
Sunday 29 July 2012 11االحد 2012/7/29 محليــات

)5
( 7

/2
8 

ع

وظائف شاغرة
تعلن شركة رميا للورق الصحي عن حاجتها الى 

مدير تسويق
 على ان تتوفر فيه الصفات التالية   : 

شهادة جامعية في املجال املطلوب  . 1 .
خبرة عملية في ادارة التسويق ال تقل على 5. 2 سنوات  .

لديه القدرة على ادارة االفراد والتدريب    . 3 .
لدية القدرة على التخطيط االستراتيجي ومتابعة اخلطط  . 4 .

لديه قدرة على التحليل وكتابة التقارير . 5 .
لديه مهارة التواصل مع التجار ونقاط البيع . 6 .

لديه املعرفة بجغرافية املناطق . 7 .
لديه رخصة سياقه سارية املفعول . 8 .

يفضل ان يكون املتقدم من سكان رام الله وضواحيها . 9 .

على من يجد في نفسه الكفاءة إرسال سيرته الذاتية 
حتى تاريخ 2012/8/2  على البريد االلكتروني

     jobs@national-paper.com 

الرؤية الحديثة.... العداد االحتياجات التدريبية

وقياس العائد على التدريب ,, وأثره على تطوير االداء البشري في املؤسسات

برنامج تدريبي في االردن/ عمان بالنصف الثاني من ايلول القادم مبشيئة الله......من تنظيم

مؤسسة اليوم السابع للدراسات  والتدريب
ومعاونوهم  البشرية  املوارد  دوائر  ومدراء  والشركات  املؤسسات  في  االداري  املدير  املستهدفة:   الفئة 
ونوابهم ممن ينوط بهم وضع اخلطط التدريبية ومن يقوموا بقياس العائد على التدريب ..ومدراء 
الدوائر املختلفه ملتابعة اداء املوظف لديه في دائرته واتخاذ القرار بشأنه من حيث ضرورة التوصية 

بتدريب موظفيه للخروج بأفضل اداء للمؤسسة...
واجلهات املقصودة ..دوائر الـ) HR (في  الشركات الكبرى والصغرى ومؤسسات املجتمع املدني احمللية 
واالجنبية واملستشفيات واجلامعات املدارس والفنادق واملصانع والبنوك وشركات التأمني واالذاعات 

والبلديات والوزارات واحملافظات .
من  احملاور الرئيسية للبرنامج:  حتديد احلاجات التدريبية :خطواتها ،أساليبها وكيفية حتليلها

التخطيط للتدريب وتصميمه ...والتنفيذ...والتقومي واملراقبة... انتقال أثر التدريب والتغذية الراجعة
-احلقيبة التدريبية  واملدرب الفعال واملادة التدريبية- مفهوم القياس وانواع القياس وعوائق قياس اثر التدريب 

–مؤشرات االرتداد-انواع التغذية الراجعه واشكالها وشروط توظيفها...

790  دوالًرا  للمشارك
وذلك بفندق اربع جنوم

)بغرف مزدوجة وبحال الرغبة بغرفة منفردة مستقلة يضاف 175 $ للفرد لكافة الليالي(  
نتميز بأن  برامجنا  اربع ايام تدريب وخمس ليالي مبيت

والقيمة تشمل:  اقامة خمسة  ليالي بغرف مزدوجة )أو منفردة حسب الطلب مبقابل اضافي ()مع 
وجبة افطار  يوميا....ووجبة غداء بايام احملاضرات االربعة(  

واملشاركة الكاملة بالبرنامج التدريبي )  املادة العلمية لكل مشارك  ،احملاضرات 4 ايام  مكثفة ، وشهادة 
املشاركة ،،وكوفي بريك خالل احملاضرات(

 سهرة عشاء على شرف الوفد للتعارف والتشبيك وتبادل اخلبرات ..وهو من ضمن اهداف برامجنا
السفر الى عمان  غير مشمول بالقيمه فالسفر حر وكذلك العوده.

نتشرف بطلبكم لتفاصيل اضافية عن املادة  وطلب استمارة تسجيل وحجز مقعد......
   info@seventhday-pal.com

ت2987024 02  0599296851  0527373839  ف 2950451
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رابطة اجلامعيني/ محافظة اخلليل
جامعة بوليتكنك فلسطني 

وظائف شاغرة
تدريس  هيئة  أعضاء  لتوظيف  حاجتها  عن  فلسطني  بوليتكنك  جامعة   تعلن 

للعام األكادميي 2013/2012 وذلك للتخصصات التالية
•دكتوراه- تخصص هندسة الطاقة الكهربائية.  	

