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يعلن مركز سكولورشيب للتدريب واخلدمات اجلامعية عن فتح باب التسجيل لدورتني، دورة فن 
خدمة العمالء ودورة محاسبة لغير احملاسبني.

فن خدمة العمالء
األهداف الرئيسية للدورة:

•أن يتقبل املوظفون وبقناعة ان الزبون هو جزء من  	
خدمته  علينا  وواج��ب  عليه  دخيال  وليس  العمل 

بشكل لطيف 
ت��ف��وق توقعات  امل��ت��م��ي��زة وال���ت���ي  •وص����ف اخل���دم���ة  	
وكعمل  اجلميع  من  تطبيقها  على  والعمل  العمالء 

جماعي .
ال��ت��ي سيتم حتقيقها من  ال��ف��وائ��د  •ال��ت��ع��رف ع��ل��ى   	

تقدمي خدمة متميزة 
•إك��س��اب امل��ه��ارات ال��الزم��ة لبناء ع��الق��ة ج��ي��دة مع  	

العمالء.
التواصل )التعامل( مع امناط  املتدربون   •ان يتقن  	

السلوك املختلفة من العمالء
من  متنعهم  ال��ت��ي  املعيقات  اه��م  على  يتعرفوا  •ان  	

تقدمي خدمة متميزة للعمل على جتنبها .
تقدمي  الية  لتحسني  جماعية  عمل  خطة  •وض��ع  	
خ���دم���ات اف��ض��ل ل��ل��ع��م��الء ومب���ا ي���ت���الءم م���ع خطة 

الشركة.

المحاسبة لغير المحاسبين
األهداف الرئيسية للدورة:

•تعريف املشاركني  باملفاهيم احملاسبية األساسية. 	
ب���ال���دورة احمل��اس��ب��ي��ة وأساليب  امل��ش��ارك��ني  •ت��ع��ري��ف  	
والتسويات  احملاسبية  القيود  وترحيل  تسجيل 

اجلردية. 
امل��ال��ي��ة األساسية  ب��ال��ب��ي��ان��ات  امل��ش��ارك��ني  •ت��ع��ري��ف  	

وأهميتها وفوائد كل بيان مالي.
لغرض  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  وتفسير  حتليل  •كيفية  	

اتخاذ القرارات اإلدارية.

مدة الدورة: 15 ساعة تدريبية
الى    2:30 الى اخلميس من  أيام االنعقاد:من يوم االحد 

5:30 مساًء
تاريخ البدء:االحد 19  شباط 2012

مدة الدورة: 20 ساعة تدريبية
أيام االنعقاد:السبت:3:00-5:00 واالثنني 7:30-5:30

تاريخ البدء:االثنني 20 شباط 2012

ملزيد من املعلومات و للتسجيل يرجى االتصال على 
  info@scholarship.ps االمييل  عبر  او   022986515

او زيارة موقعنا االلكتروني
www.scholarship.ps

سلــطة املـــياه و املــجـاري
بيت حلم – بيت جاال – بيت ساحور

طريق بيت حلم بيت ساحور
تلفون 2685 -274  فاكس 3606 274 ، ص.ب. 112

 تعلن سلطة املياه واملجاري بيت حلم بيت جاال  بيت ساحور عن رغبتها ملء الشواغر التالية:

أوال”: مدير مالي وإداري وفق املواصفات التالية:
•درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة معترف بها مع تخصص أساسي أوفرعي  في احملاسبة ويفضل  	

درجة املاجستير في مجال اإلدارة واملالية أو ما يعادله من خبرة.
• واملقدرة على إعداد البيانات املالية وفقا« لها. 	IFRS إملام مبعايير احملاسبة الدولية

• سنوات منها خبرة سنتني على األقل في اإلدارة املالية وإدارة األفراد. خبرة عملية ال تقل عن 5	
•خبرة في مجال اإلدارة والتخطيط والتطوير املؤسسي، مبا في ذلك إعداد املوازنات، ومتابعة تنفيذ اخلطط و  	

حتديد أولويات العمل.
•قدرة جيدة على حتليل وتفسير البيانات املالية وعمل ملخص تنفيذي لألداء املالي.  	

•خبرة في استخدام برامج احملاسبة وبرنامج األكسل. 	
•املقدرة على التواصل باللغة العربية واإلنكليزية بصورة مختصرة ودقيقة و فعالة مبا فيها كتابة التقارير. 	

