
االحــــــد 102011/12/4 أيــــــام فلسطينية

إعالن طرح عطاء توريد مركبات
تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح عطاء توريد مركبات 

متنوعة لشركة توزيع كهرباء الشمال ، عطاء  رقم 2011/23 .
العطاء  من  نسخة  على  الحصول  في  الراغبين  المركبات  وكاالت  جميع  فعلى 

المذكور مراجعة قسم العطاءات في شركة توزيع كهرباء الشمال خالل ساعات 

الدوام الرسمي .

) شيك  بتأمين  مرفقة  الشركة  في  العطاءات  قسم  إلى  العطاء  نسخة  تعاد 

مصدق أو كفالة بنكية ( بنسبة ) 5% ( خمسة بالمائة من القيمة اإلجمالية 

للعطاء ، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرا من يوم االربعاء الموافق  2011/12/14 

ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على التامين المطلوب .

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .

ثمن نسخة العطاء ) 300 ( شيكل غير مستردة .

تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل .

المركبات المطلوبة موديل 2012 عداد )صفر(.

االدارة العامة
يقوم مسرح وسينماتك القصبة بتنظيم اسبوع الفيلم القصير

في رام الله، مخيم عايدة، وغزة من 5 - 8 كانون اول

  2012/2013للعام لفنون األدائية ل منحة القطان
  

استمراراً لمشروع تطوير حقل الفنون األدائية الذي أطلقه برنامج  مشروع منحة القطان للفنون األدائيةيأتي 
بتمويل مشارك من مؤسسة فورد. وتم تطوير ھذا المشروع الجديد ليقدم الدعم  ،2008الثقافة والفنون في العام 

بشكل تكاملي، أولھما منحة اإلنتاج، وتجمع ما بين بناء القدرات، وتقديم العروض، وتوثيق اإلنتاج في مسارين 
و/أو نشره. أما المسار الثاني فيتمثل في توفير وتنظيم برامج تدريب متخصصة في مجاالت ضرورية لتطور 

القطاع.
  

  :األھداف العامة للمشروع
 ّية في أوساط العاملين في حقل الفنون األدائية، وبخاصة في تخصصات زيادة القدرة التقنّية والمؤّھالت المھن

  جديدة أو غير متوفّرة في السابق.
 .زيادة اإلنتاج في حقل الفنون األدائية في فلسطين وتحسين نوعّيته  
 .زيادة فرص التدريب العملي للمھنّيين والمبتدئين  
 ابر العربّية والدولّية.تمثيل أفضل لحقل الفنون األدائية في المھرجانات والمن  
  جمھور أوسع في جميع أنحاء فلسطين، وبخاصة خارج مركز الضفة الغربية، عن طريق زيادة عدد

 ً ً وجغرافيا ، وعبر استھداف طالب المدارس العروض الفنية العامة، والسيما في مناطق مھمشة اجتماعيا
  والجامعات. 

  من مختلف أنحاء فلسطين، ما يسمح بتحسين تبادل األفكار زيادة التعاون واالتصال بين العاملين في الحقل
  واستغالل الموارد المتوفرة.

  
:الفئة المستھدفة

 األفراد الفلسطينّيين (سواء من ذوي الخبرة في مجال عملھم و/أو أولئك بشكل أساسي،  ،يستھدف المشروع
.عاملين في مجال الفنون األدائيةً لوغيرھم من ا ،ذوي المواھب الواعدة) أو الفرق أو المؤسسات الفلسطينية

  معايير ھامة:
  ن ة واإلمتياز واإلبداع والتي تستدخل ضمن طواقمھا مھنيييللمشاريع التي تتمتع بالجدسوف تعطى األولوية

، وتتوفر فيھا جديدة وطازجة و/أو أعمال و/أو ترفد الحقل بأفراد وطاقات محليين و/أو أجانب بمستوى عال
ة ببناء القدرات، و/أو تطوير خبرات محددة في المجال، و/أو توسيع قاعدة الجمھور.العناصر المتعلق

  ،أخذا بعين اإلعتبار المحدوديات التقنية للكثير من أماكن العرض وال سيما في األماكن البعيدة عن المركز
وفي المدارس، ورغبة في توسيع قاعدة الجمھور، سوف تعطى األولوية لألعمال ذات الجودة العالية التي تثبت 

العرض المختلفة.  قدرتھا على التكيف مع تلك المحدوديات التقنية والمالية ألماكن
  تعطي األولوية للمشاريع التي تثبت قدرھا على الوصول إلى قطاعات أوسع من الجمھور وال سيما في

المناطق المھمشة، إضافة إلى استھدافھا لطالب المدارس والجامعات. 
  

