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ز10/6)5( اعالن توظيف
العامة  الفلسطينية للتأمني املساهمة  التكافل  تعلن شركة 

احملدودة عن حاجتها لتعيني :
محاسب / في املركز الرئيسي - رام الله

على ان تتوفر في املتقدم للوظيفة املؤهالت العلمية واخلبرات العملية التالية:
1. ان يكون من سكان مدينة  رام الله والبيرة .

من  احملاسبة  في  بكالوريوس  بدرجة  جامعيا  مؤهال  يحمل  ان   .2
جامعة معترف بها.

3.  ان يكون لديه خبرة  عملية في مجال احملاسبة في شركات التأمني 
ال تقل عن سنتني.

4. إتقان اللغتني العربية واالجنليزية )كتابة ومحادثة(
5. إجادة استعمال برامج ميكروسوفت اوفس

6. ان تكون لديه خبرة عملية في استخدام البرامج احملاسبية

آخر موعد  لتقدمي الطلبات يوم االحد 2010/10/17م 
يرجى ممن  تتوفر لديه املؤهالت واخلبرة املنوه عنها أعاله ارسال السيرة 

الذاتية على فاكس رقم : 2404213-02 ، أو على البريد االلكتروني :

info@altakaful-ins.ps

كرمية االسير خالد مرداوي حتلم
باحتضان ابيها املعتقل منذ 18 عاماً

جنني - علي سمودي - عندما اعتقل خالد 
مرداوي، من بلدة حبلة جنوب قلقيلية، قبل 
18 عاما، لم تكن إباء قد أبصرت النور بعد، 
ال��وح��ي��دة شابة،  وال���ي���وم أص��ب��ح��ت ط��ف��ل��ت��ه 
تدرس االقتصاد اإلسالمي في جامعة النجاح 
حضن  في  تعيش  ال��ذي  اليوم  ذل��ك  وتنتظر 

وكنف ابيها.
وفي تقرير ملركز "أحرار" لدراسات األسرى 
مردواي،  عائلة  معاناة  ع��ن  اإلن��س��ان  وح��ق��وق 
ذكر انه ولد  بتاريخ 1965/4/14، وفي تاريخ 
االسرائيلية  ال��ق��وات  اقتحمت   1992/8/28
منزل عائلة زوجته ميسون، في قرية جلعود 
القريبة من حبلة، واعتقلته خالل االنتفاضة 
ثالث  املؤبد  بالسجن  علية  وحكمت  األول���ى، 
مرات و40 سنة، ومنذ ذلك احلني تقوم ميسون 
على  البلدة،  في  مدرسة  مديرة  تعمل  التي 
محاولة  في  إب��اء،  احتياجات  وتوفير  رعاية 

تعويضها عن غياب األب االجباري.
الزواج رغم املطاردة 

األولى  اجلامعية  سنتها  في  ميسون  كانت 
عندما تزوجت خالد، وافقت االقتران بذلك 
الرجل الذي كان مطاردا لدى االحتالل، ينتظر 
املوت أو األسر أو النصر، وفي عرس اقتصر على 
األهل واالحبه زفت ميسون إلى عريسها خالد، 
لم يكن يعلم بأمر زواجهما إال قلة من الثقات، 

وبعد اعتقاله عرف األمر. 
ف��ي صوتها  ال���ذي يظهر  م��ي��س��ون  وت��ق��ول 
الثبات والقوة ملركز "أحرار": "كنت اسمع عن 
خالد الكثير، كان يوصف بأنه صاحب موقف 
ومبدأ، ذو شخصية قوية ونفس ثوري، ويحمل 
وعندما  حنونا،  متسامحا  قلبا  طياته  ب��ني 
خطبني وافقت على الزواج منه مع علمي انه 
مطارد ومطلوب، في نظري هو بطل، ضحى من 

اجل وطنه وقضيته". 
مستقرة  غير  حياتنا  "ك��ان��ت  وأض��اف��ت: 
الوقت  فمعظم  واألوض���اع،  الظروف  لطبيعة 
كان خالد متخفيا يتنقل بحذر من مكان إلى 
آخر، كانت كل حلظة متر احسبها قلقا وخوفا 
عليه، لكني كنت احتسب ذلك واصبر، وأتذكر 
مواقف الصحابيات وثباتهن، وكنت استمد منه 

العزمية والثبات".
وبعد سبعة أشهر من زواجهما اعتقل خالد، 
كانت نقطة حتول في حياة ميسون التي كانت 
وقتها حامال في اباء، وشعرت الزوجة الشابة 

بعظم املسؤولية واألمانة.

