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دعوة حلضور مؤمتر الطاقة الدولي الرابع– فلسطني
- 27 يناير 2011  26

مبنى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
رام الله / فلسطني

ينعقد املؤمتر الدولي الرابع للطاقة في فلسطني في الفترة 26-27 يناير 2011 في مدينة رام الله والذي يأتي 
متزامنا مع ريادة موضوع الطاقة لتحديات العصر ال سيما للمجتمع الفلسطيني حيث تعتبر فلسطني واحدة 
من الدول األغلى في العالم من حيث تكلفتها األمر الذي يستدعي البحث عن بدائل اقتصادية، مستدامة 

وصديقة للبيئة.
ويشكل هذا املؤمتر املنظم من قبل نقابة املهندسني نقطة التقاء للعلماء واخلبراء من املهندسني األكفاء لتبادل اخلبرات 

وتطوير املهارات وبحث سبل اإلستثمار والتوصية بتطوير األنظمة احلاكمة لقطاع الطاقة  في فلسطني.
يسر اللجنة التحضيرية للمؤمتر دعوتكم حلضور هذا احلدث الضخم في مطلع العام 2011 وفقا للمعطيات التالية :

رسوم اإلشتراك :

املؤمتر الدولي الرابع للطاقة – فلسطني

Fourth International Energy Conference – Palestine
2011

ميزات املشاركة رسوم املشاركة التصنيف
على  احلصول  املؤمتر،  وفعاليات  جلسات  كافة  في  املشاركة 
مجموعة إصدارات املؤمتر وحقيبة املؤمتر، اإلقامة ملدة 4 ليالي، 
التوصيل من والى إستراحة أريحا، غداء وعشاء على مدار يومي 

املؤمتر، جولة سياحية ثالث أيام املؤمتر.

 $ 500 مشارك بدون ورقة عمل 
غير محلي

املشاركة في كافة جلسات املؤمتر، غداء وعشاء على مدار يومي 
املؤمتر، احلصول على مجموعة إصدارات املؤمتر، يضاف 50 دوالر 

لكل يوم إقامة للراغبني بحجز فندق 
  $ 50 مشارك بدون ورقة عمل 

محلي

دفع الرسوم  :
تدفع الرسوم إما مقدما مع طلب اإلشتراك من خالل املركز الرئيسي للنقابة أو أي من فروعها في كافة محافظات 
الضفة أو عبر دفع الرسوم في أي من فروع البنك العربي على حساب رقم ) 614300/8/510 ( فرع البيرة - البنك 

العربي - رام الله – فلسطني . وإرفاق فيشة اإليداع مع طلب اإلشتراك.
هاتف :     )122( 00970-2-2964777  للتسجيل واالستفسار : 

فاكس : 00970-2-2964779       
ص.ب: 988      

www.paleng.org/energy :املوقع االلكتروني     
•مالحظة : للمشاركني غير احملليني وممن لم تتوفر لديهم اجلنسية الفلسطينية يرجى التوضيح  	

على طلب املشاركة.
  الدكتور املهندس اسحق سدر
رئيس اللجنة التحضيرية
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في حالة وجود أسئلة الرجاء االتصال على:

 هاتف رقم 022985254 ،فاكس، 022985255 ،جوال 0599525094
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

http://www.shams-pal.org

مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية “شمس”
Human Rights & Democracy Media Center ” SHAMS ”

دعوة ملشاهدة البرنامج التلفزيوني 
» قضايا وآراء «

يتشرف مركز »شمس« بدعوتكم ملشاهدة احللقات التلفزيونية التالية،والتي 
سيتم بثها خالل شهر  تشرين األول/2010

