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إعالن هــــــام للمواطنني املقدسيني  
تعلن مؤسسة املقدسي عن استمرار تقدمي خدماتها القانونية واملناصرة الفردية واجلماهيرية بكل ما يتعلق بحقوق 
املواطن الفلسطيني في مدينة القدس احملتلة وذلك من خالل برنامج العيادة القانونية والذي يعمل على تقدمي اخلدمات 

للمواطنني منذ 2008/1/1  .  

من خالل العيادة القانونية ميكنكم احلصول على االستشارات والتوجيهات القانونية املتعلقة بوزارة الداخلية / التامني 
الوطني / مكتب العمل / مكتب أمني/ بلدية القدس /وقضايا العمل والعمال وحقوقهم  . 

اخلدمات املقدمة من خالل برنامج العيادة القانونية : 

تعريف املواطن بحقوقه وكيفية حتصيله لهذه احلقوق واحملافظة عليها .
•تخفيض ضريبة االرنونا، تسجيل األوالد ، سحب هويات ، حق اإلقامة والسكن ، حتصيل مساعدات بأجرة السكن  	
لألزواج الشابة ، ترجمة املراسالت العبرية ، مخصصات التأمني الوطني ، استرجاع التامني الصحي ، مخصصات 

األوالد ، مخصصات األمومة، مخصصات العجز واالستئنافات ،  ضمان الدخل ، واستكمال الدخل   
•تعبئة كافة النماذج والطلبات املتعلقة بهذه احلقوق باللغة العبرية. 	

•إمكانية توفير محامني لرفع دعاوى في احملاكم املختصة .  	

           نرتقي بكم ونعمل من أجلكم

مالحظة هامة : ألصحاب املنازل املهددة بالهدم و/أو املنازل التي هدمت  نرجو مراجعة املؤسسة 
لغرض التوثيق والتحليل .  

 ميكنكم الوصول الى املقدسي من السبت حتى اخلميس بني الساعات الثامنة والنصف حتى 
الثالثة والنصف على العنوان التالي : القدس – وادي اجلوز  شارع املقدسي 59 

او مراجعتنا عبر الهاتف على األرقام التالية
legal@al-maqdese.org   6289284 :هاتف :  6285918  و  6278997   فاكس 

www.al-maqdese.org
مطلوب متطوعني للوحدة القانونية ولوحدة الرصد واملتابعة

اخلدمات مجانية
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VACANCY ANNOUNCEMENT FOR 

EYE SURGEONS
Job Title:  Eye Surgeon 
Duty Station:  Musallam Eye, Ear & Specialized Surgery Hospital, Ramallah,  
   Palestine                                           
Starting Date:  October 1st 1010
Duration of Contract: 12 months renewable (with a 3-month probation period)

Scheduled to open in October 2010, Musallam Eye, Ear & Specialized Surgery sets to 
integrate and transform care to bring health and wellness within reach of the Palestinian 
community. The hospital will comprise a 45-bed, boasting a state-of-the-art, patient-centric 
hospital. It would provide a comprehensive eye, ENT, maxillofacial, plastic and laparoscopic 
surgery to the entire regions in Palestine and would rank among the finest in the Arab world. 
We are now looking for Senior Consultants, Consultants, Associate Consultants and Service 
Registrars to join us in the following disciplines:

Cornea and refractive surgery •	
Anterior segment & Cataract Surgery•	
Vitreoretinal Surgery•	
Oculoplastic Surgery•	
Strabismus & pediatric Ophthalmology•	
Uveitis•	
General Ophthalmology•	

EDUCATION REQUIRED/PREFERRED: 
Basic Medical Degree registrable with the Palestinian Medical Council and/or recognized 
postgraduate qualifications in ophthalmology such as Palestinian Board, American Board, 
Jordanian Board, FRCS, FRCOphth, or its equivalent.
EXPERIENCE REQUIRED/PREFERRED:

Minimum 3 years experience in a hospital after graduation in ophthalmology.•	
Good experience in eye surgery.•	
Familiarity with modern diagnostic and surgical ophthalmic equipments.•	
Strong English and Arabic spoken and written communication skills.•	
Surgeons from all nationalities are welcomed as long as a working visa to Palestinian •	
Authority is feasible

We offer a competitive salary and comprehensive benefits package that will commensurate 
with your qualifications and experience.

