
Monday 5 December 2011    13 االثنني  2011/12/5 محليــات

القاهرة - االسكندرية - شرم الشيخ

مايكس سنتر

10 ايام - 9 ليال - موعد الرحلة 12/30 ، 1/15 )الرجاء التسجيل مبكرا(

بإدارة: منيب أبو عصب

Mike’s 

شرم الشيخ
5 ايام - 4 ليال  -  موعد الرحالت :12/7 ، 12/30 ، 1/3 

C e n t r e للسياحة والسفر

للسياحة والسفر

القدس - البلدة القدمية - خان الزيت - نستقبل املكاملات 
من الساعة  8.30 صباحا حتى 11.00 مساء 
تلفون:  026302000 ,فاكس: 026302020 

الطابق   - الرشاد  مجمع   - الزير  صفوان  اخلليل:  في  مندوبنا 
 0 5 9 9 2 5 0 9 8 2   : ن بلفو  0 2 2 2 9 4 0 7 2  : كس تلفا ني  لثا ا

شاهدوا موقعنا على اإلنترنت
www.mikescentre.com

انطاليا
موعد الرحالت : ابتداء من 12/25

ايــــالت
3 ايام - ليلتان /موعد الرحالت : 12/31

- م
 )1

2(
 12

ترقبوا .. قريبا2/
رحـــالت ماليزيـــا ولبنــان

"مفتاح" تنظم ورشة
"مهارات بناء الفريق والعمل اجلماعي"

جننيـ  علي سموديـ  طالب مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية 
"شمس" امس ، بضرورة متكني الشباب من استثمار قدراتهم وتطوير 
منهجية تفكيرهم، من خالل بناء قدراتهم وامتالك اخلبرة واملنهجية، 
التي ميكن أن تشكل أحد أهم روافد التنمية الشبابية املجتمعية، وليس 
أدل على ذلك من العمل التطوعي، حيث يلعب دورًا مهمًا في التنمية 
في  لــدوره  وذلــك  خاصة،  بأهمية  يحظى  املعنى  بهذا  وهــو  املجتمعية، 
وإنسانية  اجتماعية  وروابــط  قيم  من  يعنيه  ما  جانب  إلــى  التنمية، 
إيجابية، وما يعنيه من رفع للمستوى االقتصادي واالجتماعي، وحتسني 
األحوال املعيشية للفئات احملرومة، وبالتالي فهو جتسيد ملبدأ التكافل 
االجتماعي، واستثمار حقيقي ألوقات الفراغ. جاء ذلك عبر بيان صحفي 
أصدره املركز ملناسبة اليوم العاملي للمتطوعني الذي يصادف يوم اخلامس 
من كانون األول من كل عام ،الذي اعتمدته  األمم املتحدة في قرارها رقم 

212/40 في 17 كانون األول 1985 .
الظروف االقتصادية...

وقال مركز "شمس" أن الظروف االقتصادية السائدة وضعف املوارد 
املالية للمؤسسات الشبابية.وسيطرة بعض األمناط الثقافية في املجتمع 
كالتقليل من شأن الشباب والتمييز بني الرجل واملــرأة. وضعف الوعي 
للمشاركة  لهم  السماح  وعدم  الشباب  املشاركة.وإقصاء  وفوائد  مبفهوم 
في اتخاذ القرارات.وقلة البرامج املوجهة للشباب. وغياب وجود سياسات 
املراكز  في  القرار  صنع  عملية  عن  وإقصائهم  املشاركة،  لعملية  داعمة 
املتقدمة ضمن البنى الهيكلية املجتمعية، مما أدى إلى خلق حالة من 
التنافس وعدم التكاملية وغياب التنسيق والعمل املشترك بني املؤسسات 
األسباب  عن  التساؤل  تثير  معيقات  وغيره  هذا  الشبابية،كل  واألطــر 

املؤدية إلى عزوف الشباب عن املشاركة.
االستراتيجية االساسية...