•دكتوراه- كيمياء تخصص )غير عضوية أو صناعية(.  	
فيزياء تخصص )نووية أو اشعاعية أو طبية(.  • دكتوراه – 	

•دكتوراه - تربية تخصص أساليب تدريس رياضيات. 	
•دكتوراه/ ماجستير-  هندسة معمارية تخصص )تصميم معماري(.  	

تخصص رياضيات. • دكتوراه/ ماجستير – 	
تخصص  فنون جميلة/تشكيلية. • دكتوراه/ماجستير – 	

•دكتوراه/ماجستير-  تخصص جرافيكس/وسائط متعددة. 	
•دكتوراه/ماجستير- تخصص لغة إجنليزية.   	

علوم إدارية تخصص إدارة مشاريع. • دكتوراه/ماجستير – 	
لإلطالع على شروط التقدم للوظائف وتقدمي طلبات التوظيف يرجى مراجعة 

صفحة التوظيف 
http://www.ppu.edu على موقع اجلامعة الرسمي

آخر موعد الستقبال الطلبات: 2012-08-04
دائرة   –  02/2233050 رقــم  هاتف  على  االتــصــال  ميكن  املعلومات  من  للمزيد 

املوارد البشرية
- م
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مكتب رام اهلل للخدمات الجامعية
معتمد من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

مكتب رام الله للخدمات اجلامعية
من أوائل األوفياء لكل الطالب الفلسطينيين ....

ونسرا لهم عندما سجلوا في مكتب رام اهلل للخدمات الجامعية 
ونقلهم من فلسطين الى الجامعات العربية واألجنبية خالل السنوات الماضية 

ال تترددوا في أن تسألوا طالب األعوام الماضية والخريجين 
عن مكتب رام اهلل للخدمات الجامعية 

يعلن مكتب رام الله للخدمات اجلامعية عن بدء تأمني القبوالت اجلامعية والتسجيل جلميع التخصصات العلمية 
واألدبية لعام )2012– 2013(  في اجلامعات العربية واألجنبية

على الطلبة الراغبني بالدراسة في اجلامعات املصرية احلكومية التسجيل فورا لدى مكتب رام الله للخدمات اجلامعية 
الن املقاعد محدودة واخر موعد للتسجيل في اجلامعات احلكومية املصرية  2012/8/15

كما يعلن مكتب رام اهلل عن بدء تأمين القبوالت في :
الجامعات المصرية الحكومية والخاصة

- الجامعات القبرصية   -  الجامعات اليمنية   
-  الجامعات االكرانية -  الجامعات الروسية   

-  الجامعات البولندية   - الجامعات الرومانية    
- الجامعات األمريكية -  الجامعات التركية   
-  الجامعات الماليزية - الجامعات األلمانية 

بكالوريس – ماجستير  - دكتوراه
وفي جمهورية روسيا االتحادية يمكنك ان تدرس طوال السنوات الدراسية 

)شاملة طوال سنوات  الدراسة والسكن الجامعي(
الطب البشري، طب األسنان، الصيدلة بـ 9000 $

الهندسة بجميع فروعها بـ 8500 $
واالقتصاد والقانون والصحافة وغيرها من التخصصات األدبية بـ 8000 $

قبول الطلبة في الجامعات الخاصة المصرية للفرعين العلمي واألدبي بمعدل 65%  
ويعلن املكتب للطلبة عن بدء التسجيل لاللتحاق باملعاهد التخصصية احلكومية املصرية

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة العريش  - المعهد العالي للجزيرة 
القاهرة - المعهد العالي للفنون القاهرة

مدير مكتبنا في روسيا يشغل نائب العميد للعالقات الخارجية في الجامعة 
وهو يمثل جامعة الكوبان ومرجعكم الدائم في روسيا

للتسجيل واالستفسار الرجاء مراجعة مكتب رام الله للخدمات اجلامعية 
املقر الرئيسي  - رام الله / دوار الساعة / شارع يافا/عمارة امليدان / الطابق الثالث / مكتب رام الله للخدمات اجلامعية 

– بجانب صالون سوسن الدباغ   جوال0599837782       تلفون / 02/2955529 او تلفاكس /2987769 /02

نابلس- غسان الكتوت - الللرواد للصحافة واإلعللالم - نظمت 
حركة "فتح" في اقليم نابلس ، امس ، حفال لتكرمي الناجحني 
واملتفوقني من طلبة الثانوية العامة في بلدة عصيرة الشمالية 

