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للمفروشات 

والتحف

 املصرية
قصر الضيافة 

الرام - شارع القدس رام الله - عمارة قصر الضيافة
تلفون: 2348818 بلفون 0505313502

»أبو رموز«

اآلن .. اآلن عروض خاصة 
بمناسبة فصل الصيف 

عنوان التميز في عالم املفروشات

مفاجأة 
الموسم

تصفية على جميع 
البضائع املصرية

قد تصل الى حد 
التكلفة

Job Vacancy
The Architectural & Engineering Group 
is seeking Senior Highway Engineers for 
major transport infrastructure reconstruction 
projects:

Requirements:
Bachelor or Master Degree in civil or highway •	
engineering
Registered Civil or Highway Engineer with Minimum of •	
5 to 10 years of design experience in roads and bridges 
with at least 5 major highway design projects having been 
successfully completed.
Possess knowledge of FIDIC, AASHTO, ASTM•	
Excellent spoken and written English language skills•	
Computer literate, AutoCAD, Softdesk, and other •	
Specialized Roads Design Software, MS Office (Excel, 
word, Access…), MS project

Candidates shall submit sample of selected projects they 
have done as separate files attached with the CV.

Interested candidates are invited to submit their CV till 
July 20, 2010 to jobs@aeg-eng.com

ز7/9)19(

ز7/9)9(

The United Nations Development Programme (UNDP) is the UN’s 
global development network , advocating for change and connect-
ing countries to knowledge , experience and resources to help people 
build a better life. We are on the ground in 166 countries , working 
with them on their own solutions to global and national development 
challenges . As they develop local capacity , they draw on the people 
of UNDP and our wide range of partners.

Vacancy Announcement
Administrative  Associate 

 Office of the Quartet Representative (OQR)
Duty Station - Jerusalem 

For more information and to apply on line , 
please log-on to :

jobs.undp.ps
Deadline for application : July 21 , 2010
“UNDP/PAPP is an equal opportunity employer.

Applications from men and women will be considered equally”
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القدس عن  السيارات في  تعلن شركة لتأجير 
شاغر للوظائف التالية:

1- موظف/ة للعمل االداري
2- موظف/ة استقبال 

حسب املواصفات التالية:
> خبرة في مجال العمل االداري او خدمة الزبائن.

محادثة/ والعربية  واالجنليزية  العبرية  باللغة  االملام   <
كتابة/قراءة.

> من حملة هوية القدس.
> ان ال تقل اخلبرة عن ثالث سنوات في خدمة الزبائن.

> معرفة بكافة برامج احلاسوب.

3- سائق
• عام ويحمل رخصة   من حملة هوية القدس، العمر فوق 22	
العبرية  اللغة  معرفة  ويفضل  سنتني  من  اكثر  ملدة  سياقة 

واالجنليزية.

على من يحمل هذه املواصفات ارسال السيرة الذاتية على:
 فاكس رقم 02/6277688

»أ.ف.ب« غزة- تاجر يقوم بترتيب بضاعته من مواد التنظيف التي مصدرها مصر واسرائيل في محله الكائن مبدينة غزة. 

سفارة فلسطني في البرازيل
تستقبل ناجني من أسطول احلرية

برازيليا - وفا- استقبلت سفارة فلسطني في البرازيل وفدا إيطاليا ممن كانوا على منت أسطول 
احلرية الذي هاجمته إسرائيل في املياه الدولية قبالة سواحل غزة .

