
اجلمعة 2010/4/23
Al- Quds

 Friday 23 April 2010
4

- م
 )2

0(
 11

/5

اعالن الى اهالي القدس
يعلن مركز الدفاع عن الفرد - هموكيد، عن بدء استقبال شكاوى املواطنني بكل ما 
الصحة  وزارة  وزارة االسكان،  الوطني،  التأمني  واملستحقات من مؤسسة  يتعلق باحلقوق 
ووزارة الرفاه االجتماعي، امكانية لتوفير محامني لرفع دعاوى في احملاكم املختصة، في 

املجاالت التالية:
> استرجاع التأمني الصحي.

> مخصصات االوالد.
> فتح ملفات جباية ومتابعتها.

> كافة مخصصات األمومة.
> مخصصات العجز واستئناف على قرارات اللجان الطبية.

> مخصصات ضمان دخل وتكملة دخل.

وباالمكان التوجه االستفسار على االرقام التالية:
026264438 - 026283555

ساعات االستقبال: من االحد حتى اخلميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 
الثالثة بعد الظهر. عمارة النزهة  في ساحة مسرح احلكواتي.
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0 لصحيفة هآرتس

مطلوبون/مطلوبات ... موزعون/موزعات
في ساعات الصباح الباكر

< سيارة الزامي < اجر مالئم للمناسبني/للمناسبات 
0528744015        0528744013      0528744030
026517516        0528744014      0528744035
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13 اعـــــالن
تعلن مدرسة سخنني الثانوية التكنولوجية للبنني 

- فرع عطروت
عن فتح باب التسجيل لصفوف

التاسع )مواليد 1996(
و

العاشر )مواليد 1995(
لالستفسار:

من يوم االحد وحتى اخلميس
 ما بني الساعة 9:00 وحتى 13:00

هاتف 026567511

ز4/22)7(

The United Nations Development Programme (UNDP) is the UN’s 
global development network , advocating for change and connect-
ing countries to knowledge , experience and resources to help people 
build a better life. We are on the ground in 166 countries , working 
with them on their own solutions to global and national development 
challenges . As they develop local capacity , they draw on the people 
of UNDP and our wide range of partners.

Vacancy Announcement

Data Base Administrator
Duty Station - Ramallah 

Detailed  information and application instructions can 
be viewed  on the UNDP/PAPP  Web-site :

jobs.undp.ps
Deadline for applications : 3 May , 2010

“UNDP/PAPP is an equal opportunity employer: applications 
from men and women will be considered equally”
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اعالن تصفية اختيارية
استنادا الى قرار الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2009/4/23 
املساهمة اخلاصة محدودة  ائتالف اجنيكون سي دي جي  لشركة 

املسؤولية والقاضي بتصفية الشركة تصفية اختيارية.
والح��ق��ا ل��ق��رار س��ع��ادة م��راق��ب ال��ش��رك��ات ف��ان��ه يعلن ع��ن بدء 
املساهمة  جي  دي  سي  اجنيكون  ائتالف  شركة  تصفية  اج���راءات 
اخلاصة محدودة املسؤولية، وعلى كل من يدعي انه له حقوق و/

خالل  املعني  للمصفي  خطيا  يتوجه  ان  الشركة  على  ادع���اءات  او 
ثالثني يوما من بدء االجراءات وعلى العنوان التالي:

املصفي: مجدي شفيق الياس الشوملي
بيت ساحور شارع البلدية عمارة عيسى عطا الله الطابق الثاني
هاتف: 022748757  فاكس 022748949 جوال 0599678833

صدرت في بيت حلم بتاريخ 2010/4/22 .
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2 للبيـــــع

شقة للبيع مساحتها ٩4 مترا مربعا 
تقع في منطقة الطور القدس 

مرخص��������ة
لالستفسار االتصال على رقم 
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لاليجار22
محالت جتارية

مع سدة باطون
وكهرباء 3 فاز 

تصلح لكافة االعمال التجارية
صور باهر - الشارع الرئيسي

هاتف:   0522284383
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Vacancy Announcement

Driver - Team Clerk
Duty Station - Ramallah

Detailed information and application instructions can be viewed 

on the UNDP/PAPP web site

jobs.undp.ps
Deadline for applications: 5 May 2010

UNDP/PAPP is an equal opportunity employer

“Applications from men an women will be considered equally”

The United Nations Development Programme (UNDP) is the UN’s 
global development network , advocating for change and connect-
ing countries to knowledge , experience and resources to help people 
build a better life. We are on the ground in 166 countries , working 
with them on their own solutions to global and national development 
challenges . As they develop local capacity , they draw on the people 
of UNDP and our wide range of partners.

