
9االربعاء 2012/7/18 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الصحة/اإلدارة العامة للتعليم الصحي

إعــــــــــالن
عن قبول طلبات االلتحاق بكلية ابن سينا للعلوم الصحية

تعلن كلية ابن سينا عن فتح باب قبول طلبات االلتحاق بالكلية للفرع  العلمي فقط   

 )  ذكور وإناث( للعام الدراسي 2013/2012 ،وذلك إعتبارًا من )22\7\2012(ولغاية )29\7\2012(،لتخصصي :
1- برنامج بكالوريوس تمريض ، ومدة الدراسة اربع سنوات . 
2- - برنامج  بكالوريوس قبالة ، ومدة الدراسة أربع سنوات . 

أواًل : على الراغبين في تقديم طلبات االلتحاق مراجعة القبول والتسجيل   في مقر الكلية في حواره – نابلس  ، وذلك من )الساعة 8:30 صباحا  
-1.30  بعد الظهر (للحصول على طلب مقابل خمسين شيكاًل غير مستردة .

ثانيًا : الوثائق المطلوبة مع طلب االلتحاق حين تقديمه :- 
1- صورة مصدقة عن كشف عالمات التوجيهي بمعدل ال يقل عن 65% في الفرع العلمي.

2- صورة مصدقة عن شهادة الصف العاشر والحادي عشر .
3- صورة عن الهوية الشخصية .

4- صورة عن شهادة الميالد .
5- صورتين شخصيتين .

ثالثًا : الرسوم المستوفاة من المقبولين في برنامج التمريض   .
أ- رسوم الساعة المعتمدة .

*خمسة دنانير للساعة المعتمدة للطلبة اللذين سيلتزمون بالعمل في وزارة الصحة بعد التخرج . 
  *خمسة عشر دينارًا للساعة المعتمدة للطلبة الذين ال يريدون االلتزام بالعمل في وزارة الصحة بعد التخرج.  

ب- ثمن كتب التخصص )1800 شيكل (.
ج- ثمن الزي الرسمي )110 شيكل(  .

رابعًاًً :-  الخدمات والحوافز التي تقدمها الكلية لطلبة التمريض أثناء الدراسة:-
1- تأمين صحي مجاني .

2- يتخرج الطلبة بدرجة البكالوريوس في التمريض، بوظيفة مؤمنة في وحدات وزارة الصحة للطلبة الملتزمين.    
3- يعفى من الرسوم الجامعية الطلبة االوائل اللذين  تندرج أسماؤهم  على لوحة الشرف بعد الفصل الدراسي االول.

خامسا  : الرسوم المستوفاة من المقبوالت في برنامج القبالة   .
- تعفى الطالبات المقبوالت في برنامج القبالة اللواتي سيلتزمن بالعمل في وزارة الصحة بعد التخرج  من الرسوم الدراسية بناء على قرار معالي 

وزير الصحة .
- خمسة عشر دينارًا للساعة المعتمدة للطالبات اللواتي ال يردن االلتزام بالعمل في وزارة الصحة بعد التخرج.  

- ثمن كتب التخصص )1800 شيكل(.
- ثمن الزي الرسمي )110 شيكل( .

سادسا :-  الخدمات والحوافز التي تقدمها الكلية لطالبات القبالة أثناء الدراسة:-
1- تأمين صحي مجاني لجميع الطالبات .

2- تتخرج الطالبة بدرجة البكالوريوس في القبالة بوظيفة مؤمنة في وحدات وزارة   
   الصحة .
مالحظة:- 

- ستكون نسبة الذكور الى االناث في القبول %10 .
- سيتم اإلعالن عن موعد المقابالت في الصحف المحلية .

وزارة الصحة

إعالن

برنامج دبلوم التأهيل التربوي

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

للفصل األول من العام الدراسي 2013/2012.

يهدف برنامج دبلوم التأهيل التربوي إلى اعداد وتأهيل معلمي المدارس في المرحلتين األساسية العليا والثانوية 

لتعليم التخصصات  التالية على النحو اآلتي:

 المرحلة الثانوية: اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، اللغة الفرنسية، ، الرياضيات،  تكنولوجيا المعلومات،  الفيزياء، 

الكيمياء، األحياء ، الجغرافيا، التاريخ ، االقتصاد واالدارة. ) ويسمح لخريجي هذا البرنامج التعليم أيضًا في المرحلة 

األساسية العليا(.

