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إستمرار القبول لبرامج الدراسات العليا إعالن
للفصل األول من العام األكادميي 2017/2018

تعلن جامعة القدس عن   استمرار القبول  في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي األول 
من العام األكادميي 2017/2018 حتى يوم االربعاء املوافق 23/08/2017 

• يتم تقدمي الطلبات الكترونيا من خالل موقع القبول	
 http://admission.alquds.edu

• يتم احلصول على بطاقة طلب االلتحاق 	
- من أحد فروع البنك العربي التالية:

• رام الله و البيرة: فرع املاصيون, فرع البلد, فرع االرسال, فرع املنارة,فرع بيتونيا	
• اخلليل: فرع اخلليل, فرع عني سارة, فرع دورا	
• بيت حلم: فرع بيت جاال, فرع بيت حلم, فرع اخلضر	
• العيزرية, نابلس, اريحا, جنني	

اجلندي  االلتحاق من بنك فلسطني فرع  بإمكان طلبة غزة احلصول على بطاقة طلب   -
املجهول-الرمال/غزة.

- من الدائرة املالية في حرم اجلامعة الرئيس/أبوديس 
- من كلية هند احلسيني/حرم الشيخ جراح-القدس

بعد  البرامج  في  الطلبة  قبول  يتم  مستردة.  غير  شيكل   250 وقدره  رسم  مقابل  وذلك 
اجتيازهم املقابلة الشخصية و/أو االمتحان.

سيتم تبليغ الطلبة مبوعد امتحان القبول و/أو املقابلة الشخصية الحقا هاتفيا أو عن طريق 	 
ملف طلبهم االلكتروني.

مالحظة: تقدمي طلبات االلتحاق لدرجة البكالوريوس مستمر حتى تاريخ 23/8/2017

ملزيد من املعلومات عن البرامج املختلفة يرجى مراجعة دليل الدراسات العليا املتوفر على صفحة 
http://admission.alquds.edu القبول

الستفساراتكم يرجى االتصال بالرقم )02.2756211(
admissionhelp@alquds.edu أو بواسطة البريد االلكتروني

دولة فلسطين

وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات

اعالن للعموم
يعلن مراقب الش���ركات بأن ش���ركة بش���ير السكس���ك وش���ركاه ذات الرقم 

563123843 تقدمت بطلب لزيادة رأس مالها بإضافة مبلغ وقدره 2.500.000 

دين���ار اردني إلى راس مالها الحالي المس���جل وقدره 7.500.000 دينار أردني 

وبذلك يصبح رأس مال الشركة 10.000.000 دينار اردني كما تم اعتماد طلب 

الشركة لفتح 3 فروع جديدة لها لتكون في غزة عسقولة منتصف سوق فراس 

وخان يونس ش���ارع القسام مقابل مدرس���ة حيفا عمارة أبو سليم الفرا وشمال 

غزة – بيت الهيا – دوار الش���يخ زايد – مقابل بنك فلسطين باإلضافة إلى مقر 

الشركة الرئيس ويحق للشركة ممارسة األعمال المنصوص عليها في غاياتها 

ف���ي الفروع الجديد وفقًا للقانون. لذا من لدي���ه اعتراض على ما تم ذكره أعاله 

التقدم بكتاب مس���بب إلى اإلدارة العامة للشركات في وزارة االقتصاد الوطني 

– غزة النصر أبراج المقوسي خالل أسبوع من تاريخ نشر اإلعالن.
تحريرًا في : 2017/8/16م

المستشار / يعقوب الغندور

مراقب الشركــات

اآلن في األسواق

» IPP - عن »معهد السياسات العامة

العدد  األربعون من فصلية
» سـيـاســـــات«

تطلب من المكتبات العامة في كافة المدن،  وأيضًا من 
مكتب معهد السياسات العامة )IPP( – رام الله- الماصيون

تلفاكس: 02-2959306
Info@Ipp-pal.ps   البريد االلكتروني

www.Ipp-pal.ps: الصفحة اإللكترونية

ملف خاص حول مرور خمسين عامًا على النكسة

دراسات:
مس���ار الكفاح الوطني في األراضي المحتلة عام 	 

 .1967

حرب عام 1967 والهوية الوطنية الفلسطينية. 	 