وبني صالح القطاع مستشار أول السفارة أن هدف زيارة الوفد للبرازيل هو حشد دعم متثيلي 
أن  الوفد  التحضير له على مستوى دولي، فيما أوضح  الذي يتم  للمشاركة في اسطول احلرية 
السفارات  أمر بديهي وطبيعي كون  برازيليا، يعتبر  للعاصمة  للسفارة مجرد وصولهم  زيارتهم 

متثل الشعب الفلسطيني في الشتات.
ضد  الوحشي  بالهجوم  ون��دد  غ��زه،  قطاع  عن  احلصار  لرفع  ال��دول��ي  التحرك  القطاع  وثمن 

املتضامنني العزل في عرض البحر.
وقدمت االيطالية أجنيال النو والتي كانت ضمن أسطول احلرية خالل ندوة في برازيليا شرحا 
للعدوان اإلرهابي اإلسرائيلي على سفن أسطول احلرية واملعاملة الوحشية التي اقترفتها اسرائيل 
ضد ركاب تلك السفن، وقتل تسعه مواطنني وجرح العشرات من ركاب السفن واهانة جميع ما 

تبقى من السفن وحجزهم في السجون االسرائيلية .
إلى احلملة  الندوة  املرافقني للوفد، فقد تطرقا خالل  البرق  أما د. محمد حنون ود. محمد 
برازيلية  لشخصيات  دعوة  وقدما  الثاني  احلرية  بأسطول  لالنطالق  بتنظيمها  يقومون  التي 

للمشاركة في هذا االسطول.

بحضور الوزيرة دعيبس 

اختتام فعاليات اكادميية ديار الصيفية 2010 
بيت حلم- جورج زينة - اختتمت مجموعة ديار فعاليات اكادميية 
ديار الصيفية لعام 2010 حتت شعار "فلتكن لنا حياة ولتكن أفضل"، 
بحضور الدكتورة خلود دعيبس وزيرة السياحة واآلثار وعدد غفير من 

اهالي االطفال املشاركني في االكادميية.  
االحتفال  املجتمعية  للصحة  الكلمة  دار  مدير  خضر  رامي  وافتتح 
بالتشديد على ضرورة إشراك الطفل في بناء مستقبل أفضل عن طريق 
طريق  عن  واملواهب  املهارات  تطوير  في  االطفال  أم��ام  الفرصة  إتاحة 

التدريب املكثف في املجاالت التى يرغب في تطويرها الطالب. 
واضاف ان اكادميية ديار الصيفية لعام 2010  تهدف إلشراك اكبر 

عدد من األطفال في فرق رياضية ومسرحية إلنشاء اجليل القادم من 
السباحني واملسرحيني والعبات كرة القدم. 

موسيقى  أن��غ��ام  على  شعبية  دبكة  لرقصتي  ع��رض  احلفل  وتخلل 
للفنان مارسيل خليفة، وشمل احلفل عرض ملسرحيتني األولى لفرقة 
األطفال بعنوان "أحالم صغيرة" تتحدث عن أحالم وطموحات األطفال 
وهي من إخراج أسامة اجلابري، والثانية للفرقة الشابة بعنوان "فيس 
مجتمعنا.  في  الشباب  جيل  وتوجهات  اهتمامات  عن  تتحدث  ب��وك" 
وفي اخلتام مت توزيع ميداليات وشهادات تقدير على جميع املتدربني 

واملشاركني في االكادميية .

  ورشة عمل بعنوان ) القضاء العسكري واقع وافاق( 
رام الله - دعا عدد من احلقوقيني املشاركني 
في ورشة عمل )القضاء العسكري واقع وافاق( 
التشريعات  من  رزم��ة  وضع  على  العمل  الى 
الوصول  بهدف  العسكري  بالقضاء  املتعلقة 
الى قضاء منظم مستقل وحيادي من خالل 
فريق عمل وطني قادر الى االرتقاء بالقضاء 
الفلسطيني، لضمان محاكمات عادلة حتفظ 
حقوق االنسان، وتساوي بني حقوق القضاة 
املرجعيات  وتفعيل  والعسكريني،  املدنيني 
الدستورية  الى احملكمة  واللجوء  القضائية 
املخولة قانونا للبت في اخلالفات القانونية 