محطات 
على مدخل بيت مرداوي حديقة صغيرة 
ت��ض��م أص��ن��اف��ا م��ت��ع��ددة م��ن األزه����ار وال����ورود 
وبعض األشجار املثمرة، نسقت بطريقة فنية 
رائحة  تنبعث  راق،  ذوق  ع��ل��ى  ت���دل  الف��ت��ة، 
عبير الياسمني املتدفق عبر نافذة في غرفة 
على  وتبعث  التوتر،  بعض  فتزيل  اجللوس، 

االرتياح. 
الغرفة، علقت صورة  ووس��ط أحد ج��دران 
مل��رداوي، وهو الي��زال شابا في مقتبل  قدمية 

اباء مرداويخالد مرداوي

العمر، وفي ركن بزاوية الغرفة، وعلى منضدة 
له  التقطت  مرتفعة صورة حديثة،  خشبية 
داخل املعتقل، والفارق بني االثنتني هو حصيلة 

عمر إباء اليوم.  
تعدت  قوية  عالقة  بوالدتها  إب��اء  تربط 
واألب  األم  ل��ه��ا  ف��ه��ي  ب��اب��ن��ت��ه��ا،  األم  ع���الق���ة 
والشقيقة، وكل شيء، فعمر إباء من عمر قصة 
تضحية وإيثار لم تعهد إال في قصص التاريخ، 

وتتناقل كأنها أساطير.
وتفخر إباء بوالدتها التي حاولت ان تعوضها 
عن حنان األب وحمايته، فقد كرست حياتها 
من أجلها ومن أجل والدها، ولم تنقطع نظرات 

اإلعجاب التي ترمقها بها من حني آلخر.
وطريقة  نظراتها  توحي  التي  اب��اء  تنظر 
صورة  إل��ى  سنها،  من  اكبر  عمر  عن  حديثها 
ال  وتعلق  إعجاب  عن  معبرة  املعلقة،  وال��ده��ا 
يضاهيه شيء آخر، وتقول: "افتقده كل يوم، 
كنت أمتنى أن يأخذني للمدرسة في أول يوم 
لي فيها، وان يفرح معنا يوم أنهيت التوجيهي 
ودخلت اجلامعة، كأي بنت أمتنى أن أجده يوم 
العيد، في رمضان، أمتنى أن أجده يوم تخرجي 
من اجلامعة، ورغم غيابه اإلجباري إال انه معنى 

في كل وقت".

اصعب املواقف 
وتتذكر إباء أصعب املواقف التي مرت بها، 
يوم نقلت لوالدها نبأ وفاة والدته، التي كانت 
ال��ذي حرمت من  ول��ده��ا  ت��رى  أن  أمانيها  آخ��ر 

زيارته سنة كاملة.
وقالت اباء برنة حزن: "كان ذلك في 2004، 
لم يتمكن احد من زيارة والدي إال أنا وعمتي، 
فوالدتي مرفوضة امنيا، لم اعلم كيف اخبر 
والدي بوفاة جدتي، كانت حلظات عصيبة، لم 
البكاء،  في  وأجهشت  يومها،  احلديث  أستطع 
وعندما أخبرته اخلبر، لم يتمالك نفسه وفرت 
الدموع من عينيه، لم أر والدي حزينا كل هذا 

احلزن من قبل."
دموع،  معظمها  ال��زي��ارة  "كانت  وأض��اف��ت: 
أمي،  شاهدتني  عندما  للمنزل  ذل��ك  وانتقل 
ألواح  ابكي على بكاء والدي األسير من خلف 

