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إعـــــــالن توظيف
الرئيسي في مدينة يطا( عن  الثقافي )مؤسسة أهلية غير ربحية ومقرها  يعلن مركز نرسان 
حاجته ملوظفني  للعمل في مشروع » تعزيز دور الشباب في مؤسسات احلكم احمللي في يطا(  وذلك 
الدولية    CHFمؤسسة قبل  من  املنفذ  )ت��واص��ل(  احمللي  الدميقراطي  اإلص��اح  مشروع  من  بدعم 

وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(  وذلك حسب املواصفات التالية: 
منسق املشروع) وظيفة كاملة ملدة 8 شهور(:

•أن يكون حاصل/ة على شهادة جامعية في إحدى تخصصات العلوم اإلنسانية مثل التنمية.  	
• سنوات في تنسيق املشاريع خاصة في قطاعات الدميقراطية،  أن يكون لديه/ها خبرة من 5-3	

الشباب، العمل املجتمعي ، أو احلكم احمللي. 
•القدرة على متابعة وقيادة املتطوعني الشباب املشاركني في املشروع. 	

•خبرة في كتابة التقارير واملراسات اإلدارية خاصة اللغة االجنليزية كتابة وقراءة ومحادثة. 	
•مهارات اتصال قوية وخبرة في التنسيق والتشبيك مع املؤسسات احمللية الرسمية واألهلية.  	

واملشاركة  اإلع��اق��ة،  ال��ق��درات، قضايا  ب��ن��اء  األب��ح��اث،  م��ج��االت  ف��ي  له/لها خ��ب��رة  م��ن  •يفضل  	
املجتمعية، والعمل األهلي

•امتاك مهارات عالية في برامج احلاسوب واالنترنت. 	
العمل  وأي��ام  ساعات  خ��ارج  للعمل  واالستعداد  امليدانية  واملتابعة  الضغط  حتمل  على  •مقدرة  	

االعتيادية.
•أن يكون من سكان محافظة اخلليل. 	

مسؤول التقارير واإلعالم في املشروع) وظيفة جزئية ملدة 8 شهور(:
•أن يكون حاصل/ة على شهادة جامعية تخصص عاقات عامة أو إعام إحدى تخصصات العلوم  	

اإلنسانية.
حول  واالجنليزية  العربية  باللغتني  اإلداري��ة  التقارير  وكتابة  إعداد  مجال  في  عملية  •خبرة  	

أنشطة وفعاليات املشروع ال تقل عن 3 سنوات.
•خبرة  في تخطيط وتنفيذ احلمات اإلعامية وحمات املناصرة 	

مراسلة  على  والقدرة  املشاريع،  واجن��ازات  أنشطة  حول  اإلعامية  اإلخبار  صياغة  في  •خبرة  	
وسائل اإلعام احمللية، وكتابة وتصميم املنشورات والكتيبات واملواد اإلعامية 

•مهارات عالية في الكتابة والتعبير باللغتني العربية واالجنليزية. 	
•معرفة جيدة في برامج احلاسوب واالنترنت وإعداد اخلطط اإلدارية. 	

العمل  وأي��ام  ساعات  خ��ارج  للعمل  واالستعداد  امليدانية  واملتابعة  الضغط  حتمل  على  •مقدرة  	
االعتيادية.

على من يجد /جتد في نفسه/ها الكفاءة إرسال السيرة الذاتية مرفقة بثاث أسماء معرفني 
 2010/10/17 أقصاه  موعد  في    )nrsan3@yahoo.com( على  للمركز  اإللكتروني  البريد  على 

www.nrsan.org.ps
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مطلوب وكالء وموزعون
مطلوب وكاء وموزعون مع سياراتهم

 لتوزيع دهانات ومواد بناء في مناطق رام الله
وبيت حلم واخلليل

للمراجعة واالستفسار
الرجاء االتصال على ارقام الهواتف التالية:

0595271236 - 2410936 - 2410935
او على فاكس رقم 2410650

ز10/9)7(

أعالن هام  
بناء على قرار مجلس ادارة جمعية اللد اخليرية  في محافظة رام الله 

بجلستها االسبوعية بتاريخ 2010/10/04 .
قررت ما يلي :- 

•جميع ابناء محافظة رام الله والبيرة ممن هجروا من مدينة  	
1948 والذين جتاوزت اعمارهم الثامنة عشر ربيعًا  اللد عام 
فما فوق » ذكورًا واناثًا » هم اعضاء هيئة عامة  جلمعية اللد 

اخليرية وتستمر عضويتهم لتاريخ    2010/12/31 .
عليه  اجلمعية  في  عضويته  على  احلفاظ  يريد  من  وعلى   • 	
ديوان  خلف  الشرايط  ام  في  الكائن  اجلمعية  ملقر  التوجه 
الساعة  لغاية  و  صباحًا  التاسعة  الساعة  من  العام  املوظفني 
الثالثة عصرًا بأستثناء يوم اجلمعة لتعبئة منوذج العضوية 

ودفع رسوم االشتراك السنوية .
•االشتراك السنوي للعضو ثاثون شيكل فقط سنويًا . 	

