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مجمـع الكــرد التجاري
 اآلن فـي العيزرية

 **محالت جتارية ومكاتب  فاخرة بأحجام مختلفة  
**  للبيع ولإليجار**

للمعنيني فقط ...   الرجاء االتصال مع املالك مباشرة على بلفون رقم : 

0522488896  &  0568488896
من الساعة 10  :صباحًا -  6 مساًء

على  استراتيجي  	•موقع 
في  ئيسي  لر ا ع  ر لشا ا

)العيزرية( 
جميع  يثة  حد ة  ر 	•عما
 + ة  فر متو ت  ما خلد ا

مصعد
 * تشطيب سوبر ديلوكس مع 

واجهة زجاجية *  
مساحة كل طابق 450م2

تصلح لكافة األعمال التجارية 
إمكانية البيع جزئي أو كامل 

ز11/27)12(

بسم الله الرحمن الرحيم

صك عطوة عشائرية
2012/2/13 جاهة اخلير  املوافق  القدس- عناتا - توجهت مساء امس االثنني 
واالصالح ضمت كال من السادة : املختار بسام موسى ابو هليل واحلاج ابو محمد 
عويسات واحلاج علي سرور وابو نعيم السيوري واحلاج طالل شويكي واالستاذ ابو 
االديب ناصر الدين واحلاج شعبان مسك ورجل االعمال اسامة مصطفى اجلوالني 
ومصباح برقان وابو احمد اجلبريني ويسري طبية وشاهر سيد  احمد وابو منر 
بخصوص  عشائرية  عطوة  أخذ  أجل  من  الرياضي  حنينا  بيت  نادي  الى  نصار 
حادث االعتداء الذي وقع في بيت حنينا أول امس من قبل بعض من شباب آل 
منر من عناتا على بعض شباب من عدة عائالت من بيت حنينا ، حيث كان في 
استقبال اجلاهة احلاج عرابي ابو ارميلة )ابو السعيد( واحلاج فؤاد ازغير واحلاج 
ابو عبدالله ابو فرحة واحلاج نبيل سلهب والسيد حازم غرابلي وابو خليل بدر 
وعلي بدر وعيسى الشويكي وابو سفيان عوض وابو حسني سنقرط وعطا حواش 
وابو يونس قواسمي ويوسف اللبدي واحمد حواش وابو اسالم القيسي وابو حسام 
شاهني وعبدالله سلمان واحلاج عبد ابو جنمة وتيسير ابو جنمة ومحمد غرابلي 
وجمع غفير من اهالي ووجهاء بيت حنينا . وما ان استقرت اجلاهة حتى وقف احلاج 
ابو محمد عويسات والقى كلمة استنكر فيها ما حدث معربا عن شجبه باسمه 
واالحاديث  الكرمي  القرآن  من  عطرة  بآيات  حديثه  ومستوحيا  اجلاهة  وباسم 
النبوية الشريفة وأبدى استعداده لكل ما يطلب من اجلاهة حسب العرف والعوايد 
العشائرية من اجل عقد مراسيم عطوة عشائرية ، وعندها رد عليه احلاج فؤاد 
ازغير قائال بإسمي وبإسم اجلاهة املستقبلة وبإسم العائالت املعتدى عليها نعرب 
عن موافقتنا على اعطاء عطوة عشائرية ملدة شهرين من تاريخ اليوم بعد دفع 
مبلغ ثالثة االف دينار حتت بند مصاريف على كفل املختار بسام موسى ابو هليل 
واحلاج طالل شويكي . ومت شرب القهوة العربية االصيلة ايذانا بقبول العطوة 

وكفل منع كل من احلاج سعيد ابو ارميلة واحلاج فؤاد ازغير.
واذ تتقدم عائلة منر من جميع عائالت بيت حنينا ومن اجلاهة الكرمية بجزيل 

شكرها وامتنانها على ما ابدوه من جهود في الوصول الى هذه النتيجة اخليرة .
# »وقل اعملوا فسيرى الله تعالى عملكم ورسوله واملؤمنون«^

التوقيع / آل منر 
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دعوة عامة حلضور عرض مسرحي
» “ شحبـــور 