موعد اإلعادة موعد البث التلفزيونالضيوف عنوان احللقة الرقم

- 1
ملي  لعا ا م  ليو ا سبة  مبنا حلقة 

ملناهضة عقوبة اإلعدام

احملامي ياسر صالح
الدكتور أحمد براك

القاضي داود درعاوي
احملامية وضحة عواد

تلفزيون القدس 
التربوي

السبت 2010-10-23 
الساعة الثامنة مساء

األحد 2010-10-24 
الساعة 12 ظهرا

من 2 - لي  و لد ا ن  نو لقا ا قف  مو
االستيطان واعتداءات املستوطنني

الدكتور حنا عيسى
احملامي ناصر الريس

احملامي محمد الياس

تلفزيون القدس 
التربوي

االثنني 2010-10-25 
الساعة الثامنة مساء

الثالثاء 10/26/ 2010 
الساعة 12 ظهرا

الشبكات الشبابيه وآليات تطوير 3 -
العمل الشبابي

حازم أبو هالل
سامر سالمة
رميا احلسن

تلفزيون القدس 
التربوي

األربعاء 2010-10-27 
الساعة 8 مساء

اخلميس 10-28 - 2010 
الساعة 12 ظهرا

- 4
االلتزام مببادئ حقوق اإلنسان 
منية  أل ا مة  خلد ا ير  تطو و

املقدمة للمواطن

العميد يوسف عزريل
الدكتور عماد غياظة

تلفزيون القدس 
التربوي

السبت 10-30 - 2010  
الساعة الثامنة مساء

األحد
 2010-10-31

الساعة 12 ظهرا

الكلية التكنولوجية 
عتيد بيران

ATID BIRAN
COLLEGE

للمزيد من املعلومات زوروا موقعنا :

www.atidbiran.co.il 
ال جدال على ثقافة مهنية مبستوى عال

التسجيل  في  مبنى الكلية – شعفاط – مقابل مركز ابن سينا الطبي

  تلفون- 5816467  - 5816483  نقال : 052-3215476
من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساًء

الكلية الوحيدة التي خرجت اكثر من 3500 طالبة وطالب 

تعلن دائرة التسجيل و القبول في كلية » عتيد بيران «
 عن استمرار التسجيل  للسنة الدراسية 2011/2010 للدورات اآلتية: 

 ادارة كراجات - الدوام شهر 11. 1

ميكانيك سيارات  درجة 3 – الدوام شهر 11. 2

فاحص سيارات متقدم – الدوام شهر 11. 3

دياجنوستيكة ) استخدام احلاسوب في معرفة اعطال السيارة( 4 .
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جمعية مركز حواء
للثقافة والفنون

دعـــــــــــــــــــــوة
الندوتني  حلضور  بدعوتكم  والفنون  للثقافة  حواء  مركز  جمعية  تتشرف 

الثقافيتني حتت عنوان:
•الندوة االولى:  سرطان الثدي وعنق الرحم )حيث سيتم مناقشة تشخيص املرض  	

وأسبابه وطرق الوقاية منه( 
أسبابه  حيث  من  املرض  مناقشة  )سيتم  الـعـظـام  هـشـاشـة  الثانية:   •الندوة  	

وتشخيصه وطرق الوقاية منه (

احملاضرون في الندوة االولى:
د.لوردس حمدان/ بثلوجي » 

د. عالية حالوة/ فحص الثدي والرحم » 
منار حجاوي/ أخصائية اجتماعية » 

مسرة يعيش / أخصائية اجتماعية  » 
احملاضرون في الندوة الثانية:

سيشارك في الندوة أطباء من شركة القدس لألدوية وأطباء متخصصون من 
جمعية األيدي الصغيرة

ستعقد الندوة االولى بالتعاون مع اجلمعية اخليرية حلماية االسرة الفلسطينية 
و سيتم اجراء فحص اولي خالل الندوة على أن يتم استكمال الفحوصات في 
مقر اجلمعية اخليرية لتنظيم ورعاية األسرة الفلسطينية وذلك بسعر رمزي 

ملن يحول من قبل جمعية مركز حواء .
وذلك يوم السبت 2010/10/23 ما بني 11-1 ظهرًا في مقر جمعية 

