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ز8/29)27( اعالن توظيف
ملعلمة  حاجتها  عن  بردج  أكادميية  تعلن 

رياض اطفال للعمل في الروضة.
 على ان تتوفر لديها الشروط التالية:

- شهادة بكالوريوس او دبلوم كحد ادنى.
- خبرة سنتني في مجال العمل.

- تتحمل ضغط العمل.
على  الذاتية  السيرة  ارسال  الطلبات  تقدمي  في  الراغبني  على 
الكائن في  املدرسة  الى مقر  او احلضور   ،2347337 فاكس رقم: 

الرام - بالقرب من قصر الضيافة.

هاتف املدرسة: 2347336

لاليجار
محـــــالت جتـــــــارية في قلنديا

م������ع������روض ل�����اي�����ج�����ار م���ح���ات 
الشارع  على  قلنديا  في  جتارية 
الله. رام  القدس  ش��ارع  الرئيس 

للمعنيني يرجى االتصال بهاتف:

 رقم 0522454529
•مالحظة: يصلح الستعمال املعارض. 	

ز8/29)24(

اكادميية فلسطني للتدريب والتنمية البشـرية
مؤسسة علمية مختصة في تدريس وتدريب احملاسبني واملدققني ومستشاري الضرائب

خريجي اجلامعات واملعاهد العليا
تأسست عام 1983

www.npc-fin.ps نابلس - شارع فيصل - عمارة ظافر املصري - تلفاكس 2371854 جوال 0599545005 املوقع االلكتروني
نحن منذ بدأنا -  نعقد دورات على مستوى عال من املهنية والتخصص والتميز في االداء 

اعالن هام - عقد دورات مهنية 
اذا اردت ان تكون شخصا متعلما ومهنيا ومحترفا في عملك أو تخصصك

او انك تبحث عن وظيفة محترمة او انك تريد انشاء مصدر رزق مستقل  

 انضم الينا في الدورة التي تناسبك 
الدورات موجهة  الى خريجي احملاسبة – ادارة االعمال – التسويق – العلوم املالية 

الى طاب وخريجي ماجستير - املنازعات الضريبية – احملاسبة – ادارة االعمال - القانون
الى طاب وخريجي كليات احلقوق واحملامني املتدربني واحملامني العاملني  واملستشارين القانونيني للشركات واملؤسسات الفلسطينية 

دورة رقم 1 – دورة مستشار ضرائب قانوني 
مستشار ضرائب قانونياسم الدورة

18 ساعة صفية عدد الساعات
كتاب احملاسبة الضريبية + كتاب القوانني الفلسطينية + برامج احلاسب االليالكتاب املقرر

بعد الدورة يصبح اخلريج ذا املام واسع في احملاسبة الضريبية وتطبيقاتها نتيجة الدورة

دورة رقم 2 – اجراءات االستيراد والتصدير والشحن والتخليص اجلمركي 
خبير جمركياسم الدورة

15 ساعة صفية عدد الساعات
كتاب اجراءات االستيراد والتصدير والشحن والتخليص اجلمركي الكتاب املقرر

بعد الدورة يصبح اخلريج على دراية واسعة في اجراءات اجلماركنتيجة الدورة
هذه الدورة لها مجال واسع للعمل في دول اخلليج سواء  في املؤسسات العامة او اخلاصة 

دورة رقم 3 - صكوك االجراءات القانونية
هذه الدورة موجهة للمحامني اجلدد واحملامني املتدربني واملستشارين القانونيني وطاب كليات احلقوق في اجلامعات 

ومساعدي احملامني واملوظفني الذين يعملون  في مكاتب احملامني 
صكوك االجراءات القانونية اسم الدورة 

15 ساعة صفية عدد الساعات 
كتاب مناذج االجراءات القانونية  + برامج احلاسب االلي الكتاب املقرر

