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إعـالن وظيفة
يعلن مركز املرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي في رام الله عن حاجته لتعيني:

 رئيسة لوحدة بناء القدرات 
ضمن املواصفات  املذكورة أدناه.

املؤهالت املطلوبة:
ويفضل  أدنى  كحد  االجتماعية  أو  االنسانية  العلوم   في  بكالوريوس  شهادة  1 .

شهادة املاجستير.
خبرة ال تقل عن ) 5. 2 ( سنوات في ادارة البرامج واملشاريع.

املعرفة اجليدة بالنظريات النسوية والقدرة على النقاش والتحليل النسوي. 3 .
اإلملام بقضايا حقوق االنسان وخاصة حقوق املرأة والنوع االجتماعي. 4 .

اخلبرة والقدرة على التخطيط البرامجي واالستراتيجي. 5 .
قدرة عالية وخبرة في مهارات تدريب املدربني. 6 .

اخلبرة العملية في كتابة املشاريع والتقارير. 7 .
خبرة عملية في قيادة الفريق واملتابعة واإلشراف. 8 .

اخلبرة في التعامل مع نساء في ضائقة. 9 .
القدرة على التشبيك والتجسير مع املؤسسات الرسمية ومؤسسات املجتمع املدني. 10 .

القدرة العالية على االتصال والتواصل ومخاطبة اجلماهير. 11 .
املعرفة اجليدة باللغتني العربية واالجنليزية كتابة وقراءة ومحادثة. 12 .

القدرة في العمل حتت ضغط وفي وقت األزمات وضمن فريق. 13 .
القدرة على التنقل والسفر ومرونة في ساعات العمل. 14 .

القدرة العالية على استخدام الكمبيوتر والبريد األلكتروني واالنترنت. 15 .

فعلى من جتد في نفسها الكفاءة، ارسال السيرة الذاتية الى  سامية عابدين عبر 
االمييل samia@wclac.org  في موعد أقصاه 2010/5/20.

رام الله- جنيب فراج - عقد مجلس القضاء األعلى امس، بالتنسيق 
مع املعهد القضائي الفلسطيني في مقر املعهد تدريبا لسبعة من القضاة 
ضمن برنامج تدريب املدربني على إدارة سير الدعوى املدنية، بالتعاون 
مع مشروع نظام املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ويستمر 

التدريب مدة ثالثة أيام.
الذاتية  املهارات  بتطوير  البرنامج،  ضمن  التدريب  هذا  ويختص 

والتدريبية لدى القضاة املدربني، وقال رياض الطيبي مقدم التدريب 
:"إن الهدف منه هو اكتساب القضاة املتدربني مهارات جديدة في اإلرشاد 
امليداني على املستوى التنفيذي، وصياغة املهارات والتوجهات التدريبية 

من خالل خبرات القضاة وتالؤمها مع املناخ القضائي الفلسطيني".
وأضاف أن التدريب يتميز عن التدريبات األخرى كونه بعيدا عن 

النمطية، ويشكل عملية تفاعلية بني املشاركني واملدرب.

تدريب في رام الله حول إدارة سير الدعوى املدنية 

جمعية »أطباء حلقوق اإلنسان«:

حواجز وعوائق أمام مرضى قطاع غزة
ت����ل اب���ي���ب - وزع������ت »ص��ح��ي��ف��ة اط���ب���اء 
في  لها  تقريرا  االسرائيلية  االنسان«  حلقوق 
امام  صحف اسرائيلية حتت عنوان »حواجز 
مرضى قطاع غزة في طريقهم لتلقي العالج 

الطبي«.
م��وع��د  حت��دي��د  »ان  ال��ت��ق��ري��ر:  ف���ي  وورد 
لدى  ع��الج  على  واحل��ص��ول  لطبيب  للتوجه 
االسرائيلي امر سهل اما بالنسبة للفلسطينيني 
في قطاع غزة فان احلصول على عالج طبي 
يواجه عدد ال يحصى من احلواجز والعقبات، 

واحيانا يبقى املرضى بدون رد.
وت��س��اع��د جمعية اط��ب��اء حل��ق��وق الن��س��ان 
ش��ه��ري��ا ح��وال��ي م��ئ��ة م��ري��ض ب��ح��اج��ة لعالج 
يلي  وفيما  طبي غير متوفر في قطاع غزة، 
ف��ي طريقهم  ي��ج��ت��ازوه��ا  ال��ت��ي  امل��ع��ان��اة  قصة 
ب��ش��ر متس  ال���ع���الج، ه���ذه ق��ص��ة ع��ن  لتلقي 
حقوقهم الصحية يوميا في خضم التعقيدات 

