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السنوي  العلمي  مؤمترها  إلطللاق  تستعد  اجلليل  جمعية 
د.ج���ري���س ج���دع���ون، امل���دي���ر ال��ع��ل��م��ي: "ه����ذا امل���ؤمت���ر ي��ف��ت��ح آف����اق ج���دي���دة ل��ل��ت��ع��اون ب���ن ال��ب��اح��ث��ن ف���ي امل��ع��ه��د وامل���ش���ارك���ن في 
امل�����ش�����ارك�����ون  امل������ؤمت������ر س����ي����ت����ع����رف  : " خ��������ال  ب����اح����ث����ن وم����ع����ل����م����ن وغ�����ي�����ره�����م  * د.س�������������اري ع����اص����ل����ة  م������ن  امل������ؤمت������ر 
ع��ل��ى االك���ت���ش���اف���ات ال���ت���ي ي��ج��ري��ه��ا م��ع��ه��د االب���ح���اث ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ف���ي ج��م��ع��ي��ة اجل��ل��ي��ل ل��اس��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ف���ي م���ج���االت ع��م��ل��ه��م". 

القطرية  العربية  اجلمعية  اجلليل-  جمعية  ستعقد 
االبحاث  معهد  ضمن  الصحية،  واخل��دم��ات  للبحوث 
العلمي  "م��ؤمت��ره��ا  بيانها  ف��ي  ج��اء  كما  التطبيقية، 
وذلك   .17.10.2017 القادم  الثالثاء  يوم  السنوي، 
ضمن رؤية مستقبلية  الستيعاب باحثني جدد وتطوير 
البحث العلمي في املعهد وكذلك إلقامة مركز تعليمي 
رفيع املستوى، يعمل على سد الفجوة واحلاجة للقيام 
بفعاليات البحث العلمي كجزء هام واساسي في عملية 

التعليم". 
االبحاث  عرض  سيتم  املؤمتر  "خ��الل  البيان:  وتابع 
معهد  مختبرات  في  الباحثون  يجريها   التي  العلمية 
االبحاث التطبيقية جلمعية اجلليل، حول قدرة النباتات 
على تطهير املياه العادمة، استعمال مستخلصات نباتية 
ملعاجلة ديدان طفلية عند احليوانات. بحث املياه العادمة 
واملخلفات كمصدر طاقة ومواد ذات جودة اقتصادية، 
املياه  لتلوث  كمؤشر  تستعمل  التي  البكتيريا  مصير 
والبكتيريا املسببة لألمراض، مثل السلمونيال، خالل 
االغشية،  تقنية  بواسطة  املعاجلة  العادمة  املياه  تنقية 
استخالص مواد عضوية من عكر الزيتون،  حتضير 

و  األدوي���ة  اكتشاف  ف��ي  ه��ام��ة  آداة  العضوية  امل���واد 
سرطان الثدي بني التوعية والوقاية. 

ومحاضرات مختلفة منها حول العصر النفطي- نهاية 
ام استمرارية. ومحاضرة حول املشاركة االجتماعية 
من أجل جودة البيئة و أخرى بعنوان  تعالوا نتعرف 
في  فقدان  الى  تؤدي  التي  الصغيرة  اجلسيمات  على 

مصادر غذائنا . 
كما سيشارك ويعرض االبحاث كل من الباحثني : د. 
جريس جدعون املدير العلمي ، د.ساري عاصلة، د.منال 
البروفيسور  صباح،  عصام  البروفيسور  زاروب���ي، 
بشير،  د.صبحي  قنديل،  ابو  عمار  د.  عزايزة،  حسن 
بروفيسور محمد زيدان، د.احمد يزبك، د.راوية حايك 
و د. ماجد ياسني. و سيشارك كل من مدير عام جمعية 
شفاعمرو  بلدية  ورئيس  ع��واودة  بكر  السيد  اجلليل 

السيد  أمني عنبتاوي.
العلمي  املدير  د.جريس جدعون  قال  السياق  هذا  في 
كما   "  : اجلليل  جمعية  في  التطبيقية  االبحاث  ملعهد 
في كل سنة يقيم معهد االبحاث التطبيقية في جمعية 
اجلليل، مؤمتره السنوي والذي يعرض باحثو املعهد 