املادة التدريبية
الدورة تشمل جميع مناذج الدعاوى امام كافة احملاكم بكافة درجاتها 

بالقسم  مشفوع  وتصريح  الكفالة  سندات  مثل  القانونية  الوثائق  من��اذج  جميع  وتشمل 
والوكاالت العامة واخلاصة وكذلك مناذج املراسات القانونية

متتاز هذه الدورة بان احملامي ميكنه تنظيم اي دعوى واعداد الوثائق اخلاصة بها خال دقائق 
مكان عقد الدورات -   رام الله  -  اخلليل –  نابلس 

مع حتيات املدير التنفيذي لالكادميية  -  االستاذ محمود اشنيور
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ن���اب���ل���س-  ع���ق���د م���رك���ز ح���ق���وق اإلن���س���ان 
لطلبة  عمل  ورش��ة  شمس"   " والدميقراطية 
كلية الشريعة في مدينة نابلس حول اخلطاب 
الراهنة،  والتحديات  اإلنسان  حلقوق  املعاصر 
مفاهيم  تعزيز  م��ش��روع  أنشطة  ضمن  وذل��ك 
كليات  لطلبة  الصالح  واحلكم  اإلنسان  حقوق 
بدعم  الفلسطينية  اجلامعات  في  الشريعة 
ال��ورش��ة  اف��ت��ت��ح  ،وق���د  املستقبل  م��ؤس��س��ة  م��ن 
هيثم قصول من مركز »شمس« معرفًا باملركز 

واملشروع .
سهيل  والصحفي  الباحث  بني  جانبه  من 
خلف أن ثمة معايير وقواعد متفق عليها دوليًا 
القانون  نقيم بها سلوك احلكومات وقد وجد 
الدولي حلقوق اإلنسان مبا فيه العهود الدولية 
قوته  العاملي  اإلع��ان  تعطي  التي  الرئيسية 
قبواًل واسعًا نسبيًا في العالم. وهذه املعايير الى 
جانب كونها اتفاقيات ملزمة تهدف إلى تنظيم 
كيفية تعامل احلكومات مع من يقعون حتت 
والياتها فهي أدوات حتليلية مهمة ونستطيع أن 
نراقب من خال منظور قانون حقوق اإلنسان 
الدميقراطية  مثل  امللموسة  غير  العمليات 
وهذه املعايير هي نتاج قيد التشكيك لعملية 
ت���ف���اوض دول���ي���ة م��ج��ه��دة ت��ش��م��ل احل��ك��وم��ات 
واخلبراء املستقلني وهي توفر مرجعية ثابتة 

حركة  تقدم  تقييم  منها  انطاقًا  نستطيع 
حقوق اإلنسان وبهذا املعنى فهي معايير عاملية 
وهي نفسها أينما طبقت واخلطاب الذي يحيط 
الشرق  مجتمعات  سياق  في  العملي  مبعناها 
األوسط هو ما نعنيه هنا عندما نتحدث عن 

خطاب حقوق اإلنسان.
وق���ال خلف ان��ه وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج��ود 
خطاب معاصر حلقوق اإلنسان إال أن هناك 
هذا  ت��واج��ه  التي  التحديات  م��ن  مجموعة 
الثقة في كل ما  انعدام  أهمها  اخلطاب لعل 
يأتينا من الغرب، خصوصا وأن هذا األخير 
فهمه  وع��ومل��ة  "حقوقه"  عوملة  على  يعمل 
واس��ت��ف��زازي.  ب��ش��ك��ل تعسفي  ل��ه��ا  وت���ص���وره 
األمر  إل��ى  تنظر  وشعوبنا  دولنا  يجعل  مما 
وميكن  والتوجس.  الشك  ملؤها  نظرة  كله 
تلخيص مظاهر هذا التعسف واالرتياب في 
عملية إقصاء العرب واملسلمني من املشاركة 
اإلنسان  حلقوق  العامة  اخلطاطة  وض��ع  في 
في العالم، خصوصا وأننا نعلم أن جل أقطار 
استقالها  على  حتصل  ل��م  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ال��م 
العاملي  "اإلع���ان  حترير  بعد  إال  السياسي 
السياسي  واالس��ت��خ��دام  اإلن���س���ان".  حل��ق��وق 
من  اإلنسان  حقوق  ملوضوع  واإليديولوجي 
طرف الدول الغربية حيال الدول العربية، 