  ثانيا« : مساعد/مساعدة تنفيذية وفق املواصفات التالية:
• درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة معترف بها. 	

• سنوات منها خبرة سنة على األقل في الدعم املكتبي لالدارة التنفيذية. خبرة عملية ال تقل عن 3	
. • 	Word، Excel، PowerPoint(( خبرة في استخدام برامج مايكروسفت

•املقدرة على التواصل باللغة العربية واإلنكليزية بصورة مختصرة ودقيقة و فعالة مبا فيها كتابة التقارير. 	

 ثالثا«: مهندس/ة مدني وفق املواصفات التالية:
بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة معترف بها 1 .

خبرة عملية في مجال التصميم واالشراف على شبكات املياه والصرف الصحي . 2 .
3 .AutoCAD، GIS، EPANET  ) Primavera،( معرفة جيدة  ببرامج الهندسة املدنية

. ) 4 .GIS(يفضل من لديه خبرة عملية في ادارة املعلومات اجلغرافية
. 5 القدرة على التواصل باللغة العربية واالجنليزية بصورة مختصرة ودقيقة.

القدرة على كتابة التقارير واملقترحات الفنية بطريقة علمية و دقيقة. 6 .

رابعا” : مراقب أشغال وفق املواصفات التالية:-
حاصل على شهادة الثانوية العامة 1 .

احلديد   ( املختلفة  املياه  لشبكات  والتمديدات  الصيانة  العمال  كمراقب  سنوات   2 .5 عن  تقل  ال  عملية  خبرة 
والدكتايل والبولي ايثيلني( .

القدرة على قيادة وحتفيز فريق . 3 .
حاصل على رخصة قيادة سارية املفعول. 4 .

خامسا”: فني عدد 2 وفق املواصفات التالية:-
خبرة عملية التقل عن 3. 1 سنوات في صيانة ومتديدات شبكات املياه املختلفة )حديد ، دكتايل ، وبولي ايثلني(

خبرة عملية ال تقل عن 3. 2 سنوات في اعمال التصليحات للمنشآت اخلراسانية واالرصفة وبالط الشوارع .
يفضل من لديه رخصة قيادة سارية املفعول و يجمع بني الشرطني االول والثاني. 3 .

مالحظات:
1 - على جميع املتقدمني أن يكونوا من سكان منطقة خدمة سلطة املياه واملجاري بيت حلم بيت جاال بيت ساحور

2 - كل من تقدم بطلب سابق عليه احلضور لتفعيل الطلب.
مقر السلطة في بيت حلم –مكتب شؤون املوظفني  من  التوظيف  وطلبات  الوظيفي  الوصف  على  احلصول  ميكن   -  3
وذلك أثناء الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر ما عدا األحد.  تسلم طلبات التوظيف 

في مقر السلطة  حتى موعد أقصاه 2012/2/27.
4 - سيتم االتصال فقط مع املتقدمني الذين تنطبق عليهم الشروط املدرجة أعاله.
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وظائف شاغرة 
تعلن شركة جعفر لالستيراد والتوزيع 

عن وجود الشواغر التالية :

مندوبو مبيعات لمنطقة القدس + رام اهلل + نابلس
شروط الوظيفة :

•خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال املبيعات 	
•لديه رخصة قيادة سارية املفعول. 	

•مؤهل جامعي او ما يعادله 	

يرجى ممن  يجد في نفسه الكفاءة ارسال السيرة الذاتية على فاكس رقم : 2447006 ، أو احلضور 
شخصيا الى مكاتب الشركة في بيرنباال / خلف مصنع النبالي للبالط . في موعد اقصاه 2012/2/16م 

maher@jafargroup.com : او ارسالها  الى البريد االلكتروني

االدارة 
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جمعية اإلحتاد النسائي العربي
فلسطني - نابلس

تأسست سنة 1921 
اعالن  هام صادر عن جمعية اإلحتاد النسائي العربي-نابلس

أنها قررت  – نابلس  العربي  النسائي  الهيئة اإلدارية جلمعية اإلحتاد  تعلن 
اإلدارة  مجلس  انتخابات  وإجراء  لالنعقاد  للجمعية  العامة  الهيئة  دعوة 

اجلديد وفقا ملا يلي:
في  عصرا  والنصف  الثالثة  الساعة   1 .2012/3/8 اخلميس  يوم  األولى  اجللسة 
مقر اجلمعية، وفي حال لم يكتمل النصاب ستكون اجللسة الثانية يوم اخلميس 

