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إعالن توظيف
مهندس معماري ببلدية نابلس 

تعلن بلدية نابلس عن حاجتها لتعيني مهندس في الدائرة الهندسية لوظيفة )مهندس 
معماري( على أن تتوفر في املتقدم املواصفات التالية:-

1.حاصل على شهادة البكالوريوس كحد أدنى في الهندسة املعمارية.
2. معرفة في املجاالت التالية: 

   • 	3D ( 3d max + photoshop (  معرفة ومهارات في برامج
•التصميم واإلشراف الهندسي. 	

•إملام جيد في العمل البلدي واملؤسساتي . 	
•التعامل مع القوانني وأنظمة البناء السارية. 	

•مهارات اتصال - قدرات قيادية - قوة الشخصية.  	
3. إجادة اللغة االجنليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

4. إجادة استخدام البرامج الهندسية احملوسبة ذات العالقة.
5. القدرة على العمل بروح الفريق الواحد وحتت الضغط.
  6. املقدرة على التعامل مع جمهور املراجعني ذوي العالقة.

7. خبرة ومعرفة في إعداد التقارير.
8. عضوية سارية املفعول في نقابة املهندسني.

9. إحضار براءة ذمة من البلدية.
   فعلى من يجد في نفسه الكفاءة والرغبة في إشغال هذه الوظيفة إرسال سيرته الذاتية 
مع الوثائق الداعمة في البريد االلكتروني employment@nablus.org أو تقدميها إلى 
قسم املوارد البشرية - شعبة شؤون املوظفني في مبنى البلدية حتى موعد أقصاه نهاية يوم 
2013/3/28، علما بأن املتقدمني سيخضعون ملقابلة شخصيه بعد التأكد من استيفائهم 

للمتطلبات املذكورة أعاله.
احملامي غسان وليد الشكعة/رئيس بلدية نابلس

ز3/19)1)

األسير عمار داوود ُسلبت حريته وحرم من إكمال التعليم 
 نابلس - غسان الكتوت/ الللرواد للصحافة واإلعللام - قصة االسير 
عمار أحمد داوود )24 عامًا( من بلدة بيتا قضاء نابلس، تظهر حجم 
املعاناة التي يكابدها الطلبة االسرى في سعيهم الكمال دراستهم اجلامعية 
الذي  االحللتللال  متحّدين  السجن،  قضبان  بني  من  شهاداتهم  وانللتللزاع 
يتربص بهم كل حني اليقاف عجلة احلياة لديهم وسلب شهور وسنوات 

طويلة من زهرة اعمارهم.
 عمار أنهى دراسة الثانوية العامة عام 2007، وكان ينوي السفر ملصر 
إلكمال دراسته هناك، إال أن االحتال أعاده من على اجلسر، ومنعه من 

السفر من دون أي أسباب.
يقول مهدي داوود، شقيق عمار ملركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق 
اإلنسان: لم تنته القصة عند منع عمار من السفر، فتوجه عمار للعمل 
في احلرف واألعمال احلرة، على امل ان يتمكن من إعادة الكّرة والتخطيط 
للسفر والدراسة الحقا، وقد عمل لفترة طويلة، ولكن محاوالته لم تنجح، 

فقرر االلتحاق بجامعة القدس املفتوحة في مدينة نابلس".
اعتقل عمار في 2012/9/2 من مكان عمله في مدينة قلقيلية، وحكم 

عليه بالسجن 26 شهرًا .
يقول مهدي: أكثر ما يقلقنا على عمار هو أن سنوات عدة ذهبت هدرًا 

من دون أن يستطيع أن ينجز ويحقق حلمه بالدراسة اجلامعية .
مهدي تعرض لاعتقال هو االخر وعايش تلك التجربة بنفسه عام 
2007 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات، إلى أن مت اإلفراج عنه ضمن 
صفقة "وفاء األحللرار" بعد أن قضى أربع سنوات، وهو يتذكر حلظات 
اعتقاله األولى والتحقيق الذي تعرض له، وكيف أمضى فترة االعتقال 