الهاتف املخصص للحديث بني  الزجاج وعبر 
فراق  ك��ان  ال��زي��ارة،  مكان  في  وعائلته  األسير 
تأثر  مب��دى  ومعرفتي  حلنانها،  م��ؤمل��ا،  جدتي 

والدي بفراقها".
حياة ال توصف  

وبحزن ال يغيب عنه االمل رغم مرارة االلم  
تقول الزوجة  أم إباء: "العالم مهتم بشاليط 
الفلسطينية  العائالت  آالف  بينما  وعائلته 
محرومة من رؤية األسير، فمعاناتنا ال توصف 
اآلن  الفرصة  لها،  معنى  ال  بدونهم  وحياتنا 
س��ان��ح��ة ل��ك��ي ي��خ��رج أص���ح���اب امل���ؤب���دات إلى 

احلرية."
وأضافت: "وسائل اإلعالم ال تفرد لعائالت 
األسرى مساحة تساوي املساحة املمنوحة لعائلة 
األسير جلعاد شاليط املأسور من سنوات قليلة، 
بينما نحن نعيش عشرات السنني في محنة 

وعذاب". 
واألمني  اإلنسان  حقوق  منظمات  وطالبت 
العام اجلديد لألمم املتحدة بتحمل مسؤولياته 
ال  وان  الفلسطينيني،  األس���رى  ع��ائ��الت  جت��اه 
يتجاهلوا معاناتهم وضرورة اإلفراج عن أسراهم، 
وتتساءل أم إباء قائلة: "زوجي فقد والده وهو 
بالقافلة، ونحن  ووالدته حلقت  السجن  داخل 
ننتظر اإلفراج عنه في صفقة التبادل ونسأل 
الله أن تكون هذه احملطة األخيرة من األحزان 
لزوجي األسير وشقيقه األسير محمود مرداوي 

احملكوم أيضا بالسجن املؤبد". 
وذكر فؤاد اخلفش مدير مركز "أحرار"، أن 
املرداوي يقبع في سجن عسقالن بني إخوانه 
استقالل  أج��ل  م��ن  بحريتهم  ال��ذي��ن ض��ح��وا 
الرقبة  ف��ي  اآلالم  بعض  م��ن  يعاني  وطنهم، 
والظهر، حاول قدر املستطاع إخفاء ذلك عن 
محتسبا  واملهم،  حزنهم  يزيد  ال  حتى  أهله 
األج��ر عند ال��ل��ه، وكله أم��ل ف��ي اخل���روج من 
أس���ره وح��ض��ور حل��ظ��ات ال��س��ع��ادة ال��ت��ي حرم 
م��ن��ه��ا، ورؤي����ة اب��ن��ت��ه وه���ي ع���روس ت���زف إلى 
قصص  تفعيل  ب��ض��رورة  مطالبا  ع��ري��س��ه��ا، 
األسرى القدامى وتسليط الضوء على معاناة 

عائالتهم وقصص صبرهم. 

ورشة عمل في نابلس حول حتسني مستوى اخلدمات الصحية
اطالق  على  ع��ام  نحو  م��رور  بعد   - سليم  احمد   - الله  رام  نابلس، 
العالقة  لتوطيد  البطل"  "املجتمع  الصحي  املجتمعي  العمل  برنامج 
الوضع  لتحسني  احمللية  واملجتمعات  الفلسطينية  الصحة  وزارة  بني 
التكاملية في مجال توفير  الى  الفلسطيني للوصول  الصحي للمواطن 
خدمات الرعاية الصحية، نظم مشروع "إصالح وتطوير القطاع الصحي 
الفلسطيني" الذي متوله الوكالة االميركية للتنمية الدولية ورشة عمل 
تقوميية للتجربة املتواصلة في منطقة نابلس متهيدا لتعميمها في كافة 

