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أو قم بزيارة مركز احلمالت :

-شارع رام الله القدس بالقرب من حاجز قلنديا مباشرة بجوار مخبز اخلباز
تستطيع أيضا طلب منتجات عدل من:)طحني قمح بلدي مع نخاله، طحني الشعير البلدي، دبس 
العنب، زبيب، شدة ، ملنب ،عنطبيخ ، سماق احلصرم، مشروب مركز ليمون، مخلالت، مربيات، شطة 
حمراء أو شطة خضراء، أجبان، ألبان، بيض بلدي، فريكة، مفتول، برغل مبختلف أنواعه، سماق 
بلدي، نباتات عطرية مجففة، عصفر بلدي، عسل طبيعي، قزحة مطحونة، زعتر، لنب جميد 

بلدي، سمنة بلدية( باإلضافة الى منتجات بلدية أخرى.
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نابلس - غ��س��ان الكتوت -  ال���رواد للصحافة واإلع���ام - وص��ل وزي��ر 
الصحة الدكتور جواد عواد إىل العاصمة العمانية مسقط للمشاركة 
يف جلسات العمل للدورة الستني لّلجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف 
منظمة الصحة العاملية، بحضور وزراء الصحة من بلدان إقليم شرق 
امل���ت���وس���ط، وب���م���ش���ارك���ة م��م��ث��ي ال��ه��ي��ئ��ات ال��وط��ن��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة 

املعنية وخرباء وأمانة منظمة الصحة العاملية.
وت��م افتتاح ال���دورة مساء االح��د امل��ايض بحضور رفيع املستوى ضم 
وزراء الصحة ورؤساء الوفود من الدول األعضاء بإقليم شرق املتوسط، 

وذلك يف قاعة ماجان بفندق البستان بالعاصمة مسقط.
وانطلقت امس االول أوىل جلسات العمل، وبحثت اللجنة اإلقليمية 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ض��اي��ا الصحية ال��ه��ام��ة ال��ت��ي تمثل أول��وي��ة ل��ل��ب��ل��دان ال���� 22 
األع�����ض�����اء، وع�����ى رأس ه�����ذه ال���ق���ض���اي���ا ص���ح���ة األم وال���ط���ف���ل، وال��ت��غ��ط��ي��ة 
ال���ص���ح���ي���ة ال���ش���ام���ل���ة، وال����س����ام����ة ع����ى ال�����ط�����رق، وص����ح����ة ال���ب���ي���ئ���ة، وال���ت���ب���غ 

وشلل األطفال.
وافتتح ال��دورة املدير اإلقليمي لشرق املتوسط الدكتور ع��اء الدين 
العلوان، ووزير الصحة التونيس الدكتور عبد اللطيف ميك بوصفه نائب 
رئيس الدورة التاسعة والخمسني، وزير الصحة يف ُعمان الدكتور أحمد 
بن محمد بن عبيد السعيدي بوصفها الدولة املضيفة للدورة الحالية، 
واستمع املشاركون يف الجلسة االفتتاحية إىل كلمة رئيسية من األمرية 

منى الحسني راعية التمريض والقبالة بإقليم شرق املتوسط.
وتم انتخاب وزير الصحة العماين رئيسا لهذه الدورة، ووزير الصحة 
االيراين عزيز داري هاشمي نائبا أوال، ووزير الصحة والسكان اليمني 

الدكتور أحمد قاسم العنيس نائبا ثانيا لرئيس الدورة الحالية.
ويف ك���ل���م���ت���ه، ق������دم ال����دك����ت����ور ج�������واد ع�������واد ال���ش���ك���ر ل���ح���ك���وم���ة س��ل��ط��ن��ة 
ع���م���ان وع����ى رأس���ه���ا ال��س��ل��ط��ان ق���اب���وس ب���ن س��ع��ي��د ع���ى اس��ت��ض��اف��ة ه��ذا 

االج���ت���م���اع ال�����ذي ي���ه���دف إىل ت��ح��س��ني ج�����ودة وس���ام���ة ال���رع���اي���ة امل��ق��دم��ة، 
وت��ق��وي��ة أداء ال��ع��ام��ل��ني ال��ص��ح��ي��ني، وإع������داد ن��ظ��م ش��ام��ل��ة للمعلومات 
الصحّية، وإنشاء آليات للتمويل الصحي العادل، وابتكار سياسات 
واسرتاتيجيات مّتسقة لتمويل للنظم الصحّية، كما أّن أبرز النقاشات 
تكمن يف وضع خارطة طريق للوصول إىل التغطية الصحية الشاملة 
من خال ملفات ُتقدم ملحة عامة عن مواطن القوة ومكامن الضعف 
وال����ف����رص وال���ت���ح���دي���ات يف ال���ن���ظ���م ال��ص��ح��ي��ة وت���ح���دي���د ق���ائ���م���ة األول����وي����ات 

لتقوية النظام الصحي.
وأض����اف أّن أه��م��ي��ة ه���ذا االج��ت��م��اع ت���أيت ل��ت��ع��رض ك��ل دول����ة م��ا تملكه 
من خربات يف املجاالت الصحية املتعددة، منوها اىل أن فلسطني لديها 
ط���اق���م ط���ب���ي ج���ي���د ل���ك���ن ق����د ت��ن��ق��ص��ه��ا ب���ع���ض اإلم���ك���ان���ي���ات ب���س���ب ال���ظ���روف 
الراهنة، ومن هنا تأيت أهمية املساندة املادية واملعنوية من بعض دول 
اإلق����ل����ي����م، م����ؤك����دا ح�����رص ف��ل��س��ط��ني ال����دائ����م ع����ى امل����ش����ارك����ة يف م���ث���ل ه���ذه 