3/15/ 2012 بنفس جدول أعمال اجللسة األولى وفي نفس الزمان واملكان.
نهاية دوام  والقدامى هو  اخر موعد لتسديد االشتراكات لألعضاء اجلدد  2 .
عام  عن  االشتراكات  تسديد  يجب  بأنه  علما   2012/2/29 األربعاء  يوم 

2011 كحد أدنى.
مراجعة  اجلديد  اإلدارة  مجلس  لعضوية  بالترشيح  الراغبات  االخوات  3 .
ساعات  خالل   ،2012/3/5 االثنني  يوم  الترشيح  منوذج  لتعبئة  اجلمعية 

الدوام الرسمي للجمعية .
يوم الثالثاء 2012/3/6. 4 للراغبات باالنسحاب من الترشيح.

األخوات الراغبات باالنتساب لعضوية الهيئة العامة بإمكانهن مراجعة اجلمعية  5 .
خالل ساعات الدوام الرسمي لتعبئة طلبات االنتساب.

جدول أعمال الهيئة العامة: 6 .
•تالوة التقريرين اإلداري واملالي واملصادقة عليهما. 	

•تعيني مدقق حسابات للجمعية. 	
•اجراء انتخابات مجلس اإلدارة اجلديد. 	

مالحظه: في حالة اكتمال النصاب في اجللسة االولى بتاريخ 2012/3/8 سيتم 
اجراء انتخابات مجلس اإلدارة اجلديد خالل هذه اجللسة.

عهود يعيش/قناديلو / رئيسة اجلمعية
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للمعنيين فقط
اعـــالن هــام

الى اصحاب الدخل احملدود ....
فرصتك اآلن ... احجز فورا

مبناسبة البدء في تنفيذ املشروع اجلديد

شقق سكنية  للبيع
 نقداَ وبالتقسيط وبأسعار مناسبة  

دفعة أولى والباقي بالتقسيط املباشر وبدون فوائد
الموقع – رام اهلل – عين الكرزم
 قرب جامعة القدس المفتوحة

مواصفات العمارة :
 تقع على شارعني – بيت درج عدد 2  – مصعد عدد 2 

-  كراج سيارة – بئر ماء – قاعة خدمات
مساحة الشقة 165 مترا مربعا

للمراجعة واالستفسار:
 يرجى االتصال مع ابو عطاَف

جوال رقم 0599543354
هاتف ارضي  2971922 - 02
مدة العرض محدودة

التربية والتعليم تناشد البرملان املصري التدخل 

التحذير من انقطاع الكهرباء واملياه خالل يومني في القطاع 
سلطة  رئيس  عبيد  كنعان  املهندس  حذر   - املشهراوي  عالء   - غزة 
الطاقة في قطاع غزة من توقف الكهرباء بشكل كامل خالل يومني إذا 
لم تدخل كميات كافية من السوالر عبر االنفاق ، موضحا أن نسبة العجز 

في الطاقة الكهربائية بلغ 40 % .
وقال عبيد في تصريح صحفي : تبلغ حاجة القطاع للكهرباء من 330 

الى 350 ميغاوات في حني يتوفر من املصادر 217 ميغا واط فقط .
وأشار إلى أن محطة التوليد تغذي قطاع غزة ب80 ميغاوات و120 
تصل غزة من اسرائيل و 17 ميغاوات من مصر، مبينا أن ربط كهرباء غزة 

مبنظومة الربط االقليمي من مصر سينهي أزمة الكهرباء بشكل تام .
وأوضح أن قيمة الديون املستحقة لشركة الكهرباء على املواطنني في 

القطاع تبلغ 3 مليار شاقل.
 وأوضح أن إسماعيل هنية القى خالل جولته وعودًا مطمئنة من الدول 

العربية فيما يخص أزمة الكهرباء؛ لكنها لم تنفذ حتى اللحظة.
لت الطريق أمام عمل شركة الكهرباء من خالل  وأشار إلى أن احلكومة سهَّ

حماية املنشآت التابعة لها وضمان إيصال الوقود إليها عبر األنفاق.
املصدرة  واالسالمية  العربية  ال��دول  الطاقة،  سلطة  رئيس  وطالب 
ال���الزم لتشغيل  ب��ال��وق��ود  ال��ق��ط��اع  للبترول ب��ض��رورة ح��ل األزم���ة وم��د 
محطات الكهرباء، منوهًا إلى أن احلكومة تسعى إلى ذلك مقابل ثمنه 