Interested candidates meeting the requirements can send their CV, personal particulars, 
names of 2 referees, professional qualifications, career history, surgical experience, contact 
details and expected salary, together with medical testimonials and certificate of registration 
to Musallamhospital-hr@hotmail.com  no later than Thursday, July 22, 2010. (We regret that 
only shortlisted candidates will be notified).
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Beit Sahour Municipality
Job Vacancy

In cooperation with ,Palestinian Municipalities Support Pro-
gram, the Consortium composed by the Municipalities of Ang-
hiare, Rufina,Pelago,and Mira, the Center for Cultural Heritage 
Preservation and Beit Sahour Municipality will carry out the 
Project of Urban Requalification of the Old Market Square in 
Beit Sahour ( BET CH 039 09 ). 
For this purpose, Beit Sahour Municipality is seeking to ap-
point an Architect in its Engineering Department as part of the 
program goals to enhance the Municipality capacity in cultural 
heritage preservation.
Candidates to this vacancy shall have the following minimum 
academic and professional qualifications:

University degree in architectural (Proven Cultural Herit-• 
age interest and background is favorable).
Good mediation, coordination, and PR skills.• 
Good written/spoken English skills.• 
Computer Literate (Photoshop, Microsoft Office)• 
Excellent with CAD standards, CAD practices.• 
Ability to work under pressure and within a team environ-• 
ment.
The Architect main responsibilities include:• 
Basic tasks and responsibilities of a Design Architect.• 
Preparing Architectural Designs and specifications in co-• 
operation and under the guidance of the municipality and 
the CCHP.
Preparing project reports and office papers.• 
Assisting in construction supervision works.• 
Working with CAD and other applications• 
Working under the directions of the Head of the PR & • 
Project Department.

Only Candidates who meet poses the above requirements are 
kindly requested to send a CV and a covering letter to hanan@
beitsahourmunicipality.com.
Deadline for applying is August 1, 2010

هيئة "التوجيه السياسي" في جنني تقيم حفال دينيا 
التوجيه  لهيئة  املشترك  النشاط  ضمن   - س��م��ودي  علي   - جنني 
السياسي وقيادة منطقة جنني نظمت دائرة العالقات العامة واالعالم 
الشهداء  س��اح��ة  ف��ي  دينيا  احتفاال  جنني  ف��ي  الوطني  االم���ن  ل��ق��وات 
باملقاطعة، مبناسبة ذكرى االسراء واملعراج حتت رعاية محافظ محافظة 

جنني وقائد منطقة جنني .
راضي  والعميد  موسى  ق��دورة  جنني  محافظ  االحتفال  حضر  وق��د 
عصيدة قائد منطقة جنني ومفتي جنني الشيخ محمد ابو الرب ومدير 
االستخبارات العسكرية ومساعد مدير التوجيه السياسي العميد انور 

خلف  ومئتان من ضباط وافراد قوات االمن الوطني.
وبدأ احلفل بكلمة ترحيبية باحلضور من الرائد محمد عالونة الذي 
اكد على ضرورة اقامة كافة املناسبات واالحتفاالت الدينية والوطنية 

في املقاطعة ملا لها من رمزية سيادية.
ومن ثم القى العميد عصيدة كلمة، اكد من خاللها على ضرورة االلتزام 
من  باخالق  يتحلوا  ان  االم��ن  قوى  منتسبي  كافة  على  وان  واالنضباط 

سبقونا من املسلمني وان يجعلوا الرسول والصحابة قدوتنا في االخالق 
والتعامل مع االخرين . وحتدث احملافظ موسى عن قدسية هذه املناسبة 
العربية واالسالمية وعن ضروة  الدينية والعزيزة على قلوب االمتني 

استخالص العبر من املعجزات السماوية.
بدوره، أشاد الشيخ ابو الرب باالخالق احلسنة للصحابة ومتنى على 

جميع املسلمني ان يحذوا حذو الصحابة بالصدق واملعاملة احلسنة.
واستعرض املفتي خمسة دروس مبناسبة ذكرى االسراء واملعراج والتي 
كان اهمها ان الصحابة لم يناقشوا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما 

حدثهم عن املعراج بل قالوا صدقت يا رسول الله .
وشدد على ضرورة اطاعة االوامر وعدم االستهانة باي امر مهما كان 

صغيرا بل العمل بالتعليمات والتوجيهات وتنفيذها فورا .
واشاد بقوات االمن الوطني ملا يتحلون به من اخالق وانضباط والتزام 
بتعليمات قياداتهم، منوها الى انه الول مرة تقام هذه االحتفاالت مبواقع 

عسكرية وهذا يدل على االلتزام بتعاليم الرسول والصحابة.