  2012/2013للعام لفنون األدائية ل منحة القطان
  

استمراراً لمشروع تطوير حقل الفنون األدائية الذي أطلقه برنامج  مشروع منحة القطان للفنون األدائيةيأتي 
بتمويل مشارك من مؤسسة فورد. وتم تطوير ھذا المشروع الجديد ليقدم الدعم  ،2008الثقافة والفنون في العام 

بشكل تكاملي، أولھما منحة اإلنتاج، وتجمع ما بين بناء القدرات، وتقديم العروض، وتوثيق اإلنتاج في مسارين 
و/أو نشره. أما المسار الثاني فيتمثل في توفير وتنظيم برامج تدريب متخصصة في مجاالت ضرورية لتطور 

القطاع.
  

  :األھداف العامة للمشروع
 ّية في أوساط العاملين في حقل الفنون األدائية، وبخاصة في تخصصات زيادة القدرة التقنّية والمؤّھالت المھن

  جديدة أو غير متوفّرة في السابق.
 .زيادة اإلنتاج في حقل الفنون األدائية في فلسطين وتحسين نوعّيته  
 .زيادة فرص التدريب العملي للمھنّيين والمبتدئين  
 ابر العربّية والدولّية.تمثيل أفضل لحقل الفنون األدائية في المھرجانات والمن  
  جمھور أوسع في جميع أنحاء فلسطين، وبخاصة خارج مركز الضفة الغربية، عن طريق زيادة عدد

 ً ً وجغرافيا ، وعبر استھداف طالب المدارس العروض الفنية العامة، والسيما في مناطق مھمشة اجتماعيا
  والجامعات. 

  من مختلف أنحاء فلسطين، ما يسمح بتحسين تبادل األفكار زيادة التعاون واالتصال بين العاملين في الحقل
  واستغالل الموارد المتوفرة.

  
:الفئة المستھدفة

 األفراد الفلسطينّيين (سواء من ذوي الخبرة في مجال عملھم و/أو أولئك بشكل أساسي،  ،يستھدف المشروع
.عاملين في مجال الفنون األدائيةً لوغيرھم من ا ،ذوي المواھب الواعدة) أو الفرق أو المؤسسات الفلسطينية

  معايير ھامة:
  ن ة واإلمتياز واإلبداع والتي تستدخل ضمن طواقمھا مھنيييللمشاريع التي تتمتع بالجدسوف تعطى األولوية

، وتتوفر فيھا جديدة وطازجة و/أو أعمال و/أو ترفد الحقل بأفراد وطاقات محليين و/أو أجانب بمستوى عال
ة ببناء القدرات، و/أو تطوير خبرات محددة في المجال، و/أو توسيع قاعدة الجمھور.العناصر المتعلق

  ،أخذا بعين اإلعتبار المحدوديات التقنية للكثير من أماكن العرض وال سيما في األماكن البعيدة عن المركز
وفي المدارس، ورغبة في توسيع قاعدة الجمھور، سوف تعطى األولوية لألعمال ذات الجودة العالية التي تثبت 

العرض المختلفة.  قدرتھا على التكيف مع تلك المحدوديات التقنية والمالية ألماكن
  تعطي األولوية للمشاريع التي تثبت قدرھا على الوصول إلى قطاعات أوسع من الجمھور وال سيما في

المناطق المھمشة، إضافة إلى استھدافھا لطالب المدارس والجامعات. 
  

يأتي مشروع منحة القطان للفنون األدائية استمرارًا لمشروع تطوير حقل الفنون األدائية الذي أطلقه برنامج الثقافة والفنون في العام 2008، بتمويل 

مشارك من مؤسسة فورد. وتم تطوير هذا المشروع الجديد ليقدم الدعم في مسارين بشكل تكاملي، أولهما منحة اإلنتاج، وتجمع ما بين بناء القدرات، 

وتقديم العروض، وتوثيق اإلنتاج و/أو نشره. أما المسار الثاني فيتمثل في توفير وتنظيم برامج تدريب متخصصة في مجاالت ضرورية لتطور القطاع.

األهداف العامة للمشروع:

رة في السابق.
ّ
· زيادة القدرة التقنّية والمؤّهالت المهنّية في أوساط العاملين في حقل الفنون األدائية، وبخاصة في تخصصات جديدة أو غير متوف

· زيادة اإلنتاج في حقل الفنون األدائية في فلسطين وتحسين نوعّيته.

· زيادة فرص التدريب العملي للمهنّيين والمبتدئين.

· تمثيل أفضل لحقل الفنون األدائية في المهرجانات والمنابر العربّية والدولّية.

· جمهور أوسع في جميع أنحاء فلسطين، وبخاصة خارج مركز الضفة الغربية، عن طريق زيادة عدد العروض الفنية العامة، والسيما في مناطق مهمشة 

اجتماعيًا وجغرافيًا، وعبر استهداف طالب المدارس والجامعات. 