ورأى املركز  أن اإلستراتيجية األساسية تتمثل في دعم مشاركة الشباب 
في احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتي تعزز 
من متكني الشاب باعتبارهم مشاركني وصانعني لعملية التنمية والبناء.
وهي فرصة أيضًا للشباب للمشاركة في حتديد أولوياتهم واحتياجاتهم 
،واملشاركة في اتخاذ القرارات.كما أنها تؤسس  ألشكال عدة من الشراكة 
الفعلية بني مختلف الشرائح والقطاعات ،بني املنظمات الدولية غير 
احلكومية، واملؤسسات العاملة في مجال الشباب، والتنظيمات الشبابية 

التابعة لألحزاب السياسية.
العمل التطوعي...

وشدد املركز في بيانه أن تعميم ثقافة العمل التطوعي ليس مسؤولية 
جهة بعينها، وإمنا هو مسؤولية وطنية تلعب فيها املؤسسات دورًا فاعاًل 
إلى  اختالفها،  على  االجتماعية  التنشئة  مؤسسات  سيما  ال  ومــؤثــرًا، 
جانب املؤسسات األهلية واحلكومية، خاصة املؤسسات التي تعنى بالعمل 
التطوعي وبإعادة االعتبار له وتطويره، وبالتالي، فال بد من الوصول 

إلى بلورة مشروع قانون ينظم العمل التطوعي في فلسطني عوضًا عن 
عدم وجود قوانني مساوية وموازية للخدمة االجتماعية أو الوطنية. 
وكمقدمة لذلك يجب البدء بترسيخ مبدأ العمل التطوعي من األسرة 
أواًل واملدرسة ثانيًا مرورًا مبؤسسات التعليم العالي ودور العبادة، ووسائل 
اإلعالم واألحزاب، بأشكال وطرق ابتكاريه مختلفة، وذلك من أجل تقوية 

روح العمل التطوعي في املجتمع.
انشاء مركز دراسات...

بالعمل  ُيعنى  دراســات  مركز  إنشاء  أهمية  مركز "شمس"على  وأكد 
التطوعي،ودعم جهود الباحثني إلجراء املزيد من الدراسات والبحوث 
العمل  واقـــع  حتسني  فــي  يسهم  ممــا  التطوعي،  العمل  حــول  العلمية 
الــتــطــوعــي بشكل خــاص.وتــشــكــيــل  والــعــمــل  عـــام،  االجــتــمــاعــي بشكل 
مجلس أو هيئة تطوعية في كل محافظة من محافظات الوطن للعمل 
والهيئات  املؤسسات  وحتفيزهم،ودعم  املتطوعني  التطوعي،وتشجيع 
رسالتها  تأدية  من  ميكنها  مبا  التطوعي  العمل  مجال  في  تعمل  التي 
وزيادة خدماتها.وتفعيل دور وسائل اإلعالم املختلفة للقيام بدور أكبر 
في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.وبضرورة تناول البرامج الدراسية 
للمؤسسات التعليمية املختلفة من خالل املقررات الدراسية التي تركز 

على العمل التطوعي وأهميته ودوره التنموي.                         
الشباب الفلسطيني...

 وذكر املركز ، إن الشباب الفلسطيني وعلى مر العقود تعرضوا حلملة 
ظاملة ممنهجة قادتها قوى االستعمار واالحتالل والضم واإلحلاق، ومورست 
عليه شتى صنوف التعذيب واإلذالل واملهانة، بغية كسر إرادته، وإفراغه 
بعملية  جدليًا  املرتبطة  األساسية  قضاياه  عن  وإبــعــاده  محتواه،  من 
التحول الدميقراطي وعملية التحرر الوطني.وإن استمرار جتاهل قضية 
الشباب في مجتمعنا وموقف الالمباالة مما يجري حولهم هو نتيجة 
التجاهل ملواجهة قضاياهم،إن كل هذا وذاك سيعزز  حتمية لسياسات 
من تهميشهم،وسلبيتهم،والتأثير على سلوكهم ومشاعرهم ،مما سيؤدي 

إلى أن يكونوا طاقة كامنة محايدة  ال يستفاد منها.
الشباب العربي...