"منطقة الشهيد عز الدين الشريف".
وحللضللر احلللفللل املللني سللر حللركللة "فللتللح" فللي اقللللليللم نابلس 
ابو  وخالد  جوابرة  ناصر  االقليم  جلنة  واعضاء  اشتيه  محمود 
عزيز ويوسف خضير وحسني عودة وامني سر واعضاء اللجنة 
سر  وامللني  ياسني  عمر  البلدية  ورئيس  للمنطقة  التنظيمية 
واعضاء  سللر  وامللنللاء  جللرارعللة  احمد  للمعلمني  احلللركللي  املكتب 
كادر  مللن  كبير  وحللشللد  املللجللاورة  للمناطق  التنظيمية  اللللللجللان 
احلركة وممثلو الفصائل واملؤسسات في البلدة وجمع غفير من 

الطلبة وذويهم .
عمار  املنطقة  سر  امني  ألقاها  ترحيبية  بكلمة  احلفل  وبللدأ 
كل  في  اعللتللادت  احلركة  ان  وأكللد  باحلضور،  فيها  رحللب  ياسني، 
واملتفوقني  الناجحني  للطلبة  تكرمي  حفل  تنظيم  على  عللام 
اجيال  الوطني جتاه  بالواجب  منها  العامة، شعورًا  الثانوية  في 
املستقبل الذين سيواصلون مسيرة الشعب النضالية وصواًل الى 

حياة حرة وكرمية في ظل دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
وهنأ محمود اشتية في كلمته الطلبة وذويهم بهذه املناسبة، 
الوطنية  مسؤولياتها  حتمل  ستواصل  "فتح"  حركة  بأن  مؤكدًا 
كل  وتقدمي  جانبهم  الى  الوقوف  عبر  املشرق  الغد  صناع  جتاه 

اشكال الدعم واملساعدة لهم .
وطنية في خضم  العلم ضللرورة  ان طلب  اشتية على  وشللدد 
الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي الذي يسعى الى طمس احلضارة 
والثقافة الفلسطينية، ويتبع سياسة التجهيل ضد ابناء الشعب 

الفلسطيني بشتى السبل والوسائل .
العالي لدور وجهود السلطة  وعبر اشتية عن تقدير احلركة 
الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها املختلفة في مجال تعزيز مكانة 
ورفعة العلم، مسجاًل فخره واعتزازه بالعاملني في سلك التربية 
والتعليم ومعربًا عن شكره لهم على ما يبذلونه ويقدمونه، حيث 

تقع على عاتقهم مهمة اعداد وبناء حماة الوطن وبناة الدولة.
الثانوية  الشمالية  عصيرة  مدرسة  مدير  اشللاد  جهته،  من 
الظروف  حتللدوا  الذين  الطلبة  بجهود  جللوابللرة،  سفيان  للبنني 
على  شعبهم  تصميم  على  بذلك  مؤكدين  والللقللاهللرة،  الصعبة 
مواجهة التحديات واملخاطر املاثلة بحثًا عن حياة طبيعية اسوة 

بباقي شعوب االرض .

بناء  فللي  واملعلمات  املعلمني  ومساهمات  دور  جللوابللرة  وثللمللن 
اجيال املستقبل، مشددًا على ضرورة انصاف املعلم والسعي حلل 
ما يعترض طريقه من مشاكل وصعوبات لكي يتسنى له القيام 

بواجباته ومسؤولياته على اكمل وجه .
الطلبة  تكرمي  فللي  "فللتللح"  حركة  جهود  على  ياسني  واثللنللى 
الناجحني، مشددًا على اهمية دعم الطالب وتشجيعه بإستمرار 

ملساعدته على مواصلة حمل راية العلم واملعرفة.
وعبر ياسني عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه طالب 
وطالبات بلدة عصيرة، معربًا عن ثقته بقدرتهم على املساهمة 

في بناء املجتمع ومنوه وتقدمه.
والقى االسير زيد يونس القابع في سجن نفحة الصحراوي، كلمة 
عبر الهاتف حيا فيها احلضور، مشيدًا بحرص حركة "فتح" على 
تنظيم هذا احلدث السنوي لتكرمي الطلبة الناجحني وإلدخال 
البهجة والسرور الى قلوب املتفوقني في الدراسة ولتحفيزهم على 