داخل السجن األليم.
ويقول : يؤملني فراق شقيقي وعذاباته وكل األسرى ، وقضاد فترات 

قوتهم وشبابهم في تلك الغرف املظلمة .
ويشير مهدي الى أنه ممنوع من زيارة شقيقه عمار كونه كان أسيرًا، 
مرور هذه  وتطمئن عليه، منتظرة  باستمرار  فتزوره  العائلة  بقية  أما 
الفترة العصيبة في االعتقال، والتي يشعر فيها األسير بأنها أطول فترة 

في حياته، وأقسى جتربة بالنسبة له.
وبقدر ما حتدث االعتقاالت بكل سهولة بالنسبة لقوات االحتال، 
فانها شاقة وصعبة بالنسبة لألسير وذويه، ال سيما طالب العلم الذي 
ينتظر متى سيتم دراسته وينهيها ويعمل بشهادته ويستطيع أن يحقق 
مستقبله، وأن يخطط له جيدًا، إال أنها تبقى أحامًا تراود االسير ، ويبقى 

أمل التحرر موجوداً ال يفارق روح األسير في كل زاوية من زوايا سجنه.

احتفاالت بيوم املرأة وعيد األم 
في محافظات اخلليل وبيت حلم وأريحا

  محافظات - مراسلو ے - تواصلت االحتفاالت امس في عدد من 
احملافظات مبناسبة يوم املرأة العاملي وعيد األم .

 ففي محافظة اخلليل كرم التوجيه السياسي العامات في األجهزة 
وقللراءة  الوطني  والسام  الكرمي  القران  بقراءة  بللدأ  حفل  في  األمنية 
الديار  من  عللادوا  الذين  الشهداء  خاصة  الشهداء  أرواح  على  الفاحتة 

احلجازية  .
 وقال املفوض السياسي املقدم اسماعيل غنام أن هذا التكرمي هو اقل 
واجب جتاه العامات في املؤسسة األمنية اللواتي يعملن خلدمة الوطن 

واملواطن في مختلف مجاالت العمل . 
في  للعامات  الرئيس  وتقدير  حتيات  حميد  كامل  احملافظ  ونقل 
األجهزة األمنية مؤكدا أن املرأة كانت وما زالت عنوان النضال والصمود 
وحملت  الرجال  مع  الى جنب  ناضلت جنبا  التي  املللرأة  فهي  والتحدي 
املللرأة  وان  املللعللاصللرة  الفلسطينية  الللثللورة  أصللعللب ظلللروف  فللي  الللسللاح 
تستحق وقفة إجال وإكبار ال في يوم املرأة أو عيد األم فقط بل على 

مدار أيام السنة .
بدوره ثمن النائب أبوعلي يطا حضور املرأة في ميادين العمل الذي 
يتكامل مع دور الرجل متمنيا لهن التوفيق في العمل في ظل قيام الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.       
 وأكدت النقيب خوله العواودة باسم العامات في األجهزة األمنية 
أن العامات سيواصلن العطاء حتى حتقيق احللم الفلسطيني باحلرية 

واألمن واالستقرار 
وقدم احملافظ حميد وقادة األجهزة األمنية شهادات تكرمي وهدايا 

للعامات باألجهزة األمنية .
 وفي اذنا نظمت اإلغاثة الطبية احتفاال للنساء أشاد خاله الدكتور 
األسللرى  وحيا  الفلسطينية  للمرأة  الفاعل  بللالللدور  أبوصبحة  عثمان 
واألسيرات وبني الدور الذي تبذله اإلغاثة الطبية في متكني املرأة من 

خال برنامج صحة املرأة.
 وقالت أمل مضيه منسقة مشروع صحة املرأة أن هذا االحتفال يأتي 
الفاعل في املجتمع خاصة أن هذا  النساء على دورهللن  من أجل تكرمي 

االحتفال يأتي بني 8 و 21 من آذار.
وشكر رئيس بلدية إذنا هاشم طميزي اإلغاثة الطبية على تنظيم 

هذا احلفل وعلى الدور الفاعل في خدمة أهالي بلدة إذنا .
 وفي محافظة بيت حلم نظم مركز الدوحة النسوي بالتعاون مع بلدية 