· زيادة التعاون واالتصال بين العاملين في الحقل من مختلف أنحاء فلسطين، ما يسمح بتحسين تبادل األفكار واستغالل الموارد المتوفرة.

الفئة المستهدفة:

· يستهدف المشروع، بشكل أساسي، األفراد الفلسطينّيين )سواء من ذوي الخبرة في مجال عملهم و/أو أولئك ذوي المواهب الواعدة( أو الفرق أو 

.
ً
المؤسسات الفلسطينية، وغيرهم من العاملين في مجال الفنون األدائية

معايير هامة:

· سوف تعطى األولوية للمشاريع التي تتمتع بالجدية واإلمتياز واإلبداع والتي تستدخل ضمن طواقمها مهنيين محليين و/أو أجانب بمستوى عال 

و/أو ترفد الحقل بأفراد وطاقات و/أو أعمال جديدة وطازجة، وتتوفر فيها العناصر المتعلقة ببناء القدرات، و/أو تطوير خبرات محددة في المجال، و/أو 

توسيع قاعدة الجمهور.

· أخذا بعين اإلعتبار المحدوديات التقنية للكثير من أماكن العرض وال سيما في األماكن البعيدة عن المركز، وفي المدارس، ورغبة في توسيع قاعدة 

الجمهور، سوف تعطى األولوية لألعمال ذات الجودة العالية التي تثبت قدرتها على التكيف مع تلك المحدوديات التقنية والمالية ألماكن العرض 

المختلفة. 

· تعطي األولوية للمشاريع التي تثبت قدرها على الوصول إلى قطاعات أوسع من الجمهور وال سيما في المناطق المهمشة، إضافة إلى استهدافها 

لطالب المدارس والجامعات. 

سوف يقّدم المشروع هذا العام منحًا على الشاكلة التالية:

1( منحة إلنتاج أعمال أدائية جديدة وترويجها وتوثيقها

يقدم البرنامج نموذج المنحة الرزمة، والتي تتضمن دعم إنتاج أعمال جديدة في حقل الفنون األدائية؛ سواء أكانت هذه اإلنتاجات على شكل عروض 

فنية حّية على خشبة المسرح أم مسجلة )على DVD، أو CD مثاًل(. إضافة لترويج العمل المنتج من خالل تنفيذ جولة عروض والوصول إلى قطاع أوسع 

من الجمهور، وال سيما في المناطق المهمشة، ويشمل ذلك طالب المدارس والجامعات. كما تشمل المنحة عملية توثيق العمل إما من خالل تصويره 

بشكل مهني يصلح ألغراض البث التلفزيوني و/أو النشر على DVD إضافة لنشر النص الخاص بالعمل في كتاب.  ويمكن لهذه المنحة أن تشمل 

العناصر المذكورة أو بعضها فقط. 

2( منح التدريب المتخّصص

الفنون  لبناء خبرات مهنية يحتاجها قطاع  تدريبية مكثفة،  برامج  أو  فنيًا(  أو  )تقنّيًا  تدريبّية متخصصة  إلى دعم ورش عمل  المنحة  تهدف هذه 

األدائية، مع التركيز على المجاالت التقنية ذات صلة بخبرات توثيق األعمال األدائية، وتصميم اإلضاءة، والسينوغرافيا، والصوت والمؤثرات الصوتية 

والبصرية وغيرها.

المواعيد:

يستقبل برنامج الثقافة والفنون الطلبات )المتوفرة الكترونيا على موقع المؤسسة( في أي مجال من المجاالت أعاله في موعد أقصاه 10 شباط 2012، 

ويعلن عن النتائج قبل 10 نيسان 2012.

ويجب أن يتم تنفيذ المشاريع بشكل كامل، وتسليم التقارير النهائية المالية واإلدارية قبل 15 آذار 2013.

لالستفسار ولمزيد من المعلومات عن شروط التقديم، ومتطلباته، يرجى اإلتصال بـ:

هاتف: 022960544 )فرعي 201(

www.qattanfoundation.org                    amal@qattanfoundation.org :أو الكتابة على

منحة القطان للفنون األدائية للعام 2013/2012
إعالن

برنامج دبلوم التأهيل التربوي
تعلن دائرة التسجيل والقبول في جامعة بيرزيت عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق ببرنامج 

دبلوم التأهيل التربوي للفصل الثاني من العام الدراسي 2012/2011.
· يهدف المسار العام في برنامج التأهيل التربوي إلى إعداد وتأهيل العاملين في مجال التربية 
بشكل عام، مع تركيز على تطوير المعرفة المهنية في مجال التعليم بوجه خاص، أما مسار تعليم 
التخصص فيهدف إلى إعداد وتأهيل معلمي المرحلة الثانوية لتعليم التخصصات المدرسية 