بني اختصاصات وصالحيات احملاكم.
جاء ذلك خالل ورشة العمل التي نظمتها 
مفوضية االستخبارات العسكرية في مدرسة 
ال��ك��ادر في  الشهيد خ��ال��د احل��س��ن الع����داد 
التوجيه السياسي والوطني مبشاركة اللواء 
عدنان ضميري املفوض السياسي العام و علي 
مهنا نقيب احملامني ومعني البرغوثي استاذ 
القانون بجامعة بيرزيت  القانون في معهد 
والدكتور عزمي الشعيبي مفوض االئتالف 
من اجل النزاهة واملساءلة )امان( والدكتور 
االنسان  اع��الم حقوق  رح��ال من مركز  عمر 

والدميقراطية )شمس(.
ع��دن��ان ضميري  ال��ل��واء  ال��ورش��ة  وافتتح 
الفلسطينية  القوانني  ان  فيها  ق��ال  بكلمة 
ما زالت في طور التكوين والبناء والتعديل 
بسبب التداخل في الصالحيات، وان عددا 
الوطنية  السلطة  اق��ام��ة  ب��ع��د  ص���در  منها 
كقانون اخلدمة في قوى االمن والذي تطرق 
االمنية  للمؤسسة  املنتسبني  ع��الق��ة  ال��ى 
بالسياسة او العضوية في التنظيم السياسي، 

وقال ان هذه الورشة جزء من عمل التوجيه 
السياسي في التوعية والتثقيف والتوعية 
ووالئها  انتماءها  االجهزة وحتديد  ملنتسبي 
ل��م يكن  واذا  امل��ف��اه��ي��م،  ت��ل��ك  وع��ن��اص��ره��ا 
املجال  يفتح  ذل��ك  ف��ان  للقائد  والء  هناك 

امام االنقالبات.
واك����د ح���رص ال��ت��وج��ي��ه ال��س��ي��اس��ي على 
القضاء  فيها  مبا  االمنية  املؤسسة  تطوير 

العسكري.
كما القى القاضي العسكري نعمان فنون 
كلمة نيابة عن اللواء احمد املبيض استعرض 
العسكري  القضاء  تأسيس  م��راح��ل  خاللها 
دول  ف��ي  ال��ق��ان��ون  على  اخل��ارج��ني  حملاسبة 
الشتات، ومت مواصلة العمل بالقضاء الثوري 
بعد قيام السلطة الوطنية على العسكريني 
االنسان  حقوق  وحماية  العدالة  لتحقيق 

وهذا محور نقاش هذه الورشة.
القضاء  هيئة  دوائ���ر  ف��ن��ون  واس��ت��ع��رض 
لتحقيق  منها  ك��ل  عمل  وم��ج��ال  العسكري 
العدالة كالتفتيش القضائي واملفتش العام 
للسجون والسجن العسكري املركزي واكد على 
اهمية استقالل القضاء العسكري، ودعا الى 
احكام عسكرية يتناسب مع  قانون  اص��دار 
بها  مر  التي  واملتغيرات  الفلسطيني  الواقع 
شعبنا ومع رحلة بناء الدولة عبر تشريعات 
ح��دي��ث��ة ت��ض��م��ن حت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة، يحدد 
اختصاصات القضاء العسكري بشكل واضح 
امام  اتباعها  الواجب  القانونية  واالجراءات 
احملاكم العسكرية، وانواع احملاكم العسكرية 

وصالحياتها.
ثم قدم   مهنا   مداخلة حول واقع القضاء 

العسكري دعا فيها الى حتديد اختصاصات 
يضمن  مبا  العسكري  النظامي  القضاءين 
الى  مشيرا  بينهما،  فيما  ال��ت��داخ��ل  ع��دم 
االخ��ت��الف ف��ي ب��ني ال��واق��ع ال��ذي ش��رع فيه 
القانون في مرحلة الثورة ومالءمته للوضع 
احلالي االمر الذي يتطلب الى اعادة النظر 
فيه وتشريع قوانني جديدة تضمن حقوق 
احملاكم  ام���ام  احلقيقي  ال��دف��اع  ف��ي  املتهم 

