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	 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
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- م
 )1

0(
 4/

12

معارض ابو شمس

اختتام مسابقة »حكايا زمان« في غزة
غزة –  مراسل  ے - اختتمت وزارة الثقافة والشباب والرياضة  باحلكومة املقالة بغزة، 
الفلسطيني  بالتراث  التوعية  برنامج  املقالة   باحلكومة  والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالتعاون 
بوزارة  االحتفاالت  قاعة  في  غزة،  شمال  مديرية  في  الثانوية  لطلبة  زم��ان"  "حكايا  مسابقة 

التربية والتعليم مبدينة غزة.
حضر حفل االختتام الدكتور عبد الفتاح أبو زايدة مستشار وزارة الثقافة باحلكومة املقالة 
التربوية  الثقافة، ومحمد صيام مدير عام األنشطة  العرعير مدير عام ديوان وزير  ، ومحمد 
الثقافية  وممثلون عن  الدائرة  مدير  الهور  وهاني  املقالة،  باحلكومة  والتعليم  التربية  ب��وزارة 
الوزارات ومؤسسات املجتمع املدني واجلامعات واملدارس، وقال د. عبد الفتاح أبو زايدة مستشار 
وزارة الثقافة :"إن هذه الفعاليات تأتي ضمن أهداف الوزارة اإلستراتيجية حلماية ورعاية التراث 
الثقافي الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن برنامج التوعية الذي يحكي قصة اإلنسان على أرض فلسطني 

املباركة التي أبعد عنها ظلمًا وعدوانًا.
وأكد أبو زايدة أن الوزارة حترص على تعزيز الهوية والتراث الفلسطيني، إلى جانب غرس 

مفاهيم الثبات والصمود والتراث الذي يحكي تاريخ شعب بأكمله.
ومن جانبه؛ أكد محمد صيام مدير عام األنشطة بوزارة التعليم حرص وزارته على التعاون مع 
جميع الوزارات واملؤسسات إلجناح فعالياتها، مثمنًا دور وزارة الثقافة لتعاونها لتنفيذها مجموعة 

من األنشطة، وتقدمي خدمة متميزة من أجل الوطن والتراث والهوية الفلسطينية.
وأشار صيام الى أن التراث الفلسطيني يذكر باألرض املسلوبة في يافا وحيفا والقدس وباقي 

املدن والقرى، وباألسرى وثورة الكرامة التي يعيشها األسرى في سجون االحتالل.
واملعلمني  امل��دارس  دور  وثمن  التراثية  املسابقة  برنامج  جناح  في  ساهم  من  كل  صيام  وشكر 
رنيم جاسر من  الطالبة  ألقتها  املسابقة  املشاركني في  الطلبة  والطالب، وتخلل االحتفال كلمة 
مدرسة الفالوجة الثانوية، وفقرتان فنيتان وإنشاديتان بعنوان ) نبكيك يا قدس ( و)هو الوطن 

( لفرقة مدرسة أم القرى وفرقة مدرسة نسيبة بنت كعب.
وفي ختام االحتفال مت تكرمي املتسابقني الفائزين أصحاب املراكز األولى ، واملشاركني في إجناح 

برنامج التوعية " حكايا زمان ".
وعلى هامش االحتفال أكدت املهندسة دعاء احلتة رئيسة قسم املتاحف بوزارة الثقافة والتي 
أشرفت على برنامج التوعية " حكايا زمان " بان الوزارة بصدد تنظيم فعاليات تسلط الضوء أكثر 
على التراث الفلسطيني وأن البرامج املقبلة ستشارك فيها مديريات مختلفة من محافظات غزة، 

لتعزيز املفهوم التراثي والثقافي الفلسطيني لدى الطالب في جميع املراحل.

