محليــات

"أمان" تطلق مشروع مكافحة الفساد
من خالل املعلومات والتشبيك املنظم
رام الله -مراسل القدس  -اصدر االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة
(امان) بيانا افاد فيه شروع االئتالف بتنفيذ مشروع مكافحة الفساد من
خالل املعلومات والتشبيك الفعال املعروف بـ"آكشن" وهو مشروع عربي
طموح تشارك فيه فلسطني وعدد من البلدان العربية ويستمر العمل في
تنفيذه حتى نهاية العام  .2013ويركز على حتقيق االستفادة القصوى
التي توفرها عمليات االتصال والتواصل وتبادل املعلومات واملعارف من
خالل شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي املعاصرة بغرض تعزيز
احلوكمة الرشيدة والشفافية واملساءلة في املنطقة.
واضاف البيان أن البلدان املشاركة في هذا املشروع هي مصر واملغرب
واليمن وهي جميعا دوال موقعة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد وفلسطني التي التزمت باالتفاقية من جانب واح��د .وبالتالي
جميع هذه الدول ملزمة مبوجب املادة  10من االتفاقية بضمان وصول
اجلمهور إلى املعلومات وحتقيق الشفافية في اإلدارة (ناهيك عن املادة
 19من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان).
على الرغم أن هذا املشروع مت تصميمه قبل ثورات الربيع العربي إال
أنه تنبأ باإلمكانات احليوية لالتصال وتبادل املعلومات عبر االنترنت
وهو ما مت الكشف عنه من خالل الثورات .وسيعمل املشروع على وجه
التحديد على زيادة تاثير تلك اجلوانب من تكنولوجيا االنترنت والتي
تعتبر األكثر أهمية لتحقيق التغيير الدميقراطي والتضامن والوصول
للمعلومات.
كما اشار البيان الى انه سيتم من خالل مشروع (آكشن) تناول قضية
احلاجة إلى وج��ود الشبكات التي تركز على حق الوصول للمعلومات
والسجالت العامة واألنشطة الرامية إلى مكافحة الفساد .كما سيتم
التأكيد على أهمية إدماج الشعوب العربية على نحو أكثر فعالية في
النضال ضد الفساد.
وتسهم املعلومات من قبيل نشر السياسات التي تتبناها احلكومة في

بناء نظام دميقراطي وتساهم في بناء ثقة املواطنني بها ،إذ أن احلكومة
التي تلجأ إلى جتنب اإلبالغ والنشر عن التعامالت التجارية احلساسة،
والقوانني املثيرة للجدل ،واألحكام الضريبية التي ال حتظى بشعبية،
إمنا تعمل بذلك على حرمان مواطنيها من إمكانية االنخراط في العملية
السياسية ،وفي نهاية املطاف ،تقوض من مزاعم احلكومة فيما يتعلق
بالشفافية واملساءلة واحلكم الرشيد.
كما أن املعلومات تساهم في احلفاظ على حقوق املواطنني ومسؤولياتهم
في جميع تعامالتهم مع السلطة التنفيذية .وبالتالي فإن االفتقار إلى
املعلومات حول الهيكل اإلداري الرسمي الذي يتحرك ضمنه املواطنون،
يجعلهم يعتمدون على األساليب غير الرسمية في التفاوض ،ويشكل
تربة خصبة النتشار املمارسات غير النزيهة وغير العادلة .باملقابل فإن
املجتمع الذي تكون فيه املعلومات املتعلقة بالسياسة واإلدارة واحلقوق
املدنية متاحة وسهلة الفهم قد ال يخلو متاما من الفساد ،وإمنا ستقل
فيه بالتأكيد احتماالت نشوء حاالت الفساد.
وحسب "امان" فان املشروع سيركز على مكافحة الفساد من خالل
املعلومات والتشبيك املنظم في فلسطني واملمول من منظمة الشفافية
الدولية على تقدمي املعرفة واملعلومات التي ميتلكها الناشطون الشباب
في مجال احلصول على املعلومات ،وحتقيق أقصى قدر من االبتكارات
التي ميكنهم تقدميها من خالل الندوات التشاركية ،وجلسات تبادل
املعلومات واملعرفة ،وحمالت الضغط بهدف الوصول الى تشريع قانون
احل�ص��ول على املعلومات .ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يستمر ال�ف��راغ القانوني
الناظم لهذا احلق على الرغم أن أمان كانت قد قدمت مشروع القانون
في العام .2005
كما سيعمل املشروع على متكني االعالميني الشباب من أجل القيام
بدورهم كجهات رقابية .وعليه ،سيتم توفير التدريب القانوني والفني
لهم ملمارسة حقهم في الوصول إلى املعلومات.