العسكرية.
ك��م��ا دع���ا  ال���ى م��واص��ل��ة اع����داد وتأهيل 
وتدريب القضاة العسكريني اسوة باملدنيني 
وتطوير االجراءات واحلدود القضائية على 
قاعدة عدم وجود شيء مطلق في القانون، 
العسكري  ال��ق��ان��ون  ف��ي  النظر  اع���ادة  وال���ى 

وتقييد النصوص القانونية.
وف���ي م��داخ��ل��ت��ه ح���ول م��ش��اري��ع ق��وان��ني 
القضاء العسكري )القضاء الثوري( استعرض   
م��ع��ني ال��ب��رغ��وث��ي ق��وان��ني ال��ق��ض��اء ال��ث��وري 
احملاكمات  اص��ول  قوانني  من  تضمنته  وم��ا 
وال��ع��ق��وب��ات واالص�����الح وال��ت��اه��ي��ل ورس���وم 
احملاكم الثورية والتي استمر العمل بها وفق 
مبرسوم رئاسي عام 1994 في وقت شهدت 
فيه الساحة الفلسطينية نقصا كبيرا في 
القوانني والتشريعات، ما اوجد تداخال  بني 

القضاءين النظامي والعسكري.
ودعا الى التفكير برزمة من التشريعات 
ح��دود  ووض��ع  العسكري  بالقضاء  اخل��اص��ة 

وفواصل بينه وبني القضاء االداري.
من جانبه اكد الدكتور عزمي الشعيبي ان 
عدم االنتظام في مراحل االنتقال من الثورة 
الى السلطة ومن ثم الى الدولة ومؤسساتها 
عكس نفسه على واقع القضاء الفلسطيني 
خاصة في وضع القضاء العسكري في اطار 

السلطة القضائية.
ب��ن��اء سلطة  ه��و  امل��ط��ل��وب االن  ان  وق���ال 
قضائية كجزء اساسي من مؤسسات الدولة 
الفلسطينية املستقلة يحكمها قانون واحد 
وج��دي��د مي��ن��ع ال��ت��داخ��الت واالخ��ت��الف��ات 
ف���ي اجل���وان���ب ال��ق��ض��ائ��ي��ة وال��ص��الح��ي��ات، 
ق��ض��ائ��ي��ة تتسم  ت��ك��ون س��ل��ط��ة  ان  ي���راع���ي 
كان  اذا  وم��ا  ال��ق��ض��اء  ودور  باالستقاللية، 
بالعسكريني  العسكري  القضاء  اختصاص 
القضاء  في  التدرج  وم��راع��اة  غيرهم،  دون 

العسكري وضمان احملاكمات العادلة.
واس���ت���ع���رض ال���دك���ت���ور ع��م��ر رح����ال دور 
مؤسسات املجتمع املدني في عملية تطوير 
القضاء العسكري، وسبل بناء جسور الثقة 
انشطة  تنفيذ  عبر  االمنية  املؤسسة  م��ع 
مشتركة تعزز الرقابة القانونية على عمل 

املؤسسة االمنية.
ودعا الى االستفادة من الكفاءات واخلبراء 
نزيه  عسكري  قضاء  لبناء  الفلسطينيون 
والغاء التشريعات املوروثة وتعزيز استقاللية 
القضاء والغاء عقوبة االعدام من القوانني 
املنشودة. وفي مداخلته قال القاضي  براك 
ان القضاء العسكري انشء حلماية مصلحة 
الدولة والدفاع عنها، لكن املعضلة تكمن في 
مالءمة قانون منظمة التحرير الفلسطينية 
تشريع  يتطلب  ال��ذي  االم��ر  احلالي  للواقع 
قانون جديد يجب العمل على اخراجه الى 

حيز الوجود.