المرحلة األساسية العليا: التكنولوجيا، العلوم، االجتماعيات.

يتم تعبئة طلبات االلتحاق الكترونيًا من خالل الرابط التالي  /http://admission.birzeit.edu،  وذلك ابتداء من يوم 

الخميس الموافق 2012/7/17 وحتى موعد اقصاه يوم االثنين الموافق 2012/8/6.

يتم دفع رسم طلب االلتحاق )40 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:-

  صورة شخصية .

  صورة عن الهوية الشخصية.

  صورة مصدقة عن كشف عالمات إمتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة .

  صورة مصدقة عن درجة البكالوريوس .

  صورة مصدقة عن كشف عالمات البكالوريوس.

  شهادات خبرة ) إن وجدت (.

تبدأ الدراسة للفصل األول من العام الدراسي 2013/2012 يوم األربعاء 2012/8/22 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

  13\ADM\2012  إعالن طرح عطاء رقم
 VW العتماد كراجات وشراء قطع لسيارات السافانا و

الضفة  مدن   بجميع  كراجات  الفلسطيني  عن حاجتها  العتماد  األحمر  الهالل  تعلن جمعية 
الكراجات  فعلى   ، لها  الالزمة  القطع  وتوفير  اإلسعاف  لسيارات  صيانة  بعمل  للقيام  الغربية 
المسجلة والراغبة بالمشاركة التوجه لمقر الجمعية لشراء كراسة العطاء وذلك اعتبارًا من يوم 
األربعاء  الموافق 18\7\2012  و حتى  يوم األربعاء   الموافق  25\7\2012  من الساعة التاسعة  
صباحًا و حتى الساعة الثانية   بعد الظهر،  ما عدا يوم الجمعة و السبت  ، الكائن في شارع القدس  

الرئيسي – البيرة ،  دائرة المشتريات ، الطابق السادس  . 
للموردين  المؤهلين و المرخصين الحق في االشتراك ، علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض  هو 
يوم األحد  الموافق  5\8\2012   حتى الساعة الواحدة ظهرا  ، و ذلك في صندوق المناقصات 

الموجود في دائرة المشتريات بمقر جمعية الهالل االحمر الفلسطيني الكائن في البيرة  .
1. ثمن  كراسة العطاء 100 شيكل  غير مستردة    

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 
3. الجمعية  غير ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
لالستفسار عن العطاء يمكن االتصال مع دائرة المشتريات بجمعية الهالل االحمر الفلسطيني 
على االرقام التالية : هاتف 022978536   فاكس  022406518  ، أما بخصوص القطع فاالتصال 

على جوال رقم 0599254989

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

أطفال طوباس يكتبون رسائل تضامن ودعم لألسير الريخاوي
طوباسـ  "وفا": اختار أطفال محافظة طوباس وزهراتها 
التضامن مع األسير أكرم الريخاوي الذي يخوض معركة 
الجوع ألجل الكرامة لليوم الثامن والتســـعين في حرب 
هـــي األطول في الكـــون، بكتابة رســـائل تضامن ودعم 

وحرية له، بعدد األيام التي قضاها في إضرابه.
وتحلـــق األطفـــال بالتناوب حـــول طاولـــة داخل قاعة 
بلدية طوباس، امس، وخطوا للريخاوي عبارات ورســـائل 
عبر عن دعمها إلضرابـــه، بمبادرة من وزارة 

ُ
ورســـومات ت

اإلعـــام ونادي األســـير، علـــى هامش االعتصـــام الذي 
أطلقته فعاليات محافظة طوباس ألسري الحرية.