اختتام سلسلة ورشات عمل متهيدا إلقرار 
اإلجراءات املالية واحملاسبية لهيئات احلكم احمللي

البيرة - احمد سليم - اختتم صندوق تطوير وإقراض البلديات ، بالتعاون مع وزارة احلكم 
احمللي سلسلة ورشات عمل ، متخصصة متهيدا القرار ادلة االجراءات املالية واحملاسبية للبلديات 

من قبل وزارة احلكم احمللي .
وشارك في ورشات العمل املديرون واملاليون واحملاسبون   لعدد واسع من بلديات الضفة الغربية 

وقطاع غزة ، باستخدام تقنية االتصال املرئي املسموع.
واكد مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات املهندس عبد املغني نوفل اهمية االدلة 
وتطويرها ، من اجل اعداد املوازنات اخلاصة بالبلديات واستخدام مصادر التمويل بصورة افضل 
. واكد نوفل ان هذه االدلة تعزز من سياسة االفصاح للبلديات ومبادئ الشفافية واملساءلة واضاف 
ان اعداد املوازنات بطريقة صحيحة وسليمة ميكن البلديات من االعتماد عليها في اتخاذ قرارات 

وتوجهات سليمة .
واشار الهميتها في توحيد االجراءات والسياسات املالية واحملاسبية لقطاع احلكم احمللي في 
فلسطني .  وتناولت ورشات العمل أربعة أدلة أساسية لعمل املديرين املاليني واحملاسبني للهيئات 
الصغيرة  البلديات  في  احملاسبي  النقدي  األس��اس  لتطبيق  اإلجرائية  األدل��ة   : وه��ي  احمللية 
املتوسطة  البلديات  في  املعدل  االستحقاق  أس��اس  لتطبيق  احملاسبية  واإلج���راءات  واملتوسطة 
والكبيرة ، باإلضافة ملراجعة وتصديق املوازنات داخل وزارة احلكم احمللي ، ودليل إجراءات اعداد 

املوازنات في البلديات .

"بنيان" تختتم دورة 
إدارة التغيير جنوب قطاع غزة

جمعية  -اختتمت  ے  –ملراسل  غ��زة 
بنيان للتدريب والتقييم والدراسات املجتمعية 
دورة تدريبية حول أداة التغيير بحضور 20 
في  الشريكة،  املؤسسات  من  ومشاركة  مشاركًا 
مقر اجلمعية  خان يونس. يأتي ذلك ضمن 
النسوية  امل��ؤس��س��ات  دور  ت��ع��زي��ز   " م��ش��روع 
القاعدية في تخفيض العنف والتمييز ضد 

املرأة في املنطقة اجلنوبية لقطاع غزة ".
امل��درب محمد رج��ب الذي  ال��دورة  وافتتح 
إلى  وإدارت��ه، مشيرًا  التغيير  أهمية  أكد على 
التحسن الذي يطرأ على إدارة املؤسسات بشكل 

عام ، وشخصية املشارك بشكل خاص .
من جانبه؛ ثمن محمد النمروطي ، املدير 
التنفيذي لبنيان ، األثر الناجم عن التدريب ، 

معلال التقدم السلوكي واإلداري لكل مشارك.
وقد تخلل التدريب فيلم وثائقي ، يتحدث 
عن إدارة التغيير ، وقصص النجاح في العزمية 
وال���ت���ص���دي ألي ص��ع��وب��ات ت���واج���ه ال��ط��ري��ق 

للتغيير اإليجابي.
جدير بالذكر ان الدورة استمرت سبعة أيام 

بواقع  ٣5ساعة تدريبية معتمدة. 

