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اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني
وظائف مؤقتة شاغرة

رقم : و م 2012/1
يعلن اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني عن توفر وظيفة شاغرة مؤقتة في اجلهاز، حسب املواصفات 

والشروط اآلتية:

مسمى الوظيفة: مستشار قانوني
مكان العمل: املقر الرئيسي للجهاز في رام الله.

مهام الوظيفة:

تقدمي املشورة القانونية في مجاالت القرارات االدارية اخلاصة باملوظفني والوظيفة مثل التعيني، الترفيع، النقل،  1 .
املكافآت  والعزل،  اخلدمة  عن  واالستغناء  الوظيفة  فقد  انواعها،  مبختلف  االج��ازات  االع��ارة،  الوكالة،  االنتداب، 

والتعويضات والبعثات والدورات وتفويض الصالحيات وغيرها.
دراسة مشاريع القرارات التي يصدرها اجلهاز وابداء الرأي القانوني بها قبل اصدارها والتوثيق للمراجع القانونية  2 .
واجلريدة  القانونية  واملوسوعات  وال��دوري��ات  والشروحات  واالنظمة  والتعليمات  كالقوانني  اجلهاز  لعمل  الالزمة 

الرسمية.
اعداد وصياغة ودراسة كافة االتفاقيات التي يعقدها اجلهاز والتأكد من التزام الغير بها، وابداء الرأي القانوني بها  3 .

وتقدمي االستشارة القانونية في تطبيقها واي خالفات قد تنشأ عن هذه االتفاقيات.
تقدمي االستشارات القانونية فيما يتعلق بتطبيق القوانني واالنظمة والتعليمات. 4 .

اعداد مشاريع القوانني واالنظمة والتعليمات الالزمة للجهاز بيان الثغرات فيها خالل تطبيقها على الواقع واقتراح  5 .
التعديالت والقيام بتفسيرها اذا اكتنفها الغموض.

املتابعة مع اجلهات القضائية والتتفيذية كافة في االمور القضائية والقانونية ومتثيل اجلهاز لدى هذه اجلهات. 6 .
متابعة اجلهات املختلفة في اجلهاز ومدى التزامها بالقانون واالنظمة والتعليمات. 7 .

واملتابعة  ما قد يتبعه من تعديالت   8 .2000 العام رقم )04( لسنة  وتنفيذ قانون االحصاءات  املتابعة على تطبيق 
القانونية لالفراد واملنشآت في مجاالت التحاوب مع متطلبات االدالء بالبيانات.

املتطلبات الالزمة لشغل الوظيفة:
املؤهل العلمي: درجة البكالوريوس او املاجستير او الدكتوراه في احلقوق، وان تكون لديه اجازة مزاولة مهنة  1 .

احملاماة النظامية من نقابة احملامني.
اخلبرة العملية: تسع سنوات على االقل في مجال االعمال القانونية حلملة درجة الدكتوراه او خمسة عشرة  2 .

سنة حلملة درجة املاجستير او ثمانية عشرة سنة حلملة درجة البكالوريوس.
متطلبات اخرى:

. • 	Microsoft Office استخدام احلاسوب، برامج ال
•اتقان اللغتني العربية واالجنليزية قراءة وكتابة. 	

•الدقة في العمل والقدرة على توطيد العالقات مع كافة االوساط الرسمية والقانونية. 	
مالحظات للمتقدمني:

يتم تقدمي الطلبات مرفقة باالوراق الثبوتية »صورة الهوية، صورة شخصية، صورة عن كشف عالمات التوجيهي،  1 .
صورة عن شهادة وكشف عالمات اجلامعة، وصورة عن اجازة مزاولة مهنة احملاماة« في موعد اقصاه نهاية دوام يوم 
االربعاء 2012/5/23 في اي من مكاتب اجلهاز اآلتية: رام الله، نابلس، اخلليل، جنني، طولكرم، قلقيلية، بيت حلم.

يشترط التفرغ التام للعمل. 2 .

لالستفسار: يرجى االتصال على هاتف رقم 022982700 - دائرة شؤون املوظفني
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إعــــالن 0
عن بدء التسجيل في مدارس اإلميان

إدارة م��دارس اإلمي��ان عن فتح باب التسجيل للطلبة اجلدد في  تعلن 
مدرستي اإلميان الثانوية للبنات واإلميان الثانوية للبنني، للعام الدراسي 
2013/2012م، وذلك اعتبارًا من صباح يوم السبت 2012/6/16م ولغاية يوم 
األربعاء 2012/6/20م ، ويتم استالم طلب اإللتحاق للطلبة اجلدد من قسم 
القبول يوم  الطالب/ة سيخضع المتحان  أن  مل��دارس اإلمي��ان، علمًا  املالية  
السبت 2012/6/23م ، ومن ثم ملقابلة شخصية يوم االثنني 2012/6/25م 
، والنجاح في إمتحان القبول واملقابلة الشخصية شرطان أساسيان لقبول 
الطالب/ة مع األخذ بعني االعتبار أن ال يقل معدل الطالب في املدرسة التي 