وهو استعمال يصب في اجتاه خدمة مصاحلها 
واالستمرار  منها.  االقتصادية  وباخلصوص 
في احتضان هيئة األمم املتحدة من خال 
واإلع��ان��ات  لاتفاقيات  وجل��ان��ه��ا  أجهزتها 
ومتابعة  اإلنسان،  حلقوق  الدولية  واملواثيق 
التزام الدول بها في الوقت الذي فقدت فيه 
هذه املنظمة مصداقيتها في عيون أغلبية 

الشعوب العربية.
واض����اف خ��ل��ف: مب��ا أن م��ض��ام��ني امل��واث��ي��ق 
الدولية حلقوق اإلنسان قد صدرت عن الغرب 
في  األحقية  لها  ف��إن  فيه  وت��رع��رع��ت  ومن��ت 
للجميع،  مناسبا  ت��راه  ال��ذي  بالشكل  تأويلها 
هي،  تشاء  كما  الشعوب  كافة  إلى  وتصديرها 
وكأن هذه الشعوب قاصرة وغير مؤهلة إلنتاج 
وتأويل مضمون جديد وغير متناقض حلقوق 
ت��أخ��ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار ال��ب��ع��د اإلن��س��ان��ي. كل 
يأتي  ما  لكل  العربي  العالم  ك��ره  من  زاد  ه��ذا، 

من الغرب.
أنه ال يستحيل تطبيق  وش��دد خلف على 
وإمنا  اإلط��اق.  على  اإلنسان  حقوق  مضامني 
املراد حقيقة هو إثارة انتباه العاملني باملجال 
بلداننا  بشؤون  واملهتمني  واملفكرين  احلقوقي 
األزم��ة  بفداحة  ال��وع��ي  ض���رورة  إل��ى  العربية 
م��وض��وع  م��ع  تعاملنا  وب��ب��س��اط��ة  وت��ع��ق��ي��ده��ا، 

مركز »شمس« ينظم لقاء حول اخلطاب املعاصر حلقوق اإلنسان وحتدياته الراهنة
األشياء  مبضامني  اجلهل  وكذلك  كهذا،  كبير 
أو  أفكارنا  في  س��واء  العقل  وتغييب  وأبعادها 
ال  سيؤدي  وتعاماتنا،  وحركاتنا  أعمالنا  في 
محالة إلى تعقيد األمور أكثر وتضخيم األزمة 
وبالتالي إبعاد إمكانية عيش اإلنسان العربي 
ضمن حقوق حتفظ كرامته وحياته وحريته.

أفكار  من  جاهز  هو  ما  أخ��ذ  على  تعودنا  لقد 
أن  لغيرنا  وسمحنا  أعمال،  ومشاريع  ومحتوى 
يفكر ويقرر بدال عنا، سواء كان هذا "الغير" 
أم��ر يجعلنا  وه��ذا  أف���رادا.  أو  أو مؤسسة  غربا 
ال  األح��داث.  على  نتفرج  مكاننا،  في  قابعني 
نتطور أبدا بل نتأخر كثيرا عن ركب احلضارة 

املعاصرة. لذا ونتيجة لذلك، فإنه من الطبيعي 
جدا أن تنتهك حقوقنا، سواء داخل بلداننا أو 

من طرف الدول الكبرى.
وفي نهاية اللقاء أوصى املشاركون بضرورة 
تقوية قدرات منظمات املجتمع املدني في نشر 
ثقافة وتعليم حقوق اإلنسان .واالستفادة من 
خبرات وجتارب املنظمات الدولية واإلقليمية 
ونشر  اإلنسان  حقوق  وتعليم  ثقافة  نشر  في 
القانون  حكم  وسيادة  بالدميقراطية  الوعي 
وحماية  اإلنسان  حقوق  ثقافة  لنشر  كأساس 
برنامج حلقوق  أو  وحدة  وإنشاء  احلقوق  هذه 

اإلنسان في املؤسسة األمنية.

