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كـــلـــــية دار الكـــــلمة
خبرة عملية ، آفاق مهنية ، رؤية فنية 

دائرة التعليم املستمر

من مجموعة

ز4/14)16(

دورة انكليزي محادثة مستوى متوسط
كل يوم جمعة من 2010/4/23 ولغاية 2010/6/25

من الساعة الرابعة ولغاية الساعة السادسة مبوجب 20 ساعة.
 سعر الدورة 320 شيكاًل شاملة املواد

باشراف االستاذ: ظافر قسيس املكان: دار الندوة الدولية

دورة في تصميم االزياء والتفصيل
كل يوم اثنني  ابتداء من 2010/4/19  من الساعة التاسعة ولغاية الساعة الثانية 

عشرة - مبوجب 30 ساعة. سعر الدورة 180 $  شاملة املواد
باشراف مصممة االزياء خولة الطويل ابو سعدى. املوقع : دار البلد/بيت ساحور

دورة في التوفل
ايام الثالثاء و اخلميس من 2010/4/20 ولغاية 2010/5/27

من الساعة الرابعة ولغاية السادسة والنصف
و بالتعاون مع دار الندوة الدولية و هي املركز الوحيد املعتمد في بيت حلم نوفر لكم

 امتحانات التوفل على مدارالسنة 
مالحظة : تخفيضات على رسوم االمتحان في حال التسجيل بالدورة
للتسجيل و االستفسار، الرجاء االتصال على هاتف : 2764876
www.daralkalima.edu.ps : او زيارة املوقع االلكتروني     
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املعهــــد الفلســـــطيني المــــراض الســــــكري 
يعلن املعهد الفلسطيني المراض السكري عن برنامج عياداته كالتالي:

1- عيادة السكري للكبار
الدكتور امجد النتشة - »دبلوم عالي في السكري«

 يوميًا : ما عدا السبت، من الساعة 8 - 2:30 بعد الظهر

2- عيادة السكري لالطفال
الدكتور عبدالسالم ابو لبدة

 »اخصائي غدد صماء وسكري لالطفال«
 وذلك يومي:  السبت من الساعة 8 - 1 بعد الظهر

االربعاء من الساعة 9 - 2 بعد الظهر  

3- عيادة العناية بالقدم
الدكتور اسامة حسني

 وذلك يوم االثنني من الساعة 10-2 بعد الظهر

العطلة االسبوعية : يوم اجلمعة
عنوان املعهد:

البيرة - مركز البيرة الطبي - قرب املسجد العمري - 
خلف جمعية انعاش االسرة

لالستفسار: تلفون املعهد 2405009

موظفي  جل��ن��ة  م���ن  وف���د  القدس–التقى 
مع   ، أم���س  العمومية  ال��وظ��ي��ف��ة  ف��ي  ال��ق��دس 
الله  ب��رام  ال��وزراء  رئاسة مجلس  مسؤولني في 
وسلموهم مذكرة مبطالب حملة الهوية الزرقاء 

بغض النظر عن أماكن عملهم.
وجاء في املذكرة املوجهة لرئيس الوزراء د. 

سالم فياض باسم اللجنة:
املشاكل  حجم  دولتكم  على  بخاٍف  "ليس 
والصعاب التي يعاني منها سكان مدينة القدس 
نواحي  مختلف  في  الزرقاء  الهوية  حملة  من 
واألمنية  واالقتصادية  االجتماعية  احل��ي��اة 
وال��س��ي��اس��ي��ة ج���راء س��ي��اس��ات االح��ت��الل التي 
تستهدف تهويد املدينة املقدسة وطرد سكانها 
األصليني، وهي معاناة تفوق في شدتها وقسوتها 
حجم املعاناة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في 
أم��ٌر يستدعي وقفة  األخ��رى، وهو  احملافظات 
الوطنية  السلطة  جادة وإج��راءات عملية من 
واحتياجات  ال��ق��دس  وخ��ص��وص��ي��ة  تتناسب 

