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جامعة القدس المفتوحة  تختتم دورتين تدريبيتين في بيت لحم وجنين
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
اختتم مركز التعليم المستمر 
وخدمة المجتمع بفرع جامعة 
القــدس المفتوحة في بيت 
اإلشــارة  دورة «لغــة  لحــم 
ى  لمســتو ا - لفلسطينية ا
األول»، بواقــع (25) ســاعة 

تدريبية.
وشــارك فــي هــذه الــدورة 
(16) متدربــاً ومتدربــة من 
طلبــة الجامعــة وخريجيها، 
بإشــراف طاقم مــن جمعية 
الفلسطيني،  األحمر  الهالل 
عصفور،  أســمهان  أ.  وهم: 
وأ. إبراهيــم أبو عامرية، وأ. 

حنان خليل.
هدفــت الدورة إلــى تعريف 
المشاركين بمفهوم اإلعاقة 
وأنواعهــا، والثقافة اللغوية 
لــدى الصم، وبنيــة تركيب 
وأهمية  اإلشــارية،  الجمــل 
الوجه.  وتعبيــرات  اإليماءات 
كما تدرب المشــاركون على 
آليــة التواصل مع الصم من 
خالل التواصل بلغة اإلشارة 
واستخدام األبجدية اإلشارية 
وتعــرف  لجســد.  ا ولغــة 
ثقافــة  علــى  المشــاركون 
مقومات  واســتثمار  الصــم 

لغة اإلشارة.
كمــا اختتــم مركــز التعليم 

المســتمر وخدمــة المجتمع 
لقــدس  ا معــة  جا بفــرع 
المفتوحــة في جنيــن دورة 
بعنــوان «الرخصة  تدريبية 
الحاســوب  لقيــادة  الدوليــة 
ICDL «، بواقع (60) ســاعة 
تدريبية، وذلك ضمن سلسلة 
الدورات التي يطرحها المركز 
المحلي.  والمجتمــع  للطلبة 
واســتفاد مــن الــدورة (16) 
متدربــاً من طلبــة الجامعة 
وأشــرف  المحلي،  والمجتمع 

ســامر  م.  المــدرب  عليهــا 
مطاحن.

وهدفت الدورة الى إكســاب 
المتدربيــن مهــارة التعامل 
مع الحاســوب وحزمة برامج 
(أوفيــس)، وتهيئــة الطالب 
رخصــة  امتحــان  لتقديــم 
الدوليــة  الحاســوب  قيــادة 
علــى  والحصــول   ،(ICDL)
شهادة (ICDL) الدولية التي 
تعترف بها (138) دولة حول 
العالم، حيث يوجد في الفرع 

مركــز للتدريب واالمتحانات 
الدولية في الرخصة الدولية 
 ،(ICDL) الحاســوب لقيــادة 
كما تعد الجامعة المشــغل 
قيــادة  لرخصــة  الوطنــي 
حيــث  الدوليــة،  الحاســوب 
تقــدم المتدربــون لعدد من 
بنجاح  الدوليــة  االمتحانــات 
داخل الجامعة، وتحديداً في 
مركــز االمتحانــات المعتمد 
من المشغل الوطني لشهادة 

.(ICDL)

يقدم مركز التعليم المستمر 
وخدمة المجتمع سلسلة من 
الدورات التدريبية في اللغة 
العبريــة واللغــة اإلنجليزية 
علــى مســتويات عــدة، كما 
الدورات  من  مجموعة  يقدم 
التي تخدم المجتمع المحلي 
والطلبــة في شــتى مجاالت 
المتدرب  ويحصل  المعرفة، 
في نهاية الدورات التدريبية 
مركــز  مــن  شــهادة  علــى 
معتمدة  المســتمر،  التعليم 
مــن وزارة التربية والتعليم 

العالي.
كما يقدم المركز مجموعة 
المهنيــة  الدبلومــات  مــن 
التربية  وزارة  من  مصدقة 
والتعليــم العالــي، ومنهــا 
فــي فــرع جنيــن: دبلــوم 
وإدارة  الحديثة  السكرتاريا 
المهارات  ودبلوم  المكاتب، 
اإلدارية، ومدة الدراسة سنة 
دراســية واحدة، حيث توفر 
الجامعة مجموعة من المنح 
لمــن يلتحــق بالدبلومــات 
الحاليــة،  الفتــرة  خــالل 
ويســتطيع طلبــة الجامعة 
والمجتمع المحلي االلتحاق 
من  الدبلومات  أو  بالدورات 
خالل مراجعة فرع الجامعة 

في جنين.