مركز حقوقي يطالب بضرورة إدخال تعديالت على قانون
الهيئات احمللية مبا يضمن إشراك الشباب انتخاباً وترشيحاً

حننب -علي س�م��ودي  -طالب مركز حقوق
اإلنسان والدميقراطية "شمس" بضرورة استثمار
طاقات الشباب وحماسهم وإبداعاتهم وإيجاد
حلول حلاجاتهم وإزالة املعوقات والتحديات املاثلة
أمامهم ودعمهم في حتقيق آمالهم وتطلعاتهم
وتطوير ومتكني قدراتهم .وايجاد فرص تعليمية
ومهاراتية أكثر في املجتمع واحلياة العامة ،والعمل
بشكل جاد من اجل تقليص الفجوة بينهم وبني
املسؤولني بتوسيع نطاق احلوار والفهم املتبادل
إلنهاء اإلقصاء والتهميش واإلهمال لهذه الشريحة
الواسعة من املجتمع وإنصافهم .وبضرورة االهتمام
مبعاجلة االنحرافات الشبابية االجتماعية في
اجلرمية واجلنوح واملخدرات والعمل على تأهيل
الشباب لالندماج واملشاركة في املجتمع وإعطاء
دور حقيقي للشباب في صناعة القرار السياسي
للعمل على تخفيض سن مشاركتهم في املجلس
التشريعي .ومكافحة األمية بني قطاع الشباب .
جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره املركز ملناسبة

اليوم الدولي للشباب املعتمدة من طرف اجلمعية
العامة لألمم املتحدة والذي يصادف الثاني عشر
من آب من كل عام .
وقال املركز في في بيانه أن عملية التغيير
حتتاج إل��ى تنظيم الصفوف واملطالبة بزيادة
ن�ص�ي��ب ال �ش �ب��اب م��ن امل �ش��ارك��ة ،ح �ي��ث أن ��ه من
الصعوبة تغيير وجهة نظر الكبار حول الشباب
حتى ألول�ئ��ك ال��ذي��ن يحتلون م��واق��ع قيادية،
فالتغيير يحدث عندما تقوم املؤسسات التي
يديرها الكبار بإدراك أهمية العمل مع الشباب
بشكل يظهر العزم والنية ال أن يكون مجرد توجه
رم��زي أو شكل أو سياسة رمزية ،وعندما يؤدي
الشباب أدوارهم ضمن أطر املؤسسات بشكل يثير
االحترام في العمل مع الكبار.
كما ذكر مركز "شمس" أنه وعلى الرغم من
اهتمام األمم املتحدة بالشباب ،إال أنه ما زال هناك
هوة واسعة كانت وال زالت قائمة بني الشباب في
البلدان املتقدمة والشباب في البلدان الفقيرة