اليها.  من خالله أهم نتائج ابحاثهم التي مت التوصل 
جديدة  آف��اق  يفتح  لكونه  كبيرة  أهمية  املؤمتر  لهذا  
للتعاون بني الباحثني في املعهد واملشاركني في املؤمتر 
اطالعهم  خ��الل  م��ن  وغيرهم  معلمني  و  باحثني  م��ن 
وعلى  املعهد  في  اجل��اري  العلمي  البحث  نوعية  على 
اليات  خبرات،  من  فيه  املتوفرة  املختلفة  االمكانيات 
. وق��ال د.س���اري عاصلة باحث في جمعية  واج��ه��زة 

اجلليل واملركز واملنسق ألعمال املؤمتر:" يدعو املؤمتر 
الى تعزيز العالقات العلمية بني مركز االبحاث وبني 
جمهور الباحثني و املعلمني، حيث يتم في معهد االبحاث 
نشر مقاالت علمية كثيرة سنوًيا بخصوص اكتشافات 
علمية جديدة وهامة في مجال الصحة، البيئة ، الزراعة 
وغيرها. خالل املؤمتر سيتعرف املشاركني على هذه 

االكتشافات لالستفادة منها في مجاالت عملهم".

د.ساري عاصلةد.جريس جدعون
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ال���ع���رب وصحيفة  م��وق��ع  إل���ى  وص���ل 
يافة  بيان ص��ادر عن جبهة  العرب  كل 
ال��ن��اص��رة ج���اء ف��ي��ه م��ا ي��ل��ي: "اجتمع 
مجلس جبهة يافة الناصرة الدميقراطية 
املرحلة  املاضي( الستكمال  )االسبوع 
امل��ؤمت��ر،  ع��ق��د  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة  التنظيمية 
الن��ت��خ��اب س��ك��رت��ي��ر وم��ك��ت��ب اجل��ب��ه��ة، 
ال��ت��رش��ي��ح لنحو  ب���اب  ف��ت��ح  ب��ع��د ان مت 
النادي باعضاء  أيام. امتألت قاعة   10
م��ج��ل��س اجل��ب��ه��ة امل��ن��ت��خ��ب��ني وأع��ض��اء 
الكادر وأعضاء جلنة املراقبة، وشارك 
في االجتماع النائب امين عودة رئيس 
القائمة املشتركة ورئيس املجلس احمللي 

احملامي عمران كنانة".
وأضاف البيان: "ادار االجتماع املربي 
ع��اي��د ع��ل��ي ال��ص��ال��ح، ال����ذي أك���د على 
لصون  الهمم  وشحذ  الطاقات  جتديد 
يافة الناصرة القلعة الوطنية اجلبهوية 
احل��م��راء ون��ع��ززه��ا، م��ؤك��ًدا ان اجلبهة 
الذي  امل��س��ؤول  السياسي  اجلسم  هي 
يحمل هموم الناس واحالمهم. وحتدث 
السابق منذر خطيب،  سكرتير اجلبهة 

مؤكًدا على أهمية وحدة الصف الداخلية 
وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي، 
وحت��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة ف��ي ك��اف��ة جوانب 
هي  اجل��ب��ه��ة  ان  خطيب  وق���ال  ال��ع��م��ل، 
العنوان والبيت لكل أهالي يافة الناصرة 

احلريصني على مصلحة بلدهم".
وتابع البيان: "وحتدث رئيس املجلس 
احمللي احملامي عمران كنانة عن أهمية 
اجلبهوية  الهيئات  ان��ت��خ��اب  م��واص��ل��ة 
الوحودي  اجلماعي  العمل  ومواصلة 
والقيادة اجلماعية التي تتميز بها جبهة 
يافة الناصرة الدميقراطية. كما وشكر 
الرفيق عمران كنانة الرفيق منذر خطيب 
على عطائه الالمتناهي خالل فترة توليه 
منصب سكرتير اجلبهة لثماني سنوات.
خليلية  ش����ادي  ال��رف��ي��ق  ان��ت��خ��اب  ومت 
سكرتيًرا جديًدا للجبهة بأجواء إيجابية 
ووحدة صف واسعة، بحضور واسع 
م���ن أع���ض���اء وع����ض����وات ج��ب��ه��ة ي��اف��ة 
باالجماع  انتخابه  مت  حيث  الناصرة، 
وال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أه��م��ي��ة مت��ث��ي��ل اجل��ي��ل 
ال���ش���اب ف���ي ق���ي���ادة ال��ع��م��ل اجل��ب��ه��وي 
الوطني الوحدوي وأن هذا األمر يصب 
وادارت  ال��ن��اص��رة.  ي��اف��ة  مصلحة  ف��ي 