احملافظات الفلسطينية في الضفة الغربية. 
وش����ارك ف��ي ورش���ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي ع��ق��دت ف��ي م��دي��ن��ة ن��اب��ل��س ممثلو 
املجتمعي  االص��الح  برنامج  في  في  املشاركة  املختلفة  الصحية  اللجان 
الصحي الذي أطلقه املشروع ومدير مديرية الصحة في نابلس الدكتور 
في  املختلفة  واجلمعيات  املؤسسات  ممثلي  من  والعديد  القادري  خالد 
التطرق  نابلس حتديدا، حيث مت  الفلسطينية، وفي مدينة  األراضي 
إلى االجنازات التي حتققت، والنقاط التي كانت بحاجة إلى مزيد من 
اجلهود للتطوير والتغيير ووضع اليد على مناطق القوة، وتسليط الضوء 

على التحديات.
وحفلت التجربة االولى من نوعها بني وزارة الصحة واملجتمعات احمللية 
خالل الشهور املاضية بعدد من الناشاطات والفعاليات البراز الدور املؤثر 
الذي تستطيع املجتمعات احمللية بالشراكة الكاملة  مع الوزارة في حتسني 

املستوى الصحي وحتقيق االصالح املنشود.  
وشمل ذلك مخيمات صيفية تركز على الصحة والبيئة، رحالت 
ترفيهية، برامج تدريبية لعدد كبير من األطباء، وبرامج توعوية 
في املدراس واجلامعات لالرتقاء بثقافة األفراد، كبارا كانوا أو صغارا، 
وحثهم على اتخاذ خطوات من أجل التعرف على الظروف الصحية 
إلى تأسيس عيادات جديدة  السلوكيات الصحيحة، إضافة  واتباع 
في  حتى  للمواطن  ال��راح��ة  منح  على  س��اع��دت  حديثة  بتقنيات 

أبعد األماكن.

وحتدث الدكتور خالد القادري مدير مديرية صحة نابلس، عن أهمية 
الشراكة التي كانت قائمة بني احلكومة، ممثلة بوزارة الصحة من جهة، 
وبني املجتمع احمللي واملانحني من جهة أخرى، مؤكدا أن األيدي التقت معا 

لترسم خط اإلصالح والتطوير، ونهج السلوكيات الصحيحة.
وأشار القادري الى أن وزارة الصحة تعول بشكل كبير على التعاون مع 
املجتمع احمللي واللجان الصحية من أجل استمرار النشاطات ودميومتها، 
حتى بعد انتهاء مشروع إصالح وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني، وأن 

هذا سيكون إشارة واضحة ان املشروع قد حقق مآربه.
وقد شهدت ورشة العمل نقاشا بني ممثلي اللجان الصحية واملشاركني 
في املشروع  في اطار تقومي التجربة، واإلجنازات التي حتققت، إلى جانب 

كيفية رفع القدرة واإلمكانيات من اجل حتقيق نتائج أفضل.
ّكن املشروع من حتقيقها،  وقد اتفق املشاركون على اهم النقاط التي متمَ
واهمها تخفيف ضغط العمل وتنظيم املهمات في املستشفيات والعيادات 
الصحية، إلى جانب زيادة الوعي لدى شرائح املجتمع  املختلفة من خالل 
الترفيهية  النشاطات  استغالل  إل��ى  إضافة  الصحي،  التثقيف  برامج 
السلوكيات  اتباع  أهمية  ابراز  الصيفية من أجل  واملخيمات  والرحالت 
والقواعد  السلوكيات  على  االط��الع  اجل  من  الفرصة  وفتح  الصحية، 
التعليمات  أه��م  معرفة  تشمل  التي  الصحية،  اجل��وان��ب  ف��ي  السليمة 
األساسية للمحافظة على الصحة الشخصية واالبتعاد عن األمور السلبية 

التي تؤثر على صحة اإلنسان.
من جهتها، قالت عدلة اجليعان من جمعية نساء بالطة إن املشاركة في 
املشروع مثلت فرصة حقيقية من اجل إغناء خبرة النساء الفلسطينيات، 

وتعزيز الدور الذي يؤدينه في املجتمع، جنبا إلى جنب مع الرجل.
أما ناظم علي من قسم الصحة املدرسية في وزارة التربية والتعليم فقد 
أشار إلى أن املشروع مّكن العاملني في مجال الصحة املدرسية من البحث عن 
بدائل أخرى في التعامل مع الطلبة من أجل ابراز أهمية اتباع الطرائق 

الصحية والسليمة بالنسبة لهم ودفعهم نحو تطبيقها.