أبنائها". 
نشعر  فإننا  العامة،  الوظيفة  إط��ار  "وف��ي 
للفرق  احلكومة  تفهم  لعدم  ش��دي��دة  مب���رارة 
الواضح والواسع في مستوى املعيشة واألعباء 
من  بغيره  مقارنة  املقدسي  للموظف  املالية 
ومن  لذلك  األخ��رى،  احملافظات  من  املوظفني 
منطلق العدالة واإلنصاف واملساواة في احلقوق 
وااللتزامات فإننا نرغب في كتابنا هذا بإعادة 
إعادة  دول��ت��ك��م  م��ن  آم��ل��ني  مطالبنا  ت��وض��ي��ح 
املوظفني  وإنصاف  السابقة  بقراراتكم  النظر 

املقدسيني من خالل اآلتي: 
رفع عالوة القدس، وذلك باالستناد إلى قرار 
جلنة املفاوضات التي أعلنت على لسان بسام 
زكارنة أنه سيتم منح موظفي السلطة الوطنية 
من حملة الهوية الزرقاء عالوة إضافية لتلك 
التي أقرها الرئيس الراحل أبو عمار، لتصبح 
بداًل  شيكل   1000 بقيمة  اجل��دي��دة  ال��ع��الوة 
املوظفني  كافة  وذلك يشمل  شواكل.   510 من 
الزرقاء وأصحاب  الهوية  املقدسيني من حملة 
ال��وظ��ي��ف��ة العمومية  ال��ش��م��ل ف��ي  ل��م  ق����رارات 
بعالوة  واملطالبة  أماكن عملهم.  اختالف  على 
القرارات  مع  متاشيًا  والتسكينات  الترقيات 
السارية من دولتكم وباالستناد إلى التفاهمات 
العاملني  ن��ق��اب��ة  ب���ني  امل��ب��رم��ة  واالت��ف��اق��ي��ات 

بالوظيفة العمومية وبني معاليكم.
املالي  للمبلغ  وفقًا  املواصالت  بدل  تعديل 
الذي ندفعه فعليًا وليس وفقًا لتقديرات غير 
دقيقة تكلفنا شهريًا ثالثة أضعاف ما نحصل 

عليه بقسيمة الراتب الشهرية.
وضع آلية واضحة في مجال التأمني الصحي 
املوظف  أن  االع��ت��ب��ار  بعني  ت��أخ��ذ  وال��وط��ن��ي، 
الصحي  التأمني  مخصصات  ي��دف��ع  املقدسي 
منها،  يستفيد  م��ا  ون����ادرًا  الوطنية  للسلطة 
التأمني  لدفع مخصصات  أخرى  مرة  ويضطر 
الصحي والتأمني الوطني اإلسرائيلي مبتوسط 
شهري يتراوح بني 300 – 700 شيكل من أجل 
املدينة  ووج��وده داخل  احملافظة على هويته 
امل��ق��دس��ة وت��س��ج��ي��ل أب��ن��ائ��ه واحل���ص���ول على 

اخلدمات الصحية ألسرته. 
ل��ت��وظ��ي��ف أبناء  ن��س��ب��ة م���ح���ددة  اع��ت��م��اد 
القدس من حملة الهوية الزرقاء بشكل سنوي  
أثر  من  التوجه  لهذا  ملا  العمومية  بالوظيفة 
املقدسيني  ف���ي دع���م ص��م��ود  األه��م��ي��ة  ب��ال��غ 
وتعزيز انتمائهم لسلطتهم الوطنية واحتضان 
الكفاءات منهم في وظائف تناسبهم وتعفيهم 
ذل احلاجة واالنتظار في طابور الباحثني عن 

العمل اإلسرائيلي.
إعطاء املعلمني املستجدين في وزارة التربية 
في  مطالبهم  وحتقيق  مستحقاتهم  والتعليم 
قدامى  زمالئهم  مع  املساواة  قدم  على  السلف 

املعلمني.
وض���ع ن��ظ��ام ت��ق��اع��د ي��وف��ر ح��ي��اة كرمية 
للموظفني املقدسيني بعد سنوات طويلة من 
بعني  ويأخذ  الوطنية،  السلطة  في  اخلدمة 
املعيشة  وم��س��ت��وى  ال��دخ��ل  متوسط  االع��ت��ب��ار 

في القدس.
إس���ك���ان خ����اص مبوظفي  م���ش���روع  إق���ام���ة 
احملدود،  الدخل  ذوي  من  باعتبارهم  القدس، 

أسوة بزمالئهم في احملافظات األخرى.
بعدم  للمعنيني  واضحة  تعليمات  إص��دار 
اللجوء مباشرة إلى اخلصم من الراتب بسبب 
التأخير عن الدوام قبل التأكد من أن التأخير 
لسلطات  التعسفية  امل��م��ارس��ات  بسبب  ليس 
االحتالل على احلواجز، فأبناء القدس ليسوا 
أقل حرصًا من غيرهم من باقي احملافظات على 

االنتظام في الدوام الرسمي.  