جانب من الدورة.

الحكواتية مها حنون تستحضر شوارع 
القدس في احتفالية للثقافة بطولكرم

طولكــرم- الحياة الجديدة – مراد ياســين-  
نظمــت وزارة الثقافــة بالتعاون مــع مديرية 
التربية والتعليم في محافظة طولكرم سرداً 
للحكاية الشعبية ضمن رحلة « مجازية « إلى 
مدينــة القدس للحكواتية مهــا حنون؛ وذلك 
لطالبــات مدرســتي العدويــة الثانوية وأبي 
ســلمى الكرمــي في قاعة مدرســة العدوية، 
بحضــور منتصــر الكم مديــر مكتــب وزارة 
الثقافة، وماجدة القبج مديرة مدرسة العدوية 

الثانوية، ومعلمات وطالبات من المدرستين.
 وفــي كلمتها الترحيبية أكدت المربية ماجدة 
القبــج على التعاون المســتمر بيــن مديرتي 
الثقافة والتربية والتعليم من خالل األنشطة 
الالمنهجيــة التــي تســهم في زيــادة الوعي 

وتوسيع مدارك الطلبة.
  وقــال الكم أن هذا اللقاء المميز يأتي ضمن 
فعاليات القدس عاصمة الثقافة اإلســالمية؛ 
بهــدف تعريــف الطالبات علــى معالم مدينة 
القدس وشوارعها وأزقتها بصحبة الحكواتية 
مها حنون، وبهدف توعية الطالبات إلى أهمية 
دعم صمود المقدسيين المرابطين من خالل 
تعزيــز ثقافتهــن عــن عروبة القــدس بكل 

معالمها.
 وانطلقــت الحكواتيــة مها حنــون برحلتها « 
المجازيــة « من طولكرم إلى القدس واصفة 
أدق التفاصيــل التي يمكن أن تراها الطالبات 

في رحلتهن إلى مدينــة القدس من معالمها 
الرئيســية بــدًء مــن مستشــفى ســان جون 
للعيون مروراً بشارع صالح الدين، فأسوارها 
وبواباتها، وما صادفت من مارة وبائعي الكعك 
والحلويات ، وفي زاوية هناك تجلس الحاجة أم 
علي تبيع ما جادت بها أرضها وما صنعت أيديها 
من أكالت تراثية كالملبن والجبنة والزيتون، 
وتبــادل أطراف الحديث عن ثوب الملس الذي 

ترتديه وهو ثوب مدينة القدس .
 وتابعت حنون والطالبات رحلتهن عبر أسواق 
مدينــة القــدس كســوق القطانين، وســوق 
الدباغة وغيرها، ونسجت حواريات هنا وهناك 
مع ســكانها وتجارهــا عن األوضــاع الصعبة 
كصعوبة  التعســفية  االحتاللية  واإلجــراءات 
الحصول على تراخيص البناء وثمنها الباهظ، 
وضرائــب « اآلرنونــا « التــي تثقــل كاهــل 
المقدسي المرابط في المدينة المقدسة دفاعاً 

عن أرضه.
  وفــي نهايــة الرحلــة الشــيقة دعــت حنون 
الطالبــات إلى دعم صمود أهلنا المقدســيين 
مــن خالل القراءة عن تاريــخ مدينة القدس، 
واالستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل 
االجتماعــي فــي دعــوة األصدقــاء واألقارب 
إلــى زيــارة مدينة القــدس والتأكيــد الدائم 
علــى عروبتها رغم المحاوالت االســتيطانية 

المتكالبة في تهويدها وعبرنتها.