وعزميته  العربي،وإصراره  للشباب  املتقدم  الــدور  املركز  وحيا  كما 
إلحــداث  التقليدية  القيم  بعض  زحزحة  في  وجناحه  التغيير،  على 
وصنع  التغيير  لقيادة  للشباب  تاريخية  فرصة  التغيير،في  عملية 
البنيوية  األزمـــات  عن  كتعبير  للحركة  الشباب  بــادر  لقد  املستقبل. 
املتراكمة في املجتمعات العربية، فماليني الشباب العربي لم يتحركون 
بعيدًا عن واقعهم االجتماعي وهموم شعوبهم االجتماعية والسياسية، 
وهويتهم  وانتمائهم  لذاتهم  وعي عميق  الشباب عن  برهن هؤالء  لقد 
وفي هذا  لتاريخهم.  كما عبروا عن وعي عميق  والثقافية،  احلضارية 
اليوم فرصة لتأكيد أهمية دور  الشباب في كل جهد ومسعى لتحقيق 

التغيير املنشود.

مبناسبة اليوم العاملي للمتطوعني

مركز "شمس"يطالب بدعم مشاركة الشباب
في احلياة السياسية وبإعادة االعتبار للعمل التطوعي

محافظة رام الله والبيرة تلتقي القائم 
بأعمال رئيس هيئة القضاء العسكري

 رام الله - استقبلت احملافظة الدكتورة ليلى غنام، امس، القائم بأعمال رئيس هيئة القضاء 
العسكري املقدم احمد ابودية والقاضي الرائد سليم مدهون وبحثت معهما سبل التعاون والتشارك 

في املستقبل.
التي  الدكتورة غنام في صورة أوضاع عمل هيئة القضاء العسكري واملعوقات  الوفد   ووضع 
يعانون منها بسبب العبئ الكبير الذي يقع على عاتق الهيئة ، مشددين على ضرورة التعاون 
بني جميع مؤسسات السلطة وخصوصًا ذوي االختصاص لإلبقاء على التماسك وتقدمي افضل 

خدمات للمواطن.  
 من جانبها أشادت الدكتورة غنام بالدور املميز الذي تقوم به الهيئة في احلفاظ على اعلى 
مستوى من النزاهة والشفافية و هيبة االجهزة االمنية باإلضافة إلى التعامل مع القضايا بشكل 

قانوني سليم ودميقراطي.

البيرة- مراسل ے - نفذت جمعية تنظيم وحماية األسرة 
الفلسطينية من خالل مشروع حتسني خدمات الصحة اإلجنابية 
وخدمات صحة األم والطفل واملمول من صندوق الثقة الياباني اليوم 
الطبي املفتوح ملناهضة العنف ضد املرأة في فرع حلحول مبشاركة 

35 أم وسيدة من مدينة حلحول.
اجلمعية  عن  حملة  وتقدمي  باحلضور  بالترحيب  اليوم  افتتح 
واستهل  يقدمها.  التي  واخلدمات  والطفل  األم  مشروع صحة  وعن 
اليوم مبحاضرة حول العنف ضد املرأة من خالل شرح أنواع العنف 
وأشكاله، أسباب العنف وأثاره على صحة املرأة النفسية واألسرية، 
ومت توزيع نشرات حول العنف، وحقوق املرأة في الصحة اإلجنابية، 

النوع االجتماعي والضغوطات النفسية.
أثار  موضوع  الطبي  اليوم  خالل  من  الثانية  احملاضرة  تناولت 

العنف الصحية والطبية على املرأة وكيفية التعامل معها وخاصة 
اآلثار اجلسدية من جروح وإصابات، وتضمنت احملاضرة على تقدمي 
املشورة لبعض احلاالت فرديا. كما وقام طاقم اجلمعية الطبي في 
عيادة حلحول بتقدمي خدمات الكشف الطبي املجاني  ل 50 طفل 