منع الشيخ عكرمة صبري 
مؤقتا من السفر إلى اخلارج

 القدس - زكي ابو احلالوة - اصدر وزير الداخلية االسرائيلي ايلي يشاي امس، قرارا مبنع 
خطيب املسجد االقصى املبارك رئيس الهيئة االسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري من السفر 

مؤقتا للخارج حتى تاريخ 2010/2٧/٩.
 وج��اء في القرار "ان��ه حسب صالحيتي وفق بند ٦ لبند احل��االت الطارئة )اخل��روج خلارج 
الدولة( - 1٩4٨ وبعد ان اقتنعت بانه يوجد شك ملموس بان خروج السيد عكرمة صبري من 
دولة اسرائيل يؤدي الى الضرر بامن الدولة وانا آمر بذلك مبنعه من اخلروج من اسرائيل مؤقتا 
حتى تاريخ 2٧/٩/2010. وهذا االمر يعطى للسيد عكرمة صبري اليوم ويعطي له فترة 14 يوما 

من اجل تقدمي اي اعتراض على هذا االمر".
 ووصف الشيخ صبري قرار وزير الداخلية االسرائيلي بانه مجحف وظالم ويتعارض مع حقوق 
االنسان وحرية الرأي وحرية احلركة والتنقل، مشيرا الى ان التهمة التي تضمنها القرار هي تهمة 

باطلة وغير مبررة.
 وقال انني اسافر الى خارج البالد بدعوات رسمية وللمشاركة في ندوات اكادميية ودينية ال 

تشكل خطرا على امن الدولة االسرائيلية. موضحا انه سيتم االعتراض على هذا القرار.
 يذكر ان الشيخ صبري يحظر عليه دخول املسجد االقصى املبارك منذ ستة اشهر بقرار عسكري 

صادر من قائد اجلبهة الوسطى في اجليش االسرائيلي.

اجتماع بني رئيسي مجلس القضاء 
األعلى وهيئة الكسب غير املشروع

العليا، رئيس مجلس  القاضي فريد اجلالد، رئيس احملكمة  التقى   - الله - جنيب فراج  رام 
القضاء األعلى، في هذا االخير امس برفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الكسب غير املشروع، 
ومت خالل االجتماع التباحث في سبل تعزيز التعاون بني مجلس القضاء األعلى وهيئة مكافحة 

الكسب غير املشروع.
وقال القاضي اجلالد أن القضاء الفلسطيني ينظر بحيادية تامة في كل قضايا الفساد املالي 
املنظورة أمامه، وقد فصل القضاء خالل العام  املاضي في العديد من القضايا، وفي بعضها مت إدانة 
بعض األشخاص ممن يتقلدون وظائف عامة وحكم عليهم بالسجن، وفقًا ملا نص عليه القانون.

التي سيتم  واإلداري  املالي  الفساد  ال��روح مع كل قضايا  ان احملاكم ستتعامل بنفس  وأض��اف 
املشروع وستعمل احملاكم  الكسب غير  بناء على حتقيقات هيئة مكافحة  الى احملاكم  حتويلها 
على الفصل بهذه القضايا دون تأخير، ومبا يضمن عرض املتهمني على محاكمة عادلة ال تخضع 

ألي تأثيرات خارجية. 

رام الله - ملراسل القدس اخلاص- شددت 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة على  وال��ق��وائ��م  ال��ك��ت��ل  هيئة 
ضرورة عقد املزيد  من اجللسات ملناقشة 
كافة  من  فلسطني  في  الكهرباء  موضوع 
تنتظر هذا  ال��ت��ي  وال��ت��ط��ورات  ج��وان��ب��ه، 
القطاع الهام، وخطط احلكومة املستقبلية 

للنهوض به وتنظيمه.
جاء ذلك خالل استقبال ممثلي الهيئة   
للدكتور عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة 
الفلسطينية، مبقر املجلس التشريعي   في 
رام الله، بحضور النواب خالدة جرار وقيس 
أبو ليلى ووليد عساف وعالء ياغي وجناة 
شامية  ويحيى  الشيخ  ونعيمة  االس��ط��ل 
ومهيب عواد و أمني عام املجلس إبراهيم 