 الرعاية الصحية تنفذ العديد من املشاريع اإلغاثية 
غزة - سمر شاهني - أعلن احتاد جلان الرعاية الصحية في قطاع 
غزة  أنه متكن خالل الشهور الستة املاضية من حتقيق العديد من 

االجنازات واخلدمات التي استفاد منها أالف املرضى واحملتاجني .
وقال رئيس االحتاد د.رائد صباح في تقرير نصف سنوي صدر 
عن االحتاد أنه مت تنفيذ أنشطة تثقيفية وطبية وإغاثية في كافة 
فروعه وعلى صعيد الندوات التثقيفية فقد مت عقد 26 ندوة في 
مجال الصحة العامة واملياه والتوعية البيئية والوقاية من أمراض 

مختلفة ، شارك فيها  1320 مواطنا .
كما مت  تنفيذ ايام طبية استفاد منها650 مريضا اضافة الى 
يوم طبي مجاني بالتعاون مع جامعة فلسطني في مدينة الزهراء 

استفاد منه 500 حالة 
من  بتمويل  امل��اض��ي   شباط  في  غذائية  سلة   400 توزيع  ومت 
مؤسسة  اسيكوب وتسليم مالبس ل 100 طفل بتبرع من مؤسسة 
ووجبة  العاب  وتوزيع  لألطفال  احتفال  وتنظيم  ك��ورب  ميرسي 
النجدة  استفاد منها 100 طفل بتمويل من جمعية  غذاء  
أسرة  الكعك على 120  توزيع  كما مت  كورب  االجتماعية ميرسي 

بتبرع من ميرسي كورب التي قامت ايضا بتسليم  مالبس خلمسني 
طفال.

واستقبل االحتاد الوفد الطبي البريطاني من مؤسسة عالم الدواء 
الذي قام  مبعاجلة نحو 830  حالة باإلبر الصينية ووزع مساعدات 
نقدية  على 208  من  األسر املستورة مببلغ 3000 دينار  بتبرع من 

االحتاد العام للمرأة الفلسطينية .
وتابع صباح قائال  ان االحتاد نفذ في اذار املاضي مشروع خلق 
بتبرع    $ بقيمة 15.191  األطفال  وري��اض  للمدارس  آمنة  بيئة 
من مؤسسة إنقاذ الطفل ومت خالل املشروع تنفيذ 30 ورشة عمل 

استفاد منها 1080 طالبا . 
ومت توفير فرص عمل ل32 خريجا في 30 مدرسة وروضة أطفال 

 . IRD بتمويل من  مؤسسة
وأضاف صباح انه مت توزيع 465 علبة  حليب أطفال بتبرع من 
املؤسسة الدمنركية على 155طفال في مناطق قطاع غزة في أيار 
املاضي كما مت تنفيذ مشروع تطوير وصيانة إنشاءات مراكز االحتاد 

بقيمة 13500 $ بتبرع من اإلغاثة اإلسالمية .

مسجد ابن تيمية في دير البلح 
يكرم حافظني للقرآن الكرمي

غزة –   ملراسل ے اخلاص - كرمت أسرة مسجد بن تيمية مبدينة دير البلح وسط قطاع 
غزة أمس االول، حافظني لكتاب الله عز وجل ، وبحضور كل من قيادة حماس ومدير دار القران 

والسنة د. أنور نصار ورئيس بلدية دير البلح سعيد نصار وعدد من املواطنني وأهالي احلفظة.
وبدأ عريف االحتفال بالترحيب باحلضور وعلى رأسهم د. أنور نصار وشكر حضورهم ومن ثم 
تال أحد اإلخوة آيات عطرة من القران الكرمي . وحتدث مشهور املبحوح في كلمة ألسرة املسجد 
بان املسجد هو النواة األولى للشباب املسلم فيتخرج منه حفظة كتاب الله واملجاهدون والعلماء 