برعاية

احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي – اإلدارة العامة للعالقات العامة واملشاريع
 بناء على اتفاقية التعاون املبرمة ما بني احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي ومؤسسة خدمات اإلغاثة 
CRS( ضمن إطار برنامج تعزيز مشاركة املجتمع املدني )CPP( املمول من الوكالة  الكاثوليكية ) 
األمريكية للتنمية الدولية – USAID، يقوم االحتاد بتنفيذ مشروع “تعزيز املشاركة املدنية للمرأة 
في املناطق الريفية«. حيث يتضمن املشروع مجموعة من العروض املسرحية من تأليف الكاتب سليم 
دبور تؤكد على أهمية املسؤوليات املدنية لكل من الرجال والنساء على حد سواء. كذلك  تهدف هذه 
املسرحية إلى تشجيع وحتفيز املشاركة املدنية بشكل عام، إضافة إلى احلد من املعوقات التي تواجه 

املرأة خالل مشاركتها في النشاطات املدنية.   

منتج منفذ: اكثم البرغوثي. املسرحية من تأليف الكاتب : سليم دبور 
اخراج رفعت عادي

إنتاج البتول لإلنتاج الفني واالعالمي
املسرحية من متثيل: حسني نخلة _ بدور أبوسرور، نضال مهلوس _ شحبور، جناح ابو الهيجاء _ 

عزيزة، شريف عصفور _ ابو الوليد، حنني سالمة _ عبير، مجد دبور _ سرور
تقنيات: رامي عرار. تسجيل موسيقى: أحمد البرغوثي.    

ادارة مسرح: ثائر ابو فنة.
حسب اجلدول املبني أدناه:

مكان العرض  الساعة  القرية  التاريخ 
ساحة املجلس القروي. 3:00 شبتني

2012/2/12
ساحة مدرسة بيتللو لإلناث. 6:00 بيتللو 

ساحة املدرسة األساسية  املختلطة. 3:00 اجلانية 
2012/2/15

قاعة املجلس القروي   6:00 راس كركر 
مقر فتح في مزارع النوباني  3:00 مزارع النوباني 

2012/2/17
ديوان الثقافي  . 6:00 قراوة بني زيد
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جمعية الشابات املسلمات
اعـــــالن

باب  فتح  عن  القدس  في  املسلمات  الشابات  جمعية  تعلن 
التسجيل للدورات التالية:-

دورة التجميل وتصفيف الشعر
دورة حياكة الصوف
دورة اللغة العبرية

دورة اللغة االنجليزية
مقر  في  التسجيل  ال��دورات  هذه  بإحدى  التسجيل  في  الراغبات  فعلى 

اجلمعية الكائن في شعفاط/اول دخلة عناتا/شارع املسلخ/قرب النفق
التسجيل من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا وذلك 

طيلة ايام االسبوع ما عدا ايام اجلمع

االتصال على رقم 5819148

دورة كمبيوتر
Microsoft window
Microsoft word
Microsoft power Point
Microsoft ExceL
Internet
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ABDO Leasing Co.ABDO Leasing Co.
شركة عبده للسيارات والتأجير والليسنج والتمويل

عرض خاص حتى 2012/2/29

للمراجعة واالستفسار

معرض عبده للسيارات 
 الشيخ جراح - بجانب حرس الحدود

ب��  59.999 شيكل

بدون 
دفعة اولى

بدفعة شهرية

 1199 شيكال

متوي�������ل حت��������ى

 ٪100 
مل�����دة 60 ش����������هرا

ستروين بيكاسو 2008  

سعر الدفتر   100.600 شيكل

يا ب���الش

س�����ي�����ارات 
ت����رخيص
ال�����ق�����دس

ستروين بيكاسو 

7 ركاب

حملة تكسير االسعار

تلفون 5402540-02 -  5811999-02 - ،،، فاكس 02-5811147

7 ركاب

إعــالن عقد دورات تدريبية
يعلن مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب عن نيته عقد دورات تدريبية في مجال »الصحة النفسية 
االضطرابات  واألم���راض،  النفسية  الصحة  مبادئ  تناول  يتم  حيث  األزم���ات«،  وق��ت  والتدخل 
مقره  في  وذلك  الضحايا.  للتعامل مع  الضرورية  واملهارات  اإلنسان،  التعذيب، حقوق  النفسية، 

الكائن في رام الله- شارع اإلرسال– عمارة املاسة،ط 3  بالعناوين التالية :

> الدورة األولى بعنوان مبادئ الصحة النفسية التطبيقية
Principles of Applied Mental Health

الفئة املستهدفة: طلبة اجلامعات اخلريجني أو من هم بصدد التخرج.
عدد اللقاءات: 10 لقاءات.