مركز حواء للثقافة والفنون:
شارع احلجاز-مقابل مدرسة الكندي    
}الدعوة للنساء فقط{                

القدس  شركة  رعاية  حتت  العظام  بهشاشة  اخلاصة  الثانية  الندوة  ستعقد 
خالل  ،وسيتم  الصغيرة  االيدي  وجمعية  جمعيتنا  بني  ما  وبالتعاون  لألدوية 
من  مجانا  باالدوية  باملرض  املصابني  تزويد  وسيتم  أولي  فحص  اجراء  الندوة 

قبل شركة القدس لالدوية .
االحد  يوم  والفنون  للثقافة  حواء  مركز  جمعية  مقر  في  الندوة  ستعقد 

2010/10/24 ما بني الساعة  11 – 1 ظهرًا .

غادة عبد الهادي/ رئيسة اجلمعية

كتلة »فتح« البرملانية تبحث آخر املستجدات
رام الله-وفا- ناقشت كتلة فتح البرملانية في 
سلسلة اجتماعات عقدتها على مدى يومني في 
مقر الكتلة في مدينة رام الله العديد من القضايا 
املطروحة على الساحة الفلسطينية ال سيما املسار 
السياسي وتعثر املفاوضات، واحلوار الوطني وجهود 
املصاحلة، واألداء احلكومي وتفعيل عمل النواب 
ودورهم الرقابي. واستعرض عزام األحمد رئيس 
الكتلة، عضو اللجنة املركزية حلركة فتح، أمام 
أع��ض��اء ال��ك��ت��ل��ة، آخ���ر ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي مت��ر بها 
القضية الوطنية الفلسطينية، وتصاعد الهجمة 
مدينة  ف��ي  السيما  اإلسرائيلية  االستيطانية 
االستيطان  باستئناف  إسرائيل  وق��رار  القدس، 
االستيطاني،  للبناء  الشكلي'  التمديد  'وع���دم 
واعتداءاتهم  ل��ل��م��س��ت��وط��ن��ني  ال��ع��ن��ان  وإط�����اق 
املستمرة على املقدسات واملزارعني الفلسطينيني 
في مدينة  واملواطنني، خصوصا في حي سلوان 
املفاوضات  تسود  التي  التعثر  وح��ال��ة  ال��ق��دس، 
أية  برفض  الصارم  الفلسطيني  املوقف  ظل  في 
االستيطان.  استمرار  ظل  في  تفاوضية  عملية 
كما تناول األحمد آخر التطورات في مسار احلوار 
الوطني الفلسطيني في أعقاب لقاء دمشق بني 
وفدي فتح وحماس واآلفاق اجلديدة التي فتحت 
نواب  مناقشات  ض��وء  وف��ي  اللقاء.  لهذا  نتيجة 
املطروحة  القضايا  ح��ول  وم��داخ��ات��ه��م  الكتلة 

أصدرت الكتلة البيان التالي:-

الصعيد السياسي
الفلسطيني  باملوقف  متسكها  الكتلة  أك��دت 

استئناف  ع��دم  ب��ض��رورة  يتمسك  ال��ذي  الثابت 
امل��ف��اوض��ات امل��ب��اش��رة ق��ب��ل  ال��وق��ف ال��ش��ام��ل لكل 
جميع  في  اإلسرائيلية  االستيطانية  االنشطة 
القدس  فيها  مب��ا  احملتلة  الفلسطينية  االرض 
الشرقية وضرورة حتديد مرجعية واضحة لعملية 
الدولية  الشرعية  ب��ق��رارات  واالل��ت��زام  ال��س��ام، 
أس��اس حدود  على  الدولتني  خ��اص حل  وبشكل 

الرابع من حزيران 1967.
ودعت الكتلة لالتفاف حول موقف الرئيس 
السام  عملية  ب��ش��أن  'اب���وم���ازن'  ع��ب��اس  محمود 
ك��اف��ة احملافل  ف��ي  ال���ذي عبر عنه  وامل��ف��اوض��ات 
احمللية واالقليمية والدولية في هذا الشأن، والذي 

يشكل موقف اجماع فلسطيني وعربي.
الفصائل  ك����اف����ة  إل�����ى  ال���ك���ت���ل���ة  وت���وج���ه���ت 
مبا  والتماسك  التوحد  ب��ض��رورة  الفلسطينية 
الفلسطيني  املوقف  وتصليب  دع��م  في  يساهم 
زال صامدا في وجه الضغوط  الذي ما  السياسي 

التي متارس عليه من أطراف عدة.