بشكل رسمي .
منذر شبالق مدير عام مصلحة  املهندس  ح��ّذر  نفسه  الوقت  وفي   
القطاع بشكل كامل  املياه عن سكان  الساحل  من توقف  بلديات مياه 
بسبب أزم���ة ال��ك��ه��رب��اء ال��ت��ي جن��م��ت ع��ن وق���ف إم����داد ال��وق��ود املشغل 

للمحطات.
وقال في تصريح صحفي ان حاجة محطات ضخ املياه في غزة تتزايد 
باستمرار في ظل توقف مولدات الكهرباء وشح الوقود املشغل لها األمر 

الذي قد يتسبب بكارثة إنسانية.

وأضاف أن مصلحة املياه - في الوضع احلالي - بالكاد قادرة على تشغيل 
آبار املياه ومحطات الضخ والصرف الصحي، متسائاًل: كيف سيكون عملها 

مع تفاقم األزمة؟!.
ولفت شبالق إلى أن الوضع بات يشكل "مصيبة"، ال سيما بعد عودة 
األزمة إلى ما كانت عليه في حزيران 2006، بعد االستهداف االسرائيلي 

حملطة الكهرباء الذي لعب دورًا كبيرًا في تفاقمها.
محطة  م��ول��دات  تعطل  م��ع  مركبة،  أصبحت  املشكلة  أن  إل��ى  وأش���ار 
للقطاع من جهة أخرى، مؤكدًا  الوقود  إمداد  الكهرباء من جهة، ووقف 
جاهزية املصلحة ملواجهة األزمة من خالل تزويد محطات الضخ وآبار 

املياه مبولدات.
وطالب شبالق البنك االسالمي للتنمية باإلسراع في ربط القطاع 

بالشبكة العربية للطاقة، وإمداد غزة بالوقود. 
انقطاع  تكرار  إن  غ��زة  في  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  وقالت   
التيار الكهربائي وما ورد عن استمرار هذا االنقطاع وبشكل كلي خالل 
العملية  مجمل  على  خطير  بشكل  سيؤثر  القادمة،  القليلة  الساعات 

التربوية والتعليمية. 
ملمارسة  املنتخب  املصري  البرملان  صحفي  بيان  في  ال���وزارة  ودع��ت 
بالكهرباء  القطاع  إلم��داد  املستويات  كافة  على  والتدخل  صالحياته 
حقوق  ومنظمات  والصليب  املتحدة  واألمم  الدولي  املجتمع  وطالبت   ،
اإلنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم وضرورة التدخل إلنهاء هذه األزمة 
معتبرة ان انقطاع التيار الكهربائي له األثر البالغ السوء على العملية 
متابعة  يستطيعون  ال  الذين  الطلبة  خصوصًا  والتعليمية،  التربوية 
إل��ى خفض  األم��ر  نهاية  في  وي��ؤدي  اعتيادي  بشكل  اليومية  دروس��ه��م 
العالم  النجاح والتفوق كبقية أطفال  العلمي وحرمانهم من  حتصيلهم 
مشددة على أن هذا يعتبر انتهاكًا صريحًا حلقوق اإلنسان في منع حق 

اكتساب العلم والتعلم. 

جمعية إنعاش األسرة تكرم األسرى احملررين
 من  محافظتي رام الله والقدس

انعاش األس��رة في قاعة  اقامت جمعية  – ايسر جبيل -  البيرة 
احملررين  لألسرى  تكرمييًا  حفاًل  امس  للجمعية   التابعة  الفاروق 
بحضور وزير األسرى عيسى قراقع ورئيس نادي األسير قدورة فارس 
ونائب محافظة رام الله والبيرة معني عنساوي ورئيسة بلدية رام الله 
جانيت ميخائيل وأعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية   وحشد غفير من 