«القريون» تزدان بالفوانيس استعدادا لشهر رمضان
الفوانيــس  أنــارت  وفــا-  نابلــس- 
والمصابيح الكهربائيــة حارة القريون، 
وهي واحدة من حــارات البلدة القديمة 
في مدينة نابلس، اســتعدادا الستقبال 
شــهر رمضان المبــارك، وســط أجواء 

احتفالية.
وعلى امتــداد األســابيع الماضية عمل 
عشرات الشبان كخلية نحل، بهدف تنفيذ 
سلسلة فعاليات وأنشطة تستهدف إحياء 
العــادات والتقاليد الرمضانية القديمة، 
وتعيد لها بهجتها بعد سنوات طويلة من 

اإلهمال والتهميش.
جهاد التكروري أحد القائمين على هذه 
الفعاليات يقــول إن «الفكرة جاءت من 
خالل مجموعة مواطنين سكنوا الحارة 
لسنوات طويلة قبل أن ينتقلوا للسكن 
خارجها، وكنا في كل جلســة نســتعيد 
ذكرياتنا فيها وعادات أهلها الرمضانية 
التــي اندثرت، وتســاءلنا لماذا ال نحاول 
التفكيــر فــي إعادة إحياء هــذه العادات 
دون أن ننتظــر مؤسســات أو جمعيــات 
لتقوم بذلك، ولننقذ تاريخنا من الضياع 
وحتى نبقي الجيــل الحاضر على صلة 

بماضيه».
ويضيــف أن «مــا اقترحنــاه لــم يأخــذ 
وقتــا طويال ليدخــل حيــز التنفيذ، بل 
سارعنا للبدء وبخطوات عملية، بدأناها 
باجتماع ضم أهل الحارة، واستمعنا إلى 
مقترحاتهــم ومبادراتهــم، لتكون أول 
خطوة فــي 4 نيســان/ابريل الماضي، 
بالتزامن مع ذكرى اجتياح جيش االحتالل 

اإلســرائيلي لنابلس وبلدتها القديمة، 
حيث أقمنا يوما تطوعيا لتنظيف الحارة 

وأزقتها بمشاركة األهالي».
وتابــع التكــروري، «عقــب ذلــك جرى 
اقتراح أن يتم اســتغالل ساحة القريون 
الواسعة إلقامة فعاليات رمضانية، فبادر 
أحد األشــخاص ممن يملك منشأة فيها 
بالتبــرع بـ200 فانوس إلنارتها، وفعليا 
تــم ذلك، حيث احضرنا الفوانيس التي 
تعمل على «الكاز»، لكن الشباب حولوها 
لفوانيس كهربائية حيث استغرق العمل 

في ذلك أسابيع».
ويقول إنه «جــرى تنظيم احتفالية تم 
خاللها إنارة الحارة وســاحتها الرئيسية 
المواطنين،   مئات  بحضور  بالفوانيس 
ويوما تطوعيــا آخر تم فيه طالء أبواب 
منازل ومحال الحارة بلون موحد وزراعة 

النصب التذكارية للشهداء بالورود».
وبحســب التكروري فإن شــهر رمضان 
سيشهد مجموعة فعاليات تم التحضير 
لها، «حيث سيشهد 9 أيار/مايو ما يعرف 
بالسوق نازل، ويتضمن عربات حلويات 
مجانيــة لألطفال تم التبرع بها من أحد 
المواطنين، وإفطارا جماعيا يشمل 200 
شــخص من أهل الحارة، كذلك فقرات 

الحكواتي وفرق إنشادية».
وتابــع أن فعاليــة مركزية ســتقام في 
ســاحة القريــون تشــمل فــرق كورال 
ومســرح، ودعوة أكبر عــدد من الناس 
للمشاركة بهدف تشجيعهم لزيارة البلدة 

القديمة، وتنشيط االقتصاد فيها.

وهنــاك مــن يراهــن أن هــذه الفعاليات 
ستنتهي بانتهاء شهر رمضان وعيد الفطر 
الســعيد، لكن التكروري يؤكد استمرارية 
العمــل على المدى البعيد. وقال: «وضعنا 
خطة عمل ومن ضمنها إقامة ديوان داخل 
أحد مصانع الصابون المغلقة، وسنحاول 
جلــب تمويل لترميمــه وإعادة تشــغيله، 