تعقد الدورة أيام األحد من كل أسبوع من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 من بعد الظهر في مقر املركز
تبدأ الدورة صباح يوم األحد املوافق 2012/3/4.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

> الدورة الثانية: دورة في الصدمة النفسية والتدخل وقت األزمات
Advanced Course in Psycho-trauma and Crisis Intervention

الفئة املستهدفة: العاملون في مجال الصحة النفسية وحقوق اإلنسان، ممرضون، أطباء ومحامون.
عدد اللقاءات: 6 لقاءات.

تعقد الدورة أيام الثالثاء من كل أسبوع من الساعة 9:30 صباحا وحتى 02:0  من بعد الظهر
في مقر املركز

تبدأ الدورة صباح يوم الثالثاء املوافق 2012/3/6.

مالحظة:  آخر موعد للتسجيل هو يوم الثالثاء املوافق 28 شباط 2012

لالستفسار بإمكانكم االتصال مع السيدة سهير اجلعبة مديرة وحدة التدريب،
 على  : 2961710 أو 2963932

suhair.jubeh@trc-pal.org أو على االمييل 
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رام الله- استعرض املركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة والبيئة التابع 
لسلطة الطاقة امس، نتائج التدقيق الطاقي الذي استهدف مركز خليل 
ابو ريا  للتأهيل في رام الله في إطار مشروع دعم وحتسني كفاءة الطاقة 
والطاقة املتجددة في القطاعات اإلستراتيجية في فلسطني بدعم من 
الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتعاون مع مرفق البيئة العاملي الفرنسي 

ضمن ورشة عمل عقدت في املركز.
وأكدت مديرة عمليات املشروع املهندسة أسماء ياسني ان املشروع 
املؤسسات  املباني وعلى حث  الطاقة في قطاع  الى رفع كفاءة  يهدف 
مجال  ف��ي  واج����راءات  س��ي��اس��ات  تبني  ال��ى  الفلسطينية  وال��ش��رك��ات 
توفير الطاقة، وخاصة ان التوفير في الطاقة ارخص مرتينمن كلفة 

انتاجها. 
وأكدت ان املشروع متكن من حتقيق 20-40% من التوفير في الطاقة 
لدى املؤسسات التي مت اجراء التدقيق عليها وأنه يأتي في اطار توجه 
سلطة الطاقة لنشر وتعزيز ثقافة توفير الطاقة في فلسطني مما يوفر 

في فاتورة الكهرباء التي يتم دفعها لالحتالل االسرائيلي.
واستعرضت ياسني نتائج التدقيق الطاقي على مرافق مركز أبو ريا 
بشكل خاص، مشيرة الى أن نتائج التدقيق الطاقي على مرافق املؤسسة 

مشجعة جدا وقابلة للتطبيق من اجلانب العملي.
عريض  عماد  واملهندس  شاللدة  محمد  املهندس  من  كل  وع��رض 
املؤسسة  مرافق  على  مت  ال��ذي  الطاقي  والتدقيق  الدراسة  من  جانبا 

وشمل جميع األنظمة العاملة فيها مثل أنظمة اإلنارة ومراجل املياه 
الساخنة وأنظمة التبريد والتكييف من حيث التوفير في استهالك 

الطاقة وكفاءة االستخدام والتشغيل.
على  التركيز  أهمها  التوصيات  من  مبجموعة  ال��ورش��ة  وخرجت 
ضرورة  وعلى  املركز  في  املياه  لتسخني  الشمسية  الطاقة  استخدام 
من  ريا  أبو  ومركز خليل  من جهة  الطاقة  العمل بني سلطة  وأهمية 
وتعميم  ال��ط��اق��ة  اس��ت��ه��الك  ترشيد  ح��ول  ال��وع��ي  لنشر  أخ���رى  جهة 
الناجحة لتكون منوذجا يحتذى به ملراكز ومؤسسات  التجربة  هذه 

فلسطينية أخرى.
وحضر الورشة ممثلون عن مركز خليل أبو ريا للتأهيل املهندس 
نبيل شاللدة عضو هيئة إدارية، جورج عبده املدير اإلداري، صفاء 
التطوير  رئيسة قسم  ، عوالي مرعب  الرقابة  وحدة  شاهينمسؤولة 

والعالقات العامة ورباح نخلة رئيس قسم دائرة اخلدمات.
الطاقة  كفاءة  لرفع  الوطنية  إطار اخلطة  في  الورشة  وتأتي هذه 
في  الطاقة  استهالك  ترشيد  إلى  وتهدف  الفلسطينية،  األراض��ي  في 
املباني واملؤسسات املستهدفة من خالل اجناز عمليات تدقيق وحتليل 
على الطاقة في عدة مصانع ومبان حكومية في فلسطني والتي تعتبر 
من املؤسسات ذات االستهالك املرتفع للطاقة وأكثرها فرصا لترشيد 
العاملية املخصصة لهذا  االستهالك، وذلك باستخدام أحدث األجهزة 

الغرض.

املركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة 
يناقش رفع كفاءة الطاقة في مركز أبو ريا

كتلة التغيير واإلصالح 
تؤكد ان الدبلوماسية 
البرملانية كسرت العزلة

كتلة  قالت   - املشهراوي  ع��الء   - غ��زة 
املجلس  ف����ي  واإلص����������الح"  "ال���ت���غ���ي���ي���ر 
الدبلوماسية  إن  الفلسطيني  التشريعي 
على  كبيرة  إجن��ازات  حققت  البرملانية 
الصعيد العربي واإلسالمي والدولي رغم 
خصوصية احلالة الفلسطينية واحلصار 

والعزلة السياسية.
وأوض����ح����ت ال��ك��ت��ل��ة ف���ي ت���ق���ري���ٍر لها 
في  البرملانية  الدبلوماسية  أن  االثنني 
طريقها  شقت  واإلص��الح  التغيير  كتلة 
شبكة  أكبر  تكوين  عبر  االنفتاح  نحو 
تفعيل  ب���ه���دف  اخل���ارج���ي���ة  ل��ل��ع��الق��ات 
والقضايا  خ��اص��ة  ال��ب��رمل��ان��ي��ة  ال��ق��ض��اي��ا 
القضايا  وتفعيل  ع��ام��ة  الفلسطينية 

الرئيسية وفضح االحتالل.
النجاح  أن  إل�����ى  ال���ت���ق���ري���ر  ِوأش���������ار 
ال��ع��ام 2011 متثل  ال��دب��ل��وم��اس��ي خ���الل 
والفعاليات  امل���ؤمت���رات  ف��ي  ب��امل��ش��ارك��ة 
اخلارجية  ال��وف��ود  واس��ت��ق��ب��ال  ال��دول��ي��ة 
وال���ت���واص���ل م���ع ال���ب���رمل���ان���ات واألح�����زاب 
واالحتادات البرملانية واملنظمات العاملية 

بأشكال ووسائل مختلفة.
ك��م��ا ت��ن��وع��ت م��ش��ارك��ات ن����واب كتلة 
التغيير واإلصالح اخلارجية خالل العام 
تلقوها  دع���وات  تلبية  وشملت  امل��اض��ي 
واملشاركة  رسمية،  خارجية  جهات  م��ن 
ورسمية  وجماهيرية  شعبية  بفعاليات 

مختلفة.
ولفت التقرير إلى أن اجلوالت شملت 
اجلزائر واملغرب وتركيا والسودان وتونس 
والبرازيل  والسعودية  والسنغال  وقطر 

وماليزيا ومصر والكويت.
ك��م��ا ش���ارك ال���ن���واب ف��ي ال��ع��دي��د من 
العمل  وورش  اخل���ارج���ي���ة  امل�����ؤمت�����رات 
ك���ان أه��م��ه��ا ب���ال ح��ص��ر م��ؤمت��ر املنتدى 
ال���ع���امل���ي ل��ل��ب��رمل��ان��ي��ني اإلس���الم���ي���ني في 
األسير  لنصرة  الدولي  واملؤمتر  ماليزيا 
الفلسطيني في املغرب وورشة عمل حول 
تعزيز املصاحلة الفلسطينية في تركيا، 
الدولية، ملتقى  القدس  مؤمتر مؤسسة 
الشيخ نحناح في اجلزائر، مؤمتر علماء 
ن��دوة حول التحول   ، األم��ة في السنغال 
في  الدميقراطية  إلى  الدكتاتورية  من 
تونس. أما على صعيد استقبال الوفود، 
فذكر التقرير أن كتلة التغيير واإلصالح 
شاركت في استقبال عشرات الوفود وبناء 

شبكة عالقات خارجية واسعة معهم.
اخلطابات  مئات  الكتلة  وجهت  كما 
العاملية  واملنظمات  ال��ب��رمل��ان��ات  ل��رؤس��اء 
إضافة  اإلسرائيلية،  االنتهاكات  بشأن 
ورسائل  وال��ت��ق��دي��ر،  ال��ش��ك��ر  مل���راس���الت 
واالتصاالت  التهنئة  وبرقيات  التعزية، 
امل���ب���اش���رة م���ع امل���س���ؤول���ني، ب��ه��دف وضع 
العالم في صورة التطورات على الساحة 

