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مطلوب محاسب
وسكرتيرة ادارية

شركة الشعراوي لصناعة السكاكر في رام الله لديها 
وظيفة محاسب وسكرتيرة ادارية شاغرة 

على من  يرغب / ترغب لهذه الوظيفة ان تتوفر فيه الشروط التالية:
•شهادة جامعية في احملاسبة 	

•من سكان مدينة رام الله 	
•يحمل رخصة سياقة خصوصي 	

•يجيد استعمال احلاسوب وبرنامج بابل في احملاسبة  	

شروط السكرتيرة 
•دبلوم  في السكرتاريا او ادارة االعمال 	

•سكان مدينة رام الله  	
•اجادة استعمال احلاسوب 	

•اتقان اللغة االجنليزية 	

علمًا بأن الدوام  للوظيفتني كامل
تقدم الطلبات  شخصيًا في مقر الشركة  في :

املنطقة الصناعية / طريق بيتونيا / بجانب مصنع ادوية 
فلسطني - بيرزيت

تلفون : 2955535

مطلوب 

صيدالني / صيدالنية
صيدلية في منطقة رام الله بحاجة الى 

صيدالني او صيدالنية
على ان يكون او تكون:

•حاصل/ة على شهادة مزاولة املهنة 	
•خبرة عمليه ال تقل عن سنة 	

للمراجعة واالستفسار:

جوال: 0598864310
ز9/30)9(

دعوة حلضور مؤمتر » دور الترجمة 
في حوار احلضارات 3 «

حتت رعاية االستاذ الدكتور رامي حمد الله، رئيس جامعة 
النجاح الوطنية، تنظم كلية اآلداب املؤمتر الدولي” دور 
االربعاء  يومي  وذلك  احلضارات3”  حوار  في  الترجمة 
واخلميس 2010/10/21،20 الساعة التاسعة صباحا على 

مدرج الشهيد ظافر املصري، احلرم اجلامعي القدمي

وبهذه املناسبة يسر اجلامعة أن تدعوكم للمشاركة 
باحلضور واملناقشة.

مع حتيات      
د.ماهر ابو زنط      

عميد كلية اآلداب       

ز9/30)4(
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أرض زراعية 120 دومنًا 
في منطقة عسقالن وقرب العفولة 

052-2955504 // 052-4066147 يع
لب

ل

ز9/30)11(

Vacancy Announcement 
“Projects Assistant”

Detailed information and application instructions can be 
viewed on the UNIFEM website www.unifem.org.jo

Deadline 14 October 2010
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بلدية اخلليـــــــل 
كهرباء اخلليل

HEBRON ELECTRIC

اعالن عن فصل التيار الكهربائي 
صادر عن كهرباء اخلليل

املــوافــق  اجلمعة  يــوم  الكهربائي  الــتــيــار  فصل  عــن  اخلليل  كــهــربــاء  تعلن 
11:00 صباحا ويشمل  6:00  صباحا وحتى الساعة  2010/10/1 من الساعة 

القطع املناطق التالية:
راس اجلورة – قيزون – الشعابة – ضاحية الرامة – خلة بطرخ – املزروق 
– مستشفى  – جامعة اخلليل - املستشفى االهلي  – ابو كتيال  – شارع السالم 
بئر   – الهوى  فــرش   – احملجر  بئر   – الضحضاح   – حمدان  مستشفى   – امليزان 
عركة – ابو دعجان – مدينة حلحول – البصة – احلاووز الثاني – ننقر – جبل 
الشريف – ضاحية الزيتون – واد املغير – واد الهريا – احلسبة – احلرايق – ام 

الدالية – حارة ابو سنينة – ضاحية البلدية – قلقس – البوليتكنك 
وذلك من اجل القيام باعمال الصيانة

نعتذر عن هذا االجراء ونرجو من املواطنني الكرام أخذ احليطة واحلذر 
للحفاظ على االجهزة واالدوات الكهربائية.

نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم

العالقات العامة
- م
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ص.ب 14 بيرزيت - هاتف 2982062)02( - فاكس 2810656)02(
دائرة املوارد البشرية

إعالن شاغر
تعلن إدارة جامعة بيرزيت عن حاجتها مللء وظيفة مستشار قانوني في 

معهد احلقوق ، وذلك وفق الشروط واملؤهالت التالية:
أن يكون حاصال على شهادة املاجستير في القانون.  .1

أبحاث  لــديــه  مــن  ويفضل  الــقــانــونــي،  البحث  مــجــال  فــي  مثبتة  خــبــرة   .2
منشورة.

يفضل من لديه خبرة في التدريب خاصة التدريب القضائي.  .3
مهارات ممتازة في استخدام احلاسوب وبرامجه املختلفة.  .4

إتقان اللغتني العربية واإلجنليزية كتابة وقراءة ومحادثة.  .5
يتم التقدمي للوظائف املعلنة  و تعبئة الطلب إلكترونيا من خالل الرابط 
االلكتروني  العنوان  على  أو   /http://ritaj.birzeit.edu/ecareers التالي 

HR@birzeit.edu في موعد أقصاه 2010/10/09.
مالحظة: 

لن يتم النظر بأي طلب غير مكتمل أو مرسل بدون ذكر مسمى الوظيفة 
احملدد مع كل طلب. 