وطفلة من البلدة وتوزيع الدواء املجاني على احلاالت املريضة.
األم  صحة  مشروع  منسق  قــام  املفتوح  الطبي  اليوم  نهاية  في 
املرأة  العنف ضد  ملناهضة  الثالث  املفتوح  اليوم  باختتام  والطفل 
بشكر احلضور وكل من ساهم في اجناز اليوم الطبي من مؤسسات 
محلية ومتطوعات وطواقم من جمعية تنظيم األسرة على جهودهم 
اجلمعية  نفذتها  التي  املفتوحة  األيــام  سلسلة  إجنــاح  في  املميزة 
متمنني للجميع دوام الصحة والعافية و جلميع النساء حياة هادئة 

خالية من العنف.

جمعية تنظيم وحماية األسرة تنفذ 
اليوم الطبي املفتوح ملناهضة العنف ضد املرأة

جامعة اخلليل تفتتح
معرض احلرم اإلبراهيمي للكتاب

وبالتعاون  اخلليل  الطلبة في جامعة  احتــاد  أقــام مجلس   - اخلــاص  مراسل ے   – اخلليل 
اإلبراهيمي  احلرم  "معرض  عنوان  حتت  للكتاب  معرضا  فلسطني  ومكتبة  دنديس  مكتبة  مع 

للكتاب".
 وقد افتتح املعرض رئيس اجلامعة الدكتور سمير أبو زنيد وعضو املجلس التشريعي السيد أبو 

علي يطا ونواب رئيس اجلامعة وأعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية وطلبة اجلامعة.
ويحتوي املعرض على أكثر من 8000 كتاب في املجاالت العلمية واألدبية والتاريخية والسياسية 
والثقافية وكذلك يحتوي املعرض على جزء من الصور للحرم اإلبراهيمي والبلدة القدمية وكذلك 
مفتوحة  املعرض  أبواب  تبقى  وسوف  الكاريكاتيرية،  والرسوم  الفلسطينية  لالنتفاضات  صور 

لغاية يوم اخلميس القادم.  

العاملي  احلــوار  لتعميق  الفلسطينية  املــبــادرة  نظمت   – الله  رام 
بعنوان  تدريبية  ورشــة  امــس  مقرها  في  "مفتاح"  والدميقراطية 
"مهارات بناء الفريق والعمل اجلماعي"، وذلك في إطار سعي "مفتاح" 
لتفعيل دور املرأة ومتكينها في املجاالت املختلفة ضمن مشروع "تقوية 
النساء الريفيات من خالل مشاريع صغيرة مدرة للدخل"، واملمول من 
صندوق األوبك للتنمية الدولية )OFID( وبالتعاون مع الصندوق 

العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي.
وشارك في الورشة 17 من النساء املستفيدات من املشروع، واللواتي 
واجليب،  البلد،  قلنديا  القدس:  قرى شمال غرب  من  ثالث  ميثلن 
إلى ثالث مجموعات  املشاركات  والنبي صموئيل، حيث مت تقسيم 

ضمن مشروعي تربية األبقار وتربية النحل.
"إن  موسى:  ساهر  املجتمعي،  والناشط  املــدرب  قال  الورشة،  وعن 
باملعرفة  املشاركات  تزويد  هو  التدريبية  الورشة  هــذه  من  الهدف 
حتسني  بهدف  اجلماعي،  والعمل  الفريق  ببناء  اخلاصة  واملعلومات 
الورشة  ناقشت  املجال، حيث  في هذا  مهاراتهن  اجتاهاتهن وحتسني 
والتعريف  وتنظيمه،  ومتــاســكــه  الــفــريــق  ضمن  العمل  خصائص 