االجتماعات اإلقليمية خاصة يف الدول العربية.
واش����اد ع���واد ب��ال��خ��دم��ات ال��ت��ي تقدمها ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��م��ان��ي��ة للشعب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ك��دع��م��ه��ا ل���ربام���ج ال��ت��ط��ع��ي��م ح��ي��ث ت��ص��ل ن��س��ب��ة التطعيم 
يف ف��ل��س��ط��ني ال����ي����وم إىل 100%، وك����ذل����ك ب���ن���اء ع����ي����ادات يف ب���ع���ض امل��ن��اط��ق 
يف ف����ل����س����ط����ني، وق���������د ت���������ّم ال����ت����غ����ل����ب يف ال�������وق�������ت ال�������ح�������ايل ع�������ى أي���������ة ح�������االت 
للحصبة وشلل األطفال، وه��ذا االجتماع يعد فرصة لبحث مزيد من 
سبل ال��ت��ع��اون يف امل��ج��ال الصحي ب��ني وزاريت الصحة يف سلطنة عمان 

وفلسطني.
وي����راف����ق وزي�����ر ال��ص��ح��ة إىل ه����ذه ال�������دورة م���دي���ر ع����ام ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة 

األولية والصحة العامة يف وزارة الصحة الدكتور أسعد الرماوي.
وتختتم الدورة الستون لّلجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف منظمة 

الصحة العاملية أعمالها اليوم األربعاء.

فلسطين تشارك في أعمال الدورة الستين للجنة 
شرق المتوسط اإلقليمية في منظمة الصحة العالمية

افتتاح المعرض السنوي 
الثالث للكتاب في تربية أريحا 

 أريحا - افتتح محافظ أريحا واألغوار ماجد الفتياين ومدير الرتبية والتعليم محمد الحواش 

معرض الكتاب السنوي الذي تنظمه مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات للسنة الثالثة عى 

التوايل بالتعاون مع دار الجامعات للنشر .

وحضر االفتتاح النائب الفني بسمات سالم واإلداري خضر ابوبشارة ومديرة املدرسة هداية 

خلف وك��ل من رئيس قسم التقنيات الرتبوية سامي سليمان ورئيس قسم العاقات العامة 

العامة موىس ابورومي  وأعضاء من مجلس بلدية أريحا وعدد من وجهاء ومسؤويل محافظة 

اريحا باالضافة اىل الشاعر ماجد الدجاين .

من جانبه، اكد الحواش عى اهمية تنظيم معارض الكتاب للتشجيع عى القراءة يف الوقت 

الذي تتسارع فيه وسائل التكنولوجيا يف الحصول عى املعرفة.

كما ثمن الحواش جميع الجهود التي بذلتها إدارة املدرسة لتنظيم هذا املعرض.

رام ال����������ل����������ه- وف����������������ا- رص����������������دت وك����������ال����������ة األن��������ب��������اء 
واملعلومات الفلسطينية 'وفا' ما تنشره وسائل 
اإلعام اإلسرائيلية من تحريض وعنصرية ضد 
الفلسطينيني والعرب. وفيما يي أبرز ما ورد 
يف تقريرها رقم )162(، الذي يغطي الفرتة من 

2013/10/18 إىل 2013/10/24.

اإلسالم دين خطري وبربري
ن��ش��رت صحيفة 'ه��م��ودي��ع' ال��دي��ن��ي��ة بتاريخ 
ي��س��م��ى  م�����ا  ع���ن���ص���رًي���ا ح������ول  ت����ق����ري����ًرا   18.10.2013
'االره������اب م��ن اإلس������ام'، وادع����ى م��ع��د التقرير 
شنري أن املصطلح غري صحيح ألن االرهاب هو 
أم��ر 'غ��ري منطقي وغ��ري مفسر'، بينما السبب 
م��ن ال��خ��وف م��ن االس�����ام، وف��ًق��ا ل��ل��ك��ات��ب، هو 
أن 'معظم اإلرهابيني مسلمني' وأن 'اإلسام 
دي���ن خ��ط��ري وب��رب��ري وي��ش��ج��ع ق��ت��ل ك��ل م��ن هو 

غري مسلم'.
وق���������ال ح�������ول اس�����ت�����خ�����دام م���ص���ط���ل���ح 'إره���������اب 
اإلس������ام' وم��ق��ارن��ت��ه ب����'م���ع���اداة ال��س��ام��ي��ة': 'ه��ل 
م����ن امل���م���ك���ن م���ق���ارن���ة إره�������اب اإلس�������ام ب���م���ع���اداة 
السامية؟ هل النقد واالحتقار الذي يشعر به 
أبناء الغرب تجاه اإلسام دون خلفية، دون 
تجارب مؤملة، دون سبب؟ يف السنوات األخرية 
ق���������ادة أوروب������������ا وأص������ح������اب امل����ن����اص����ب ال���ح���ك���وم���ي���ة 
ت����ع����ل����م����وا أن�����ه�����م اذا ت�����ح�����دث�����وا أك�������ر م������ن ال���������ازم، 
فالثمن سيكون 'إزع����اج اإلس����ام' وم��ا سينتج 
عنه- مواجهات، تطرف وقتل. أناس اإلسام 
واليسار األوروبي يدينون كل قول ضد بربرية 
اإلس������ام وي��ت��ه��م��ون م���ن ي��ق��ول��ه��ا ف������ورًا ب�����'إره����اب 
اإلس��ام'. إرهاب اإلسام هو مصطلح معناه 
ال�������خ�������وف أو ك������راه������ي������ة اإلس�����������������ام، امل�����س�����ل�����م�����ني أو 
ال��ث��ق��اف��ة اإلس��ام��ي��ة. اإلس����ام خ��ط��ري، اإلس���ام 
ي����م����ن����ح ال����س����ي����ط����رة ل�����ق�����وى م����ج����ن����ون����ة، ل���ل���ك���راه���ي���ة 
وال�����ش�����ر يف ك�����ل ال����ع����ال����م. ل������ذا ف������إن ال�����خ�����وف م��ن 