وفد احتاد البلديات العاملي 
يزور بلدية النصيرات

غزة –  مراسل ے اخلاص - بحث رئيس بلدية النصيرات وسط قطاع غزة "محمد أبو 
شكيان" مع وفد تركي رفيع املستوى أهم املشاكل التي تعاني منها البلدية في ظل احلصار ، من 

وقف املشاريع التي كانت قيد التنفيذ ومشكلة الوقود وغيرها من املشاكل.
وضم الوفد التركي الذي زار البلدية األمني العام ملنظمة املدن املتحدة واحلكومات احمللية فرع 

الشرق األوسط وغرب أسيا "محمد دومان"، و"سليمان سورات".
واستعرض مدير دائرة املشاريع والصيانة في البلدية م. خليل إسماعيل، املشاريع التي توقفت 

بسبب احلصار ، وسحب بعض اجلهات الداعمة متويلها لبعض املشاريع.
وتطرق إلى حاجة البلدية لتمويل مشاريع هامة في السوق املركزي الكبير وفتح ورصف الطرق 
وتغيير بعض شبكات املياه وإنشاء محطة حتلية وإنشاء صاالت رياضية واستاد رياضي، لتستمر 

البلدية في خدمة املجتمع احمللي.
ومتنى "إسماعيل" ان تتمكن البلدية من إنشاء وحدة لنظم املعلومات اجلغرافية GIS داخل 

مقر البلدية.
من جانبه حتدث مدير دائرة الصحة واملياه في بلدية النصيرات م. إبراهيم أبو سلطان عن 

احلاجة إلدخال آليات الزمة لترحيل النفايات وحاويات للنفايات الصلبة.
بدوره، أوضح األمني العام   "محمد دومان"، بأن املشاكل املوجودة في مختلف محافظات قطاع 

غزة متشابهة، وأنه بحث بعضًا منها مع وزير احلكم احمللي في غزة  رئيس الوزراء املقال.
وأشار إلى أنه سيتم حتديد بعض االحتياجات التي مت تسلمها من البلديات  وتسليمها للجهات 

املعنية في تركيا مؤكدا "إن تركيا حتاول قدر املستطاع لفت أنظار العالم ملعاناة سكان غزة".

تقرير: العنف األسري يصوب نحو النساء في غزة
غ����زة - وف�����ا- ك��ش��ف ت��ق��ري��ر  ل��وك��ال��ة غ����وث وت��ش��غ��ي��ل ال��الج��ئ��ني 
في قطاع غزة  األس��ري  العنف  أن  ام��س، عن  'األون����روا'،  الفلسطينيني 

يصوب نحو النساء.
وتتعرض أكثر من ثلث النساء الالتي يعشن في قطاع غزة للعنف 
األسري في بيوتهن، وفقا ملسح عن العنف أجري في عام 2011 بواسطة 

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
ما يقارب من 15% منهن لالعتداء اجلنسي، ومما يشكل  وتتعرض 

الصدمة، أن تتعرض 75% من النساء لإليذاء النفسي.
على  األممية  الوكالة  اخلميس،  اليوم  نشرته  ال��ذي  التقرير  وق��ال 
االنترنت، إن هذه األرقام تسلط الضوء على القلق املتزايد في جميع أنحاء 
القطاع، حيث احلصار اإلسرائيلي الذي يحد من االستيراد ويقلص فرص 

العمل، ويزعزع استقرار االقتصاد احمللي ويسهم في زيادة الفقر.
وبينما يواصل سكان غزة العيش على الكفاف، حيث الرواتب متدنية 
والعيش في مساكن مكتظة، فإن هذه التأثيرات على األسر تسهم في زيادة 

مستوى العنف األسري، حسبما بني التقرير.
ال��الج��ئ��ات  ال��ن��س��اء ف��ي غ���زة م��ن  أن���ه بسبب أن غالبية  إل���ى  وأش����ار 
ضمان  على  للعمل  إج����راءات  األون����روا  ات��خ��ذت  فقد  الفلسطينيات، 
وجلميع  وللرجال  للنساء  الدعم  وتقدمي  التعليم  خالل  من  سالمتهن 

أفراد العائلة.
وب��ال��ش��راك��ة م��ع م��رك��ز ش���ؤون امل���رأة، أطلقت م��ب��ادرة األون����روا للنوع 
االجتماعي )اجلندر( مشروعًا في القطاع ملنع ومواجهة العنف األسري.