احلوار الوطني
ج����ددت ال��ك��ت��ل��ة دع��وت��ه��ا إل���ى س��رع��ة إنهاء 
والبدء  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ص��احل��ة  االن��ق��س��ام وإجن�����از 
االنقسامي  الوضع  يصحح  مبا  بنودها  بتنفيذ 
والوحدة لشعبنا سياسيا  اللحمة  احلالي وإعادة 
التحديات  كافة  مجابهة  من  ليتمكن  وجغرافيا 
واملؤامرات التي تستهدف قضيتنا وشعبنا، والتي 
أصبحت فيها حالة االنقسام ذريعة بيد االحتال 
استحقاقات  من  للتهرب  واملتربصني  اإلسرائيلي 

عملية السام واستمرار فرض احلصار على غزة. 
تبذلها  ال��ت��ي  ال��ص��ادق��ة  للجهود  دعمها  وأك���دت 
املصاحلة،  نحو  ب��االجت��اه  الفلسطينية  القيادة 
ودعت  للحوار،  فتح  حركة  وف��د  جهود  وحييت 
وتذليل  املصاحلة  ال��دؤوب الجناز  العمل  ملواصلة 
كافة العقبات أمامها وزف البشرى لشعبنا بإنهاء 
فلسطني   لوطننا  خ��دم��ة  األب���د  وال���ى  االن��ق��س��ام 

وقضيتنا الوطنية وأجيالنا القادمة.

األداء احلكومي وتفعيل عمل 
النواب

احل��ك��وم��ي في  األداء  واق����ع  ال��ك��ت��ل��ة  ن��اق��ش��ت 
ظ��ل ال��ظ��روف وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه شعبنا 
نواب  وق����دم  ال��ص��ع��د،  مختلف  ع��ل��ى  وقضيتنا 
مؤكدا  احلكومة،  أداء  حول  ماحظاتهم  الكتلة 
ضرورة تصويب ومتتني أداء احلكومة ومؤسسات 
االطاع  على  ق���ادرة  لتكون  الوطنية  السلطة 
وضعت  إنها  الكتلة  وقالت  بها.  املنوطة  مبهامها 
تصورا آللية تفعيل عمل النواب ودورهم الرقابي 
التشريعي، مبا في  املجلس  في ظل تعطل عمل 
العمل  مجموعات  نشاط  وتكثيف  تعزيز  ذل��ك 
البرملانية وهيئة الكتل البرملانية من أجل تعزيز 
دورهم الرقابي في ظل املرحلة الراهنة. وفي هذا 
الكتل  كافة  بالتنسيق مع  الكتلة  اإلط��ار، قررت 
الوزراء  مجلس  رئيس  دعوة  البرملانية  والقوائم 
جللسة خاصة مع النواب في املجلس التشريعي 
مبختلف  احلكومة  أداء  م��وض��وع  ف��ي  ملناقشته 

وزاراتها ومؤسساتها.