القضية الفلسطينية في مرحلة الرئيس ترامب.	 

مقاالت: 
قراءة مختلفة للتاريخ: الوجه اآلخر ل� »النكسة«.	 

إضاءة على زمن أسير.	 

اسرائيل كلمة جائعة.	 

الندوة: 
فلسطين..قصة االشتباك الطويل مع وقائع النكسة	 

سياسات عامة:
الحكم المحلي في أجندة السياسات الوطنية.  	 

سياسات دولية:
مستقبل الوطن العربي في ظل اقتصاد الطوائف	 

 The United Nations Development Programme (UNDP)
 is the UN’s global development network, advocating
 for change and connecting countries to knowledge,
 experience and resources to help people build a better
 life. We are on the ground in 166 countries, working
 with them on their own solutions to global and national
 development challenges. As they develop local capacity,
 they draw on the people of UNDP and our wide range
of partners.

UN Women

 Vacancy Announcement 

Programme Management Specialist – Head of Gaza (Sub-Office)

 Duty Station – Gaza 
Detailed information and application instructions
can be viewed on the UNDP/PAPP web site.

jobs.undp.ps
Deadline for applications: 31 August 2017    

“UNDP/PAPP is an equal opportunity employer: applications from 
both internal and external men and women will be considered 
equally”

UNDP actively supports the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities adopted by the United Nations General Assembly

مؤتمر في رام الله يناقش المبادرات 
التربوية لمديري المدارس

رام الله - "األيام": أطلق���ت وزارة التربية والتعليم العالي، من 
خ���ال اإلدارة العام���ة للمتابعة الميدانية، ف���ي رام الله، أمس، 
مؤتمرًا نوعي���ًا حول المبادرات التربوية لمديري المدارس، تحت 
ش���عار "النمو المهني للمعلمين"، بمشاركة وكيل الوزارة بصري 
صال���ح، ومدير عام المتابعة الميدانية يوس���ف ع���ودة، ومدير 
دائ���رة اإلدارات المدرس���ية أماني الهواش، وع���دد من مديري 

التربية ومديري المدارس.
وأكد صالح دور مديري المدارس في خدمة القطاع التربوي، وأن 
المؤتمر يأتي انس���جامًا مع تطلعات الوزارة إلحداث نقلة نوعية 
على صعيد القطاع التعليمي، مشيدًا بالمبادرات وبجهود كافة 
القائمي���ن عليها، وعلى المؤتمر، الذي يتزامن مع اس���تعدادات 

الوزارة إلطاق العام الدراسي الجديد. 
من جهته، أش���ار عودة إلى أهمية المؤتم���ر الذي يندرج في 
س���ياق اهتمام اإلدارة العامة للمتابع���ة الميدانية بالمبادرات 
الملهمة وتوطين األبحاث والدراس���ات العلمية، بما ينسجم مع 

خطط الوزارة وتوجهاتها لتطوير التعليم بشكل شمولي.
ودع���ا إلى تعميم هذه المب���ادرات والنماذج المميزة وقصص 
 ثقافة البحث العلمي 