والصابرون امللتزمون وأكمل حديثه بفضل القران الكرمي وفضل حفظه.
وفي نهاية كلمته شكر دار القران الكرمي والسنة على اهتمامها الواضح واجللي ملراكز القران 

الكرمي والذي يتخرج منها كل يوم حفظة لكتاب الله.
وفي كلمة لدار القران الكرمي حتدث ضيف اللقاء د. نصار عن اهتمام اهالي فلسطني بحفظ 
ألف  العشرين  يقارب عن  ما  من تخريج  املاضية  األع��وام  في  واضحا  بدا  وال��ذي  الكرمي  القران 
حافظ وحافظة، ودعا أولياء األمور بأن يحثوا أبناءهم  االلتزام مبراكز التحفيظ التي تنتشر في 
مناطق دير البلح. واوضح نصار ان دار القران الكرمي والسنة تسعى اليوم بعد العدد الكبير الذي 

مت تخريجه العام املاضي من احلفظة إلى تثبيت حفظ القران الكرمي.
وفي نهاية االحتفال مت تكرمي احلافظني لكتاب الله الطالب خالد أحمد مسمح والطالب أحمد 

إياد الكحلوت. يذكر أن مسجد بن تيمية خرّج الصيف املاضي 15 حافظا لكتاب الله. 

اصدار جديد للدكتور عياد 
– صدر عن مركز حيفا للدراسات اإلعالمية واإلستراتيجية كتاب  – من جورج زينه  بيت حلم 
جديد للصحفي الدكتور سعيد عياد مدير عام األخبار في تلفزيون فلسطني بعنوان : دور التلفزيون 

في تنمية قدرات التفكير اإلبداعي عند أطفال ما قبل املدرسة
والكتاب دراسة جتريبية حتليلية تتناول أثر البرامج التلفزيونية التعليمية في تنمية قدرات 
األطفال من عمر 5-6 سنوات العقلية املعرفية واإلبداعية خاصة في مجاالت الطالقة واألصالة واملرونة 
وتعالج أهمية توظيف املصادر الثقافية والتكنولوجية كمصادر مهمة لتنمية قدرات الطفل عوض 
اعتماد األساليب التقليدية في التعليم وميكن توظيف البرامج التلفزيونية التعليمية إلى جانب 
املصادر األخرى احلرة في رياض األطفال . يذكر أن الدكتور عياد يعمل محاضرًا للصحافة والسيكولوجيا 

في جامعتي بيت حلم والقدس املفتوحة

ورشة عمل ملركز "شمس" حول الدور التنموي لهيئات احلكم احمللي
جنني - علي سمودي - نظم مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" 
ورشة عمل  حول "الدور التنموي لهيئات احلكم احمللي"، في قاعة الروضة في 

بلدة دير استيا في محافظة سلفيت، حضرها عدد من الشباب والنساء.
وقدم الباحث في قضايا املجتمع املدني سامر عقروق، ورقة عمل تناول 
بني  التواصل  أداة  انها  مبينا  احمللي،  احلكم  لهيئات  التنموي  ال��دور  فيها 
احلكومة املركزية واملجتمعات احمللية، وأنها تقوم بدورها بناء على خطط 
وأنظمة يتم وضعها من اجل تسهيل اخلدمات للسكان وتسيير احلياة اليومية 
للمواطنني وتوفير اخلدمات في مختلف املجاالت اليومية، كالصحة والتعليم 

واحلياة االقتصادية واحلفاظ على البيئة وغيرها.
إلى وضع اخلطط اإلستراتيجية  لها يتعدى  التنموي  ال��دور  أن  وأض��اف 
لتعزيز التجمعات احمللية املهنية والوظيفية وحقوق املواطن ودمج اخلدمات 
وتعزيز األداء اجلماعي من خالل االستخدام األمثل للموارد املتاحة واإلمكانات 
املادية، وتطبيق الضوابط القانونية من منح التراخيص الالزمة وتطبيق 

