذي يعتقد انه االصوب واألســلم، وبذلك يجسد مدرسة 
المســتقبل التي ســتبقى مفتوحة على آفاق االنســانية 
مادامــت تعتمد منهج الديمقراطية واالمتحانات والتجارب 

العملية سبيال لمن اراد نيل شهادات النجاح.

عــن الحقــوق العربية متمثلــة بوحدة اقطارهــا وأمنها 
وقوتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات الخارجية 

ومنها:  
أوال: اإلعالن عن وقف اشكال االتصاالت والعالقات كافة 
التــي تمثل في حال اســتمرارها مكافــأة ودعما لمجرم 

الحرب نتنياهو وزمرته.
  ثانيــا: رفض االزدواجيــة األميركية بالتعامل مع جميع 

القضايا العربية وخاصة الفلسطينية. 
  ثالثــا: رفض االنحياز األعمــى للرئيس ترامب وإدارته 
للمشــروع الصهيوني التوســعي الذي يســمى «صفقة 
القرن» الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإلى 

تنصيب الكيان الصهيوني زعيما للمنطقة. 
رابعا: تبني ودعم الموقف الفلســطيني بإنهاء االحتالل 
لألراضي الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران 1967  
تنفيــذا لقــراري مجلــس األمــن رقــم (242) و(2334) 
كمقدمة لتنفيذ باقي القرارات الدولية خاصة قرار رقم 

(181) وقرار (194). 
خامسا: ربط مســتوى العالقات السياسية واالقتصادية 
والثقافية مع الواليات المتحدة األميركية بمدى احترامها 
للحقوق العربية وابتعادها عن القبول بافرازات ونتائج 
العدوان بل ورفضها.  سادســا:  تأمين الدعم السياسي 

واالقتصادي لفلسطين ودعم صمود شعبها. 
سابعا: دعوة المجتمع الدولي إلى عزل الكيان الصهيوني 
وفرض العقوبات السياســية واالقتصادية والعســكرية 
لتقويضه أسس ميثاق األمم المتحدة الذي يحظر االعتداء 

واحتالل أراض بالقوة. 
ثامنا: دعم أي مفاوضات عبر مؤتمر دولي تهدف الى وضع 
جدول زمني إلنهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني 

من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
المشــكلة الرئيســية للقضية الفلســطينية تكمن في 
االحتالل اإلسرائيلي الغاشم المدعوم من الرئيس ترامب 

وإدارته القائم على حق القوة وتغييب قوة الحق. 
فهــل من امل أن تمثــل قــرارات وزراء الخارجية العرب 
الخطــوة األولى نحو الدفاع عن نفســها ومصالحها وان 

تمثل فلسطين ساحتها األولى؟؟

 تدمير منهجي لآلثار التاريخية والحضارية، وذات األهمية 
اإلســتراتيجية بالنســبة للحضارة اإلنسانية؟ هل بادرت 
دولــة من الدول لرفع صوتها لتقول: ال لما يجري، وكفى 
عبثا بالتاريخ والحضارة اإلنسانية، التي تحتضنها األرض 
العربيــة؟ ومــا أهمية وقيمــة المال العربــي إن لم يحم 
التــراث التاريخي والحضاري في أرض العرب؟ وهل تلك 
االنظمــة التي دفعت المليارات مــن الدوالرات األميركية 
لتدمير الدول الشــقيقة، تعي األبعاد الخطيرة لما يجري 
في األرض العربية، أم انها تجهل ذلك؟ وهل يمكن للعرب 
والمســلمين ان يتعلموا من الدرس الفرنســي اإليجابي 

تجاه كاتدرائية نوتردام؟
اتمنى أن يستلهم األشقاء العرب وقادة الدول اإلسالمية 
الــدرس والعبــرة مما جرى في فرنســا، ليعيدوا االعتبار 
لذاتهم وتاريخهم وحضارتهم، التي هي جزء أصيل من 

الحضارة العالمية. فهل يفعلون؟ 
 oalghoul@gmail.com

انخفاض على
أما غدا، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نســبيا الى بارد، ويطرأ 
ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي 
العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لســقوط 
أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشــمالية. 
والثالثــاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها 

أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3-2 درجات مئوية. 