قدم منها عن %80.
وذلك للصفوف التالية:

واحل��ادي  والتاسع  الثامن  الصف   ( للبنني:  الثانوية  اإلمي��ان  •مدرسة  	
عشر بفرعيه(

•مدرسة اإلميان الثانوية للبنات: )من الصف السابع وحتى العاشر(  	
للطلبة  اإللتحاق  منوذج  استالم  عند  التالية  املرفقات  إحضار  يرجى 

اجلدد : 
1.شهادة الوالدة األصلية أو صورة عنها.

2.شهادة الفصل األول للعام الدراسي احلالي.
3.صورة الهوية املسجل فيها الطالب/ة.

مالحظة: الطالب الذي تقدم المتحان القبول في الدورة األولى ولم 
يحالفه احلظ، لن يسمح له التقدم لالمتحان مرة أخرى.

إدارة املدارس

مدارس االيمــــــان
االدارة العامة

عروض
2012

عروض
2012

	 غرفة نوم محلي
	 صالون زاوية محلي

طاولة سفرة + 6	  كراسي محلي
طاولة وسط + 4	  سكمالت محلي

	 ثالجة نورمندي
غسالة نورمندي 5	  كيلو

تلفزيون نورمندي 32	  بوصة
غاز 4	  عيون + فرن نورمندي

العرض حسب رغبة الزبون باختيار اللون والقياس

20000
شيكل
فقط

ادفع 5000 شيكل نقدا
والباقي على 15 دفعة

هدايا ابو شمس بقيمة 1000 شيكل !!
مايكرويف ... خالط ... كمكم ... مكوى ... سشوار

صوبة 3 شمعات ... عالقة تلفزيون ... حرام كهرباء مجوز
القدس - شارع عناتا الرئيسي - مفرق مخيم شعفاط

الشيخ عمران ابو شمس 0505668575 - محمد ابو شمس 0522285853
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معارض ابو شمس

لندن  - رويترز - قدمت فرقة عشتار املسرحية الفلسطينية رؤيتها 
الثاني" لشكسبير على مسرح جلوب في  العربية ملسرحية "ريتشارد 
لندن يوم 4   أي��ار في إط��ار ع��روض مهرجان املسرح العاملي )جلوب تو 

جلوب(.
وكاتب  أدي��ب  بأشهر  أسابيع  ستة  يستمر  ال��ذي  املهرجان  ويحتفل 
مسرحي بريطاني حيث كانت فرقة عشتار واحدة من 37 فرقة وشركة 
تقدم عروضا ملسرحيات له في مهرجان املسرح العاملي بلندن بني   نيسان 

وحزيران من هذا العام.
ويبدو ان رؤية فرقة عشتار ملسرحية "ريتشارد الثاني" التي حتاول 
ان تكرر سقوط ملك فخور من العصور الوسطى تسعى جلسر الهوة بني 
دراما املاضي السياسية وأحداث االنتفاضات األخيرة التي هزت الشرق 

ألوسط.
أزي��اء  املمثلون  وارت���دى  الفصحى  بالعربية  املسرحية  ن��ص  وكتب 
الذين أطاحت بهم  املستبدين  العرب  عسكرية عصرية متثل احلكام 

انتفاضات دموية من السلطة العام املاضي.
وق���ال م��خ��رج امل��س��رح��ي��ة ك��ون��ال م��وري��س��ون ان ان��ت��اج ف��رق��ة عشتار 
للمسرحية ال يدور بشكل مبدئي حول الربيع العربي وال يرتبط بزمن 

و حدود.
الربيع  للهول..انها حول  يا  أحدهم  رويترز "قال  لتلفزيون  واضاف 
العربي. كما تعرفون انها ليست عن الربيع العربي حقيقة كما اننا ال 
نحاول ان جنعلها كذلك. انها حول عمليات التوريث واألنظمة التي يقف 
في وجهها الربيع العربي. تعرفون ان امللك ريتشارد لم يكن أسوأ مستبد 
فهو  بالضرائب.  الناس  يرهق  كان  انه  ايضا  تعلمون  لكنكم  العالم  في 
مسؤول عن عمليات االغتيال وما الى ذلك فأطيح به ليتولى )هنري( 
بولنجبروك العرش. ما لديك أساسا هو نخبة متثل سلطة واحدة حتل 
محلها نخبة سلطة أخرى وكثير من السالالت في غضون ذلك..فهناك 
ذلك.. الى  وما  اخوانهم  ببني  يهتمون  وأعمام  بأطفالهم  يهتمون  آب��اء 

حتاول  تعرفون  العربي...فكما  العالم  في  يجري  ملا  متاما  مشابه  وه��ذا 
السالالت تكرار نفسها."