البيروقراطية لالحتالل.
التوجه لتلقي العالج خارج 

غزة
يحدد طبيب في احد مستشفيات قطاع 
غزة ضرورة حصول مريض على عالج طبي 
معظم   ف��ي  وي��وص��ي  القطاع  ف��ي  متوفر  غير 
احلاالت بالتوجه الى اخلارج. ومطالب مدير 
القسم ومدير املستشفى بالتوقيع على منوذج 
التحويل، ويعاني 40٪ من املتوجهني من مشاكل 
 ، العظام   ، االورام  اربعة مجاالت: معاجلة  في 

العيون وامراض القلب.
بيروقراطية

ت��ط��ال��ب جل��ن��ة ط��ب��ي��ة ف���ي ق���ط���اع غ��زة 
امل���ري���ض لتلقي  ب��امل��ص��ادق��ة ع��ل��ى حت���وي���ل 
الى  ال��ق��ط��اع وي��وج��ه الطلب  ال��ع��الج خ���ارج 
وزارة الصحة في رام الله للحصول على تعهد 
بتمويل العالج، ويطالب املريض بعد ذلك 
بتحديد دور له في مستشفى خارج القطاع 
من خالل وزارة الصحة في غزة، هذه املراحل 
استصدار  اسرائيل  من  الطلب  عن  الناجمة 
وثائق من اجل اخلروج من غزة تدوم كمعدل 

عام ٧-10 ايام.

تقدمي طلب للحصول على 
تصريح

ي���ق���دم امل����ري����ض ط��ل��ب��ا ل��ل��ج��ن��ة امل��دن��ي��ة 
الناحية  م��ن  اللجنة  وتتكون  الفلسطينية، 
الصحة  منسق   - واح���د  شخص  م��ن  العملية 
الفلسطيني، الذي تعبئه السلطة الفلسطينية 
استعدادا  اسرائيل  تبدي  ال��ذي  الوحيد  وه��و 
للتنسيق معه حول خروج مرضى من القطاع، 
عن  الوحيد  املسؤول  هو  الفلسطيني  واملنسق 
واف���راد  غ��زة  م��رض��ى  جميع   طلبات  معاجلة 
عائالتهم امام اسرائيل، وفي ظل غيابه سواء 
املرضى صعوبات  اج��ازة يجد  او  م��رض  ج��راء 

بتقدمي طلب للخروج لتلقي العالج.
اسرائيل تقرر من يخرج

يقدم منسق الصحة الفلسطيني طلبا باسم 
املرضى للخروج من القطاع لتلقي العالج الى 
وح��دة   - غ��زة  ف��ي  واالرت��ب��اط  التنسيق  ادارة 
عسكرية اسرائيلية. وتدرس االدارة كل طلب 
)الشاباك(  العامة  املخابرات  ملصادقة  وتنقله 
عليه، وفي الوقت الذي يحصل فيه كثير من 
املرضى في نهاية املطاف على تصريح دخول 
السرائيل ال يحصل كثيرون على رد في وقت 
لهم  يسمح  ال  او  طلباتهم  ترفض  او  مناسب 
اخلروج في الوقت املتفق عليه لتلقي العالج 
القطاع،  من  باخلروج  نهائيا  لهم  يسمح  ال  او 

ويزداد الرفض السباب سياسية.
بني املطرقة والسندان

ويستدعي مئات من املرضى الذين يريدون 
دخول اسرائيل لتلقي العالج سنويا لتحقيقات 
ذلك  باعتبار  ايرز  معبر  الشاباك على  جتريها 
ج���زءا م��ن بحث طلب اخل����روج. اس��ت��دع��ي عام 
املثال اكثر من ٦00 مريض  200٩ وعلى سبيل 
ال  املرضى  فقط  وليس  »الشاباك.  لتحقيقات 
يريدون اجراء اي اتصال مع »الشاباك« بل وتضع 
حتذر  املعبر  الى  الطريق  في  حاجزا  »حماس« 
للمخابرات  معلومات  تسليم  م��ن  امل��رض��ى  فيه 
االسرائيلية، ودفع كل هذا املرضى في اكثر من 
مرة الى التخلي نهائيا عن التوجه للتحقيق االمر 
الذي يؤدي من الناحية العملية الى تخليهم عن 

امكانية احلصول على عالج طبي.