خريشة.
الطاقة ظافر ملحم  وحضر من سلطة 
الرئيس التنفيذي ملجلس قطاع الكهرباء 

في فلسطني.
تعرفة  الكتل على  كتانة هيئة  واطلع 
إلى  وصلت  والتي  فلسطني  في  الكهرباء 
٧2 أغورة في عدد من املدن الفلسطينية 

مقارنة مع 42 أغورة في إسرائيل، مرجعا 
سبب ذلك إلى الهيئات احمللية التي تضع 

هذه التعرفة.
وت���اب���ع ك��ت��ان��ة ح��دي��ث��ه ح����ول خطة 
والتي  الكهرباء  قطاع  لتنظيم  احلكومة 
الكهرباء  لتوزيع  شركتني  إن��ش��اء  اهمها: 
هما: شركة كهرباء الشمال لتنظيم قطاع 
الفلسطينية  الضفة  شمال  في  الكهرباء 
وك��ذل��ك ش��رك��ة ك��ه��رب��اء اجل��ن��وب للقيام 
بنفس امل��ه��ام ف��ي ج��ن��وب ال��ض��ف��ة، وه��ذه 
الشركات ستتحد مع البلديات في تنظيم 

وتوزيع الكهرباء وإيصالها إلى املواطنني.
الكهرباء في غ��زة وسبب  وح��ول وض��ع 
يعود  السبب  أن  كتانة  ب��ني  انقطاعها، 
إلى رفض االحت��اد األوروب��ي االستمرار في 
توليد  الصناعي حملطة  الوقود  ثمن  دفع 
ال��ك��ه��رب��اء ف��ي غ���زة وان احل��ك��وم��ة تغطي 
الكهرباء  توليد  ش��رك��ة  وأن  منها،  ج���زءًا 
أثمان  م��ن   %  35 إل��ى   20 م��ن  فقط  جتبي 
واالن��ف��اق  للصيانة  تستخدمها  الكهرباء 

الداخلي للشركة.

وأضاف كتانة أن صافي اإلقراض "وهو 
املبلغ املستحق على السلطات احمللية من 
وصل  الوطنية"،  للسطة  الكهرباء  أثمان 
ألن  وذل��ك  دوالر  املليار  ونصف  مليار  إل��ى 
السلطة تدفع ثمن الكهرباء عن البلديات 
بسبب عجزها عن جباية أثمان الكهرباء 
بعض  إدارة  س��وء  بسبب  أو  املواطنني  من 

املجالس البلدية .
ومن الالفت للنظر أن السلطة الوطنية 
تدفع فاتورة كهرباء قطاع غزة إلسرائيل 
الصناعي  الوقود  ثمن  إلى  إضافة  وملصر، 
الكهرباء  ت��ول��ي��د  ش��رك��ة  تستهلكه  ال���ذي 

في القطاع.
يذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر 
ق�����رارًا ب��ق��ان��ون رق���م )13( ب��ش��أن ق��ان��ون 
ال��ك��ه��رب��اء ل��ت��ن��ظ��ي��م ه���ذا ال��ق��ط��اع، بعد 
األول،  التشريعي  املجلس  ف��ي  مناقشته 
وإق����راره ب��ال��ق��راءة األول���ى وع��ج��ز املجلس 
القرار  ه��ذا  إص��دار  عن  الثاني  التشريعي 
إل���ى تعطل  أدى  ال����ذي  االن��ق��س��ام  ب��س��ب��ب 

املجلس التشريعي .

هيئة الكتل والقوائم البرملانية تستمع 
لرئيس سلطة الطاقة الفلسطينية

رام الله - عقدت وزارة احلكم احمللي 
وس��ل��ط��ة امل��ي��اه ام���س ورش���ة ع��م��ل ح��ول 
قطاع املياه، افتتحها وزير احلكم احمللي 
د. خالد القواسمي ، ورئيس سلطة املياه 
د. شداد العتيلي ، بكلمتني حول اهمية 
قطاع املياه وما يعانيه من مشاكل بسبب 
االحتالل وتلوث مياه الصرف الصحي .