«فتح»: لهذه
 الدولي، ولســنا بحاجة إلى أكثر مــن هذا الوضوح في األقوال 
واألفعــال لكي نحكــم على أفكاركم بأنها فاشــلة وغير قابلة 

للتطبيق مطلقا».
وكان غرينبالنــت طلب في تصريحاتــه األخيرة «عدم إضاعة 

الفرصة واالنتظار، وعدم الحكم مسبقا على صفقة القرن».
وأوضح القواســمي فــي بيان أصدره امــس، «أن مجرد اعتبار 
القــدس موحدة عاصمة لكيان االحتالل اإلســرائيلي كفيال أن 
نرفض أي شــيء يصدر عنكم، فما بالكم بسلســلة القرارات 
المتتالية الظالمة والمجحفة بأبسط حقوقنا، فال حل من قريب 
أو بعيد دون أن تكون القدس كما أقرها القانون الدولي عاصمة 
لدولة فلســطين، وال يمكن لنا أن نقبل حتى بقراءة أفكاركم 
التــي صيغت بتطابــق مطلق مــع موقف اليمين االســرائيلي 
المتطرف، والتي تلغي تاريخنا وحاضرنا ومســتقبلنا، وتدخل 
الصراع في دهاليز وأتون الصراع الديني الذي سيحرق األخضر 

واليابس».

الرئيس يلتقي
لألراضي العربية الفلسطينية وتوسيع المستعمرات االستيطانية 

وضمها الى دولة االحتالل».
وبين رأفت أن التسريبات التي تصدر عن اإلدارة األميركية حول 
ما يســمى «صفقة القرن» ما هــي اال تهيئة للرأي العام لتلك 
األفكار والتي باتت معروفة ويتالعب مروجوها بالنفي والتأكيد 
حول بنودها بهدف خداع الراي العام العربي والفلسطيني، داعيا 
جميع األحزاب العربية إلى ممارسة الضغوط على دولهم لرفض 
التعاطي مع الخطة األميركية وااللتزام بقرارات القمم العربية.

جنود االحتالل
 دهس الطفل محمد رائد عسكر (5 أعوام) من الفرديس شرق 
بيت لحم، وتم نقله إلى احد المستشفيات في مدينة القدس، 

ووصفت حالته بالمتوسطة.

الخالدي: الرئيس
 أن الرئيــس ســيلقي كلمة يكشــف فيهــا عن الخيــارات التي 
ســتتخذها القيادة المتمثلة بتطبيق قرارات المجلس الوطني 
الفلســطيني، لمواجهة المخاطر والتحديــات المقبلة من دولة 

االحتالل االسرائيلي واإلدارة األميركية.
وتابع: «سيتم التشاور مع وزراء الخارجية العربية من أجل العمل 
على إيقاف هذه التحديات، وتفعيل شبكة األمان المالية العربية 
لدعم الموازنة الفلســطينية، خاصة في ظل احتجاز اسرائيل 

ألموال المقاصة منذ نحو شهرين».

وثيقة مسربة
الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية، وعلى الدول العربية 
ن، بشكل كامل، الالجئين»، وأضاف  المحيطة بإسرائيل أن توطّ
كوشنر في بريده اإللكتروني «مهم جدا أن نبذل جهدا خالصا 
وحقيقيا لعرقلة عمل األونروا»، وعلّل ذلك بالقول إن األونروا 
«تبقي على الوضع القائم لألبد، وهي منظمة مرتشــية وغير 

ناجحة وال تساهم في الدفع بعملية السالم»، حسب تعبيره.
ورغــم أن البريد اإللكتروني المســرب مقتطع وغير كامل، إال 
أنه يشير إلى موقف اإلدارة األميركية من واحد من أبرز وجوه 
الصراع العربي اإلســرائيلي، وهــو حق العودة، الذي يبدو من 
البريد واالقتباسات الواردة فيه، واإلجراءات الالحقة، أن كوشنر 

يصطف إلى جانب الرواية اإلسرائيلية.