الفلسطينية.
اخلارجية  ال��ع��الق��ات  هيئة  وشكلت 
والصوت  والوسيلة  الواقي  الدرع  للكتلة 
املدافع عن االنتهاكات التي متارس بحق 
و  ال��ض��ف��ة  ف��ي  الفلسطينية  ال��ش��رع��ي��ة 

القدس، وفق التقرير.

جنني -علي سمودي - أكد املشاركون في ورشة العمل التشاورية حتت عنوان 
" أبعاد وتطلعات السلم األهلي في محافظة جنني " وضرورة العمل على تطبيق 
املدى، وصياغة  وقصيرة  ومتوسطة  بعيدة  األهلي وحتديد خطة  السلم  مبادئ 
وعقدت   . جنني  محافظة  إش���راف  حت��ت  األه��ل��ي  السلم  لتعزيز  استيراتيجية 
الورشة في قاعة احملافظة  بالتعاون بني كل من احملافظة ومركزي جنيف للرقابة  
الدميقراطية على القوات املسلحة ومركز اعالم حقوق االنسان »شمس« بحضور 
محافظ جنني قدوره موسى وقائد املنطقة العميد راضي عصيدة ونائب مدير 
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة نيكوال ماسون ، ومدير 
مركز شمس د.عمر رحال وعضو املجلس الثوري جمال الشاتي وممثلي  مديري 
الرب مساعد  أبو  كمال  وقام  الوطنية،  والفعاليات  واألمنية  الرسمية  املؤسسات 

احملافظ بإدارة الورشة .
ال��ورش��ة، لالستماع  ه��ذه  أهمية عقد  احمل��اف��ظ  موسى على  أك��د  كلمته  وف��ي 
للبدء  في مناقشة كافة أشكال السلم األهلي وتطبيق مبادئ التسامح والالعنف 
املظاهر  كافة  ونبذ  استقراره  وتعزيز   ، احمللي  املجتمع  في  والتضامن  والتفاهم 
السلبية في املجتمع الفلسطيني، التي تركها االحتالل اإلسرائيلي لزعزعة ثقة 
أبناء الشعب الواحد وتستوجب تدخال سريعا من قبل فعاليات احملافظة على 
نطاق واسع ملعاجلتها والوقوف عليها . وأضاف أن تشكيل جلان مجلس السلم األهلي 
التخصصية لشرائح املجتمع احمللي لتبدأ عملها في توظيف الطاقات البشرية 
وتعزيز املشاركة والتكامل بني أفراد املجتمع احمللي للوصول إلى مجتمع متسامح 
ومتماسك يحافظ على عاداته وتقاليده الوطنية في إطار الضوابط األخالقية 

وسيادة القانون والنظام .
األولويات  إل��ى  لالستماع  اللقاء  ه��ذا  عقد  أهمية  على  رح��ال،أك��د  كلمة  وف��ي 
املشاريع  قلة  وأب��رزه��ا  احملافظة  منها  تعاني  التي  واإلشكاليات  واالحتياجات، 
التنموية لهذا القطاع . مشيرا إلى رغبة اجلميع في تطبيق القانون روحا ونصا 

ثم تعزيز دور التنشئة االجتماعية، باللجوء إلى مؤسسات املجتمع احمللي والتشاور 
والعامل سويا لنشر ثقافة السلم األهلي للخروج من املربع الذي نحن فيه . وأشار 
رحال إلى استعداد املركز لتنفيذ كل ما يطلب من تدريب وبناء القدرات إلخراج 