القانونية  املسائل  ال��ورش��ة  وتناولت 
انظمة  وض��ع  وض����رورة  ب��امل��ي��اه  املتعلقة 
ت��ض��ب��ط ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وزي��ع ض��م��ن ن��ظ��ام 
شامل وتداخل الصالحيات بني السلطة 
السلطة  م���ن  اوراق  ودراس������ة  وال��������وزارة 

واجل��دوى  الصحي  وال��ص��رف  املياه  ح��ول 
االق��ت��ص��ادي��ة مل��ع��اجل��ة امل���ي���اه ال��ع��ادم��ة 
والتنسيق بخصوص مشاريع املياه لدى 
ال��ه��ي��ئ��ات احمل��ل��ي��ه ، ومت ط���رح م��وض��وع 
ودور  امل��ي��اه  ومصالح  اخل��دم��ات  مجالس 
وم��س��ؤول��ي��ات امل��ج��ال��س احل��ال��ي��ة ورؤي���ة 

السلطة ملرافق املياه االقليمية.
 وف���ي م��وض��وع احل��م��ل��ة األم��ن��ي��ة في 
اجلنوب فقد مت مناقشة برنامج والية 
العمل لتنفيذ احلملة ، وتنظيم العمل 
ثالث  الى  القواسمي  ون��وه   ، بالصهاريج 
ق��ض��اي��ا مهمة وه���ي ع���دم وص���ول امل��ي��اه 

ب��اس��ت��م��رار وع����دم ق����درة ال��ب��ع��ض على 
بالتعاون  ذلك  وكيفية حتصيل  الدفع  
الوهمية  واالي������رادات   ، ال��ب��ل��دي��ات  م��ع 
املتعلقة بالفاقد، ومت االتفاق على عقد 
اللجان  دور  وتفعيل  دوري��ة  اجتماعات 

املشتركه .
وحضر الورشة مازن غنيم وكيل وزارة 
جبارين  حسن  محمد   ، احمل��ل��ي  احل��ك��م 
الوكيل املساعد لشؤون املديريات وعبد 
ال��ك��رمي س���در ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل��ش��ؤون 
مدير  غبيش  وخليل  احمللية  الهيئات 

عام دائرة مياه الضفة الغربية .

ورشة مشتركة للحكم احمللي وسلطة املياه
القدس- منى القواسمي - أقامت جمعية 
في  العربي  الوسط  في  التعليم  لدعم  إق��رأ 
مع  التضامني  "ال��ي��وم  األول  ام��س  ال��داخ��ل 

القدس واملقدسات" في ذكرى النكبة.
 وشارك في اليوم التضامني )12( حافلة 
شتى  م��ن  جامعيني  وطالبات  طالبا  ضمت 
ال��داخ��ل  ف��ي  التعليمية  وامل��ع��اه��د  ال��ب��ل��دان 
وذلك ضمن الفعالية الطالبية االضخم في 
البالد الحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني 
والتي تقيمها جمعية "اقرا" منذ ٧ سنوات 

على التوالي.
زي��ارة  للمشاركني  األول��ى  احملطة  وكانت   
هناك  وم��ن  ال��ق��دس،  قضاء  املهجرة  عمواس 
إن��ط��ل��ق ال���ط���الب ال���ى داخ����ل أس�����وار ال��ب��ل��دة 
داخل  جت��ول  آخ��ر  وقسم  بالقدس،  القدمية 
والبلدة  امل��ب��ارك،  األق��ص��ى  املسجد  س��اح��ات 

القدمية.
 ك��م��ا زار ال��ط��الب ب��ي��ت ج��ب��ري��ن وم��ق��ام 

وقرية  ك��ارم  وع��ني  ال���داري،  الصحابي متيم 
صطاف ومسجد النبي صموئيل.

 وقام قسم آخر من الطالب بزيارة األحياء 
املستهدفة في القدس منها حي الشيخ جراح، 
حيث توجهوا للحي برفقة مستشار احلركة 
األقصى  واملسجد  القدس  لشؤون  االسالمية 
ال��ش��ي��خ ع��ل��ي أب���و ش��ي��خ��ه، وال��ت��ق��وا م���ع "إم 
أمين  "وام  ال��ك��رد"  كامل  "وأم  ال��ك��رد"  نبيل 
الغاوي" وخوله حنون وناديا حنون، والالتي 
قدمن شرحا عن كيفية إنتزاع املستوطنني 
منازلهم منهم، ومعاناتهم اليومية وعائالتهم 
واطفالهم في العراء، وعبرن لهم عن شكرهن 

لتضامنهم مع اهالي حي الشيخ جراح.
زاروا  حيث  مسيرتهم  ال��ط��الب  وواص���ل   
خيمة االعتصام في حي البستان في سلوان، 
مراد  احل��ي  جلنة  عضوي  مع  هناك  والتقوا 
اللذان  سنينة،  اب��و  الكرمي  وعبد  شافع  اب��و 
وتهديدهم  احل��ي  اه��ال��ي  معاناة  لهم  ش��رح��ا 

