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املجلس الطبي الفلسطيني
القدس

اعـــــــالن
يعلن املجلس الطبي الفلسطيني عن عقد امتحان اجلزء االول )Part1( من البورد الفلسطيني 
مقابل  العصرية  الكلية  قاعات  في   ، 2010/06/12م  السبت   يوم  وذلك  الطبية  التخصصات  جلميع 

مستشفى رام الله احلكومي في متام الساعة الثامنة صباحا وحتى احلادية عشرة للفئات التالية:
الوطني، في كافة املستشفيات املختلفة، والذين  الزمالء املسجلني في برنامج االختصاص  كافة    .1

بدأوا تدريبهم اعتبارا من 2008/10/1.
كافة الزمالء املتدربني من خارج املستشفيات الفلسطينية في اي مكان وغير مسجلني في مستوى    .2

السنة الرابعة  بحلول 2009/10/1م.
اجتازوا  قد  بتاريخه  يكونوا  ولم   2008/10/1 قبل  االقامة  برنامج  بدأوا  الذين  املتدربني  كافة    .3

بنجاح السنة االولى من البرنامج ألي سبب من األسباب .
يستثنى من التقدم لإلمتحان للجزء االول من اجتازه لدى املجلس العربي لالختصاصات الطبية    .4

او احد املجالس الطبية العربية املقرة من املجلس الطبي الفلسطيني.
يطلب من جميع الزمالء الذين سيتقدمون لالمتحان احضار وثيقة من مدير البرنامج في القسم    .5
ومدير التدريب في املستشفى يفيد ان املتقدم أنهى تدريبه في السنة االولى على االقل واجتاز 

االمتحان الذي عقد له لالنتقال للسنة الثانية او السنوات التي تليها .
دوام  ن��ه��اي��ة  ول��غ��اي��ة  2010/04/1م،  م���ن  اع��ت��ب��ارا  ل��الم��ت��ح��ان  للتسجيل  ال��ق��ب��ول  ب���اب  ي��ف��ت��ح    .6

2010/05/6م.
رسوم االمتحان للجزء األول )100دينار اردني( تدفع لدى حساب املجلس الطبي  الفلسطيني -    .7

البنك العربي  661976/2/500.
يستوفى رسم التسجيل لالقامة عن كل سنة من سنني برنامج التدريب الوطني)50دينارا اردنيا(    .8

حسب املادة )42 من قانون واللوائح التنفيذية، تدفع في حساب املجلس الطبي املذكور .
مع االحترام ،،،،    

امني عام املجلس
د.منذر الشريف 

www.pmc.ps 
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APARTMENT FOR RENT     شقة لاليجار
Shufat ، Jerusalem Towers ، The apartment is 

located in the main tower
1. Three  Bedrooms
2. Living Room and Sitting Room
3.  Three Bathrooms ، Modern Kitchen and large Verenda
4. Central heating )Gas( ، Central Air Conditioning and 
heating )Electrical( 
5. Private car parking

VILLA  FOR RENT       فيال لاليجار
Ramallah ، Al-Masyoun ، Close to the Grand Park Hotel

The Villa consists of two floors and basement
1st Floor :
Large living room ، Sitting Room ، Dinning Room ، Kitchen ، 
Bathroom and Two Verendas ) 175 sq meters(
2nd  Floor :
Very large sitting rooms ، Three large bedrooms ، Kitchen ، two 
verendas ، two bathrooms  and terrace ) 175 sq meters(
Basement :
Large bedroom ، living and dinning room ، bathroom and verenda 
) 70 sq meters(
The villa has very large Garage ، large garden ، central heating 
، alarm system and  the villa is semifurnished and could be 
furnished.