يوم ترفيهي لالطفال في مخيم بالطة
املركز  نظم  واإلع����الم-  للصحافة  ال���رواد  ال��ك��ت��وت-  غ��س��ان  نابلس- 
الفلسطيني لتعميم الدميقراطية وتنمية املجتمع "بانوراما" وبالتعاون 
مع مركز البرامج النسوي في مخيم بالطة يوما ترفيهيا مفتوحا الطفال 
املخيم، ضمن نشاطات مشروح حقوق االنسان الذي يشرف عليه املركز.

املخيم  ف��ي  النسوي  البرامج  مركز  قاعة  ف��ي  املفتوح  ال��ي��وم  واق��ي��م 
الفقرات  من  العديد  على  اليوم  واشتمل  االط��ف��ال،  عشرات  مبشاركة 
الترفيهية والتعليمية مبشاركة فرقة مسرح االطفال "ميوزك بوكس" 

وعدد من متطوعي مركز بانوراما ومركز البرامج النسوي. 
ومت في بداية اليوم تعريف االطفال بابرز حقوقهم ومن اهمها احلق 

في التعلم واحلق في اللعب وتوفير اخلدمات االساسية لهم. 
ان هذا  ب��دوره، قال عميد دويكات منسق مركز بانوراما في نابلس 
كافة  مع  للتواصل  املركز  ينظمها  التي  الفعاليات  ضمن  ياتي  النشاط 
فئات املجتمع، ولتعريف االطفال بحقوقهم، وكذلك محاولة للتخفيف 
من الضغوط التي يعانون منها بسبب االوضاع الصعبة التي يعيشونها. 
من جانبه، قال وسام ديب منسق البرامج واملشاريع في مركز بانوراما 
ان الهدف من اقامة هذا النشاط في املخيم هو التخفيف عن االطفال 
داخل املخيم نظرا للمعاناة التي يشهدها هذا املخيم اكثر من غيره من 
املناطق، منوها الى ان نشاطات املركز تشمل كافة املناطق لنشر الوعي 

والثقافة فيما يتعلق بحقوق االنسان. 
من جهتها، عبرت ابتسام مزهر رئيسة الهيئة االدارية ملركز البرامج 
النسوي عن سعادتها بالتواصل مع مركز بانوراما من اجل اقامة املزيد 
من النشاطات التي تهدف للرفع املعاناة عن االطفال ورسم الفرحة على 
وجوههم، منوهة الى ان هذا النشاط ياتي في الوقت الذي ينفذ فيه 

املركز نادي قوس قزح الصيفي لالطفال. 
الرمزية على االطفال  الهدايا  ووزع مركز بانوراما مجموعة من من 
املشاركني في النادي الصيفي كدعم من املركز للنشاطات التي تساهم 

في التخفيف عن االطفال ووايصال حقوقهم لهم. 
تاتي ضمن  بانوراما  مركز  التي ينفذها  األنشطة  ان هذه  الى  يشار 
محافظة   16 في  املركز  ينفذه  ال��ذي  اإلنسان  حقوق  مشروع  فعاليات 
ويستهدف أربع فئات مجتمعية هي: األطفال وشباب اجلامعات واملؤسسات 
املجتمع  ف��ئ��ات  توعية  إل��ى  وي��ه��دف  ال��ق��اع��دي��ة،  وامل��ؤس��س��ات  النسوية 
املستهدفة نحو حقوقهم املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية 

التي نصت عليها املواثيق الدولية من خالل مجموعات مركزة تناقش 
قضايا تخص كل فئة على حدة، كما يهدف املشروع إلى مساعدة املشاركني 
على القيام بخطوات ايجابية في سبيل املطالبة بحقوقهم عن طريق 

تنفيذ حمالت الضغط والتعبئة.
لقاء حول الوضع البيئي في قرى قلقيلية

كما عقد "بانوراما" بالتعاون مع دائرة الرعاية الصحية في جمعية 
الفلسطيني ومتطوعات جلان االمومة االمنة في قرية  الهالل االحمر 
حبلة في محافظة قلقلية، لقاء توعويا حول الوضع البيئي واثره على 