وتكررت عبارات الصمود في رســـائل األطفال وحفلت 
بعبـــارات دمجت بين األمل والدعـــم للريخاوي من جهة، 

والثقة بالحرية في نهاية المطاف من جهة أخرى.
وأشـــار منســـق وزارة اإلعام في طوباس عبد الباسط 
خلف، أن الـــوزارة تأمل لرســـائل الحريـــة للريحاوي أن 
تصل أصحـــاب الضمائر الحية والمؤسســـات الحقوقية 

واإلعامية في أرجاء األرض؛ لتســـليط الضوء على موته 
التدريجـــي، وعدم انتظـــار عودته إلـــى عائلة في كفن 
أبيـــض، يصبغ وحشـــية االحتال الســـوداء بوصمة عار 

أخرى.
وأضاف أن الريخاوي تجاوز األسير اإليرلندي، وصاحب 
أطول إضراب عالمي )بوب سانز( الذي سقط في السجون 
البريطانيـــة بعـــد 65 يومًا من معركة األمعـــاء الخاوية. 
وتفوق على محمود السرســـك، الـــذي خاص 96 يومًا في 

اإلضراب، قبل االنتصار على السجان بالحرية.
وقال مدير نادي األســـير في طوباس محمود صوافطة، 
إن الرســـائل تؤكد أن شـــعبنا لن يترك أسراه لوحدهم 
في معركتهم ضد الســـجان، وسيواصل دعمهم بكل ما 

يمتلكه من قوة ومقدرات وأشكال إبداعية.
وأكد أن األطفال تحدوا الحر والشـــمس، وتضامنوا مع 
الريخاوي والبرق والصفدي والشـــراونة الذين يواصلون 

معركة األمعاء الخاوية، ومع كل أسرى الحرية.

اطفال طوباس يتضامنون مع األسير أكرم الريخاوي.

االحتالل يعتقل 5 شبان 
من نابلس على حاجز جبع

نابلس ـ "األيـام": قالت مؤسســـة التضامن لحقوق اإلنسان إن قوات االحتال 
اعتقلت، مســـاء أول من أمس 5 شبان من مدينة نابلس كانوا في طريقهم إلى 

مكان عملهم.
وذكر الباحث في مؤسســـة التضامن احمد البيتاوي أن االحتال اعتقل عامر 
عبـــد القادر الجد )31 عامًا(، ورمضان وليد الدايـــة )27 عامًا(، وعبد الكريم أنور 
منى )25 عامًا(، وإبراهيم زياد الشـــنار )22 عاما( وابن عمه رائد إياد الشنار )22 

عاما(.
وأوضح البيتاوي أن الشـــبان الخمســـة الذين يعملون في مجـــال الدهانات 
والديكور، كانـــوا في طريقهم إلى بلدة الرام، شـــمال القدس، للعمل في أحد 
المنـــازل، إال أن جنود االحتـــال المتواجدين على حاجز جبع جنـــوب رام الله، 
أوقفوا ســـيارتهم ثم أجبروهم علـــى النزول منها، مبينـــًا أن الجنود احتجزوا 
الشـــبان ألكثر من 7 ســـاعات متواصلة تحت أشعة الشـــمس الحارقة، بعد أن 
قاموا باستجوابهم، ثم نقلوهم في ساعات المساء إلى معسكر "حوارة" جنوب 

نابلس بعد مصادرة سيارتهم، ولم يسمحوا لهم بالتواصل مع أهاليهم.

تواصل فعاليات مؤتمر الرياضيات 
والفيزياء الثالث في "البوليتكنك"

الخليل ـ "األيام": تواصلت في جامعة بوليتكنك فلســـطين بالخليل، 
أمس، فعاليات المؤتمر الفلســـطيني الثالث في الرياضيات والفيزياء، 
حيث شملت محاضرة علمية ألقاها العالم الفلسطيني البروفسور صابر 
العايدي، الذي يعمل باحثًا ومدرســـًا في جامعـــة Trinity في الواليات 
المتحدة األميركية، حول تطبيق نظريـــة االنفراد في مجالي االقتصاد 
والعلـــوم الحياتية؛ بهـــدف إيجاد حلول لمشـــاكل تواجـــه االقتصاد 
العالمي، وأخـــرى مرتبطة بأنواع مـــن النباتات والحيوانـــات المهددة 

باالنقراض.
وشـــملت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر عرض 14 بحثًا في الرياضيات 
والفيزيـــاء النظرية والتطبيقية مـــن قبل علماء وباحثيـــن من إيطاليا 
وألمانيـــا وتايلنـــد وبريطانيـــا وفرنســـا والبرتغال واإلمـــارات العربية 
المتحدة، إلى جانب عدد من الباحثين من الجامعات الفلسطينية، فيما 
شـــملت الجلســـات المســـائية محاضرة علمية للعالم الهندي "ناريش 
دانش" من المركـــز الهندي لعلم الفلك بعنوان "اينشـــتاين للجميع"، 
حول النظرية النســـبية النشـــتاين واهميتها وإمكانية تطبيقيها في 