الدوحة احتفاال في قاعة النورس خلدمة املجتمع .  
اهمية  العيسة على  ربيحة  املربية  النسوي  املركز  رئيسة  وشللددت   
البلدية خالد  رئيس  ، وحتللدث  كافة  املجاالت  املللرأة في  اعطاء حقوق 
محبوب عن دور املرأة بشكل عام ودور املرأة في مدينة الدوحة بشكل 
الدنيا، بها تكتمل احلياة، ومنها تستمد  املرأة نصف  ان  خاص مضيفا 

القلوب نبضها، وعليها نعقد آمال األجيال .
حيث  الغنائية  والللوصللات  الفنية  الفقرات  بعض  احلفل  وتخلل 

قدمت مدارس النخبة وبنات اخلضر الثانوية ومدرسة مسقط ومدرسة 
بنات اخللفاء الراشدين جملة من الفقرات الفنية ، وقدم محمد سلهب 
اغنية لألم ، وحمزة استيتية جملة من أغاني الراب الوطنية الشيقة 
، اضافة الى فقرة دبكة لفرقة املركز النسوي تقودها املدربة هبة أسعد 

، وفرقة طيور اجلنة .
وفي نهاية احلفل قام رئيس بلدية الدوحة وأعضاء املجلس ومدير 
التربية والتعليم سامي مروه وأمني سر حركة فتح محمد الرومي بتوزيع 
دروع تقديرية على أعضاء املركز النسوي وموظفات البلدية ، وقدمت 
رئيسة املركز شهادات تقدير للمشاركني في اجناح االحتفال ، ومت توزيع 

الورود على جميع احلضور ، وتولت شروق أسعد عرافة احلفل .
 وفي بيت ساحور اقام نادي بيت ساحور للسيدات حفا ابتدأ بشعر 
لألم وكلمة لرئيسة النادي مي جميل جابر ، وتخلل احلفل مقطوعات 
موسيقية لفرقة معهد ادوارد سعيد للموسيقى ، حيث عزف كل من جون 
صبابا على آلة القانون ، جورج خير على العود ومياد قسيس ايقاع. 
كما تخلل احلفل مسابقات ثقافية ولعبة التمبوال واليانصيب ومسابقات 
متنوعة ومت توزيع هدية لكل أم وهدايا على بطاقات الدخول واختتم 

احلفل بوصلة موسيقية ودعوة السيدات للمشاركة في الرقص .
 وفي اريحا نظمت كتلة حترير املرأة ووزارة الشؤون االجتماعية 
احتفاال في بيت االجداد ، وقال ماجد الفتياني محافظ اريحا واالغوار 
ان االم الفلسطينية هي صانعة املجد والكرامة واملرأة الفلسطينية 
رسالة  وصاحبة  العاملية  احلللضللارة  وسيدة  والشهيدة  املناضلة  هي 
مير  التي  واملعاناة  االلللم  كل  من  بالرغم  والتضحية  والعطاء  البذل 
املتعاقبة  االجلليللال  تبني  ان  استطاعات  الفلسطيني  الشعب  بها 
التي تربت على حب الوطن والعطاء من اجل احليرية واالستقال 
واقامة الدولة الفلسطينية ، واضاف احملافظ ان القيادة وعلى رأسها 
الرئيس محمود عباس تولي القطاع النسوي كل االهتمام من اجل 
النهوض به وتنمينه انطاقا من الدور املهم والتجربة النوعية للمرأة 
الفلسطينية على قاعدة الشراكة احلقيقية التي تهدف لدفع عجلة 

التنمية والتطوير في فلسطني
 واصل ابويوسف عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير قال ان املرأة 
الفلسطينية هي اسطورة في النضال والتضحية فهي اجلريحة واالسيرة 
وهي التي تعبت وسهرت وعلمت ابنائها على حب الوطن والتضحية من 

اجل حرية فلسطني 
واكد على موقف القيادة الثابت بعدم العودة الى املفاوضات في ظل 
االستيطان وعدم وجود مرجعية لعملية السام وعدم وجود حل يضمن 

انهاء معاناة اسرانا في السجون االسرائيلية
ان كل  لعمال فلسطني  العام  امني عام االحتللاد  ابراهيم  وقال حيدر 
الكلمات ال  تفي املرأة واالم حقها فهي صانعة الرجال وهي التي تشحذ 
البناء  عملية  فللي  اسللاسللي  ركللن  وهللي  بتضحياتها  نفتخر  ونحن  الهمم 

والتنمية . 