وزارة األشغال العامة واإلسكان
تباشر العمل مبشروع طريق البيرة

رام الله -وفا -باشرت وزارة األشغال العامة واإلسكان العمل مبشروع تأهيل طريق البيرة ،بكلفة مليون
و 900ألف شيكل .وقالت الوزارة في بيان لها امس ،إن املشروع يشمل دوار فندق 'سيتي إن' مرورا باجللزون
وحتى مفرق دورا القرع .ويتضمن املشروع املمول من السلطة الوطنية ،كافة أعمال احلفريات وقشط اإلسفلت
القائم ،وأعمال البيسكورس ،واألعمال االسفلتية ،وأعمال خرسانة األكتاف واجلدران االستنادية ،وأعمال أثاث
الطريق ،حيث سيتم قشط وإعادة إنشاء طريق البيرة بطول إجمالي  3800متر ،ويكون منها  500متر عبارة
عن إعادة إنشاء للطريق ،كما يشمل العمل وضع طبقة من اإلسفلت بعرض  9أمتار وسمك  7سنتمترات،
وعمل أكتاف بعرض مترين من كل جانب ،باإلضافة إلى أعمال دهان الطريق وتركيب عيون القطط واإلشارات
املرورية ،لضمان سالمة املواطنني على الطريق وحتقيق أكبر مستوى من السالمة املرورية.
وأكد وكيل الوزارة فائق الديك ،أهمية هذا املشروع ،حيث إنه يخدم قطاعا واسعا من املواطنني ويساهم
في تسهيل نقل البضائع في ظل توفر طريق ذات مواصفات عالية ،وتختصر الفترة الزمنية للسفر.
وأشار الديك إلى أن الوزارة على تواصل ومتابعة مستمرة مع املقاول املنفذ للمشروع ،ليتم إجنازه في الوقت
احملدد وهو  120يوما منذ تاريخ البدء لضمان احلركة السهلة وامليسرة ملستخدمي الطريق.
دوما لتلمس حاجات املواطن وتطلعاته ،محاولة حتقيق احلياة السهلة واآلمنة له
الوزارة ÊÌتسعى
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من خالل إنشاء شبكة طرق حديثة ومتواصلة تربط كافة أنحاء الضفة الغربية ببعضها لتكون لبنة أساسية
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الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وقاعدةÌسليمة للدولة
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وال �ن��ام �ي��ة .ألس �ب��اب تتعلق ب��ال �ق��درات املالية
وعدم توفر اخلطط والبرامج الكافية للتأهيل
والتنشئة والتربية ،إضافة إلى أسباب داخلية
تتعلق باملوروث العقائدي واالجتماعي وطبيعة
القيم وال �ع��ادات والتقاليد ،وتركيبة املجتمع
والعائلة ومستوى االنفتاح االجتماعي وطبيعة
النظم السياسية القائمة.
وأوضح املركز أن الظروف االقتصادية السائدة
وض�ع��ف امل� ��وارد امل��ال�ي��ة للمؤسسات الشبابية.
وس �ي��ادة بعض األمن ��اط الثقافية ف��ي املجتمع
كالتقليل من شأن الشباب والتمييز بني الرجل
واملرأة .وضعف الوعي مبفهوم وفوائد املشاركة.
وإقصاء الشباب وعدم السماح لهم للمشاركة في
اتخاذ القرارات.وقلة البرامج املوجهة للشباب.
وع��دم وج��ود سياسات داعمة لعملية املشاركة،
وع��دم وج��ود حيز لهم يسمح باملشاركة ،وعدم
تبوئهم ملراكز متقدمة ضمن البنى الهيكلية
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،وع� ��دم ت �ض��اف��ر اجل� �ه ��ود املوحدة
ل�ل�م��ؤس�س��ات واألط� ��ر ال�ش�ب��اب�ي��ة ك�ل�ه��ا معيقات
يثير التساؤل عن األسباب املؤدية إلى عزوف
الشباب الزواج .
وقال املركز أنه من الضروري وضع إستراتيجية
تتمثل ف��ي دع��م م�ش��ارك��ة ال�ش�ب��اب ف��ي احلياة
السياسية واالجتماعية والثقافية وفي تعزيز
االنتماء واملشاركة  .وفي تنمية قدرات الشباب
ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية.وفي
توفير ف��ر ص��ة للشباب للمشاركة ف��ي حتديد
األولويات التي يحتاجها املجتمع.
وف��ي خ �ت��ام ب�ي��ان��ه ط��ال��ب امل��رك��ز احلكومة
الفلسطينية بالعمل على إ ض��ا ف��ة تعديالت
خ ��ا ص ��ة ب� �ق ��ا ن ��ون اال ن� �ت� �خ ��ا ب ��ات التشريعية
واحمللية مب��ا يضمن إش ��راك الشباب انتخاب ًا
وترشيح ًا،وبالعمل على احترام احلريات العامة
مبا في ذلك حرية تأسيس اجلمعيات واالنخراط
ف��ي العمل الشبابي وامل�ش��ارك��ة ف��ي االنتخابات
ال�ع��ام��ة.واح�ت��رام استقاللية األط��ر السياسية
واالج �ت �م��اع �ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة مب ��ا ف ��ي ذلك
مجالس الطلبة ،والنقابات ومنظمات املجتمع
املدني،والعمل على تقوية ومتكني املؤسسات
الشبابية القاعدية.