ً
النجاح لتش���مل جميع المديريات، خاصة

وتنميتها وتعزيزها في كافة مدارسنا.
وألق����ت مديرة مدرس����ة بن����ات كفر الدي����ك الثانوي����ة عا عواد 
كلم����ة المبادرين، قالت فيها "ه����ذا التكريم يترجم حرص الوزارة 
وقيادتها الدائم في س����بيل رعاية األف����كار واإلبداعات التربوية. 
هذا المؤتمر يش����كل تظاهرة تربوية من ش����أنها تعميم الفائدة 
واالستفادة من مخرجات هذه المبادرات واألوراق التي تضمنتها".
وتضمن المؤتمر جلستين؛ ترأس األولى يوسف السامين رئيس 
قس���م المتابعة الميدانية ف���ي تربية جنوب الخلي���ل، وتضمنت 
مب���ادرات: "لن نقف عند خطوتن���ا األخيرة" قدمته���ا عا عواد من 
مدرس���ة بنات كفر الديك الثانوية بمديرية سلفيت، ومبادرة "قّيم 
ذات���ك .. طورها .. كن ناجحا" قدمتها منال س���لهب من مدرس���ة 
بن���ات الناصرة األساس���ية بمديري���ة بيت لحم، ومب���ادرة "حقائب 

تعليمية مضيئة"، قدمتها روال سامة من مدرسة البيرة األساسية 
المختلطة، ومبادرة )نحو مدرسة إلكترونية( قدمها نعيم أبو حمدة 

من مدرسة ذكور دير بلوط الثانوية بمديرية تربية سلفيت. 
أما الجلس���ة الثاني���ة والتي ترأس���ها رئيس قس���م الميدان 
التربوي بمديرية تربية قلقيلية؛ فش���ملت مب���ادرات: "المعلم 
القائد.. هندسة السلوك.. وتطوير الذات" قدمتها ابتسام عمرو 
من مدرس���ة صرة األساس���ية المختلطة بمديرية تربية جنوب 
الخليل، ومبادرة "بس���مة أمل" قدمتها رنا س���لمي من مدرس���ة 
عثم���ان بن عفان األساس���ية للبنين بمديري���ة الخليل، ومبادرة 
"المعلم الباحث- التدريس التأملي" قدمتها فاطمة خميس من 
مدرسة بنات زعترة األساسية بمديرية تربية بيت لحم، ومبادرة 
"عبر العالم" قدمتها هناء جعيدي من مدرسة بنات أبو علي إياد 

الثانوية بمديرية تربية قلقيلية.
وأوصى المش���اركون في المؤتمر باالس���تمرار في المبادرات 
التي لم تكتمل، وتطبيقها في باقي الصفوف بالمدارس، وتبني 
االس���تراتيجيات التدريس���ية التي أظهرت بع���ض المبادرات 
فعاليتها في التعلم الصفي، والتش���بيك بي���ن المدارس التي 
نف���ذت مبادرات وم���دارس أخرى لم تنفذ أية مب���ادرة، لتفعيل 
الم���دارس غير المش���اركة، وتبن���ي مبادرات تمت مناقش���تها، 
ومحاولة تجريبها على مجتمعات تربوية أخرى، وضرورة تشجيع 
األبح���اث اإلجرائية لحل مش���كات صفي���ة مح���ددة، ومواكبة 
التكنولوجي���ا ف���ي جميع مج���االت التعليم والتعل���م من خال 
مشاركة الطلبة خبراتهم واحتياجاتهم التعليمية، والتخطيط 
لمبادرات تتضمن أثر المجال النفس���ي في تحقيق تعلم فائق 
باتجاهات أكثر إيجابية، واس���تمرارية العمل في نشر مبادرات 
وقصص النجاح لمديري المدارس، ونش���ر الوعي بأهمية البحث 
العلمي لدى معلمي المدارس، وتخصيص حصص لإلرش���اد في 
الم���دارس التي ال يتوفر فيها مرش���د ترب���وي، والبحث عن أداة 
لرصد االحتياجات، خاصة في الصف���وف الدنيا، وضرورة توفير 

مكتبات إلكترونية في المدارس.

معطيات تربوية في إسرائيل: تمييز 
سلبي ضد الطالب العرب بالمدارس

رام الل���ه - "وفا": أش���ارت معطي���ات جمعته���ا وزارة التربية 
والتعليم اإلسرائيلية، إلى وجود تمييز سلبي ضد العرب.