مواصلة اجلد واالجتهاد في مسيرتهم التعليمية.
الفلسطينية  الللقلليللادة  حللول  االلللتللفللاف  اهمية  يللونللس  واكلللد 
والوقوف الى جانب الرئيس "ابو مازن" وهو يبذل اجلهود احلثيثة 
ملواجهة  الوطنية  الوحدة  واستعادة  االنقسام  إلنهاء  واملتواصلة 
مخططات اسرائيل الرامية الى تكريس االحتالل ومواصلة التنكر 

حلقوق الشعب الفلسطيني في احلرية واالستقالل .
من جانبها، اشادت الطالبة اسيل حمادنة في كلمة نيابة عن 
بالواقع  النهوض  اجل  من  املعلم  يبذلها  التي  باجلهود  الطلبة، 
التعليمي في فلسطني، معبرة عن شكرها للسلطة الوطنية ووزارة 
التربية على ما تقدمه من رعاية واهتمام وصواًل الى حتقيق افضل 

مستوى نطمح اليه.
العلم،  دعللم  فللي  دورهلللا  على  "فللتللح"  حركة  حمادنة  وحيت 
اخلريجني  وجللوه  البسمة على  رسم  في  انها جنحت  الى  مشيرة 

وذويهم حلظة احلصاد.
وتخلل احلفل الذي تولى عرافته كل من املعلمني محمد صواحلة 
وآالء صواحلة، عدد من الفقرات املتميزة والتي تنوعت ما بني 
الشعر والعروض الفنية والرياضية التي قدمتها فرقة العاصفة 

للفنون الشعبية وطالئع الشهيد ياسر عرفات .
وجلللرى فللي نللهللايللة احلللفللل تللقللدمي الللللدروع والللهللدايللا للطلبة 
شركة  مندوب  قام  كما  البلدة،  في  اخلير  رجللال  من  واملتبرعني 
الطلبة  الللهللدايللا على  بللتللوزيللع  يللاسللني  بللاسللم  مللوبللايللل  الوطنية 

االوائل .

حركة »فتح« تكرم طلبة الثانوية العامة
املتفوقني والناجحني في عصيرة الشمالية

- عقد  واإلعللالم  للصحافة  الللرواد   - الكتوت  - غسان  نابلس 
مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس"، لقاًء في كلية 
الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، حول األساس الفكري حلقوق 
تعزيز  مشروع  أنشطة  ضمن  وذلك  األساسية،  وحرياته  اإلنسان 
الشريعة  كليات  لطلبة  الصالح  واحلكم  اإلنسان  حقوق  مفاهيم 

في اجلامعات الفلسطينية بدعم من مؤسسة املستقبل.
وافتتح الورشة هيثم قصول من مركز "شمس" معرفًا باملركز 
واملشروع، وأوضح الدكتور عالء مقبول أن مفهوم احلق يعبر عن 
قيمة إنسانية، والتي تشير بصفة عامة إلى مجموعة االحتياجات 
أو املطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم األشخاص، دون 
األصل  أو  اللون  أو  النوع  أو  اجلنس  العتبارات  بينهم  متييز  أي 
الوطني، أو ألي اعتبار آخر، وانطالقًا من ذلك، فإن هذه احلقوق 
هي نابعة من صميم طبيعة الكائن البشري، ولصيقة بكيانه، بل 

إنها جوهر الوجود اإلنساني.
األساسية  واحلللريللات  احلللقللوق  مجموعة  أن  مقبول  وقلللال 
لإلنسان مرت بسلسلة من التطورات التاريخية، قبل أن تصبح 
ذات إطار قانوني شامل يعرف بالقانون الدولي حلقوق اإلنسان، 
إذ إن نشوء فكرة حقوق اإلنسان، ما هي إال حقيقة قدمية ولدت 
مع اإلنسان عبر تطور فلسفي وسياسي واجتماعي طويل، فإذا 
كان اإلنسان قد توصل خالل مراحل التطور الطويلة إلى اإلملام 
في  موقعه  ليحدد  االجتماعية  وأبعاده  التاريخية  بجذوره 
الكون، فان تصوراته كانت وال تزال تختلف باختالف املنطلق 
في  وغايته  وجللوده  أصل  حول  فكريًا  يتبناه  الللذي  النظري 

احلياة ومصيره.
واوضح أن مصادر حقوق اإلنسان قبل ظهور التنظيم الدولي، 
تتمثل في القانون الطبيعي وفي الشرائع السماوية، وأن للشرائع 
السماوية دورًا كبيرًا في تثبيت مبادئ حقوق اإلنسان وحمايتها، 
نظرًا ملا لها من أهمية في تنظيم العالقات اإلنسانية بني األفراد 
وعدهم متساوين جميعًا أمام عدالة السماء وعدالة األرض، فال 