الجمهوري رومني
 بذلــك علــى تقرير المحقق الخاص روبــرت مولر الذي أوضح 
كيــف أن ترامب ســعى لتعطيــل التحقيق فــي عالقات حملته 

الرئاسية بروسيا.
ولم يثبت مولر تواطؤ فريق حملة ترامب مع موسكو ولم يوجه 
اتهاما للرئيس بعرقلة سير العدالة ولكن التقرير قدم تفاصيل 

كثيرة لمحاوالت ترامب إحباط التحقيق.
وقــال رومني إن عدم وجود أدلة كافيــة التهام ترامب بالتآمر 
مع خصم أجنبي أو عرقلة ســير العدالة ، والتي قال إنها كانت 
ستؤدي إلى أزمة دستورية، «أنباء طيبة». وقال في بيان على 
تويتــر «ومع ذلك فإنني أشــعر بغثيان مــن حجم عدم األمانة 
والتضليل وتفشيهما بين أفراد في أعلى المناصب في األرض 
بمــا فــي ذلك الرئيس. لقــد راعني أيضا من بيــن أمور أخرى 

ترحيب مواطنينــا الذين يعملون في حملة الرئيس بالحصول 
على مســاعدة من روســيا بما في ذلك معلومات تم الحصول 
عليها بشكل غير قانوني وعدم تحرك أي منهم إلبالغ سلطات 
إنفاذ القانون األمريكية وتشــجيع رئيس الحملة بشكل فعال 

المصالح الروسية في أوكرانيا».
وكان رومني من المنتقدين بشدة لترامب خالل حملة انتخابات 
الرئاســة فــي 2016 قبــل التفكير فيه لفترة وجيزة كمرشــح 

لمنصب وزير الخارجية في إدارة ترامب.
ويخالف تصريحه الحاد يوم الجمعة موقف الجمهوريين اآلخرين 
والبيــت األبيــض الذي وصــف التقرير بأنه انتصــار للرئيس. 
ووصف ترامب مرارا التحقيق بأنه» حملة لتقويض ســمعته» 

وأصر على عدم تورطه في تواطؤ أو عرقلة لسير العدالة.

المصريون يصوتون
بنعــم بينما حملوا األعالم وارتــدوا قمصانا كتبت عليها عبارة 
«اعمل الصح» وهي العبارة التي كتبت على آالف الالفتات في 
القاهرة قبل االستفتاء. وطافت حافلة من طابقين تنطلق منها 
األغاني الوطنية بشوارع بها مراكز اقتراع قرب ميدان التحرير 
مهد االنتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 بعد 30 

عاما في الحكم.
وقالت منى قرشــي التي ترأس منظمــة غير حكومية قبل أن 
تدلي بصوتها في مركز اقتراع بوســط القاهرة إنها شــاركت 
في االســتفتاء «عشــان خاطر أنا مؤمنة بــأن كل اللي بيعمله 
الريس (هو) لصالح الوطن وشــايفة ان احنا عايزين المسيرة 

تكمل ومحناش عايزين حاجة توقفها».
وإذا وافــق الناخبون على التعديالت فمن شــأنها تمديد الفترة 
الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له 

بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024.
وســتجعل الرئيــس يتحكم أيضا فــي تعيين رؤســاء الهيئات 
القضائيــة والنائــب العام من بيــن مجموعة من المرشــحين 
تقترحها تلك الهيئات. وســتضيف التعديالت إلى مهام القوات 
المســلحة «صــون الدســتور والديمقراطيــة والحفــاظ علــى 