االتصال  او  اجلمعية   مقر  زيارة   / واالستفسار  •للمراجعة  	
0597361859 او رقم رئيس جلنة  على رقم اجلمعية املؤقت 

العضوية 0599664085
جمعية اللد اخليرية / محافظة رام الله والبيرة

ز10/11)25(

الشركة املتخصصة إلدارة التأمني الصحي

اعالن وظائف شاغرة
 Inter Health تعلن الشركة املتخصصة إلدارة التأمني الصحي

عن حاجتها الى :

ممرضني وممرضات  من كافة مناطق الضفة الغربية 
للعمل لديها في وحدة الرعاية الصحية املنزلية في الشركة

وفقا للشروط التالية:
•شهادة البكالوريوس والدبلوم في التمريض من جامعات وكليات معترف بها. 	

•اجتياز امتحان الشامل بنجاح 	
•شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول 	

•خبرة سنة على االقل في مجال التمريض 	

االلكتروني  البريد  عبر    2010/10/11 تاريخ  من  الذاتية  السيرة  استقبال  موعد  يبدأ 
career@interhealth.ps ، او على فاكس رقم : 2372235-09 ، او باحلضور شخصيا ملقر 

الشركة  من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة .
آخر موعد لتقدمي الطلبات : 2010/10/18م

الشركة املتخصصة إلدارة التأمني الصحي

نابلس - جاليريا سنتر - الطابق اخلامس
تلفون : 2372234-09 ،، فاكس : 09-2372235

www.interhealth.ps

ABDO Leasing Co.ABDO Leasing Co.
شركة عبده للسيارات والتأجير والليسنج والتمويل

رينو كانجو 1999/2000/1

للمراجعة واالستفسار

انتهزوا الفرصة ... فقط ب�� 3999 شيكل
امكانية بيع 20 سيارة باجلملة او امكانية بيع سيارة واحدة او 

امكانية بيع السيارات الى قطع ايضًا

معرض عبده للسيارات 
 الشيخ جراح - بجانب حرس الحدود

052-2545891  / 052-2400871  /Fax  02-5811147  /  02-5811999
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عرض خاصعرض خاص

 بيت حلم -  جنيب فراج - افتتحت مديرية تربية بيت حلم 
بالشراكة مع مؤسسة الرؤيا العاملية غرفة "مصادر" في مدرسة ذكور 
ام الشهداء في نحالني، خالل احتفال استضافته املدرسة بحضور كل 
من عبد الله شكارنه مدير تربية بيت حلم ورميا الكيالني مديرة 
االدارة العامة لالرشاد والتربية اخلاصة وشفاء شيخة مديرة دائرة 
املديرية  التربية اخلاصة ومعاوية عواد رئيس قسم االرش��اد في 
رئيس  اخلاصة، وعيسى جناجرة  التربية  ابو عليا مشرف  واك��رم 
املجتمع  ومؤسسات  القروي  املجلس  واعضاء  نحالني  قروي  مجلس 
املجاورة ومديرة مكتب مؤسسة  امل��دارس  احمللي،  باالضافة ملدراء 

الرؤيا العاملية رنا قمصية وزميالتها جمانة رشماوي ولبنى مطر. 
والقت رنا كلمة اعربت فيها عن اعتزازها بالشراكة مع مديرية 
التربية، استكماال الفتتاح غرفة املصادر في "مراح معال" مبينة 
اهمية غرف املصادر في املساهمة برفع نوعية التعليم، ومؤكدة على 
استعدادها للتعاون املستمر مع املديرية من اجل تنفيذ مشاريع 

