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و"القدس"،
والشبكة
الدولية
للشباب

ودعم
المساواة

االجتماعية
في المناطق المهمشة، اإلثنين، مؤتمرًا علميًا بعنوان: "دور الخدمة االجتماعية في العمل مع
الشباب: نحو ترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيز السلم األهلي"، وذلك في فندق أبراج الزهراء
بمدينة البيرة، برعاية المجلس األعلى للشباب والرياضة، وبتمويل من المجلس األعلى للشباب

والرياضة، والقنصلية الفرنسية.

 

ويقوم على تنفيذ المؤتمر إضافة إلى الجامعتين والشبكة كل من: وزارة التنمية االجتماعية،
والقنصلية الفرنسية، ونقابة األخصائيين االجتماعين والنفسيين الفلسطينية، ومؤسسة
"شمس"، ومركز العمل الشبابي للتنمية المجتمعية (ليلك). وتولى عرافة المؤتمر د. م. عماد

الهودلي من جامعة القدس المفتوحة، ود. إياد الحالق من جامعة القدس.

 

وقال وزير التنمية االجتماعية د. إبراهيم الشاعر في افتتاح المؤتمر، إن الشراكة بين مؤسسات
رسمية وأكاديمية وأهلية ودولية لتنظيم هذا المؤتمر يؤكد أن التعليم والبحث العلمي هما رأس
الحربة في إحداث التغيير والتنمية، ويشكالن الرافعة الستنهاض طاقات شعبنا وتمكينه من

تحقيق أهدافه الوطنية وفي مقدمتها التخلص من االحتالل.

 

وأشار د. الشاعر إلى أن دعم مسيرة التنمية في الوطن يستدعي تقديم خدمات الئقة لتمكين
المواطن الفلسطيني وبخاصة الشباب، قائالً إن األوطان تبنى بناء على ما تكتنزه من معرفة

وطاقات وتشجيع لألفكار اإلبداعية في عالم متسارع التطور في مختلف المجاالت.

 

ولفت د. الشاعر إنه إلحداث التغيير المأمول في واقع الشباب ال بّد من االنطالق من المنظور
الثقافي الذي يرضى به الشباب، قائًال: "نحن بحاجة إلى ثقافة توعية شاملة تستطيع خلق
التغيير اإليجابي الذي يسهم في تنمية المجتمع في مختلف األبعاد االقتصادية منها

واالجتماعية".
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وأكد الشاعر ضرورة تعزيز البحث العلمي وتعلم العلوم المختلفة من أجل تأدية رسالة حضارية
إنسانية ووطنية، مشيرًا إلى أن هناك اختالفًا كبيرًا بين البحث عن شهادات لالستعراض من
جهة واكتساب المعارف والعلم من جهة أخرى، متسائالً: "هل نريد ثقافة اقتصاد إنتاجي

وتقشفي أم البقاء على االستهالك والمضي نحو الشكليات والظواهر؟".

 

وأضاف: "إن المنحى في المجال االقتصادي ينطبق كذلك على النهج االجتماعي، من خالل تبني
منظور يعالج القضايا السلبية من مخدرات وزواج مبكر، خاصة في المناطق التي تخضع
لسيطرة االحتالل اإلسرائيلي"، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز السلوكيات اإليجابية، كاحترام النظام

وحرية الرأي وحماية الممتلكات العامة وجمال البيئة.

 

وأكد ضرورة أن يندمج الشباب في نطاق البيئة المحيطة من خالل التركيز على مستويات
التربية المدرسية والجامعية، وبناء عالقات اجتماعية تضمن تحقيق التوازن بين مصلحة
الشباب والوطن، إذ إن نمو الشاب يسهم في تعزيز التنمية المجتمعية، وكذلك فإن التنمية

المجتمعية تسهم في تنمية الفرد.

 

وقال الشاعر إن الخدمة االجتماعية هي رأس الحربة في تحقيق التنمية وتمثل أداة مهمة
لتحقيق مبدأ أال يترك أحد خلف الركب، وعملها القطاعي في مجاالت متعددة كالصحة،
والتعليم، واألحداث، ورعاية المسنين، والتعليم ورعاية الشباب. مشيرًا إلى أن الحكومة بشكل
عام ووزارة التنمية االجتماعية بشكل خاص تعتمد استراتيجية توظف الخدمة االجتماعية في
مجال رعاية الشباب، وخاصة الشباب المحرومين من التعليم ومن التدريب ومن التوظيف، من
خالل مقاربة قطاعية وشاملة ألساليب وعمليات مهنية وجهود منظمة ذات طابع وقائي

وعالجي وإنمائي.