بهدف إحياء األبنية أيضا».
كما ســيجري استغالل ســاحة القريون 
إلقامــة معــارض الصناعــات الوطنية 
والمحليــة والنســوية، ووضــع طاوالت 
لعرض تلك المنتجات وتشــجيع الناس 
لإلقبال عليها، واســتغالل أحد بساتين 
الحارة المهملة والبالغة مساحته دونمان، 

ليكون ملعبا لألطفال.
وبين التكروري أن «هذه األعمال أعادت 
للشــباب روح العمل التطوعي وعكست 
مــدى حرصهم علــى البلــدة»، مضيفا 
«لقــد فوجئنــا بالهمة الموجــودة لدى 
شبابنا، لديهم روح للعمل وحب وخوف 
على بلدهم، هــؤالء هم ثروتنا ويجب 
المراهنة عليهــم، والالفت أن ما يجري 
في حارتنا شــجع حــارات البلدة األخرى 
وأحياء واســعة مــن مدينة نابلس على 

المبادرة والعمل».
وأنشــئت صفحة على موقــع التواصل 
االجتماعــي «فيســبوك» باســم الحارة 
لنشــر األنشــطة التطوعية إلــى جانب 
معلومات تاريخية عن أبنيتها وســكانها 

القدامى وتاريخهم.
ويشــير التكروري إلــى أن ذلك جعلهم 

يبادرون للتبرع وتبني المشاريع المراد 
تنفيذها، مســتدركا: «لكن بالنسبة لنا 
فالموضوع المادي حساس واتفقنا أننا 
سنقوم بطلب احتياجاتنا من المتبرع ثم 
يقوم بشــرائها بنفســه، ما يعزز الثقة 

والمصداقية فيما بيننا».
وتتميــز حــارة القريــون كغيرهــا من 
حارات البلدة القديمة بطابعها المعماري 

المــوروث من الحضــارات القديمة التي 
تعاقبــت علــى المدينــة، والتــي تركت 
بصماتهــا التراثيــة والمعماريــة علــى 

مختلف معالمها.
وأصل الكلمة «قريون»، التيني واشتقت 
من كلمة «كرايون» ومعناها «األنبوب»؛ 
وســميت بذلك لكثرة األنابيــب المائية 
والينابيع فيها، وكانت كثير من العائالت 

النابلســية تســكنها، وفيها العديد من 
القصور التاريخية.

وفــي عــام 2002، تعرضت تلــك األبنية 
للتدمير مــن قبل طائرات ودبابات جيش 
االحتالل اإلسرائيلي، عقب اجتياح المدينة 
في عملية يســميها المواطنون «نيســان 
األســود»، وجرى إعــادة ترميم معظمها. 

كما استشهد العشرات من أبناء الحارة.

وزارة الصحة تنشر توجيهات لتجنب 
لدغات األفاعي وكيفية إسعاف المصابين بها

رام اهللا- الحياة الجديدة- دعت وزارة 
الصحة المواطنين الى أخذ الحيطة 
والحذر لتفادي لدغات األفاعي، وذلك 
بعــد ارتفاع درجــات الحــرارة وبدء 
موســم الرحالت، مؤكدة في الوقت 
ذاته توافر مضادات سم األفاعي في 

جميع المستشفيات.
وقالت الــوزارة في بيــان صحفي، 
امــس الجمعــة، إنه نظــرا الرتفاع 
درجــات الحرارة، وانتشــار األفاعي 
بأخــذ  المواطنيــن  نوصــي  فأننــا 
الحيطــة والحــذر للحد مــن حدوث 
اإلصابــات بلدغــات األفاعي، وذلك 
بالقضاء على األسباب التي بدورها 
تجذب األفاعي الى األماكن السكنية 
وبالذات الفئران ومخلفات األطعمة، 
وكذلك إزالة األشــواك وغيرها من 
المقتنيات مــن جوانب الطرق لمنع 
اختباء االفاعي تحتها، وأخذ الحيطة 
أثنــاء الرحالت خصوصــا للمناطق 

الحرجية والبراري.
وأضافت أن األفاعي في فلســطين 
تنقســم إلى 3 أنــواع وهي األفاعي 
غيــر الســامة وتتميــز بعــدم وجود 
أنيــاب للســم فــي فكهــا العلــوي، 
واألفاعــي نصــف الســامة وتتميــز 
بوجــود أنيــاب ولكنهــا غيــر كاملة 
وتمتاز بأن ســمها ضعيف بحيث إنه 
اليؤثر على اإلنســان، والنوع الثالث 
هي األفاعي الســامة وتمتاز بوجود 
زوج مــن األنيــاب الحــادة والطويلة 
والتي قد تكون خلفية وتتصل هذه 

األنيــاب بقناة الســم التــي تقع في 
أعلى الفك العلوي.