ص��������ع��������ود ق��������وت��������ه أم������������ر ش��������رع��������ي وع����������ق����������اين. ل���ي���س 
ك�����ل  امل���س���ل���م���ون إره�����اب�����ي�����ون، ول����ك����ن ت���ق���ري���ًب���ا ك��ل 
اإلرهابيون مسلمون- وهم يتمتعون بالدعم 

الشعبي الواسع من قبل مسلمي العالم.

يجب قطع التموين عن 
قطاع غزة 

نشر موقع 'إن آر جي' مقالة كتبها يويس 
احيمئري بتاريخ 23.10.2013 حول النفق الذي 
اك���ت���ش���ف���ت���ه إس����رائ����ي����ل م������ؤخ������ًرا يف غ��������زة، وط���ال���ب 
ب����'ق���ط���ع ك����ل أن���اب���ي���ب ال���ت���م���وي���ن' ع����ن ق����ط����اع غ���زة 
وم�������واص�������ل�������ة ح���������ص���������اره. وق���������������ال: م�����ن�����ذ أن س���ح���ب 
اري���ي���ل ش������ارون إس���رائ���ي���ل م���ن ال���ق���ط���اع، واق��ت��ل��ع 
ن���ح���و ع����ش����رة آالف ي����ه����ودي م����ن ب���ي���وت���ه���م، م��ن��ذ 
انبعاث حدود 1967، يخيل أن مشروع البناء 
األك���������رب ال���������ذي ق�������ام ب������ه ح����ك����م ح�����م�����اس ه������و ذاك 
النفق املبني، رمز الكراهية الاذعة إلسرائيل 
وال����ي����ه����ود. ل���ق���د ح������ان ال����وق����ت ألن ن���ك���ف ع����ن أن 
ن����ك����ون ل���ط���ف���اء، وأن ن���ت���ج���ادل يف م���س���أل���ة ن��ع��م 
للحصار، ال للحصار. يجب الكف عن التوفري 
ل���ح���ك���م ح����م����اس ال����وس����ائ����ل ال����ت����ي ي����ح����ف����رون ب��ه��ا 
وي���ب���ط���ن���ون ب���ه���ا ان����ف����اق ال���ق���ت���ل خ���اص���ت���ه���م، وأوال 
وقبل كل يشء اإلسمنت. اإلسمنت اإلسرائيي 

يف خدمة اإلرهاب املضاد إلسرائيل.

أبو مازن يستعمل اإلرهاب 
الدبلومايس

نشرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' مقالة 
كتبها غاي بخور بتاريخ 24.10.2013 وصف من 
خ���ال���ه���ا م����ا ي���ق���وم ب����ه ال���رئ���ي���س م���ح���م���ود ع��ب��اس 
تجاه إسرائيل بأنه 'إرهاب دبلومايس'. وطالب 
بخور أن تدفع السلطة والفلسطينيون تكاليف 

إخاء املستوطنني من املستوطنات.
وق�����������������ال: ي����س����ت����ع����م����ل أب������������و م��������������ازن يف ال������ف������رتة 

األخ��رية، الروحانية، فهو يستخدم أوصافا 
م���ث���ال���ي���ة وُم���ج���م���ل���ة ل���ي���ح���ت���ال ع����ى ال��������رأي ال���ع���ام 
ال���ع���امل���ي. 'م������اذا ع���ن ح���م���اس' ُس���ئ���ل يف أوروب�����ا 
ف��������أج��������اب: 'ل������ك������ل دول�����������ة م�������ع�������ارض�������ة'. ل����ك����ن����ن����ي ال 
أع���رف م��ع��ارض��ة تطلق ص��واري��خ ع��ى مدنيني 
وت��ح��ف��ر أن��ف��اق إره����اب ل��اخ��ت��ط��اف وت��رم��ي من 
الطابق الخامس الخصوم، فماذا سيحدث 
إذا ت��ول��ت الحكم كما ح��دث يف غ��زة يف سنة 
2007؟ لقد نقلت إسرائيل غ��زة عى طبق من 
ال�����ف�����ض�����ة إىل أب���������و م�������������ازن، ال�����������ذي ح�����ك�����م ه����ن����اك 
سنتني قبل أن يفر مع رجاله ناجيا بحياته. 
وأضاف: يف حني وجهوا أبو مازن اىل أن ينر 
ل��ل��غ��رب ك��ل��م��ات س���اح���رة ك����'ال���س���ام وال��ح��ري��ة 
واملشاركة' وهي كلمات من املؤكد أنها ُتسمع 
بشكل حسن عند غري املطلع، فإن أبو مازن 
نفسه يستعمل ت��ج��اه إس��رائ��ي��ل م��ا يمكن أن 
ن��س��م��ي��ه 'إره����اب����ا دب��ل��وم��اس��ي��ا'، وه����و مصطلح 
جديد ينبغي أن نتبناه. ففي كل منتدى دويل 
ي��ن��ق��ض امل���م���ث���ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ع����ى اإلس���رائ���ي���ي 
ف�����ورا يف وق����اح����ة، ف��ق��د أص���ب���ح ذل����ك م��ن��ذ اآلن 
نوعا آخر من اإلرهاب بعد أن فشل االرهاب 
العسكري لتلك السلطة الفلسطينية فشا 
ذريعا. وينتقل أبو مازن من زعيم دويل اىل 
آخ���ر وي��ح��رض ع��ى إس��رائ��ي��ل. وه���و ال يشغل 
ن��ف��س��ه ب���ال���ك���ي���ان ال������ذي ي���ري���د إن�����ش�����اءه، ف���ه���و ال 
ي���ع���ن���ي ه�����ن�����اك أح���������دا ب������ل ي���ش���غ���ل ن���ف���س���ه ف��ق��ط 
ب���ال���ت���ح���ري���ض ع�����ى إس�����رائ�����ي�����ل وم����ح����ارب����ت����ه����ا. أب����و 
م�����������ازن ي����ض����خ����م م�������ا ي����س����م����ي����ه 'ن�����ك�����ب�����ة' ل����ك����ن����ه ه���و 
ن��ف��س��ه م��ع��ن��ي ب����إح����داث ت��ط��ه��ري ع���رق���ي أف���ظ���ع. 
منذ اآلن فليعلم املسؤول الفلسطيني الكبري 
أنه سيضطر هو وسلطته إىل أن يدفعوا عن 
كل يهودي يرتك بيته تعويضات اىل من تم 
إجاؤهم أو اىل حكومة إسرائيل، والحديث 