اكبر صالة عرض على االطالق

غرف نوم  -غرف سفرة  -اجنبي ومحلي
تفصيل كافة انواع الصالونات والكنب الزاوية

نفتح من
الساعة 12
ظهرا حتى
 12ليال

غنام تدعو إلى دعم األطفال
من ذوي االحتياجات اخلاصة

رام الله -وفا -دعت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام ،امس ،إلى دعم األطفال من ذوي
االحتياجات اخلاصة ،وذلك خالل لقائها مع ماجدة خضر مديرة مركز 'ابدأ لصعوبات التعلم'،
في مقر احملافظة .وأوضحت غنام ،أن احملافظة على أمت استعداد لدعم أي مشاريع تخدم شريحة
األطفال ،خاصة الذين يعانون من صعوبات التعلم وذوي االحتياجات اخلاصة ،مشيرة إلى أن هناك
عددا كبيرا من األطفال يحتاجون إلى املساعدة التعليمية والنفسية ،من خالل معلمني مؤهلني
قادرين على دمج الطلبة في املجتمع.
وأك��دت أن الرئيس محمود عباس يولي اهتماما كبيرا بشريحة األطفال ،خصوصا تقدمي
التعليم لهم ،مشيدة بالنقلة النوعية التي حصلت في مجاالت التعليم مبختلف محافظات
الوطن.
وأكدت أنه ال بد من دعم املشاريع والبرامج التي تستهدف جيل املستقبل ،والذي سيعمل على
بناء الدولة من خالل أقوى سالح وهو التعليم.
من جانبها ،أوضحت خضر ،أنه ال بد من وجود مركز مثل مركز 'ابدأ لصعوبات التعلم' في كافة
محافظات الوطن ،وذلك للمساهمة في دمج الطلبة الذي يعانون من ذلك مع الطالب السوي ،مشيرة
إلى أن تهميش الطالب سيؤدي إلى عواقب وخيمة أشد وقعا وأثرا.
وأضافت ،أن 'املقر الرئيس للمركز هو القدس ،ويستهدف أكثر من سبعني طالبا ،ويتم إرشادهم
وتشجيعهم على حب التعليم والتعلم وتوليد الدافعية لديهم حلب العلم ،مؤكدة ضرورة وجود
مراكز متعددة في مختلف احملافظات ،مشيرة إلى أنه سيفتتح فرع آخر للمركز في رام الله.

حسن يوسف :االعتقاالت واالتفاقات ال
يلتقيان وشعبنا يريد تطبيق املصاحلة

رام الله  -كامل جبيل  -أكد الشيخ حسن يوسف النائب عن كتلة التغيير واإلصالح واحملرر من
السجون االسرائيلية مؤخرا أن االعتقاالت واالتفاقات أمران ال يلتقيان على اإلطالق ،وأن استمرار
األوضاع وإبقاء حالة االستدعاءات واالعتقاالت في الضفة الغربية مسلسل يجب أن ينتهي ،مشددا
على أن الشعب الفلسطيني سئم الوعود ويريد أن يلمس حقيقة تطبيق املصاحلة على األرض
 .وطالب النائب يوسف إطالق سراح كل املعتقلني وتوقف القبضة األمنية وعودة املوظفني إلى
مواقع عملهم وفتح كل املؤسسات التي أغلقت واجناز كل بنود املصاحلة حتى تصبح أمرا عمليا
واقعا على األرض ويعيش الناس بحرية وكرامة.
وقال يوسف ":شعبنا سئم الوعود ويريد وقائع على األرض واجناز املصاحلة بشكل عملي"

ورشة عمل في نابلس بعنوان  :سلوك املؤسسات االهلية
الفلسطينية في مجال دعم االشخاص ذوي االعاقة
نابلس  -مدار للصحافة واالعالم  -عقد االحتاد العام للمعاقني الفلسطينيني وبالتعاون مع
الهيئة االستشارية الفلسطينية في جنني ورشة عمل حول موضوع مدونة سلوك املؤسسات االهلية
الفلسطينية في مجال دمج االشخاص ذوي االعاقة وذلك في قاعة حمدي منكو في نابلس .
وضم اللقاء عددا من املؤسسات االهلية وممثلي عن محافظة وبلدية نابلس.
ورحب االعالمي امني ابو وردة باحلضور وقال ان اقرار هذه املدونة هو خطوة ايجابية وميكن
النهوض بها والتوجه نحو اقرارها كقانون واضاف ابو رودة ان امكانية التوصل الى املدونة ومسودتها
يعتبر اجنازا لكن غياب التنسيق مضر في حال عدم وجود اجندة محدودة .
وحتدث الناطق االعالمي باسم احتاد املعاقني الفلسطينيني سامر عقروق عن اهمية املدونة
حيث جاء طرح هذه املدونة منسجم مع االمور التي يقوم بها احتاد املعاقني.
واضاف عقروق اذا مت تعديل هذه املدونة ميكن ان تصبح ملحقا في القانون الفلسطيني.
ومت اجناز املدونة مع الهيئة االستشارية الفلسطينية في جنني وبالتعاون مع االحتاد العام
للمعاقني الفلسطينيني في نابلس حيث ش��ارك في اجن��از ه��ذه املدونة ع��دد من االعالميني
واملسؤولني والقانونيني باالضافة الى مجموعة من ذوي االعاقة .