العمل، فإن  وورش  واملنتديات  النقاش  لذلك ومن خالل مجموعات 

املشروع يوفر فرصة للحديث عن العنف، وحقوق اإلنسان، واألدوار املنوطة 
باجلندر داخل األسرة الواحدة  وفي املجتمع ككل، قال التقرير.

'هذا يؤثر على الكثير من العائالت'، صرحت بذلك إحدى املشاركات 
في بيت حانون شمال قطاع غزة، التي بينت أن 'النساء والرجال في غزة 

بحاجة للتوعية حول الوقاية واحلماية من العنف األسري.
العملية  املشورة  تقدمي  يشمل  املشروع  فإن  التعليم،  إلى  باإلضافة 
املشاركون  يتعلم  كذلك  األسري عندما حتدث مشكلة،  العنف  ملعاجلة 
أي جهة تتوجه عندما  وإلى  األس��رة،  العنف داخل  التعامل مع  كيفية 

تكون هناك حاجة إلى دعم.
التابع  االجتماعية  واخلدمات  اإلغاثة  برنامج  فإن  التقرير  ووف��ق 
اللواتي   الفلسطينيات  الالجئات  يساعد  املثال،  سبيل  على  لألونروا، 

يواجهن العنف األسري في املنزل.
إحدى  قالت  اآلخرين'  من جت��ارب  لالستفادة  املشاركة   ق��ررُت  'لقد 

املشاركات من مخيم الشاطئ.
في  معا  ال��الج��ئ��ات  النساء  م��ن خ��الل جمع  أن��ه  التقرير  ف��ي  وج���اء 
بيئة سليمة وآمنة، فإن املشروع يسمح لهن  أيضا بإقامة روابط  فيما 
خاللها  من  التي  احمللي  املجتمع  خ��الل   من  دع��م  شبكة  وخلق  بينهن، 
ميكن  أن تستجيب بشكل أفضل ملشاكل العنف األسري بوصفه مشكلة 

اجتماعية.
وحتدث التقرير عن انه منذ عام 2008، شمل هذا املشروع أكثر من 
2،500 الجئ فلسطيني، ومن املتوقع أن يصل ألكثر من  700 رجل وامرأة  

خالل األشهر القليلة املقبلة.

ورشة تدريبية لطالبات 
التوجيهي في دير احلطب 

نابلس/ غسان الكتوت/ الرواد للصحافة واإلعالم � عقد املكتب احلركي لالخصائيني النفسيني 
واالجتماعيني في اقليم نابلس وبالتعاون مع جمعية نساء دير احلطب اخليرية ورشة تدريبية 
لطالبات التوجيهي الفرع االدبي في قرية دير احلطب، بعنوان "تنظيم الدراسة وقلق االمتحان". 
وقامت عضو الهيئة االدارية للمكتب احلركي لإلخصائني النفسيني واالجتماعيني املدربة منال 
الدراسة  اوقات  بالورشة وعددهن 25 طالبة، على تنظيم  املشاركات  الطالبات  بتدريب  حماد، 
ووضع برنامج لتوزيع اوقات الدراسة، ومت عمل جلسة استرخاء للطالبات للتخفيف من حدة 
القلق واخلوف والتوتر من االمتحانات، كما مت توزيع عدة نشرات وبرامج تساعد الطالبات في 

تنظيم انفسهن واالستعداد لالمتحانات.
واوضح امني سر املكتب احلركي لالخصائني النفسيني واالجتماعيني في اقليم نابلس اياد 
االقرع، ان املكتب احلركي سينفذ العديد من الورش لطلبة الثانوية العامة لتهيئتهم المتحان 

الثانوية العامة، وتخفيف وتقليل اخلوف والتوتر والقلق لديهم.