تعود بالنفع على اطفال فلسطني. 
واشار شكارنه الى خطة املديرية في رفع قدرات الطلبة واالهتمام 
غرف  افتتاح  ان  مبينا  التعلم،  في  صعوبات  من  يعانون  بالذين 
املصادر تساهم بشكل ايجابي في اعطاء فرص لهؤالء الطلبة لتجاوز 
الدراسية  الصفوف  في  واالندماج  التعلم  وبطء  صعوبات  مشكلة 
على  العاملية  الرؤيا  مؤسسة  شاكرا  تعليمهم،  واستكمال  العادية 

جهودها وشراكتها الداعمة للعملية التعليمية في احملافظة. 
وق��دم اب��و عليا عرضا ع��ن غ��رف امل��ص��ادر واه��داف��ه��ا م��ن حيث 
والتحصيل  اخل��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  الطلبة  بفئة  االه��ت��م��ام 
ال���دراس���ي امل��ت��دن��ي، م��ش��ي��را مل���دى ت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��ه��ارات 
لاللتحاق  التعلم  يعانون من صعوبات  الذين  للطلبة  االكادميية 

بالصفوف املدرسية العادية.
ودعا ايو عليا وزارة التربية والتعليم الى العمل من اجل فتح 
املزيد من غرف املصادر، مثنيا على التعاون والشراكة مع مؤسسات 
قدرات  تطوير  تستهدف  مشابهة  برامج  دعم  في  احمللي  املجتمع 

الطلبة. 
ودعت الكيالني في كلمتها الفتتاح املزيد من غرف املصادر التي 
تساهم في رفع قدرات الطلبة بطيئي التعلم وزيادة ثقتهم بانفسهم 
االستخدام  الى  املعلمني  داعية  اعلى،  اكادميية  ق��درات  وامتالك 

االمثل لغرف املصادر.
 واختتمت الكيالني كلمتها بتوجيه الشكر لكل من تربية بيت 

حلم ومؤسسة الرؤيا العاملية. 
وفي نهاية االحتفال، جتول الوفد في غرفة املصادر واطلعوا على 
الطلبة  تدعم  التي  التربوية  والزوايا  املتوفرة  التربوية  الوسائل 
وترفع من قدراتهم. ثم توجه الوفد بعد ذلك للمشاركة في وضع 
حجر االساس ملدرسة بنات بتير االساسية التابعة لوكالة الغوث. 

بالشراكة مع مؤسسة الرؤيا العاملية 

تربية بيت حلم تفتتح غرفة "مصادر"
ملعاجلة صعوبات التعلم في مدرسة بنحالني

رام الله-شاركت فلسطني في أعمال املؤمتر 
املدنية  األح��وال  إدارات  ملديري  األول  العربي 
ملجلس  العامة  األم��ان��ة  نطاق  في  يعقد  ال��ذي 
وزراء الداخلية العرب. ومثل فلسطني الوكيل 
امل��س��اع��د ل��أح��وال امل��دن��ي��ة واجل������وازات هاني 

عياد.
األردن،  يترأسه  الذي  املؤمتر  في  ويشارك 
ال��دول  وجامعة  دول��ة عربية   13 ممثلون عن 
العربية وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
حيث انعقد على مدار يومني واختتم أعماله 

يوم اجلمعة املاضي.
الداخلية  وزراء  ملجلس  العام  األم��ني  وأك��د 
املؤمتر  أن  ك��وم��ان  علي  ب��ن  محمد  د.  ال��ع��رب 
مجال  في  العربي  األمني  التعاون  آف��اق  يفتح 

مصالح  عليها  تتوقف  التي  املدنية  األح���وال 
الدول واألفراد، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع 
به إدارات األحوال املدنية في تقدمي البيانات 
السكان  عدد  غرار  على  والدقيقة  الصحيحة 

وتوزيعهم.
وقدم هاني عياد مداخلة في املؤمتر حول 
في  املدنية  األح���وال  عمل  أج��ه��زة  تطور  سير 
فلسطني واجلهود التي تقوم بها وزارة الداخلية 
السجل  لتطوير  التقنيات  أح���دث  إلدخ����ال 
السلطة  تعامل  م��ؤك��دًا  ال��ك��ت��رون��ي��ًا،  السكاني 
الوقائع  موضوع  في  عالية  بجدية  الوطنية 
إلى  للوصول  كامل  بشكل  وضبطها  احليوية 
س��ج��ل س��ك��ان��ي م��ت��ك��ام��ل، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
املؤسسات ذات العالقة بالسجل وخاصة وزارة 

فلسطني تشارك في أعمال املؤمتر العربي األول لألحوال املدنية
الصحة وديوان قاضي القضاة، واجلهاز املركزي 