ووفقا لهذه المعطيات، رصدت ال���وزارة ميزانية التاميذ في 
المدارس الثانوية الديني���ة اليهودية بمبلغ وصل إلى 33 ألف 
شيكل لكل تلميذ في هذه المدارس، وهذا المبلغ أكبر ب�22% من 
المبل���غ الذي ُيرصد لكل تلميذ في المدارس الثانوية الحكومية 
اليهودية، وأكبر ب�67% من الميزانية التي تمنح لكل تلميذ في 

المدارس الثانوية العربية.
ونش���رت صحيفة "ذي ماركر" اإلسرائيلية، أمس، تقريرا، قالت 
في���ه إن الوزارة رفع���ت الميزانيات لتاميذ الم���دارس الثانوية 
الدينية اليهودية بش���كل كبير خال والية الوزراء دعون ساعر 

وشاي بيرون ونفتالي بينيت، خال السنوات 2012–2016.
وأوضح موقع "عرب ال�48": أنه في العام 2012 جرى رصد التمييز 
الحاص���ل بين الميزانيات للتاميذ اليه���ود، خاصة المتدينين، 
والتاميذ الع���رب، حيث حص���ل التاميذ اليه���ود المتدينون 
عل���ى ميزانيات أعلى ب�22% م���ن الميزانيات التي حصلت عليها 

المدارس األخرى، العربية واليهودية".

في تلك الفت���رة، ارتفعت الميزانية الت���ي تمنح الوزارة لكل 
تلميذ يهودي متدين بنس���بة 19%، وحص���ل كل تلميذ متدين 

على 27 ألف شيكل سنويا.
في المقابل، ارتفعت الميزانية للتلميذ العربي بنسبة %20.5، 
ووصل مبلغها إلى 20.8 ألف ش���يكل. ويعن���ي ذلك أن التمييز 
ضد التلميذ العرب���ي حدث قبل تولي الوزراء الثاثة المذكورين 
أعاه لمناصبهم، وعموما، يحصل التلميذ العربي على الميزانية 

األكثر انخفاضا في جهاز التعليم.
كذل���ك فإن الفروق في التحصيل العلم���ي في جهاز التعليم 
في إس���رائيل هي األوس���ع بي���ن دول العالم، ومن األوس���ع بين 
الس���بعين دولة التي تجري فيه���ا امتحانات "بيزا". ولفتت "ذي 
مارك���ر" إلى أن التميي���ز الذي تمارس���ه وزارة التربية والتعليم 
ه���ي أحد الدوافع المركزية لهذه الفروق الواس���عة. كما أن هذا 
التمييز، حتى بين القطاعات اليهودية نفسها، ترسخ التقاطب 
االجتماعي، بين إس���رائيليين يندمجون ف���ي االقتصاد والمهن 
العصري���ة، وبين أولئك الذين يتخرج���ون من جهاز التعليم من 

دون أن يملكوا األدوات الضرورية الندماج كهذا.

"خضوري" تنظم أولى جلسات 
امتحان المستوى للطلبة الجدد

طولك����رم - "األيام": نظمت جامعة فلس����طين التقنية "خضوري" 
في طولكرم، أول من أمس، أولى جلس����ات امتحان المستوى ألكثر 
م����ن ألف طال����ب وطالبة جدد؛ لقي����اس مهاراتهم في الحاس����وب 
واللغ����ة اإلنجليزية، من كلي����ات وتخصصات الجامع����ة المختلفة 
لدرج����ة البكالوريوس، في كلي����ات األعمال واالقتص����اد، والعلوم 
والتكنولوجيا الزراعية، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم واآلداب.  
وأك����د رئيس الجامع����ة م����روان عورتاني، خال جول����ة تفقدية 
لقاعات ومختبرات امتحان المس����توى، اهتمام "خضوري" بطلبتها 
باعتبارهم قلب العملية التعليمية واألكاديمية والجوهر األساس 
الذي تعول عليه الجامعة في تطوير مخرجاتها وبناء المجتمعات. 
وق����ال عورتان����ي: "خض����وري" باعتبارها جامعة الدولة س����تبذل 
أقصى جهودها لتوفي����ر تعليم نوعي وبيئة تعليمية وأكاديمية 
لطلبته����ا في فروعها كافة، وصواًل إلى توفير حياة جامعية جاذبة 