"فتح": مقاطعة بضائع املستوطنات 
واجب وطني

رام الله - أكد املتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن مقاطعة بضائع املستوطنات بشكل 
الفلسطيني  التي يتعرض لها شعبنا  اليومية  ال��ردود على االعتداءات  كامل ودائم هو من أحد أهم 
من قبل املستوطنني في الضفة الغربية، الذين يلقون الدعم واحلماية  من قبل حكومة االحتال 

اإلسرائيلي.
وقال القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعام والثقافة حلركة فتح: إن "املستوطنات 
التي تلتهم أرضنا الفلسطينية، واملستوطنون الذين يعيثون في األرض فسادا، ومبزروعاتنا ومحاصيلنا  
حرقا وغرقا، هم اإلرهاب احلقيقي الذي يهدد األمن والسلم في املنطقة،" مؤكدا في الوقت نفسه على 

أن مقاطعة بضائع املستوطنات بكافة أنواعها واجب وطني على اجلميع االلتزام به .
وأضاف: "أن برنامجا ممنهجا واضحا قد مت إعداده من قبل املستوطنني في الضفة الغربية يستهدف 
النيل من عزميتنا وإرادتنا وبقاءنا على أرضنا، مشددا على أن اعتداءات املستوطنني لن تثني عزميتنا 

ومتسكنا في أرضنا والدفاع عنها".
وحذر القواسمي من إقدام املستوطنني احملميني من جيش االحتال اإلسرائيلي من ارتكاب مزيد 
من أعمال اإلرهاب املنظم في األيام واألسابيع القادمة، داعيا املجتمع الدولي إلى إدانة هذه االعتداءات 

والضغط على إسرائيل لوضع حد العتداءات املستوطنني املتصاعدة.

الفرا: مصر راعية املصاحلة 
وال ميكن القبول بأي بديل عنها

أبو لبدة بحث مع وفد أميركي سبل تعزيز العالقات االقتصادية
رام الله-وفا- بحث وزير االقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، امس مع 
وفد أميركي برئاسة مساعد وزير اخلزانة األميركية شارلز كولن، سبل 

تعزيز وتقوية العاقات االقتصادية.
وأكد الوزير خال لقائه الوفد األميركي في مقر الوزارة، أهمية جذب 
االستثمارات الفلسطينية واألجنبية اخلارجية إلى فلسطني من اجل 
حصتها  مضاعفة  من  فلسطني  لتمكني  املؤهلة  التحتية  البنية  إجناز 
التي  واملعيقات  واملصاعب  التحديات  حجم  رغم  العاملية،  التجارة  من 
تعترض ذلك وفي املقدمة منها القيود واإلجراءات اإلسرائيلية املتعلقة 

الوفد في صورة  اخل��ام. ووض��ع  وامل��واد  للسلع  السلس  والتدفق  باحلركة 
تطورات األوضاع في األرض الفلسطينية واجلهود التي تبذلها السلطة 
الوطنية الستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطني وبنيتها التحتية حتى 
الواليات  تقدمه  الذي  بالدعم  لبده  أبو  د.  وأشاد  القادم.  العام  أواسط 
املتحدة األميركية لشعبنا وسلطته الوطنية، مشددا على أهمية تطوير 
العاقات الثنائية للمساهمة في توفير املزيد من الدعم واملساندة، ومبا 
ميكن السلطة الوطنية من تنفيذ خطة العامني 'إنهاء االحتال وإقامة 

الدولة'، وتلبية االحتياجات األساسية ألبناء شعبنا.

   القاهره - صاح جمعه - قال الدكتور بركات الفرا سفير فلسطني 
في القاهرة وعضو املجلس الثوري حلركة فتح أن مصر هي الراعية األوحد 
للمصاحلة الفلسطينية وال ميكن القبول ببديل لها،وقال ان حركة حماس 

ال متلك قرارها بيدها فهو مرهون مبصالح إقليمية وفئوية ضيقة.
واضاف في ندوة أقيمت امس فى مكتب حركة فتح حول تطورات 
االوضاع فى فلسطني ان اللقاءات األخيرة التي عقدت بني قيادات فتح 
وحماس تعد خطوة في االجتاه الصحيح، موضحا أن إحدى الدول العربية 

ضغطت على حماس من أجل إعاقة إستمرار اإلجتماعات الثنائية  .