وفد من جلنة موظفي القدس
قلقيلية - سلفيت - استقبل العميد ربيح اخلندقجي محافظ يلتقي مسؤولني في رئاسة الوزراء برام الله 

التميمي قاضي قضاة  تيسير  الشيخ    ام��س   قلقيلية في مكتبه 
املرافق  والوفد  الشرعي،  للقضاء  األعلى  املجلس  رئيس  فلسطني، 

له .
وحضر االستقبال رئيس الغرفة التجارية ومدراء األجهزة األمنية 

ومدراء عدد من املؤسسات املدنية، ووجهاء من مدينة قلقيلية .
على  وأثنى  ل��ه،  املرافق  والوفد  القضاة  بقاضي  احملافظ  ورح��ب 
دور القضاء الشرعي في احلفاظ على النسيج االجتماعي للمجتمع 

الفلسطيني باعتباره مجتمع مسلم.
حملافظة  الزيارة  بهذه  سعادته  التميمي  الشيخ  أب��دى  ب��دوره 
وبذلك  ومستوطنات،  فاصل  ج��دار  بها  يحيط  التي  قلقيلية 
فهي حتتاج الى اهتمام خاص، وحث كافة املسؤولني في السلطة 
الوطنية الفلسطينية على زيارة احملافظة واالطالع على واقعها 

عن قرب .
وقال التميمي ان نتنياهو بسياسته الرعناء فانه كشف عن عورة 
املشروع االسرائيلي والذي يقوم على العنصرية والتطهير العرقي، 
الرئيس  وأن    مواقفها،  في  ثابته  الفلسطينية  القيادة  أن  مؤكدًا 
محمود عباس يسير على خطى الرمز اخلالد الشهيد أبو عمار في 

متسكه بالثوابت الفلسطينية .
وعن القدس استعرض الشيخ التميمي الواقع املرير الذي تعانيه 
املدينة املقدسة، وقال أن احلفريات التي تقوم بها إسرائيل هي ليست 
حتت املسجد األقصى وحده بل أن مدينة القدس تشهد حفريات 

حتت أسوارها، بالرغم من اعتراف اليهود بأنه ال يوجد تاريخ لهم 
في هذه املدينة.

واستعرض  الشيخ التميمي عمل احملاكم الشرعية وقال أن هناك 
42 محكمة شرعية عاملة في فلسطني، وخالل الربع األول من هذا 
العام مت إجناز 54 ألف معاملة، وأن عمل احملاكم يسير بكل سالسة 
وب��دون تأجيل ، وكذلك مت إنشاء دائ��رة اإلص��الح واإلرش��اد األسري 
عبر  حتل  محكمة  إل��ى  ت��رد  التي  القضايا  من  باملئة   50 من  وأكثر 

هذه الدائرة .
في السياق ذاته، استقبل محافظ سلفيت  اجلديد عصام ابو بكر 

في مكتبه  امس بحضور نائبه  نواف صوف الشيخ التميمي.
كمحافظ  اجل��دي��د  مبنصبه  بكر  اب��و  احمل��اف��ظ  التميمي  وه��ن��أ 
وجه  في  ارضهم  على  وصمودهم  سلفيت  باهالي  مشيدا  لسلفيت 
السياسات االسرائيلية الهادفة لتمزيق احملافظة وتهجير املواطنني 
عن ارضهم، معربا عن استعداده لعمل كافة ما يلزم للتسهيل على 

املواطنني والتيسير عليهم.
بدوره رحب احملافظ ابو بكر بالضيف والوفد املرافق له مؤكدا 
حاجة محافظة سلفيت الى مزيد من الدعم وتكاتف اجلهود لرفدها 
ان  مبينا  تنموية  ومشاريع  بنية حتتية  مشاريع  من  مبا حتتاجه 
احتياجات هذه احملافظة كبيرة ملا تتعرض له من هجمة اسرائيلية 
تستهدف االنسان واالرض وتقسيم احملافظة الى كنتونات من خالل 
البلدات  ت��واص��ل  ملنع  االح��ت��الل  يضعها  التي  والعراقيل  احل��واج��ز 

ببعضها البعض.