ز9/28)30(

Health Work Committees
مؤسسـة جلـان العمـل الصحـي

وظيفة شاغــرة

ـة عـام   / إلى توظيف طبيـب  الصحي عن حاجتها  العمل  تعلن مؤسسة جلان 
للعمل في مستوصف الشفاء التخصصي – طوباس التابع للمؤسسة في مدينة 

طوباس وفق الشروط التالية:

طبيـب / ـة عـام :
•شهادة البكالوريوس من جامعة/كلية معترف بها. 	

•حاصل/ـة على إجازة مزاولة املهنة من وزارة الصحة الفلسطينية. 	
•حاصل/ـة على تسجيل نقابة األطباء. 	

•خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مراكز الرعاية الصحية األولية. 	

إلى مستوصف الشفاء  الثبوتيـة  الطلبـات مرفقـة بالوثائـق والشهـادات  تقـدم 
التخصصي - طوباس، أو إرسال السيرة الذاتية إلى فاكس رقم: 2574985-09 أو 
عبر البريد اإللكتروني job@hwc-pal.org مع ضرورة كتابة اسم الوظيفة 
عند املوضوع، لالستفسار االتصال على هاتف رقم : 2574883-09، حتى موعد 

أقصاه يوم السبت 2010/10/07/ وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

مؤسسـة جلـان العمـل الصحـي

للحفاظ على إسالميته وقدسيته :

 يوم للتواصل مع مسجد روبني في الرملة 
الرملة - مبشاركة العشرات والتعاون بني احلركة اإلسالمية في يافا 
ومناصريها وأهل اجلواريش في الرملة ومؤسسة األقصى للوقف والتراث 
، نظم امس يوم تواصل مع مسجد روبني الواقع جنوب مدينة الرملة ، 
بهدف احلفاظ على إسالميته وقدسيته ، في ظل محاوالت متكررة من 
قبل جماعات يهودية لإلستيالء على املسجد وحتويله الى كنيس ومزار 
يهودي ، وشمل يوم التواصل إداء الصلوات واألذكار ، وحلقات التدارس ، 
ووجبة غداء ، وأعمال نظافة وصيانة عامة للمسجد، بدأت بعد صالة 

الظهر وانتهت في ساعات ما بعد العشاء . 
وشكر محمد أشقر ، عضو "مؤسسة األقصى " ومندوبها احمللي في 
يافا كل من شارك في املساهمة في صيانة املسجد والتواصل معه بهدف 
أهله  املسجد  لهذا  ،وأن  اإلس��الم��ي  وال��وق��ف  املعلم  بهذا  التمسك  تأكيد 
وعّماره ، وقال : إننا نؤكد أننا سنظل نتواصل مع هذا املسجد ونحافظ 
عليه ونقوم بكل ما في وسعنا لصيانته وحفظه ، وهذا جزء من واجبنا 

الديني والشرعي .
اما احلاج سامي أبو مخ ، مسؤول جلنة املقدسات في مؤسسة األقصى 
فقال أنه عمل مهم أن نتواصل بشكل دائم وثابت مع مسجد روبني ، وكم 

كان اليوم جمياًل بوجود الشباب والشيوخ واألطفال ، وندعو دائما أهلنا 
في املنطقة من اللد والرملة ويافا  وعموم املسلمني الى التواصل الدائم 

وزيارة املسجد وعمارته بالصلوات . 
 ، نكبة 1948م   قبل  الفلسطينيني  لدى  روبني مميزا  وكان مسجد 
وكان   ، والرملة  واللد  يافا  ومدنه  الفلسطيني  الساحل  اهل  من  خاصة 
يعقد فيه سوق مبشاركة اآلالف ، واعتاد اهل املنطقة ان يقضوا وقت 
الصيف فيه ملدة ثالثة اشهر ، ويصل عدد املصطافني حينها الى ثالثني 
الفا ، وكان محور الزيارة والنشاط الفلسطيني في مسجد روبني ، وهجر 
األهل من املوقع عام 1948 م ، ومن يومها واملسجد يتعرض لإلعتداءات 
واإلنتهاكات من قبل املؤسسة اإلسرائيلية ، أبرزها تفجير مئذنة املسجد 
بصاروخ الو ، ويجاور املسجد معسكر للجيش اإلسرائيلي ، وتقوم مؤسسة 
األقصى بالتعاون مع أهل املنطقة واحلركة اإلسالمية بأعمال الصيانة 
العامة والتنظيف ، وتوفر وسائل نقل خاصة لنقل املشاركني الى املسجد 
محاوالت  وتكرر   ، الطريق  وع��ورة  بسبب  اليه  ال��وص��ول  يصعب  ال��ذي 
كنيس  ال��ى  حتويله  ال��ى  تسعى  يهودية  جماعات  من  عليه   السيطرة 

ومزار يهودي . 

الوزيرة دعيبس تلتقي وفدا من كبار 
رجال الدين واحلجاج املسيحيني الهنود

بيت حلم - جورج زينه - التقت الدكتورة خلود دعيبس أبو دية في قاعة فندق الشبرد وفدا 
يضم 120 شخصا من كبار رجال الدين واحلجاج املسيحيني الهنود برئاسة املتروبوليت جوزيف 

مار توما وبحضور ممثل الهند لدى السلطة الوطنية السفير بيشواديب داي.
ورحبت الوزيرة دعيبس بالوفد وقدمت لهم شرحا مفصال حول اجنازات الوزارة وعملها الدؤوب 
مع القطاع السياحي اخلاص لتوفير أفضل اخلدمات املميزة للسواح، وحتدثت عن آخر التطورات 
واالجنازات التي حققتها السياحة الفلسطينية واجلهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بهذا القطاع 
احليوي والهام والذي يعاني من صعوبات جمة نتيجة الوضع السياسي وممارسات االحتالل في 