أهالي األسرى  واملوظفني واملوظفات.
و رحبت  فريدة العمد رئيسة اجلمعية في كلمتها االفتتاحية 
باحلضور  وأثنت على األسرى ودورهم البارز في الدفاع عن كرامة األمة 
ومقدساتها وقالت انهم الذين ضحوا بأجمل سنني عمرهم ليعيش 
الوطن مرفوع الرأس، وحتدثت العمد عن معاناة أسرهم نتيجة لغياب 
األب واألخ واالبن والزوج، وركزت في كلمتها على األسير خضر عدنان 
الذي يخوض معركة األمعاء اخلاوية ليحقق مطالبه الشرعية، ودعت 
اجلميع للوقوف بجانب األسرى والسعي من أجل حريتهم كما أعربت 
عن سعادتها الغامرة لتحرير األسرى في صفقة التبادل وعن أملها أن 
يتم حترير كافة األسرى واملعتقلني في سجون االحتالل اإلسرائيلي 

وأثنت في حديثها على توقيع املصاحلة في الدوحة آملة أن يجلب 
اخلير والسالم  للوطن واملواطن. وفي كلمته حتدث وزير األسرى عيسى 
التي  الكبيرة  التضحيات  وعن  الفلسطيني  األس��ر  واق��ع  عن  قراقع 
يقدمها األسرى من أجل وطنهم كما تطرق إلى األسير خضر عدنان 
وحتدث عن معاناته  منذ 57 يومًا وعن واقع أسره املرير وعن وضعه 

الصحي السيئ مناشدًا األمم املتحدة للتدخل إلنهاء معاناته.
كما حتدث في احلفل األسيرين احملررين نائل البرغوثي وإبراهيم 
أبو حجلة اللذان عبرا عن فرحتهما وهم بني أهلهم   وعن تقديرهما 
الكبير جلمعية إنعاش األسرى التي اسمياها زيتونة اجلمعيات اخليرية 

لكل ما تقوم به من أجل األسرى وذويهم على مدار نصف قرن .  
 وف��ي نهاية احلفل ال��ذي ب��دأ ب��ت��الوة آي��ات م��ن ال��ذك��ر واحلكيم 
قدم  الشهداء  ارواح  على  ح��داد  دقيقة  وال��وق��وف  الوطني  والنشيد 
غنوا  حيث  فنية  ف��ق��رات  األس���رى  إن��ع��اش  جمعية  روض���ة  أط��ف��ال 
للحرية والوطن وعبروا عن حال األسرى  فيما مت توزيع الدروع على 

األسرى  املكرمني.

"شمس" تؤكد على حق التجمع واالجتماع
 كركيزة لدولة القانون

قلقيلية - الرواد للصحافة واإلعالم - عقد مركز حقوق اإلنسان 
والدميقراطية " شمس" ورشة عمل في كلية الدعوة اإلسالمية 
أنشطة  واالجتماع، وذلك ضمن  التجمع  في قلقيلية، حول حق 
لطلبة  الصالح  واحلكم  اإلن��س��ان  حقوق  مفاهيم  تعزيز  مشروع 
مؤسسة  من  بدعم  الفلسطينية،  اجلامعات  في  الشريعة  كليات 

املستقبل.
للكلية  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  ع��دد  ال��ورش��ة  وحضر 
مرحبًا  العبد  إبراهيم  املشروع  منسق  الورشة  وافتتح  وطالبها، 

باحلضور، ومعرفًا باملركز وأهداف املشروع.
من جانبه، أكد الناشط بشار الديك أن حق التجمع واالجتماع 
هو احد حقوق الفرد والتي تشمل حقه في التجمع مع افراد آخرين 

وانه يعبر عن مصلحة مشتركة ملجموعة ما. 
وقال بأن معنى هذا احلق هو متكن اإلفراد من عقد االجتماعات 
في أي مكان وزمان للتعبير عن آرائهم التي كفلتها كافة القوانني 
املتعلقة بحقوق اإلنسان، حيث يأخذ هذا احلق أشكال مختلفة 
تشمل تشكيل األحزاب والتي تعتبر جزءا أساسيا من لبنة املجتمع 
الفلسطيني، فتعدد األحزاب في داخله واضحة وجلية فكل منهم 
يجتمع ويبدي رأيه وقد يتخالف مع غيره، إال أن ذلك ال يعني 
االصطدام، بل االلتزام مبعنى التجمع واالجتماع السلمي، إضافة 
إلى تشكيل النقابات واالحتادات واألندية واجلمعيات التي متثل 
شرائح متعددة في املجتمع الفلسطيني، وقد شملت أشكال التجمع 
واالجتماع أيضا عقد املؤمترات واملظاهرات السلمية التي قد تدعو 
إلى شيء ما، ومن األمثلة على ذلك املظاهرات السلمية التي خرجت 