»القطان« يختتم فعالية أسبوع املكتبات املدرسية
غزة – مراسل "القدس"  - اختتم مركز القطان للطفل بالتعاون مع 
وزارة التربية والتعليم في غزة، فعاليات أسبوع املكتبات املدرسية التي 
انطلقت في 9  آذار 2013، حيث استهدفت أطفال املدارس من املرحلتني 
االبتدائية واإلعدادية في محافظات غزة ورفح وخان يونس والوسطى 

وشمال غزة.
وهدفت الفعالية التي انطلقت في مكتبة املركز إلى تشجيع القراءة 
األنشطة  تنفيذ  خال  من  العامة،  املكتبات  وجللود  بأهمية  والتوعية 

الثقافية التي حتفز األطفال على القراءة واملطالعة.
وشملت الفعالية باقة متنوعة من األنشطة القرائية كأنشطة املطالعة 
احلرة في كتب املكتبة، ورواية القصة، واملسابقات الثقافية اإللكترونية 
والورقية، ونشاط رحلة كتاب الذي حتدث عن رحلة الكتاب منذ شرائه 
حتى وصوله إلى أرفف املكتبة، انتهاء بعملية اإلعارة، إضافة إلى األنشطة 

احلركية والفنّية، وأنشطة الرسم احلر، واألشغال اليدوية.
وقال عماد نصر الله، مدير وحدة املكتبة واخلدمات الفنية في املركز: 
"يأتي التعاون مع وزارة التربية والتعليم في غزة في سياق أهداف مركز 
القطان في تشجيع عادة حب القراءة لدى األطفال، والتوعية بأهمية 
تدعم  التي  واحلركية  والفنية  القرائية  األنشطة  خال  من  املكتبات، 

هذه الفكرة".
إلى  امتدت  وإمنا  املركز،  املكتبات داخل  أسبوع  أنشطة  ولم تقتصر 
القراءة  في موضوعات حول  ورش  تنفيذ  من خال  املللدارس  من  عدد 
وتعزيز  القراءة  األطفال على  بهدف تشجيع  لألطفال،  القصة  وروايللة 

البيئة املكتبية داخل املدارس.

وقد استفاد من فعالية أسبوع املكتبات على مدار األيام الستة حوالي 
الفعالية  املستفيدين من  األطفال  بلغ عدد  كما  36 مدرسة حكومية، 

1092 طفًا/ة من الفئة العمرية بني 7 – 15 عامًا.
القطان  منحة  املركز  قللّدم  املكتبات،  أسبوع  فعالية  خلفية  وعلى 
السنوية لدعم املكتبات املدرسية للعام 2012-2013 إلى مدرسة الرافعي 
األساسية "أ+ب" للبنني في مخيم جباليا في 14  آذار 2013. ومتثلت 
املنحة في رفد مكتبة املدرسة مبا يقارب 500 كتاب وقصة أطفال، وأرفف 
للقراءة مناسبة لألطفال، بهدف تشجيع  مكتبية، وطللاوالت، ومقاعد 

األطفال على القراءة ويصبحون أصدقاًء للمكتبة.
من اجلدير بالذكر أن املنحة ُقّدمت حلوالي 10 مدارس في محافظات 
عبسان  مدرسة  املستفيدة:  املللدارس  ضمن  ومن   ،2007 العام  منذ  غزة 
التي  الشرقية من محافظة خان يونس  املنطقة  للبنات في  األساسية 
من  املستفيدة  املللدارس  إحللدى  وهللي  املاضي،  للعام  املنحة  على  حصلت 
للطفل  القطان  مركز  ينفذه  الللذي  املتنقلة"  املكتبة  "إبللداع-  مشروع 
في غزة بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية. وقالت مرمي عاشور، 
أمينة مكتبة في مدرسة عبسان في خان يونس: "حرصت على االستفادة 
من جميع األنشطة املكتبية والقرائية التي قدمها فريق مركز القطان 
مع  أطبقها  كي  تدوينها،  املاضي، حيث عملت على  العام  في  لألطفال 
األطفال خال ارتيادهم املكتبة، وبالفعل بعد التجربة الحظت إقبااًل 
جيدًا من األطفال، حيث زادت نسبة اإلعارة واملطالعة الداخلية تدريجيًا، 
كما أن زمياتي املعلمات داخل املدرسة أصبحن يستعن بالكتب املوجودة 

واملرتبطة باملنهاج الدراسي إلفادة األطفال".