التالية: اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية،العلوم، الرياضيات واالجتماعيات.
· يتم تعبئة طلبات االلتحاق الكترونيًا من خالل الرابط التالي http://admission.birzeit.edu/ ،  وذلك 

ابتداء من يوم االثنين الموافق 2011/12/5 وحتى موعد اقصاه يوم االثنين الموافق 2011/12/19.
· يتم دفع رسم طلب االلتحاق )20 دينارًا اردنيًا فقط( في :

حساب رقم  651530-501   كافة فروع البنك العربي:   
حساب رقم  232888-1 كافة فروع بنك فلسطين المحدود: 

· شروط القبول : أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة البكالوريوس من جامعة معتمدة .
المرفقات المطلوبة:-
1.   صورة شخصية .

2.   صورة عن الهوية الشخصية.
2.   صورة مصدقة عن كشف عالمات إمتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة .

2.  صورة مصدقة عن درجة البكالوريوس .
2.   صورة مصدقة عن كشف عالمات البكالوريوس.

2.   شهادات خبرة ) إن وجدت (.
· تبدأ الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي 2012/2011 يوم االثنين الموافق 2012/1/16

رام الله – "األيام": نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار 
العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مقرها، برام الله، أمس، ورشة 

تدريبية بعنوان "مهارات بناء الفريق والعمل الجماعي".
وتأتي الورش���ة في إطار س���عي "مفتاح" لتفعي���ل دور المرأة 
وتمكينها في المجاالت المختلفة ضمن مش���روع "تقوية النساء 
الريفيات من خالل مش���اريع صغيرة مدرة للدخل"، والممول من 
صندوق األوبك للتنمية الدولية )OFID( وبالتعاون مع الصندوق 

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. 
وشارك في الورش���ة 17 من النساء المستفيدات من المشروع، 
واللواتي يمثلن ثالثا من قرى ش���مال غرب القدس: قلنديا البلد، 
والجيب، والنبي صموئيل، حيث تم تقسيم المشاركات إلى ثالث 

مجموعات ضمن مشروعي تربية األبقار وتربية النحل. 
وقال المدرب والناش���ط المجتمعي، ساهر موسى: "إن الهدف 
من هذه الورش���ة التدريبية ه���و تزويد المش���اركات بالمعرفة 
والمعلوم���ات الخاصة ببن���اء الفريق والعم���ل الجماعي، بهدف 

تحسين اتجاهاتهن وتحسين مهاراتهن في هذا المجال".
وناقش����ت الورش����ة خصائص العم����ل ضمن الفريق وتماس����كه 
وتنظيمه، والتعريف بآليات بناءة، واالطالع على الجوانب اإليجابية 

ف����ي إدارة العمل الجماعي والجوانب الس����لبية في س����لوك األفراد 
ضمن عمل الفريق لتعزيز اإليجابيات ومعالجة السلبيات، باإلضافة 
لبن����اء مهارات القيادة المالئمة لتش����كيل الفري����ق وتطويرها بما 

يتالءم وطبيعة عمل المشاركات لخدمة مشاريعهن".
وتم خالل الورش���ة دراس���ة حاالت معينة والتعل���م من خالل 
الممارس���ات، والعصف الذهن���ي، والنقاش داخ���ل المجموعة، 

باإلضافة إلى القيام بأنشطة مختلفة.
وتركز "مفتاح" على استهداف النساء في المناطق المهمشة، 
ألنها تس���عى من خالل مش���اريعها إلى تنمية النس���اء تنمية 

مستدامة من خالل مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
وس���تنظم المؤسس���ة ورش���ة عمل قادمة لمجموع���ات أخرى 
مستفيدة من نفس المشروع في منطقة أريحا واألغوار في وقت 

قريب من هذا الشهر.
وتس���عى "مفتاح" من خالل هذه المش���اريع إلى تعزيز قدرات 
النس���اء الداخلي���ة، والتركيز على التع���اون الداخلي بين أعضاء 
المجموعة الواحدة بهدف إنجاح المشاريع واستمرارها، وإظهار 
أهمي���ة الترابط بين األعضاء من أجل المصلح���ة العامة للفريق 

الواحد.