صحة االنسان. 
وشارك في اللقاء الذي حاضر فيه املهندس وقاص جعيدي مفتش 
محافطة  ف��ي  الصحة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  البيئة  صحة  قسم  ف��ي  الصحة 
جمعية  ومتطوعات  امل��ج��اورة،  والقرى  حبلة  قرية  من  نساء  قلقيلية، 

الهالل االحمر. 
تعيشه  الذي  الصعب  البيئي  الوضع  الى  التطرق  اللقاء  خالل  ومت 
املنطقة، خاصة بسبب التلوث الناجت عن نفايات املستوطنات الشديدة 
الضرر على صحة االنسان، نظرا لكون البلدة تقع في مناطق قريبة من 

املستوطنات الصناعية التي اقيمت على اراضي املواطنني.
ومت خالل اللقاء التطرق الى االضرار اجلسيمة التي تسببها مخلفات 
املستوطنات على صحة املواطنني في تلك القرى، حيث تعمد سلطات 
املواطنني، كما مت  اراضي  القاء مخلفات املستوطنات في  الى  االحتالل 
طرح العديد من االرشادات الضرورية من اجل الوقاية وحلياة صحية 
وسليمة، خاصة في استخدام االطعمة احملفوظة ومياه الشرب واللحوم، 

وغيرها من االرشادات الهامة.
تأتي ضمن  بانوراما  مركز  التي ينفذها  األنشطة  ان هذه  الى  يشار 
محافظة   16 في  املركز  ينفذه  ال��ذي  اإلنسان  حقوق  مشروع  فعاليات 
اجل��ام��ع��ات،  وش��ب��اب  األط��ف��ال،  ه��ي:  ف��ئ��ات مجتمعية  أرب���ع  ويستهدف 
فئات  توعية  إلى  ويهدف  القاعدية،  واملؤسسات  النسوية،  واملؤسسات 
واالجتماعية  والسياسية  املدنية  حقوقهم  نحو  املستهدفة  املجتمع 
من خالل مجموعات  الدولية  املواثيق  عليها  التي نصت  واالقتصادية 
مركزة تناقش قضايا تخص كل فئة على حدة، كما يهدف املشروع إلى 
املطالبة  سبيل  في  ايجابية  بخطوات  القيام  على  املشاركني  مساعدة 

بحقوقهم عن طريق تنفيذ حمالت الضغط والتعبئة.

مركز بانوراما يختتم سلسلة 
من ورشات العمل حول

"احلقوق األساسية لألطفال" 
ب��ان��ورام��ا "امل��رك��ز الفلسطيني لتعميم  ال��ق��دس اخل���اص- اخ��ت��ت��م  م��رك��ز  ال��ل��ه - م��راس��ل  رام 
الدميقراطية وتنمية املجتمع" امس بالتعاون مع جمعية روان لتنمية الطفل سلسلة من ورشات 

العمل التي استهدفت مجموعات من االطفال ضمن مشروع تعزيز حقوق االنسان. 
واالفكار  املشاعر  الذات وتفريغ  التعبير عن  الى متكني االطفال من  النشاطات  وقد هدفت 
وكل ما يجول في داخلهم من قضايا وهموم وصوال الى احالمهم، وذلك من خالل متارين اللعب 
الدرامي وجلسات املوسيقى التفريغية، حيث مت تقسيم االطفال الى مجموعات عمل منسجمة 
تلقت تدريبات عملية حول قضايا النقد والنقد الذاتي واحترام وتقبل االخر وتعزيز مفهوم 

احلق والواجب وايضا  احلقوق االساسية لالطفال واالنتهاكات التي تطالهم.
من جهته، أكد وسام ديب منسق املشاريع في مركز بانوراما على ان هذا النشاط يأتي ضمن برامج 
واستراتيجية املركز الهادفة الى زيادة الوعي املجتمعي جتاه احلقوق االساسية للفئات املختلفة 
وحتديدا الفئات االكثر تهميشا، باالضافة الى سعي املركز الى تعزيز التواصل والتعاون املشترك 