خالل ندوة نظمها "شمس" و"جنيف"

توصية باعتماد آليات دائمة للقاء والتشاور  
بني قيادات األجهزة األمنية واملجتمع املدني

رام الله � علي سمودي � أكد شركاء محليون مهتمون بحال القطاع األمني الفلسطيني على أهمية 
التواصل بني قيادات األجهزة األمنية واملجتمع املدني في تعزيز الثقة بني املواطن ورجل األمن وتقدمي  
والدميقراطية )شمس(،  اإلنسان  وأوصى مشاركون جمعهم مجددا مركزا حقوق  أرقى.  أمنية  خدمة 
سيادة  تعزيز  منتدى  حوار  مائدة  على  املسلحة،  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  ومركز 
قبول  توصية القت  وهي  والتشاور  للتواصل  ثابتة  آليات  بإيجاد  األهلي"،   السلم  القانون "مجالس 

وترحيب محافظة رام الله والبيرة.
وُتتوج الورشة جهود ثالثني شهرا من العمل املهني احلثيث املشترك بني املركزين مع فئات املجتمع 
أربع  والندوات في  العمل  القانون عقد خاللها عديد ورش  الفلسطيني ضمن مسعى لتعزيز سيادة 

محافظات هي: رام الله والبيرة، نابلس، جنني واخلليل.
وتتميز هذه الندوة إلى جانب احلضور احلاشد لناحتي العدد والتمثيل باعتبارها األولى التي تلتئم 
بحضور أعضاء اللجنة األمنية في احملافظة، وبكونها تشكل باكورة لسلسلة ورش من املنتظر أن تستمر 

حتى نهاية العام اجلاري وستنظم بقصد اخلروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وحضر الورشة حمدان البرغوثي نائب السفير األملاني  لدى السلطة الوطنية  ونائب احملافظ، العقيد 
أكرم الرجوب مدير جهاز األمن الوقائي في رام الله، املقدم محمد حمودة من األمن الوطني وعدد من 
قادة األجهزة األمنية والشرطية وممثلون عن منظمات املجتمع املدني  العاملة في احلقل ولفيف من 

األكادمييني واحملامني والصحفيني.
وقدم املتداخلون الرئيسيون ) رسميون واهليون(  واملتحاورون في كالماتهم، وعبر حوار املناقشات 
مفاصلها  مختلف  من  الفلسطينية  األراض��ي  في  األمنية  للحالة  دقيقا  تشخيصا  احلضور   وأسئلة  
ومحاورها سواء املتعلقة منها بأداء رجال املؤسسة األمنية وفلسفتها املتبعة في نطاق السياسة العامة 
أو من وجهة نظر املواطن واملجتمع املدني دارت في املساحة الفاصلة بني الرضا إزاء ما حتقق والنقد 

املوضوعي والتطلع إلى مزيد من االجنازات على طريق بناء املؤسسة.
واجمع املتحدثون على إحراز تقدم امني ملموس شهدته الضفة خالل السنوات الثالث األخيرة 
إلى  واالستقرار  األم��ن  وإع��ادة  األمني  والفلتان  الفوضى  مظاهر  وإنهاء  أمنية  مؤسسة  بناء  في  متثل 
نصابه غير أنهم قالوا إنه لم يصاحب االجناز تقدم مماثل على صعيد صون احلريات العامة وحقوق 
اإلنسان. وتعزيز سيادة القانون. وأكد املشاركون على ضرورة تضافر جهود السلطات الثالثة )التنفيذية، 
التشريعية والقضائية(، بالتوازي مع تفعيل املجتمع املدني وحتمل اإلعالم الوطني مسؤولياته ودوره 

الرقابي لتعزيز وسيادة القانون. 
وشددوا على ضرورة اطالع املواطن على أهمية  تنفيذ احلمالت األمنية لتعزيز أمنه وإعادة القانون 
والنظام إلى نصابة وتنفيذها بأسلوب يضمن دعم رجل الشارع لها  أهمية دور املجتمع املدني في تعزيز 
سيادة القانون لبناء مجتمع دميقراطي وسلم أهلي وحتول دميقراطي، كونه تعزيز باجتاه سيادة القانون 
وحقوق اإلنسان وحقوق املرأة والتنمية املستدامة والتنمية البشرية والتنمية، وأوصوا بتعميم جتربة 

اللجان األمنية ومجالس السلم األهلي وبتطوير آليات للقاء والتشاور .