الوصول الى حتقيقات 
»الشاباك«

يستدعي املرضى وبصورة دائمة للتحقيق 
بعد م��رور وق��ت دوره��م العالجي، االم��ر الذي 
يحول دون تلقيهم العالج في الوقت املناسب، 
ويجبر مرضى كثيرون لدى وصولهم الى حاجز 
عدة  االن��ت��ظ��ار  على  التحقيق  ي��وم  ف��ي  اي���رز 

ساعات قبل ادخالهم للتحقيق.
تهديد وابتزاز للمرضى

املرضى  احيانا  »الشاباك«  محققو  ويهدد 
ابتزازية،  اساليب  ويتبعون  التحقيق  خ��الل 
مثل التعاون مع اسرائيل مقابل احلصول على 
تصريح دخول اليها لتلقي عالج طبي ورغم 
ان احلديث يدور في معظم احلاالت عن  خداع 
التعاون  الذين يرفضون  املرضى  فقد يحصل 
هذا  ويعتبر  السرائيل،  دخ��ول  تصاريح  على 
كثيرين  ملرضى  بالنسبة  حقيقيا  التهديد 
ويشعرون بأن عليهم االختيار بني التحول الى 
ال��ذي ميكنهم من احلصول على  عمالء االم��ر 
العالج الطبي، لكن يعرضهم الخطار مستمرة 
ل���دى ع��ودت��ه��م ال���ى غ���زة وب���ني رف���ض تسليم 
معلومات االمر الذي يعني عدم تلقي العالج.
اعادة عرض الطلب واالنتظار

معهم  »ال��ش��اب��اك«  حتقيق  استكمال  وبعد 
يجبر املرضى على العودة الى منازلهم وحتديد 
دور جديد لتلقي العالج الطبي، بعد ان فوتوا 
الدور االول الذي حدد لهم، كما يتوجب عليهم 
تقدمي طلب ثاني لتصريح لدخول اسرائيل من 
خالل اللجنة املدنية الفلسطينية التي تقدمه 
وفي  واالرت��ب��اط.  التنسيق  ال��ى جلنة  ب��دوره��ا 
لفترة  املرضى  ينتظر  االج��راءات  هذه  نهاية 
غير محدودة - تصل احيانا السابيع - من اجل 

احلصول على رد من السلطات االسرائيلية.
تفتيش امني على حاجز ايرز

على  يحصلون  ال��ذي��ن  امل��رض��ى  ويستدعى 
لتلقي  خروجهم  ل��ي��وم  اي���رز  حل��اج��ز  تصاريح 
يكون  ال��ذي��ن  امل��رض��ى،  ويتوجب على  ال��ع��الج 
بعضهم يعاني من حالة صحية صعبة السير 
على اقدامهم وبقواهم الذاتية حوالي كيلومتر 
داخل معبر ايرز واجتياز تفتيش امني شامل.

استكمال حتضيرات مؤمتر
»مناهضة التطبيع« في رام الله 

 جنني – علي سمودي - أعلنت "اللجنة التحضيرية ملؤمتر مناهضة التطبيع" استكمال كافة 
االستعدادات النعقاد مؤمتر"القوى الشعبية الفلسطينية والعربية ملناهضة التطبيع واالبرتهايد 
االسرئيلي" املقرر عقده برام الله في الثاني والعشرين من ايار اجلاري بقاعة البرتوستانت باملدينة، 

بالتزامن مع احياء الشعب الفلسطيني للذكرى الثانية والستني للنكبة.
 واكدت اللجنة في بيان صدر عنها ان انعقاد املؤمتر يحمل رسالة بالغة الدالالت بضروة التمسك 
بالثوابت الوطنية ومواجهة التحديات عبر التصدي لسياسات االحتالل الرامية الى تصفية قضية 
شعبنا، والدعوة الى رسم معالم استراتيجية واضحة املعالم تتكامل رسميا وشعبيا ومؤسساتيا 
في دعم صمود املواطن فوق ارضه وتفعيل املقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الفعل الشعبي املقاوم 
الدولة املنظم لالحتالل ومستوطنيه الذين  ملواجهة سياسات االستيطان والترانسفير وارهاب 