محاضرة في بدرس حول تربية النحل

رام الله  -احمد سليم  -نظمت مديرية زراعة رام الله والبيرة أمس محاضرة في قرية بدرس
حول طرق الضم .وقد شارك في هذا النشاط  20مربية للنحل.
وحتدث املهندس الزراعي صالح األزهري مرشد النحل عن االجراءات الالزمة لعملية الضم من
تغذية واختيار امللكة األفضل وكذلك الطرق املختلفة التي تضمن جناح عملية الضم.
ويأتي هذا النشاط ضمن اخلطة السنوية للمديرية والهادفة الى تطوير قطاع النحل في
احملافظة ورفع كفاءة مربي النحل.

«مدى» يطلق حملتني من أجل وقف
االعتداءات على حرية الصحافة

رام الله -وفا -أطلق املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعالمية (مدى) حملتني من أجل
وقف اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي على حرية الصحافة في األرض الفلسطينية احملتلة وإنهاء
آثار االنقسام على اإلعالم الفلسطيني.
وقال بيان صدر عن مركز مدى إنه سيتم في هذا اإلطار تنفيذ العديد من األنشطة خالل
الشهر احلالي ستبدأ بتوزيع تقرير خاص عن االنتهاكات اإلسرائيلية للحريات اإلعالمية في
السنوات القليلة املاضية ،وآخر عن االنتهاكات الفلسطينية.
وذكر البيان أن اجلزء األكبر من االنتهاكات ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي ،ليس فقط من
حيث العدد بل من حيث اخلطورة على حياة الصحفيني ،منوها إلى أن االنتهاكات الفلسطينية
انخفضت بشكل بارز وملحوظ منذ توقيع اتفاق املصاحلة في أيار املاضي.
وأدان مركز مدى في بيانه ،كافة االعتداءات على الصحفيني بغض النظر عن نوع االنتهاك
ومرتكبيه ،وطالب مجددا بوقفها واحترام حرية التعبير في األرض الفلسطينية التي كفلتها
القوانني واملواثيق الدولية ،خاصة املادة  19في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والقانون األساس
الفلسطيني.

االربعاء 2011/8/10

6

Wednesday 10 August 2011

اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة اسرائيل تشدد على
ضرورة تصعيد مقاطعتها اقتصاديا قبيل استحقاق ايلول
بيت حلم  -جنيب فراج  -اصدرت اللجنة الوطنية ملقاطعة اسرائيل
في احملافل الدولية وهو اكبر جتمع ملؤسسات املجتمع الفلسطيني في كافة
مناطق فلسطني التاريخية والشتات بيانا حول استحقاق ايلول القادم
مشيرا الى بروز العديد من التساؤالت املشروعة حول االستراتيجيات
والتكتيكات بني أصحاب الضمائر احلية في جميع أنحاء العالم ممن
يدعمون احلرية والعدالة واملساواة للشعب الفلسطيني .وكما هو احلال
في النضال ضد نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا ،فإن مجموعات
التضامن الفلسطينية والنشطاء ،مقتنعون بأن الطريقة الوحيدة
حملاسبة إسرائيل وحتملها اللتزاماتها مبوجب القانون الدولي وبالتالي
حتقيق احلقوق الفلسطينية الشاملة هي فقط من خالل أشكال منسقة
وفعالة ومستدمية من حمالت التضامن وال سيما على شاكلة املقاطعة
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات .
وجاء في البيان الذي وصل نسخة منه لـ"ے" "انه في الوقت
ا ل��ذي تعيد فيه اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ( )BNCوالتي هي
أكبر ائتالف للمجتمع املدني الفلسطيني تعيد التأكيد على املبادئ
الرئيسية التي شكلت موقفها من هذه املسألة اذ ان حق تقرير املصير
هو أهم احلقوق األساسية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وإن إنهاء االحتالل ما هو إال أحد ركائز ممارسة هذا احلق .إن حق تقرير
املصير املتمثل في احلالة الفلسطينية مبنظمة التحرير الفلسطينية
ويعرف عادة على أنه حق "جميع الشعوب  ...في أن تقرر وبحرية ودون
تدخل خارجي مركزها السياسي والسعي لتحقيق التنمية االقتصادية