وحقيقة فان أداء فرقة عشتار لم ميس النص األصلي للمسرحية 
واملسرح.

لكن املمثل الفلسطيني سامي متواسي الذي أدى دور امللك ريتشارد 
األح��داث  ي��دع  لكي ال  األحيان  ك��ان يجاهد في بعض  بأنه  أق��ر  الثاني 

الراهنة تؤثر كثيرا على أدائه.
وقال لتلفزيون رويترز "حاولنا قدر االستطاعة أال نقارن أو نأخذ مادة 
مما يجري في العالم العربي لكن هناك الكثير من األمور املتشابهة على 
الرغم من كونه تاريخكم )مخاطبا الصحفي(..انه تاريخ بريطاني لكنه 
يحدث اآلن في منطقتنا. لذلك فان محاولة عدم التركيز على هذه األمور 
املتشابهة بشأن ما يجري اآلن مثلت نوعا من التحدي على الرغم من ان ما 
يجري معاصر لكننا حاولنا ان نتفاداه ألننا لم نرغب في ربط )أحداث 

املسرحية( بشكل مباشر مبا يحدث اآلن في العالم العربي."
وعرضت فرقة عشتار -ومقرها رام الله في الضفة الغربية- مسرحية 
اقدم  أريحا إحدى  الثاني" ألول مرة في مسرح مكشوف في  "ريتشارد 

مدن العالم.
تقدمي  في  للمشاركة  له  الفرصة  باتاحة  سعيد  انه  متواسي  وق��ال 

مسرحية لشكسبير للجمهور العربي.
وأضاف "الوضع السياسي في املنطقة السيما في فلسطني جعلنا نركز 

أكثر على قصص حقيقية من املنطقة أكثر من تلك املأخوذة من عمل 
أني كفنان متعطش  الرغم من  الطالع على  لسوء  عاملي مثل شكسبير 
للتمثيل في عمل لشكسبير مثال. نعم نحاول ان يكون ذلك فرصة جيدة 

لنا ألداء هذه املسرحية بالعربية التي ليست هي اللغة األصلية لها."
وعلى الرغم من ذلك فان املهرجان لم يخل من جدل.

فقد عبرت مجموعة من املمثلني البريطانيني البارزين واملخرجني 
واملنتجني في رسالة عن اعتراضهم على مشاركة فرقة هابيما القومية 
املسرحية االسرائيلية في املهرجان. ومن املقرر ان تقدم مسرحية "تاجر 

البندقية" بالعبرية في وقت الحق من الشهر اجلاري.
وهاجمت الرسالة التي نشرت في صحيفة "جارديان" البريطانية 
املستوطنات  في  بالتورط  اخل��اص  "امل��ش��ني"  هابيما  سجل  وصفته  ما 
سحب  على  املهرجان  وحثت  الفلسطينية  األراض���ي  ف��ي  االسرائيلية 

الدعوة املوجهة لها.
في  تتورط  أال  حاولت  )عشتار(  الفرقة  ان  موريسون  املخرج  وق��ال 

اجلدل بشأن هابيما.
وأضاف "كل مجال من مجاالت حياتهم مسيس للغاية. حتى احملاصيل 
التي ميكن لهم زراعتها في أفنية منازلهم يتحكم فيها متاما االحتالل 
العسكري وما الى ذلك. ولذلك فان كل شيء مرتبط بالسياسة والسلطة 
وما شابه وميكن لذلك ان يتحول ملناقشات بشأن ما اذا كنا سنشرب قهوة 
أو شاي. تعرف ان األمر قد يتحول الى نوع من اجلنون ألن الفلسطينيني 
منزوعو السلطات في كثير من النواحي ذلك أن كثيرا من األمور التي 
حتدث ينظر من خالل السلطة السياسية كما تعرفون. لكننا ال نضيع 
او ما شابه ذلك.  الوقت بشأن )الفرقة املسرحية االسرائيلية( هابيما 
عن  كثيرا  نتحدث  ونحن  حتصيلها  في  يرغبون  أشياء  يرون  فالرجال 
السياسية  جتاربهم  استحضروا  املسرحية.  بهذه  يتعلق  فيما  السياسة 
في  ليمارسوه  كلها  املختلفة  األوس��ط  الشرق  بأنظمة  اخل��اص  ووعيهم 
وضعهم  ه��و  م��ا  ي��ع��رف��ون  ال��رج��ال  ه���ؤالء  تعلمون.  كما  املسرحية  ه��ذه 
ويعرفون ماهية عالقتهم مع اسرائيل. ليسوا في حاجة لبحثها كثيرا 

كما تعرفون."
يقدم  ال��ذي  جلوب  ملسرح  الفني  املخرج  درومجول  دومينيك  وق��ال 
العروض األصلية ملسرحيات شكسبير ان املهرجان يوضح تأثير شكسبير 