يجوز أن يحرم اإلنسان من حق احلياة أو أن ينتهك، الن كل انتهاك أو 
تأليم أو تعذيب أو إفناء للجسم يعد حرمانًا من احلياة أو تنقيصًا 
من قداستها، وملا كان اآلدميون من أٍب واحد وخلقوا للمصير نفسه، 
فهم متساوون، ومن ثم فان خضوعهم للخالق نفسه يعد الضمان 

األقوى للمساواة بينهم.
وذّكر مقبول بالويالت التي شهدتها اإلنسانية في احلرب العاملية 
األولى والثانية ومآسيها املتمثلة بإبادة اجلنس البشري واإلعدام 
الدول حلقوق  اجلماعي لألسرى واملدنيني واالنتهاك املستمر في 
اإلنسان وحرياته، وبالتالي أصبحت مسألة حماية حقوق اإلنسان 
الهدف السامي للجماعة الدولية املنظمة، وحتقيقًا لهذا الغرض 
وألجل إشاعة السلم واألمن الدوليني أنشئت األمم املتحدة، لذا فان 
إدراج حقوق اإلنسان في ميثاق األمم املتحدة، أدى إلى مجموعة من 
األبعاد القانونية كان أولها تقنني حقوق اإلنسان بصيغة صكوك 
دولية ذات أوجه متعددة، إذ نشأ ما أطلق عليه اسم "الشرعية 
الدولية حلقوق اإلنسان"، وتعد الوثائق الدولية حلقوق اإلنسان 

األصل الدستوري للحقوق واحلريات العامة.
الدول  مصادقة  بأهمية  املشاركون  أوصللى  اللقاء،  نهاية  وفللي 
وأهمية  بها،  وااللتزام  اإلنسان  حلقوق  الدولية  االتفاقيات  على 
مجلس  عللن  الللصللادرة  والتقارير  والتوصيات  للللللقللرارات  املتابعة 
حقوق  احللتللرام  أهمية  مبجملها  تتناول  والللتللي  اإلنللسللان،  حقوق 
انتهاكات  وقف  في  القانونية  املعايير  تطبيق  وضللرورة  اإلنسان 
حقوق اإلنسان واجلرائم املرتكبة ضدها، ومن ثم حتقيق العدالة 
واملساواة وإقرار كل هذه احلقوق للجميع دون متييز أو استثناء، 
واالجتماعية  الدينية  باخلصوصيات  االعتبار  بعني  واألخلللذ 
والثقافية التي تشكل موروثًا ورافدًا يسهم في إثراء املفاهيم العاملية 
املشتركة حلقوق اإلنسان، واستكمال التعديالت التشريعية ملواءمة 
التشريعات الفلسطينية فيما يخص حقوق اإلنسان أو تلك التي 
واالتفاقات  املواثيق  مع  واحلريات  احلقوق  بعض  ممارسة  تعيق 

الدولية ذات العالقة.

»شمس« يعقد لقاء في جامعة النجاح
حول األساس الفكري حلقوق اإلنسان

مسؤول نقابي: اجلامعات الفلسطينية 
كافة متر بأزمة مالية غير مسبوقة

اجلامعات  وموظفي  اسللاتللذة  نقابات  احتلللاد  مجلس  رئلليللس  بللرهللم  أمللجللد  د.  أعلللللن   - اخلليل 
الفلسطينية ، أن اجلامعات كافة متر في ازمة مالية غير مسبوقة، سببها تخّلف احلكومة عن 
تسديد مستحقاتها املالية املقرة، مؤكدًا ان نتائج هذه االزمة اخلانقة بدت واضحة على أداء معظم 
اجلامعات ، منها اغالق جامعة بير زيت واضراب الطلبة فيها بعد ان جلأت ادارة اجلامعة الى رفع 
الرسوم الدراسية حلل مشاكلها املالية، اضافًة الى اضطرار بعض اجلامعات مثل جامعة القدس 
وبوليتكنك فلسطني الى دفع رواتب العاملني ومستحقاتهم غير كاملة )بنسب ال تتجاوز %70(، 
كما واجبرت جامعات اخرى مثل النجاح واخلليل على استنفاذ صنايق إدخار املوظفني لتسديد 

