
Wednesday 2 May 2012    11  األربعاء  2012/5/2 محليــات

ن  عـــــــــال إ
مشروع تخمني أراضي بلدة الشيوخ

تعلن بلدية الشيوخ وباالشتراك مع وزارة املالية/دائرة ضريبة األمالك 

عن طرح مشروع تخمني أراضي البلدة لالعتراض والواقعة ضمن حدود 

املخطط الهيكلي للبلدية وذلك في قاعة بلدية الشيوخ الطابق العلوي.

فعلى املواطنني مراجعة البلدية لالطالع على قوائم األسماء واملساحات 

 2/5/2012 من  الفترة  في  وذلك  لزم  إن  االعتراض  وتقدمي  املسجلة 

حتى 2/6/2012 خالل ساعات الدوام الرسمي  للبلدية.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،

لالستفسار االتصال على بلدية الشيوخ
 خالل ساعات الدوام الرسمي على رقم 2561002

الشيوخ بلدية 
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صالون سان رميو للتجميل
الى جميع اخلريجات ... مهنة املستقبل

بعد النجاح الذي حققناه في الدورة السابقة

اكاديمية سان ريمو للتجميل العالي
تعلن عن بدء التسجيل للدورة الجديدة

مدة الدورة
من 2012/5/20
الى 2012/10/20

التدريب يشمل كل ما يتعلق بالتجميل

للحجز .... التوجه الى صالون سان ريمو
القدس - شارع صالح الدين - عمارة رقم )5( تلفون 6284150

مالحظة: قسم خاص ومنعزل للمحجبات
بادارة الكوافيرة المشهورة : هيـــام

جديد  .. جديد  .. جديد
اكادميية سان رميو - الفرع الثاني

باالشتراك مع صالون بشارة
 2012/5/25 من  تبدأ  للتجميل  حلم  بيت  في  دورة  ب��دء  عن  يعلنان 

وتنتهي في 2012/10/25
للحجز...

صالون بشارة - شارع املهد - تلفون 2770064 بلفون 0522451081
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نقابة  واإلعللام- نظمت  للصحافة  الللرواد  الكتوت-  نابلس- غسان   
على  وذلللك  الللرابللع،  العلمي  اليوم  نابلس  محافظة  في  املخبري  الطب 
مدرجات الشهيد ظافر املصري في جامعة النجاح الوطنية، مبناسبة 
االسبوع الوطني الفلسطيني للطب املخبري، حتت رعاية شركة نابلس 
سبيتاني  وشركة  العربي  االجنيلي  واملستشفى  الطبية  للمستلزمات 
هوم، وبالتعاون والتنسيق مع كلية العلوم وقسم التحاليل الطبية في 

جامعة النجاح.
وحضر افتتاح اليوم الطبي نائب محافظ نابلس عنان االتيرة وعميد 
كلية العلوم الدكتور سليمان خليل ونقيب الطب املخبري اسامة النجار 
دويكات  مجدي  الدكتور  اجلامعة  في  الطبية  التحاليل  قسم  ورئيس 
ومدير وحدة االجازة والترخيص في وزارة الصحة الدكتور كمال الوزني 
ومدير صحة نابلس الدكتور خالد قادري وعدد من مدراء املستشفيات 
االهلية واحلكومية واملؤسسات الوطنية والصحية ومجموعة من اعضاء 

نقابة الطب املخبري من مختلف محافظات الوطن. 
الزاغه  فايز  العلمية  اللجنة  ومقرر  االفتتاح  حفل  عريف  ورحللب 
باحلضور، موجها الشكر جلامعة النجاح وللمؤسسات الراعية، منوها الى 

ان النقابة حتتفل بإضاءة الشعلة الرابعة في مسيرتها العلمية. 
السام  ثم  الكرمي،  القران  من  ايللات  بتاوة  االفتتاح  حفل  واستهل 
الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء، ووجه 
رئيس اللجنة الفرعية في نابلس سعيد رواجبة التحية الى جميع اعضاء 
النقابة الذين حضروا من الشمال واجلنوب، واكد ان هذا اليوم العلمي هو 