صدور ديوان جديد
للشاعر إياس ناصر

الناصرة - وفا- صدر عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت، ومكتبة كل شيء – حيفا، 
الديوان الشعري األول للشاعر الفلسطيني إياس ناصر ابن قرية كفر سميع اجلليلية، بعنوان: 

'قمٌح في كف أنثى'.
وأهدى الشاعر باكورة أعماله إلى والديه، اللذين يرى فيهما 'األبجدية التي تشكلت بها لغته مع 
احلياة'، ويقع الديوان في 104 صفحات ويشتمل على قصائد منّوعة املضامني واألغراض، زاخرة 

باملعاني الشعرية املبتكرة التي تامس حّس القارئ وذائقته األدبية وعلى نحو ممّيز والفت.
مقدرة  على  ويشهد  املقفى(،  )امل��وزون  العمودّي  الشعر  قالب  على  يقوم  أنثى'  كف  في  'قمٌح 
رة  فائقة للشاعر في صياغة القصيدة احلديثة بقالبها التقليدّي مع خلّوها من القوالب املكرَّ

واألساليب املبتذلة.
وتتناول قصائد الشاعر قضايا وطنّية مهمة تّتصل بهموم شعبنا الفلسطيني ومعاناته، كالنكبة 
وقضية الاجئني، إلى جانب قضايا إنسانية مهمة كحرية املرأة والقتل على خلفية 'شرف العائلة'، 

إضافة إلى عدد وافر من القصائد العاطفّية املمّيزة.
وجاء في القصيدة األولى من الديوان بعنوان 'ستون عاما':

ستوَن عاًما... قد َمَضنَي وأكَثُر              والاجئوَن قلوُبهْم تتفّطُر
ستوَن عاًما... والرسائُل نفُسها!              كيف األحبُة؟ والنسيُم األخضُر؟

سَنعوُد يوًما... ال محالَة أننا                  سَنعوُد حتًما... ال غٌد يتأخُر...
الشاعر إياس ناصر ابن قرية كفرسميع في اجلليل األعلى، والده الشاعر واألديب يوسف ناصر، 
ويعمل محاضًرا للشعر العربّي الكاسيكّي في اجلامعة العبرية في القدس، ونال اللقب األول والثاني 
في الّلغة العربية واألدب العاملي واملقارن، ويعكف اليوم على كتابة أطروحته للحصول على شهادة 

الدكتوراة في الشعر العربيّ اجلاهليّ واملخضرم.

جتمع أسر الشهداء يوزع
"حرامات" على األسر احملتاجة

جنني � علي سمودي � قام التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطني، فرع محافظة اخلليل، بتوزيع 
)150( حراما على احملتاجني من أسر الشهداء في احملافظة.وقد تبرعت بهذه احلرامات الغرفة 

التجارية الصناعية الزراعية في محافظة اخلليل.
ويأتي هذا النشاط في إطار النشاطات اإلجتماعية التي تقوم فيها فروع التجمع في مختلف 
الرسمية  املؤسسات  تعاون  على  اخلليل،  في  التجمع  سر  أمني  اجلندي،  عواد  وأثنى  احملافظات، 
واألهلية في احملافظة مع مختلف النشاطات التي يقوم بها التجمع في سبيل تخفيف املعاناة 

على احملتاجني من أسر الشهداء.