الواسع بغض النظر عن اللغات واحلدود.
وأضاف درومجول "حجم احلماس لشكسبير مدهش..لدينا 37 لغة 
مختلفة وثقافة مختلفة تأتي الى هنا لكن وجد هناك ما بني 40 الى 50 
أخرى.. ميكنك املجيء وستجد انتاج شكسبير متجذرا. أعني اننا نتحدث 
للدول التي تعرض شكسبير منذ مئات السنني حيث يدرس التالميذ 
الصغار )مسرحيات( شكسبير وحيث يكبر عليها الناس وحيث ظهرت 
ثورات وانتهت واحساس الناس انهم استلهموها من مسرحيات شكسبير. 
ان له )شكسبير( تأثير هائل في العالم الذي نعيشه اليوم وهذا املهرجان 

خير مثال على ذلك."
وجلوب تو جلوب يعد جزءا من مهرجان شكسبير العاملي وجزءا من 
األخرى  ال��دول  بني  ومن  لندن.  بأوملبياد  املرتبط   2012 لندن  مهرجان 
وجنوب  السودان  أيضا جنوب  تو جلوب(  )جلوب  مهرجان  في  املمثلة 

افريقيا وروسيا البيضاء وأفغانستان وبعض الدول األخرى.
وعرضت مسرحيات مماثلة أيضا في مدينة ستراتفورد ابون افون 
حيث قدمت فرقة مسرحية عراقية تصورا عصريا ملسرحية "روميو 

وجولييت" حول التوتر الطائفي في العراق.

فرقة »عشتار« الفلسطينية تقدم عرضا بالعربية 
ملسرحية لشكسبير على مسرح »جلوب« في لندن

رام الله- نظم مركز التعليم املفتوح التابع جلامعة القدس املفتوحة 
بالتنسيق مع مركز التعليم املستمر ورشة عمل لتخريج )14( متدربًا 
 "SPSS مشاركًا في دورة "حتليل البيانات باستخدام احلزم اإلحصائية
التي عقدت الكترونيًا ألول مرة في فلسطني، وبحضور األستاذ الدكتور 
ابو  محمد  وأ.  األكادميية،  للشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب  كمال  سفيان 
معيلق مدير مركز التعليم املفتوح، وأ. باسم قشوع مدير مركز التعليم 
ود. حسني  املستمر"،  التعليم  و"  املفتوح"  "التعليم  املستمر، وطاقمي 

عوض مدرب الدورة.
من  مختلفة  قطاعات  ميثلون  الذين  باحلضور،  كمال  د.  أ.  ورح��ب 
ومهنية مختلفة، مؤكدا  أكادميية  املجتمع احمللي وجاءوا من خلفيات 
التعليم  وتطوير  احمللي  املجتمع  احتياجات  تلبية  في  اجلامعة  رسالة 
التي  العصر  بروح  وتقدميه  االحتياجات  وتلك  والتدريب مبا يتالءم 
تتسم بتوظيف التكنولوجيا، كما نوه الى ان سياسة اجلامعة، التي بدأت 
بكل جدية بإدخال منط التعلم والتدريب اإللكتروني وتبنيه بشكل كامل 
لتحقيق أهم أهداف اجلامعة في الوصول للمواطن الفلسطيني في الوطن 
والشتات، واتاحة الفرصة له للحصول على العلم واملعرفة التي تسلحه 
ملواجهة االحتالل، وأكد أن هذا املستوى املتقدم الذي وصلت إليه اجلامعة 
في التعليم اإللكتروني يعد منافسا ليس فقط على املستوى احمللي بل 

على اإلقليمي.  وشكر الطاقم الفني واإلداري الذي أشرف على الدورة، 
انهم  إلى  مشيرًا  املفتوح،  التعليم  مركز  عمل  فريق  جهود  على  وأثنى 

يتمتعون بروح انتماء عالية لهذه اجلامعة ولهذا الوطن.
توظيفا  ك��ون��ه��ا  ف��ي  ت��ك��م��ن  ال�����دورة  اه��م��ي��ة  ان  معيلق  اب���و  أ.  وب���ني 
للتكنولوجيا احلديثة في مجال التدريب على استخدام تقنيات التعلم 
وتوظيفها في التدريب على مهارات في حتليل البيانات باستخدام احلزم 

.SPSS اإلحصائية
الفائدة  حجم  على  كافة  احلضور  أك��د  للخريجني،  م��داخ��الت  وف��ي 
التي حصلوا عليها جراء التحاقهم بهذه الدورة املهمة التي قدمت لهم 
التدريب في قوالب تربوية ممتعة وفرت عليهم اجلهد والوقت وقدمت 
لهم املادة التدريبية بشكل متكامل لبى كل احتياجاتهم، إضافة الى كونها 
توفر مرجعية مهمة تتمثل في تسجيالت اللقاءات التدريبية وصفحة 
البرنامج الغنية بكافة املواد اإلثرائية واملراجع التي يحتاجونها وأكدوا 
أنهم سوف يلتحقون بالدورات التدريبية التي تطلقها اجلامعة الكترونيا. 