ورشة عمل موسيقية 
في مدرسة الغزالية  بنابلس

نابلس - مي زيادة - املنهل للصحافة واالعالم - أقامت فرقة اجنلو ورشة عمل موسيقية مع 
التربية  مديرية  بني  بالتنسيق  الغزالية  مدرسة  طالب  من  والسابع  السادس  الصفني  طالب 

والتعليم في محافظة نابلس وبلدية مدينة ليل الفرنسية
ورحب مدير املدرسة جميل حويطي ومعلمي اللغة الفرنسية بالضيوف الكرام وشدد من خاللها 
على أهمية ترسيخ التعاون الثقافي وكذلك على أهمية التبادل بني الثقافتني العربية واالوروبية 
في مجال املوسيقى. وبدورها قالت عالية النمر أن هذه الورشة هي ثمرة التعاون والتواصل الدائم 

واملستمر بني مديرية التربية والتعليم في ناباس و مؤسسات مدينة ليل.
 وشكرت مشرفة اللغة الفرنسية منار العكر الفرقة املوسيقية وأبدت اعجابها بالورشة ملا لها 

من دور هام في ادخال السعادة والسرور الى قلوب األطفال وذويهم.
واشتملت الورشة على تعريف االطفال باالدوات املوسيقية مثل الكمنجا، التشيلو  والفلوت، 
وعرضت مجموعة من املقطوعات املوسيقية الكالسيكية والعربية للطالب ومن ثم مت شرح آليات 
عمل كل اداة موسيقية ،باالضافة الى الرقص الشعبي ملدينة ليل وقد قام الطالب بتعريف الفرقة 
اجنلو  أوركسترا  العمل شكرت  ورشة  نهاية  وفي  الفلسطينية.  الشعبية  الدبكة  املوسيقية على 
مديرية التربية والتعليم في نابلس على حسن الترتيب وحفاوة االستقبال متمنني ان تتكرر 

مثل هذه الزيارات وأن يتوسع العمل في كافة مجاالت الثقافية والعلمية االخرى.

ورشة عمل في سلفيت حول
 "ضرورة النهوض بواقع املرأة والعمل"

سلفيت - اكدت مشاركات في ورشة عمل نفذتها دائرة املرأة والطفل مبحافظة سلفيت امس 
على ضرورة النهوض بواقع املرأة والعمل على اشراكها في عملية التنمية وعدم تهميشها.

وناقشت الورشة احتياجات املؤسسات النسوية باحملافظة والتحديات التي تواجهها، وأهمها 
قضية ضعف اخلدمات املقدمة لقطاع املرأة باحملافظة، بحضور مديرة دائرة املرأة والطفل ميسون 
عثمان وعضو اللجنة االستشارية للخطة التنموية االستراتيجية أ. جناد غنام ومشاركة عدد من 

املؤسسات النسوية باحملافظة.
وفي بداية اللقاء استعرضت عثمان اهداف الورشة التي من اهمها تعزيز دور اجلمعيات ومتكينها 
خللق شبكة اتصال بني دائرة املرأة والطفل واملؤسسات النسوية املختلفة في احملافظة، اضافة الى 
متكني املراة اقتصاديا وسياسيا ورفع كفاءة املؤسسات التي تعنى بشؤون املرأة ورفع مستوى الوعي 

جتاه قضايا املرأة في املجتمع احمللي.
وتطرقت املشاركات بالورشة للحديث عن مشاريع التدريب املهني اخلاص باجلمعيات النسوية 
ضمن اخلطة االستراتيجية حملافظة سلفيت، ومت االستماع ملقترحات املشاركات من مشاريع ملحة 

ميكن تنفيذها في مختلف التجمعات ضمن اولويات احملافظة.
ويذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش واللقاءات التي تنفذها دائرة املراة والطفل 
باحملافظة بهدف النهوض بواقع املرأة وحتسني مستوى عملها وادائها في قرى وبلدات محافظة 

سلفيت وذلك بتوجيهات من عطوفة احملافظ عصام ابو بكر.