For more information ، please call :
0522383082

2000 متر مربع من أحدث املفروشات 
املصرية من الشركة الوحيدة 

املعتمدة في فلسطني
املركز الرئيسي - مصر- القاهرة 10 

شارع ايران الدقي - 

قصر الضيافة

للمفروشات والتحف املصرية

ابو رموز

تسهيالت كبيرة بالدفع

6/16

مفاجأة املوسم
خصومات قد 

تصل الى ٪40 على 
جميع البضائع

املركز الرئيسي - مصر-  القاهرة 10 
شارع ايران الدقي - 

الرام - شارع القدس رام الله - عمارة قصر الضيافة
تلفون: 2348818 بلفون 0505313502

مفروشات محلية واوروبية

محافظ جنني يتفقد النيابة العامة 
ويبحث مع رئيسها عددا من القضايا 
جنني-علي سمودي-تفقد احملافظ قدوره موسى,امس ,مقر النيابة العامة لإلطالع على سير 

العمل , والتقى رئيسها ثائر زهير خليل.
واستعرض احملافظ أمام رئيس النيابة عددا من امللفات العالقة خاصة قضايا الدم التي مر 
عليها سنوات طويلة ولم جتد احلل إما بسبب غياب أو وفاة األطراف الرئيسية في القضية , مما 
ترك أثرا سلبيا في عدم حتقيق العدالة , إضافة إلى ما تركته من خلل في العالقات االجتماعية 

داخل العائلة الواحدة أو البلد الواحد . 
ودعا احملافظ النيابة العامة للتركيز على مثل هذه القضايا , وكل القضايا التي تصلها وإيجاد 
حل لها يضمن العدالة لكافة املواطنني على حد سواء ضمن القانون الفلسطيني ,مع ضرورة األخذ 
بروح القانون ومبا ينسجم مع املصلحة العامة في القضايا التي ال يوجد لها نص قانوني صريح 
.  وأشار احملافظ الى عدم التزام مواطنني بدفع مستحقات مالية للمجالس احمللية عن فواتير 

كهرباء أو ماء أو االمتناع عن تركيب عدادات مسبقة الدفع . 
من جهته أشار رئيس النيابة إلى أن القضاء يعمل باستقاللية عالية , وهو أحد أهم ركائز 

املؤسسة الفلسطينية التي على قاعدتها تبنى الدولة الفلسطينية .
وحول ما مت اجنازه من القضايا أوضح للمحافظ انه مت فصل " 7000 " قضية امام محكمة 
صلح جنني عام 2009 وكسبت النيابة العامة احكاما باالدانة بنسبة ) 90 % ( وأنها تتابع بجد 
كل القضايا التي حتال إليها , وتنظر من كل الزوايا الوطنية واإلنسانية وقبل كل شيء الزاوية 

القانونية التي عليها تستند النيابة . 
وقال خليل أن هناك عددا من القضايا مثل الدم وهي قضايا حركية ومعقدة من الصعب حلها 

جذريا . إال أن النيابة العامة تبقيها ملفات حية للمتابعة بهدف حلها نهائيا . 
واضاف رئيس النيابة أن احملافظة تشهد استقرارا حيث أن شهر آذار احلالي لم يسجل فيه وال 
جناية لغاية اآلن , ونوه بأن النيابة في جنني وحدها قامت بأرشفة الكترونية لكافة قضاياها 
وملفاتها , وأنها قد جهزت قاعة للجمهور وضمنت عناية الئقة باملوقوفني لديها وأن كادرها مؤهل 

للمتابعة والقيام بواجباته القانونية حسب األصول . 

محافظ اخلليل يستقبل وفدا 
من مركز الدميقراطية وحقوق العاملني 

 اخلليل-ملراسل ے اخلاص-استقبل احملافظ د. حسني االعرج في مكتبه امس, وفدا من 
مركز الدميقراطية و حقوق العاملني في فلسطني و بحث معه الوضع العام في احملافظة واملشاريع 
التي حتتاجها وسبل النهوض بواقع املرأة الفلسطينية و املشاريع التنموية التي تساهم في ذلك, 
مشددا على دور القطاع النسوي و املؤسسات النسوية في تفعيل و تنمية كافة مناحي احلياة 
السياسية واالقتصادية و التنموية اضافة الى اهمية ايجاد مشاريع تعنى بالتراث الفلسطيني 