 (أعراض اإلصابة بلدغات األفاعي)
وأشــارت الــوزارة إلــى أن األعراض 
الموضعيــة للدغــات األفاعي تحدث 
عــادة في مكان اللدغة، وهي عبارة 
عــن التهابــات وتهتــكات تحدث في 
مكان اللدغة (احمرار وتورم ونزيف 
تحت الجلد)، إضافة إلى أعراض أخرى 
وتحدث في أماكن بعيدة عن اللدغة 
أو عــن العضة، ومنها:غثيان وقيء، 
ضعف عام مــع االنقباض المفاجئ 
والســريع لبعض العضالت وخمول، 
ازدواجيــة في الرؤيــة، وهبوط في 
ضغط الدم مع توقف مفاجئ للقلب.

وأوضحــت أنــه يمكــن أن تتســبب 
لدغات الثعابين السامة في اإلصابة 
بشلل قد يعيق التنفس، واضطرابات 
نزيفيــة يمكنها أن تــؤدي إلى نزف 
ر تداركه،  مميت، وفشل كلوي يتعذّ
وضرر في النسيج يمكنه إحداث عجز 
دائم وقد يســفر عن بتــر األطراف 
فــي بعض األحيان، مشــيرة إلى أن 
المزارعين واألطفال هم أكثر الفئات 
تضرراً من لدغات الثعابين. وكثيراً 
مــا يعانــي األطفــال من آثــار أكثر 
وخامة، وذلك بسبب انخفاض كتلة 

أجسامهم مقارنة بالبالغين.
وتابعــت أنــه وللوقاية مــن لدغات 
الثعابين، فإن على المواطنين عدم 
التعبث بأي شــكل مع الثعابين حال 
رؤيتها، وعدم محاولة قتلها، وانتعال 

أحذية ســميكة وعالية أثناء التنزه، 
وعدم الدخول إلى مناطق الحشائش 
الطويلــة إال بارتــداء أحذيــة جلدية 
ســميك ذات عنــق طويــل، وتجنب 
العبث باأليادي أو األقدام في الجحور 
أو رفع الحجارة واستخدم العصي في 
ذلك سواء في البساتين أو الصحراء، 
مــع الحــرص والحــذر أثناء تســلق 

الصخور.
 (طرق إسعاف خاطئة)

وبينــت الوزارة إلــى أن هناك طرق 
اســعاف يجــب االمتناع عنهــا، حيث 
أثبتــت الدراســات ضررهــا وعــدم 
فائدتهــا، ومنها جرح مــكان اللدغة 
ومص الســم، فهي طريقة خاطئة 
نظرا لقلة فائدتها وكثرة مضاعفاته 
وقــد تــؤدي الى تســمم مــن يقوم 
بذلــك. ومن الطــرق الخاطئة أيضا 
وضع الثلــج على الجرح، فهي تؤدي 
الى تركز الســم في مــكان محدود 
وبالتالي الى تدمير االنسجة في ذلك 
المكان.ويجب تجنب ربط قبل أو بعد 
مكان اللدغــة، وذلك لعدم فعاليتها 
ولمضاعفاتها الجانبية التي تضغط 

على الشرايين.
 (كيفية إسعاف 

المصابين بلدغات الثعابين)
أحــدث  إن  الصحــة  وزارة  وقالــت 
التوصيــات العالميــة وقاعدة بيانات 
مركز الســموم حول كيفية إسعاف 
مصابي لدغات األفعــاي تتمثل في 
غســل مــكان اللدغة بالمــاء لكي ال 

يدخل الســم الموجود خــارج الجرح 
الى داخله، وال يوجد ما يمنع من ترك 
مــكان اللدغة ينزف لمــدة ال تتجاوز 
الدقيقــة لخروج بعض الســم ومن 
ثم يجب الضغط على مكان اللدغة 