بهدم منازلهم.
 ثم توجه عدد من الطالب إلى مستشفى 
امل��ق��اص��د ف��ي ح��ي ال���ط���ور، وت��ب��رع��وا ب��ال��دم 
لصالح مرضى القدس والضفة والقطاع في 

بنك الدم.
ك��اف��ة الطالب  ت��وج��ه  ال��ي��وم   وف��ي نهاية 
أقامت  وهناك  املبارك،  األقصى  املسجد  إلى 
املصلى  ف��ي  ختاميا  مهرجانا  إق���رأ  جمعية 
رئيس  بدارنة  نسيم  كلمات  تخلله  املرواني، 
ال��دراس��ات  مركز  في  والباحث  اق��رأ  جمعية 
وطالب  لطفي  صالح  ال��داخ��ل  في  املعاصرة 
للطالب  وقصيدة  مخ  اب��و  ش��ادي  التمريض 
لطالب  فنية  وف��ق��رة  ج��اب��ر،  محمد  شريف 

جامعة بئر السبع احمد عرو.
اقرأ  وزع��ت جمعية  النشاط  نهاية  وف��ي   
مواد تثقيفية حول النكبة وكذلك مت توزيع 
الطالب  جميع  على  الفلسطينية  الكوفية 

املشاركني في الفعالية.

جمعية »إقرأ« لدعم التعليم في الوسط العربي 
حتيي ذكرى النكبة بالقدس

طالب خالل زيارتهم حي الشيخ جراح

ورشة حول قانون العمل
 الفلسطيني وحقوق املرأة 

رام الله- نظم برنامج العامالت واالرشاد واالستشارة النفسية في جمعية املرأة العاملة مبدينة 
رام الله، امس ورشة عمل نسوية شاركت فيها االخصائية النفسية واالجتماعية في اجلمعية ختام 
زهران واملثقفة امليدانية نائلة عودة و30طالبة من كلية املستقبل، في مدينة بيتونيا ، وتهدف 
الورشة الى تسليط الضوء على قانون العمل الفلسطيني وبنوده اخلاصة بالنساء العامالت ، مت 
خالل اللقاء  مناقشة حقوق املرأة في العمل وإجازة األمومة والطفولة وساعات الرضاعة، الى جانب 

مناقشة الظروف احمليطة في العمل ) السالمة والصحة املهنية ( في مواقع العمل. 
وتناولت املشاركات في الورشة مختلف القضايا املتعلقة بحقوق املرأة وحريتها في اختيار شريك 

احلياة ، واحلق في التعليم والعمل وغيرها من احلقوق االخرى التي كفلها القانون.
وحتدثت املثقفة امليدانية نائلة عودة عن مفهوم وحقوق املرأة العاملة واستعرضت بنود قانون 
العمل الفلسطيني اخلاصة بالنساء العامالت ، وحتدثت عن اهمية الدور الذي تقوم به النساء في 

تعزيز دورهن االنتاجي واملجتمعي والسياسي ،للوصول الى بيئة عمل صحية وحياة كرمية .
ودار نقاش مع طالبات الكلية حول أهمية العمل ودوره في حتقيق االستقرار النفسي واملادي  ، 

وضرورة معرفة املرأة العاملة لهذه البنود والقوانني.

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة 
واإلع������الم - ع��ق��د م��رك��ز ح��ق��وق اإلن��س��ان 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة "ش��م��س" ورش���ة عمل في 
ق���ري���ة ح�����ارس مب��ح��اف��ظ��ة س��ل��ف��ي��ت ح��ول 
احل���ري���ات ال��ع��ام��ة ف���ي امل���واث���ي���ق ال��دول��ي��ة 
وذلك بحضور عدد من  األساسي،  والقانون 

املهتمني واملهتمات.
وقدم محمود عاصي من املركز في بداية 
ال��ل��ق��اء حمل��ة ح���ول امل��رك��ز وامل���ش���روع مبينا 
احلقوق  بأهم  املجتمع  أفراد  معرفة  أهمية 
واحلريات التي كفلتها لهم املواثيق الدولية 

والقانون األساسي.
الطوباسي  زيد  احلقوقي  الناشط  وق��ال 
له  العامة  واحل��ري��ات  احل��ق��وق  م��وض��وع  أن 
أهمية بالغة تتمثل في أنها من بني الركائز 
في  الدميقراطي  النظام  عليها  يقوم  التي 
العصر احلالي حيث أن هذه األخيرة تطورت 
بتطور األزمان واألذهان بسبب ثورة الشعوب 
على استبداد احلكام، فاالعتراف بالكرامة 

املتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية 
وح��ق��وق��ه��م امل��ت��س��اوي��ة ال��ث��اب��ت��ة ه��و أس��اس 
احلرية والسالم في العالم الذي ال يكون إال 
"احلقوق  هو  واح��د  باعتراف وضمان شيء 

واحلريات".
وأضاف أن احلريات العامة والتي بدورها 
إلى مفهوم  ترسخ التطور اإلنساني استنادًا 
حرية التعبير والتي أصبحت مفهوما نظريا 
استيعابيا لكثير من احلاالت وعلى مختلف 
ال��ت��ف��اوت االجتماعي  امل��س��ت��وي��ات ف��ي ظ��ل 

ملفهوم العالم املعاصر برمته.
من  عانت  البشرية  أن  الطوباسي  وق��ال 
التي  الداخلية  والنزاعات  مخاطر احلروب 
الداخلي وعرضتها  بنيانها  هددت متاسك 
وبرغم   الصعد  كافة  على  مدمرة  آث��ار  إل��ى 
بعد  تتعلم  ل��م  ال��ب��ش��ري��ة  ان  ي��ب��دو  ذل���ك 
واحل��روب  النزاعات  أحدثته  ما  نتائج  من 
وكرامة  تنهك حقوق  تزال  فال  البشر  على 
اإلن���س���ان ف���ي م��ع��ظ��م إرج�����اء امل��ع��م��ورة وان 

بنسب متفاوتة وبرغم وجود األمم املتحدة 
وم��ؤس��س��ات��ه��ا وب��رغ��م ان��ت��ش��ار ق��ي��م حقوق 
اإلن��س��ان وال��دمي��ق��راط��ي��ة واحل��ك��م الرشيد 
العالم،  ل��ه  يتعرض  ال���ذي  ال��ت��ح��دي  أن  إال 
والعالم الثالث على وجه اخلصوص يتلخص 
املستجدات  م��ع  التكيف  على  ق��درت��ه  ف��ي 
واملتغيرات الدولية، وبالقدر الذي يحرص 
السيادة  في  التنمية وحقه  في  على حقه 
االمتثال  ورف���ض  الطبيعية  م����وارده  على 
لسياسات إمالء اإلرادة فإن حتقيق املشاركة 
وإل��غ��اء  ال��دول��ة  ش���ؤون  إدارة  ف��ي  السياسية 
احتكار العمل السياسي واملهني وتأكيد حق 
أصيل،  هو حق  ال��ذي  املعارضة  في  األقلية 
ك��م��ا ه��و ح��ق األغ��ل��ب��ي��ة ف��ي احل��ك��م، ال��ذي 
واالنتخابات  االقتراع  صندوق  عبر  يتأتى 
ملتطلبات  واالستجابة  الدستورية  احل��رة 
ب��اح��ت��رام ح��ق��وق اإلن��س��ان وإش��اع��ة  العصر 
الدميقراطية وتأمني مستلزمات  احلريات 

منو املجتمع املدني. 

ورشة عمل حول احلريات العامة

اخلليل-مراسل ے اخلاص-ترأس نائب 
احملافظ د. سمير ابو زنيد رئيس املجلس احمللي 
للتشغيل والتدريب املمول من املؤسسه االملانية 
ضم  خاصا  اجتماعا   )GTZ( الفني  للتعاون 
أعضاء اللجنة التي تشمل ممثلني عن مدراء 
وممثلني  املختلفة  ال�����وزارات  ف��ي  امل��دي��ري��ات 
الى وكالة  عن اجلامعات في احملافظة اضافة 
الغوث الدولية والغرف التجارية وقطاع املرأة 

واملنظمات غير الرسمية .
ووض���ع اب��و زن��ي��د أع��ض��اء اللجنة ف��ي اخر 
تطورات مجلس التشغيل والزيارة التي سيقوم 

نائب محافظ اخلليل يعقد جلسة خاصة
 ألعضاء املجلس احمللي للتشغيل والتدريب املهني والتقني 

 )ETF( االوروب���ي  التدريب  مؤسسة  وف��د  بها 
الى  باالضافة  فلسطني  في   )GTZ( ومسؤول 
سيطلع  حيث  ودول��ي��ني  محليني  مستشارين 
التي قطعها اعضاء  العمل  الوفد على مراحل 

اللجنة و مقر املجلس في احملافظة  .
اعدادها  مت  التي  اخلطة  احلضور  وناقش 
م��ن اج��ل مناقشتها م��ع ال��وف��د االوروب���ي حول 

ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي واالح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة 
باحملافظة .