وحاضنة للريادة واإلبداع.  
من جهته، بّين نائب رئيس الجامعة للش����ؤون األكاديمية سائد 
ماك أن "خضوري" تهدف من تنفي����ذ المرحلة األولى من امتحان 
المس����توى للطلبة المقبولين، إلى قي����اس مهاراتهم ومعارفهم، 
وتمكين جهات االختصاص من إتمام عملية التسجيل األكاديمي 

للفصل الدراسي األول من العام 2017-2018م.
وأوضح أن الجامع����ة، وفور بدء العام األكاديمي، س����تعمل على 
تنظيم أيام إرش����ادية للطلبة، تساعدهم على فهم نظم الجامعة 

األكاديمية ومرافقها.
أما رئي����س مجلس الطلبة ف����ادي بريكي فأكد ح����رص المجلس 
على خدمة الطلبة الجدد ومتابعة مس����يرتهم على مدار حياتهم 
الجامعية، الفتًا إلى أن المجلس عمل على تنظيم استقبال الطلبة 

ألداء االمتحان في إطار سلس ومنظم ومريح.

تنظيم الملتقى الثاني للشعر 
الفلسطيني في األرجنتين

رام الله - "األيام": نظمت س���فارة فلس���طين لدى االرجنتين، الملتقى الثاني  للشعر، بمقر 
الس���فارة في العاصمة، بوينوس اي���رس، بالتعاون مع نادي الثقاف���ة العربية، وذلك تكريما 

للشعر الفلسطيني، وللشاعر الكبير محمود درويش، في ذكرى وفاته.
وض���م الملتقى 35 مش���اركًا، إضافة إلى قصائد الش���اعر دروي���ش، ومقتطفات من قصائد 
لشعراء آخرين، منهم: سميح القاسم، ومعين بسيسو، وفدوى وابراهيم طوقان، وعبد الرحيم 
محمود، وابراهيم نصر الله، وغيرهم، وتقرر تنظيمه سنويا، نتيجة لنجاحه العام الماضي، من 
حيث حيازته على االهتمام في األوساط الثقافية، وعدد الحضور من المشاركين، والجمهور.

وأكد سفير فلسطين حسني عبد الواحد، خال االفتتاح، على أهمية الشعر في تاريخ الثقافة 
العربية، ودوره في التاريخ الفلس���طيني المعاصر، الذي واكب مختلف مراحل نضال الش���عب 
الفلس���طيني، وعكس واقع حياته، وطموحاته، مبينًا أن غالبية المشاركين هم من المواطنين 

االرجنتينيين، من طاب اللغة العربية، والمهتمين بالثقافة العربية، والفلسطينية.
وشكر مدير نادي الثقافة العربية اغوستين ديب، سفارة فلسطين التي تفتح ابوابها لمثل 
هذه النشاطات، مشيدا بالمشاركين، واهتماماتهم، ورغبتهم، وإرادتهم رغم كل الصعوبات.

غزة: "شؤون الالجئين" تختتم 
المخيم الصيفي "القدس والعودة"

غ���زة - "وفا": اختت���م عضو اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير، زكري���ا األغا، برنامج 
المخيمات الصيفية الذي نظمته دائرة ش���ؤون الاجئين، تحت عنوان القدس والعودة 
للع���ام 2017، وش���اركت فيه اللجان الش���عبية لاجئين ومفوضية الم���رأة في المكتب 