 

إلى ذلك، شكر أ. د. يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، في كلمته، الباحثين
والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح المؤتمر الذي يمس قضية مهمة للغاية ليس لشعب يرزح
تحت االحتالل فحسب، بل للشعوب كافة. فالشباب ضمير األمم وحاملو الراية في القطاعات

المختلفة، وهم وقود العمل النضالي.

 

وأضاف إن الشباب يشكلون نحو (60%) من مجتمعنا الفلسطيني، وبناء عليه ال بّد من التركيز
على ما يواجهه الشباب من تحديات ومن أبرزها االحتالل وتأثيراته، إذ يمارس القمع بحق

شبابنا قتالً واعتقاالً وقهرًا.

 
ً
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ثم طالب المشاركين بتقديم بحوث تحاول أن تجسد واقع هؤالء الشباب، الفتًا إلى أن "القدس
المفتوحة" تولي قطاع الشباب أهمية خاصة عبر منظومات مختلفة، إضافة إلى متابعة

خريجيها الشباب لمساعدتهم على مواجهة مختلف التحديات.

 

ونبه أ. د. عمرو إلى ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات المحلية والدولية كافة لمعالجة آفة
البطالة التي تعيق الشباب الفلسطيني وتقف حائالً دون إبداعاتهم، داعيًا إلى معالجة القصور
في هذا الجانب وبناء استراتيجية حقيقية لتشغيل الشباب، مؤكدًا ضرورة تقديم بحوث
وتوصيات جدية قابلة للتطبيق تالمس احتياجات الشباب، وفي مقدمتها معالجة مشكلة

البطالة.

 

كما أشار إلى أن االحتالل يبث السموم واآلفات االجتماعية بين الشباب الفلسطيني مثل ظاهرة
المخدرات، مطالبًا بوضع استراتيجية للتصدي لهذه اآلفات.

 

من جانبه، ألقى أ. د. حسن دويك النائب التنفيذي لرئيس جامعة القدس كلمة نيابة عن رئيس
الجامعة أ. د. عماد أبو كشك، أكد فيها أن الجامعة تتبنى منهجًا يسعى إلى تعزيز قيم
الديمقراطية والسلم األهلي وتشجيع حرية التعبير واحترام الرأي اآلخر، فهي تقدم برامج
أكاديمية تسهم في بناء شخصيات الشباب وتفعيل طاقاتهم اإليجابية وتمكينهم في المجتمع
الفلسطيني، الفتًا إلى أن الجامعة كانت رائدة في إدراج الخدمة االجتماعية ضمن تخصصاتها

منذ تأسيسها.

 

وأشار أ. د. دويك إلى حصول جامعة القدس حديثًا على المرتبة األولى عربيًا في مسابقة
الجامعات العربية حول المسؤولية المجتمعية للجامعات، لما تقدمه من خدمات قانونية
واجتماعية مجانية ألبناء مدينة القدس لتمكينهم من مواجهة سياسات االحتالل والتهجير،
وذلك من خالل مراكزها المختلفة في القدس، وخاصة مركز العمل المجتمعي والعيادة القانونية.

 

وقال أ. د. دويك إن جامعة القدس نجحت حديثًا بالتعاون مع مؤسسات وجامعات تركية عريقة
في تنظيم مؤتمرها الدولي للعلوم االجتماعية الذي يعّد أكبر تظاهرة علمية أكاديمية في

فلسطين، شارك فيه أكثر من (500) شخصية أكاديمية من (50) دولة حول العالم.
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من جانبه، ألقى منذر مسالمة كلمة المجلس األعلى للشباب والرياضة، نقل فيها تحيات سيادة
اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، والسيد عصام القدومي أمين

عام المجلس األعلى للشباب والرياضة.

 

وقال إن المجلس يرعى هذا المؤتمر المهم كونه يصب في إطار األهداف التي يسعى إلى
تحقيقها، وفي مقدمتها تنمية الشباب، قائالً: "إن المجلس األعلى للشباب الرياضة ينظر إلى

الموارد البشرية كواحدة من أهم موارد الشعب الفلسطيني التي يجب العمل على تنميتها".

 

ثم أكد أهمية الشراكة بين المؤسسة المهنية واألكاديمية التي ينظر إليها المجلس باهتمام
خاص، ورعاية تستحق أن يعمل على تقويتها على أسس علمية، لتسهم في تحقيق تطلعات

الشباب التنموية واالقتصادية.

 

في السياق ذاته، تطرقت أ. د. جويل بردو رئيس الشبكة الدولية للشباب ودعم المساواة
االجتماعية في المناطق المهمشة، إلى المهام الموكلة للشبكة في توفير الخدمة االجتماعية في
المناطق المهمشة بمختلف العالم، ووجهت الشكر للمؤسسات كافة التي عملت على أن يرى هذا

المؤتمر النور.