لإلحصاء.
املدني  التسجيل  ت��اري��خ  أن  عياد  وأوض���ح 
مرورًا  العثماني  العهد  إلى  يعود  في فلسطني 
ال��ب��ري��ط��ان��ي ح��ت��ى ع���ام 1948،  ب���االن���ت���داب 
م��ش��ي��رًا إل��ى أن ه��ن��اك إدراك����ا واه��ت��م��ام��ًا لدى 
واجلنسية  ل��ه��ج��رة  ا بقضية  الفلسطينيني 
وخاصة أنهم كانوا وال يزالون يخوضون صراعًا 
من أجل تثبيت هويتهم الوطنية على أرضهم 

من خالل الدولة الفلسطينية.
وأوصى املؤمتر بدعوة الدول األعضاء إلى 
مجال  في  االلكتروني  األرشيف  نظام  اعتماد 
املعلومات لدى أجهزة األحوال  حفظ وتوثيق 
السجل  نظام  من  نسخ  ع��دة  وإص��دار  املدنية، 
املدني االلكتروني وتأمينها في أماكن مختلفة 
ل��ض��م��ان ع���دم ف��ق��دان��ه��ا، ك��م��ا أوص����ى امل��ؤمت��ر 
بأحداث رقم وطني قومي لكل مواطن يكون 
أداة تعريفية أساسية لشخصيته ويتم إثباته 
في كل ما يتعلق به من وثائق ومعامالت، هذا 
والتقنيات  األساليب  استخدام  إلى  باإلضافة 
األح��وال  وق��ائ��ع  تسجيل  مجال  ف��ي  احلديثة 
املدنية ، واستخدام التقنيات املتطورة الكفيلة 
بتأمني وحماية الوثائق املتعلقة بتلك الوقائع، 
األح��وال  مجال  ف��ي  العربي  التعاون  تعزيز  و 

املدنية.

ورشة عمل في نابلس
حول املسؤولية املجتمعية 

نابلس – مدار للصحافة واالعالم – نظمت جامعة القدس املفتوحة منطقة نابلس التعليمية، بالتعاون 
مع مركز اعالم وحقوق اإلنسان "شمس" أمس، ورشة عمل بعنوان :"املسؤولية املجتمعية" استهدفت مؤسسات 

املجتمع احمللي في املدينة وذلك حتت رعاية أ.د.يونس عمرو رئيس اجلامعة.
دليل  ومؤلف  النفسية  بالصحة  مشارك  وأستاذ  التعليمية  نابلس  منطقة  مدير  الورشة  في  وحاضر   
وح��وار" في مركز  د.يوسف ذياب عواد، بحضور منسقة مشروع "تواصل  للجامعات  املجتمعية  املسؤولية 

"شمس" مي الشامي، وممثلي مؤسسات املجتمع احمللي في نابلس.
وفي بداية الورشة، رحبت أستاذة القانون في منطقة نابلس التعليمية زيزي حسيبا باحلضور، وشكرت 
مركز "شمس" على تعاونه الدائم واهتمامه بقضايا املواطن الفلسطيني وحقوقه، مشيرة الى اهتمام اجلامعة 

وعلى رأسها أ.د.يونس عمرو مبوضوع املسؤولية املجتمعية وادماجه ضمن اخلطة االستراتيجية للجامعة.
إقرار بطواعية مبدأ  التعريفات من  املجتمعية وما تشاركت به  املسؤولية  إلى تعريف  وتطرق د.عواد 
واالقتصادية،  والبيئية  املجتمعية  السياسات  وتكامل  اإللزامية"  "عدم  للمؤسسات  املجتمعية  املسؤولية 
في األعمال اإلدارية اليومية للمؤسسة، وتقبل املسؤولية املجتمعية للمؤسسات كونها واحدة من األنشطة 
األساسية الراسخة في نشاطات املؤسسة اإلدارية واالستراتيجية وعملية تشاركية تقوم بها املؤسسات لتعظيم 

القدرة التشاركية بالتنمية.
وأوضح د.عواد ان اجلميع يتحمل املسؤولية جتاه النفس والفرد واملجتمع وان املشاركة في العمل اخليري 
هو أساس االستقالل االقتصادي وتطويره، وبني أن على احلكومات ان تسعى الى تشجيع األفراد كي يساعدوا 
أنفسهم. وتطرق الى مبادئ املسؤولية املجتمعية ومنها: حماية البيئة والقيم واألخالقيات واملساءلة والعالقات 