"مفتاح" تنظم ورشة حول مهارات
بـنـاء الـفـريـق والــعـمـل الـجـمـاعـي

 جنين-"األي���ام": دعا مركز إع���الم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية 
"ش���مس"، أمس، إلى ضرورة تمكين الش���باب من استثمار قدراتهم، 

وامتالك الخبرة والمنهجية، وتطوير منهجية تفكيرهم.
وشدد على أهمية العمل التطوعي في تحقيق التنمية المجتمعية، 
وتعزيز القيم والروابط االجتماعية واإلنسانية اإليجابية، بما يسهم 
ف���ي رف���ع المس���توى االقتص���ادي واالجتماعي، وتحس���ين األحوال 

المعيشية للفئات المحرومة، وتجسيد مبدأ التكافل االجتماعي.
وأرج���ع المركز في بي���ان صحافي أصدره لمناس���بة اليوم العالمي 
للمتطوعي���ن، والذي يص���ادف الخامس من كان���ون أول من كل عام، 
وال���ذي اعتمدته األمم المتحدة في قرارها رقم 212/40 في 17 كانون 
األول ف���ي العام 1985، أس���باب عزوف الش���باب عن المش���اركة، إلى 
الظروف االقتصادية الس���ائدة، وضعف الموارد المالية للمؤسسات 
الش���بابية، وس���يطرة بعض األنماط الثقافية في المجتمع كالتقليل 
من شأن الشباب والتمييز بين الرجل والمرأة، وضعف الوعي بمفهوم 
وفوائد المشاركة، وإقصاء الشباب، وعدم السماح لهم بالمشاركة في 
اتخاذ القرارات، وقلة البرامج الموجهة لهم، وغياب وجود سياس���ات 

داعم���ة لعملية المش���اركة، وإقصائهم عن عملية صن���ع القرار في 
المراكز المتقدمة ضم���ن البنى الهيكلية المجتمعية، في وضع أدى 
إلى خلق حالة من التنافس وعدم التكاملية، وغياب التنسيق والعمل 

المشترك بين المؤسسات واألطر الشبابية.
ورأى المركز، أن اإلستراتيجية األساسية تتمثل في دعم مشاركة الشباب 
في الحياة السياس����ية واالجتماعية واالقتصادي����ة والثقافية، بما يعزز من 
مكانتهم باعتبارهم مش����اركين وصانعين لعملية التنمية والبناء، ويضمن 
مش����اركتهم في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، والمش����اركة في اتخاذ 
القرارات، ما يؤس����س ألشكال عدة من الشراكة الفعلية بين مختلف الشرائح 
والقطاعات، والمنظم����ات الدولية غير الحكومية، والمؤسس����ات العاملة في 

مجال الشباب، والتنظيمات الشبابية التابعة لألحزاب السياسية.
ودعا إل���ى تعميم ثقافة العمل التطوعي، باعتبار ذلك مس���ؤولية 

وطنية تلعب فيها المؤسسات دورًا فاعاًل ومؤثرًا.
وركز، عل���ى ضرورة إعداد مش���روع قانون ينظ���م العمل التطوعي 
في فلس���طين، في ظل عدم وجود قوانين مس���اوية وموازية للخدمة 

االجتماعية أو الوطنية.

لمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين

مركــز "شــمس" يدعــو إلــى إعداد مشــروع 
قانون ينظم العمل التطوعي في فلسطين

"ســلفيت التعليمية" تحيي يوم المعاق 
لألطفــال ترفيهيــة  فعاليــات  بسلســلة 
سلفيت � "األيام": أحيت منطقة سلفيت التعليمية التابعة لجامعة القدس المفتوحة 
ومديرية الش���ؤون االجتماعية ومركز الدار البيضاء لإلعاقة الذهنية في سلفيت، أمس، 
يوم المع���اق العالمي ال���ذي يصادف الثالث م���ن كانون األول، بإقامة نش���اط توعوي 

وترفيهي ألطفال المركز.
وحضر النش���اط مدير منطقة س���لفيت التعليمية د. خال���د القرواني، ومدير مديرية 
الش���ؤون االجتماعية جمال عم���ر، ومديرة مركز الدار البيض���اء لإلعاقة الذهنية رويدة 
ذياب، ومنس���ق العالقات العامة فؤاد الزير، ومش���رفو الخدمة االجتماعية في المنطقة 

كوثر عبد الرازق وخليل عبد الرازق، وطلبة الخدمة االجتماعية.
وأش���ار عم���ر الى أن "المعاق ف���رد من أف���راد المجتمع يجب أن ُيس���هم في العملية 
اإلنتاجية". وشكر عمر طاقم الجامعة وهيئتها التدريسية على الدور الذي يقومون به 

في توعية المجتمع بإقامة المؤتمرات وورشات العمل والندوات. 
وأكد القرواني الشراكة القائمة بين الجامعة والشؤون االجتماعية وحثها على العمل 
على تفعيل قانون األش���خاص ذوي اإلعاقة رقم 4 للعام 1999 وذلك لتوفير حياة أفضل 