من ناحية إحيائه و تطويره فنيا و تسويقيا  .
من جانبهم استعرض أعضاء الوفد طبيعة عمل املركز و املشاريع التي يقوم بها و منها مشاريع 
تشغيل و قروض و مشاريع تنموية تساهم في تفعيل األعمال التراثية و دعمها اضافة الى عملها 
في تدعيم اسس العمل النقابي في القطاعات املختلفة , مشددين على ان املركز يعد في املرحلة 
القادمة مشروعا يساهم في تنظيم و متكني النساء العامالت في القطاع غير املنظم في الضفة 

الغربية و قطاع غزة في ظل ارتفاع مشاركة املرأة في قطاع العمل. 
واشار الى ان الهدف من املشروع هو مساندة النساء للدخول في سوق العمل نظرا لقلة الفرص 
وخاصة في القطاع املنظم حيث سيتم التركيز على زيادة تشغيل و توفير فرص العمل للنساء 

في القطاع غير الرسمي من خالل استهداف الالتي بحاجة للتدريب و بناء القدرات .

مركز »بانوراما« يعقد لقاء مفتوحا 
مع قادة من االجهزة االمنية في الضفة 

رام الله-ملراسل ے اخلاص- ضمن مشروع خطوات الذي ينفذه مركز "بانوراما" املركز الفلسطيني 
لتعميم الدميقراطية وتنمية املجتمع, عقد املركز لقاءا مفتوحا امس, في رام الله ملناقشة نتائج استطالع 
رأي اجلمهور حول اداء االجهزة االمنية.  وضم اللقاء مدراء العالقات العامة في االجهزة االمنية املختلفة 
الفلسطينية بحضورمدير عام مركز بانوراما نانسي صادق والعميد يوسف  و طلبة من معظم اجلامعات 
عزريل مدير العالقات العامة في الشرطة والعقيد يوسف احللو من حرس الرئيس و املقدم الدكتور غسان 
منر مدير العالقات العامة في حرس الرئيس واملقدم بالل ابو حامد مدير عام العالقات العامة في االمن 
الوطني واملقدم عزيز عيايده من العالقات العامة في جهاز االمن الوقائي والرائد طالل عوده مسؤول قسم 
الدراسات في جهاز احملابرات العامة وعدد من ضباط االجهزة االمنية املختلفة اضافة ملنسقي مشاريع املركز 
في محافظات الضفة , واملتطوعني . وفي بداية اللقاء رحبت الصادق باحلضور مثمنتة تلبية االجهزة االمنية 

حلضور مثل هذه املناقشات التي تهدف الى خلق جسور التواصل ما بني االجهزة واملواطن. 
ثم قدم جبريل سعاده الباحث في مركز بانوراما شرحا عن نتائج االستطالع , مبينا ابرز النقاط التي 
وردت فيه من مالحظات املواطنني ايجابية كانت او سليبية , مؤكدا ان االستطالع الذي اجري في محافظات 

الضفة في شباط املاضي مت وفقا للمعاير االحصائية والعلمية البحثية وليس بشكل عشوائي . 
السلطة  وهو  واح��د  اط��ار  االن حتت  تعمل  االمنية  االجهزة  ان   , العميد يوسف عزريل  قال  من جهته 

الفلسطينية وان كان لكل جهاز امني اختصاصاته , التي ال تتداخل في عملها مع أي جهاز اخر . 
واضاف عزريل ان املواطن اصبح يشعر باالمان في ظل وجود االمن وفرض النظام والقانون في كافة املناطق 
الفلسطينية , بعد حالة الفلتان والفوضى التي مرت بها املناطق خالل السنوات املاضية , بعد تدمير سلطات 