إعاقة تطور ومنو القطاع السياحي نتيجة احلصار واإلغالق وبناء اجلدار.
وأشادت بالعالقات احلميمة التي تربط القيادتني والشعبني الفلسطيني والهندي وقدمت لهم 

الشكر على مواقفهم  ودعمهم املتواصل لعدالة قضيتنا الفلسطينية. 
وأكدت على أن فلسطني وطن آمن ويرحب بكافة الزوار وإن األماكن املقدسة للديانات السماوية 
الثالث مفتوحة للجميع ودعتهم ليكونوا سفراء لنقل حقيقة ما شاهدوا على أرض الواقع وأن 

يعملوا على تشجيع ودعوة احلجاج الهنود لزيارة فلسطني واألراضي املقدسة. 
املقدسة  األراض��ي  بزيارة  له  املرافق  والوفد  سعادته  عن  توما  املتروبوليت  عبر  جهته،  من 
واالطالع عن كثب حول األوضاع التي يعيشها أبناؤها نتيجة غياب السالم وأكد على تعاطفه 
مع معاناة الشعب الفلسطيني مؤكدا أنه ال سالم دون حتقيق العدل للشعب الفلسطيني الذي من 
حقه أن يعيش بكرامة وأمن وسالم وفي إقامة دولته الفلسطينية املستقلة جنبا إلى جنب مع 

دولة اسرائيل. 
وقال إننا نعمل على تشجيع على دعوة احلجاج لزيارة األراضي املقدسة ونأمل بأن يقوم أكثر 

من 60 ألف حاج في العام القادم بزيارتها وقدم الشكر للوزيرة على حفاوة االستقبال 
وألقى داي كلمة أكد من خاللها عمق عالقات الصداقة التي تربط الشعبني الهندي والفلسطيني 
احلرية  في  املشروعة  حقوقه  لنيل  الفلسطيني  الشعب  دع��م  في  الهندية  احلكومة  ومواقف 
فندق  عام  مدير  أبو عيطة  سامي  ومن جهته، رحب  الفلسطينية.   دولته  وإقامة  واالستقالل 
الشبرد بالوزيرة دعيبس وبالوفد الضيف، داعيا رئيس وأعضاء الوفد الى العمل على تشجيع 
احلجاج لزيارة األراضي املقدسة، مؤكدا جاهزية القطاع السياحي الستقبال احلجاج وتوفير أفضل 
اخلدمات املميزة لهم.   وتخلل اللقاء العديد من الكلمات من أعضاء الوفد أشادوا فيها بالعالقات 
احلميمة التي تربط الشعبني الهندي والفلسطيني وعلى دعمهم حلقوق الشعب الفلسطيني في 

احلرية واالستقالل، ومت تبادل الهدايا التذكارية. 

العاملون في وكالة الغوث يلوحون بإضراب عام
بيت حلم -  جنيب فراج - نفذ العاملون في وكالة الغوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني بالضفة الغربية اضرابا حتذيريا عن العمل قبل ظهر أمس وذلك 
في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والتشغيلية، وشارك في االضراب 
احملدود الذي استمر لنصف يوم عمل االالف من العاملني في هذه القطاعات. 

وحسب الدكتور شاكر الرشق رئيس احتاد العاملني العرب بوكالة الغوث في 
العظمى  الغالبية  للغاية وش��ارك فيه  ان االض��راب كان ناجحا  الغربية  الضفة 
من العاملني، مشيرا الى ان االضراب جاء في اعقاب تعمد ادارة االنروا بالتنكر 
لوعودها السابقة وعدم تطبيق مذكرة التفاهم التي وقعت بني الطرفني خالل 
شهر حزيران املاضي حيث كان العاملون خاضوا اضرابا عن العمل استمر عدة 
اسابيع، وجرى تعليق االضراب في حينه نظرا لتدخل العديد من االطراف في 
السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير وحفاظا على مصلحة عشرات 
االف الطلبة امللتحقني في مدارس االنروا والذين تاخروا في تقدمي االمتحانات 

النهائية في حينه. 
واوضح الرشق ان استئناف االضراب جاء في اعقاب اصرار وكالة الغوث على 
العالوة  باقرار  االلتزام  املوظفني وعدم  رواتب  السابق من  االض��راب  ايام  خصم 
احلائط  بعرض  ضربت  قد  الوكالة  ادارة  ان  تثبت  جميعها  اخ��رى  ونقاطا  لهم 

بكل تلك التفاهمات. 
اع��الن  ال��ى  النية تتجه  ان  "ال��ق��دس"  م��ع  ال��رش��ق خ��الل حديثه  واع��ل��ن 
الدولية بالضفة ورمبا  الغوث  العام واملفتوح في كافة اقسام وكالة  االض��راب 
يعلن ذلك خالل اجتماع سيعقده االحتاد قبل ظهر اليوم )اخلميس( لتدارس 

اخر التطورات. 
في غضون ذلك فقد نظم مئات العاملني في االنروا ظهر أمس اعتصامات في 
ثالثة مواقع بالضفة االول جرى في مقر وكالة الغوث الكائن مبنطقة باب الزقاق، 
والثاني جرى في مقر الوكالة برام الله والثالث في مقرها مبدينة نابلس وخالل 
ذلك حتدث عدد من اعضاء االحتاد فوضعوا املوظفني في اخر املستجدات مبا في 
ذلك اللقاء الذي جمع وزير العمل الفلسطيني الدكتور احمد املجدالني برئيس 
الغوث مسؤولية  وكالة  ادارة  املتحدثون  ايام، وحمل  واعضاء االحتاد قبل عدة 