ودعم املؤسسات القاعدية احمللية في لعب دور ايجابي وبناء في خدمة ابناء هذا املجتمع. 
من ناحيتها، اشارت سالم اسيا مديرة جمعية روان الى أن التعاون مع بانوراما جاء ضمن خطة 
اجلمعية ورؤيتها املستقبلية في السعي نحو توفير الدعم املطلوب لهذه الفئة املجتمعية  وحتديدا 
االطفال ذوي االحتياجات اخلاصة التي تستهدفهم اجلمعية، داعية في الوقت نفسه الى ضرورة 

قيام مؤسسات املجتمع املدني والقطاع احلكومي واخلاص بدوره املطلوب جتاه هؤالء االطفال.
للورشات  تنفيذها  خ��الل  وم��ن  ان��ه  الزريقي-  منيرة  الفلسطينية  الفنانة  عبرت  حني  في 
واملوسيقى في خلق مجموعات منسجمة  الدراما  أهمية  االطفال- عن  والدرامية مع  املوسيقية 
من االطفال قادرة على التعبير عن ذاتها واملطالبة بحقوقها حيث مت اعتماد االرجتال في اجلزء 
االكبر من التدريبات والتي من خاللها يتم العمل على تطوير املفاهيم االجتماعية والسياسية 

واالخالقية ملفهوم احلق لدى االطفال.
جتدر االشارة الى أن هذه السلسلة من الورشات تأتي ضمن نشاطات مشروع تعزيز حقوق االنسان 
الذي ينفذه مركز بانوراما في ست عشرة محافظة فلسطينية ويستهدف أربع فئات مجتمعية 
هم:  األطفال وشباب اجلامعات واملؤسسات النسوية واملؤسسات القاعدية، حيث يهدف هذا املشروع 
إلى توعية فئات املجتمع املستهدفة نحو حقوقهم املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية 
التي نصت عليها املواثيق الدولية من خالل مجموعات مركزة تناقش قضايا تخص كل فئة على 
حدة، كما ويهدف املشروع إلى مساعدة املشاركني على القيام بخطوات ايجابية في سبيل املطالبة 

بحقوقهم عن طريق تنفيذ حمالت الضغط والتعبئة.

استعدادات لعقد تدريبات صيفية لسفراء الشباب في نابلس
ال����رواد للصحافة  ال��ك��ت��وت-  ن��اب��ل��س- غ��س��ان 
ن��ادي  ال��دائ��رة الشبابية ف��ي  ت��واص��ل  واإلع����الم- 
الطفولة السعيدة حتضيراتها املكثفة للتدريبات 
الشهر  منتصف  ف��ي  اج��راؤه��ا  امل��ن��وي  الصيفية 
اجل����اري ض��م��ن م��ش��روع ص���وت ال��ش��ب��اب وال��ع��م��ل 
االجتماعي املنفذ من قبل )CRS( ومركز الشرق 
من  وبتمويل  والالعنف  للدميقراطية  االوس��ط 

.)USAID(
وقالت عضو الدائرة اية عادل ان التدريبات 
الصيفية التي ستجرى حتتوي على العديد من 
املشكلة، وطرق حل  الهامة مثل حتليل  املواضيع 
النزاع، وكتابة وادارة املشاريع، وذلك حتت اشراف 
ال��ت��دري��ب، وسيقوم  مؤسسة دول��ي��ة وخ��ب��راء ف��ي 

الشباب السفراء بعدها بعمل تطبيقات ميدانية 
تشمل لقاءات مفتوحة ومقابالت مع مسؤولني من 
القطاع اخلاص والعام في محافظة نابلس للخروج 
بعدد من الظواهر االجتماعية واملشاكل املجتمعية 
للبدء بتنفيذ مبادرات ومشاريع شبابية تساهم 