جزء من خطة النقابة التي وضعتها خدمة العضائها.
من جهتها، وجهت عنان االتيرة التحية للجامعة والنقابة والباحثني، 
نتيجة  الطبية  املختبرات  بني  وتنافس  مسؤوليات  هناك  ان  واكللدت 
دعت  كما  اجللللودة،  على  احلللفللاظ  الللى  اجلميع  داعلليللة  العلمي،  للتطور 

املؤسسات احلكومية الى تنمية القدرات واستثمار الكفاءات لديها. 
بدوره، نقل الدكتور سليمان خليل حتيات رئيس اجلامعه الدكتور 
رامي احلمد الله للحضور، وقال ان اجلامعة عملت على مد جسور التعاون 
مع النقابة، واكد على العاقة املميزة بني اجلامعة ووزارة الصحة والتي 
اثمرت بانشاء املستشفى التعليمي، وحتدث الدكتور خليل عن انشاء مركز 

للتدريب العملي للطلبة، باالضافة الى برامج التعليم املستمر.  
ووجه اسامة النجار في كلمته التحية لاسرى في اضرابهم املفتوح 
عن الطعام، داعيا اجلميع الى املشاركة في كافة الفعاليات، كما طالب 
وزارة الصحة بتوظيف االعداد املطلوبة في كافة املهن الصحية، مؤكدا 
ذلك،  بتوفير  النقابة  تقوم  املستمر حيث  التعليم  برامج  اهمية  على 
داعيا اجلميع الى املشاركة فيها، كما دعا النجار مؤسسات القطاع اخلاص 
الى االلتزام بالتسعيرة املعتمدة وباحلد االدنى لاجور وتطبيق عاوة 
ومديره  العربي  االجنيلي  املستشفى  الللى  التحية  وجللة  كما  املخاطرة، 
العام الدكتور وليد القرة، والتي كانت اول مؤسسة صحية اهلية تطبق 

عاوة املخاطرة.
ونوه النجار الى اجلهود التي تبذلها النقابة في سبيل احلصول على 

 . IFCC العضوية الكاملة في االحتاد الدولي للكيمياء السريرية
واكد الدكتور كمال الوزني على الدور الكبير الذي تقوم به نقابة الطب 
املخبري رغم حداثة تأسيسها، كما اعتبر النقابة شريكا لوزارة الصحة 
في كل ما يخص تنظيم املهنة واالنظمة والقوانني املتعلقة بها، داعيا 

املختبرات غير املرخصة الى تصويب اوضاعها. 
وجرى خال حفل االفتتاح تقدمي الدروع التقديرية الى الدكتور 
نابلس  عام شركة  مدير  والى  القرة  وليد  الدكتور  والى  سليمان خليل 
هوم  سبيتاني  شركة  ممثل  والللى  حشاش  جمعة  الطبية  للمستلزمات 

سامح جبريني.
وتخلل اليوم العلمي العديد من احملاضرات واالبحاث العلمية، وتراس 
اجللسة االولى الدكتور سليمان خليل والدكتور مجدي دويكات وحتدث 
 D فيتامني  العاقة بني  في محاضرته عن  املصري  اسماعيل  الدكتور 
وتركيز نسبة الكالسيوم، كما حتدث الدكتور امين حسني في محاضرته 
عن عدد من العوامل الوراثية التي تسبب التجلطات الدموية، وحتدث 
 B الدكتور كمال الضميدي عن مدى انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع
في مرضى غسيل الكلى وعاقة ذلك مع االنواع االخرى، وحتدث الدكتور 
ادهم ابو طه عن البكتيريا خاصة التي تسبب التهاب املسالك البولية 

ومقاومتها للمواد املضادة.
ومدير  املصري  معتصم  الدكتور  ترأسها  التي  الثانية  اجللسة  وفي 
مركز التعليم املستمر في النقابة عزام االعرج، حتدث الدكتور امجد عز 
الدين عن البكتيريا املسببة لتلوث بعض منتجات االسماك، كما حتدث 
محمد ابو زنيد عن اهمية الفحوصات الطبية املخبرية ومعايير اجلودة 
استخدام  اهمية  عن  التكروري  وائللل  وحتللدث  النتائج،  في  واملصداقية 