االحتالل االسرائيلي ملقار اجهزة االمن .
واكد عزريل ان االجهزة االمنية تعمل بشكل كبير للتواصل مع املواطنني , داعيا اياهم الى عدم التردد 
في االتصال  بالشرطة لالبالغ عن أي جتاوزات من قبل افرادها ان وجدت , وذلك ملعاقبة أي مخالف حتى لو 

كان عنصرا في جهاز الشرطة , الن القانون يطبق على اجلميع دون استثناء .
بدورة قال العقيد يوسف احللو أن األجهزة االمنية تدرك متاما املأزق وبحثت وتبحث عن املخارج واحللول 
والتي انعكست ايجابا على اداء املنظومة األمنية الفلسطينية التي تهدف خلدمة املواطن وسيادة النظام 
والقانون . واضاف احللو ان رئيس الوزراء د.سالم فياض كلف قبل اسبوعني عددا من قادة االجهزة االمنية 
ومنظمات حقوق االنسان بدراسة واقع سجون السلطة واالطالع على اوضاعها وتقدمي تقرير له من اجل 

تصويب أي اخطاء موجودة . 
وقال املقدم بالل ابو حامد مدير العالقات العامة واالعالم في االمن الوطني , ان رجل االمن الفلسطيني 

مكلف بحماية امن املواطن الفلسطيني وخدمته ضمن السياسات التي تقرها السلطة الفلسطينية . 
واكد ابو حامد ان االجهزة االمنية بدأت منذ عدة سنوات باعاده هيكلة االجهزة االمنية على االسس 
العلمية والوطنية غير مفروضة من اي اطراف خارجيه , من خالل الدراسات والدورات التي تنظم لرجال 
االمن في مختلف االجهزة , مشيرا الى ان االجهزة متثل سلطة تنفيذية لقررات السلطة التشريعية .  بدوره 
قال املقدم عزيز عيايده ان االجهزة االمنية الفلسطنية وجدت خلدمة املواطن , رافضا املقارنة ما بينها 

وبني اجهزة امن االحتالل االسرائيلي التي تسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني . 
بدوره قال طالل عوده ان استطالع الراي املطروح للنقاش يعكس رغبه املواطن الفلسطيني في احلاجة  

لسيادة االمن والقانون وتعزيز اداركه لعمل االجهزة االمنية الفلسطينية . 
وفي نهاية اللقاء فتح باب املناقشه ملتطوعي املركز وهم من طلبة اجلامعات الفلسطينية املختلفة. 

رام الله/ طفالن يحمالن سعف النخيل  في مدينة رام الله امس.                                 ا.ب

خالل ورشة عمل عقدها مركز "شمس" 

التأكيد على احترام حقوق الصحفيني واستقاللهم املهني
جنني- اخلليل- علي سمودي- عقد مركز 
حقوق االنسان والدميقراطية "شمس" امس 
األول, ورشة عمل حول "حرية الرأي والتعبير" 
بحضور  اخلليل  مبحافظة  صوريف  بلدة  في 
مجموعات شبابية, وقدم ممثل املركز محمود 
واهدافه  ونشاطاته  املركز  ح��ول  حملة  عاصي 
وحرصه على تعزيز الوعي في حقوق االنسان 

وحرية الرأي والتعبير.
وفي محاضرته قال الباحث عبد اللطيف 
أبو صفية, إن حرية الكلمة هي عصب احلياة 
ألي نظام دميقراطي, إذ يعتبر احلق في حرية 
الرأي والتعبير من احلريات األساسية التي ال 
تقوم قائمة أي نظام دميقراطي بدونه, ويعني 
هذا احلق قدرة اإلنسان على تبني اآلراء واألفكار 
التي يريدها دون أي ضغط أو إجبار, إضافة إلى 
القدرة على التعبير عن هذه اآلراء باستخدام 
وسائل مختلفة, فالتحاور والنقاش والتصويت, 
واالجتماع واالحتجاج, والعبادة وضمان العدالة 
للجميع, كل هذه أمور تعتمد على التدفق احلر 