علم الفلك والرياضيات والفيزياء والعلوم المختلفة األخرى.
وعرضت خـــال الفعاليـــات أبحاث لعلمـــاء وأكاديميين مـــن تايلند 
والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وسلطنة عمان وباحثين آخرين من الجامعات 
الفلســـطينية )16 بحثًا( حول مواضيـــع مرتبطة بتطبيقات مختلفة في 
الرياضيـــات التطبيقيـــة والنظرية، والفيزيـــاء التطبيقية، في مجاالت 
الطاقة النظيفة وأشباه الموصات والتلوث اإلشعاعي وارتباطها بالواقع 

الفلسطيني.
وأشـــار رئيس اللجنة اإلدارية للمؤتمر امجد برهـــم، إلى أن فعاليات 
المؤتمـــر تواصلـــت دون اي معيقات وشـــهدت تفاعا جيـــدا من قبل 
المشـــاركين والمهتمين بمجاالت األبحـــاث والمحاضرات المعروضة، ال 
ســـيما واّن جزءًا كبيرًا من األبحاث المقدمة تتعلق بمشـــاكل تطبيقية 

ترتبط بالواقع الفلسطيني.
وكانت الجامعة نظمت، أمس، رحلة إلى بيت لحم ضمت المشـــاركين 

في المؤتمر، حيث زاروا اهم المناطق السياحية والدينية واألثرية.

حميد يطلع وفدًا برلمانيًا 
كنديًا على أوضاع الخليل

الخليـــل – "األيـام": أطلع محافـــظ الخليل كامل حميد، أمـــس، وفدًا برلمانيًا 
كنديًا من "الحزب الديمقراطي الكندي الجديد" على األوصاع التي يعيشـــها 
المواطنون فـــي المحافظة جـــراء االنتهاكات اإلســـرائيلية، فيما جرى البحث 
خال اللقاء ســـبل توطيد العاقات والتعاون المســـتقبلي، خاصة دعم أهالي 
المحافظة في مواجهة الوضع الصعب الذي يعيشونه جراء استمرار االحتال.

واســـتعرض حميد خال اللقاء الوضع العام في محافظة الخليل وممارســـات 
جنـــود االحتال على األرض وتعدياتهم علـــى المواطنين وممتلكاتهم، الفتًا 
إلى مواصلة قوات االحتال بناء الجدار الفاصل وتوســـيع المستوطنات وإقامة 
132 حاجزا بالمدينة وحدها، وإلى اعتداءات المســـتوطنين اليومية في البلدة 
القديمـــة من المدينـــة ومواقع مختلفة مـــن المحافظة أقيـــم فيها عدد من 

المستوطنات.
من جهته، عبر عضو الوفد "دون ديفيس" عن تفهمه للمشاكل التي يعانيها 
الشعب الفلسطيني تحت االحتال، حيث وعد وزماؤه بالعمل لدى حكومتهم 

من اجل تقديم الدعم الازم للفلسطينيين.

خالل زيارته مركز "شمس" في رام الله

وفد شبابي حقوقي دنماركي يطلع 
على انتهاكات االحتالل ومعاناة المواطنين

جنيـــن - محمد باص: زار وفد شـــبابي 
حقوقي دنماركي يمثل مؤسسة "الدعم 
أمـــس، مركز إعام  الدنماركية،  الطارئ" 
حقوق اإلنســـان والديمقراطية "شمس" 

في مدينة رام الله.
وعبـــر منســـق العاقـــات العامـــة في 
المركـــز، محمـــد حمايـــل، عن ســـعادة 
القائمين على المركز بهذه الزيارة التي 
قـــال إنها تكتســـب أهميـــة خاصة في 
إطاع المجتمـــع الدولي على األوضاع في 
األراضي الفلســـطينية، ومعاناة الشعب 
الفلسطيني، جراء السياسات الممنهجة 

من االحتال.
وعبـــر حمايل عـــن أمله فـــي أن تكون 
هذه الزيارة، بمثابة نقطة بداية للتبادل 
الشـــبابي بين مركز "شـــمس" ومؤسسة 