االضراب الوشيك نظرا لتعنتها وعدم االلتزام بوعودها. 
التشريعي،  املجلس  وعضو  الشعب،  حزب  عام  أمني  الصاحلي  بسام  واعلن 
الوكالة لنيل  والعاملني في  ، تضامنه مع االحتاد  الله  رام  خالل االعتصام في 

كامل حقوقهم.
)شاهر سعد(

وأكد شاهر سعد أمني عام االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني، وقوف االحتاد 

باحترام  الوكالة  إدارة  مطالبًا  الوكالة،  في  العاملني  احتاد  مع  الى جنب  جنبًا 
االتفاقيات التي وقعتها مع االحتاد والعاملني فيه.

وأشار سعد إلى تأكيد وزير العمل خالل اجتماع عقد معه صباح أمس، على 
أن وزارته واحلكومة حتترمان االتفاقيات املوقعة بني إدارة الوكالة واحتاد العاملني 

فيها، وأن ادارة الوكالة تتحمل كامل املسؤولية عن هذه االتفاقيات.
)محمود زيادة(

وفي السياق ذاته، قال النقابي محمود زيادة، ممثاًل عن مركز الدميقراطية 
إلى  ينظران  واالحت���اد  املركز  إن  املستقلة،  النقابات  واحت��اد  العاملني  وحقوق 
النقابية  احلركة  أساسية ملجمل  بأنها قضايا  االحت��اد،  املثارة من قبل  القضايا 
بأن  االتفاق عليه مؤشر  ملا مت  الوكالة  إدارة  تنكر  أن  إلى  الفلسطينية، مشيرًا 
إدارة الوكالة تدير ظهرها للحوار والتفاوض باعتباره طريق الوصول الى حياة 

كرمية للعاملني واملوظفني كافة.
)لقاء في مقر االمانة العامة الحتاد العمال(

وفي غضون ذلك  عقد في مقر األمانة العامة لالحتاد العام لعمال فلسطني، 
العامة  األمانة  العرقاوي وعضوي  العام محمد  االمني  نائب  اجتماع موسع بني 
حسني الطويل ومحمد جاد الله ورئيس احتاد العاملني في وكالة الغوث الدكتور 
شاكر الرشق وعدد من أعضاء االحتاد، حيث جرى بحث آخر املستجدات بشان 
الى  العامة  االمانة  وقوف  واكد  بالوكالة،  العاملني  احتاد  يقوم  التي  الفعاليات 

جانب االحتاد في مختلف مطالبهم النضالية والنقابية. 
وصدر عن االجتماع بيان مشترك ، اعلنت فيه األمانة العامة لالحتاد العام 
لعمال فلسطني عن تضامنها مع احتاد العاملني العرب في وكالة الغوث بالضفة 
واملواقف  اجلهود  توحيد  على  واكد  املشروعة،  النضالية  مطالبهم  في  الغربية 
النقابية في حتقيق العدل واملساواة بني صفوف العاملني في الوكالة من أجل 

العمل على إنصاف وحتصيل كافة حقوقهم املشروعة. 
)احتاد العاملني(

من جانبه، ثمن احتاد العاملني العرب اجلهود الكبيرة التي تبذل من قبل 
األمانة العامة لالحتاد العام لعمال فلسطني . واعلن عن اتفاق مشترك للعمل 
من  املتبادلة  اخلبرات  من  االستفادة  اجل  من  واملطلبية  النقابية  القضايا  في 
النقابي  العمل  حلماية  املستقبلية  الرؤية  توحيد  على  والعمل  اجلانبني  كال 

الفلسطيني . 
ودعا االحتاد العام لعمال فلسطني جميع اجلهات الرسمية والدولية والعربية 
والعاملني  املوظفني  الدولية إلنصاف  الغوث  وكالة  إدارة  الضغط على  اجل  من 

بالوكالة على مختلف الصعد ونيل حقوقهم املشروعة.

خالل حلقة حوارية في رام الله

>الدميقراطية الفلسطينية اهم ضحايا االنقسام
>التربية احلزبية  بني االنتماء الوطني و التعصب للفصيل

رام ال��ل��ه – اح��م��د س��ل��ي��م  - ب��ع��د م����رور ث��الث 
املجتمعي  احلوار  انطالق مشروع  بدء  سنوات على 
املجتمع  تواجه  التي  التحديات  مجابهة  اجل  من 
 ، الصراع  الفلسطيني، نظمت مؤسسة تعاون حلل 
بالتعاون مع تلفزيون وطن، وبدعم من مركزُاولف 
باملة الدولي السويدي حلقة حوارية ضمت عددا 
املجتمع  الفصائل واالح��زاب وقيادات من  من قادة 
الله ، تركزت حول التربية  االهلي في مدينة رام 
احلزبية وعملية حتشيد العناصر للحزب الواحد 
بدورها   ادت  والتى  الوطني  االنتماء  حساب  على 
الفلسطيني  ال��دم  واس��ال��ة  الداخلي  االنقسام  ال��ى 
في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بدآل عن ترسيخ 
الدميقراطية وتعميم ثقافة احلوار والتسامح بني 

ابناء الشعب الواحد .
قيس عبد الكرمي ..