القانونية واألداء املالي والكثير من املواضيع األخرى التي تندرج في هذا املجال.
من جهته اشار، مدير مركز اخلدمة املجتمعية التابع جلامعة النجاح الوطنية بالل سالمة إلى ضرورة 

التركيز على الفرد وتطويره ومن ثم التوجه الى القطاع اخلاص.
وارتأت رئيسة جمعية االيدي الصغيرة فادية املصري وجود خطة متكاملة بني املؤسسات حيث ان كل 
جوانب احلياة هي مسؤولية مجتمعية. وأوضحت املرشدة االجتماعية في جامعة النجاح الوطنية فاتن أبو 

زعرور أن املسؤولية املجتمعية أساسها املنزل ومن ثم املدرسة.
وتطرق مدير مكتب التعليم العالي في نابلس هاني مقبول الى موضوع املسؤولية املجتمعية من ناحية 
وزارة التربية والتعليم العالي وذلك بضرورة فتح تخصصات جديدة تتماشى مع سوق العمل احلالي أو جتميد 

بعض التخصصات التي أصبح خريجوها بزيادة مبالغ بها.
من جهته، دعا املشرف املتفرغ في منطقة نابلس التعليمية د. زهير إبراهيم إلى رفع توصية بإنشاء دوائر 
للمسؤولية املجتمعية. من اجلدير بالذكر انه صدر حديثًا عن جامعة القدس املفتوحة "دليل املسؤولية 
املجتمعية" بتقدمي من أ.د.يونس عمرو وبتأليف الباحث الدكتور يوسف ذياب عواد األستاذ املشارك في 

الصحة النفسية ومدير منطقة نابلس التعليمية. 
ويتكون الدليل من 68 صفحة من احلجم املتوسط، وهو يقدم تعريفًا للمسؤولية املجتمعية وعوامل نشوئها 

وأهميتها وأبعادها، واملواضيع والقضايا املرتبطة بها وعلى رأسها ايجاد السبل الالزمة لتحقيقها. 

مركز املنتدى الثقافي في بيت عنان 
ينظم مهرجان "من اجل القدس" 

 القدس - نظم مركز املنتدى الثقافي في بيت عنان امس مهرجان "من اجل القدس" بحضور رمزي رباح 
عضو املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية، والدكتور طالل ابو عفيفة رئيس مؤسسة املثقفني املقدسيني، 
وفهمي مخطوب رئيس مجلس قروي الفبيبة، وحسام الشيخ رئيس مركز املنتدى الثقافي وخالد خضور ونبيلة 
نبيل وامل مخطوب اعضاء الهيئة اإلدارية باملنتدى الثقافي وممثلي فصائل منظمة التحرير، ومؤسسات 

املجتمع املدني مبنطقة شمال غرب القدس.
وأشار الشيخ الى انشطة وبرامج املنتدى التي تهدف الى تنمية الشعور الوطني وخلق جيل واعي بقضايا 

مجتمعه، وقادرا على حتمل املسؤولية من خالل هذه الفعاليات الوطنية.
نوه الشيخ الى ما تتعرض اليه مدينة القدس من ابشع هجمة استيطانية تسعى لتغيير الطابع العربي 

للمدينة املقدسة من خالل سرقة الهوية والتراث وهدم املنازل وطرد اهلها.
وشكر ابو عفيفة املنتدى الثقافي على هذه االبداعات التي يتمخض عنها جيل شاب قادر على احلفاظ 
تعمل ضد كل  التي  املقدسية  باملؤسسات  ليهتموا  القرار  داعيا اصحاب  التاريخية،  القدس وهويتها  على 

الصعوبات واملعوقات املادية واملعنوية.
برامجه  الوطنية من خالل  للتوعية  املنتدى كمنبر  به  الذي يقوم  الريادي  ال��دور  رباح عن   وحتدث 
ونشاطاته، داعيا الى تكثيف البرامج الثقافية للشباب املقدسي التي حتول ضد تهويد الصبغة التاريخية 
للمدينة. وتخلل املهرجان عرض لفرقة سنابل العودة التابعة ملركز املنتدى الثقافي وفقرة الشاعر توفيق 

طميزي نالت اعحاب احلاضرين.
والقت املتطوعة نادين حوشية فقرة شعر بعنوان )ايها املارون بني الكلمات العابرة ( للشاعر الراحل 

محمد درويش، وقد قدم عرافة املهرجان املتطوعان احمد ربيع ورزان منصور.