العمل  إدارة  في  اإليجابية  اجلوانب  على  واالطــالع  بناءه،  بآليات 
الفريق  األفــراد ضمن عمل  في سلوك  السلبية  واجلوانب  اجلماعي 
مهارات  لبناء  باإلضافة  السلبيات،  ومعاجلة  اإليجابيات  لتعزيز 
وطبيعة  يتالءم  مبا  وتطويرها  الفريق  لتشكيل  املالئمة  القيادة 

عمل املشاركات خلدمة مشاريعهن".
ومت خالل الورشة دراسة حاالت معينة والتعلم من خالل املمارسات، 
القيام  إلى  باإلضافة  املجموعة،  داخل  والنقاش  الذهني،  والعصف 
بأنشطة مختلفة.  وتركز "مفتاح" على استهداف النساء في املناطق 
تنمية  النساء  تنمية  إلى  املهمشة، ألنها تسعى من خالل مشاريعها 
مستدامة من خالل مشاريع صغيرة مدرة للدخل. ولذلك ستنظم 
نفس  من  مستفيدة  أخــرى  ملجموعات  قادمة  عمل  ورشــة  املؤسسة 
الشهر،  أريحا واألغــوار في وقت قريب من هذا  املشروع في منطقة 
قــدرات  تعزيز  إلــى  املشاريع  هــذه  من خــالل  "مفتاح"  تسعى  حيث 
النساء الداخلية، والتركيز على التعاون الداخلي بني أعضاء املجموعة 
الواحدة بهدف إجناح املشاريع واستمرارها، وإظهار أهمية الترابط بني 

األعضاء من أجل املصلحة العامة للفريق الواحد.

ديربان - وفا- تشارك فلسطني في اجتماع مؤمتر األطراف السابع 
عشر لإلتفاقية اإلطارية لتغير املناخ، املنعقد في مدينة ديربان في 
جنوب إفريقيا، وذلك بوفد ميثل سلطة جودة البيئة ووزارة الشؤون 

اخلارجية، وذلك بصفة عضو مراقب.
وقد شارك كل من نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور، 
ومستشار الوزير لشؤون تغير املناخ نضال كاتبة في اجتماعات مجموعة 

الـ77 والصني التنسيقية والتي تسبق افتتاح مؤمتر األطراف.
وقد شكر املطور الدول األعضاء في املجموعة والصني على مواقفهم 
املساندة لدولة فلسطني والشعب الفلسطيني وحقوقه املشروعة في 
كافة احملافل واملؤمترات الدولية، كما جدد مطالبته لها لدعم مطالب 
دولة فلسطني الواردة في مسودة مشروع القرار الذي سيتم عرضه من 
خالل جدول اعمال املؤمتر من قبل األرجنتني رئيس مجموعة الـ77 
والصني، بحيث تتمكن فلسطني من احلصول على الدعم من صناديق 

التمويل املرتبطة باالتفاقية اإلطارية لتغير املناخ.
فلسطني  إلى دعم  األطــراف  ملؤمتر  املرفوع  القرار  ويدعو مشروع 
فنيا وماليا، وإلى متكينها من اإلستفادة من آليات التمويل اخلاصة 
بتغير املناخ ومساعدتها في مواجهة آثار هذه الظاهرة التي متس حياة 
جميع األفراد على هذه األرض وعلى وجه اخلصوص املجتمعات األكثر 

عرضة لها واألكثر هشاشة.

وجاء في بيان صادر عن سلطة جودة البيئة أن الوفد الفلسطيني 
الدول األعضاء  القرار من كافة  إقرار وقبول مشروع  يتطلع بأن يتم 

مع ختام أعمال املؤمتر.
وقد أجرى الوفد الفلسطيني العديد من اللقاءات التشاورية سواء 
في إطار املجموعه العربية وجامعة الدول العربية أو األرجنتني بصفتها 
رئيس مجدوعة الـ77 والصني، وذلك بهدف مترير صيغة القرار على 