22 الجئا فلسطينيا يضربون عن الطعام 
في تونس للمطالبة بنقلهم الى بلد آخر

تونس- )ا ف ب( -بدأ 22 فلسطينيا جلأوا الى جنوب تونس منذ الثورة على نظام 
معمر القذافي في ليبيا، امس اضرابا عن الطعام للمطالبة بنقلهم الى بلد اخر حسب 

ما علم امس من منظمة تتابع اوضاعهم.
"يرفضون  احلكومية  غير  بيبول"  فور  "بوتس  منظمة  منسق  هاون  نيكانور  وقال 
برنامج الدمج في تونس الذي وضعته املفوضية العليا لاجئني ويريدون ان ينقلوا الى 

بلد ميكنهم فيه طلب اللجوء".
وحصل مئات االشخاص من مخيم شوشة لاجئني )جنوب تونس( منذ النزاع في 
ليبيا في 2011 على وضع الجئني من املفوضية العليا لاجئني لكنهم لم يجدوا بلدا 

يستقبلهم وعليهم البقاء في تونس حيث ال يوجد قانون جلوء.
العودة  االشخاص  املفوضية رفض 300 طلب جلوء وطلب من هؤالء  وبحسب موقع 

الى بلدانهم.
الصحية  االجهزة  لكن   2013 حزيران  في  نهائيا  شوشة  مخيم  يغلق  ان  ويفترض 

والغذائية خفضت الى ادنى مستوى وخصصت لاجئني حصريا.
ومنذ اسابيع تضاعفت االحتجاجات ويتظاهر الجئو شوشة او يخيمون بانتظام امام 

مكاتب املفوضية العليا في تونس او زارزيس )جنوب(.
وتستقبل تونس اكثر من 300 الف الجىء فروا من النزاع في ليبيا الذي ادى الى سقوط 
نظام القذافي في اب 2011. ويقيم في مخيم شوشة حوالى اربعة االف عامل مهاجر، وهو 

شهد نقصا في املواد الغذائية ومواجهات اوقعت ستة قتلى.
وبحسب املفوضية فان غالبية الاجئني وزعوا على دول مثل استراليا وبلجيكا وكندا 
وسويسرا  والسويد  والبرتغال  والنروج  وايرلندا  وايطاليا  وفرنسا  وفنلندا  والدمنارك 

وهولندا.

اطالق مشروع »تبرع بكتاب« في أريحا
بكتاب”والذي  “تبرع  مللشللروع  امللس،  الشرطة  أطلقت    - ے  مللراسللل   - اريللحللا 
يأتي ضمن فعاليات يوم الثقافة الوطني وأسبوع املكتبة العربي في محافظة أريحا 

واألغوار .
وذكر بيان إلدارة العاقات العامة واإلعام في الشرطة، أن هذه املبادرة والتي تستمر 
أسبوعا ، تأتي لتوفير اكبر عدد ممكن من الكتب واملراجع عبر التبرع من قبل إدارات 
الشرطة واألشخاص واملؤسسات في احملافظة لصالح املكتبة العامة التابعة ملجلس قروي 
التابعة  النويعمة  ، وملكتبة جمعية سيدات  أريحا  الفوقا شمال  والديوك  النويعمة 
لنفس املجلس ، وسيتولى فرع العاقات العامة واإلعام في شرطة احملافظة تطبيق 
املبادرة ، حيث مت البدء بجمع الكتب املتبرع بها من كل إدارات ومرتبات الشرطة في 

احملافظة وكلية الشرطة وشرطة معبر الكرامة وفرع حراسات املعبر .
وتبرعت بالكتب كل من مديرية الثقافة والتوجيه السياسي والوطني ودار اإلفتاء، 
فيما ستنضم مؤسسات أخرى للمشروع، وأشاد مدير مديرية الثقافة عزت دراغمة 
، وأشار إلى أنه يأتي مبناسبة اليوم الوطني للثقافة والذي يوافق بتاريخ  باملشروع 

13-3- من كل عام وهو تاريخ مياد شاعر فلسطني الكبير محمود درويش.