العليا  ال��ل��ج��ن��ة  اع���ض���اء  زن��ي��د  اب����و  ودع����ا 
احمللي  ال��ش��ري��ك  بصفتها  اخل��ل��ي��ل  وج��ام��ع��ة 
حيث  ال��ق��ادم  االثنني  ي��وم  االجتماع  حلضور 
الالزمة  واالحتياجات  اخلطة  مناقشة  سيتم 

لتنفيذها.

ع������ارورة- ج��ن��ني- ع��ل��ي س���م���ودي- تعيش 
طالبات مدرسة بنات مزارع النوباني وعارورة 
اج����واء م��ن ال��ف��رح وال��س��ع��ادة ب��ع��دم��ا تكللت 
جهودهن بدفع املجتمع احمللي وخاصة البلدية 
والشرطة للتحرك حلل مشكلة املياه التي تعاني 
منها بلدتهم عارورة، عبر مشروع املواطنة الذي 

ينفذه مركز ابداع املعلم.
اح���س���ان منسقة  م���ن���ار  ال��ط��ال��ب��ة  وق���ال���ت 
بلدتهم  ان  املدرسة،  في  الطالبية  املجموعات 
التي تقع على بعد 20كم شمال غرب رام الله، 
من  الصيف  فصل  في  وخاصة  سنويا  تعاني 
ال  وان��ه  خاصة  وانقطاعها،  املياه  شح  مشكلة 
يتواجد بها عدد كاف من االبار، اضافة ملشكلة 
عدم تفعيل دور العني املوجودة بالبلدة وحاجة 

هذه العني للترميم.
وأوضحت هال قبج منسقة مشروع املواطنة، 
مدرسة  تدخل  خ��الل  من  تبلورت  الفكرة  ان 

بنات مزارع النوباني وعارورة الثانوية للسنة 
املواطنة  م��ش��روع  ف��ي  ال��ت��وال��ي  على  اخلامسة 
وزارة  مع  وبالتعاون  املعلم  اب��داع  مركز  بدعم 
طالبات  اخ��ت��ارت  حيث  والتعليم،  التربية 
العني  وتصليح  ترميم  مشكلة  التاسع  الصف 
عام  بشكل  للقريتني  كبرى  اهمية  من  لها  ملا 
املياه  انقطاع  وللمدارس بشكل خاص بسبب 

صيفا لفترات طويلة جدا.
قمن  الطالبات  ان  منار  الطالبة  واضافت 
الدعم  طلب  ب��ه��دف  مؤسسات  ل��ع��دة  ب��زي��ارة 
املادي واملعنوي، كما وطلنب من البلدية توفير 
تنفيذ  ف��ي  للبدء  العاملة  االي���دي  م��ن  ع��دد 
ان  مؤكدة  العني،حراستها(،  )ترميم  املشروع 
التدريب  ل��وال  ليتحقق  لم يكن  االجن��از  ه��ذا 
وامل��ش��ارك��ة ف��ي م��ش��روع امل��واط��ن��ة ال����ذي اب��رز 
ومنى وحفز القدرات االبداعية وروح االنتماء 
شكر  وجهن  اللواتي  الطالبات  لدى  واملواطنة 

خ���اص جل��م��ي��ع اجل��ه��ات ال��ت��ي م���دت ل��ه��ن يد 
العون واملساعدة.

وأش���ارت قبج ال��ى ان اجل��ه��ود واالت��ص��االت 
اثمرت، وجنحت الطالبات في احضار مضخة 
كما  للمدرسة،  العني  من  مياه  ومد خط  م��اء، 
ت��ع��اون��ت ال��ط��ال��ب��ات م��ع م��درس��ة ذك���ور م���زارع 
النوباني وعارورة الثانوية في تنظيف العني 

واصالحها وترميمها.
ينفذه  ال��ذي  املواطنة  مشروع  ان  واف��ادت 
مركز ابداع املعلم، يعتبر أحد املشاريع احليوية 
التي تالمس واقع الفلسطينيني، والذي يهدف 
باالساس الى تعزيز حس االنتماء الوطني عند 

طلبة املدارس، وصقل شخصياتهم.
الفلسطينية  األراض��ي  في  املشروع  وينفذ 
أك��ث��ر م��ن 500 م��درس��ة  م��ن��ذ ع���ام 2004 ف��ي 
لوكالة األمم  تابعة  وأخرى  حكومية وخاصة 

املتحدة لغوث الالجئني.