للكالم واملعلومات.
ال����رأي يعني  ب��ح��ري��ة  واض����اف أن اإلق�����رار 
املعتقدات  اعتناق  في  اآلخرين  بحق  اإلق��رار 
منع,  أو  تقييد  دون  يريدونها,  التي  واألفكار 
بصرف النظر عن طبيعة هذا االعتقاد, كما 
وجود  وفي  املعارضة,  في  اآلخرين  حق  يعني 
تعددية سياسية متارس نشاطاتها ضمن إطار 
قانوني يضمن التوازَن بني األمن واحلرية وحق 

املعارضة واالختالف.
وق���ال إن��ه ب��اإلض��اف��ة إل��ى احل��ق ف��ي حرية 
للمواطنني  ت��ك��ون  أن  يجب  والتعبير  ال���رأي 
فرصة للحصول على مصادر بديلة للمعلومات, 
مبوجب  وعاملة  قائمة  امل��ص��ادر  ه��ذه  وت��ك��ون 
أن  يفترض  كما  بحمايته,  وتتمتع  القانون, 
تكون مستقلة, وليست حكرًا بيد احلكومة أو 

أية فئة أخرى.
ال  الدميقراطية  احلكومات  أن  ال��ى  وأش���ار 
تتحكم مبحتوى الكالم املكتوب أو احملكي وال 
فالدميقراطية  فيه,  رأيها  تفرض  أو  متليه 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى م��واط��ن��ني م��ت��ع��ل��م��ني مطلعني 
واعني ميّكنهم حصوُلهم على أكبر قدر ممكن 

شكل  وأوف��ى  بأكبر  املشاركة  من  املعلومات  من 
ممكن في احلياة العامة ملجتمعهم. اجلهل يوّلد 
الالمباالة, والدميقراطية تزدهر معتمدة على 
طاقة مواطنني يشد أزَرهم تدفٌق حٌر لألفكار 

واملعلومات واآلراء والتكهنات.
ال��رأي  اإلق���رار بحرية  إن  أب��و صفية  وق��ال 
ي��ع��ن��ي اإلق������رار ب��ح��ق اآلخ���ري���ن ف���ي اع��ت��ن��اق 
املعتقدات واألفكار التي يريدونها, دون تقييد 
أو منع, بصرف النظر عن طبيعة هذا االعتقاد, 
كما يعني حق اآلخرين في املعارضة, وفي وجود 
تعددية سياسية متارس نشاطاتها ضمن إطار 
قانوني يضمن التوازن بني األمن واحلرية وحق 

املعارضة واالختالف.
وأض����اف :"ي��ع��ي��ش امل��واط��ن��ون ف��ي النظام 
الدميقراطي مقتنعني بأنه من خالل التبادل 
ال��ن��ه��اي��ة  ف���ي  ت��ن��ت��ص��ر  واآلراء  ل��ألف��ك��ار  احل���ر 
احل��ق��ي��ق��ة ع��ل��ى ال���ب���اط���ل, ومي��ك��ن ف��ه��م قيم 
اآلخرين بشكل أفضل, وتتحدد في شكل أوضح 
مجاالت التفاهم, ويفتح سبيل التقدم, وكلما 
حيث  أفضل.  ذلك  كان  التبادل  هذا  قدر  زاد 
التعددية  يحترم  ال��دمي��ق��راط��ي  املجتمع  أن 
الفكرية والسياسية والتنظيمية والعقائدية, 
عما  التعبير  بحق  فيه  امل��واط��ن��ون  ويتمتع 
بأنفسهم, فيما يتعلق باألمور السياسية, من 
احلكم  ون��ظ��ام  ح��ك��وم��ي��ني,  مسئولني  ان��ت��ق��اد 
ال��ق��ائ��م, وال��وض��ع االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي, 
إضافة إلى األيديولوجيا السائدة في الدولة, 
إض��اف��ة  ل��ل��ع��ق��اب.  م��ع��رض��ني  ي��ك��ون��وا  أن  دون 
أن  والتعبير يجب  ال��رأي  إلى احلق في حرية 
تكون للمواطنني فرصة للحصول على مصادر 
بديلة للمعلومات, وتكون هذه املصادر قائمة 
وعاملة مبوجب القانون, وتتمتع بحمايته, كما 
يفترض أن تكون مستقلة, وليست حكرًا بيد 