كما انهم أثنوا على جهوده بتقدمي الدورة بشكل متميز.
املفتوح  التعليم  مراكز  ومديرا  كمال  د.  أ.  كرم  الورشة،  نهاية  وفي 
والتعليم املستمر مدرب الدورة ومنحه شهادة شكر وتقدير، كما مت توزيع 

الشهادات على املشاركني في الدورة.

"القدس املفتوحة" حتتفل بتخريج
دورة "حتليل البيانات باستخدام احلزم اإلحصائية"

تيرانا - وفا- قال سفير فلسطني لدى ألبانيا عصام مصاحلة، أمس إن اجلهات 
املختصة في ألبانيا جتري حاليا حتقيقات في مقتل املواطن الفلسطيني أنور 

فؤاد رزق، الذي توفي بتفجير استهدفه يوم أمس االول.
وأضاف مصاحلة في حديث ل��'وفا'، أن سفارة فلسطني ومنذ وقوع االنفجار 
تواجدت في املكان ووقفت إلى جانب أسرة املغدور، واتصلت بعائلته في فلسطني 
من أجل احلضور إلى ألبانيا، وهي جتري الترتيبات اخلاصة بنقل اجلثمان إلى 

فلسطني ليدفن هناك.
وبني مصاحلة أن وسائل اإلعالم األلبانية تابعت احلادث بشكل كبير بعد 
قيام السفارة باالتصال بوزارة اخلارجية األلبانية، ومتابعة اجلرمية مع اجلهات 

املختصة من أجل إجراء التحقيق فيها وتقدمي املسؤولني عنها للمحاكمة.
ألبانيا  املغدور كان على 'خلق عال ومشهود له داخل  أن  إلى  وأشار مصاحلة 
بأنه عصامي، ويعمل نائبا ملدير شركة لبنانية لصناعة االسمنت في العاصمة 

تيرانا'. ولفت مصاحلة إلى أن السفارة وبتعليمات مباشرة من الرئيس محمود 
عباس تتابع مختلف جوانب القضية من أجل تقدمي القتلة للعدالة، وتتواصل 
بالسفارة  ألبانيا  في  واألجانب  العرب  السفراء  اتصل  وقد  اخلارجية،  وزارة  مع 

الفلسطينية معّزين بوفاة املغدور أنور رزق.
وأشار السفير إلى أن أنور من مواليد 10-1-1969، وهو من بيت جاال، وهو ابن 

األمني العام السابق حلزب الشعب فؤاد رزق.
وقدم السفير تعازيه وتعازي طاقم السفارة إلى زوجة املغدور، ونقل لها اهتمام 
الرئيس عباس شخصية بتفاصيل احلادث وضرورة العمل مع اجلهات املختصة من 
أجل تقدمي اجلناة للعدالة. وأشار مصاحلة إلى أن أحد إخوة املغدور سيصل من 
قطر خالل ساعات ملتابعة تفاصيل احلادثة، وطاقم السفارة سيكون في استقباله 
في املطار. وأكد مصاحلة أن القضية ليس لها عالقة بقضية أمنية وسياسية، ألن 

املغدور يعمل في مصنع اسمنت.

السفير الفلسطيني لدى ألبانيا:
التحقيقات جارية حول مقتل املواطن رزق

"شمس" يعقد ورشة عمل حول 
"الضمانات الدستورية والقانونية 

حلرية الرأي والتعبير"
جنني - علي سمودي - عقد مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" ورشة عمل حول 
الضمانات الدستورية والقانونية حلرية الرأي والتعبير في دائرة اإلعالم في جامعة القدس، وذلك  
في إطار مساعي املركز الهادفة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في أوساط الشباب والشابات 
ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة القانون لدى طالب اجلامعات، بدعم ومتويل 

من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
وافتتحت الورشة ميادة زيداني من مركز "شمس" معرفة باملشروع وأهدافه.