عن عشرات مليارات الدوالرات. 

'وفا' ترصد التحريض والعنصرية 
في وسائل اإلعالم االسرائيلية

وعدم املساواة مع الجنس اآلخر، إىل جانب 
ن���ق���ص امل���������وارد، ب���م���ا ي��م��ك��ن امل�������رأة م����ن امل���ش���ارك���ة 
الفعالة يف املجتمع املدين، إىل جانب تحقيق 
ال���ت���ق���دم االج���ت���م���اع���ي واالق����ت����ص����ادي، خ��ص��وص��اً 
وأن ال��ق��ي��ود ال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة امل��ف��روض��ة 
عى حركتهن، تحد من تفاعلهن مع املنظمات 
غري الحكومية، عدا عن أن تحقيق نجاحات 
امل��رأة يف مختلف امل��ج��االت، يتوقف عى مدى 
حصولها عى أدوات املعرفة والدعم الازم.

وألن ن������ش������ر امل�������ع�������رف�������ة ع���������ى ن�������ط�������اق واس�����������ع، 
ال����ع����م����ل  ال������������������������دورات وورش  م���������ن خ������������ال ع������ق������د 
التثقيفية، يف مختلف املدن والقرى واملخيمات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ي��ك��ل��ف ال��ك��ث��ري، ي����رى ال��ق��ائ��م��ون 
عى مشروع "رسالتي"، أن الوصول املنتظم 
إىل ال��������ن��������س��������اء وع��������������ى ن���������ط���������اق واس��������������������ع، وب�������أق�������ل 
ال�����ت�����ك�����ال�����ي�����ف، ي����ت����م����ث����ل يف اس������ت������خ������دام وت����وظ����ي����ف 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول، امل��ت��وف��ر بنسبة 
تزيد عن )80%( يف املناطق الفلسطينية، بما 
يشمل املناطق الريفية واملخيمات، حيث ينمو 
اقتنائه بمعدل أسرع بكثري من الوصول إىل 
ش����ب����ك����ة اإلن���������رتن���������ت، ب����ح����س����ب ال������ج������ه������از امل������رك������زي 

لإلحصاء الفلسطيني.
وت�����ح�����رص م����ؤس����س����ة "س�����وق�����ت�����ل" ع�����ى ت��ب��ن��ي 
ال��ط��رق اآلم��ن��ة وال��س��ه��ل��ة، ل��ح��ص��ول امل����رأة عى 
املعلومات األساسية التي تحتاجها يف شتى 
املجاالت، إىل جانب إعطاءها الفرصة للتعبري 
ع�����ن رأي������ه������ا، وال�����ت�����واص�����ل م�����ع امل���ج���ت���م���ع امل���ح���ي، 
وت��س��ت��ن��د يف م���ش���روع���ه���ا ال���ج���دي���د، إىل ت���ج���ارب 
س���اب���ق���ة ن���اج���ح���ة يف ه�����ذا امل�����ج�����ال، س���اه���م���ت يف 
ت����ع����زي����ز ال������ن������واح������ي االق�����ت�����ص�����ادي�����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة 

للمواطن الفلسطيني.

تنفيذ مشروع "رسالتي" لتوعية المرأة 
وتعزيز دورها في المجتمع المحلي

اضاءة

عمل الخير...!!!
سمري عزت غيث

عمل الخري ليس منوطا بالقدرة املادية وان كانت وفرة املادة احد معابره نحو التواصل 

واالتصال مع الله سبحانه وتعاىل من خال  مد يد العون للفقراء وااليتام واملساكني وابناء 

السبيل، وبناء املؤسسات التي تحميهم وترعاهم  وتشد من ازرهم وتجعل منهم فاعلني 

ملجتمعهم وليسوا عبئا عليه. عمل الخري له غري ذلك من وسائل ومعابر كثرية يمكن ملن 

اراد انتهاجها وعبورها ان يظل متواصا مع خالقه سواء كان فقريا  او غنيا.