لذوي اإلعاقة مهما كان شكلها.
وأش���ار إلى "الدور الذي تقوم ب���ه الجامعة في اطار المس���ؤولية المجتمعية والعمل 
على نش���ر ثقافة ايجابية للتعامل مع األشخاص ذوي االعاقة وذلك بتنظيم المؤتمرات 
والن���دوات وورش���ات العمل وإصدار النش���رات وغيرها من الوس���ائل لتس���تطيع فئة 
المعاقين أن تمارس حياتها ويكونوا عناصر بناءة في المجتمع الفلسطيني يشاركون 

في العملية اإلنتاجية". 
وقدم���ت ذياب ش���رحًا عن هذا المركز الذي ُيعد الوحيد ف���ي الوطن الذي يخدم هذه 

الفئة، حيث ينزل في المركز حوالي 30 نزياًل ونزيلة من أنحاء الوطن كافة. 
وم���ن ثم قام الحضور بجولة على األقس���ام كافة في المرك���ز، حيث اطلع الجميع على 

كيفية التعامل مع نزالء الدار واألساليب العلمية في عالجهم. 
وبعد ذلك أقيم النش���اط الترفيهي لنزالء الدار مع طلبة الخدمة االجتماعية التي اس���تمر 
على أكثر من ثالث ساعات حيث ادخل الطلبة البهجة والسرور على نزالء الدار البيضاء نفوس.

انتخاب هيئة إدارية لجمعية 
فلسطين الغد في أبو اشخيدم

رام الله � "األيام": انتخبت الهيئة العامة لجمعية فلس���طين الغد للطفولة والفرح في 
قرية ابو شخيدم شمال رام الله أمس، هيئة إدارية جديدة لها.

وج���اء االنتخاب خ���الل اجتماع ألعضاء الجمعية بمش���اركة غالبي���ة اعضاء الجمعية، 
ناقش���ت فيه التقريرين االداري والمالي واقرتهما بعد ادخال التعديالت والمالحظات 

عليهما، كما ناقش المجتمعون خطة الجمعية وابرز توجهاتها للعام القادم.
وقدمت الهيئة االدارية للجمعية اس���تقالتها حيث تم ف���ي ختام االجتماع انتخاب هيئة 
ادارية جديدة للجمعية بالتزكية مكونة من تسعة اشخاص: احمد محمود سليم رئيسا، رمزي 
قنداح نائبا للرئيس، س���لطان س���عيد الخطيب امينا للصندوق، هيثم عبد الغني امينا للسر، 
ميسرة حمدان خليل رئيس���ة لجنة االمومة والطفل، رأفت صافي لجنة العالقات المجتمعية، 
اما محمد رشدي اسماعيل وسامي الخطيب ورجاء محمد  ياسين فعينوا كأعضاء في الهيئة.

إحـيـاء الـيـــوم العـالـمـي للتـضـامـن
مع الشــعب الفلسطيني في اليمن
صنعاء – "وفا": أحيت سفارة فلسطين في اليمن، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني، وذكرى استشهاد الرئيس القائد الرمز ياسر عرفات، وذلك باحتفال أقيم 

في مقر خيمة المقاوم��ة لجمعية كنعان لفلسطين في العاصمة صنعاء.
وأوضحت الس���فارة، في بيان لها، أمس، أنه ش���ارك باالحتفال س���فير دولة فلسطين 
في الجمهورية اليمنية، باس���م األغا، وكادر الس���فارة، وعدد من الش���خصيات اليمنية 
الرس���مية، وممثلو مؤسس���ات المجتمع المدني، ونخب أكاديمية وثقافية، وجمع غفير 

من أبناء الجاليات العربية.
وأشاد رئيس جمعية كنعان لفلسطين، يحيى محمد عبد الله صالح، بكلمة له بالحفل، 

بمواقف الرئيس محمود عباس، وبنضاالت الشعب الفلسطيني.
وقال: حين أقدمت الجمعية العامة على تحديد يوم التاس���ع والعش���رين من تشرين 
الثاني من كل عام يومًا للتضامن مع الش���عب الفلس���طيني كان���ت تحاول أن تكفر عن 
خطيئة وإجحاف لعدالة الش���رعية الدولية يوم أن اتخذت قرارًا في مثل هذا اليوم عام 
1947م يقضي بتقس���يم أرض فلس���طين العربية إلى دولتين )عربية ويهودية(، أي أن 
هذه الش���رعية الدولية تعطي بهذا القرار تضامنًا معنويًا مقابل إجحاف تاريخي مادي 

بتأسيس دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية. 
وأش���ار صالح، في كلمته، إلى أهمية الوحدة الوطنية والتي ستكون صخرة المشروع 
الوطني الصلبة والذي سينطلق منه النضال الوطني إلى األمام نحو استكمال المسيرة.