تربية قباطية تنفذ ورشة تدريبية 
"للمجالس التعليمية"

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.
في  ياتي  اللقاء  هذا  ان  دراغمة،  رميا  الدكتورة  والتعليم  التربية  مديرة  ذكرت  كلمتها  في 
سياق األنشطة املتعلقة باملجالس التعليمية، والتي تهدف إلى تدريب األعضاء في هذه املجالس 
على حتديد االحتياجات واألولويات، إضافة للتعريف باملهام والصالحيات املنوطة بهم، وكذلك 
آفاق  التربوي في وضع تصورات تربوية، ورسم  العمل  التواصل مع مجمل  آليات  تدريبهم على 
وطموحات العمل، ورصد مؤشرات النجاح، والتقييم، ووضع التوصيات لتعزيز التجارب الريادية، 

ثم متنت د.دراغمة النجاح والتوفيق للمشاركني في الدورة.
ب���دوره���ا، ثمنت م��ي��ادة زي���دان���ي م���ب���ادرة م��دي��ري��ة ت��رب��ي��ة ق��ب��اط��ي��ة ف��ي خ��ل��ق ش���راك���ات مع 
اإلنسان  إعالم حقوق  مركز  نبذة عن  وقدمت  التعليمية،  املجالس  املجتمع احمللي، حتت مظلة 

والدميقراطية)شمس(.
وقدم نيكوال ماسون، نائب مدير مركز جنيف للرقابة الدميقراطية نبذة عن مركز جنيف 
للرقابة والدميقراطية، وعن العمل واملساعدات الدولية واملبادرات التي يقوم بها املركز في مجال 
السلم  وأس��س  املواطن،  أمن  فهم  في  الرسمية  وغير  الرسمية  املؤسسات  تعزيز  فيها  مبا  األم��ن، 

األهلي في املجتمع.
واكد مسؤولة املشاريع فاطمة عريدي من مركز شمس، على ضرورة التخطيط اجليد للمشاريع، 

والذي يتضمن آليات رصد االحتياجات، وآليات أخرى لتلبية هذه االحتياجات.
و تضمنت الورشة، ترتيب األولويات، وحتديد املشاكل، وحتليل ملستوى التعليم باالرتباط مع 
الوضع االقتصادي والتنمية، ثم درس املشاركون بيئة املشكلة، ورصدوا أسبابها.وتدريب املشاركني 
على وضع السياسات والتصورات على شكل أهداف إجرائية من أجل الوصول إلى الغايات واألهداف 

اإلستراتيجية.

مؤمتر علمي في جامعة النجاح حتت شعار 
"سد الفجوة ما بني األدلة العلمية واملمارسة املهنية"

للصحافة  ال���رواد   - الكتوت  غسان   - نابلس 
واإلعالم - عقدت دائرة التمريض والقبالة في 
جامعة النجاح الوطنية مؤمترا علميا احتفاليا 
مبناسبة اليوم العاملي للتمريض والقبالة، حتت 
شعار "سد الفجوة ما بني األدلة العلمية واملمارسة 
املهنية، االستثمار في تعلم وتعليم مهنة القبالة"، 
التمريض والقبالة واملستشفى  بدعم من نقابة 

العربي التخصصي.
 وشارك في املؤمتر الدكتور حمد الله، رئيس 
اجلامعة ووزير الصحة الدكتور فتحي ابو مغلي، 
الدكتور  التخصصي  العربي  املستشفى  ومدير 
والقبالة  التمريض  نقابة  ورئيس  نظام جنيب، 
سليمان تركمان، وعميد كلية التمريض والقبالة 

الدكتورة عائدة أبو السعود القيسي.
فيها  رح��ب  كلمة  الله  حمد  الدكتور  وألقى   
باحلضور واملشاركني في املؤمتر، وقال ان جامعة 
في  رسالتها  لتحقيق  دائمًا  تسعى  وه��ي  النجاح 
مختلف  ف��ي  التعلم  خ��الل  م��ن  املجتمع  خ��دم��ة 
املجاالت وفي أولوياتها التمريض، حتاول باستمرار 
ال��ك��ف��اءات واألج��ه��زة وامل��ع��دات ف��ي مسار  توفير 

الكليات الطبية ومنها التمريض.
أن  إل��ى  أب��و مغلي  أش��ار الدكتور   وف��ي كلمته، 
مستشفى النجاح الوطني اجلامعي هو إجناز وطني 
فرصة  الفلسطيني  للمواطن  سيؤمن  بامتياز 
ب��ج��ودة وكفاءة  الطبية  إل��ى اخل��دم��ات  ال��وص��ول 
وهنأ  التمريض،  مهنة  أهمية  وأكد على  عالية، 

العاملني في هذه املهنة في فلسطني وأكد وقوفه 
إلى جانبهم في مطالبهم املهنية.