ألن الفقر عند عمل الخري هو فقر العقل والغنى هو غنى النفس.

الجار الذي ال يؤذي جاره، والعامل او املوظف الذي يعمل بأمانة واخاص، واملدير الذي 

ينصف ويساوي االخرين من العاملني دون  ظلم او  اجحاف بحقهم، واالستاذ الذي يقوم 

بعمله عى اكمل وجه، ورجل االصاح الذي ال يناصر الظالم عى املظلوم، والبائع الذي 

ال يستغل، والتاجر الذي ال يغش، ورب االسرة الذي يراقب سلوكيات افراد اسرته ويقوم 

االعوجاج فيها. ال شك ان كل هؤالء وغريهم من االدميني كل حسب مستواه وقيمته وعمله 

قادرين عى انتهاج الخري مصلحة لهم، وملجتمعهم شريطة ان يتقيدوا بواجبات اعمالهم 

وال يحيدوا عن هذا الواجب لغاية شيطانية او هدف آين غري نبيل.

لذلك نقول بوضوح ان عمل الخري ليس تربعا باملادة فقط وانما هو ايضا بتنفيذ وتطبيق 

بنود ما جاء يف الكتاب والسنة من صفات انسانية.

قال تعاىل يف اآلية 13٥ من سورة االنعام: »قل يا قوم اعملوا عى مكانتكم اين عامل 

فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه ال يفلح الظاملون« صدق الله العظيم.

اللهم اجعلنا ممن يستمعون اىل القول فيتبعون احسنه.. اللهم آمني.

م������ؤس������س������ة "س������وق������ت������ل"  ن�������ف�������ذت   – ال�������ل�������ه  رام 
ب��������ال��������ت��������ع��������اون م�����������ع م�������������ب�������������ادرة ال����������ش����������راك����������ة ال��������ش��������رق 
أوسطية، مشروع "رسالتي" الخاص باملرأة، 
وال������������ه������������ادف إىل ت�����ح�����س�����ني ن������������وع ال��������ت��������واص��������ل ب���ني 
ال���ن���س���اء وم���ؤس���س���ات���ه���ن، م����ن خ�����ال ت��دري��ب��ه��ن 
عى التقنيات الحديثة الستخدام تكنولوجيا 
 ،"SMS" ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول، ال س��ي��م��ا رس���ائ���ل
وذل����������������ك ب�������م�������ش�������ارك�������ة م������ن������ظ������م������ات غ����������ري ح����ك����وم����ي����ة 
م����ح����ل����ي����ة، ت����ع����ن����ى ب������ش������ؤون امل��������������رأة، ب���ي���ن���ه���ا م���رك���ز 
"ش��م��س" ل��ل��دي��م��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق اإلن���س���ان، و 

راديو نساء إف م.
وي������ه������دف امل�������ش�������روع ال���������ذي ح����ظ����ي ب���م���ش���ارك���ة 
أكر من )3400( ام��رأة، واستمر ملدة عام، إىل 
خلق فرصة حقيقية للنساء ملعرفة حقوقهن 
ال����خ����اص����ة ب����م����وض����وع����ات االن����ت����خ����اب وال�����رتش�����ح، 
م���ن خ���ال ال��ت��دري��ب ب��امل��ؤس��س��ات امل��ح��ل��ي��ة، إىل 
جانب تمكني املرأة ملمارسة دورها  باملجتمع، 
واس���ت���ط���اع���ت���ه���ا إب�������راز ه���م���وم���ه���ا وال���ع���ق���ب���ات ال��ت��ي 
تعرضها، من خال املشاركة بالربامج اإلذاعية 
املختلفة، فضًا عن التعبري عن رأيها من خال 

خدمة الرسائل القصرية للهاتف املحمول.
وش��������ددت الن�����ا ح�����ج�����ازي، م����دي����رة م���ش���روع 
"س������وق������ت������ل" ع������ى أه����م����ي����ة دور ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
يف ت���ع���زي���ز ح���ق���وق اإلن����س����ان وامل��������رأة ع����ى وج���ه 

ال���������خ���������ص���������وص، م���������ش���������رية إىل م������س������اه������م������ة ه�������ذا 
القطاع يف رفع مستوى الوعي لدى النساء، 
ب���ح���ي���ث ل����م ي���ع���د ال����ت����واص����ل م����ع م��ؤس��س��ات��ه��ن 
ومحيطهن يقتصر ع��ى األس��ال��ي��ب النمطية 
وال������ت������ق������ل������ي������دي������ة، ف�������ض�������ًا ع��������ن ك�����������ون األس������ال������ي������ب 
التقنية الحديثة، أكر سهولة، وأقل تكلفة 

للوصول إىل النساء العامات.
وأوضحت حجازي، أنه تم خال املشروع، 
تدريب النساء العامات عى األساليب األكر 
فاعلية يف التعامل مع املؤسسات، من خال 
ال�����ت�����ف�����اع�����ل�����ي�����ة، واس��������ت��������م��������زاج اآلراء  امل������ج������م������وع������ات 
حول املشاريع املقرتحة، بحيث تم استخدام 
ب��واس��ط��ة رس��ائ��ل توعية للمرأة،  التكنولوجيا 
ت������وض������ح ل�����ه�����ا ط���������رق ت�����ع�����زي�����ز دوره����������������ا، وت����ع����رف����ه����ا 
بحقوقها يف املؤسسات التي تعمل بها، كما 
ت���م اع��ت��م��اد ط���رق ح��دي��ث��ة ت��ض��م��ن وص����ول ه��ذه 
الرسائل لكافة املجموعات لتمكني الجميع من 
الرد عليها، مع مراعاة تنوع أشكال الرسائل 
املوجهة للتوعية، مبينة أن الهدف املجتمعي 
يكمن يف نشر أسلوب التعامل مع املؤسسات 