المقومات األساسية للدولة ومدنيتها».
ويبلغ عدد الناخبين المســجلين نحو 62 مليوناً، حســب بيانات 
الهيئــة الوطنيــة لالنتخابات. ويتوقع أن تعلــن النتائج في 27 
نيسان المقبل. ويجري االقتراع وسط انتشار أمني مكثف من 
الجيش والشرطة وعناصر من الشرطة النسائية، حول مراكز 
االقتراع المزينة بألوان العلم المصري، وفق مراسلي فرانس 

برس.
وبثــت مراكز االقتراع فــي حي المنيل (غــرب القاهرة) أغاني 
وطنيــة أمــام أبوابهــا، وعلقت صــور الرئيس السيســي على 
الحوائط الخارجية للجان االقتراع. ومنذ أســبوع امتألت شوارع 
القاهــرة وغيرهــا مــن مــدن البالد بالفتــات تدعو إلــى تأييد 
التعديالت على دســتور 2014 الذي حد عدد الواليات الرئاسية 
باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حمالت «نعم» 

االعالنية في الصحف.
وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ســاحقة من 531 صوتا 
من أصل 554 نائبا، الثالثاء على التعديالت التي شملت تمديد 

فترة الرئاسة.
وفــي حوار مع صحيفة األهــرام الحكومية الجمعة قال رئيس 
الهيئة الوطنية لالنتخابات الشين ابراهيم إن تمرير التعديالت 
الدســتورية يحتــاج إلى موافقة «األغلبيــة المطلقة من جملة 

األصوات الصحيحة (...) وال يتطلب نصابا معينا».

تتمـــــات

 مصدر قضائي: التحقيق مع البشير بعد العثور على مبالغ مالية كبيرة في منزله
الخرطــوم - وكاالت - قــال مصــدر قضائــي فــي الســودان 
لـ»رويترز» امس، إن النيابة العامة فتحت بالغين ضد الرئيس 
المخلوع عمر البشير بتهم غسل األموال وحيازة أموال ضخمة 

دون مسوغ قانوني.
وأضاف المصدر أن االســتخبارات العســكرية نقلت معلومات 
للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي 
ما أدى لقيام قوة من االستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل 
وعثــرت في إحدى الغرف على حقائــب بها أكثر من 351 ألف 
دوالر وســتة مالييــن يــورو إضافة إلى خمســة ماليين جنيه 

سوداني.
وقــال المصدر «وكيــل النيابة األعلى المكلــف من المجلس 
العســكري بمكافحــة الفس اد أمــر بالقبض علــى الرئيس 
الســابق وباســتجوابه عاجال تمهيــدا لتقديمــه للمحاكمة». 

وأضاف المصدر «ســتقوم النيابة باستجواب الرئيس السابق 
الموجود داخل سجن كوبر». وأشار المصدر إلى أن استجواب 
البشير لم يتم بعد وأن اثنين من أشقائه اعتقال أيضا بسبب 

مزاعم فساد.
وأطــاح الجيــش بالبشــير فــي 11  نيســان بعــد أشــهر من 
االحتجاجات على حكمه وتم احتجازه في مقر إقامة رئاســي. 
والبشير مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم 
ارتــكاب إبادة جماعية في منطقــة دارفور غرب البالد. وقالت 
مصادر من عائلته في اآلونة األخيرة إنه نقل إلى سجن كوبر 

مشدد الحراسة في الخرطوم.
وقال حســن بشــير وهو أســتاذ العلوم السياسية في جامعة 
النيلين إن اإلجراءات التي اتخذت بحق البشير تهدف إلى إيصال 
رسالة لشخصيات أخرى مقربة من حكمه مفادها أنهم ليسوا 

فــوق القانون. وأضــاف «المحاكمة هي خطوة يريد المجلس 
العسكري اتخاذها إلرضاء المحتجين من خالل تقديم البشير 

للعدالة».
ونجا البشير من العديد من حركات التمرد المسلحة واألزمات 
االقتصادية ومحاوالت من الغرب لفرض عزلة دولية عليه خالل 
حكمه الذي امتد 30 عاما قبل أن يطاح به في انقالب عسكري.