إحياء يوم املستهلك في بيت فوريك
الللللرواد للصحافة  الللكللتللوت/  نللابلللللس - غللسللان   
واإلعلللللام - احلليللت مللحللافللظللة نللابلللللس املللس يللوم 
بيت  بلدة  في  اقيم  بحفل  الفلسطيني  املستهلك 

فوريك.
بيت  بلدية  رئيس  من  بكلمة  االحتفال  وبللدأ 
فوريك عارف حنني،اشار فيها  الى ان يوم املستهلك 
الفلسطيني هو جتسيد ليوم املستهلك العاملي، وان 
االحتفال بهذا اليوم يعني رفع مستوى الوعي لدى 
املواطن في احلقوق الرقابية من اجل حمايته من 
الغش والتدليس، وطالب اجلهات الرقابية في في 
احملافظة بالكشف عن املخالفني وردع املخالفني، كما 
طالبها باحلفاظ على السوق احمللي خاليا من بضائع 

املستوطنات االسرائيلية.
ان اختيار  البكري  اللواء  نابلس   وقال محافظ 
يكن  لللم  املستهلك  بيوم  لاحتفال  فللوريللك  بيت 
عشوائيا، بل كان خيارا مدروسا ويحمل عدة رسائل 
منها التنويع في الفعاليات وعدم حصرها في مكان 
واحد، والرسالة االخرى هي تثمني ما اجنزته بلدية 
باالعتماد على  اجنللازات وخطط  بيت فوريك من 

الذات وعلى االمكانيات الذاتية.
مناسبة  االحتفال  ان  الى  البكري  اللواء  واشللار 
كمستهلك،  االسللاسلليللة  بحقوقه  املللواطللن  لتوعية 
واوضح ان املؤسسات والفعاليات استهلت االحتفال 
خالها  مت  املدينة،  اسلللواق  على  ميدانية  بجولة 
احلديث مع اصحاب البسطات واحملات املتعدين 
تنظيم  بللهللدف  تعدياتهم،  الزاللللة  االرصللفللة  على 
نابلس  مدينة  وجعل  آمنا  التسوق  وجعل  املدينة 

مدينة منظمة ونظيفة وجذابة للزوار. 
اما بشير حنني، الذي حتدث نيابة عن رئيس 

الغرفة التجارية، فقد شدد على ان يوم املستهلك 
واملستهلك  املللواطللن  اجللل طمأنة  مللن  مهم  يللوم  هللو 
اجلهات  مسؤولية  على  والللتللاكلليللد  حمايته،  على 
الوطني  املنتج  والقطاع اخلاص في دعم  الرقابية 

واالرتقاء بجودته.
في  الوطني  االقللتللصللاد  وزارة  عللام  مدير  واكللد   
نابلس بشار الصيفي، ان احياء يوم املستهلك يهدف 
الى االرتقاء بوعي املواطن لكي يكون عونا للجهات 
من  خطط  لديها  اللللوزارة  ان  الللى  مشيرا  الرقابية، 
اجل اجناز قوانني جديدة وتوجهات جادة لتطوير 
املنتج الوطني، وهناك خطط معدة لتطوير البنى 
املستهلك  مناشدا  الصناعية،  للمناطق  التحتية 
اجل  من  الوطني  املنتج  على  التركيز  الفلسطيني 
زيادة حصته في السوق والتي ال تتجاوز حتى االن 

17%، وهي نسبة متدنية وغير مائمة.
اما رئيس جمعية حماية املستهلك في محافظة 
نابلس اياد عنبتاوي، فاوضح ان منظمات حماية 

وعقد  املسيرات  بتسيير  عللام  كل  تقوم  املستهلك 
الندوات للتاكيد على تلك احلقوق، ومنها احلق في 
والتي  الضارة  املنتجات  من  احلماية  السامة وحق 
تشكل خطرا على احلياة، ومن اجل احلصول على 
في  واحلللق  االختيار،  في  واحلللق  صحيحة،  بيانات 
التي  السياسات  اقتراح  في  واحلللق  بللالللراي،  االدالء 