نحو يكفل جناحه وإقراره من قبل مؤمتر األطراف.
املتوقع أن يكون هذا املؤمتر حاسما بشأن  من ناحية أخرى، فمن 
مستقبل بروتوكول كيوتو وعدد من القرارات الهامة التي تتطلع دول 
العالم الثالث لها وال سيما تفعيل قرارات مؤمتر األطراف السادس عشر 

الذي عقد في نهاية العام املاضي في مدينة كانكون في املكسيك.
األخــضــر وجلنة  الــصــنــدوق  تفعيل  الـــقـــرارات  هــذه  مقدمة  وفــي 
الصناعية  الــدول  التزامات  وجتديد  النامية  الــدول  ودعــم  التكيف 

جتاه اإلتفاقية.
ومن املتوقع أن يصل الحقا حلضور املؤمتر كال من رئيس سلطة 
جودة البيئة يوسف أبو صفية، ومندوب فلسطني الدائم في األمم 
الدائمة  فلسطني  بعثة  من  وعمار حجازي  منصور،  رياض  املتحدة 
أفريقيا  جنوب  في  فلسطني  سفير  إلــى  باإلضافة  نيويورك،  في 

علي ابو حليمة.

مشاركة فلسطينية في مؤمتر حول تغير املناخ بديربان

غزة-عالء مشهراوي - حذر خطيب املسجد األقصى املبارك، النائب 
جمعة  يوسف  الشيخ  بالقدس  العليا  اإلسالمية  الهيئة  لرئيس  األول 
سالمة من املشروع اإلسرائيلي املتضمن قانونا ينص على اعتبار مدينة 

القدس )عاصمة إسرائيل والشعب اليهودي(.
وشدد سالمة، في تصريح له امس، على أن مدينة القدس مدينة 
عاصمة  وستبقى  زالــت  وما  كانت  وأنها  التاريخ،  عبر  إسالمية  عربية 

للدولة الفلسطينية املستقلة.
وندد بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق عدد من املؤسسات 
الفلسطينية داخل املدينة املقدسة، مبينا أن سلطات االحتالل تعمل 
على تفريغ املدينة من املؤسسات التي تقدم خدماتها للمقدسيني وكذلك 

الشخصيات الدينية والوطنية الفاعلة.
وحذر من املخططات التي تنوي سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنفيذها 
ضد املسجد األقصى، من خالل إعالنها عن مخطط إلقامة كنيس يهودي 

حتت األرض مخصص لصالة النساء اليهوديات أسفل ساحة البراق.
إلى بسط نفوذها  وقــال: إن سلطات االحتالل تهدف من جراء ذلك 

السيطرة  بالكامل حتت  احلائط  تكون منطقة  وأن  البراق،  على ساحة 
املنطقة،  فــي  واإلســالمــيــة  العربية  املــعــالــم  كــل  وتغيير  اإلســرائــيــلــيــة، 

واستبدالها مبعالم يهودية مزيفة.
وأضاف سالمة: إن هذا املخطط امتداد طبيعي للمحاوالت اإلسرائيلية 
اجلارية لتغيير معالم املسجد األقصى من خالل مخططاتهم لهدم تلة 
وجسر باب املغاربة، الذي يربط حائط البراق باملسجد األقصى واستبداله 
بجسر حديدي، حيث تهدف سلطات االحتالل إلى طمس املعالم األثرية 
ساحة  وتوسعة  األقصى،  محيط  في  اإلسالمية  واحلضارية  والتراثية 

املغاربة املالصقة حلائط البراق.
وناشد سالمة جميع األطراف الدولية واحمللية واملؤسسات احلقوقية 
األثرية  األماكن  على  باحملافظة  تختص  التي  واملؤسسات  واإلنسانية 
أجل  من  والتدخل  التصدي  ضــرورة  العالم،  في  والدينية  والتاريخية 
وقف االعتداءات اإلسرائيلية على اآلثار واملقدسات اإلسالمية، مطالبا 
في  اإلسالمية  اآلثـــار  بحماية  مسؤوليتها  بتحمل  اليونسكو  منظمة 

املدينة املقدسة.