محافظا قلقيلية وسلفيت يستقبالن قاضي القضاة

»اوكسفام« تطلق حملة توعية حول 
استخدام املولدات في قطاع غزة

غزة-عالء مشهراوي -اطلقت"أوكسفام بريطانيا"حملة توعية للفلسطينيني الذين يعيشون 
في قطاع غزة حول استخدام املولدات احملمولة، والتي تكون قاتلة إذا استخدمت بشكل غير صحيح 

في ظل أزمة الكهرباء احلالية التي تؤثر على القطاع .
لكي  عملهم  وأماكن  منازلهم  في  الكهربائية  املولدات  الفلسطينيني  من  العديد  ويستخدم 
يتمكنوا من االستمرار في العيش بشكل طبيعي قدر اإلمكان، ولكن لألسف، أدت إساءة استخدام 
املولدات إلى وفاة 75 شخصًا في العام املاضي، وفقًا لوزارة الصحة باحلكومة املقالة، وتعرض العديد 

إلصابات خطيرة.
ومنذ بداية العام احلالي، ُقِتَل 15 شخصًا وُأصيب 27 آخرين بجروح، األمر الذي كان باإلمكان 
أعلنت  لهذا  بأمان،  امل��ول��دات  ه��ذه  استخدام  كيفية  كافية عن  ارش���ادات  هناك  ك��ان  لو  تفاديه 
اتباعها  التي يتوجب  الناس باحتياطات السالمة  أوكسفام عن إطالق حملة إعالمية لتوعية 

عند استخدام املولدات. 
وقال كارل شكمبري مسؤول االتصال في أوكسفام غزة، "أن مولدًا واحدًا ينتج نفس الكمية من 
غاز أول أكسيد الكربون التي تنتجها مئات السيارات، وهو غاز غير مرئي وليس له رائحة، ويتسبب 
بالوفاة خالل دقائق"، مضيفا انه قد يؤدي االقتراب من مولد يشتغل وفي اليد شعلة أو وقود أو 
أثناء التدخني إلى اندالع حرائق. وتشمل احلملة توزيع امللصقات على احملالت التجارية واالماكن 
العامة واملستشفيات واملدارس، وكراسة إعالمية توضح اخلطوات التي يتعني اتخاذها لتشغيل 
املولدات الكهربائية بأمان، وسيتم توزيعها على اآلالف من املستفيدين من مؤسسة أوكسفام وعلى 

عامة اجلمهور من خالل الشركاء الفلسطينيني.

اللواء الطيراوي يبحث مع القنصل 
العام اإليطالي سبل التعاون املشترك

أريحا  - وفا- بحث عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ورئيس مجلس أمناء األكادميية الفلسطينية 
للعلوم األمنية اللواء توفيق الطيراوي، امس  مع القنصل العام االيطالي لوسيانو بيزوتي، سبل التعاون 

املشترك في املستقبل بني ايطاليا واألكادميية.
كما بحث استقدام محاضرين إيطاليني متخصصني في العلوم األمنية وتدريسهم طلبة األكادميية، 

والتنسيق لبعثات للدراسات العليا للطلبة اخلريجني، ودعم البنية التحية في األكادميية.
أمنية تكون مبثابة نواة  إلى بناء مؤسسة  أن األكادميية تهدف بشكل رئيس   الطيراوي  وأوضح 
التي  األه��داف  أهم  من  األمنية  األجهزة  توحيد  أن  مؤكدًا  املستقبلية،  الفلسطينية  الدولة  لقيام 

تأسست األكادميية من أجلها.
 وقال: 'نحن حريصون في هذه املؤسسة األمنية على توحيد أجهزة األمن، ليكون هدفها واحدًا 
وهو خدمة الوطن واملواطن، والتأسيس للدولة الفلسطينية على قواعد تعليمية أمنية وبتوجيهات 