بالنسبة للمرأة.
وي����������خ����������ول م����������ش����������روع "رس�����������ال�����������ت�����������ي"، ال������ن������س������اء 
ل��ت��ح��دي��د امل��ش��اك��ل ال��ت��ي ي��ع��ان��ني م��ن��ه��ا، وإي��ج��اد 
ال����ح����ل����ول امل����ن����اس����ب����ة ل�����ه�����ا، ك����ال����ح����رم����ان وال����ف����ق����ر، 

ال������ق������دس- ع�����ق�����دت ع�����م�����ادة ش���������ؤون ال���ط���ل���ب���ة يف ك���ل���ي���ة ه����ن����د ال��ح��س��ي��ن��ي 
بالشراكة مع جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية ، ندوة توعوية 
ح��ول "سرطان الثدي وعنق الرحم" ضمن نشاطات مشروع "خفض 
العنف املبني عى النوع االجتماعي وانتهاك حقوق الصحة الجنسية 

واإلنجابية للنساء والشباب" املمول من املمثلية الرنويجية . 
وتتزامن هذه الندوة مع الحملة العاملية للتوعية من سرطان الثدي 
وعنق الرحم يف كافة أنحاء العالم وذلك يف املسرح الرئيس بكلية هند 

الحسيني بالقدس .
وافتتح الندوة يف معهد القدس للبحوث الصحية والتغذية  ، مؤيد 
ال���غ���ول ، ح��ي��ث ق����دم ش���رح���ا ح����ول م��ف��ه��وم ال���س���رط���ان وأس���ب���اب���ه وك��ي��ف��ي��ة 

حدوثه وعاجه وأهمية التوعية يف تمثيل حاالت الشفاء.
ويف ذات ال���س���ي���اق ، ع���رف���ت م����دي����رة م���رك���ز "دن����ي����ا" ال��ت��خ��ص��ي ألورام 
ال��ن��س��اء د. ن��ف��وز مسلماين ، ب��س��رط��ان ال��ث��دي، وع��رض��ت ع��ى الطالبات 
تركيب الثدي وبعض املراحل التي قد تحدث خالها تغريات تشريحية 
للثدي . وأك��دت عى اهمية الكشف املبكر لسرطان الثدي وبينت أهم 
الطرق للكشف املبكر عى اعتبار ان الفحص خط الدفاع األول ملحاربة 

املرض والشفاء منه ومنها الفحص الذايت للثدي، والفحص السريري 
وفحص صورة األشعة )املاموغرام( .

وأشارت مسلماين إىل أن 9 من 10 نسبة الشفاء من املرض يف حال 
ال��ك��ش��ف امل��ب��ك��ر ع��ن��ه. وح��ث��ت ال��ن��س��اء ع��ى ع���دم ال��خ��وف وال��ت��وج��ه إلج���راء 
ت��ع��ت��رب  م�����ن األورام  م�����ش�����ريًة إىل أن 80 %  ال���ت���ش���خ���ي���ص���ي���ة ،  ال����ف����ح����وص����ات 

أورامَا حميدة.
وت����اب����ع����ت د. م���س���ل���م���اين ال����ت����ع����ري����ف ب����س����رط����ان ع����ن����ق ال������رح������م وش����رح����ت 
أه��م األع���راض وال��ع��ام��ات التي يمكن ان تظهر ، باإلضافة إىل عوامل 
ال���خ���ط���ر ووس�����ائ�����ل ال���ك���ش���ف امل���ب���ك���ر وأه�������م ال����خ����ي����ارات ال���ع���اج���ي���ة ل���س���رط���ان 

عنق الرحم.
من جهتها قالت منسقة شؤون الطلبة يف كلية هند الحسيني روال 
املاين، أن عمادة شؤون الطلبة تهتم بتوعية وتثقيف الطالبات وتأهيلهن 

لخوض الحياة العملية.
ويف ال��خ��ت��ام ، وزع���ت امل���اين ، ك��ت��ب ش��ك��ر ل��ك��ل م��ن إي��ن��اس س��ال��م من 
جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية ود. نفوز مسلماين ومؤيد 

الغول ، متمنية االستمرار يف التعاون والعمل معهم يف املستقبل.

كلية هند الحسيني تعقد ندوة
 حول سرطان الثدي وعنق الرحم

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة واإلعام -حصل الفريق 
الفلسطيني من كلية الهندسة وتكنولوجيا املعلومات يف جامعة النجاح 
 2013 GITEX الوطنية املشارك يف معرض الخليج لتكنولوجيا املعلومات
الذي يقام سنويا يف دبي، عى املركز االول من بني الفرق املشاركة من 

.Student Lab Competition جميع انحاء العالم يف
وتم تكريم الفريق من قبل اللجنة املنظمة للمعرض بجائزة مالية 

قيمة، باإلضافة اىل اجهزة كروم بوك منحتها لهم شركة جوجل.
يذكر ان الفريق الذي شارك يف املعرض مكون من املهندسني معاذ 
ع��زت لهلبت, وح��س��ام ع��م��اد ال��دي��ن ملحيس، واح��م��د ص��ربي دوي��ك��ات 
وه��م م��ن قسم هندسة االت��ص��االت يف جامعة ال��ن��ج��اح، حيث ش��ارك��وا 
ب��ع��رض م��ش��روع��ه��م ال����ذي ي��م��ك��ن االش���خ���اص خ��اص��ة ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
الخاصة املقعدين من التحكم باملنزل عن بعد ومن اي مكان يف العالم 

بواسطة الهواتف الذكية وبتكلفة بسيطة جدا .