من جانبه، أكد أستاذ اإلعالم بجامعة القدس الدكتور أحمد رفيق عوض، على أن احلق في 
حرية الرأي والتعبير يعتبر من حقوق اإلنسان األساسية التي ال تقوم قائمة أي نظام دميقراطي 
بدونه، حيث يعني متتع األشخاص باحلق في اعتناق اآلراء واألفكار والتوجهات التي يريدونها، 
والتوجهات،  األفكار  هذه  عن  التعبير  على  لقدرتهم  إضافة  إك��راه،  أو  ضغط  ألي  تعرضهم  دون 
باستخدام شتى الوسائل، ودون وجود أي تهديد خارجي، يحد من حرية التعبير ونقل األفكار 

واملعلومات بكل حرية.  
رقم )9( لسنة 1995  القانون  النظر في  إعادة  املشاركون بضرورة  أوصى  الورشة،  نهاية  وفي 
بشأن املطبوعات والنشر وإجراء التعديالت الالزمة والتأكد من إقراره من قبل املجلس التشريعي 
كما نصت عليها  والتعبير  الرأي  الدولية اخلاصة بحماية حرية  باملعايير  وأخذه  الفلسطيني 
أحكام القانون األساسي الفلسطيني واملواثيق واإلعالنات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان، وأن 
تكفل السلطتان التشريعية والتنفيذية عدم إصدار قوانني من شأنها املساس بحرية الصحافة، 

مع قيامها بإلغاء كافة القوانني والقرارات املقيدة حلرية الصحافة ووسائل اإلعالم كافة. 

»بديل« يفتتح مركز
دراسات النكبة املستمرة ببيت حلم

بيت حلم -  وفا - افتتح املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني 'بديل' امس، 
مركز دراسات النكبة املستمرة، في مدينة بيت حلم، وذلك بحضور ممثلني عن مؤسسات املجتمع 

املدني وشخصيات وطنية من عدد من محافظات الوطن.
وثائقية قصيرة  وأف��الم  فوتوغرافية متجددة  معارض  النكبة على  دراس��ات  مركز  ويشتمل 
تركز على التهجير املستمر، وايضًا على موقع الكتروني متخصص لرصد تهجير الفلسطينيني 
من خالل خارطة تشير الى املواقع التي تعرضت وما زالت تتعرض للتهجير. كما ويحتوي املركز 

على مجموعة كبيرة من املواد اإلعالمية التي تتناول أوجه النكبة املستمرة.
وقد مت خالل االفتتاح تعريف احلضور بأهمية مركز دراسات النكبة، حيث قدم مركز بديل 
شرحًا حول كيفية استخدام املعلومات املتوفرة على املوقع االلكتروني للمركز، وخصوصًا قضية 
زال نتيجة للسياسات  الفلسطيني وما  الشعب  لها  التي تعرض  املستمر  التهجير  متابعة ورصد 
دراس��ات  مركز  إنتاج  من  للحضور  أف��الم قصيرة   3 االفتتاح عرض  كما ومت خالل  اإلسرائيلية، 
النكبة، عن املناطق التالية املعرضة للتهجير: قرية احلديدية في غور األردن، التهجير في يافا، 

وتل الرميدة في مدينة اخلليل.
هذا وقد اشاد احلضور بهذا املركز واملعلومات التي يوفرها عن اسباب ومظاهر التهجير املستمر 
الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وقالوا إن اجلهد الذي يقوم به مركز بديل من خالل مركز 
دراسات النكبة سيساهم في فضح السياسات والقوانني العنصرية اإلسرائيلية على جميع الصعد، 
محليًا وإقليميا ودوليًا، وسيكون محل اهتمام من قبل املهتمني وخصوصًا الباحثني واملتخصصني 

في قضايا التهجير.
WWW.ONGOINGNAKBA.ORG ودعا اجلمهور الى زيارة املركز على املوقع االلكتروني 
يذكر أن افتتاح مركز دراسات النكبة املستمرة جاء ضمن برنامج فعاليات وأنشطة أطلقها مركز 

بديل إلحياء ذكرى النكبة الفلسطينية 64.

جنني- علي سمودي - زار امس وفد من مؤسسة 
املجتمعي  التأهيل  لبرنامج  املمولة  "الدياكونيا" 
في الضفة الغربية وغزة يرافقه ممثالت برنامج 
التاهيل في جنني صبحية غامن وفاطمة دراغمة 
بلدية مرج ابن عامر في محافظة جنني في اطار 
دعم وتعزيز العالقة بني البلدية والبرنامج ونقل 
جت��رب��ة ب��رن��ام��ج ال��ش��راك��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ة وب��رن��ام��ج 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  خلدمة  املجتمعي  التأهيل 

في منطقة البلدية.
وكان في استقبال الوفد نصر آدم رئيس البلدية 
والعامالت االجتماعيات في منطقة البلدية وعدد 

من املوظفني فيها.
البلدية  ومشاريع  اجن��ازات  أهم  آدم  واستعرض 
في دعم ومساندة األشخاص ذوي اإلعاقة، وحتدث 
عن اخلطط املستقبلية املنوي تنفيذها مبساعدة 
املجتمع احمللي من أجل النهوض مبنطقة البلدية 

بلدية مرج ابن عامر تستقبل وفدا من مؤسسة "الدياكونيا"