"الدعم الطارئ" الدنمركية.
وقال إن الدنمارك، شكلت وال تزال البلد 
الصديق لفلسطين، رغم بعدها عنها من 
الناحيـــة الجغرافية، لكنها قريبة عليها 
في مواقفها الشجاعة في األمم المتحدة 
وفي هيئاتها المختلفة، ودعمها الكامل 

للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأضـــاف، إن الدنمارك مـــن أول الدول 
التي اعترفت بالسلطة الوطنية، ومنظمة 
التحرير، ومن أوائل الدول التي افتتحت 
ســـفارة لها في فلســـطين، وهـــي التي 
تحتضـــن الجاليـــة الفلســـطينية ثاني 
أكبر جاليـــة عربية هنـــاك، وزاد عددها 
بعد خـــروج المقاومة من بيـــروت، وبعد 
حرب المخيمات الظالمـــة على الاجئين 

الفلسطينيين في لبنان.
وتابـــع، "إن هـــذه الدولـــة احتضنـــت 
الفلســـطينيين على أراضيها، في الوقت 

التي أغلقت أمامهم أبواب أخرى".
وكانت في اســـتقبال الوفد الدنماركي 
إلـــى جانب حمايل، منســـقة المشـــاريع 
فـــي مركـــز "شـــمس"، ميـــادة زيداني، 
والمستشارة القانونية، المحامية شروق 
أبو قرع، ومنســـق وحدة اإلعام، إبراهيم 

العبد.
وأطلـــع ممثلـــو مركز "شـــمس"، الوفد 
االحتـــال  انتهـــاكات  علـــى  الضيـــف 
وممارسات  الفلســـطيني،  الشـــعب  ضد 
المســـتوطنون وقـــوات االحتـــال، ومـــا 
يتعـــرض لـــه الفلســـطينيون مـــن قتل 
وتشـــريد وهدم منازل ومصادرة أراضي 

الوفد الشبابي الدنماركي.

رام الله: "النقل والمواصالت" تقّيم 
المرحلة الثانية من برنامج مراكز التمّيز

رام اللـــه - "األيـام": نظمت وزارة النقـــل والمواصات في رام الله، أول 

من أمس، ورشة عمل لعرض تقرير المرحلة الثانية للتقييم الذاتي من 

برنامـــج مراكز التميز، الذي يهدف الى إنشـــاء واختبار مقاييس األداء 

المؤسسي، في إطار مشروع تنمية قدرات موظفي السلطة الوطنية.

وأشـــاد وزير النقل والمواصات د. علي زيدان بكل من ساهم وشارك 

في إنجاح هذا العمل، مشـــيرًا الى أهمية الورشـــة لما تمثله من ركيزة 

أساســـية لبناء عمل قادر على النهوض وتطوير وتطبيق خطة التحول 

المؤسسي المبنية على نتائج التقييم الذاتي.

من جهتـــه، ثمن المدير التنفيـــذي لبرنامج تعزيز قدرات الســـلطة 

الوطنية جاريـــت دورر الجهود الذاتيـــة لفريق برنامـــج التميز التابع 

للوزارة في إنجاز المرحلة الثانية للتقييم الذاتي، والتعاون الذي لمسه 

ولقاه من فريق التميز من خال ســـعيهم لتحمل مسؤولياتهم وصوال 

الى تحقيق األهداف المرجوة لبرنامج التميز.

بـــدوره، عّرف عضو لجنة التنســـيق والمتابعة مديـــر دائرة العاقات 

الخارجيـــة والدوليـــة رأفت عمر الظاهـــر تعريفي بالبرنامـــج وأهدافه 

وأهميته مستعرضًا مراحل تكوين البرنامج بين عامي 2009 و2011.

واســـتعرض قائد معيـــار المعرفة مدير دائرة الرقابـــة الفنية عطية 

مفـــرح، نقـــاط الضعف المســـتوحاة من تقريـــر التقييـــم الذاتي في 

المرحلتين األولى والثانية، والشـــاملة لمعايير التميز الخمسة بغرض 

الخـــروج بحلول مناســـبة من خال مناقشـــات وحوارات بنـــاءة )عصف 

ذهني( بين فرق العمل بغية تحويـــل نقاط الضعف الى نقاط قوة بما 

يخدم ويساعد في تحقيق أهداف واستدامة برنامج التميز. 