من اجل إنهاء االنقسام الفلسطيني.
وشدد الديك على أن هناك خلفيات قانونية كفلت هذا احلق، 
بدأت من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وذلك في املادة العشرين، 
االش��ت��راك في  أن لكل شخص احل��ق في حرية  والتي تنص على 
الدولي  العهد  ب��أن  موضحا  السلمية،  واجلمعيات  االجتماعات 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية في املادة احلادية والعشرين 
والتي تنص على أن يكون حق التجمع السلمي معترف به وال يجوز 
وضع أي قيود على ممارسته هذا احلق إال ما يلحق الضرر في األمن 

القومي أو السالمة العامة في املنطقة.
وقال ان احلق في التجمع السلمي تكفله املادة احلادية والعشرين 
وهي أن للمواطنني احلق في عقد االجتماعات ليعبروا عن آرائهم 
في القضايا التي تهمهم، مبا في ذلك احلق في تنظيم املسيرات  
السلمية في األماكن العامة، واألصل في هذا احلق إباحته لألفراد 
ضمن القانون في املجتمع الدميقراطي الذي ينظمه، شريطة عدم 

املساس باألمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو بحماية 
الصحة العامة واآلداب العامة أو بحقوق الغير وحرياتهم. 

وبني ان مفهوم املجتمع الدميقراطي يعني أنه مجتمع يحترم 
واملواثيق  اإلنسان  حلقوق  العاملي  واإلع��الن  املتحدة  األمم  مبادئ 
على  احل��ق  ه��ذا  يقتصر  وال  اإلن��س��ان،  بحقوق  اخل��اص��ة  الدولية 
وغيرها  املهنية  التجمعات  كافة  يشمل  بل  السياسية،  األح��زاب 
من مؤسسات املجتمع املدني، وان احلق في التجمع السلمي يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا باحلق في تكوين اجلمعيات الذي تنص عليه املادة 
الثانية والعشرون، كما يتداخل مع احلق في املشاركة في تسيير 
الشؤون العامة الذي تضمنته املادة اخلامسة والعشرين من العهد 

الدولي.
وأكد الديك على أن القوانني احمللية الفلسطينية كفلت وسهلت 
تطبيق هذا احلق، حيث أن القانون األساسي الفلسطيني في املادة 
السادسة والعشرين تنص على أن للفلسطينيني حق املشاركة في 
احلياة السياسية، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، ولهم حقوق شتى 
وتشكيل  لها،  واالنضمام  السياسية  األح��زاب  تشكيل  لهم  تضمن 
النقابات واجلمعيات واملؤسسات الشعبية، وحقهم في التصويت 
والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلني منهم من خالل االقتراع، 
حق  على  م��ش��ددا  وال��وظ��ائ��ف،  املناصب  تولي  ف��ي  أيضا  وحقهم 
االجتماعات دون حضور إي فرد من أفراد الشرطة، قائال بأن هناك 
الكثير من الدول ال تسمح بعقد أي اجتماع  بلغ عدده النصاب 
املتعارف عليه في تلك الدولة إال بحضور ممثل من الشرطة، إال 
أن ذلك ال يعني وجود قصور في الساحة الفلسطينية بالنسبة 
املتظاهرين  قمع  في  واس��ع  دور  له  فاالحتالل  العملي،  للتطبيق 
حلقوق  صارخا  انتهاكا  يعتبر  وال��ذي  السلميني  الفلسطينيني 
الفلسطينية  التشريعات  إلى وجود تقصير في  اإلنسان، إضافة 
القوانني  بعض  وغياب  عملها،  لتنظيم  لألحزاب  قانون  كغياب 

التي تنظم هذا احلق.
وفي نهاية الورشة، أوصى املشاركون بضرورة القيام بالتعديالت 
التشريعية التي تكفل تنظيم حق التجمع واالجتماع السلمي مبا 
يتناسب ومعايير املجتمع الدميقراطي، وذلك بهدف التقدم نحو 
تعزيز  وض��رورة  احلقوق،  احترام  على  قائمة  دميقراطية  إرس��اء 
القانون  بسيادة  الدائم  السلطة  تأكيد  ظل  في  احلقوق  احترام 
وضرورة  اإلن��س��ان،  وح��ق��وق  التعددية  الدميقراطية  وبحماية 
أسبقية  م��ب��دأ  ال��دس��ت��ور  وم��س��ودة  األس��اس��ي  ال��ق��ان��ون  تضمينها 
االتفاقيات الدولية في القانون احمللي ومسودة الدستور وضرورة 

التواصل مع الفئة املستهدفة بشكل دائم.