في تخفيف اثار هذه املشاكل.
من ناحيته، قال خالد ابو مرمي منسق املشروع 
ان سفراء محافظة نابلس قد مت اختيارهم من بني 
حوالي 60 مشاركا من كافة انحاء احملافظة ممن 
شاركوا في معسكر تدريبي عقد في شهر كانون 
على  بناء  مشارك   16 اختيار  بعدها  جرى  ثاني 
لقب  عليهم  واطلق  معينة،  ومواصفات  ش��روط 
)سفراء( ليمثلوا الشباب ومحاولة ايصال صوتهم 

الى صناع القرار.
واكد ابو مرمي على اهمية الدور الذي يلعبه 
وان  املجتمع،  محاور  من  رئيسي  كمحور  الشباب 
للعديد  املشروع سيتعرضون  مدار  الشباب على 
جوانب  من  كجانب  امل��ه��ارات  وبناء  التجارب  من 
دور  وتفعيل  تعزيز  ال��ى  ي��ه��دف  ال���ذي  امل��ش��روع 

الشباب في املجتمع. 
ي��ش��ار ال���ى ان ال���دائ���رة ال��ش��ب��اب��ي��ة ف��ي ن��ادي 
االنشطة  من  العديد  باشرت  السعيدة  الطفولة 
والفعاليات النوعية في محافظة نابلس، كان من 
ضمنها القيام بزيارات وجوالت ميدانية شملت 
محافظة نابلس وعدد من مؤسسات املجتمع املدني 
الله وبيت حلم  رام  والقطاع اخل��اص في كل من 
والتعارف ومد جسور  واريحا واخلليل للتشبيك 
بني  الثقافي  والتبادل  العالقات  وبناء  التعاون 

الشباب داخل احملافظات.

اختتام املخيم الصيفي "العيش معًا" في نابلس
بنابلس مخيمها  االنسان  انصار  اختتمت جمعية  واإلع��الم-  للصحافة  ال��رواد  الكتوت-  نابلس- غسان 
الصيفي الثالث حتت عنوان "العيش معًا" والذي استمر ملدة اسبوعني في مقر الكنيسة االسقفية، وضم 

اكثر من )60( طفال من الذكور واالناث من الفئة العمرية 9- 14 عاما.
وفي كلمته، أكد وجدي يعيش منسق النشاطات في اجلمعية على تعزيز الثقة وحق الترفيه للشباب 
الفلسطيني من اجل حتقيق هدف العيش معا، والذي هو اسم املخيم الصيفي الثالث الذي تقيمه اجلمعية، 

من اجل جناح املخيم.
وأشاد يعيش في نفس الوقت باملشاركني النضباطهم والتزامهم ببرنامج وفعاليات املخيم، مشيرا الى أن 
اهم ما ميز هذا املخيم أنه قدم مجموعة من املتطوعني الذين اثبتوا قدراتهم على قاعدة التوحد والعالقة 
اجليدة والتكاملية باإلضافة إلى االستفادة كمتطوعني في اجلمعية من خالل تنظيم ورشات عمل وندوات 
ولقاءات توعوية. بدورها، أعربت ضحى البزرة رئيس مجلس ادارة اجلمعية عن سعادتها لنجاح واختتام 
املخيمة بسالمة كافة املشاركني فيه، واكدت ان الهدف من احتضان اجلمعية ملثل هذه الفعاليات واألنشطة 
التخفيف عن الفئات الشبابية واشغال اوقات فراغهم وضمهم في مثل هذه املخيمات من اجل االستفادة 

التعليمية، ورفع الروح املعنوية بني الشباب.
وعبر املشاركون عن سعادتهم للمشاركة والفائدة التي اكتسبوها من وراء هذا املخيم، خاصة ما يتعلق 
باألنشطة الترفيهية، داعني إلى تكرار مثل هذه املخيمات، وقدموا شكرهم جلمعية انصار االنسان ومنسق 

النشاطات فيها على إقامة املخيم للعام الثالث على التوالي.