الشيخ يوسف سالمة يحذر من العواقب الوخيمة 
للهجمة اإلسرائيلية على األقصى

 اريحاـ  نظم مكتب اعالم االونروا في أريحا ماراثونا لالمهات واالطفال 
في اريحا، ضمن حملة مناهضة العنف ضد املرأة مبشاركة 200 طفل 
وأمهاتهم بالتعاون مع مؤسسات املجتمع احمللية مبا فيها اللجان الشعبية 
للخدمات في مخيمات الالجئني في عني السلطان وعقبة اجلبر، واملراكز 
أريحا،  وشرطة  أريحا  "تلفريك"  وشركة  املخيمات،  تلك  في  النسوية 
ووحدة النوع االجتماعي في منطقة القدس والوسط في وكالة الغوث 

من خالل دائرة الصحة النفسية .
لرفع وعي  أن هــذه احلملة تهدف  لــألونــروا،  اإلعــالمــي  املكتب  وأكــد 
املبني على  العنف  وأعمارهم حول ظاهرة  فئاتهم  الالجئني مبختلف 

في  األونـــروا  تبذلها  التي  اجلهود  إلبــراز  تهدف  كما  االجتماعي،  النوع 
الــالجــئــات مــن خــالل  الفلسطينيات  الــنــســاء  مــجــال حــمــايــة ومتــكــني 

برامجها املختلفة.
الــشــوارع الرئيسة بني  املــشــاركــني جــابــوا  الــغــوث ان  وذكـــرت وكــالــة 
مخيمي عقبة جبر وعني السلطان مرورًا بوسط أريحا وأطلقوا في نهاية 
املارثون خمسني بالون هيليوم كتبت عليها شعارات تنادي بحقوق املرأة 

واملساواة.
و أطلقت وكالة الغوث في الضفة الغربية حملة استمرت 16 يوما 

ملناهضة العنف ضد املرأة في مخيمات الضفة الغربية 

االونروا تنظم ماراثونا لالمهات واالطفال في اريحا

الصحة املقالة تختتم الدورة الثانية 
بعنوان رفع الوعي جلامعي البيانات

 
غزة – ملراسل ے اخلاص -اختتمت اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية أعمال الدورة 
الثانية بعنوان »رفع الوعي جلامعي البيانات« والتي جرت بالتعاون مع املؤسسة الدولية أطباء 
العالم – اسبانيا، وذلك بحضور الدكتور رضوان بارود استشاري اإلدارة الصحية ومبشاركة عشرين 
متدربا استهدفت العاملني في مجال جمع املعلومات في مستشفيات وزارة الصحة جنوب القطاع 

من األطباء والصيادلة واإلداريني والفنيني.
العاملني في هذا املجال  الوعي لدى  إلى رفع مستوى  الــدورة تهدف  أن  التنمية  إدارة  وأكــدت 
واالرتقاء باملستوى املهني لديهم، وتناولت مواضيع عديدة أبرزها طرق جمع البيانات ومعاجلتها 
واألمــن  املعلومات  عــرض  آليات  إلــى  إضافة  األخـــرى،  األنظمة  عن  الصحي  النظام  وخصوصية 

املعلوماتي اخلاص باملرضى.
واجلدير بالذكر أن الدورة استمرت أربعة أيام متتالية بواقع 16ساعة تدريبية معتمدة.