الشيخ صبري يهنئ مسلمي فرنسا  
ملوقفهم الوحدوي من انتخابات 

الرئاسة الفرنسية
القدس- وجه الشيخ عكرمة سعيد صبري خطيب املسجد األقصى املبارك / رئيس الهيئة 
اإلسالمية العليا-بالقدس التهاني والتبريكات ملسلمي فرنسا ملواقفهم الوحدوية االيجابية بحيث 

شكلوا "لوبي" جتاه انتخابات الرئاسة الفرنسية، ووضعوا حدًا للممارسات ضدهم.
ويأمل الشيخ صبري أن يبقى "اللوبي" العربي اإلسالمي قائمًا ومستمرًا ملعاجلة القضايا التي 

يواجهها املسلمون في فرنسا، وهذا ما كنا نطالب به مرارًا.
وناشد مسلمي األقطار األوروبية ليشكلوا أيضًا "لوبي" كل في أماكن إقاماتهم، وذلك إلثبات 

وجودهم وللحفاظ على حقوقهم وكراماتهم، ففي الوحدة قوة.
معهم  يتعايشوا  وأن  املسلمني  يحترموا  أن  األوروبيني  على  يتوجب  صبري:  الشيخ  وأض��اف 

بعدالة وكرامة.

افتتاح مؤمتر "البحث األكادميي 
املعاصر" في جامعة النجاح

 نابلس -  افتتح قسم اللغة االجنليزية وآدابها في جامعة النجاح الوطنية امس املؤمتر الدولي األول 
بعنوان )البحث األكادميي املعاصر(، برعاية القنصلية األمريكية واملجلس الثقافي البريطاني، ويستمر 
على مدار يومني. بحضور رئيس اجلامعة الدكتور رامي حمد الله، وعميد كلية اآلداب الدكتور ماهر أبو 
زنط، ورئيس قسم اللغة االجنليزية الدكتور فايز عقل، وممثلة القنصلية األمريكية دانا رصاص، ومدير 
املجلس الثقافي البريطاني في نابلس محمد الكوبري، باإلضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في قسم 

اللغة االجنليزية وطلبة القسم.
 والقى الدكتور فايز عقل كلمة حتدث فيها عن اهداف املؤمتر، ومنها تطوير البحوث املقدمة من قسم اللغة 
االجنليزية للوصول بها إلى دراسات تهدف إلى رفع مستوى األداء البحثي، فيما اثار الدكتور حمد الله ألهمية 

تعليم اللغة االجنليزية والصعوبات التي تواجه الطالب والتي يجب على الطاقم التدريسي مراعاتها.
من جهته، قال الدكتور ماهر أبو زنط ان وهذا املؤمتر يعد نتاجا علميا للكلية ويهدف إلى تطوير البحث 

العلمي في قسم اللغة االجنليزية، وحتدث عن نشأة كلية اآلداب وقسم اللغة االجنليزية.
املقدمة من خالل تبادل اخلبرات  أملها في استفادة اجلميع من احملاضرات   واعربت دانا رصاص عن 
والتجارب، كما نقلت حتيات القنصل األمريكي "دانييل روبنستني" الذي أعرب عن سعادته للعالقة املتميزة 
التي تربط القنصلية باجلامعة. وحتدثت عن رعاية القنصلية األمريكية لبرنامج تعليم اللغة االجنليزية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة كأداة لتقريب املجتمعني الفلسطيني واألمريكي وخلق تفاهم متبادل بينهما. 
 وشارك العديد من الباحثني والباحثات في تقدمي أرواق العمل، منهم الدكتور "أدريان هوليدي" من 
الزرقاء في األردن، والدكتور  البزور من جامعة  أنور  القواسمي، والدكتور  جامعة كانتري، والدكتورة نادية 
الدولية  اجلامعات  مختلف  من  الباحثني  من  وع��دد  البريطاني،  الثقافي  املجلس  من  فوستر"  "ان��دري��ه 

والعربية والفلسطينية.

والرقي بها إلى أفضل مستويات من اخلدمة املقدمة 
لكافة سكان املنطقة ومنهم ذوي اإلعاقة.

وحت���دث���ت غ���امن ودراغ���م���ة ع���ن جن���اح جت��رب��ة 
ابن عامر في خدمة ذوي  الشراكة مع بلدية مرج 
الشراكات  أوائل  من  كانت  أنها  الى  واشرن  االعاقة، 
النها  بها  يحتذى  التي  النماذج  من  وانها  وأجنحها 
برنامج  ع��ن  نقلها  يسهل  م��ش��رق��ة  ص���ورة  شكلت 

الشراكات في التأهيل املجتمعي.
رزق  حنني  غ��زة  ف��ي  البرنامج  ممثلة  وثمنت 
املهمشة  الفئة  ه��ذه  خلدمة  البلدية  ودور  جهود 
والتي  احمللي  املجتمع  في  ودوره��ا  مكانتها  وتعزيز 
مؤكدة  تعميمه،  يجب  وكبيرا  هاما  اجن��ازا  تعتبر 
اخل��ط��وات  ه��ذه  تبني  على  سيعمل  ال��ب��رن��ام��ج  ان 
واألفكار لتطبيقها في خطط وبرامج البرنامج غزة 
إلنشاء شراكات بني برنامج التأهيل املجتمعي غزة 

والبلديات املتواجدة في القطاع.