وش���ك���ر امل��ه��ن��دس��ون وزي�����رة االت����ص����االت ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال���دك���ت���ورة ص��ف��اء 
ناصر الدين عى زيارتها للزاوية الخاصة بهم يف املعرض، كما شكروا 
الدكتور ناصر أب��و زي��د ال��ذي أش��رف ع��ى م��ش��روع التخرج وك��ان معهم 
لحظة بلحظة ولم يبخل عليهم بجهد او علم، والدكتور ماهر خماش 
رئيس قسمي هندسة الكهرباء واالتصاالت عى جهوده الكبرية ودعمه 

الامحدود للمشاريع الطابية.
وم�����ن ج���ان���ب���ه���م، أع������رب امل���ه���ن���دس���ون امل����ش����ارك����ون ع����ن ف���خ���ره���م ب��ه��ذا 
االنجاز الكبري ورفع اسم فلسطني يف هذا املحفل الدويل، وأضافوا 
أن ه��ذا املعرض شكل نقلة نوعية للمشروع عى الصعيد العاملي، 
وت��ل��ق��وا دع����وات ع��دي��دة م��ن ش��رك��ات ع��امل��ي��ة للعمل س��وي��ا ع��ى تطوير 
امل�������ش�������روع وت����س����وي����ق����ه ع�����امل�����ي�����ا، ودع������������وا ال�����ش�����ب�����اب اىل ع��������دم االس����ت����ه����ان����ة 
ب��ق��درات��ه��م ف��ال��ش��ب��اب الفلسطيني يمتلك م��ن ال���ق���درات وال��ع��ق��ول ما 

يميزهم عن غريهم.

على مستوى العالم

جامعة النجاح تحصد المرتبة االولى
بمسابقة معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات

جامعة الخليل تستقبل
 من مكتب تمبوس

ً
وفدا

 

الخليل – مراسل ے الخاص - استقبل األستاذ الدكتور أحمد العطاونة رئيس جامعة 

ال��خ��ل��ي��ل يف م��ك��ت��ب��ه ال���دك���ت���ور ن���ض���ال ال���ج���ي���ويس م���دي���ر م��ك��ت��ب ت���م���ب���وس/ رام ال���ل���ه وال���دك���ت���ور ي��وس��ف 

النجاجرة عميد البحث العلمي يف جامعة القدس واآلنسة آية فقهاء من مكتب تمبوس وبحضور 

الدكتور نمر أبو زهرة منسق مشروع التدويل املمول من قبل االتحاد األوروبي. 

ح��ي��ث ت��م��ت م��ن��اق��ش��ة أه��م��ي��ة م���ش���روع ال���ت���دوي���ل يف ال��ج��ام��ع��ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وإم��ك��ان��ي��ة ت��ط��وي��ر 

املشروع ليشمل جامعات أخرى. 

وتحدث رئيس الجامعة عى ضرورة إيجاد آلية لدعم جامعة الخليل من قبل ممثلية تمبوس 

واالت��ح��اد األوروب����ي. وأك���د ال��دك��ت��ور ن��ض��ال ال��ج��ي��ويس ع��ى أهمية م��ش��روع تمبوس وال��ت��ع��اون مع 

الجامعات الفلسطينية والخطط املستقبلية يف فلسطني وحث الجامعات عى تقديم أكرب عدد 

ممكن من املشاريع والبحث عن شركاء لتقديم املشاريع التي تساهم يف تبادل أعضاء الهيئة 

التدريسية, واملعلومات ومشاريع لتطوير الربامج وإيجاد برامج جديدة بالتعاون بني الجامعات 

الفلسطينية والجامعات األوروبية. 

من جانبه أفاد الدكتور النجاجرة عن التحديات التي واجهت الجامعتني يف تنفيذ املشروع 

سّيما وأن��ه يركز عى استقطاب الطلبة األوروب��ي��ني يف الجامعات الفلسطينية والعراقيل التي 

تضعها السلطات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة أم���ام ح��ص��ول الطلبة األوروب���ي���ني ع��ى ت��أش��ريات دخ���ول ت��زي��د عن 

ثاثة أشهر. 

ومن ناحية اخرى  أكد كذلك الدكتور الجيويس عى أهمية تعارف أعضاء هيئات التدريس يف 

الجامعات الفلسطينية مع بعضها البعض ملناقشة التحديات التي تواجهها, ولوضع مشاريع 

مشرتكة لخدمة الجامعات الفلسطينية.

خالل ورشة عمل نظمها مركز »شمس«

توصية بضرورة سن قانون 
ينظم عمل الشرطة ويبين مهام 

واختصاص ديوان المظالم
رام الله - وف��ا- أوىص مشاركون يف ورش��ة عمل 'نحو تفعيل نظام املساءلة وآل��ي��ات الشكاوى 

يف الشرطة املدنية الفلسطينية'، بضرورة سن قانون ينظم عمل الشرطة ويبني مهام واختصاص 

وآليات عمل دائرة املظالم وحقوق اإلنسان.