هذا املشروع إلى حيز التنفيذ .
من جانبه حتدث ماسون عن التجربة الرائدة التي بدأت محافظة جنني في 
املستدامة  اآلليات واخلطوات  وإتباع   ، األهلي  السلم  تطبيقها في تعزيز مبادئ 
تشكيل جلان  الضروري  من   : وق��ال   . احملافظة  داخ��ل  املوجودة  اإلشكاليات  حلل 
لها هيكلية تضم مؤسسات وخبراء متخصصني ألخذ دور فعال لتطبيق سيادة 
القانون وقيم السلم األهلي ، والتخطيط اإلستراتيجي عبر إقامة ورشات العمل . 
وتابع ماسون أن محافظة جنني كانت األفضل في رسم اخلطوات في مجال السلم 
األهلي في إطار الشراكة بني أفراد ومؤسسات املجتمع احمللي ، والتي بادر احملافظ 
فيها بتشكيل اللجان املتخصصة ، وهي جتربة فريدة وال توجد دول عربية تعمل 
في هذا املجال . وفي الوقت ذاته أشار العميد راضي عصيدة قائد منطقة جنني 
إلى التطور الكبير الذي حصل في أداء األجهزة األمنية ما بعد 2007 حيث مت 
التركيز على النوعية في التوظيف واجلودة في األداء واحترام كامل حلقوق املواطن 
واإلنسان والسعي لبسط سيادة القانون ضمن اإلمكانيات احملدودة ، في ظل تعاون 
وتكامل في العمل بني األجهزة، واتساع دائرة الثقة بني الشعب واألجهزة وقد مت 
قياس هذه الثقة من خالل عدة دراسات وأبحاث ومالحظات قام بها غيرنا من 

مؤسسات دولية ومحلية، .
وقدمت فاطمة عطيوي منسقة املشاريع في مركز جنيف عرضا للشرائح تضمن 
مفهوم السلم األهلي ، و املفاهيم املتعلقة بالتخطيط االستراتيجي في هذا الصدد 
، ورؤية محافظة جنني للسلم األهلي واللجان املشكلة من قبلها وأهم التحديات 
التي تواجهه . وفي هذا الصدد مت تقسيم املشاركون الى مجموعات عمل لوضع 

التوصيات واملقترحات بهذا الشأن .

جنني: مشاركون يؤكدون ضرورة صياغة خطة استيراتيجية لتعزيز السلم األهلي 

"تربية" نابلس تختتم دورة 
تدريبية حول "العالقات 
العامة والبروتوكول"  

- اختتمت  واالع��الم  ال��رواد للصحافة  نابلس- 
عكوب  سحر  نابلس  في  والتعليم  التربية  مديرة 
التي  والبروتوكول  العامة  العالقات  دورة  فعاليات 
التدريب  كلية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��دي��ري��ة  نظمتها 

والتنمية في جامعة االستقالل.
في  متتالية  أي��ام  أربعة  ملدة  ال��دورة  واستمرت 
التابع للمديرية مبشاركة مديرة  التدريب  مركز 
التربية والنائب الفني ومجموعة من رؤساء األقسام 
من  مدربون  فيها  حاضر  املديرية،  في  واملوظفني 
رياض  وهم  االستقالل  جامعة  في  التدريب  كلية 

شرمي وسعيد تيتان.
العامة،  العالقات  مفهوم  إل��ى  امل��درب��ان  وتطرق 
حمالت  إع��داد  خطوات  العامة،  العالقات  وظائف 
العالقات العامة الناجحة، كتابة الكتب والتقارير 
واملراسالت، فن التعامل مع اجلمهور وكيفية تنظيم 
معهم،  التعامل  وط��رق  وأهميتها  ال���زوار  مقابالت 
واالتيكيت  ال��ب��روت��وك��ول  ت��ع��ري��ف  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
واملراسم والتشريفات وصفات موظف البروتوكول 
واالتيكيت واملهارات الواجب توفرها فيه ومواضيع 

أخرى ذات صلة.
وحتدثت سحر عكوب في احلفل اخلتامي عن 
للعاملني في مجال  بالنسبة  التدريب  أهمية هذا 
مقابلة اجلمهور وفن التعامل معه ألن عمل موظفي 
املديرية هو خدماتي بحت، حيث يتعامل موظفو 
املديرية مع جميع شرائح املجتمع، وقدمت عكوب 
بالقائم بأعمال  شكرها جلامعة االستقالل ممثلة 
رئيس اجلامعة الدكتور نايف جراد وعميدة كلية 
رجاء  ال��دك��ت��ورة  ول��ل��م��درب��ني  والتنمية  ال��ت��دري��ب 
سويدان، متمنية مزيدا من التعاون في هذا املجال 

ملا فيه االرتقاء في العمل وتطويره.
بدورها، حتدثت سويدان حول مجاالت التدريب 
التي تقدمها اجلامعة والتعاون مع املؤسسات املختلفة 
في الوطن، موضحة أن من شأن تلك ال��دورات رفع 
كفاءة العاملني في املؤسسات في مجال البروتوكول 

واالتيكيت والعالقات العامة..

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