خالد  بالرفيقني  ممثَّلة  امل��راق��ب��ة  جلنة 
عملية  ب���ش���ارات  وف������اروق  ط���م���راوي 
بعده  وم��ن  اجل��ي��د،  السكرتير  انتخاب 
انتخاب مكتب اجلبهة بحسب االصول 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وب��ع��د م��ن��اق��ش��ة أع��ض��اء 
امل��ج��ل��س وت���ق���دمي اق��ت��راح��ات��ه��م، وف��ق 
ب��ن��ود دس���ت���ور ج��ب��ه��ة ي��اف��ة ال��ن��اص��رة 

الدميقراطية".
واختتم البيان: "وشكر الرفيق شادي 
خطيب  منذر  الرفيق  كلمته  في  خليلية 
ع��ل��ى ع��م��ل��ه ال������دؤوب وش��ك��ر اع��ض��اء 
مجلس اجلبهة على منحه ثقتهم الكبيرة. 
اجلماعي  العمل  ض��رورة  على  وش��ّدد 
نظيفاً  وطنياً  اخلط  هذا  على  واحلفاظ 
قائداً ومسؤوالً، لتبقى اجلبهة في قيادة 
صمام  ألننا  بجدارة،  الطيب  البلد  هذا 
الرفيق  وق���دم  ي��اف��ة.  ملستقبل  األم����ان 
املشتركة  القائمة  رئ��ي��س  ع���ودة  أمي��ن 
مداخلة عن األوضاع السياسية احمللية 
الناصرة  يافة  ف��رع  وهنأ  واملناطقية، 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة للسالم  ب��اس��م اجل��ب��ه��ة 
شادي  الرفيق  انتخاب  على  واملساواة 
خليلية سكرتيراً لها وحتدث عن كفاءاته 
ل هذه املسؤولية  وقدراته العالية لتحمُّ
التعامل  في  التواضع  اجلميع  مطالباً 
مع الناس وخدمتهم الى ابعد احلدود. 
وشكر الرفيق منذر خطيب على عطائه 
وعمله الدائم من اجل مصلحة اجلبهة، 
وتطرق للمصاحلة الفلسطينية وقضية 
ال��ت��ن��اوب ف��ي امل��ش��ت��رك��ة وع���ن ميينية 
دور  وأهمية  برئيسها  ممثلًة  احلكومة 
اجل��ب��ه��ة ف���ي ت��ع��زي��ز امل���وق���ف ال��وط��ن��ي 
إلى  الصحيح في كل قضية وقضية" 

هنا نّص البيان.
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عّمم مركز االعالم العربي واملتحدث باسم سلطة اإلطفاء واالنقاذ، كايد ظاهر، بياًنا وصلت عنه 
نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"عقدت، في املجلس احمللي شبلي أم الغنم، صباح يوم االثنني، 
جلسة عمل بني رئيس املجلس احمللي، نعيم شبلي، وبني كايد ظاهر املستشار اخلاص لقائد سلطة 
االطفاء واالنقاذ والناطق الرسمي لالعالم العربي، وذلك استمرارا للجلسة التي عقدت بني رؤساء 

املجالس البدوية في الشمال وبني اجلنرال سمحي الشهر املاضي".
وأضاف البيان:"ومت خالل االجتماع بحث القضايا املتعلقة باالرشاد وطرق السالمة واالمان، 
خاصة ونحن على ابواب فصل الشتاء، الى جانب العمل على أقامة وحدة متطوعني تشمل السيد 
نعيم نفسه واخرين من الشبلي أم الغنم. كما مت االعداد الجتماع موسع مطلع الشهر القادم 
يشمل رؤساء االقسام في املجلس ومدراء املدارس وقسم الرفاه االجتماعي، بهدف اعداد برنامج 
ارشادي شامل للبلدتني. السيد نعيم شبلي رئيس املجلس شكر سلطة االطفاء واالنقاذ لهذه 
املبادرات الهامة للقرى البدوية والوسط العربي عامة، مشيرا الى "انضمام الشبلي أم الغنم الى 
هذه البرامج واستمرار التعاون بني الطرفني. وأضاف:"نعمل على تطبيق كل ما يتعلق باحلفاظ 

على سالمة املواطنني وممتلكاتهم"، إلى هنا البيان.

جلللللللسلللة علللملللل بللللن كللللايللللد ظللللاهللللر مللن 
سلللللللطلللة اإلطللللللفللللللاء  ورئلللليللللس مللجلللللس 
شللبلللللي نللللعلللليللللم  الللللغللللنللللم  أم  الللللشللللبلللللللللي 