وق�������ال ع���ض���و امل���ك���ت���ب ال���س���ي���اس���ي ل��ل��ج��ب��ه��ة 
الدميوقراطية قيس عبد الكرمي ابو ليلى" شهدنا 
خالل السنوات املاضية فعأل اسود، وعملية اقتتال 
 " الفعل  ورد  والفعل  املتبادل  االنتقام  على  تقوم 
وقال " هناك اشكال مختلفة من التعذيب والقتل 
، وهناك عمليات اسالة للدم بشكل غير مباشر من 
خالل االعتقال وغير ذلك من وسائل التعذيب التي 
ال زالت تشكل ادوات خلوض هذا الصراع ، والتربية 
التي تقوم على نفي االخر قد مكنت من استمرار 
هذا الصراع ، ونحن في وضع نقترب فيه من انشاء 
انظمة بوليسية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، 
حيث يجري االعتداء على احلريات العامة بحجة  

االنقسام الداخلي  ".
بسام الصاحلي ...

وحت������دث ب���س���ام ال���ص���احل���ي ام�����ني ع�����ام ح���زب 
في  تكمن  امل��ش��ك��ل��ة  ق��ائ��ال"  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب 
السياسية  األح��زاب  في  العالية  الفئوية  التربية 
الفلسطينية ، والتربية  التي تبنى على التقليل من 
شأن اآلخر، باالضافة الى التكفير والتخوين الذي 
يتجاوز حقوق االنسان ، وهذا مختصر في التيارات 
الدينية ، والتخوين يأتي بوسائل اخرى كأن يتم 
لبعضها  التنظيمات  اتهام  وتوجيه  مبستويات  

بعدم االستقالل وانها تتبع جلهات خارجية " وتابع 
الصاحلي قائال " الشلل في املجلس التشريعي يعني 
غياب الرقابة ، ونحن امام منو لألجهزة التنفيذية 
في الضفة وغزة على حساب الدميقراطية "  ونوه 
الصاحلي الى االنتخابات داخل االحزاب واضاف " 
اي حزب ال يجري انتخابات كل اربع سنوات يعتبر 

معتدي على الدميقراطية " .
الثوري  ابو بكر عضو املجلس  فيما حتدث بكر 
حلركة فتح عن املستويات املختلفة في إتخاذ القرار 
التنظيمية  القاعدة  ومشاركة   ، فتح  داخل حركة 
املاضية  السنوات  خ��الل  باملستثنية  وصفها  التي 
ح��ت��ى إج��راءاالن��ت��خ��اب��ات ال��داخ��ل��ي��ة االخ��ي��رة في 
احلقيقية  الضغط  ادوات  "ان  واض���اف   ، احل��رك��ة   
رافضا  التنظيمية  القاعدة  من  تاتي  القيادة  على 
في  الدميقراطية  وت��راج��ع  احل��ري��ات  قمع  منطق 
املجتمع الفلسطيني واضاف ابو بكر " منطق االنا 

الذي يسود الفصائل يجب ان ينتهي ".
بلدية  رئيس  الطويل  جمال  الشيخ  وحت��دث 
املنسجمة  العاملية  االسالمية  الصحوة  عن  البيرة 
جتربة  ووص��ف   ، احلر  للعالم  الشعبية  النظرة  مع 
االسرى في سجون االحتالل بالدميقراطية في اتخاذ 
الفصائل خارج  اليها قيادات  والتي تعود  القرارات 
السجون ، مطالبا باستنساخ التجربة وقال الطويل 
انقسامات عديدة  الفلسطينية شهدت  الساحة   "
في السابق مما سبب التشرذم للقضية املركزية " 
واصفا خروج بعض القيادات اوالعناصر من احلزب 
نتيجة اختالف في وجهات النظر بالصحي اذا لم 
تعددية  قواعد حزبية  النه ينم عن  معه  يأخذ 

في وجهات النظر في احلزب الواحد " .
املجلس  اك��دت خ��ال��دة ج��رار عضو  م��ن جانبها 
في  مشكلة  وجود  الشعبية  اجلبهة  عن  التشريعي 
ال���رأي االخ���ر "  ظ��ل غ��ي��اب تربية حزبية حت��ت��رم 
واضافت جرار " هناك حالة من  العنف في جميع 
الفصائل وخاصة  الشمولية منها ،وان تراجع اهتمام 
، نتج  املواطن الفلسطيني باالحزاب الفلسطينية 
ان  رغم   ، العامة  وتراجع في احلريات  عنه ضعف 
االحزاب ليست فاشلة وهي مطلب للتغيير ، وبعض 
االحزاب تستطيع ان حتشد للحزب اكثر من املناسبة 
الوطنية وهنا يكمن خطر تفضيل القضايا احلزبية 

عن القضايا الوطنية  في كل الفصائل" 
واش�����ار ال��دك��ت��ور ع��م��ر رح����ال م���ن م��رك��ز شمس 

حلقوق االنسان الى وجود مشكلة فئوية تعمل على 
التقليل من  االخر واعالء شأن احلزب على حساب 

التنظيمات االخرى والقضايا الوطنية .   
وحول االنتفاع من احلزب قال رياض العطاري 
عضو احتاد الشباب الفلسطيني " املنفعة الشخصية 
، ويوجد تغليب  اهم من مصلحة احلزب  اصبحت 
املنتفعة على حساب  للعناصر  للمصلحة احلزبية 
االقساط   " العطاري  واض��اف   " الوطنية  القضايا 
استقطاب  اداة  اصبحت  اجل���وال  وك��رت  اجلامعية 
ان  بعد  جديدة  عناصر  جللب  البعض  يستعملها 
املقياس  ه��ى  والتضحية  والوطنية  امل��ب��ادئ  كانت 