تخدم املستهلكني وارائهم.
بتكرمي  نابلس  محافظ  قام  احلفل،  ختام  وفي 
رئيس البلدية وشركة برذرز للمقاوالت على دورهما 
في املسؤولية االجتماعية، كما كرم الصحفي حمدي 
قطعة  الللف   20 بتجميع  مللشللروعلله  عللن  ابوضهير 
مابس مستعملة وجديدة وتوزيعها على العائات 
احملتاجة في احملافظة، كما قام اقليم حركة فتح في 
نابلس بتكرمي كافة اجلهات الرقابية في احملافظة 

لدورها في حماية املستهلك في احملافظة.
واختتم االحتفال بجولة ميدانية اطلع خالها 

املشاركون على اجنازات بلدية بيت فوريك. 

»العمل االسالمي« يدعو األمة لدعم 
الصمود الفلسطيني ملواجهة االحتالل

- شدد حمزة  الرحمن  - منير عبد  عمان 
منصور  امني عام حزب جبهة العمل  االسامي 
في االردن على أهمية الوقوف إلى جانب قضايا 
الفلسطينية  القضية  مقدمتها  وفللي  األملللة، 

القضية املركزية لألمة.
ودعللا  منصور في كلمة له امس امام قادة 
احللللللزب  االملللتلللني الللعللربلليللة واالسلللامللليلللة الللى 

تللقللدمي الللدعللم بللكللل  اشللكللاللله مللن اجلللل  دعم 
االحللتللال  دحلللر  حللتللى  الفلسطيني  الللصللمللود 
واستعادة االرض الفلسطينية احملتلة وتخليص 

املقدسات من االحتال .
وطالب منصور  قادة وكوادر  احلزب  بتفعيل 
اسرائيل   مللع  التطبيع  مجابهة  فللي  جهودهم 
وكشف ممارسات بعض ضعاف النفوس، الذين 

مبادئهم  حساب  على  معها  التعامل  استمرأوا 
ومصالح وطنهم وأمتهم .

وفي الشان االردنللي  قال منصور ان االردن 
السياسية  أبللعللادهللا  فللي  مركبة  ازملللة  يعيش 
واالقتصادية واالجتماعية. واكد على ضرورة 
مقدمتها  وفللي  اإلصللاحلليللة  املطالب  حتقيق 
املعايير  مع  ليتفق  االنتخابي  النظام  تغيير 
الدميوقراطية، وتعديل النصوص الدستورية 
التي تتناقض مع النص الدستوري ) الشعب 
نللظللام احلللكللم نيابي  الللسلللللطللات ( و )  مللصللدر 
انتخاب  مللن  الشعب  يتمكن  بحيث  ملكي( 
مبجلسيها  لتشريعية  ا وسلطته  حكومته 

النواب واألعيان.
وأكلللد مللنللصللور علللللى أن اإلصلللاحلللات التي 
لها احلكومة ال تعدو كونها إصاحات  روجت 
على  وأنللكللر  املشكلة.  جوهر  متللس  ال  جزئية 
احلكومة ذهابها إلى االنتخابات النيابية دون 
توافق وطني ما أنتج مجلسًا على غرار املجالس 
التمثيل  على  القدرة  وأفقدته  سبقته،  التي 

احلقيقي للشعب األردني.
ونبه الى خطورة السياسة االقتصادية التي 
أغرقت البلد بالديون، وبددت ثرواته لصالح 
متراكم  في عجز  وتسببت  املتنفذين،  بعض 
لم جتد احلكومة سبيًا لتغطيته إال القروض 
والضرائب، التي حتمل أعباءها املواطنون، وفي 

مقدمتهم ذوو الدخل احملدود. 