وزارة التربية تتسلم 
مدرسة بيت كاحل 

األساسية
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ت��س��ل��م��ت  وف����ا-   - اخل��ل��ي��ل 
والتعليم  التربية  ب���وزارة  املدرسية  لألبنية 
للبنات  األساسية  كاحل  بيت  مدرسة  أم��س، 
مل��دي��ري��ة ت��رب��ي��ة اخل��ل��ي��ل، بتمويل  ال��ت��اب��ع��ة 
بناؤها  حيث  م��ن  األمل��ان��ي  التنمية  بنك  م��ن 

وإنشاؤها وتأثيثها.
مترًا   2280 امل��درس��ة  بناء  مساحة  وتبلغ 
مربعًا، بكلفة  690 ألف يورو، وتتكون من 12 
غرفة صفية، ووحدة إدارة وسكرتاريا، ومختبر 
ع��ل��وم، وم��ك��ت��ب��ة، وغ��رف��ة م��ع��ل��م��ات، ومختبر 
حاسوب، وغرفة تدبير منزلي، ووحدة صحية، 

إضافة إلى املرافق اخلدماتية األخرى.
عملية  في  والتعليم  التربية  وزارة  ومثل 
االس��ت��ام االب��ت��دائ��ي م��دي��ر دائ���رة التصميم 
ومدير  الصفدي،  فخري  الهندسي  واإلش��راف 
املشروع األملاني عماد ابريغيث، ورئيس قسم 
اجلوهري،  صاعد  بالوزارة  واملتابعة  اإلش��راف 
ومهندسة قسم اإلش��راف عا شاور، ومهندس 
امليكانيك  ومهندس  بشارات،  فراس  الكهرباء 
أسامة ضراغمة، ورئيس قسم األبنية مبديرية 

اخلليل عمر نيروخ، وماجد مرقة.

مناقشة رسالتي ماجستير
في اجلامعة العربية األميركية

جنني � علي سمودي � ناقش الطالبان في عمادة الدراسات العليا في اجلامعة العربية األمريكية 
رند حرب، وعمار قرارية، رسالتي ماجستير في القانون التجاري، والرياضيات التطبيقية، بحضور 
عميد الدراسات العليا األستاذ الدكتور محمود أبو مويس، واألستاذ احملامي بهاء الدين عصفور. 
وقد استعرضت الطالبة حرب في رسالتها التي جاءت بعنوان "القانون الواجب التطبيق على 
العقد التجاري الدولي في فلسطني" مسألة إشكاليات تنازع القوانني في عقود التجارة الدولية، 
وتناولت آليات حتديد القانون الواجب التطبيق على هذه العقود واملثار النزاع بشأنها أمام القضاء 
الوطني، وقضاء التحكيم الدولي في فلسطني، وركزت على إمكانية خضوع هذه العقود لقواعد 

.)lex- mercatoria( قانونية غير تابعة لدولة معينة أو ما يعرف بقانون التجار
وفي نهاية املناقشة، قررت اللجنة املكونة من املشرف على الرسالة ورئيس اللجنة الدكتور أمني 
دواس، واملمتحن الداخلي من اجلامعة العربية األمريكية الدكتور أنس أبو العون، واملمتحن اخلارجي 

من جامعة النجاح الدكتور غسان خالد، منح الطالبة حرب درجة املاجستير.
في  البيانات  تغليف  حتليل  استخدام  بعنوان  فكانت  قرارية  للطالب  الثانية  الرسالة  أم��ا 
املقاييس املستخدمة في ترتيب فعالية  العالي في فلسطني" وحتدث فيها حول أحد  التعليم 
املقارنة بني مدخات اجلامعات ومخرجاتها من حيث أعداد  الفلسطينية من خال  اجلامعات 
الطلبة امللتحقني باجلامعات وأعداد اخلريجني في سنة معينة، ويستخدم هذا املقياس للمرة 

األولى في فلسطني.
وقررت اللجنة املكونة من املشرف على الرسالة ورئيس اللجنة الدكتور الياس ضبيط، واملمتحن 
اخلارجي من جامعة بيرزيت حسن أبو حسان، واملمتحن الداخلي من اجلامعة العربية األمريكية 

الدكتور إياد صوان، منح الطالب قرارية درجة املاجستير. 