اجلزيئات املتناهية الصغر في االبحاث الطبية.
اجراء  اهمها  الللتللوصلليللات،  مللن  الللعللديللد  الللى  العلمي  اللليللوم  وخلللللص 
الفحوصات الدورية خاصة لنسبة الكالسيوم او فيتامني D، واحلاجة الى 
ترشيد استهاك املواد املضادة، وكذلك العناية الصحية مبرضى غسيل 
الكلى، واحلاجة الى وجود بروتوكوالت خاصة في تشخيص البكتيريا، 
واالهتمام ببرامج التعليم املستمر التي تخص اعضاء النقابة ومشاركة 
اجلميع فيها، كما اوصى بعقد املؤمتر الفلسطيني الثامن للطب املخبري 

في جامعة النجاح.
من  املقدمة  اجلوائز  من  العديد  على  السحب  العلمي  اليوم  وتخلل 
قام  اليوم  نهاية  وفي  احملاضرين،  تكرمي  وجللرى  هللوم،  شركة سبيتاني 
الللى احلللرم اجلللديللد للجامعة واالطلللاع على  املللشللاركللون بللزيللارة  جميع 
االعتصام  الى خيمة  بزيارة  كما توجه اجلميع  العمراني فيه،  التطور 
عن  املفتوح  اضرابهم  في  االسللرى  مع  تضامنا  الشهداء  دوار  في  املقامة 

الطعام وتضامنا مع ذويهم.

نقابة الطب املخبري في نابلس تنظم اليوم العلمي الرابع

الدكتور  اعللرب وزيللر الصحة  الله -  رام 
فتحي ابومغلي عن سعادته بقدوم الوفود 
الطبية املتخصصة العربية واالجنبية الى 
التخصصية  خدماتهم  وتقدمي  فلسطني 
نحن  التي حقا  الفلسطينيني  املرضى  الى 

بحاجة اليها.
 جللاء ذلللك خللال لقائه بعدد من تلك 
وصربيا  ومصر  االردن  من  القادمة  الوفود 

وكندا . 
الللوفللود والتي   واكللد ابللو مغلي ان هللذه 
ازدادت اعدادها في الفترة االخيرة تعكس 
الى توطني  الهادفة  سياسية وزارة الصحة 
اخلدمات الصحية وترشيد نفقات التحويل 
اللللى اخللللللارج اضلللافلللة اللللى تللطللويللر قلللدرات 
  ، الصحي  و  الطبي  املجالني  فللي  العاملني 
والتأييد  التضامن  تعاظم  عن  تعبر  كما 
لشعبنا ، مقدما شكره  الى وحدة التعاون 
الدولي  في الوزارة والتي انهت االستعدادات 
مع  بالتنسيق  الللازمللة  الترتيبات  وكامل 

الستقبال  للمستشفيات  الللعللامللة  االدارة 
خال  العاملية  الطبية  الللوفللود  مللن  نخبة 
الفائدة  تعظيم  اجل  من  احلالي  ايار  شهر 
وضمان االستفادة القصوى من هذه الوفود 
الطبية  طواقمنا  مللع  املللعللارف  تللبللادل  فللي 
والوطنية وكذلك من اجل تقدمي خدمات 

عاجية مميزة للمرضى.
ابناء فلسطني في  الصحة  وزيللر   وحيا 
الصحة  وزارة  مع  يعملون  الذين  الشتات 
في استقطاب كفاءات فلسطينية واجنبية 
مميزة من اجل احلضور الى الباد وتعزيز 
اخلاص  شكره  مقدما   ، الصحية  خدماتنا 
الى جمعية اغاثة اطفال فلسطني والدكتور 
سللتلليللف سللوسللبللي رئلليللس اجلللمللعلليللة التي 
يحرص باستمرار ومنذ سنوات عديدة على 

تنسيق ومتويل بعثات طبية لفلسطني.
 وتلللقلللوم وفللللود طللبلليللة هلللذه االيلللللام من 
املكسيك تعمل في مجال جراحة التجميل 
وجراحة الوجه والفكني برئاسة البروفيسور 

الفلسطيني االصل خالد ابوغزالة وعضوية 
عشرة من كبار اجلراحني بتقدم خدماتها 
في  عللرفللات  يللاسللر  الشهيد  مستشفى  فللي 
برئاسة  فرنسية  بعثة  تقوم  كما  سلفيت، 
في  متخصصة  ترافيرز  فنسنت  الدكتور 
جراحة اليد بالعمل في مستشفى الشهيد 
في مستشفى  اما  احلكومي  خليل سليمان 
بعثة طبية متخصصة  فتقوم  بيت جاال 
باملسالك البولية بتقدمي خدماتها ويرأسها 