نشاطات مكثفة للجنة مقاومة 
اجلدار واالستيطان في القدس

القدس- مراسل القدس اخلاص-عقدت جلنة مقاومة اجلدار واالستيطان هنا امس ، اجتماعا 
في منطقة رأس شحادة في مخيم شعفاط ناقشت خالله مجمل االعتداءات االسرائيلية على 

املدينة املقدسة وسبل التصدي لها.
ودعت الى اللجنة كافة اطراف العمل الوطني واالهلي في املدينة املقدسة الى االلتفاف حول 
اللجنة وتوحيد اجلهود  وتكامل االدوار لصالح املدينة املقدسة والذود عن حياضها. كمانددت 
جلنة مقاومة اجلدار واالستيطان مبحاولة اليمني االسرائيلي املتطرف اقتحام املسجد االقصى 

املبارك امس، في اطار خطتها القامة الهيكل املزعوم.
وقالت اللجنة على لسان رئيسها اسماعيل اخلطيب في بيان اصدرته امس ، ان هذا العدوان 
القيادة  تبذلها  التي  اجلهود  لنسف  املواجهة  مربع  ال��ى  الفلسطيني  الشارع  جر  هدفه  املبيت 
الفلسطينية مع اطراف اقليمية ودولية الحياء عملية السالم املتعثرة بسبب اصرار اسرائيل 
على االستمرار في االستيطان في االراضي الفلسطينية وهو ما ترفضه القيادة اذ وضعت مسألة 

وقف االستيطان شرطا اساسيا للعودة الى املفاوضات .
لن يذود عن  الفلسطيني  الشعب  ان  اعتقدت  اذ  واهمة  اسرائيل  ان حكومة  وقال اخلطيب 
بالفشل  ستبوء  اسرائيل  قبل  من  الواقع  االم��ر  فرض  محاوالت  كل  ان  مؤكدا   ، االقصى  املسجد 

وسيتصدى لها شعبنا بقوة.
وكانت جلنة مقاومة اجلدار واالستيطان قد شاركت امس االول ، اهالي قرية لفتا في مؤمترهم 

الصحفي الذي عقد على ارضهم .
وحتدث الشيخ عبد الله علقم عضو الهيئة العليا للجدار بالقول ان قرار احملكمة االسرائيلية 
بخصوص البناء في القرية سيكون مؤقتا وان احلكم في النهاية سيكون ملصلحة املستوطنني، 
مشيرا الى االحتالل لن يكون عادال ولن يقف الى جانب من هجروا من اراضيهم قسرا في العام 

1٩48 مع اهالي 550 قرية فلسطينية اخرى.
واشار الى ان قرار احملكمة هو قرار مؤقت والهدف منه ذر الرماد في العيون ، داعيا اهالي لفتا 

الى استمرار العمل وبذل اجلهود من اجل استصدار قرار لصاحلهم.
واملنوي  االول  العيسوية امس  اراضي  اقيمت على  التي  الصالة  اللجنة ايضا في  كما شاركت 
مصادرتها من قبل بلدية القدس ، منددة باجراءات االحتالل في املدينة املقدسة وداعية االهالي 

الى الصمود واملواجهة الفشال املخططات االسرائيلية.

بلدية أريحا تشارك باملؤمتر الدولي الثالث ملشروع 
"وادي" الذي يعقد في لبنان

البلدية  رئيس  ضم  وفد  خالل  من  اريحا  بلدية  شاركت  لبنان- 
حسن صالح ومدير الدائرة الهندسية باسل حجازي ورئيس قسم إدارة 
شبكة املياه جالل بشارات باملؤمتر الدولي الثالث ملشروع الوادي الذي 
 ، CIUDAD مت متويله من قبل االحتاد األوروبي من خالل برنامج
وتاتي مشاركة بلدية اريحا الى جانب بلدية بيزا االيطالية واحتاد 
أريحا من خالل هذا  السويجاني حيث تقوم بلدية  الشوف  بلديات 
املشروع بالعمل على إدارة املياه السطحية واالستفادة منها، وفي اليوم 
الثالث للمؤمتر مت عقد حفل تكرمي خاص لرئيس بلدية أريحا في 
املكتبة الوطنية – بعقلني الشوف حضره عددًا كبيرًا من املواطنني 