مدارس جمعية التضامن حتتفل بيوم املسن الفلسطيني
املدرسة  أحيت   - واإلع���الم  للصحافة  ال���رواد  الكتوت-  غسان  نابلس- 
اإلسالمية األساسية للذكور التابعة جلمعية التضامن اخليرية في نابلس 
مدير  بحضور  الصباحي،  الطابور  فعاليات  أثناء  الفلسطيني  املسن  ي��وم 
وجميع  املدرسة  ومعلمات  معلمي  وبتواجد  الصدر  عصام  األستاذ  املدرسة 

العاملني فيها.
وتولى اإلذاعة الصباحية وفقراتها طلبة الصف السادس األساسي "أ"، 
وافتتحت الفعالية بتالوة آيات من القران الكرمي ثم الوقوف للسالم الوطني 
املدرسية  الكشافة  الفلسطيني، وقام بعدها طلبة  العلم  الفلسطيني ورفع 

بترديد الصيحات الكشفية، وردد من ورائهم طلبة املدرسة.
وألقى الطالب محمود الشحروري كلمة أكد فيها على أهمية رعاية املسنني 
وتوفير احتياجاتهم االجتماعية والطبية ورعايتهم ألنهم كانوا وما زالوا آباء 

وأمهات قدموا البنائهم وضحوا من اجلهم وسهروا على راحتهم.
التضامن  جلمعية  الشكر  بتوجيه  كلمته  الشحروري  الطالب  واختتم 

اخليرية ممثلة برئيسها الدكتور عالء مقبول على ما توليه اجلمعية من 
اهتمامات ورعاية للكثير من دور الرعاية واأليتام، مؤكدا على دور كل طالب 

من طلبة املدرسة في زيارة وتفقد كبار السن في أسرته. 
إلى  بزيارة  لإلناث  األساسية  االسالمية  املدرسة  قامت  أخرى،  من جهة 
بيت احملبة والوئام للمسنني في نابلس، حيث مت اصطحاب طالبات الصف 
لنا  واملعلمات  ع��رب  اب��و  خضرة  املدرسة  مديرة  باشراف  والسابع  السادس 
صالح ومالك خنفة واملشرفة نسرين عاشور، وقدمت املدرسة بعض املواد 

الغذائية للمسنني.
موجزا  وقدمت  بالطالبات،  االسمر  اقبال  ال��دار  مديرة  رحبت  بدورها، 
عن تاريخ تأسيس دار املسنني التي تتبع للجمعية الثقافية االجتماعية 
بعض  بتقدمي  دويكات  وهالة  النوباني  شهد  الطالبتان  وقامت  اخليرية، 
الفرح  مشاعر  عليهم  بدت  الذين  للمسنني  رمزية  كهدية  واملسابح  التمر 

والسرور برؤية الطالبات. 

اللجنة الوطنية:

اقتحام "نفحة" هو ترجمة عملية
لتهديد مدير السجن بتصعيد غير مسبوق

جنني - علي سمودي- اعتبرت اللجنة الوطنية العليا لنصره األسرى إقدام الوحدات اخلاصة التابعة 
إلدارة مصلحة السجون على اقتحام قسم 14 في سجن نفحة، ومصادرة أغراض األسرى الشخصية إنها 