 

إلى ذلك، قال عميد كلية التنمية االجتماعية واألسرية في جامعة القدس المفتوحة/ رئيس
اللجنة التحضيرية للمؤتمر د. عماد اشتية، في كلمته، إن هذا المؤتمر جهد علمي بين عدة
مؤسسات، وسيكون محط أنظار المؤسسات المهنية العاملة في مجال الخدمة االجتماعية لتفيد
في مجال الخدمة النفسية، آمالً أن يشكل هذا المؤتمر نقطة انطالق لتبادل الخبرات بين
الباحثين ليستفيد منها المختصون وصناع القرار لبناء استراتيجية تتعامل مع الشباب وهمومه.

 

وبين أننا في فلسطين بحاجة إلى استكمال التشريعات الالزمة لتنظيم العمل في مجال الخدمة
االجتماعية، داعيًا إلى رص الصفوف خلف نقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين
الفلسطينية لمساعدتها على تنظيم العمل في مجال الخدمة االجتماعية والدفع باتجاه سن

قوانين تحقق تطورًا في مجال الخدمة االجتماعية.

 

وأضاف: "يتطرق المؤتمر إلى تحديات متعددة االتجاهات تؤثر في ممارسة مهنة الخدمة
االجتماعية المرتبطة بالمشكالت المعاصرة، ومن أهمها مشكالت المراهقين والشباب. لذا يبحث
المؤتمر في دور الخدمة االجتماعية في العمل مع الشباب الذين يعيشون ظروفًا صعبة قد تكون

ً
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سببًا في عدم انخراطهم في المجتمع أو انحرافهم".

 

وقال إن المؤتمر يهدف إلى مراجعة مناهج تعليم الخدمة االجتماعية وربطها بمتطلبات سوق
العمل والقوانين المستقبلية الناظمة لعمليات التدخل المهني، ومناقشة دور مؤسسات الرعاية
والخدمة االجتماعية في العمل مع الشباب، والتعرف على المستوى المهني لعمليات التدخل

بمنهجياتها المختلفة.

 

كما يهدف المؤتمر بحسب د. اشتية إلى تعزيز البحث العلمي المتعلق بقضايا الشباب وأدوارهم
لتوفير أطر نظرية حديثة يمكن االعتماد عليها في عمليات الممارسة المهنية.

 

وكان المؤتمر افتتح بتالوة آيات عطرة من القرآن الكريم، تاله عزف النشيد الوطني الفلسطيني،
ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وقراءة الفاتحة.

 

جلسة علمية في اليوم األول

 

تخلل اليوم األول جلسة علمية واحدة قبل اختتامه، ترأسها د. فردوس العيسى من جامعة بيت
لحم، تحدثت خاللها أ. د. جويل بردو من فرنسا، ود. إياد الحالق من فلسطين عن "الشباب في
سن المراهقة وتعزيز حصولهم على االستقالل الذاتي". فيما قدم أ. د. ماما سو من السنغال

ورقة عن "دور القادة الشباب في التعليم الشعبي في السنغال".

 

وقدم د. عماد اشتيه ورقة تناولت "تعليم الخدمة االجتماعية في فلسطين". ثم قدم د. إياد
عثمان نقيب األخصائيين االجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين ورقة عن "تنظيم مهنة العمل

االجتماعي في فلسطين".

 

فيما قدم أ. عاصم خميس من وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ورقة عن "األبعاد
االجتماعية في أجندة التنمية المستدامة 2030 وتأثيرها على الممارسة المهنية".

 

وقدمت أ. د. إيرينا بيرفيشيفسكايا من أوكرانيا ورقة تناولت فيها "التكامل بين المعرفة النظرية
والممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية".

 
ً
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شارك عبر

وأخيرًا تحدثت د. روال هردل من فلسطين عن "الخدمة االجتماعية والتنمية الشبابية".

 

استمع لمقابلة د.عماد اشتيه عبر أثير راديو بيت لحم 2000، متحدثًا عن المؤتمر..
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قم بقضاء فترة العيد مع عائلتك
في اسطنبول بأفضل االسعار مع

تجول
Tajwal

https://www.tajawal.ae/en/hotels-)
home?

utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=174&utm_content=137_&cake_tracking=13-
(368442

وفر 10% على حجوزات الطيران
والفنادق مع بطاقات بنك ابو

ظبي االول، واستعد لعطلة عيد
مشوقة مع عائلتك...