يواصلون مخططات االقتالع واالحالل والتهجير.
الفلسطينية  والفعاليات  واملؤسسات  والفصائل  القوى  عن  ممثلني  املؤمتر  في  وسيشارك   
باالضافة ملمثلني عن اجلوالن العربي والداخل، ومشاركات من غزة والشتات، وكذلك مؤسسات 

ونقابات في العديد من الدول العربية.
التي يتم استغاللها  الثغرات  املتاحة لسد كافة  التطبيع واآلليات  املؤمتر مفهوم    ويتناول 
من قبل جهات تتعاطى مع هذا املوضوع اخلطير، فيما تتناول محاور اخرى سبل حتصني اجلبهة 
الشبابية والثقافية الداخلية في وجه كل احملاوالت التي تسئ الى صورة قضية شعبنا ونضاله 
الوطني، ومتكينه من بناء  الوطني كشعب حتت االحتالل يناضل من جل حريته واستقاللة 
دولته املستقلة كاملة السيادة على جميع االراضي التي احتلت بقوة العدوان عام 1٩٦٧ وعاصمتها 

القدس وتأمني حق العودة لالجئني وفق القرار االممي 1٩4. 
  كما يتناول املؤمتر اهمية التكامل على املستوى العربي ورفع درجة التنسيق مع املؤسسات 
اللقاءات  واستمرار  والشعبي،  الرسمي  العربي  املستوى  على  التطبيع  ملواجهة  العربية  والقوى 
والتشاور مع االمتداد العربي لتشكيل جبهة عربية موحدة وعريضة تضم كافة القوى واملؤسسات 
واالحتادات والنقابات العربية للعمل بقوة وبكل االمكانات املتاحة لسد االبواب امام اية محاوالت 

الختراق البنى والهياكل على كافة الصعد .
اللمسات االخيرة ألنقعاده  الله لوضع  برام  لها  اللجنة عقدت امس اجتماعا موسعا  وكانت 
اقرت فيه مجموعة من التوصيات ومتخض عنه تشكيل جلنة رئاسة املؤمتر، وجلنة اعالمية، 

وجلنة نظام.
 واكد البيان ان املؤمتر سينتخب في ختام اعماله مجلسا اعلى ملقاومة التطبيع يضم ممثلني 
الوطنية ونشطاء مقاومة اجلدار واالستيطان وممثلني عن  القوى واملؤسسات والشخصيات  عن 
االطر والهيئات الشبابية واملثقفني الذي سيأخذ على عاتقه مهمة تطوير العمل وصياغة خطة 

متكاملة على كافة املستويات ملواجهة التطبيع. 
 وحذرت اللجنة في ختام بيانها من مغبة استمرار محاوالت العبث بالساحة الداخلية عبر 
برامج ومشاريع يتم فيها استغالل الشباب الفلسطيني اليقاعه في فخ التطبيع عبر لقاءات 
مختلفة في العديد من الدول االجنيبة ، في الوقت الذي تزداد فيه حمالت مقاطعة اسرائيل 
دوليا، والدعوات لفرض عقوبات دولية اقتصادية واكادميية وثقافية عليها بسبب سياساتها 

العنصرية وجرائم احلرب التي تقوم بها في االراضي الفلسطينية.    

محافظ نابلس يشارك في 
لقاء حواري حول واقع قوات األمن 

 نابلس – عماد سعاده - شارك محافظ نابلس العميد جبرين البكري 
القانون"، نظمه مركز  في لقاء حواري بعنوان: "برنامج تعزيز سيادة 
جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ومركز شمس حلقوق 
االنسان.   وركز اللقاء حول واقع االمن في احملافظة وعالقة ذلك بالتنمية 

وتطوير آليات الشراكة ما بني القطاع  االمني  واملجتمع املدني.
واشار العميد البكري الى ان البنية التي تؤثر على االمن تستند الى 
الوضع الداخلي واالقتصادي والسياسي، وعلى املستوى الفلسطيني لدينا 