بلدية اخلليل تطلق دورة اكتشف نفسك 
 اخلليل - أطلق مركز بلدية اخلليل املجتمعي "شارك"  دورة اكتشف نفسك الثانية بلقائني عن 
العمل اجلماعي وفن احلديث ضمن التعاون املميز مع جامعة اخلليل ممثلة بعمادة شؤون الطلبة. 
وتناول التدريب األول موضوع فن احلديث وخصائص املتحدث اجليد وطرق احلديث ونبرة الصوت 
والنظر أثناء احلديث وصفات املتحدث اجليد ومت اإلشارة إلى موضوع اإلصغاء ودوره في تكوين 

املعلومة والعديد من املعلومات االخرى  التي قدمها مشرف املركز عبدالرحيم أبوحديد.
كما تناول التدريب الثاني الذي قدمه املدرب عصام وزوز العمل اجلماعي، وتخلله مجموعة من 

األنشطة اضافة الى مناقشة مجموعة من النماذج الفاعلة بهذا املوضوع .

تسليم االونروا مذكرة مبطالب 
الالجئني في نابلس 

 نابلس - عماد سعاده - عقد ممثلو اللجان العاملة في قطاع الاجئني مبحافظة 
وسلمته  نابلس،  في  )اونللروا(  الدولية  الغوث  وكالة  مدير  مع  اجتماعا  امللس،  نابلس، 
مذكرة، اشارت فيها الى "التقصير املتعمد" للوكالة في القيام بواجباتها ومسؤولياتها 

حيال الاجئني الفلسطينيني داخل الوطن وخارجه.
ودعت املذكرة الى إعادة النظر مبستويات اخلدمات الصحية والتعليمية واخلدمية 
األخرى املقدمة من األمم املتحدة، وإعادتها إلى مستوياتها السابقة قبل عشر سنوات، 
والعمل على وقف التدهور املستمر في هذه اخلدمات. وطالبت بتعزيز وإعادة تأهيل البنى 
التحتية في املخيمات وخاصة ذات العاقة بالقطاع الصحي واملخلفات، وتوفير األدوية 

واخلدمات الطبية املساندة كالعاج الطبيعي واألدوات املساعدة لذوي اإلعاقة.
وشددت املذكرة على وقف كافة التخفيضات التي حصلت على املساعدات اإلنسانية 
عدد  استيعاب  وضلللرورة  الللطللوارئ،  برنامج  تعديل  على  والعمل   ، لاجئني  املقدمة 
فيها  بدأ  التي  السابقة  الفترات  عن  الاجئني  تعويض  وكذلك  اجلللدد،  املوظفني  من 

التقليص.
واكدت اللجان في مذكرتها على "الرفض القاطع" للمحاوالت التي يقوم بها االحتال 
االسرائيلي في أروقة األمم املتحدة واملتعلقة بتغيير تعريف الاجئ الفلسطيني، مؤكدة 
على أن "الاجئني الفلسطينيني هم كما عّرفتهم املواثيق الدولية، املواطنون العرب 
الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطني عام 1947، سواء أخرجوا منها أو بقوا 
التاريخ داخل فلسطني أو خارجها،  فيها، وكّل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا 

هو فلسطيني".

محافظة اخلليل تعقد ورشة حول 
استراتيجية السلم األهلي 

االستراتيجية  اخلطة  ورشللة عمل الستكمال  كامل حميد  اخلليل  محافظ  افتتح   - اخلليل   
القوات املسلحة )ديكاف(  للسلم االهلي بالشراكة مع مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على 
ومركز اعام حقوق االنسان والدميقراطية )شمس( ، وقال ان السلم األهلي هو العنوان الذي من 
خاله ميكن حل ومواجهة جميع املشاكل والعقبات باعتبار كل طرف باستطاعته اإلسهام في 
استتباب األمن لتحقيق السلم املجتمعي وحّمل االحتال مسؤولية ترسيخ اإلشكاليات بالسلم 
األهلي في احملافظة نتيجة تقسيمه للمدينة، مما يعرقل جهود األجهزة األمنية في الوصول 
لبعض مناطق احملافظة .  وقال مدير "ديكاف" رونالد فريدريك إن الورشة تأتي ضمن مشروع 
يهدف لتعزيز السلم األهلي في محافظات الضفة الغربية ومت حتقيق جناحات مهمة في محافظة 

اخلليل باعتبارها أولى احملافظات التي بدأنا العمل فيها . 
وأوصى املشاركون في الورشة بضرورة تعزيز العاقة بني جميع األطراف املدنية واألمنية ملعاجلة 

إشكاليات قضايا السلم األهلي في احملافظة وتفعيل الشراكة املجتمعية .