وعرض قائد معيار القيادة  نزار بركات تقرير التقييم الذاتي الثاني 

مشـــيرًا الى نتائج تقييم المعايير الخمسة وتوضيح النسب والموزون 

العام ألداء الوزارة إضافة الى بيان آلية تشـــكيل الفرق للمرحلة الثانية 

وكيفية توزيع المهام.

وفي ختام الورشة التي شارك فيها، قادة المعايير وعدد من موظفي 

الـــوزارة من ذوي االختصـــاص والعمل، قدمت لبنى نـــزال عضو اللجنة 

العليا للتميز مدير عام التدريب والتطوير عرضا للتوصيات واألولويات 

للمرحلة القادمة بهدف استدامة برنامج التميز.

وبناء مســـتوطنات واعتقـــاالت وتنكيل، 
وصوال إلـــى الحواجز التـــي تقطع أوصال 
الضفة الغربية، وجدار الفصل العنصري، 
وتقطيع أوصال الوطن، إلى جانب سياسة 

التعطيش.
واســـتعرضوا، التحديـــات التي تواجه 
مؤسسات حقوق اإلنســـان، واالنتهاكات 
اإلســـرائيلية بحق نشطاء حقوق اإلنسان، 
التـــي تواجه  والمعيقـــات والتحديـــات 

الصحافيين الفلسطينيين.
من جهتها، عبرت رئيسة وفد مؤسسة 
"الدعـــم الطارئ" الدنمركية، كريســـتينا 
كايـــزر، عـــن ســـعادتها وأعضـــاء الوفد 
لزيارة فلســـطين، وااللتقـــاء بالعديد من 
الشـــخصيات والمؤسسات األهلية فيها، 
واإلطاع عن كثب على األوضاع فيها، وما 
يعانيه الفلســـطينيون جراء الممارسات 

اإلسرائيلية.
وقالت، "إن بناء قيم ثقافية مشـــتركة 
تعتمد التســـامح وقبول اآلخر وتعزيزها 
لدى المجتمع بشـــكل عام والشباب على 
وجه الخصوص وتشجيعهم على نشرها، 
وما يلي ذلك من تقبلها اجتماعيا، سيزيل 
اآلراء المســـبقة عـــن الصـــورة النمطية، 
وسيعزز من القيم اإليجابية في المجتمع 
باعتبارها قيما إنســـانية يجب تعزيزها 
لدى كافة شرائح المجتمع عبر اعتمادها، 

بشكل سيقود إلى توطيد أواصر الصداقة 
والتضامن بين الشعوب، وتعزيز واحترام 
حقـــوق اآلخرين، وصيانة التعدد والتنوع 
الحوار، ومناهضة  الثقافي، وإغناء ثقافة 
التعصب، وإكســـاب جميع الناس مناعة 
قوية ضـــد خطاب الكراهيـــة، وصوال إلى 
مرحلـــة يكـــون فيها الخطـــاب العقاني 
والمعتدل هو الســـائد، لكي يؤسس إلى 
بين  العاقة  أســـاس  باعتبارها  الصداقة 

الشعوب".
الـــذي  البنـــاء  الحـــوار  "إن  وأضافـــت، 
يســـتلهم من روح الحضارات والثقافات 
اإلنســـانية المتعاقبة عبر العصور، يحتم 
علينا بذل جهود مضاعفة لتشجيع الحوار 
بين الحضارات والثقافات، واإلسهام في 
دعـــم كل الجهـــود المبذولة علـــى أكثر 
من صعيد، من أجل إقرار األمن والســـلم، 
وإشـــاعة روح التســـامح والتعايـــش بين 
الشـــعوب واألمم، من خال تعزيز الحوار 
الحضـــارات  بيـــن  النزيـــه  الموضوعـــي 

والثقافات".
وتنـــاول اللقـــاء مع الوفـــد الدنماركي، 
تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي، وعملية 
الســـام، واالنتهاكات اإلسرائيلية، ودور 
اإلعام االجتماعي في تشـــكيل رأي عام 
وفضـــح االنتهـــاكات اإلســـرائيلية بحق 

الشعب الفلسطيني.