جهود  على  ت��رك��م��ان  سليمان  أث��ن��ى  ب����دوره،   
ملد  املؤهلة  ال��ك��وادر  تخريج  في  النجاح  جامعة 
باملمرضني  الفلسطينية  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
التمريض  واق��ع مهنة  األك��ف��اء، كما حت��دث ع��ن 
إلى ضرورة تضافر  وأشار  والقبالة في فلسطني، 
التمريض  اجلهود إليجاد قيادة موحدة لقطاع 

في فلسطني.
 وبني الدكتور نظام جنيب أن مهمة املمرضني 
وامل��م��رض��ات ه��ي حماية امل��رض��ى وااله��ت��م��ام بهم 
والتركيز على خدمتهم التي تعد من أسمى املعاني 

اإلنسانية التي يتمتع بها املمرضون.
 وألقت الدكتورة عائدة أبو السعود القيسي 
كلمة أكدت فيها أهمية مهنة التمريض والقبالة 
واشادت بكفاءة األداء املهني، وناشدت املسؤولني 
االستثمار  والصحية  األكادميية  املؤسسات  في 
املمرضات  سيما  ال  البشرية،  امل���وارد  تنمية  في 
ت��وازن بني  إيجاد  للعمل على  والقابالت، ودعت 
على  والعمل  املؤهلة  التمريضية  الكوادر  نقص 

االستثمار في مهنة التمريض.
 ودعت إلى ضرورة تشجيع املجتمع والطلبة 

على االلتحاق بكلية التمريض والقبالة .
الصحة  وزي��ر  بتكرمي  اجلامعة  رئيس  وق��ام   
ونقابة التمريض واملستشفى العربي التخصصي، 
وف��ي خ��ت��ام امل��ؤمت��ر، ش��ك��رت ال��دك��ت��ورة القيسي 

رئيسة املؤمتر احلضور وأعلنت عن منح جائزة 
أول ممرضة في اإلسالم نسيبة بنت كعب املازنية، 
وقد منحت اجلائزة هذا العام لسليمان تركمان 
ورئيس  املقاصد  التمريض في مستشفى  مدير 
في  لالمتياز  تقديرا  والقبالة  التمريض  نقابة 
املمارسة والقيادة، وذلك للمساهمات التي يقوم 

بها للمجتمع احمللي.
 وتخلل املؤمتر محاضرات شارك فيها الدكتور 
سالم أبو خيزران مبحاضرة عن مبادئ التلقيح 
الصناعي، والدكتورة عائدة أبو السعود القيسي 
االنتان  األدل��ة لعالج  القائمة على  املمارسة  عن 
والصدمة االنتانية، ومهدية الكوني عن املمارسة 
الناجتة على األدلة للوقاية من االلتهاب الرئوي 
املرتبط بجهاز التنفس الصناعي، وجنوى صبح 
والقبالة،  التمريض  تعليم  في  االستثمار  حول 
وال���دك���ت���ورة م����رمي ال���ط���ل ح����ول مت��ك��ني مهنة 
سرحان  عدنان  والدكتور  والقبالة،  التمريض 
من  للوقاية  األدل���ة  على  الناجتة  املمارسة  ع��ن 

مرض االكتئاب.