الدكتور جورج رودريغوس.
وسلليللسللتللقللبللل مللسللتللشللفللى رفلليللديللا في 
منتصف الشهر احلالي البروفيسور كونزالو 
كورباديجان وطاقمه املتخصص في جراحة 
عظام االطفال ، كما سيستقبل مستشفيات 
ومجمع  باخلليل  وعالية  بنابلس  رفيديا 
وفللللدا  طبيا  الللللله  بلللرام  الللطللبللي  فلسطني 
متعددة  تعليمية  و  طبية  مبهمة  سيقوم 
 John van Alast املجاالت برئاسة الدكتور
و عضوية خمسة عشر من كبار اجلراحني 

اجراء  على  وسيعمل  املساندة،  الطواقم  و 
عمليات وتقدمي محاضرات في الفترة ما 

بني 2012/05/27-19 .
وفي الفترة ما بني 13 – 16 ايار احلالي 
سيستقبل مستشفى رفيديا وكلية الطب 
الللوطللنلليللة مستشار  الللنللجللاح  فلللي جللامللعللة 
 Lezile الدكتور  الفكني  و  الوجه  جراحة 

. Hefez
الشهر  مللن  والعشرين  اخلللامللس  فللي  امللا 
ذاته سيستقبل مجمع فلسطني الطبي وفد 
السام االمريكية  جمعية اطباء من اجل 
مؤلف  االمريكان  العرب  االطباء  وجمعية 
من عشرة من كبار اجلراحني في مجاالت 
جراحة القلب واالوعية الدموية وجراحة 
واحلللللروق  التجميل  وجلللراحلللة  اللللطلللواريء 
االصل  الفلسطيني  البروفيسور  برئاسة 

عيد مصطفى .
الدولي،  وحللدة  مديرة  قالت  ذلللك  الللى 
ماريا االقرع ، ان هذه الوفود تقوم باجراء 

العشرات من العمليات اجلراحية املعقدة و 
التي كانت حتول بالعادة الى خارج الباد 
، و االن يتم حتقيق ذلك في مستشفياتنا 
الطبية  طواقمنا  بني  املشترك  بالتعاون 
تقوم  ، عاوة على ذلك،  الزائرة  الوفود  و 
هذه الوفود بتنظيم احللقات و احملاضرات 
الللعلللللملليللة الللطللبلليللة علللللى هلللاملللش االيللللام 
كبيرفي  بشكل  يللسللاهللم  ممللا  اجلللراحلليللة، 
املجال  فللي  املستجدات  اخللر  على  االطلللاع 
الطبي وتبادل اخلبرات الدولية املختلفة، 
و بالتالي ينعكس ذلك على صحة املريض 

الفلسطيني. 
الطواقم  جنللحللت   ، متصل  سلليللاق  وفلللي 
الطبية في مجمع فلسطني الطبي بزراعة 
الكلوي  بالفشل  كليتني ملريضني مصابني 
 ، التام  بالنجاح  العمليتان  تكللت  ، حيث 
مت  التي  اجلراحية  العمليات  عدد  ليصل 
الى خمسني عملية  الكلية  زراعللة  خالها 

تكللت جميعها بالنجاح التام . 

خال لقائه وفودا من مصر واالردن وصربيا وكندا

ابو مغلي يشيد بالفرق الطبية العربية واالجنبية
التي تقدم خدماتها التخصصية للمرضى الفلسطينيني

الثانوية  الفرير  مللدرسللة  نظمت   - جللاجللل  أحللمللد  مللن  الللقللدس- 
بالتعاون مع مؤسسة )جذور( لامناء الصحي واالجتماعي من خال 
برنامجها الشبابي "برملان شباب القدس"، وبدعم من البعثة البابوية 
وشركة جربديان للسياحة والسفر، أمس، مهرجانًا ومسابقة للدبكة 

الفلكلورية الفلسطينية اخلامس.
وبدأ احلفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطني ثم 