جاءت في إطار احلملة التي تستهدف سجن نفحة بالتحديد.
وأكدت اللجنة في تصريح صحفي أن علمية االقتحام هي ترجمة علمية لتهديدات مدير السجن 
املدعو "دايان" لألسرى قبل أسبوعني خالل علمية اقتحام نفذتها الوحدات اخلاصة وقامت خاللها 
باقتحام قسم 13، وعزلت األسرى في زنازين انفرادية، وشرعت بهدم جدران بعض الغرف وتقليع بالط 
أرضيات الغرف وتكسير الكراميكا في داخل احلمامات، بحجة أن هذه الغرف يتواجد بها هواتف نقالة، 
وهدد حينها بتصعيد كبير غير مسبوق خالل األيام القادمة، إذا لم يتم تسليم الهواتف املهربة إلى 
اإلدارة في أسرع وقت. وأشارت اللجنة إلى أن إدارة السجن اقتحمت القسم بشكل مفاجئ وبأعداد كبيرة 
من عناصر الوحدات خلاصة "املتسادا" وأخرجت األسرى من الغرف وبدأت مبصادرة األدوات الكهربائية 
وممتلكات األسرى اخلاصة بشكل استفزازي عدواني، حتى تدفع األسرى إلى االحتجاج وبالتالي تقوم 
باالعتداء عليهم كما حدث في مرات سابقة.  وحملت اللجنة العليا لألسرى سلطات إدارة السجون 

املسئولية الكاملة عن حياة األسرى في سجن نفحة الذين يتعرضون حلملة تصعيد وقمع مركزة. 
ودعت املؤسسات الدولية وفى مقدمتها الصليب األحمر الدولي التدخل حلماية األسرى في سجن 

نفحة وفي كافة السجون، وتشكيل جلان حتقيق في االنتهاكات التي يرتكبها االحتالل ضد األسرى. 

مؤسسة أطباء بال حدود تعقد
ورشة عمل في محافظة قلقيلية

قلقيلية-وفا- تناولت ورشة عمل نظمتها مؤسسة أطباء بال حدود 
بالتعاون مع محافظة قلقيلية، امس، األعراض النفسية، وطبيعة العالج  

النفسي، ودور األخصائي النفسي في مؤسسة أطباء بال حدود.
من  التي  ح��دود'  بال  'أطباء  ببرامج  التعريف  إل��ى  الورشة  وهدفت 
املقرر أن تباشر عملها في محافظة قلقيلية، في قرى: كفر قدوم، فرعتا، 

اماتني، وجيت.
وشارك في الورشة محافظ قلقيلية العميد ربيح اخلندقجي، ومدراء 
ع��دد م��ن امل��ؤس��س��ات، ورؤس���اء مجالس ال��ق��رى األرب��ع��ة، وم���دراء املدارس 
واألندية واجلمعيات، واملرشدين النفسيني، وطاقم من اطباء بال حدود 

ضم أخصائيني ومنسقني برئاسة جان لوك.
واستهل احملافظ الورشة بشكر مؤسسة أطباء بال حدود على قرارها 
العمل في محافظة قلقيلية، خاصة وأن احملافظة بحاجة ماسة لبرامجها 
احتاللي  إج���راءات  من  تعاني  كونها  النفسي،  التوتر  تفريغ  مجال  في 
ظاملة تتمثل في شكل عنف منظم ميارس بحق املواطنني، الذين نهبت 

املستوطنات واجلدار اجلزء األكبر من أرضهم .

وأكد احملافظ أن املشاركني في الورشة من رؤساء مجالس ومؤسسات 
من  بد  فال  ولذلك  امل��ش��روع،  في  املباشرة  العالقة  أصحاب  هم  رسمية 
التشبيك معهم للخروج بنتائج ايجابية تعود على التجمعات األربعة 
بالفائدة املرجوة، متمنيًا أن يشمل املشروع باقي التجمعات في احملافظة 

خالل الفترة القادمة.    
بدوره قدم جان لوك تعريفًا مبؤسسة أطباء بال حدود على مستوى 
العالم، وأهم البرامج التي تعمل بها، مشيرًا إلى أن هذه الورشة جاءت 
للتعريف باملؤسسة وإيصال املعلومات للمجتمع احمللي قبل البدء بالعمل 
على أرض الواقع، ولتفادي أي خلل في التشبيك، كما قدم استعراضًا ملا 

ستعمله املؤسسة خالل األيام القادمة .
وقدمت مورجان برنارد من اطباء بال حدود شرحًا عن عمل املؤسسة في 

محافظة نابلس وما حققته من إجنازات خالل األربع سنوات املاضية .
كما قدمت هانا جنسن األخصائية في املؤسسة شرحًا عن األعراض 
النفسية، وطبيعة العالج  النفسي، ودور األخصائي النفسي في مؤسسة 

أطباء بال حدود.