اليقاف النزيف.
وتابعت الــوزارة: يجب الحفاظ على 
هــدوء الملدوغ وراحتــه مضطجعاً؛ 
حيث إن التوتر الحاد يزيد من تدفق 
الــدم ويعــرض المريــض للخطر، 
إضافــة إلــى عــدم تحريــك العضو 
الملدوغ، للحد من انتشار السم في 

الجسم.
بعــد ذلــك يتوجــب على المســعف 
أن يقــوم بطلب المســاعدة لترتيب 
النقل إلى أقرب مركز طوارئ، حيث 
إن مصــل الثعابين متوفر في جميع 
المستشفيات الحكومية، والتأكد من 
الحفاظ علــى الطــرف الملدوغ في 
وضع وظيفي ويكون تحت مســتوى 
قلــب المصــاب، وذلــك للتقليل من 
الدم الذي يعود إلى القلب ولألعضاء 

األخرى من الجسم.
وأكــدت الوزارة أنه من الخطأ إعطاء 
أي سوائل للمريض كتناول الطعام 
أو الشــراب أو األدوية المســكنة، ما 
لم تكن موجهة تحديدا للقيام بذلك 
مــن قبل الطبيــب، وأخيــراً إزالة أي 
مواد أو مالبــس قد تقوم بالضغط 
على االطراف الملدوغة إذا تضخمت 
والساعات  واألساور،  الخواتم،  (مثل 

واألحذية).

بيت لحم: «فتح» تعقد مؤتمرها في منطقة تقوع التنظيمية
بيــت لحم- الحيــاة الجديدة- عقــدت حركة 
التحريــر الوطنــي الفلســطيني «فتــح» في 
منطقة تقــوع التنظيميــة مؤتمرها (مؤتمر 
شــهداء تقــوع)، امــس.  جــاء ذلك بحضــور 
محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد، 
وعضو المجلس الوطني ورئيس مجلس  أمناء 
جامعة فلسطين األهلية داود الزير، وأمين سر 
حركــة فتح اقليم بيت لحــم محمد المصري، 
ورئيس البلدية حاتم صباح، وعدد من ممثلي 
بمحافظة  الرسمية  والشخصيات  المؤسسات 

بيــت لحم وكــوادر وأهالي البلــدة، حيث قدم 
أمين سر حركة فتح منطقة تقوع التنظيمية 
فؤاد ســليمان التقرير اإلداري والمالي لفترة 
اللجنــة الســابقة قبــل أن يقــدم اســتقالته 
واســتقالة اللجنــة، متمنياً التوفيــق والنجاح 

للجنة الجديدة لما فيه مصلحة الوطن .
وفاز بالتزكية كل مــن: روابي جبرين، ودينا 
تنوح، ومحمد البدن، وباسل الشاعر، وموسى 
ابــو مفــرح، وخالد حجاحجة، واحمــد العمور، 

وحازم نواورة، وسعيد صباح.

البرغوثي: صفقة القرن هدفها ابقاء 
االحتالل وشرعنة نظام األبارتهايد

رام اهللا- الحياة الجديدة- قال الدكتور مصطفى 
البرغوثي األمين العام لحركة المبادرة الوطنية 
الفلســطينية إن تصريحات كوشــنر وغرينبالت 
حول ما يسمونه «صفقة القرن» تؤكد انها ليست 
سوى تنفيذ الفكار نتنياهو التي طرحها في كتابه 
«مكان تحت الشــمس» قبل خمســة وعشــرين 
عامــا، وهدفها قتل فكرة الدولة الفلســطينية، 
وتكريــس ضــم وتهويــد الضفة بحجــة األمن 

الكاذبــة. وأكــد البرغوثــي ان الصفقة ليســت 
مشــروعا لحل او تسوية بل غطاًء لتشريع بقاء 
االحتالل وتكريس نظــام االبارتهايد العنصري 
ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة فرض التطبيع 
مع هــذا الواقع على المحيط العربي واالقليمي. 
وأكد امين عام المبادرة ان اهم وســيلة الفشال 
خطة نتنياهو المذكورة هي االسراع في توحيد 

الصف الوطني الفلسطيني لمواجهتها.