خلل في العناصر الثالث العتبارات خارجة عن االرادة.
ام��ن��ي، يتطلب توفر  أي عمل  م��ق��وم��ات جن��اح  ان  واض���اف احمل��اف��ظ 
خمسة عناصر رئيسية هي املنشآت واملواصالت واالتصاالت والتجهيزات 
والتدريب.  وقال بانه لو اجرينا مقارنة بني هذه املقومات والواقع الراهن، 
جند ان منشآت االجهزة ومقراتها موجوده في وسط التجمعات السكانية 
وهذا وضع غير ايجابي، لذا، فانها حتتاج الى اعادة تنظيم واعادة تاهيل.   
واشار في هذا املجال الى انه مت البدء بتأهيل سجن جنيد ضمن خطة 

مهنية كاملة حول املقرات.
 واضاف البكري: "بخصوص االتصاالت واملواصالت، فقد حصل بعض 
التحسن وبالنسبة للتجهيزات فهناك عقبات ناجمه عن االحتالل، اما 
املضمار  للتدريب فهو عنصر هام جدا وهناك تقدم في هذا  بالنسبة 
اكثر مهنية مما كان  عليه  اليوم  الذي يبدو  اداء االجهزة  يتجلى في 

من قبل. 
واشار البكري الى انه وضمن االصالح في االجهزة االمنية، فقد مت 
تفعيل العقوبات وتطبيق اجراءات عقابية بحق املخالفني من العناصر 
االمنية، حيث مت معاقبة 100 عنصر خالل العام املاضي، ومت طرد عدد 

من املخالفني للتعليمات ايضا.

االمني في  العمل  ب��اداء  االرتقاء  انه وضمن  البكري  العميد  واوض��ح 
مدراء  كافة  وتضم  االمنية،  اللجنة  انعقاد  انتظام  مت  فقد  احملافظة، 
املنتظمة  االجهزة  تقارير  واصبحت  اسبوعي،  بشكل  االمنية  االجهزة 
ورئيس  عباس  الرئيس  ال��ى  التقارير  ه��ذه  ترفع  حيث  ثابتا،  تقليدا 
الوزراء فياض ومستشار الرئيس لشؤون احملافظات اللواء جبر، مضيفا 
ان هذه املنهجية تخلق تنافسا ايجابيا ما بني االجهزة وجتعل كل جهاز 
يطل على عمل االجهزة االخرى، وبالتالي فانه يخلق رؤية امنية مشتركة 

لدى اجلهازين السياسي واالمني.
عمل  على  ط��رأت  التي  التطويرات  وم��ن  ان��ه  البكري  العميد  وب��ني 
االجهزة، مت استحداث دوائر شكاوى لدى كل جهاز من اجهزة االمن في 
احملافظة، عدا عن الشكاوى التي تصل الى احملافظة من خالل اداراتها 

ودوائرها املختلفة التي يتم التعامل معها ومتابعتها بشكل مستمر.
واوضح البكري ان عملية التجنيد لدى االجهزة االمنية لم تعد كما 
كانت في السابق، حيث اصبحت االن تستند الى معايير مهنية وعلمية 
حتدد  التي  هي  جهاز  كل  قيادة  ان  أي  مركزية،  اصبحت  انها  عن  ع��دا 
االحتياجات وتقوم بتعبئة الشواغر ضمن خطة شاملة لديها، اضافة 
الى ان الترقيات اصبحت تخضع ملعايير مهنية ونظامية وهو ما يعزز 

درجة الرضى الوظيفي بني مختلف العناصر. 
وحول موضوع االعتقاالت، اشار البكري الى انه ضد االعتقال السياسي 
االعتقال  الربط بني  رافضا  االعتقال،  وهو يدرك مدى حساسية هذا 
السياسي الذي تقوم به حماس في قطاع غزة وبني ما يحصل هنا، مشددا 
ان االعتقاالت التي تتم في نابلس وباقي احملافظات في الضفة لها طابع 
تخريبية  مبخططات  تتعلق  ومعلومات   اعترافات  عن  وناجمة  امني 

وادخال  اسلحة واموال خالفا للقانون.

 الهالل االحمر يقيم 
يوما طبيا في بيت حلم

بيت حلم - جورج زينة - نظمت جمعية الهالل االحمر امس يوما طبيا مجانيا في  بيت حلم 
مبناسبة اليوم العاملي للصليب االحمر والهالل االحمر. 