االول.
وات��ه��م ال��ق��ي��ادي ف��ي امل���ب���ادرة ال��وط��ن��ي��ة ص��الح 
الفلسطينية برفع شعارات غير  اخلواجا االحزاب 
في  كبيرة  ش��ع��ارات  استعمال  ال��ى  مشيرا   ، واقعية 
وصول  مبجرد  نسيانها  يتم  االنتخابية  احلمالت 
الشخص اواحلزب الى البرملان ، وطالب اخلواجا ان 
يصبح احلزب ممثال حقيقيا للناس وان يكون رافعة 
لهم للدفاع عن قضاياهم ال ان يستغلهم فقط عندما 

يحتاجهم في االنتخابات او غيرها . 
وحتدث حازم القواسمي من الشخصيات املستقلة 
عن الفهم اخلاطئ للدميقراطية وعن حالة القهر 
الفلسطيني قائال " االب  املجتمع  التي جتري  في 
يقهر ابنه ورئيس احلزب يقهر العنصر لدرجة ان 
بعض الفصائل تقوم بإعتقال عناصرها اذا اظهروا 
تعاطف مع احلزب املنافس " .  وعن مدرسة احلزب 
اشار  حلمي الغول من اجلبهة الدميقراطية ان ضعف 
االحزاب سبب تراجعا في املدرسة احلزبية .  وتابع 
عبد املنعم وهدان من التعبئة والتنظيم في حركة 
فتح متهما بعض االحزاب التي وصفها بالشمولية 
وحتويل   ، احل���زب  ال��ى  السياسية  القبلية  بنقل 
الى منطق وال عقل  الى قبائل ال حتتكم  الفصائل 
وقال وهدان " البعض يشعر انه فوق احلزب وفوق 
الوطن في الوقت الذي يجب ان يكون الوطن فوق 
اجلميع ". واوصى احلضور الذي مثل معظم الفصائل 
التربية احلزبية في  الفلسطينية بضرورة تغيير 
املجتمع الفلسطيني ، كما ابدى املتحاورون التوافق 
ع��ل��ى ض����رورة ان��ه��اء االن��ق��س��ام ال��داخ��ل��ي م��ن اج��ل 
كانت  التي  الفلسطينية  بالدميقراطية  النهوض 
اهم ضحايا التربية احلزبية اخلاطئة في االحزاب 

الفلسطينية .

متديد توقيف عدد من املعتقلني وتثبيت االعتقال 
االداري لالسيرة لنان ابو غلمة 

جنني - علي سمودي - أفاد محامو نادي االسير 
تكفا  بيتح  العسكرية في  ان احملكمة  الفلسطيني 
وه��م:  للتحقيق  االس���رى  م��ن  ع��دد  توقيف  م���ددت 
أبو  وسلطان عدنان محمد  كامل عيسى  وزير علي 
سرية وفراس جمال محمود داوود من نابلس، عدنان 
محمد عبد الله ملول وبكر محمد عبد الله ملول 
من سيلة الظهر،  ومحمد محمود محمود أبو عرب 
من مخيم بالطة. وذكروا انه في معتقل املسكوبية، 
جرى متديد توقيف كل من األسرى: أسامة أحمد 
علي مصطفى من دير قديس، محمود منر أحمد 
الهادي شروف وأحمد  شحرور من سلواد، يزن عبد 
محمد حرفوش  من رام الله، طارق أنور خليل ادعيس 
من اخلليل، محمد باجس احمد عبد الله من بير 
نباال . ومددت احملكمة العسكرية في معتقل حوارة 
أحمد شاهني،  أيسر عمر  األس��رى:  من  كل  توقيف 
حسن إبراهيم حسن فرج، رسمي جبر أحمد شاهني، 
ويونس محمود أسعد مسلم وهم من تلفيت قضاء 
نابلس، و محمود اسماعيل محمود اعمر من عزون 

في قلقيلية.
تثبيت اعتقال االسيرة ابو غلمة 

العسكرية  احملكمة  ق��ررت  السياق،  نفس  وف��ي 
االسرائيلية تثبيت قرار االعتقال االداري لالسيرة 
بلدة  من  عاما(   28( ابوغلمة  موسى  يوسف  لنان 
ابو غلمة  وف��اء  واف��ادت  بيت فوريك ملدة 3 شهور. 
زوجة شقيقها االسير عاهد احملكوم بالسجن املؤبد، 
ان احملكمة رفضت طلب احملامي االفراج عنها والغاء 
قرار االعتقال بحقها بعد عجز النيابة عن ادانتها 
امل��خ��اب��رات  لطلب  اس��ت��ج��اب��ت  ولكنها  ت��ه��م��ة،  ب��اي��ة 
باالبقاء على اعتقالها بذريعة امللف السري، وقررت 
تخفيض حكمها االداري من 6 شهور الى ثالثة اشهر. 
وذكرت وفاء ان القوات االسرائيلية كانت اعتقلت 
لنان وعددا من افراد عائلتها قبل شهرين ونصف، 
ومازالت شقيقتها تغريد تنتظر احملاكمة في 10/13 
بعد ان قامت النيابة العسكرية باستئناف احلكم 
الذي صدر بحقها والقاضي بدفع غرامة مالية قدرها 
االقامة  كفالة مع  ال��ف شيكل  و50  ال��ف شيكل   25