التنفيذي، وضم مخيمات قطاع غزة كافة، بمشاركة أكثر من 1500 شبل وزهرة.
وأش���ار اآلغا إلى متابعته الحثيث���ة للمخيمات الصيفية واطمئنانه المس���تمر على 
س���امتهم، والتأكد م���ن نجاح البرام���ج التي وضعت م���ن أجلهم، والت���ي عززت ثقة 
المشاركين بأنفس���هم، بحيث أصبحوا أكثر قدرة في االعتماد على الذات، وتعايشهم 
م���ع مفاهيم المحبة والتس���امح، والمش���اركة والتعاون والنظام واإلب���داع وحب العمل 
الجماعي، "فهم الجيل القادر على العطاء وبناء الشخصية القيادية وتحمل المسؤولية 

نحو مستقبل وطني لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وثّمن جهود كل من أس����هم في إنج����اح برنامج المخيمات الصيفية من: لجان ش����عبية 
للمخيمات، ومراكز النشاطات النسوية، ومفوضية المرأة في المكتب التنفيذي، والمدربين 
والمنشطين والمنشطات، "الذين تفانوا بكل جهد وحرص لتحقيق هذه الرسالة العظيمة 
نحو األش����بال والزهرات ورس����م البس����مة على ش����فاههم والترفيه عنهم، ونجاحهم في 
تقديم أفضل البرامج والفعاليات لألطفال المش����اركين، التي استوفت جميع الشروط، بما 
فيها ضمان س����امتهم وأمنهم، ونجاحهم في التأثير بشكل إيجابي في شخصية الطفل 

الفلسطيني والتي هي عملية ليست سهلة في التأثير فيهم بأسلوب تربوي واٍع".

تكريم أبناء العاملين في بلدية 
الخليل الناجحين بالثانوية

الخلي���ل - "األيام": كّرم���ت نقابة العاملين ف���ي بلدية الخليل، أول م���ن أمس، الفوج 
األول م���ن أبنائها، طلبة الثانوية العامة لهذا العام، بحضور رئيس البلدية تيس���ير أبو 
سنينة، ورئيس النقابة إبراهيم القواسمي، ومدير دائرة مبيعات الشركات والحسابات 
اإلس���تراتيجية في ش���ركة "جوال" إبراهيم خماش، وعدد من أعض���اء المجلس البلدي، 

والهيئة اإلدارية في النقابة، وأهالي الطلبة الناجحين وعدد من موظفي البلدية.
وهنأ أبو سنينة الطلبة الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق، وشدد على ضرورة اختيارهم 
التخصصات في الجامعات حس���ب حاجة سوق العمل، وشكر شركة "جوال" على دعمها 

ألنشطة البلدية.
من جهته، بارك خماش لطلبة الثانوية العامة نجاحهم، مش���يدًا بدور بلدية الخليل 
ونقابته���ا في تنظيم مثل هذه الفعاليات واألنش���طة المهمة، وأش���ار إلى أن ش���ركة 

"جوال" تربطها شراكة إستراتيجية مع البلدية.
ب���دوره، ثّمن القواس���مي جهود المجل���س البلدي ودعم "جوال" المتواصل ألنش���طة 
وفعالي���ات البلدية، مؤك���دًا أن النقابة تعمل م���ن أجل الموظف وتق���دم كل الجهود 
الممكنة لخدمة الموظفين، وتحرص على رس���م البس���مة على وج���وه موظفيها، ووعد 

بالمزيد من األنشطة والخدمات للموظفين، وتقديم كل ما هو ممكن لهم.