في املنطقة حيث شكر رئيس بلدية أريحا احلاضرين ونائب رئيس 
احتاد بلديات السويجاني على هذا احلفل الكرمي. وأشار أيضًا ألهمية 
هذا املشروع في بناء عالقة تعاون متميزة مع مدن عربية وخاصة مع 
املدن اللبنانية وتوجه في هذا الطلب إلى احتاد البلديات في لبنان 
عمومًا والشوف خصوصًا. باإلضافة للعالقة القدمية مع بلدية بيزا 
والتي تربطها مع بلدية أريحا عالقة توأمة وتعاون، كما مت في هذا 
السيد  من  فيه  املشاركني  وتكرمي  للمشروع  ش��رح  تقدمي  االجتماع 
صعب  وزي��اد  السويجاني  الشوف  بلديات  احت��اد  رئيس  حرب  غسان 

رئيس بلدية الكحلونية.

تربية اخلليل تختتم 
دورة في االدارة البيئية 

 اخلليل - مراسل ے - انهى 25 من موظفي الصحة املدرسية في مديريات تربية بيت حلم 
وشمال وجنوب اخلليل دورة تدريبية في اإلدارة البيئية نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي 

باشراف مدربني من مركز التعليم البيئي في بيت جاال . 
 وأعربت مديرة التربية والتعليم في اخلليل نسرين عمرو عن شكرها لكل املشاركني واملدربني 
على تنوع عملية التدريب والتركيز على اجلانب العملي، من فحص للمياه وطرق اعادة استخدام 

النفايات الصلبة للوصول الى مستوى بيئي مميز في مدارسنا.
وأفادت لينا أبوسالم احدى املشاركات في الدورة انها كانت منظمة بطريقة ممتازة ووضعت 
املدَربني على الطريق الصحيح إلعداد املادة التدريبية ضمن احتياجات املدارس بطريقة ممنهجة 

مبنية على االولويات البيئية واستخدام للمهارات وللمعارف لتحقيق األهداف املرجوة.

اجلمعية اخليرية للصم تخرج 
فوجا من متدربي لغة اإلشارة 

الشؤون  مديرية  مع  بالتعاون  الله   رام  مدينة  في  للصم  اخليرية  اجلمعية  -انهت  الله  رام 
املشاركني  من  ملجموعة  الفلسطينية  اإلش��ارة  لغة  تعلم  مجال  في  تدريبية  دورة   ، االجتماعية  
الشؤون  مديرية  ومندوب  النجار  رجائي  اجلمعية  رئيس  وقام   . وخاصة  مؤسسات حكومية  من 
االجتماعية مجير حسونه ومدربا لغة اإلشارة خليل عالونه وحنان أبو خليل ، بتوزيع  الشهادات 
على خريجي الدورة .  يذكر أن هذه هي املرة األولى التي يتم فيها اعتماد الدورات التدريبية من قبل 

مديرية الشؤون االجتماعية واعتبار اجلمعية إحدى املؤسسات املعتمدة في نشر لغة اإلشارة .

انتخاب هيئة ادارية جديدة جلمعية 
مركز املؤسسات الصغيرة

الصغيرة  املؤسسات  مركز  جلمعية  العامة  الهيئة  الله-عقدت  رام 
، بحضور  السنوي في مقرها باملدينة  ، اجتماعها  الله  في مقرها برام 

اعضاء الهيئة العامة. 
واستعرض مدير عام اجلمعية احمد ابو بكر اجنازات هذه االخيرة 
خالل الفترة السابقة وقدم التقريرين املالي واالداري للجمعية العامة 

والتي وافقت بدورها على محتواهما.

كما اكدت الهيئة على زيادة عدد اعضاء مجلس االدارة للجمعية الى 
تسعة ، حيث فازوا بالتزكية، وبعد االنتخابات عقدت الهيئة اجلديدة 
اجتماعها االول ومت توزيع املناصب على النحو التالي: عمر العقاد رئيسًا، 
عبلة السكاكيني نائبة للرئيس، نزيه مرداوي أمينا للسر، أشرف علي 
أمينًا للصندوق، وعضوية جانيت برهوم، وسونا درس، وماجد ابو شرخ، 

وكمال أمني، ومحمد الديسي.
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