واالجتماعية والثقافية ".وهو حق لكل الفلسطينيني بغض النظر
عن موقعهم احلالي بحكم القانون الدولي ومبادئ السيادة الشعبية
والدميقراطية ،فجميع الفلسطينيني مبن فيهم الالجئون في الشتات
واملواطنون الفلسطينيون داخل اخلط األخضر لهم احلق في املشاركة
في منظمة حترير فلسطينية منتخبة دميقراطيا متثلهم في داخل
األمم وامل�ت�ح��دة واحمل��اف��ل ال��دول�ي��ة األخ ��رى وحت��دد ال��وض��ع السياسي
وتسعى لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب
الفلسطيني بأكمله".
كما شدد البيان على ان منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي
والوحيد جلميع الفلسطينيني في األمم املتحدة وفي غيرها من احملافل
الدولية واإلقليمية ومتعددة اجلنسيات والغالبية العظمى من الشعب
الفلسطيني لن ترضى ببديل آخر إلى حني متكن الشعب الفلسطيني
من ممارسة حقه في تقرير املصير.
واعرب البيان عن اعتقاد "إن الدول التي اعترفت بحق الفلسطينيني
في إقامة دولتهم الفلسطينية سوف تكون مضطرة وبشكل أكبر من
غيرها إلى إنهاء مشاركتها في استدامة أو التستر على أو حتى تعزيز
نظام إسرائيل في احتاللها للشعب الفلسطيني واستيطان أرضه وممارسة
سياسة الفصل العنصري ضده ،فالدول التي تقدم اعترافا بإقامة الدولة
الفلسطينية وفي الوقت ذاته تواصل العمل كاملعتاد مع إسرائيل ما هي
إال دول يعتريها النفاق ومتارس خيانة اللتزاماتها القانونية والسياسية
األساسية في وضع حد النتهاكات إسرائيل اجلسيمة واملستمرة للقانون
الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني".

فعاليات أريحا تطالب بإعادة فتح عيادة اإلغاثة الطبية

أريحا  -وفا -طالب مسؤولون سياسيون وشخصيات خدماتية ورسمية
وأطباء ووجهاء وفعاليات شعبية وأهالي محافظة أريحا واألغوار بإعادة
فتح عيادة اإلغاثة الطبية مبدينة أريحا ،وإلغاء قرار إغالقها حيث
تقدم خدمات كشفية واستطبابية لشرائح مختلفة من سكان املدينة.
ج��اء ذل��ك ،ف��ي خ�ت��ام اجتماع دع��ا ل��ه مكتب امل��ؤس�س��ات الوطنية
مبحافظة أريحا في مقر االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني ،بحضور
ماجد الفتياني محافظ أريحا واألغ ��وار ،ورئيس بلدية أريحا حسن
صالح ،ومدير عام اإلغاثة الطبية حيدر أبو غوش ،وسكرتير االحتاد
العام باحملافظة وائ��ل نظيف ،وناصر العناني ومدير ع��ام مستشفى
أريحا ومدير صحة احملافظة أراب عناني ،وصائب نظيف عضو املجلس
الثوري حلركة فتح.
وأعرب احملافظ الفتياني عن أمله بإعادة فتح العيادة الطبية في
أريحا بأسرع وقت ممكن ،منوها باخلدمة الطبية التي كانت تقدمها
العيادة لشريحة واسعة من املجتمع احمللي.
وأضاف ،أنه توجه برسالة خطية لرئيس اإلغاثة الطبية مصطفى
البرغوثي ،مشيرا إلى أن أريحا واألغوار حتتاج إلى كل جهد ،وإلى تضافر
اجلهود الرسمية والشعبية ومؤسسات املجتمع املدني ،وأن األساس والعنوان
هو الشعب الفلسطيني ،وأن كل الكيانات اخلدماتية واحلزبية والسلطوية
هي خلدمة املواطنني.
من جهته ،قال صالح إن احملافظة بحاجة إلى كل جهد شعبي ورسمي،

وإن إغ�لاق عيادة طبية يلحق األذى بكثير من املستفيدين وكذلك
بالعاملني.
نوه نظيف بالدور الذي قامت به اإلغاثة الطبية في أريحا
بدورهّ ،
واألغوار ،وأن املبررات املادية وبعض األسباب التي سيقت إلغالق العيادة
وحرمان قطاع واسع من اخلدمات الطبية ال يخدم أحدا.
وحتدث أبو غوش عن البرامج والدور الذي تقوم فيه اإلغاثة الطبية
والعيادات املنتشرة مبناطق مختلفة ،وعن مالبسات وظروف اتخاذ قرار
إغالق العيادة.
ووعد بإعادة فتح العيادة في أقرب وقت ممكن ،وباستمرار وضع الكادر
العامل بعيادة أريحا وكأنه على رأس عمله ،مشيرا إلى حرص اإلغاثة
الطبية والبرغوثي على استمرار ومواصلة العمل.
جتدر اإلشارة إلى أن عيادة اإلغاثة الطبية تعمل منذ أكثر من  30عاما
في أريحا ،وتضم مختبرا وعيادات مختلفة ،وتستقدم أطباء متخصصني
للدوام بشكل جزئي في أيام محددة بأريحا ،وتتلقى أجورا رمزية مقابل
العالج والكشف ،وتوفر على العديد من املواطنني عناء مراجعة عيادات
تخصصية خارج أريحا.
وكان قد فوجئ متلقي اخلدمات بقرار إغالق العيادة بذرائع مالية،
في حني لم تغلق أو تقلص خدمات أي عيادة طبية من عيادات اإلغاثة
الطبية املنتشرة مبناطق عدة ،ويعمل في العيادة ستة عاملني بني أطباء
وممرضني ،عدا عن أطباء االختصاص والعيادات األسبوعية.