بيت ساحور: "العمل الصحي" تختتم 
دورة خاصة بتنمية المهارات الشبابية

بيت لحم – حسن عبد الجواد: اختتمت مؤسسة لجان العمل الصحي، في بيت ساحور، 
دورة ش���بابية في مجال المبادرات الش���بابية على صعيد المفهوم واآلليات والمجاالت 

المختلفة للمبادرات وأهميتها المجتمعية.
وش���ارك في الدورة التي اس���تمرت أربعة أيام وبواقع 34 ساعة تدريبية، 25 شابًا من 

محافظة بيت لحم، ومدينة القدس.
وتضمن���ت الدورة العديد من المواضيع، منها مهارات التخطيط، وبناء وعمل الفريق، 
واالتصال والتواصل وأس���س الترويج للمبادرات الش���بابية المختلفة، وأساليب دراسة 
االحتياجات المجتمعية وأسس التفكير اإلبداعي، وكذلك مفاهيم الريادة المجتمعية.

وأشرف على الدورة عائد حوشية المختص في مجال التدريبات المجتمعية، وتنمية 
المهارات الحياتية، ورائد عويضات مدير دائرة التنمية المجتمعية في مؤسسة لجان 

العمل الصحي.

تكريم طلبة "اإلنجاز" الناجحين 
وخريجي الجامعات في العيزرية

رام الله - "األيام": كّرم نادي شباب العيزرية الطلبة الناجحين 
بالثانوي����ة العامة والجامعات للعام 2017 ، تحت رعاية الرئيس 
الفخ����ري للنادي رجل األعمال حلمي اب����و الريش )ابو ابراهيم(، 

وذلك في حفل جرى بمدرسة ذكور مسقط الثانوية.
وحضر التكريم القائم باعمال رجل االعمال حلمي ابو الريش 
س����ائد حمدان، ووزير ش����ؤون القدس الس����ابق زي����اد ابو زياد، 
 ورئي����س بلدية العيزرية عصام فرعون، ورجل االعمال زكريا ابو 
الريش، ومدي����ر اوقاف القدس ابراهي����م زعاترة، ومدير  صحة 
الق����دس د. عطا قري����ع، ومدير المعهد العرب����ي علي ابو راس، 
ومديرة مدرسة بنات العيزرية الثانوية سوزان  شاهين، وامين 
سر حركة فتح بالعيزرية موسى جبر، ومدير الحرف والصناعات 
ببلدي����ة العيزري����ة عطا جبر، ورئي����س نادي  ش����باب العيزرية 
ابراهي����م الخطيب والهيئة االداري����ة للنادي وعلي زعرور عضو 
المجل����س البلدي وعزيز بصة عضو  المجل����س البلدي ود. احمد 
الخطي����ب عضو الغرف����ة التجارية والش����يخ يعقوب قرش رجل 
اعمال وخضر ش����عيب عضو  المجلس البل����دي وامجد الخطيب 
نائ����ب مدير االرتباط المدني الفلس����طيني والحاجة ام صفوان 
واعضاء مجلس االمهات  واهالي الخريجيين باإلضافة إلى جمع 

غفير من أهالي المدينة,
وفي كلم����ه رئيس الن����ادي ابراهيم الخطيب ب����ارك للطلبه 

الخريجين التفوق والنجاح في مستقبلهم.

وب����ارك فرعون ف����ي كلمة البلدي����ة للطلب����ة وأهاليهم على 
نجاحهم وش����اكرًا الهيئ����ات اإلدارية والتدريس����ية ومديرية 
التربي����ة والتعليم على الجهود الت����ي بذلوها من  أجل تحقيق 

هذه النتائج المشرفة.
م����ن جانبه اكد المحامي ابو زياد على ان هذا النجاح والتفوق 
ل����م يأت  م����ن فراغ لو لم يك����ن هناك اهتماما م����ن قبل الطلبة 
بالدراسة والرعاية من قبل االهالي في توفير االجواء المناسبة 
 والمريح����ة البناءهم من اجل الوصول لهدفهم االس����مى وهو 

العلم.
أما كلمة راعي وداعم الحفل، قألقاها محمد زكريا ابو الريش، 
فأش����ار الى تقديم مكافآت مالية للطلبة االوائل وباإلضافة الى 
4 منح دراسية عن طريق بلدية ونادي شباب  العيزرية باإلضافة 