وطبيعة   ، س��رت  في  األخ��ي��رة  العربية  القمة  نتائج  الفرا  وع��رض 
عباس  محمود  الرئيس  ألقى  لقد  فيها.وقال:  الفلسطينية  املشاركة 
أمام  العرب  األشقاء  خاله  ووض��ع  وواضحا  شاما  خطابا  القمة  خال 
مسؤولياتهم، ووضعهم بصورة اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس وعموم 
األراضي الفلسطينية . واوضح الفرا أن عددا من الدول العربية لم تف 
بالتزاماتها املالية املتعلقة بدعم السلطة الوطنية،مع عدم التزام العرب 
بتطبيق الشق املالي من قرارات سرت بتوفير دعم مالي مقداره نصف 

مليار دوالر لدعم القدس .

أبوزنيد تفقد منطقتي
 الرماضني وتل الرميدة

 
اخلليل - مراسل ے اخلاص - تفقد القائم بأعمال محافظ اخلليل د. سمير أبوزنيد منطقة عرب 
الرماضني واملساكن والبركسات وأبار املياه التي صدرت بحقها إخطارات لهدم ثاثة بركسات وعشرة آبار 
ومنزل قيد اإلنشاء حيث الوضع املعيشي الصعب وسلب أراضي املواطنني وممتلكاتهم وخسارة الثروة 
الزراعية واحليوانية . واعتبر أبو زنيد أن بلدة الرماضني ضحية لاستعمار والتوسع اإلسرائيلي وأثنى 
على األهالي وصمودهم ونقل حتيات الرئيس محمود عباس واحلكومة الفلسطينية لهم ووعد بتقدمي 

كل ما هو ممكن لتعزيز صمودهم وبقائهم والتخفيف من معاناتهم . 
 من جهة أخرى أشاد أبوزنيد بصمود العائات القاطنة في منطقة تل الرميدة والبلدة القدمية 
خال زيارة ملنزل عائلة هناء أبو هيكل التي قدمت شرحا حول اعتداءات قوات االحتال واملستوطنني 

املتكررة .
وقال أبوزنيد أن مجلس الوزراء خصص ميزانية لتنفيذ العديد من املشاريع التنموية ألهالي البلدة 

القدمية وتل الرميدة وفتح  فروع للمؤسسات احلكومية لتشجيع املواطنني على ارتياد أسواقها 
الهادفة  اإلسرائيلية  املخططات  وسنواجه  وسنصمد  منازلنا  في  :سنبقى  هيكل  أبو  هناء  وقالت 

إلى ترحيلنا .

حملة دولية حلماية العمال
من اجراءات اسرائيل 

– علي سمودي - بدأ االحتاد العام لعمال فلسطني حملة دولية  الثارة انتهاكات اسرائيل  جنني 
حلقوق عمالنا ومطالبة النقابات العاملية بدعمهم وتوفير احلماية الدولية لهم . 

ويتوجه الى قبرص وفد نقابي برئاسة نائب االمني العام محمد العرقاوي لبحث أفضل سبل التعاون 
املشترك مع االحتاد العام لعمال قبرص ومطالبة النقابات القبرصية التحرك للضغط على اسرائيل 

لتنفيذ التزامها بعملية االنسحاب واقامة الدولة الفلسطينيه .
  كما يتوجه وفد الى اليونان لبحث التعاون مع احتاد عمال بامي اليوناني وبحث توقيع  توأمة بني 
فروع النقابات في اليونان وعدد من النقابات الفرعية في احتاد فلسطني .  واوضح  األمني العام حيدر 
ابراهيم ان هذه النشاطات  تأتي  في اطار خطة االمانة العامة لتعزيز العاقة مع االحتادات الدولية 
ووضع القضية الفلسطينية على سلم اولوياتها واشاد بدور االحتاد العاملي للنقابات وأمينه العام جورج 

مافريكوس في دعم عمال فلسطني وفضح ما يتعرضون له من اجليش االسرائيلي واملستوطنني . 