وفي االعتصام المقام أمام مقر وزارة الدفاع السودانية والذي 
بدأ في السادس من نيسان وقف محتجون بجوار صور للبشير 

تدعو المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته.
ويطالــب تجمع المهنيين الســودانيين الذي يقود االحتجاجات 
بمحاســبة البشــير وأعضاء إدارته وتطهير البالد من الفساد 
والمحســوبية وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات 

األخيرة من حكم البشير.

 طولكرم: انتخاب هيئة 
إدارية جديدة التحاد لجان المرأة

طولكــرم  - وفــا- انتخــب اتحاد 
االجتماعي  للعمــل  المــرأة  لجان 
فــي محافظــة طولكــرم امس، 
خالل  الجديــدة،  االدارية  هيئتــه 
مؤتمره األول «شهيدات محافظة 
طولكرم، صمود،  تحدي، حرية»، 
العدويــة  مدرســة  قاعــة  فــي 

بالمدينة.
وفازت15 ســيدة بعضوية الهيئة 
اإلدارية الجديدة: ميسون شاكر، 
سلمان،  وسوســن  جدبة،  وزكية 
وفاتنة حمد، وهمت الشنتير، ورنا 
عبيد، وبهادر رزق اهللا، وناريمان 
أبو شــمس، وفوز تاية، وســهير 
خضر، ومهدية الهمشري، وأروى 
قزمــوز، وعفاف الزبــدة، وصباح 

الشرشير، وتغريد سارة.
وجددت الفائزات العهد للشهيدات 
والجرحى،  واألســرى  والشــهداء 
وأكــدن مواصلــة النضــال حتى 
التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية 
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

الشريف.
لجــان  اتحــاد  رئيســة  وقالــت 
المــرأة للعمــل االجتماعي فدوى 
البرغوثــي: إن هــذا المؤتمر هو 

جزء من سلســلة مؤتمرات يقوم 
بهــا االتحــاد الــذي يمثــل اإلطار 
الفتحــاوي النســائي الجماهيري 
لحركة فتح، وتم إنهاء االنتخابات 
فــي محافظــات رام اهللا والبيرة، 
وطوباس،  وسلفيت، وبيت لحم، 
مــس  لخا ا لمؤتمــر  ا ليــوم  ا و
بطولكرم، مشيرة إلى أنه سيتم 
فــي  المؤتمــرات  كل  اســتكمال 
الضفــة وقطاع غزة تمهيدا لعقد 
المؤتمر العام الذي سينتخب فيه 
مكتب االتحاد والهيئة القيادية له.

واســتذكر نائب محافظ طولكرم 
مصطفــى طقاقطــة، المناضلة 
الراحلــة ربيحــة ذياب مؤسســة 
اتحــاد لجــان العمــل االجتماعي، 
كافــة  فــي  النضالــي  ودورهــا 
المجاالت على الســاحة الوطنية، 
مثمنــا هــذا المؤتمر الــذي جمع 
المناضالت الفتحاويات تحت راية 
فتــح، وبالدور البنــاء الذي تؤديه 

المرأة في المجتمع الفلسطيني.
وقالــت عضــو اللجنــة المركزية 
إن  ســالمة،  دالل  فتــح  لحركــة 
هــذا المؤتمــر يأتــي فــي إطــار 
رؤية الحركة تجــاه تعزيز الحياة 

أطــر  وتجديــد  الديمقراطيــة، 
الحركة سواء النسوية والشبابية 

أو األطر التنظيمية والحركية.
وأضافــت، «نحن مســتمرون في 
هذه المؤتمرات التي من شــأنها 
أن تقــوي مــن عزيمتنــا، وتقوي 
إرادة أوالدنــا وبناتنا في مواجهة 
االحتــالل وتعزيــز دورهــم فــي 
كل  ضــد  الشــعبية  المقاومــة 