الى دعم كشافة النادي. 
أما كلمه الخريجين ألقاها احد خريجي الماجس����تير الطالب 
رجائي عدوان شكر فيها القائمين على الحفل والراعي  الرسمي 
للحفل، وهن����أ الناجحي����ن والناجحات إلى مزيد م����ن التنظيم 
والبح����ث واالعتماد على الذات في تحصي����ل المعرفة وتنظيم 
الوق����ت،  والحصول عل����ى المعلومة م����ن مصادره����ا العديدة 

وبتقنيات عديدة. 
وفي نهاي����ة الحفل، وزعت الدروع التقديرية على الخريجين 

والخريجات ومدراء المدارس بالمنطقة. 

جانب من حفل التكريم.

ندوة في "القدس المفتوحة"
حول نظرية التكافل الداخلي الوراثية

التكافل  )فرضي���ة(  نظري���ة  "واقع 
الداخل���ي، وذل���ك بمق���ر الجامعة 

بالبالوع في رام الله أول من امس.
وأوض���ح نائ���ب رئي���س الجامعة 
س���مير  د.  األكاديمي���ة  للش���ؤون 
النج���دي، ان الندوة ستس���هم في 
تعزي���ز موضوع التكاف���ل الداخلي 
وتطوي���ر عم���ل كلي���ة الزراعة في 

الجامعة.
وبين عمي���د كلية الزراعة د. معن 
ش���قوارة أنه في ضوء تط���ور علم 
التقني���ات الحيوية، ال ب���د للعلماء 
والباحثي���ن من أن يلتقوا ويتبادلوا 
المتط���ورة  الحديث���ة  النظري���ات 
الس���تخدامها في العلوم والبحوث 

التطبيقية.
م���ن جانب���ه، ق���ال المحاضر في 

الن���دوة د. ناصر الدي���ن دويك إن 
الهدف م���ن المحاضرة هو التفاعل 
العلمي ح���ول واقع نظرية التكافل 
الداخل���ي الوراثي���ة، التي تتحدث 
ع���ن أصل عضي���ات الخلي���ة إذا ما 
كانت كائنات حية تعيش حرة في 
الطبيع���ة أم مخلوقة من���ذ البداية 

كما هي.
وبين أوجه التشابه بين الكائنات 
الانواتي���ة )البكتيريا( والعضيات 
الداخلي���ة حي���ث أنه���ا ال تتعدى 
موضوع التنظيم الداخلي، والعضية 
بحاجة إلى أن تتكاثر بسرعة لتلبية 
الطلب على الطاقة من قبل الخلية، 
فأسرع طريقة لتكاثرها حين يكون 
كرموسومها حلقي الشكل كما هو 

الحال لدى البكتيريا.

نظم���ت  "األي���ام":   - الل���ه  رام 
كلي���ة الزراعة ف���ي جامعة القدس 
المفتوح���ة ندوة حواري���ة بعنوان: 

"ثقافة الخليل" تنظم 
فعاليات ترفيهية 

ألطفال التوحد في دورا
الخليل - "األي���ام": نظمت مديرية 
الثقافة في محافظة الخليل بالتعاون 
م���ع جمعي���ة نهض���ة بن���ت الريف 
الخيرية/ دورا، ورش���ة أقنعة صينية 
وطرابيش، ألطفال الجمعية من ذوي 

االحتياجات الخاصة والتوحد.
وتأتي هذه الورش���ة، بحسب بيان 
ص���در ع���ن المديرية، ام���س، ضمن 
خطة ال���وزارة لدعم ذوي االحتياجات 
األنش���طة  في  ودمجه���م  الخاص���ة 

الثقافية والفنية.
ونفذت الورش���ة في حديقة مركز 
نهضة بنت الريف للتأهيل، وشارك 
فيه���ا 15 طف���ًا وأمهاته���م، حيث 
نفذ الورش���ة خليل الشدفان ومعالي 
عمرو من طاق���م مديرية الثقافة في 

الخليل.