بلدية نابلس تعقد ورشة للتعريف 
بخدمات احتاد مقدمي خدمات املياه

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة 
ورشة  ام��س  نابلس  بلدية  - عقدت  واإلع��الم 
عمل بالتعاون مع احتاد مقدمي خدمات املياه 
في فلسطني، بهدف التعريف بأعمال ونشاطات 

االحتاد املختلفة.
وح��ض��ر ال���ورش���ة ال��ت��ي ع��ق��دت ف���ي م��رك��ز 
نائب  الثقافي )حمدي منكو(،  نابلس  بلدية 
رئيس البلدية الدكتور حافظ شاهني ورئيس 
االحتاد املهندس عماد الزير ومدير دائرة املياه 
املصري،   عماد  البلدية  في  الصحي  والصرف 

وعدد من رؤساء وأعضاء بعض املجالس احمللية 
املهتمني في  الى عدد من  والقروية باالضافة 

مجال املياه.
اهتمام  ال��ى  ش��اه��ني   الدكتور حافظ  ون��وه 
من  ع���ددا  وتنفيذها  امل��ي��اه  بقطاع  البلدية 
املشاريع احليوية في هذا االطار واهمها مشروع 
اح��دث نقلة  وال���ذي  امل��ي��اه  م��ن  الفاقد  خفض 
نوعية في قطاع املياه في املدينة وعمل على 

اعادة توزيع املياه وفقا ملناطق الضغط.
تنفذ حاليا   ال��ب��ل��دي��ة  ان  ش��اه��ني   وق����ال  

املنطقة،  في  الصحي  الصرف  مشاريع  اضخم 
والذي  الغربية  التنقية  محطة  مشروع  وهو 
من املتوقع االنتهاء منه وتشغيله نهاية العام 
احلالي، االمر الذي سيعمل على حتسني الواقع 
البيئي والزراعي ، باالضافة الى قيام البلدية 
وبدعم من بنك التنمية االملاني بدراسة اقامة 

محطة تنقية للمنطقة الشرقية أيضا.
الزير حملة عن  املهندس عماد  بدوره قدم 
ن��ش��أة احت���اد م��ق��دم��ي خ��دم��ات امل��ي��اه وت��اري��خ 
والهيئات  يقدمها  التي  واخل��دم��ات  تأسيسه 
وال��ب��ل��دي��ات امل��ش��ارك��ة ف���ي ع��ض��وي��ة االحت���اد 
والنشاطات العامة التي يقدمها االحتاد والتي 
تتلخص ف��ي ت��ب��ادل اخل���ب���رات  ب��ني اع��ض��اء 
االحت�����اد، ب��االض��اف��ة ال���ى ت��ن��ظ��ي��م ال��ت��دري��ب 
الضفة  وق��رى  مدن  في مختلفة  العمل  وورش 

الغربية.
واش��ت��م��ل��ت ورش�����ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ع����دد من 
خفض  وح���دة  بنشاطات  تتعلق  امل��داخ��الت 
الفاقد في بلدية نابلس، باالضافة الى عرض 
الهم الدراسات اخلاصة التي مت تطبيقها في 
مجال ادارة الفاقد من املياه وكيفية التعامل 
م��ع��ه��ا، وق���دم ه���ذه امل��داخ��ل��ة امل��ه��ن��دس ف��راس 

الوادي.
دائ��رة  من  احلبش  هنا  املهندسة  وش��ارك��ت 
املياه مبداخلة شرحت فيها دور نظم املعلومات 
امل��ي��اه،  مشاريع  تنفيذ  ف��ي   GIS اجلغرافية 
وتشكيل فرقة لل GIS تابعة الحتاد مقدمي 
باالحتاد  التحصيل  فرقة  رئيسة  ام��ا  امل��ي��اه. 
سيما بعارة، فقدمت حملة عن عملية حتصيل 
رسوم املياه في مصالح املياه، وأهمية حتسينها 
عملية  تواجه  التي  واملعوقات  املشاكل  واه��م 
التحصيل. يذكر ان االحتاد يضم في عضويته 
145 عضوا من مقدمي خدمة املياه وعدد من 

املؤسسات الدولية.