النشيد الوطني.
واجريت املسابقة على مرحلتني ومبشاركة 15 مدرسة من مدارس 
القدس، ومراكزها التربوية والثقافية والوطنية التي كانت املرحلة 
االولى للفئة العمرية من سن "13-18" عامًا، وفازت فيها فرقة مدرسة 
راهبات الوردية باملركز االول، وحصلت فرقة ناريز على املركز الثاني، 
فيما حصلت على املركز الثالث مناصفة مدرستا الفتاة الاجئة ودار 

الطفل العربي.
اما املرحلة الثانية فكانت للفئة العمرية من سن "6-12" عامًا، وقد 

تنافست فيها 11 فرقة مدرسية ومراكزًا تربوية وثقافيًا مقدسيًا.
القدمية،  البلدة  من جمعية شباب  رواق  فرقة  االول  باملركز  وفاز 
ودار  الثانوية  الفرير  مدرستا  مناصفة  عليه  حصلت  الثاني  واملركز 
الطفل العربي، اما املركز الثالث فقد حصلت عليه فرقة نبع التراث 

املقدسية بقيادة املدربة سحر عابدين.
والقى مدير مدرسة الفرير الدكتور سليمان الربضي كلمة شدد فيها 
على أهمية النهوض بالتراث الفلكلوري الفلسطيني في القدس، كما 
اوضح أهمية الرسالة التي حتتضنها مدرسة الفرير وبدورها الريادي 
كمؤسسة وطنية مقدسية، تعنى بالرقى بجميع اجلوانب التعليمية 

واإلنسانية والثقافية لإلنسان املقدسي.
وأضاف الربضي قائًا: "من يكتب حكايته .. يرث أرض احلكاية، 
تصان  وأمانة  أصيل،  قيم  كإرث  ثوب حكايتنا  نطرز  اليوم  نحن  وها 

وتفتدى".
جميلة  لللوحللات  حللده  على  كللل  املتنافسة  الللفللرق  عرضت  بعدها 
واحملافظة على  االنتماء  الفلسطينية عكست فيها حب  الدبكة  من 
والوعي  الثقافي  الللنللهللوض  عكست  كللذلللك  الفلسطينية،  الللثللوابللت 

الطالبات  اطلقت  ثم  القدس،  في  الفلسطيني  الفلكلوري  بالرقص 
ياسمينا وميسونا وزينه اغبارية زغاريد، نالت اعجاب احلضور الذي 

صفق لهن.
من جهته اوضح مدير املسابقة نبيل عبد الله انه ضمن استراتيجية 
مدرسة الفرير في تفعيل احلراك الثقافي في مدينة القدس، واميانًا 
منا بأن احلراك الثقافي يحافظ على الهوية الوطنية الثقافية للشباب 

املقدسي، قمنا بتنظيم هذه املسابقة.
واضاف: ان هذا العمل جزء من اعمال كثيره تقوم بها مدرسة الفرير 
امللتزمة السنوية، ومسابقة الدبكة  كل عام، ومنها مسابقة االغنية 
وبالتعاون  املدرسة  ان  الى  اضافة  السنوية،  الفلسطينية  الفلكلورية 
مع مركز الفن الشعبي في رام الله قامت بافتتاح اول مدرسة للدبكة 
من 250 طالبًا  وتضم   العام،  بداية هذا  في  القدس  في  الفلكلورية 

وطالبه من مختلف املدارس العربية في القدس.
الله  عبد  نبيل  تضم  التي  املنظمة  اللجنة  من  املسابقة  وتكونت 
مسؤول  عللان  ونللضللال  عللرفلله،  ابللو  يعقوب  للمسابقة  الفني  واملللديللر 
اللوجستيات، ووليد قمر تصوير، وزكي زهو  صوت واضاءة، وضيف 
الفلسطينية  الشعبية  الفنون  فرقة  من  يعقوب  ابو  محمد  الشرف 

في رام الله.
وكانت جلنة التحكيم في العرض االول مكونة من كمال صفر من 
الكعبي وباسل احلسيني من  اللبنانية "سابقًا"، نضال  فرقة كراكاال 

مركز الفن الشعبي.
ابو  محمد  من  مكونه  التحكيم  جلنة  فكانت  الثاني  العرض  وفي 
يعقوب من فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، ونضال الكعبي من 
مركز الفن الشعبي  وكمال صفر خبير الرقص الفلكلوري ومن مؤسسي 

فرقة )كراكا(.
على  تقديرية  شهادات  التكرمي  جلنة  وزعللت  املهرجان  نهاية  في 

الفرق املشاركة ودروع للفرق الفائزة في املسابقة.
من اجلدير بالذكر أن هذا العمل يقام للمرة الرابعة على التوالي 
ويعد محط أنظار رواد الفلكلور الفلسطيني في املنطقة ويضاف إلى 

إجنازات مدرسة الفرير الثانوية على الصعيد الثقافي.