فلسطني تشارك في املؤمتر اإلسالمي 
الرابع لوزراء البيئة في تونس

تونس-وفا- يشارك وفد من سلطة جودة البيئة، في املؤمتر اإلسالمي الرابع لوزراء البيئة الذي 
وحماية  لألرصاد  العامة  والرئاسة  )إيسسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  املنظمة  تعقده 
البيئة في السعودية، بالتنسيق مع األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي في تونس، حتت رعاية 

الرئيس زين العابدين بن علي.
ويضم الوفد الذي يشارك في املؤمتر الذي بدأت أعماله امس في العاصمة التونسية، نائب رئيس 
سلطة جودة البيئة جميل مطور رئيسا للوفد، وعضوية املهندس احمد ابو ظاهر مدير عام املشاريع 

والعالقات الدولية في سلطة جودة البيئة.
وتشجيع  الطاقية  النجاعة  تعزيز  حول  اإلسالمية  اإلستراتيجية  مشروع  املناقشات  وستتناول 

استخدام مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة.
املؤمترات  الصادرة عن  املرجعية  الوثائق  من  ما تضمنته عدد  إط��ار  في  املؤمتر  م��داوالت  وت��دور 
اإلسالمية السابقة حول البيئة، ومن بينها وثيقة )اإلطار العام للتنمية املستدامة في العالم اإلسالمي(، 

التي أقرها املؤمتر اإلسالمي الثالث لوزراء البيئة، الذي عقد بالرباط في أكتوبر 2008.
ويشارك في املؤمتر وزراء بيئة من 57 دولة إسالمية، وأكثر من 30 منظمة ومؤسسة إقليمية ودولية، 
وسيبحث املؤمتر على مدى يومني جملة من القضايا املتعلقة بالبيئة، والتنمية املستدامة في العالم 
اإلسالمي في إطار ثوابت اإلعالن اإلسالمي حول التنمية املستدامة الصادر عن املؤمتر اإلسالمي االول 

لوزراء البيئة املنعقد في جدة عام 2002 .

مؤسسة إبداع تستقبل وفدا طبيا مغربيا
وفدا  والتدريب  والدراسات  إبداع لألبحاث  استقبلت مؤسسة   - "القدس" اخلاص  - مراسل  غزة 
طبيا مغربيا برئاسة الدكتور محمد غوتي رئيس اللجنة الصحية ملناصرة فلسطني، ونائب رئيس 
املركز الدولي للتنمية البشرية في املغرب. وضم الوفد كاًل من الدكتورة منى خرماش أخصائية النساء 
والوالدة، والدكتور جمال الدين البورقادي أخصائي أمراض الصدر، والدكتور املهدي هكو أخصائي جراحة 
األعصاب، واملهندسة لطيفة السعالوي، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة املؤسسة الدكتور 
محمد املدهون واملهندس نبيل سليم املدير التنفيذي للمؤسسة و محمد أبو سيدو مدير دائرة العالقات 

العامة واإلعالم في املؤسسة، وعدد من الشخصيات االعتبارية في املؤسسة. 
من جهته، رحب الدكتور املدهون بالوفد الزائر وشكره على ما قدمه من أجل غزة احملاصرة منذ 
تواجده في القطاع، وأكد على أن زيارتهم هي إضافة نوعية تعمل في املساهمة على التخفيف من معاناة 
الشعب احملاصر وكسر احلصار الغاشم عليهم.  وشكر الدكتور غوتي مؤسسة إبداع على استقبالها احلار 
لهم، معبرا عن سعادته فيما رآه في الفيلم التعريفي الذي عرض أمامهم عن أنشطة املؤسسة وما تقوم 

به في مجاالت عدة أهمها مجال التنمية البشرية. 
وأكد على استعداده لبحث سبل التعاون بينه وبني املؤسسة في هذا املجال.