رام الله-اخلليل- مراسال ے-  نظمت جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة 
املمثلية  الزراعي جولة تفقدية برفقة وفد من  العمل  الزراعية( واحتاد جلان 
األض��رار  حجم  على  ل��الط��الع  نابلس،  مبحافظة  عقربا  بلدة  إل��ى  الهولندية 
الناجمة عن اعتداءات املستوطنني االخيرة على االراضي الزراعية في البلدة، 
قبل  من  زراعية  وشق طرق  أراض��ي  وتأهيل  استصالح  بها مشروع  ينفذ  حيث 
االراضي  في  املعيشة  برنامج حتسني مستوى  الزراعي ضمن  العمل  احتاد جلان 
الفلسطينية احملتلة، املمول من قبل املمثلية الهولندية وبإدارة جمعية التنمية 

الزراعية )االغاثة الزراعية(.
الفلسطينية بريغيتا  األراض��ي  الهولندية في  البعثة  رئيسة  الوفد   وضم 
تازلر، ومبرافقة املهندس سعادة ابوشيخة من احتاد جلان العمل الزراعي واملهندس 
البلدة  الزراعية في  اللجنة  الى  باالضافة  الزراعية،  اإلغاثة  ضياء سالمة من 
ورئيس البلدية وعدد من املزارعني املتضررين من اعتداءات املستوطنني على 
اراضيهم.  ومتثلت االعتداءات بخلع وقطع مئات االشتال من االشجار املثمرة 
واملزروعة حديثا، باإلضافة الى تدمير جزء كبير من السياج وسرقة االعمدة 
عن  مفصل  لشرح  اجل��ول��ة   خ��الل  "ت��ازل��ر"  واستمعت  بها،  اخلاصة  احلديدية 
والتي  اراضي قريبة من مستوطنة "ايتمار"  الذين ميتلكون  املزارعني  معاناة 
من ابرزها خلع االشتال ومنعهم من الوصول الى أراضيهم ومنعهم من ممارسة 
األعمال الزراعية املختلفة من حراثة وجني احملصول، وفي ختام الزيارة شكرت 
رئيسة البعثة الهولندية املزارعني واملجتمع احمللي على حسن االستقبال ووعدت 

بعمل اقصى مجهود ممكن ملنع تكرار مثل هذه االعتداءات وأكدت على دعمها 
ومؤازرتها للمزارعني املتضررين واهالي البلدة. وبدورهم اثنى املزارعون ورئيس 
البلدية على هذه الزيارة مقدمني شكرهم للحكومة الهولندية لدعمها املتواصل 
للشعب الفلسطيني واكدوا حرصهم الشديد على احلفاظ على األراضي الزراعية 
املهددة من قبل االحتالل من خالل زراعتها ومواظبة العمل فيها بالرغم من كل 
الصعوبات واإلعاقات من جانب االحتالل، حيث أن األرض أحد أقوى الركائز التي 
تؤكد وجتسد الهوية الفلسطينية.  يذكر ان األراضي املستهدفة في االعتداءات 
هي من األراضي التي مت استصالحها وزراعتها ضمن املشروع واالعتداء األخير 

يعتبر الثالث من نوعه منذ عام 2010.
من ناحية أخرى تفقدت ممثلة هولندا لدى  السلطة تازلر مكاتب النيابة 
العامة في اخلليل ودورا واطلعت على إجنازات مشروع متني املمول من املمثلية 
الهولندية برام الله  ، ورافقها في هذه اجلولة التفقدية السكرتير األول السيدة 

سيمونة كروترز ود.حسني عيسة وجميلة عريقات اللذان مثال مشروع متني .
وكان في استقبال ممثلة هولندا  في نيابة اخلليل كل من  رئيس النيابة  
راسم بدوي ورئيس محكمة اخلليل  محمد احشيش والرائد رمضان أبو اكباش 
مدير قسم التنفيذ في شرطة اخلليل وحشد من وكالء وموظفي نيابة اخلليل 

الذين رحبوا بزيارة السفيرة.
 اما في مكتب النيابة العامة في دورا فكان في استقبال ممثلة هولندا محمد 

الطري وأعضاء وموظفو نيابة دورا.

زارت مكاتب النيابة العامة في اخلليل ودورا...

ممثلة هولندا تتفقد األراضي الزراعية املتضررة
جراء اعتداءات املستوطنني في عقربا