وافتتح الدكتور محمد رزق رئيس الهيئة االدارية للجمعية اليوم الطبي، شارك فيه نائب رئيس 
الهيئة االدارية الدكتور نبيل عديلي واعضاء الهيئة االدارية وموظفو ومتطوعو الفرع واطباء 
متخصصني في امراض القلب والسكري والضغط واالطفال والباطنية واجللدية واالنف واالذن 

واحلنجرة، مبشاركة طواقم عيادة الراعية الصحية املشتركة للهالل ووزارة الصحة.
 وساهمت شركة بيت جاال لصناعة االدوية بتوفير العديد من االدوية املجانية. 

وشمل النشاط خيمة طبية في ساحة املهد الجراء فحوصات السكري والضغط للمواطنني، 
قدمها قسم االسعاف واملتطوعني في الفرع.  وفي نهاية اليوم، قدم الدكتور رزق رئيس الفرع درعا 

لشركة االدوية والطباء الصحة، شاكرا اجلميع على اجناح هذا النشاط. 

افتتاح دورة في سلفيت 
حول الشباب واإلعالم النقابي

نابلس- عماد سعادة- افتتح األمني العام الحتاد نقابات عمال فلسطني شاهر سعد، 
دورة دائرة الشباب التي عقدت في مقر االحتاد في سلفيت بعنوان "الشباب واإلعالم 

النقابي".
وحضر حفل االفتتاح عضو األمانة العامة ناصر يونس ورئيس فرع االحتاد محمود 
البر ومنسقة املشروع الكندي غادة ابو غليون ومسؤول اإلعالم في االحتاد العام معني 
وليلى سنونو، 25  اشتية  النقابيان ضياء  التي يدرب فيها  الدورة  واستهدفت  ريان، 
ناشطا وناشطة من النقابيني األعضاء إضافة ملنسقي الدوائر في مختلف محافظات 

الضفة. 
العام  االحت��اد  جسم  وف��ي  الفلسطيني  املجتمع  في  الشباب  أهمية  على  سعد  وأك��د 
والنقابات األعضاء، وقال ان إستراتيجية االحتاد تقوم على أساس تقوية قطاعي املرأة 
والشباب في ظل التهميش الكبير الذي يعانونه في مجتمعنا، مضيفا ان االحتاد يعمل 
حاليا على تطوير برامج تدريب خاصة بهذين القطاعني في مهارات اللغات واالتصال 

واحلاسوب وغيرها من البرامج املهمة.
بدوره، ركز البر على ضرورة تسليط الضوء على فئة الشباب داخل اطر االحتاد في 
من  متقدمة  مراحل  ال��ى  العمالية  النقابات  فيها  وصلت  والتي  ب��ال��ذات،  املرحلة  ه��ذه 
اجلامعيني  واخلريجني  والعمال  العامالت  قضايا  متابعة  خالل  اجلماهيري،من  العمل 

على مستويات مختلفة.
وشدد على أهمية استمرار االحتاد في دعمه للدائرة ونشاطاتها، وتبنيه لهموم أعضائها 
ولهذه الشريحة الواسعة واملهمة في املجتمع الفلسطيني، وخاصة في محافظة سلفيت 

التي تفتقر نسبيا الى املؤسسات التي تعنى بفئة الشباب وتتبنى قضاياهم. 
ومنذ  عمل  انه  الى  مشيرة  وأهدافه،  الكندي  املشروع  عن  نبذة  غليون  ابو  وقدمت 
سنوات على تأهيل وتدريب املئات من األعضاء الشباب في االحتاد وفي مجاالت مختلفة، 

كاحلاسوب ومهارات التواصل واالتصال وأخرى تتعلق بقانون العمل والعمل النقابي.
إلى  وص��ل  به  العمل  وان  الوطن  محافظات  مختلف  يستهدف  املشروع  ان  وأوضحت 

مراحل متقدمة.
وقدم املدربان النقابيان اشتية والسنونو في اليوم األول من الدورة شرحا للمشاركني 

حول تعريف اخلبر الصحفي وأنواعه وكيفية صياغته.
وشكر األعضاء املشاركون من دائرة الشباب كل من االحتاد العام املركزي وفرع االحتاد 
في سلفيت على توفير كل االحتياجات الالزمة إلجناح الدورة، ووجهوا التحية لسكرتير 
الدائرة باير سعيد على تواصله الدائم مع الشباب في جميع احملافظات، وثمنوا ما يقدمه 

املشروع الكندي للشباب واخلريجني األعضاء من توعية وتثقيف وتدريب. 