املعايير املتعلقة بالكثير من اجلوانب احلياتية واليومية.
أن ال تنمية بدون  التنمية  إنه يسود اعتقاد بني خبراء  وقال عقروق 
مداخل  خمسة  حتدد  التي  املتحدة  األمم  وثائق  في  جاء  كما  دميقراطية 
للتنمية تشكل رزمة واحدة لتحقيق النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية 
والدميقراطية واإلنصاف ومكافحة الفقر والبنية التحتية، لكن خصوصية 
احلالة الفلسطينية وغياب الدولة الوطنية أدى إلى تبلور مفاهيم تنموية 
عدة، بدأت بنفي وجود تنمية حقيقية في ظل احتالل، ثم ساد منوذج 
التنمية من أجل بناء قاعدة الدولة، ثم انتقل إلى منوذج التنمية من أجل 
الصمود واملقاومة، ومع قدوم السلطة تنمية من أجل البناء"، وأخيرًا يجري 

احلديث عن مفهوم التنمية االنعتاقية الشاملة. 
الدميقراطية تشكل ض��رورة ال غنى عنها إلجن��اح وحتقيق  أن  وأض��اف 
أهداف التنمية، ذلك أن التنمية احلقيقة تتطلب احلشد الطوعي لقدرات 
الناس، ومن غير املمكن حتقيق ذلك إال في مناخ دميقراطي يحارب ظواهر 

الفساد واالحتكارات والثراء السريع وغير املشروع ويعطي الكفاءات املبدعة 
حقوقها كاملة. وأوضح أن املرء ال يحتاج إلى جهد كبير لتبيان أهمية الهيئات 
احمللية من ناحية الدور الذي تلعبه في خدمة املواطن من جهة والتنمية 
والتطوير من جهة أخرى، فالهيئات احمللية تكون دائما على متاس يومي 
املتقدمة  ال��دول  وتقوم  اليومية،  امل��واط��ن  حياة  مناحي  كافة  مع  ومباشر 
بالتنازل عن كثير من صالحياتها واختصاصاتها إلى السلطات احمللية إميانًا 
السلطات احمللية على ممارسة هذه الصالحيات بصورة  منها بقدرة هذه 
أفضل بسبب محدودية املنطقة اجلغرافية التي تتعامل معها واندماجها في 
التجمعات السكانية في داخل نفوذها ومعرفتها األعمق مبشاكل واحتياجات 
مجتمعها احمللي، وبالتالي إيجاد حلول أكثر واقعية، كما أن هذا التنازل مينح 
احلكومة املركزية الوقت الكافي ملعاجلة القضايا العامة والسياسات والقرارات 
ذات الصفة القومية بداًل من إضاعة الوقت واجلهد في قضايا ميكن أن حتل 

على الصعيد احمللي وبشكل أكثر جناعة.
والهيئات  والقروية  البلدية  املجالس  التزام  بضرورة  املشاركون  واوصى 
،بضرورة  واحملاسبية  والشفافية  الصالح  احلكم  وقواعد  مبعايير  احمللية 
واالبتعاد  محاباة،  دون  املواطنني  لصالح  احمللية  الهيئات  إمكانات  تسخير 
عن  احملسوبية والواسطة وبضرورة أن تعمل الهيئات احمللية بتعزيز العمل 
املشترك والتعاون والقيام بتوأمة مع  املجالس البلدية والقروية املجاورة ، 
لالستفادة من اخلبرات واالجن��ازات التي حققتها على مر السنوات وألجل 
العدد  اقتصادية عالية تخدم  تنفيذ مشاريع مشتركة تكون ذات جدوى 
األكبر من املواطنني، وإبراز الدور احلقيقي لتلك الهيئات واملتمثل في توفير 

اخلدمات املباشرة وغير املباشرة للمواطنني . 
كما أشار املشاركون إلى أهمية املشاركة الفاعلة ملؤسسات املجتمع املدني 
التنمية، والستحداث مكاتب خدمات  للقيام بعملية  الهيئات احمللية  مع 
الهيئات، ليتسنى للمواطن واملستثمر معرفة ما  اجلمهور واملستثمرين في 

هو منجز من مشاريع وما هو بحاجة إلى دعم ومتويل.