احلكومة أو أية فئة أخرى."
أن  الرغم من  أنه وعلى  ابو صفية  وأوض��ح 
الدمنارك دولة دميقراطية, وأن الدين يعتبر 
فيها أمرا شخصيا ال يلعب دورًا ُيذكر في احلياة 
الدينية  بالرموز  املساس  أن قضية  إال  العامة 
الدمنركية  الصحيفة  في  ال��رس��وم  خ��الل  من 
املسلمة,  لألقليات  فقط  ليس  حت��دي��ًا  شكل 

الديانات األخ��رى. وفي  للمتدينني من  ولكن 
ظ��ل ه��ذا اجل��و ال��ال دي��ن��ي, ال ُتعتبر ال��رم��وز 
مطالبني  مقدسة,  الدينية  الشخصيات  وال 
بضرورة توعية اآلخرين, مبدى تعلق املسلمني 

بدينهم واعتزازهم بنبيهم.
وفي نهاية الورشة أوصى املشاركون بضرورة 
وجود إعالم مستقل وتعددي قادر على إيصال 
أو  احل��ك��وم��ي  التحكم  ب��ع��ي��دا ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات 
تشجيع  وب��ض��رورة  االق��ت��ص��ادي,  أو  السياسي 
تنوع  على  تنطوي  تعددية  صحافة  وج���ود 
كبير في الصحافة املطبوعة واملذاعة وغيرها 
من وسائل اإلعالم بحيث تعكس أوسع نطاق 
من اآلراء في املجتمع وتشجع مشاركة اجلميع 

دون متييز.
أهمية تأمني سالمة كافة  أك��دوا على  كما 
الصحافيني وكذلك احترام حقوق الصحفيني 
املهني  واس��ت��ق��الل��ه��م  وال��ف��ن��ي��ني اإلع��الم��ي��ني 
املباشر  التحريض  ردع  ب��ض��رورة  اإلق���رار  م��ع 
دور  وت��ع��زي��ز  ال��ع��ن��ف,  أع��م��ال  على  والضمني 
وسائل اإلعالم كمنبر للحوار ضمن إطار النظام 

الدميقراطي, ونبذ ثقافة اإلرهاب والعنف.

وفد أكادميي من جامعة 
اميركية يزور جامعة اخلليل

اخلليل-ملراسل ے اخلاص-استقبل رئيس 
وفدا  اخلطيب  عوني  الدكتور  اخلليل  جامعة 
البروفسور  ضم  كولومبيا  جامعة  من  أكادمييا 
نيكوالس ديركس نائب رئيس اجلامعة للعلوم 
مركز  مدير  املصري  صفوان  والدكتور  واآلداب 

أبحاث الشرق األوسط .
اخلطيب  الدكتور  رح��ب  اللقاء  بداية  وف��ي 
بالوفد وقدم شرحا عن جامعة اخلليل والكليات 
فيها  ت���درس  ال��ت��ي  والتخصصات  تضمها  ال��ت��ي 
باإلضافة الى تأسيس اجلامعة ومراحل تطورها 
من كلية شريعة الى جامعة تضم 8 كليات علمية 
واشارالى طموحات اجلامعة وتطلعاتها  وأدبية. 