وألقى نائ���ب وزير اإلعالم اليمني، عب���ده الجندي، كلمة معبرة أش���اد فيها بمناقب 
الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ونضاله الراسخ من أجل نيل الحقوق للشعب الفلسطيني، 

وأشاد بمواقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

رام الله – "األيام": اختتم معهد إبراهيم أبو لغد للدراس����ات الدولية 
في جامعة بيرزيت، أمس، سلسلة محاضرات حول االتحاد األوروبي.

وتأتي المحاضرات، حس����ب بي����ان للمعهد، أمس، ضمن مس����اق في 
تركيز الدبلوماس����ية الذي يقدمه المعهد كجزء من برنامج الماجستير 

في الدراسات الدولية. 
واش����تمل المس����اق على مداخالت لثمانية خب����راء محليين وأجانب 
مختصي����ن ف����ي قضاي����ا االتح����اد األوروب����ي، القانونية والسياس����ية 

واالقتصادية واالجتماعية. 
وتطرق المس����اق إلى التعريف باالتحاد األوروبي كمنظمة إقليمية، 
 إلى 

ً
وكيفية تطور االتحاد األوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، إضافة

مؤسس����ات االتحاد األوروبي المختلفة وكيفية صن����ع القرار على كافة 
مة لالتحاد األوروبي. 

ِّ
المستويات، واالتفاقيات الدولية المنِشئة والمنظ

وجاء المس����اق تحت إشراف البروفس����ور روجر هيكوك، أستاذ تاريخ 
العالق����ات الدولية في معهد إبراهيم أبو لغد. والذي قاد النقاش أثناء 

المحاضرات، كما قّدم تعقيبًا بعد كل محاضرة.
ق����ّدم مدير المعهد وأس����تاذ القانون في جامع����ة بيرزيت د. عاصم 
خلي����ل، محاضرة بعن����وان "اإلطار الدس����توري األوروبي: م����ن روما إلى 
لش����بونة"، والذي تح����دث فيها عن أهم المنظمات التي كانت أساس����ًا 
لح����دوث االندماج األوروبي مث����ل: الجماعة األوروبي����ة للحديد والفحم، 

والجماعة األوروبية للطاقة النووية، والجماعة االقتصادية األوروبية. 
أما د. مارك فرانكو، س����فير االتحاد األوروبي في مصر، فقّدم محاضرة 
حول "االقتصاد السياس����ي لعملية االندماج" والتي اس����تكمل خاللها 
 
ً
الحديث عن المعاهدات التي أدت إلى نش����وء االتحاد األوروبي، إضافة

إل����ى تحليله عملية االندماج االقتصادي والسياس����ي لالتحاد األوروبي 
والذي يواجه حاليًا العديد من التحديات والصعوبات. 

أم���ا المحاضرت���ان التاليتان فقد ارتبطتا بقضاي���ا الهجرة إلى 
أوروبا وآثارها السياس���ية واالقتصادي���ة، والقضايا والتحديات 

السكانية التي يواجهها االتحاد. 
وعرض د. فيليب فارغ، مدير مركز سياسة الهجرة في معهد الجامعة 
األوروبية، مداخلة بعنوان "الهجرة إلى أوروبا بين االقتصاد والسياسة".
وقدم البروفس����ور دينس هوغن، من جامعة ب����راون، محاضرة حملت 
عنوان "أزمة الس����كان األوروبية" والتي تح����دث فيها عن المراحل التي 
مر بها التحول الديمغرافي في أوروبا، وعن مس����ألة ش����يخوخة السكان 
واألسباب المباشرة النخفاض الخصوبة، مقدمًا حلواًل إلعالة كبار السن. 
وتعرضت المحاضرات الثالث التالية إلى سياس����ات االتحاد األوروبي 

المختلفة، والبرلمان األوروبي.
وق����دم الدكت����ور مارتن بي����ك، الممث����ل المقيم لمؤسس����ة "كونراد 
أديناور ستيفتنغ" في عمان، محاضرة جاءت بعنوان "مشكلة العالقات 
المتوس����طية المتبادلة في الماضي والمس����تقبل م����ن منظور أوروبي" 
والتي أوضح فيها التوجه األوروبي تجاه الش����رق األوس����ط بعد الحرب 

العالمية الثانية.
وقدم د. نايف أبو خلف، رئيس دائرة العلوم السياس����ية في جامعة 
النج����اح، محاضرة تح����دث في جزئه����ا األول عن السياس����ة الخارجية 
 إلى أهدافها وعملياتها. 