التزاماتها املالية املختلفة.
واضاف برهم ان استمرار هذه االوضللاع املالية الصعبة في اجلامعات ، سيؤدي ال محالة الى 
شلل كامل في ادائها، مما يعني القضاء التام على التعليم العالي في فلسطني، االمر الذي يشكل 
خطرا كبيرا على عملية بناء االنسان الفلسطيني كمتطلب اساسي لبناء الدولة املستقلة، ال سيما 
وان فلسطني ال متلك من الثروات سوى انسانها املتسلح بالعلم واملعرفة، متسائال: أين احلكومة 

واستثمارها في هذا االنسان وتنميته عن طريق دعم العلم والتعليم؟.
العربية  الدول  ، كافة  الفلسطينية  اساتذة وموظفي اجلامعات  وناشد مجلس احتاد نقابات 
واالسالمية حتمل مسؤوليتها جتاه مؤسسات التعليم العالي في فلسطني وتقدمي الدعم الالزم 
للحفاظ على التعليم العالي الفلسطيني وللمساهمة في تأمني مقومات ثبات شعبنا على ارضه 

وصموده في وجه االحتالل .
كما طالب االحتاد ، احلكومة الفلسطينية بالعمل اجلاد على توفير مستحقات اجلامعات املالية، 
وذلك النقاذ مسيرتها االكادميية ولتمكينها من االستمرار في اداء دوره الوطني، مؤكدا ان بقاء 
الوضع املالي الراهن ينذر بتراجع مطرد في مقدرة اجلامعات على االيفاء بالتزاماتها املالية جتاه 
العاملني بها، االمر الذي يرفضه االحتاد رفضا قاطعا، اذ انه سيؤدي حتما الى اغالق تام للجامعات 

اعتبارا من بداية الفصل االول للعام االكادميي املقبل .

الهرفي يبحث مع وزير 
الثقافة التونسي مشاركة 
فلسطني مبهرجان قرطاج

لدى  فلسطني  سفير  بحث  وفللا-   - تونس 
تونس سلمان الهرفي، مع وزير الثقافة التونسي 
الهادي املبروك، امس، تعزيز العالقات الثنائية 
في املجاالت الثقافية وسبل تطويرها في ضوء 

احلركة الثقافية التي تشهدها تونس.
وقال السفير الهرفي  عقب اللقاء إنه بحث 
الثقافية  االسللتللعللدادات  التونسي  الللوزيللر  مع 
املشاركة  وسبل  السينمائي،  قرطاج  ملهرجان 
االستعدادات  وكللذلللك  فلليلله،  الفلسطينية 
الكتاب  معرض  في  للمساهمة  الفلسطينية 
املشاركة  تللطللويللر  وسلللبلللل  بللتللونللس،  اللللدوللللي 

الفلسطينية.
وأضاف: أنه أتفق مع الوزير التونسي على 
االستعداد لالحتفال مبناسبة مرور 30 عاما 
على الوجود الفلسطيني في تونس هذا العام، 
حيث سيقام مهرجان كبير تكرم خالله ثورة 
الللربلليللع الللعللربللي بللتللونللس علللددا مللن الشعراء 
الفلسطينيني كبادرة من هذه الثورة للشعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
آخر  على  املللبللروك  الللوزيللر  الهرفي،  وأطلع 
بالساحة  املتعلقة  واملللسللتللجللدات  الللتللطللورات 
السالم  عملية  جمود  ضوء  في  الفلسطينية 
في الشرق األوسط، جراء التعنت اإلسرائيلي 
على  والللتللعللدي  االستيطان  سياسة  مللواصلللللة 
املقدسات اإلسالمية واملسيحية. كما استعرض 
والرئيس  الللفلللللسللطلليللنلليللة،  اللللقللليلللادة  جلللهلللود 
محمود عباس، من أجل إمتام ملف املصاحلة 

الوطنية.
رئيسا  تونس  وقللوف  املبروك  الوزير  وأكللد 
وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني 
واحملافل  املللجللاالت  كللل  فللي  الللعللادلللة  وقضيته 

العربية والدولية.