املستقبلية بإنشاء كلية للطب والصيدلة .
عن  دي��رك��س  البروفسور  حت��دث  جهته  م��ن 
وعن  تضمها  التي  والكليات  كولومبيا  جامعة 
ال��ت��ي تنفذها  ال��دول��ي��ة  ال��ب��رام��ج األك��ادمي��ي��ة 
عن  املصري  الدكتور  ش��رح  ذل��ك  بعد  جامعته. 
ونشاطاته  األوس���ط  ال��ش��رق  أب��ح��اث  مركز  عمل 

والبرامج التدريبية التي ينفذها.
بني  املشترك  التعاون  سبل  الطرفان  وبحث 
على  أكادميي  علمي  تبادل  وإقامة  اجلامعتني 
مستوى الطلبة واملدرسني ودعم البحث العلمي 
بجولة  الوفد  قام  الزيارة  نهاية  وفي  املشترك. 
في أرجاء جامعة اخلليل تعرف من خاللها على 

مرافقها وكلياتها.

»أصايل« حتيي يوم األرض 
في النمسا وهنغاريا

فيينا- قدمت فرقة أصايل للفنون الشعبية 
عرضًا فنيًا في مقر األمم املتحدة بفيينا أمس, 
وذلك ضمن سلسلة عروض ستحيها الفرقة في 
وي��وم  االرض  ي��وم  مبناسبة  وهنغاريا  النمسا 
فلسطني  سفارة  تنظمها  الفلسطيني  الثقافة 
الفلسطينية  اجلالية  مع  بالتعاون  النمسا  في 
وقد  فلسطني,  لطلبة  ال��ع��ام  واالحت���اد  بالنمسا 
الفلكلورية  اللوحات  من  ع��ددا  الفرقة  قدمت 
واحل��ف��اظ على  ب����االرض  للتمسك  ت��دع��و  ال��ت��ي 
اب��ه��رت  ال��ت��ي  الفلسطينية  ال��وط��ن��ي��ة  احل��ق��وق 
في  فلسطني  س��ف��ي��ري  تقدمهم  ال���ذي  احل��ض��ور 
ابو  ناجي  اكد  املتحدة. من جهته  فيينا واالمم 
في  املشاركة  اهمية  على  الفرقة  مدير  شخيدم 
مختلف  في  تنظم  التي  التظاهرات  ه��ذه  مثل 
الدول, وحتديدًا في اوروبا للتأكيد على حقوق 
شعبنا من خالل تقدمي التراث الفلسطيني احد 
واملعبر عن  الوطنية  للهوية  األساسية  املكونات 
حضارة شعبنا وتاريخنا العريق, خاصة في ظل 
املستمر  والعدوان  االخيرة  السياسية  التطورات 
اجلولة  وتتضمن  هذا   . ومقدستنا  ارضنا   على 
ع���ددا م��ن ال��ع��روض ف��ي ارب��ع��ة م���دن منساوية 
وهي  الهنغارية  امل���دن  اح���دى  ف��ي  اخ��ر  وع���رض 
عاصمة الثقافة االوروبية لهذا العام, تقدم من 
اخلاصة  اللوحات  من  مجموعة  الفرقة  خاللها 

التي مت اعدادها لهذه املناسبة.

  التجمع السنوي لالحتاد العاملي 
  لطلبة الطـب في جامعـة النجاح

نابلس - غسان الكتوت/ الرواد للصحافة واإلعالم - عقد االحتاد العاملي لطلبة الطب في جامعة 
النجاح امس جتمعه السنوي الثاني . ورحب الطالب يزن الزايد باعضاء الهيئة التدريسية واالدارية 
للكلية واحلضور, والقى عميد الكلية الدكتور انور دودين كلمة اكد فيها على دور االحتاد الريادي 

في اجلامعة, حاثا الهيئة اإلدارية على السعي وراء وحدة االحتاد في أقطاره الثالثة.
أما الدكتور مالك سبوبة منسق شؤون االحتاد فأكد على دعم اجلامعة لنشاطات االحتاد وشجع 