السيد الرئيس محمود عباس'.
وأشار الطيراوي إلى  أن األكادميية تهتم في خططها اإلستراتيجية، إعادة تأهيل منتسبي األجهزة 
املجتمع  حماية  على  قادرين  أمن  رج��ال  وليكونوا  اجلمهور،  مع  للتعامل  مؤهلني  ليصبحوا  األمنية 

الفلسطيني ومؤسسات الدولة الفلسطينية.
وأضاف أن األكادميية تخطط ألن يكون طلبتها اخلريجون في املستقبل هم األكادمييون احملاضرون 

فيها بعد حصولهم على شهادة الدراسات العليا في التخصصات املطلوبة.
من جهته أعرب بيزوتي عن إعجابه باألكادميية األمنية وعن فكرتها املستندة إلى توحيد األجهزة 
األمنية متهيدًا لقيام الدولة، مؤكدًا أن موضوع األمن هو مسألة مهمة جدا لبناء الدولة، واعدا بدراسة 

إمكانية التعاون االيطالي الفلسطيني في هذا املجال.
وفي نهاية اللقاء اصطحب الطيراوي الضيف االيطالي في جولة في مرافق األكادميية ومبانيها 

التي نالت إعجاب الضيف متمنيًا لها املزيد من التقدم والنجاح.
 وسلم القائم بأعمال رئيس األكادميية د. نايف جراد. درع األكادميية للضيف االيطالي.

ب�����دأت هيئة  ج���ن���ني- ع��ل��ي س����م����ودي- 
العمل التطوعي الفلسطيني وبالشراكة مع 
والدميقراطية  اإلنسان  إعالم حقوق  مركز 
التطوعي  العمل  جتربة  بتوثيق  "شمس" 
في فلسطني من خالل كتاب وفيلم يتناولن 
التطوعي  العمل  رواد  مع  شفهية  مقابالت 
الذين خاضوا التجربة الوطنية في مجال 
حتى  السبعينات  ف��ت��رة  التطوعي  العمل 
املاضي وكيف  القرن  التسعينات من  بداية 
ساهمت هذه التجربة التطوعية في حتقيق 
املطالب االجتماعية واالقتصادية باإلضافة 
إلى الوطنية للشعب الفلسطيني خالل تلك 

احلقبة.
وحت��دث د. عمر رح��ال مدير ع��ام مركز 
توثيق  أهمية  على  يؤكد  امل��رك��ز  ان  شمس 
التجربة الفلسطينية في العمل التطوعي 
املجتمع  إن  حيث  ب��ه،  يحتذى  مثاال  كونها 
يتعرض  ومب��ا  بخصوصيته  الفلسطيني 
متواصل  وع����دوان مستمر  اح��ت��الل  م��ن  ل��ه 
ضحية  أصبح  واحلجر  والشجر  البشر  طال 
كل  من  باألعباء  مثقل  املتواصلة،  األزم��ات 
األنواع مستقبل للكوارث فبات في طليعة 
عمل  إل��ى  حتتاج  التي  العاملية  املجتمعات 

تطوعي منظم مثابر.

وأض���اف :"ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ه��ذا ن��رى أن 
تواجه  الفلسطينية  التطوعية  اجل��ه��ود 
العديد من العقبات التي حتيدها عن حتقيق 
األهداف املرجوة من خاللها، وبفعل الظروف 
القاسية التي عاشتها اجلماهير الفلسطينية 
اجلماهيرية  املؤسسات  ودور  عمل  وبفعل 
إلى  أدى  ال��ذي  األم��ر  واحل��زب��ي��ة،  والنقابية 
والتقريب  التطوعي  العمل  مفهوم  تعزيز 
ال��ش��ع��ب ع��ل��ى اخ��ت��الف ألوانها  ب��ني ف��ئ��ات 
والسياسية  والفكرية  واملذهبية  الدينية 
االنتماء  مفهوم  بذلك  وتعزز  واالجتماعية 
عام،  بشكل  الفلسطيني  للمجتمع  وال��والء 
التطوعي  للعمل  األس��اس��ي��ة  اللبنة  وشكل 
م��ع��ه املؤسسات  ال����ذي من���ا وازده�����ر ومن���ت 
ال��ت��ط��وع��ي��ة." وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال حسني 
التطوعي  العمل  هيئة  ع��ام  منسق  يحيى 
الفلسطيني إن مبادرة توثيق جتربة العمل 
إطار  ت��أت��ي ض��م��ن  ف��ي فلسطني  ال��ت��ط��وع��ي 
اخلطة الثقافية التنموية للهيئة والهادفة 
لتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى اجليل 
الثقافة  ه��ذه  تعميم  ف��ي  ليساهم  الناشئ 
ل���دى ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات املجتمع  ال��ت��ن��م��وي��ة 