الشوبكي يثمن مكرمة خادم احلرمني 
الشريفني الستضافة ألفي حاج

جدة - وفا- ثمن سفير فلسطني لدى اململكة العربية السعودية جمال الشوبكي، مكرمة 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بإستضافة ألفي حاج 
فلسطيني من ذوي الشهداء واألسرى واحلاالت اإلنسانية، ألداء فريضة احلج لهذا العام. 
وأشاد الشوبكي في بيان صحفي صدر، امس، عن سفارة فلسطني لدى اململكة، بهذه السنة احلسنة 
التي سنها خادم احلرمني الشريفني في دعم ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني، سائاًل املولى عز وجل 
أن يحفظه، ويحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وعزها. وأعرب عن شكره ملوقف اململكة الثابت منذ 
عهد املرحوم امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وصواًل إلى عهد خادم احلرمني الشريفني، وولي عهده، 
ودعمهما املتواصل لشعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده حتى قيام دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الشريف . وذكر السفير الشوبكي أن هذه املكرمة امللكية تأتي للسنة الرابعة على التوالي، وأن لها بالغ 

األثر في التخفيف من معاناة شللللريحة كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني .

مجلس احتاد الطلبة يكرم مدير 
فرع »القدس املفتوحة« في طولكرم

طولكرم  - املنهل للصحافة واالعالم - كرم مجلس احتاد الطلبة بفرع جامعة القدس املفتوحة 
الفوج  الفرع د. فيصل عمر، وذلك تقديًرا جلهوده في إجناح حفل تخريج  في طولكرم مدير 

اخلامس عشر )فوج احلرية لألسرى(.
وأثنى رئيس مجلس احتاد الطلبة جهاد طقاطقة على جناح احلفل املميز من حيث التنظيم 

والترتيب واألداء الذي القى إعجاب احلضور وضيوف الشرف وأهالي اخلريجني.
من جانبه، شكر رئيس مجلس الطلبة د. فيصل عمر وأعضاءه على هذه اخلطوة، وأكد على 
اجلهد الذي بذلته رئاسة اجلامعة املتمثلة برئيسها أ. د. يونس عمرو واللجان املختلفة التي مت 
تشكيلها ملتابعة حفالت اجلامعة في جميع الفروع؛ مؤكًدا ان النجاح هو ثمرة اجلهود التي قدمتها 
أسرة اجلامعة، والعمل املتواصل في سبيل إجناح احلفل، مشيًرا إلى ان العمل "تواصل ليال ونهارا في 
سبيل إخراج ما يليق باخلريجني وأهاليهم"، كما أعرب عن امتنانه ملؤسسات احملافظة كافة على 
تعاونها الكامل مع اجلامعة وتسخير كل اإلمكانات املتوفرة إلجناح احلفل، وأشاد بالدور املميز الذي 

اضطلع به مجلس احتاد الطلبة من خالل املشاركة في اللجان املساندة للحفل كافة.
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس الطلبة درًعا تكرميًيا ملدير الفرع، معبًرا عن تقدير الطلبة 

جلهود إدارة اجلامعة، وسعيها املتواصل لتوفير األفضل لهم أكادمييا وإداريا.

مركز القدس يفتتح
برنامج تدريب طلبة احلقوق

 القدس - افتتح مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان برنامجًا تدريبيًا لطلبة 
القدس، مبشاركة  في مدينة  بالهدم  املهددة  املنازل  الدفاع عن  آليات  احلقوق، حول  وخريجي 
23 طالبا وخريجا بهدف  خلق كادر قانوني مؤثر وفعال للدفاع عن حقوق املقدسيني. وسينفذ 

البرنامج ثلة من محامي املركز في مجال مخالفات البناء وأوامر الهدم.
املدينة  رفللد  وأهمّية  وأهدافها  الِفكرة  موّضحًا  خضير  أبللو  غّسان  املنسق  البرنامج  وافتتح 
تلة بنخبة من احملامني الذين يسعون للدفاع عن قضايا شعبهم وأشار الى أّنه مّت تخصيص  احملحُ
بعض اللقاءات لتناول قضايا لم الشمل وسحب الهويات ولقاءات أخرى تتناول قضايا التأمني 
مدير  رامي صالح  واستعرض   . االسرائيلية  واملؤسسات  للمحاكم  وسيتم عمل جوالت  الوطني، 
فرع القدس، تاريخ املركز ورسالته واملجاالت التي يتابعها بفروعه األربعة في القدس ورام الله 

وسلفيت ونابلس. 
أّما غالب النشاشيبي، منّسق مشروع الدفاع القانوني عن املنازل املهددة بالهدم في القدس، 
فقد حتدث عن االجراءات القانونية والقضائية وبني بعض احلاالت التي تابعها ويتابعها املركز 

للدفاع عن املقدسيني وحقوقهم املشروعة . 
وأوضح املحُيسر نبيل عبدالله ، التنظيم املجمتعي وأهميته في إعداد املشتركني للتعامل مع 

املواطنني ومحُساعدتهم ومتكني املشتركني من كتابة التقارير وتوثيق االنتهاكات.