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب 
يعقد ورشة عمل في حلحول

اخلليل- مراسل »ے« اخلاص- عقد مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب ورشة عمل في بلدة حلول 
حتت عنوان" من اجل دعم صمود ضحايا التعذيب في بلدة حلحول"، شارك فيها أكثر من 60 مشاركا من 

أهالي األسرى والشهداء واملعتقلني ومؤسسات حلحول.
وفي حديثه عن دور الصليب األحمر أكد بالل الشريف أن الصليب األحمر يوجد أينما وجد النزاع ويعتبر 

القانون الدولي اإلنساني مرجعية له، ويقوم بزيارة السجون من أجل مراقبة االنتهاكات وحتسينها.
وقال حامد القواسمة من مكتب املمثل السامي أن مكتب املمثل السامي يعمل منذ العام 2000 في الضفة 
والقطاع ، وأن مهمته هي توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان التي متارس في الضفة الغربية من قبل السلطة 
الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي. كما حتدث إبراهيم النجاجرة عن دور وزارة شؤون األسرى في رعاية 
األسرى واألهالي وعرض للبرامج التي تعمل عليها الوزارة من ضمنها البرامج التأهيلية وبرامج القروض 

وتسهيل التعليم واملنح لألسرى وذويهم.
وحتدثت األخصائية مرمي برقان عن أهمية العمل الذي يقوم به مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب 
مستعرضة أهم البرامج التي يعمل عليها املركز من دعم نفسي اجتماعي إلى تأهيلي مهني وتوعية مجتمعية. 
وفي اخلتام حتدث األسير احملرر صبحي البابا عن جتربته في األسر وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات 
منها: أن تعمل املؤسسات التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان على رفع صوتها عاليا لفضح ممارسات االحتالل 
داخل السجون، وتشكيل جلنة لألشراف على إدارة املشاريع اخلاصة باألسرى، واالهتمام أكثر بعائالت الشهداء 

واألسرى، وتدويل قضية األسرى واحلركة األسيرة، والعمل على توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان.

طلبة املستوى الثاني في كلية التمريض في 
اجلامعة اإلسالمية يؤدون َقَسم التمريض

غزة-مراسل ے-أدى طالب وطالبات املستوى الثاني بكلية التمريض باجلامعة اإلسالمية 
قسم التمريض،  في لقاءين منفصلني انعقدا في قاعة املؤمترات العامة مببنى اللحيدان للقاعات 
الدراسية، وقاعة املؤمترات العامة مببنى القدس للقاعات الدراسية، بحضور عميد كلية التمريض 
الدكتور أشرف اجلدي، والدكتور عبد الكرمي رضوان نائب عميد كلية التمريض، ورئيس قسم 

التدريب امليداني ناصر أبو النور، ورئيس قسم القبالة القانونية ميسون عبد العزيز.
وذكر الدكتور اجلدي أن الكلية أصبحت قادرة على استيعاب عدد كبير من الطلبة، وأن ازدياد 
العدد دليل واضح على إدراك أهمية مهنة التمريض، في احلياة اليومية واخلدمات التي تقدم 
للمرضى. وأكد الدكتور اجلدي على أهمية التعامل مع املرضى واإليجابية في التعامل مع اآلخرين، 
داعيًا الطلبة أن يعكسوا صورة القيم واألخالق السامية في حياتهم وتعامالتهم، واعتبر اجلانب 
النفسي مهم جدًا للمريض في الشفاء والتعافي، ولفت الدكتور اجلدي إلى املهارات التي يكتسبها 

الطلبة في التدريب العملي والتي تعزز تفوقه. 
وتناول الدكتور رضوان الفرق بني بيئة الدراسة النظرية في اجلامعة والتدريب العملي في 
املستشفى، وحث الطلبة على التعامل مع املرضى على قدر املعلومات واملعرفة، حتى يضاف إليها 

أمور  جديدة لدى الطالب املتدرب يتلقاها من املشرف.
وأوصى أبو النور الطلبة بااللتزام بالتعليمات اخلاصة بالتدريب، ومنها االلتزام بالزي الرسمي، 
ولفت إلى طبيعة املقتنيات التي يجب أن يتزود بها طالب التمريض املتدرب، مثل ساعة مع 
عقرب ثواني، ودفتر صغير، وقلم أحمر، وبطاقة تعريف، وتيرمومتر، وجهاز ضغط، وسماعة، وأطلع 

الطلبة على مواعيد الدوام واالستراحة، وطبيعة العالقة بني الطالب واملشرف.