يوم طبي تخصصي الهالي برطعة الشرقية
 جنني - علي سموديـ  نظمت االغاثة الطبية الفلسطينية في محافظة جنني مبشاركة رابطة 
اطباء حلقوق االنسان يوما طبيا تخصصيا الهالي برطعة الشرقية التي تقع خلف جدار الضم 
والتوسع حيث اشتمل على طب عظام واطفال وجراحة وطب عام ومختبر وصيدلية. ومت عالج 

250 مريضا مع تقدمي العالجات الالزمة لهم مجانًا.
 واستضاف مجلس قروي برطعة الشرقية الوفد الطبي وقدم شرحا مفصال عن واقع البلدة 

واالجراءات االسرائيلية املؤثرة على حياة املواطنني يوميا .
أشكال  من  الفصل ميثل شكاًل  أن جدار  الطبية،  االغاثة  الهيجاء ممثل  ابو  واعتبر محمد   
انتهاكات حقوق اإلنسان اليومية، فال يعقل لشخص يعيش في بلدته أن يحصل على تصريح 
من أجل اخلروج والدخول لها، وأن يخضع لتفتيش يومي عبر أدوات تستخدم على املعابر الدولية 

بحجة األمن.
 من جهته، قال صالح احلاج يحيى مسؤول رابطة أطباء حلقوق اإلنسان: "أن هذه املنطقة 
احملاصرة والتي يعاني أهلها من سياسات جدار الفصل العنصري تشكل عنصرية، وأن السالم ال 

يأتي من خالل اجلدران والبوابات واألسالك الشائكة".

 طولكرم - شديد للصحافة - عقدت جمعية اصدقاء 
املهندس الفلسطيني ورشة عمل خاصة ضمت اعضاء مجلس 
اللجان في مقر  التنفيذي ورؤساء ووممثلي  االدارة واملدير 

اجلمعية الرئيس مبدينة طولكرم. 
 وافتتح اجللسة املهندس صدقي ياسني امني سر اجلمعية 
واهدافها،  العمل  ورشــة  اعمال  جــدول  في  املشاركني  واضعا 
فيما رحب ياسني بجميع احلاضرين وقدم شكره لهم على 

مجهودهم في انشطة اجلمعية. 

الدنا  محمد  املــهــنــدس  االدارة  مجلس  رئــيــس  واوضـــح   
للمشاركني في الورشة القضايا االدارية والتطويرية التي 
وااليجابيات  السلبيات  واضعا  لتحقيقها  اجلمعية  سعت 
املــــوجــــودة فـــي عــمــل اجلــمــعــيــة عــلــى مــســتــوى اجلــامــعــات 

الفلسطينية ميدانيا.
 وحّمل الدنا رسالته بضرورة تعزيز القدرات لدى طلبة 
تفعيل  على  قــادرة  شابة  هندسية  اجيال  وبناء  الهندسة 
املستقبلية،  مجاالته  شتى  في  الفلسطيني  املهندس  دور 

كافة  في  وادوارهــم  مواقعهم  الخذ  املشاركني  جميع  داعيا 
االنشطة.

ركزت  والتي  اجلمعية  اللقاء جميع قضايا  واستعرض   
على االنتماء وااللتزام وضرورة تفعيل العمل التطوعي لدى 
الشباب الهندسي، فيما استعرض م.تقي الدين عتيلي عضو 
اجلمعية  لنشاطات  العمل  هيكلية  اجلمعية  ادارة  مجلس 

والتي اقرها مجلس االدارة سابقا.
 واوضح العتيلي املراكز والوظائف وآلية انتقال النشاط 

من جلنة الــى اخــرى وفــق املهمة احملــددة واملــوزعــة وفــق ما 
تقتضيه مصلحة اجلمعية.

الفنية  اللجنة  التنفيذي ورئيس  املدير   وقدم كل من 
واقتراحاتهم  وتعليقاتهم  مــداخــالتــهــم  خــضــوري  وممــثــل 
حيث متت مناقشتها بشكل منتظم ومت اخلروج بالعديد 
من التوصيات ملجلس االدارة الذي عقد اجتماعا فور انتهاء 
الورشة واقر عددا من التوصيات والقرارات اجلديدة وفق ما 

تقتضيه املصلحة العليا جلمعية اصدقاء املهندس . 

جمعية اصدقاء املهندس تعقد ورشة عمل في طولكرم

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