طالب السنة الدراسية االولى على االنضمام للفريق الذي تخطى باجنازاته كل احلدود.   
 واعرب رئيس االحتاد عمر أبو زايدة عن فرحته بالثقة التي منحت لالحتاد وهيئته االدارية, 
مؤكدا أنهم سيبذلون أقصى ما بوسعهم من اجل لم شمل االحتاد من جديد, كما أعلن عن باقة من 
املشاريع التي ينوي االحتاد القيام بها. ومت خالل االجتماع عرض فيديو من إعداد الطالب حازم 
حالوة عن نشأة االحتاد في فلسطني وفي اجلامعة واهم النشاطات واملشاريع التي اجنزها االحتاد.   
ومت توزع املشاركني على جلسات جلان االحتاد , حيث قام باعمال جلنة الصحة العامة منر ابو 
شهاب ملناقشة مجموعة من النشاطات القادمة منها االحتفال بيوم الصحة العاملي وحملة مكافحة 
التدخني, وفي جلسة جلنة التعليم الطبي حتدث مسؤول اللجنة عمار االغبر عن اهم مشاريعها 
, وفي جلنة حقوق االنسان والالجئني قدمت روز عبد احلليم ابرز حدث في االجتماع اال وهو 
االعالن عن توقيع عقد مشروع ال IMSTAR مع هولندا واالردن والبدء بالتحضير والتخطيط 
لهذا احلدث. اما جلنتا التبادل الطالبي السريري والتبادل البحثي, فقد قام مسؤوال اللجنتني 
خيري شلهوب ومؤمن بني فضل بالكشف عن مخططاتهما ومناقشة سبل التعاون بني اللجنتني 
في تطوير برامج التبادل الطالبي.   ومت اختتام اعمال التجمع بفقرة التدريب واملهارات التي قام 
بها عبدالله حمادنة ورهام ابوزاهر الكساب الطالب مهارات عديدة تدفعهم لالمام في مسيرتهم 

االحتادية وفي حياتهم العملية واملهنية. 
وشهد االجتماع انضمام اكثر من 35 طالبا من السنة الدراسية االولى . 

زيارة أسرى محررين مبحافظة القدس 
– مراسل ے اخلاص - قامت وكيل وزارة شؤون املرأة سلوى هديب ومدير وحدة القدس  القدس 
بالوزارة سناء عنبتاوي وفادية الرازم أمس األول بزيارة مجموعة من األسرى احملررين مبحافظة القدس 

برفقة امجد ابو عصب رئيس جلنة اهالي االسرى املقدسيني.
وزار الوفد إلى قرية العيسوية, لزيارة األسيرين احملررين شادي العيساوي, وليد انور محيسن, مقدمني 
الفلسطينة خارج  الساحة  التي جتري على  انعكاس املجريات واالحداث  التهنئة, ومتطرقني ملدى  لهما 

السجون وتأثيرها على االسرى والوضع الداخلي للحركة االسيرة.
وناقش الوفد خالل زيارته حمليسن إلى عدم متكنه من احلصول على شهادة التوجيهي بسبب منع 
سلطات االحتالل لهذا احلق, كما توجه الوفد لبيت السيدة أم عاطف عبيد, لتكرميها مبناسبة يوم 

املرأة العاملي. 
  وتوجه الوفد الى قرية الطور لزيارة االسير احملرر احسان طه الذي قضى تسعة أعوام داخل سجون 
االحتالل, متطرقني الوضاع احلركة االسيرة داخل السجون ومدى صعوبتها, وسياسية خلق وتوسيع فجوة 

االنفصال واالنقسام من خالل فصل ابناء احلركة االسيرة حسب األطر والفصائل.
وأشارت هديب الى ضرورة ترتيب الوضع الداخلي والتنظيمي داخل سجون االحتالل لتوحيد جميع 
االسرى في السجون االسرائيلية . وتوجه الوفد الى قرية سلوان لزيارة االسير احملرر محمد يوسف العباسي 
الذي امضى تسعة اعوام ونصف, ومت احلديث عن معاناة االسرى ما بعد االفراج وما يترتب على االسير 
احملرر من مهام وأمور للقيام بها من اجل إعادة تنظيم حياته من جديد, مطالبا الوفد مبزيد من االهتمام 

من قبل الوزارات املعنية في متابعة شؤون االسرى.