مدرسة الفرير الثانوية تقيم مهرجانًا 
ومسابقة للدبكة الفلكلورية بالقدس

 ورشة تدريبية 
للمجالس التعليمية في قباطية 

جنني -علي سمودي - عقدت مديرية التربية والتعليم/ قباطية، ومحافظة جنني وبالتعاون مع مركز 
جنيف للرقابة، ومركز شمس حلقوق اإلنسان والدميقراطية ورشة عمل تدريبية شارك فيها 45 عضوًا من 

املجالس التعليمية في املديرية، وذلك في قاعة مدرسة ذكور قباطية األساسية.
املتعلقة  األنشطة  يأتي في سياق  اللقاء  ان   والتعليم  التربية  دراغمة مديرة  الدكتورة رميا  وأوضللح  
باملجالس التعليمية، والتي تهدف إلى تدريب األعضاء في هذه املجالس على حتديد االحتياجات واألولويات 
إضافة الى التعريف باملهام والصاحيات املنوطة بهم، وكذلك تدريبهم على آليات التواصل مع مجمل العمل 
التربوي في وضع تصورات تربوية، ورسم آفاق وطموحات العمل، ورصد مؤشرات النجاح، والتقييم، ووضع 

التوصيات لتعزيز التجارب الريادية.
   وثمنت ميادة زيداني مبادرة مديرية تربية قباطية في خلق شراكات مع املجتمع احمللي، حتت مظلة 
املجالس التعليمية، وأبدت إعجابها باملبادرات التربوية اخلاقة، واألنشطة اإلبداعية التي تنفذها هذه 

املجالس. ثم قدمت زيداني نبذة عن مركز إعام حقوق اإلنسان والدميقراطية)شمس(.
 وعبر نيكوال ماسون، نائب مدير مركز جنيف للرقابة الدميقراطية، عن إعجابه باملبادرات التطوعية 
التي يقوم بها أعضاء مجالس التعليم في مديرية قباطية، ومتنى ان تعمم هذه الظاهرة، ثم قدم ماسون 
نبذة عن مركز جنيف للرقابة والدميقراطية، وعن العمل واملساعدات الدولية واملبادرات التي يقوم بها 
املركز في مجال األمن، مبا فيها تعزيز املؤسسات الرسمية وغير الرسمية في فهم أمن املواطن، وأسس السلم 

األهلي في املجتمع.
  وحتدثت مسؤولة املشاريع فاطمة عريدي عن ضرورة التخطيط اجليد للمشاريع، وهذا يتضمن آليات 
رصد االحتياجات، وآليات أخرى لتلبية هذه االحتياجات، ثم بدأت الورشة التدريبية للمشاركني، والتي 
القتصادي  الوضع  مع  باالرتباط  التعليم  ملستوى  وحتليل  املشاكل،  وحتديد  األولويات،  ترتيب  تضمنت، 
والتنمية، ثم درس املشاركون بيئة املشكلة، ورصدوا أسبابها، كما مت تدريب املشاركني على وضع السياسات 

والتصورات على شكل أهداف إجرائية من أجل الوصول إلى الغايات واألهداف اإلستراتيجية. 

"زهرة الفنجان" في جنني
 تكرم طاقم عامليها

جنني ل علي سمودي ل كرم مجلس "اخلدمات املشترك للنفايات الصلبة "زهرة الفنجان" في 
محافظة جنني طاقم العاملني فيه مبناسبة االول من ايار .

وفي كلمة املدير التنفيذي للمجلس هاني شواهنة ، اوضح ان التكرمي يأتي كهدية رمزية تعبيرا 
عن تقدير املجلس للجهود اجلبارة التي يبذلها طاقم العاملني في املجلس للوصول الى ادارة سليمة 

تصب في احلفاظ على البيئة التي تعتبر صمام االمان للحفاظ على صحة املواطن .