وحضر ورشة العمل التي نظمها مركز إعام حقوق اإلنسان والديمقراطية 'شمس' وعقدت 

ام��س يف رام ال��ل��ه، بعض املنظمات الحقوقية وممثلو املؤسسات األهلية التي تهتم باالنتهاكات 

ضد املجتمع، وديوان املظالم يف الشرطة الفلسطينية.

وأكد املشاركون ضرورة توحيد جهات الشكاوى يف جهاز الشرطة، وإقرار قانون للهيئة املستقلة 

ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان م��ن أج���ل أن ت��أخ��ذ دوره����ا ال��رق��اب��ي، وت��أس��ي��س دي����وان مستقل ل��ل��ش��ك��اوى، وزي���ادة 

الوعي لدى املواطنني بأهمية تقديم الشكاوى يف ديوان املظالم وذلك عن طريق توزيع املنشورات 

والبوسرتات للمواطنني، وتوضيح طبيعة الشكاوى وحيثياتها وإجراءات املتابعة ونتائجها واملعيقات 

وسبل مواجهتها، وأهمية وجود قانون للوصول إىل املعلومات لدعم نظام النزاهة والشفافية.

وبني مدير ديوان املظالم وحقوق اإلنسان يف الشرطة الفلسطينية، املقدم ردينه بني عودة، أن 

ديوان املظالم أسس للنظر يف شكاوى الجمهور واملتابعة يف تطبيقها عى أفراد األجهزة األمنية، 

وهو لصالح الجمهور.

ووض���ح ع���ودة أن اللجنة تبحث يف ال��ش��ك��اوى امل��ق��دم��ة لها م��ن ال��ج��م��ه��ور، وتعمل ع��ى ماحقة 

مرتكبها، وتقدمها ملدير عام الشرطة لتخرج بتوصيات لتنفيذها، وقامت اللجنة بالكثري من فرض 

العقوبات عى مرتكبي اخرتاق للعمل املهني لألجهزة.

وقال: قمنا بزيارة الكثري من اإلصاحيات ومراكز التأهيل يف املدن الفلسطينية، لنطلع عى كيفية 

معاملة النزالء، ونسمع أراء وشكاوى النزالء إذا كان هناك أي انتهاكات ضدهم.

م��ن جهته ق��ال مدير مركز ال��ق��دس للمساعدة القانونية عصام ال��ع��اروري، إن هناك خلطا يف 

ع��م��ل ج��م��ي��ع األج���ه���زة األم��ن��ي��ة داخ����ل امل��ج��ت��م��ع، م���ن ج��ه��ة ال��ج��م��ه��ور وال ي��وج��د ف��ص��ل ب���ني ع��م��ل كل 

جهاز عى حدة.

وأض���������اف ال�������ع�������اروري أن امل���ج���ت���م���ع ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي، ي���ن���ق���س���م إىل ف���ئ���ت���ني يف ت���ق���دي���م ال�����ش�����ك�����اوى، ف��ئ��ة 

تخىش تقديم الشكاوى خوفا من املاحقة، وفئة تقدم شكاوى كيدية ومبالغا فيها ضد األجهزة 

األمنية.

وأوضح أن هناك ضعفا إعاميا يف توضيح عمل هذه اللجنة، ويجب أن تكون حملة إعانية 

تفهم املواطن عن الشكاوى ويف حالة تم تعرض لشكوى إىل أي��ن يذهب، ويجب أن تكون هناك 

تغذية راجعة بني اللجنة واملتقدم يف الشكوى، وأنه يجب أن يكون هناك نقاش مفتوح بني منظمات 

ومؤسسات حقوق اإلنسان واللجنة.

وأف����اد أس��ت��اذ اإلع����ام يف ج��ام��ع��ة ب��ريزي��ت ن��ش��أت األق���ط���ش، ب���أن ن��ظ��ام ال��ش��ك��اوى زال ال��غ��ب��ار عن 

أفعال األجهزة، ألنه يتابع الشكاوى املقدمة له، ومع ذلك يوجد ضعف إعامي يف عمل الشرطة 

ألنه ال توجد حملة إعانية توضح عملها، وكيفية متابعة األمور.

وق����ال: إن ه��ن��اك مشكلة ت��ف��اه��م ب��ني ال��ش��رط��ة وال��ش��ع��ب، وإن ه��ن��اك إع��ام��ا منقسما ومجلسا 

ت��ش��ري��ع��ي��ا م��ع��ط��ا، وال ت���وج���د م���راق���ب���ة ع���ى أي����ة ج���ه���از، ك���ل ذل����ك ي�����ؤدي إىل ع����دم ال��ع��م��ل ب��ال��ق��وان��ني 

املوضوعة.

واخ��ت��ت��م��ت ال���ورش���ة ب��ح��ل��ق��ة ن���ق���اش ت���رك���زت ح����ول آل���ي���ات ت��ع��زي��ز ت��ق��دي��م ال���ش���ك���اوى، وم��ن��ه��ج عمل 

دي��وان املظالم وحقوق اإلنسان يف الشرطة الفلسطينية، ورؤي��ة مؤسسات املجتمع امل��دين لنظام 

الشكاوى واملساءلة يف الشرطة، إضافة إىل نقاش اإلشكاليات املتعلقة بغياب قانون ينظم عمل 

الشرطة يف ظل وجود قوانني لألجهزة األمنية األق��وى وتأثريه عى املأسسة والشفافية يف األداء، 

وغ���ي���اب م��ح��اك��م ل��ل��ش��رط��ة وق���ان���ون ال��خ��دم��ة يف ق���وى األم����ن ي��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ش��رط��ة ك��ج��ه��از ع��س��ك��ري، 

وتعدد جهات استقبال الشكاوى.