مخططات االحتالل».
وأشاد أمين سر حركة فتح إقليم 
طولكرم حمدان اســعيفان، بدور 
المــرأة الذي يعتبر جزءا أساســيا 
مشــيرا  الوطنية،  المنظومة  من 
إلى أن حركة فتح أشــركت المرأة 
في العمــل والريادة، ونجحت في 
إثبات دورها النضالي على الساحة 
الفلســطينية وهي مستمرة في 

النضال والمثابرة.
لجــان  اتحــاد  رئيســة  وباركــت 
المرأة سابقا في طولكرم عفاف 
الزبدة، نجاح العملية الديمقراطية 
التــي عززت من مشــاركة المرأة 
الفلسطينية الفتحاوية في العمل 
النضالــي والفاعــل فــي حمايــة 

المشروع الوطني.

 «القدس المفتوحة» في الخليل 
تخرج مجموعة من الدورات التدريبية

الخليل- الحياة الجديدة- نظم فرع جامعة القدس المفتوحة في الخليل حفالً 
لتخريج المشاركين في عدد من الدورات التدريبية، بلغ عددهم (56) خريجاً من 

طلبة الجامعة والمجتمع المحلي.
وقــال المســاعد األكاديمي ماجد أبــو ريان: إن أهمية هذه الــدروات تكمن في 
تطوير القدرات الشــخصية للطلبة وزيــادة خبراتهم العملية وتنمية مهاراتهم 

ورفع مستوى كفاءتهم المهنية وتفعيل دورهم في المجتمع.
وكان مركز التعليم المستمر نظم  دورة في «لغة االشارة الفلسطينية» اشرفت 
عليهــا رائــدة الدويك بواقــع (30) ســاعة تدريبية، هدفت إلــى تعريف الطلبة 
المشــاركين بأهمية لغة اإلشــارة محلياً وعالمياً وتزويدهم بالتدريب المتدرج 
على أساليب التخاطب اإلشاري المختلفة من خالل حركات اليدين وتعابير الوجه، 
واكســاب الطلبة المعرفة والمهارات الالزمة لالتصال والتواصل وكســر حاجز 

الصمت بين الطالب وذوي االحتياجات الخاصة من فئة الصم.
كمــا نظم المركز أيضاً دورة «ICDL» بإشــراف المدربيــن رمزي الحيح وأمجد 
التعمري بواقع (60) ســاعة تدريبية وهدفت الى تعريف المشــاركين للمهارات 
األساسية الســتخدام حزم (Micro soft office)، ودورة «المحاسبة المحوسبة» 
بإشــراف كامل عمرو بواقع (30) ساعة تدريبية هدفت للتعريف بأهم البرامج 
المحاســبية في ســوق العمل المحلــي، باالضافة الــى دورة «اضطرابات طيف 
التوحد»، وأشرف عليها محمود عبيد التي عرفت الطلبة المشاركين الى كيفية 
التعامل مع األطفال من هذه الفئة وطرق عالجها، ودورة «شــبكات الحاسوب» 
التي أشرف عليها محمد عودة بواقع (100) ساعة تدريبية وهدفها تعريف الطلبة 
بالعمل الفني في مجال شــبكات الحاســوب وإعدادها وتركيبها واألمور الفنية 
المتعلقة بها، باإلضافة الى تمكين الطلبة وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الفنية 

وصقل مواهبهم وتطوير أعمالهم والمساهمة في توفير فرص عمل لهم.
وأكــد منســق التعليم المســتمر في فرع الخليــل ابراهيم ملحــم على أهمية 
هــذه الدورات إلعداد كوادر فنية قادرة على االنخراط في بيئة العمل الميداني 
بالقطاعيــن العام  والخاص من خالل تدريبهم علميــاً وعملياً، وقال: ان مركز 
التعليم المســتمر وخدمة المجتمع في فرع الخليل سيعمل على فتح مزيد من 
الدورات النوعية التي تعمل اضافة كبيرة لمهارات وقدرات ومعارف الطلبة وبناء 

أفراد المجتمع.