Tajwal

https://www.tajawal.ae/en/hotels-)
home?

m_campaign=174&utm_content=137_&cake_tracking=13-
(368442

سجل واحصل على افضل العروض
من افضل الشركات

Jawabkom

http://www.jawabkom.com/career_advice13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-Career-PS-RON-
052118-Ad16&utm_medium=
([[eng_click]_[eng_website_id

عشرات الوظائف الشاغرة
بانتظارك, سجل واحصل على

افضل العروض من افضل
الشركات

Jawabkom

http://www.jawabkom.com/career_advice13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-Career-PS-RON-
052118-Ad11&utm_medium=
([[eng_click]_[eng_website_id

https://mpi.ps/
https://www.tajawal.ae/en/hotels-home?utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=174&utm_content=137_&cake_tracking=13-368442
https://www.tajawal.ae/en/hotels-home?utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=174&utm_content=137_&cake_tracking=13-368442
http://www.jawabkom.com/career_advice13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Career-PS-RON-052118-Ad16&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
http://www.jawabkom.com/career_advice13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Career-PS-RON-052118-Ad11&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
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الحمد هللا يبحث مع ميالدينوف التصعيد اإلسرائيلي في
غزة والضفة

news/194600-/)
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-

%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%81-
A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-

(%D8%A7

البط البري (الخضيري) يتكاثر في وادي المقطع في
جنين

news/194637-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7-/)
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A-

7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A-
%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1-

%D9%81%D9%8A-
%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82

جامعة القدس أّول من تحتضن "معهد كونفوشيوس"
للدارسات الصينية في فلسطين

news/194640-/)
%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-

%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%85%D9%86-
%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-

%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-
%83%D9%88%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B4%D9%8A

األب فلتس يلتقي فريق عاصمة الميالد المشارك في
بطولة دولية في ايطاليا

news/194672-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-/)
%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%B3-

%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-
%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-

%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-
7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-

(%D8%A7%D9%84%D9%85

https://www.rb2000.ps/news/194600-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7
https://www.rb2000.ps/news/194637-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82
https://www.rb2000.ps/news/194640-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B4%D9%8A
https://www.rb2000.ps/news/194672-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.rb2000.ps/news/194695-%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
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"بيبسي فلسطين" تفرض نفسها بقوة في السوق
الفلسطينية

news/194695-/)
%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D9%8A-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-
%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-

%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-
%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82

اليوم بدء سريان قانون التراث الثقافي المادي
الفلسطيني الجديد

news/194712-/)
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%A8%D8%AF%D8%A1-
%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-
7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-

(%D8%A7

مستشفى الجليل في مدينة الناصرة يستضيف جامعة
القدس ويكرم رئيسها

news/194716-/)
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84-

%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-

%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-
(%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81

استمرار الفعاليات الميدانية لحملة رمضان ب امان

news/194729-/)
7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-
(%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7

أخبار الرئيسية

مواجهات واعتقاالت بالضفة والخليل ثكنة عسكرية

https://www.rb2000.ps/news/194695-%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://www.rb2000.ps/news/194712-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7
https://www.rb2000.ps/news/194716-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81
https://www.rb2000.ps/news/194729-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7
https://www.rb2000.ps/news/194736-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AB%D9%83%D9%86%D8%A9
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األكثر مشاهدة

news/194736-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-/)
%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-
(%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AB%D9%83%D9%86%D8%A9

"يديعوت": السعودية واإلمارات وإسرائيل ساهموا بتصاعد
احتجاجات االردن

news/194735-/)
%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-

تقديرات إسرائيلية: المواجهة األشد ألما مع غزة مسألة وقت

news/194734-/)
%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

جراء االهمال الطبي- االسير التميمي يفقد القدرة على
استعادة الرؤية

news/194725-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-/)
%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-

الجامعة العربية تدعو لمالحقة قتلة المسعفة النجار

news/194724-/)
%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

الحرب تشتعل ضد 'الهيبة' ومطالبة بوقف عرضه

news/194482-/)
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8

صورة إيفانكا مع ابنها تفجر غضب األميركيين

news/194528-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-/)
%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7

https://www.rb2000.ps/news/194736-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AB%D9%83%D9%86%D8%A9
https://www.rb2000.ps/news/194735-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%87
https://www.rb2000.ps/news/194734-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7
https://www.rb2000.ps/news/194725-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D9%82
https://www.rb2000.ps/news/194724-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3
https://www.rb2000.ps/news/194482-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B6
https://www.rb2000.ps/news/194528-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83
https://www.rb2000.ps/news/194505-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%83-%D9%81
https://www.rb2000.ps/news/194650-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
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https://www.rb2000.ps/news/193494-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%

جميع الحقوق محفوظة© لدى موقع راديو بيت لحم 2000 ()

Zaina CMS | في مزيان  طور بكل
(https://mezian.co/products/zaina-cms/?

(utm_source=rb2000&utm_medium=FooterLink&utm_campaign=ZainaLanding

بأمر أمني: يجب إغالق "الراوتر" الخاص بك فورا!
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الحسابات الفلكية تحدد موعد عيد الفطر
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