ً
واألمنية المش����تركة لالتحاد األوروبي، إضافة

أما الج����زء الثاني من المحاضرة فقد تم تخصيصه لمناقش����ة التقرير 
الس����نوي للعام 2009 الص����ادر عن الممثل الس����امي التحاد الش����ؤون 
السياس����ة الخارجية واألمنية في البرلمان األوروبي بخصوص الجوانب 

الرئيسة والخيارات األساسية للسياسة الخارجية.
وجاءت المحاضرة الختامية في المس����اق للدكتور اآلن غرش، رئيس 
تحرير صحيفة لومن����د دبلوماتيك، والذي تحدث فيها عن دور االتحاد 

األوروبي في الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي.
تجدر اإلش����ارة إلى أن معهد إبراهيم أبو لغد للدراس����ات الدولية قد 
عقد سلس����لة المحاضرات هذه بالتعاون مع مؤسس����ة "كونراد أديناور 

ستيفتنغ".

اختتام سلسلة محاضرات حول االتحاد 
األوروبـي فـي جـامـعـة بـيـرزيــت

أريحا – "األيام": أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس 
مجلس أمناء جامعة االستقالل اللواء توفيق الطيراوي، أن "للمرأة 
الفلس���طينية بصمات ممي���زة في الثورة الفلس���طينية جعلت 
منها مثااًل للم���رأة العربية المؤمنة بالقضية والوفية لواجباتها 
األس���رية واالجتماعية والوطني���ة والمهنية ف���ي التخصصات 

المختلفة".
وأضاف: "س���تبقى النس���اء الفلس���طينيات بمثاب���ة الضمانة 
األبدي���ة لبقاء الش���خصية الوطني���ة ولروحه���ا النضالية، ورمزًا 
ألصالتها التراثية والثقافية، فنس���اء فلسطين لعبن دورًا مميزًا 
ومساويًا ألشقائهن الرجال في رفع القضية الفلسطينية لتعزيز 
حضوره���ا كقضية عادلة تلقى الدعم والمس���اندة من كل أحرار 

العالم نساء ورجااًل".
جاء ذلك خالل اجتماع حركي خاص بالمرأة الفتحاوية ودورها 
في ظل التحديات المستقبلية، عقد في جامعة االستقالل، أمس.

وحض���ر االجتم���اع كل م���ن رئيس���ة االتح���اد الع���ام للمرأة 
الفلسطينية انتصار الوزير أم جهاد، وعدد من عضوات المجلس 
الثوري والكادر النس���وي في الحركة، واتحادات المرأة من كافة 

أقاليم الضفة الغربية.
وتح���دث الطيراوي حول ال���دور التاريخي للم���رأة في النضال 
نت المرأة 

ّ
الفلس���طيني خاصة في صفوف حركة فت���ح "التي مك

من التقدم في العديد من المجاالت، وس���خرت لها ما مكنها من 
أن تكون ش���ريكًا حقيقيا في النضال وبناء الدولة الفلسطينية 

ضمن المشروع الوطني".
وأضاف: أن أولويتنا رضا الش���عب ورعاية مصالحه الوطنية وبناء 

مؤسساته وصواًل إلى قيام الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني.
وعن الوض���ع العام للمكات���ب الحركية تح���دث الطيراوي عن 
أهمي���ة دور المكاتب والنقابات واالتحادات ف���ي قيادة الحركة 
والتنظيم الشعبي والجماهيري، ودورها في ظل المرحلة الحالية 
التي نش���هدها، والتي تش���كل تحدي���ا حقيقيا أمام الش���عب 
الفلسطيني بكافة فئاته لخوض العملية الديمقراطية القادمة 
بكل نزاهة، وتقديم المزيد من التحديات للوصول إلى بر األمان.

وأض���اف الطيراوي: "يجب عل���ى المكاتب الحركي���ة أن تلعب 
دوره���ا الحقيقي ف���ي التغيير والتأثير اإليجاب���ي، فهي تمثل 
غالبية كبي���رة من أبناء ش���عبنا المناضل، وح���ان وقت التعاون 
الج���اد والعمل المس���ؤول كفريق واحد، واإلجم���اع على القضايا 
المصيرية، وتحقيق أولويات الشعب ومصالحه وبناء مؤسساته 

وصوال إلى قيام الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني".
وثمن���ت الوزير دور المرأة الفلس���طينية "حاملة الهم الوطني 

والتي شاركت في النضال الفلسطيني عبر مراحله المختلفة".
ودعت إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للمرأة الفلسطينية 
التي تستحق وبجدارة أن تكون في مواقع صنع القرار إلى جانب 
 أخيه���ا الفلس���طيني إلقامة الدولة الفلس���طينية المس���تقلة.

وقدمت ش���كرها لمعالي الل���واء الطي���راوي وإدارة الجامعة على 
احتضان هذا االجتماع والدعم المستمر للمرأة الفلسطينية.

خالل اجتماع حول دور المرأة في النضال بجامعة االستقالل

الطيــراوي : لنســاء فلســطين دور كبير في 
بناء مؤسســات الدولة وتحقيق االستقالل

جانب من الورشة.

الطيراوي وأم جهاد يتحدثان في االجتماع.