الفلسطيني.
احملتلة  فلسطني  أن  ع��ل��ى  يحيى  وأك���د 

ع��ري��ق ومم��ي��ز في  ث��ق��اف��ي  ب��ت��راث  تتميز 
على  أصبح  وال��ذي  التطوعي  العمل  مجال 
مر السنني واألعوام يعتبر جزء من احلياة 
فلسطني،  ف��ي  الوطنية  وال��ه��وي��ة  اليومية 
الوقت احلالي  :"ان��ه واجب علينا في  وقال 
تستهدف  التي  الفاشلة  احمل���اوالت  ظل  في 
العربية  وقوميتنا  الفلسطينية  هويتنا 
واحلضاري،  اإلنساني  اإلرث  ه��ذا  نحمي  أن 
من  الوطنية  الثقافة  ه��ذه  على  ونحافظ 
وفيلم(  )كتاب  توثيقها  خالل  من  االندثار 
من  القادمة  لألجيال  ملهما  نبراسا  لتكون 
ألصالة  واس��ت��ذك��ارا  النجاح،  قصص  حيث 
وعراقة رواد العمل التطوعي الذين كان لهم 
األثر الكبير في احلفاظ على هذه الذاكرة 

الوطنية وحراستها."
التجربة  ه������ذه  ت���وث���ي���ق  ان  وأض��������اف 
عامة  وطنية  مسؤولية  هي  الفلسطينية 
الفلسطينيني  املواطنني  ك��ل  على  ينبغي 
خالل  م��ن  بها  وي��ش��ارك��وا  إليها  ينضموا  أن 
تزويد - املؤسستني القائمتني على توثيقها 
- مبا ميكن إثرائها من صور فوتوغرافية أو 
أو  صحفية  وحتقيقات  تثقيفية  م��ق��االت 
قيمة  حية  ذاك��رة  أو  مروية  مميزة  جتربة 

قادرة على روايتها.

من اجل احلفاظ على الذاكرة التطوعية الوطنية

البدء بتوثيق جتربة العمل التطوعي في فلسطني

نابلس- افاد مدير زراعة محافظة نابلس 
االنتاج  ق��س��م  ان  سليمان  اح��م��د  امل��ه��ن��دس 
احليواني في املديرية قام بعقد ورشة عمل 
ويوم حقل في منطقة االغوار، حيث مت عقد 
محاضرة نظرية حول مكافحة الطفيليات 
وآليه استخدام املبيدات بالطرق الصحيح، 
بعد ذلك قام املهندس الزراعي مجدي االغبر 

بإجراء  املديرية  في  االغنام  شعبة  رئيس 
عملية الرش ومكافحة الطفيليات في املزارع 

املجاورة بصورة عملية.
وقد حضر الورشة املهندس حسام الهدهد 
ال���ف���او وامل���ه���ن���دس محمود  م��دي��ر م��ؤس��س��ة 

فطافطه منسق املشروع الدمناركي.
يذكر ان هذه احملاضرة عقدت بالتعاون 

املشروع  مع  وبالتنسيق  ال��ف��او،  منظمة  مع 
ال���دمن���ارك���ي، ح��ي��ث ق��ام��ت م��ن��ظ��م��ة الفاو 
بتزويد املزارعني باملبيدات اخلاصة ملكافحة 

الطفيليات.
وت��أت��ي ه���ذه ال��ورش��ة ض��م��ن خ��ط��ة وزارة 
هذا  وتطوير  املاشية  مربي  لدعم  ال��زراع��ة 

القطاع.

يوم حقل وورشة عمل في منطقة األغوار