جامعة النجاح الوطنية 
تستضيف الشاعر زغلول

نابلس - ملراسل القدس اخلاص - إستضافت كلية 
والكاتب  الشاعر  الوطنية  النجاح  جامعة  في  اآلداب 
وق���راءات شعرية  ثقافية  ن��دوة  زغلول في  . لطفي  د 
وحفل توقيع آخر إصداراته الشعرية، بحضور لفيف 
من احملاضرين في اجلامعة، وأعداد غفيرة من الطلبة، 
وبخاصة طلبة الدراسات الفلسطينية.  ورحب األستاذ 
ال��دك��ت��ور ع���ادل األس��ط��ة بالشاعر د . زغ��ل��ول، وس��رد 
في  وإسهاماته  دوره  مثمنا  األدبية،  سيرته  من  نبذة 
الترحيبية  كلمته  في  الفلسطيني.  الثقافي  املشهد 
إلى  لإلستماع  اليوم  "جنتمع  األسطة:  الدكتور  ق��ال 
الدكتور زغلول في محاضرته عن واقع احلركة األدبية 
بتوقيع  معه  ولإلحتفال  ومعيقاتها،  فلسطني  ف��ي 
مجموعة  إلى  ولإلستماع  "تقاسيم"،  األخير  ديوانه 
مختارة من قصائده احلديثة. وفي محاضرته، تطرق 
واقع  على  اشتملت  ع��دة  محاور  إل��ى  زغلول  الدكتور 
احلركة األدبية ومعيقاتها في فلسطني، ومزايا الشعر 
الفلسطيني. وألقى بعضا من قصائد ديوانه اجلديد، 
منها: ألطفال غزة .. أذرف شعرا، أنشودة للقدس، ثالث 
بطاقة  لنابلس،  حب  بطاقة  دان��ا،  إلى  حب  بطاقات 
باإلستحسان  قوبلت جميعها  وقد  غ��زة.   إلى   .. حب 
والتصفيق، وأجاب الدكتور زغلول عن أسئلة احلضور 
تناولت مسيرته الشعرية، واحملاضرة التي ألقاها. وفي 
ختام هذه الندوة جرى حفل توقيع ديوانه "تقاسيم"، 

وقع خالله ما يزيد عن مائتي ديوان.

حترير 120 مخالفة لعدد من سكان 
العمارات واملنازل في نابلس
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مطلوب موظفو فنادق
> فراشون/فراشات.

> سفرجيات.
> طبــــاخ.

> عمال تنظيف.

هويــــة قـــدس
للمراجعة: 

االتصال على رقم 0505445720

اجلبرية ملدة سنة في املناطق املسماة مناطق "ج"، 
واضافت ان السلطات االسرائيلية قررت ايضا نقل 
لنان لسجن هشارون، ونقل تغريد من هشارون لسجن 

تلموند ملنع جمع الشقيقتني في سجن واحد.
بدورها، طالبت اللجنة الوطنية العليا لنصره 
التدخل  واإلنسانية  احلقوقية  املنظمات  األس��رى 
إلخراج األسيرة ابوغلمة، من العزل االنفرادي في 
سجن هشارون، ووقف املمارسات التعسفية املقصودة 
قانوني  اعتقالها غير  وإطالق سراحها الن  بحقها، 
وليس له ما يبرره. وأوضح رياض األشقر املسئول 
أسيرة  ابوغلمة هي  األسيرة  ان  باللجنة  اإلعالمي 
من  سنوات   5 االحتالل  سجون  في  أمضت  سابقة 
 20 ضمن  سراحها  وأطلق  سنوات   6 البالغ  حكمها 
أس��ي��رة حت���ررن مب��وج��ب صفقة مت��ت ب��ني حماس 
دقيقتني  مل��دة  فيديو  ش��ري��ط  مقابل  واالح��ت��الل 
للجندي املأسور في غزة جلعاد شاليط، وذلك في 
بداية تشرين اول من العام املاضي. وناشدت اللجنة 
وتنادى  امل���رأة،  بشئون  املعنية  الدولية  املنظمات 
الضغط  في  دور  لها  يكون  أن  وإنصافهن  بحقوقهن 
ابوغلمة  األس��ي��رة  س���راح  االح��ت��الل إلط���الق  على 
اللواتي  منهن،  األم��ه��ات  وخاصة  األس��ي��رات  وكافة 

تركن العشرات من األبناء خلفهن.

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة 
واإلع�����الم- ق���ام ق��س��م ال��ص��ح��ة وال��ب��ي��ئ��ة في 
بتكثيف  طواقمه  خالل  من  نابلس  بلدية 
احملالت  أصحاب  من  املخالفني  ضد  نشاطه 
التجارية والعمارات السكنية واملنازل الذين 
لم يلتزموا بقواعد النظافة العامة بالرغم 
من العديد من املناشدات التي حتثهم على 

ضرورة احملافظة على النظافة العامة.
ومت ف���ي ال��ي��وم��ني امل��اض��ي��ني حت��ري��ر ما 
محكمة  إلى  وحتويلها  مخالفة   120 يقارب 

البلدية. 
وأف�����اد ال���دك���ت���ور ن���ض���ال م��ن��ص��ور م��دي��ر 

أن  نابلس  بلدية  في  والبيئة  الصحة  قسم 
ظاهرة القاء النفايات من شبابيك وشرفات 
السكنية أصبحت ظاهرة  والعمارات  املنازل 
البيئة  على  سلبي  أث��ر  م��ن  لها  مل��ا  مقلقة، 
النفايات  تراكم  نتيجة  املواطنني،  وصحة 
وانتشار اجلرذان والروائح الكريهة في أفنية 

وارتدادات املنازل والعمارات السكنية. 
املواطنني  وس��الم��ة  صحة  على  وح��رص��ا 
مازالت  لهم،  نظيفة  صحية  بيئة  بتوفير 
بلدية نابلس تناشد من خالل قسم الصحة 
على  احملافظة  ض���رورة  امل��واط��ن��ني  والبيئة 
في  النفايات  القاء  وع��دم  العامة  النظافة 
األم���اك���ن وال���ش���وارع ال��ع��ام��ة أو م��ن ش��رف��ات 
السكنية،  وال���ع���م���ارات  امل���ن���ازل  وش��ب��اب��ي��ك 
البيئة  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  احمل��اف��ظ��ة  وض������رورة 

وااللتزام بقواعد النظافة العامة.   