مبشاركة خبراء أجانب

جولة تفقدية في مشاريع االستزراع السمكي

طولكرم  -مراسل القدس  -نظمت وزارة الزراعة زيارة ميدانية
حلوض استزراع سمكي انشىء في قرية ذنابة قضاء طولكرم وذلك
تشجيعا لهذا النوع من املشاريع الهامة بحسب ما قاله عوض ابو
صوي مسؤول اإلعالم اجلماهيري في وزارة الزراعة جلنوب فلسطني
وذل��ك مبرافقة متطوعني دوليني مختصني بالثروة البحرية
وملعاينة احد أحواض تربية األسماك في محافظة طولكرم تعود
ملكيته لكل من املزارع إسماعيل خريشة وأسامة أبو خميش.
وحت���دث امل���زارع خريشة ع��ن السبب ال���ذي دفعهم للتفكير
مبوضوع االستزراع السمكي والذي عزاه إلى النقص الشديد في
كمية األسماك احمللية في فلسطني ،وأضاف إلى أهمية موضوع
االستزراع السمكي ورغم صغر مشاريعها إلى أنها تلعب دورا ايجابيا
في موضوع األمن الغذائي للمزارع الفلسطيني .وتعمل على توفير
احلد األدنى من مادة البروتينات املهمة جدا جلسم اإلنسان.
في حني قال امل��زارع أبو خميش أن عمليات اإلنتاج النباتي
أصبحت غير مجدية ل��ل��م��زارع خ��اص��ة م��ع ف��ق��دان العديد من
األسمدة واملبيدات الضرورية للنباتات مبختلف أنواعها ،ناهيك
عن تدني أسعار املنتجات النباتية مقارنة بارتفاع تكلفة اإلنتاج.
كما حتدث عن الصعوبات الكثيرة التي تواجه املزارعني في تسويق
منتجاتهم الزراعية وذل��ك كله بسبب املمارسات اإلسرائيلية
املمنهجة واملخطط لها إلضعاف وإنهاك امل��زارع الفلسطيني ،مما
دفع بعض املزارعني للتفكير ببعض عمليات اإلنتاج الزراعي

غير التقليدي.
على املستوى الرسمي أكد املهندس محمد قمحية مدير عام
ال��ث��روة السمكية ف��ي وزارة ال��زراع��ة أن مثل ه��ذه امل��ش��اري��ع وان
كانت صغيرة فأنها تساهم إلى حد ما في موضوع األمن الغذائي
للمزارع الفلسطيني ،وتساهم ولو بقدر بسيط على توفير كميات
من اللحوم البيضاء للمواطن الفلسطيني ،مؤكدا أننا من أكثر
الشعوب استهالكا للحوم البيضاء ،ونعاني من نقص شديد في
الكميات املتوفرة لدينا.
وأض���اف قمحية إننا كفلسطينيني ولغاية اآلن نفتقر إلى
مشاريع إنتاجية كبيرة فيما يتعلق بالثروة السمكية ،وان كل هذه
األحواض املنتشرة في احملافظات هي عبارة عن جهود شخصية،
ونحن بصدد تنفيذ رؤية واضحة في هذا املجال من خالل العمل
اجلاد إلنشاء العديد من األحواض اإلنتاجية في منطقة األغوار
والعديد من احملافظات األخرى على امتداد الوطن.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى أج���رى امل��ه��ن��دس��ون ال��ع��دي��د م��ن الفحوصات
والتقييمات حل��وض االس���ت���زراع السمكي وال��ت��ي اشتملت على
فحص درج���ة ح���رارة امل���اء ،فحص نسبة االم��ون��ي��ا ،وال��ت��أك��د من
كميات احلموضة والقاعدية في املاء ،كما عمل املهندسون على
فحص كمية النتريت والنيترات في امل��اء .إضافة لعمل جدول
لتغذية األسماك معتمدين على مساحة احلوض وعدد األسماك
املوجودة فيه.