من خالل مشروع "مواطنة"

مبادرة طالبية تسهم بحل مشكلة املياه التي ال تنتهي في عارورة

محافظ  استقبل   - سعادة  عماد   – نابلس 
اللواء  ام��س  البكري  جبرين  العميد  نابلس 
االعلى  القائد  مساعد  جبر  إسماعيل  احل��اج 
الرئيس  مستشار  الفلسطيني،  االم��ن  لقوات 
لشؤون احملافظات وموفق دراغمه منسق شؤون 

احملافظات .
واكد احملافظ في كلمته على اهمية التواصل 
وهيئة  احملافظات  بني  ما  ال��دائ��م  والتنسيق 
نابلس  أن محافظة  ، مؤكدًا  شؤون احملافظات 
تعيش حالة من الهدوء واالستقرار وهناك حالة 
من التفاعل والتعاون ما بني مختلف املؤسسات 
والفعاليات االمر الذي يسهل عملية النهوض 

بامليادين املختلفة .

ملسار  ارتياحه  اللواء جبر عن  ب��دوره عبر 
األوضاع في احملافظة على سكة سيادة القانون 
والنظام باعتباره شرًطًا أساسيا للتقدم في كل 
االجتاهات وال سيما العمل التنموي واالقتصادي 
. وأكد اللواء جبر أن التواصل مع احملافظات أمر 
في منتهى األهمية وان هذه الزيارة تندرج في 
تهدف  احملافظات  ل��ش��ؤون  شاملة  خطة  إط��ار 
إلى التواصل امليداني والتفاعل مع احملافظات 
أوضاعها  على  كثب  ع��ن  ل��ل��وق��وف  وط��واق��م��ه��ا 

واحتياجاتها .
احملافظ يستقبل الوزيرة العلمي

التربية  وزي��رة  استقبل  قد  احملافظ  وك��ان 
لها  امل��راف��ق  وال��وف��د  العلمي  مل��ي��س  وال��ت��ع��ل��ي��م 

العميد  اللقاء رح��ب  وف��ي بداية  ال���وزارة.  من 
البكري بالوزيرة والوفد املرافق وشكرها على 
الزيارة مشيرا الى أهمية التعليم لدى الشعب 
الفلسطيني باعتباره أحد اشكال بناء ركائز 
الى  م��ش��ددا  املستقلة،  الفلسطينية  ال��دول��ة 
االك��ادمي��ي  التعليم  ب��ني  م��ا  ال���ت���وازن  أه��م��ي��ة 
التعليم  باعتبار  والتقني  املهني  والتعليم 

التقني احتياج للمجتمع.

التقى العلمي وزيرة التربية والتعليم العالي

محافظ نابلس العميد البكري يستقبل اللواء احلاج جبر مستشار الرئيس
نشاطات جمعية الرسالة

 العلمية في اخلليل 
 اخلليل – مراسل ے اخلاص - اصدرت 
جمعية الرسالة العلمية اخليرية في اخلليل 
تقريرا حول الفعاليات واالنشطة التي قامت 
بها خالل الربع االول من السنة احلالية ومنها 
انها قامت بسداد أقساط جامعية ل� 212 طالبا 
بنسبة  احل��ال��ي  ال��دراس��ي  الفصل  ف��ي  فقيرا 
الطابق  عقد  وانهت   ، القسط  قيمة  من   %50
الرابع من مدرسة احلاج إسماعيل عالء الدين 

النتشة .
وستقوم اجلمعية قريبا باملباشرة واإلشراف 
على  دوي��رب��ان  منطقة  في  مدرسة  بناء  على 
نفقة احلاج جبريل سليم زلوم وإخوانه، كما 
تنظم في أيار القادم انتخابات مجلس إداري 

جديد للجمعية.

الرئيس يهنئ رئيس وزراء سريالنكا 
ألدائه القسم الدستوري

د. م.جاياراتنا  السريالنكي  ال��وزراء  الرئيس محمود عباس مهنئا رئيس  أبرق  الله-وفا-  رام 
ألدائه القسم الدستوري.

ومتنى الرئيس لرئيس الوزراء السيريالنكي، التوفيق والنجاح في مهامه السامية التي أواله 
إياها الرئيس ماهيندا راجابكسه، ولبلده وحكومته مزيدا من التقدم و االزدهار.