خليفة: تلبية ملا نشرته »ے« 
وجهنا الدعوة لالعالمي اللبناني 

مازن دياب لزيارة فلسطني
اريحا - خالد عمار -وجه وكيل وزارة االعالم والقائم بأعمال الوزير الدكتور محمود خليفة ، 
الدعوه لالعالمي اللبناني مازن دياب لزيارة االراضي الفلسطينية تلبية لرغبته خالل تصريحاته 

ل" القدس " عبر اثير راديو "النورس" احمللي في اتصال هاتفي من العاصمه االردنية عمان .
وقال خليفه ل " القدس " : اننا نفخر ونعتز بكل شخصيه تقف الى جانب شعبنا وقضيته 
قمنا   " القدس   " في صحيفة  ديللاب  مللازن  االعالمي  تصريحات  على  اطالعنا  ومنذ   ، العادلة 
الفلسطينية لزيارة فلسطني وشعبها  باالتصال معه ووجهنا له دعوة رسمية من وزارة االعالم 

وحتقيق حلمه الذي نحترمه ونقدره .
الى تعزيز  التحرك من واجبنا جتاه كل من يقدم لفلسطني الننا بحاجة  ان هذا   : واضللاف 
وتوظيف كل االدوات االعالمية في الوطن واخلارج من اجل مساندة حقوقنا املشروعة ولالطالع 

على املعاناة التي يكابدها شعبنا بسبب االحتالل .
واشاد خليفة بالنقلة النوعية التي يقوم بها مركز املستقبل للصحافة واالعالم وصحيفة " 
القدس " لالرتقاء بالقطاع االعالمي الفلسطيني مبهنية عالية ، مضيفًا ان وزارة االعالم بدأت 
منذ عدة شهور بتشجيع اطالق العنان لالعالم الفلسطيني في كل ادواته املرئي واملسموع واملكتوب 

للقيام بدوره املنشود على اكمل وجه.

كمال تدعو لبلورة خطة لدعم 
املواطنني املقدسيني 

 رام الله- البلد للصحافة- أكدت األمينة العامة لالحتاد الدميقراطي الفلسطيني "فدا" زهيرة 
كمال على ضرورة حترك القيادة الفلسطينية العاجل من أجل التصدي لسياسة التهويد والتطهير 

العرقي التي متارسها سلطات االحتالل بحق املواطنني في مدينة القدس وضواحيها.
 واعتبرت أن إعالن بلدية القدس نيتها التخلي عن مسؤولياتها جتاه سبعة أحياء خارج جدار الضم 
والتوسع العنصري لتصبح حتت مسؤولية "اإلدارة املدنية" ال يقل خطورة في تداعياته عن االستيطان 
، ويعد في الوقت ذاته مثاال صارخا على سياسة التهويد والتطهير العرقي ويستدعي وقفة فلسطينية 

جادة وقوية تتناسب مع خطورته.
وقالت كمال إن من خيارات الرد الفلسطينية على ذلك تدويل املوضوع والتفكير في أنسب اجلهات 
الدولية التي ميكن أن يعرض عليها دون استثناء أية جهة وخاصة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
املتحدة ومجلس األمن الدولي، ومبا يشمل دعوة األطراف السامية املتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة 
من أجل االنعقاد واتخاذ ما يلزم جتاه وقف هذه االنتهاكات اإلسرائيلية ، كما أن املطلوب كذلك وقفة 
والشعبية يكون  األهلية  واملؤسسات  واألحللزاب  والفصائل  القوى  وجادة من مختلف  وطنية مسؤولة 
العمل،  إلى  املقدسي والعمل من أجل دعمه وتعزيز صموده، ومن هنا ندعو  املواطن  هدفها ومحورها 
املقدسيني،  املواطنني  بأوضاع  للنهوض  وتنمية  بلورة خطة صمود  أجل  من  وبأسرع سرعة ممكنة، 
ونرى أن بإمكان القطاع اخلاص الفلسطيني املساهمة في ذلك عبر إنشاء مشاريع اقتصادية مختلفة، 
كما يتطلب األمر تخصيص أراض وقفية إسالمية ومسيحية، على حد سواء، إلنشاء مشاريع إسكان 

جماعية مع ملحقاتها من مدارس ومراكز اجتماعية وصحية وثقافية وغيرها.