مؤسسة اليوم السابع للدراسات والتدريب/القدس

برامج تدريبيه متخصصه في عمان – االردن بالنصف الثاني من ايلول باذن الله تعالى
للمحامني ,واالطباء واملستشفيات
,وشركات التامني

االخطاء الطبية ...واملساءلة القانونية
في عمان  /االردن في شهر ايلول سبتمبر القادم باذن الله تعالى
.البرنامج الذي القى جناحا كبيرا متى عقدناه في املره االولى
وحتدثت عنه الصحف االردنية

للمهندسني ,,واملقاولني ومدراء املشاريع ,والصحاب
املشاريع وكل من يهتم باملباني القدمية وطرق ترميمها

صيانة وترميم املباني

وحتديد االولويات واالحتياجات في مجال البناء

Building Maintenance &Restoration

الفئه املستهدفه:
الفئه املستهدفه:
•مكاتب احملاماه /احملامون ورجال القانون والنيابه والقضاء
•املهندسون واملقاولون وواضع خطط الترميم للمباني
....على اختالف مجاالتهم واختصاصاتهم.
القدميه ومدراء املشاريع
•شركات التامني /العاملون في التعويضات والتامني
•ومهندسو املياه ومهندسو الكهرباء وكذلك مهندسو
الصحي ....هيئات ومؤسسات وشركات التأمني الصحي
وخبراء التكييف وكذلك التهوئه للمباني التراثيه.
•املستشفيات اخلاصه والعامه والعيادات واملراكز الصحية
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و املختبرات الصحية

•كليات احلقوق والطب والتمريض واملعاهد الصحية والطلبه سيتم التعرض لـ :

في مختلف السنوات .
•األطباء واملمرضون والصيادلة واألشعة و الفنيون في املختبرات
الطبية .
•املسئولون عن ضمان اجلودة في القطاع الصحي وقيادات
األجهزة الصحية في الوزارات املعنيه واإلداريون واملهنيون
والفنيون في املؤسسات الصحية .

سيتم التعرض بصفه رئيسيه :

عملية اثبات اخلطأ الطبي....ودور احملامي قانونيا ,,,,والطبيبفنيا متى يتم انتدابه ضمن جلنة حتقيق ......ومدى مسؤولية
املستشفى عن ذلك.
الشروط الواجب توافرها في املستشفيات وايضا العيادات للتعاقد مع
شركات التامني(معايير قبول التعاقد) كيف للمستشفيات ان تضمن
حقوقها امام شركة التامني متى وقع اخلطأ الطبي.

•مفهوم وانواع واهداف صيانة املباني
•ورصد وحتليل عيوب املباني (Survey & Inspection
)Report
•ووضع اولويات الصيانة .
•تكنولوجيا صيانة املباني:
•حماية األساسات ()Protection of Foundationsإصالح
الهيكل اإلنشائي ()Repairs to Structures
•إصالح أالسقف في املباني التاريخية
•آبار وخزانات املاء للمختصني في امور املياه والعزل املائي.
•التمديدات واالنظمه الكهربائية ()Electrical Systems
•التكييف والتهوية ضمن املباني التراثية (Ventilating and
)Cooling Systems

قيمة املشاركة  720دوالرا
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القيمه لغرفه مزدوجة ...وبحال الرغبه بغرفه منفرده يضاف  175دوالر

نتميز بأن برامجنا التدريبية  4ايام تدريب و  5ليال مبيت في الفندق

العيزرية  -مقابل البنك التجاري الفلسطيني

0509-360166

0522-710478

ويشمل االقامة بفندق  4جنوم خلمس ليالي مع وجبتي افطار وغذاء بايام احملاضرات.
واملشاركه بالبرنامج التدريبي الربع ايام (املادة التدريبية والقرطاسية واحملاضرات وشهادة مشاركة واالجهزة الالزمة للشرح
ووجبة سريعة اثنــاء احملاضرات)
حفل عشاء في عمان على شرف الوفد للتعارف والتشبيك بني افراده
السفر الى عمان غير مشمول بالقيمة فالسفر حر وكذلك العودة
لتفاصيل اكثر عن املواد التدريبية ..يشرفنا طلبكم احملاور واستمارة التسجيل حلجز مقعدكم

للتسجيل :برجاء االتصال info@seventhday-pal.com 022987024

