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                              أفخم وأضخم برامج عمرة للمميزين فقط

8أيام 7 ليال
)فقط 699 دينارا جوآ(

للشخص في الغرفة الثنائية
 على بالط احلرم

املدينة 3 ليال ديار انتر ناشونال 
/احلرم  

مكة 4 ليال رويال دار اإلميان
 أودار الغفران  ابراج الصفوة 
5 جنوم مع إفطار مواصالت 

السفر كل اربعاء جروب 

رحلة عمرة جوًا
)فقط 449 دينارا(

للشخص في الغرفة الرباعية
8 أيام 7 ليال

5 جنوم مع افطار
يشمل  التذاكر على امللكية الدولية 

والفنادق واملواصالت الداخلية
حياة انتر ناشونال

4 ليال  مكة. مكارم اجياد ام القرى 

رحلة عمرة جوًا مميزة 
vip ليال   7 أيام   8

)فقط 849 دينارا جوآ(
للشخص في الغرفة الثنائية

يشمل  التذاكر والفنادق والتأشيرة 
3 ليال مدينة  دار االميان /دار التقوى  

على بالط  احلرم 5 جنوم ديلوكس
4 ليال مكة دار التوحيد /

الفيرمونت الساعة
على بالط احلرم 5 جنوم ديلوكس 

شامل االفطار واملواصالت 

دار السالم للسياحة للحج والعمرة
    قنبلة املوسم 5 جنوم VIP على بالط احلرم فقط )849( دينارا 
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تاريخ الرحلة املميزة 6.6.2012

عمرة برآ
vip ليال   9 يوم   12

بالرباعي  للشخص  دينارا   299
3ليالي املدينة فندق طيبة دار 

االميان/ حياة انتر ناشونال /دار 
النعيم  مع إفطار

6 ليال فندق مكارم اجيادام 
القرى/فندق جراند كورال/

املسيال  مع إفطار 
حافلة ترافيكو 2011 نقل جماعي 

2012/6/6

*املقاعد محدودة*االسعار شاملة جميع الضرائب من 
مطار امللكة علياء الدولي *

    فقط أربعني مقعد كل يوم أربعاء جوا على امللكية والسعودية
جوازات سفر فلسطينية وارد نية وأجنبية

للتسجيل واالستفسار  : دار السالم  للسياحة واحلج والعمرة
القدس: رأس العامود الدوار الثاني. تلفون:02.6274141/ بلفون  0522.744737

رام الله: شارع القدس./ مقابل مخابز خلف:02.2986052  جوال 0599.395295
e.mail: .dar-al-j@hotmail.com.   www.daressalam.ps    

هذا العرض
ألهالي الضفة والقدس

ز4/29)8(

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم - استضاف املستشفى 
كوستاس  الدكتور  اليوناني  اخلبير  امس  نابلس  في  العربي  اإلجنيلي 
جيانيكاس املتخصص في استخدام املناظير في تشخيص أمراض املفاصل 
والركبة، وذلك في إطار تطوير اخلدمات الطبية املقدمة في املستشفى 
في  الطب  كلية  مع  وبالتعاون  واملواطنني،  احمللي  املجتمع  تخدم  والتي 

جامعة النجاح الوطنية.
يشار الى ان هناك تعاون بني اخلبير اليوناني وأخصائي جراحة العظام 
في املستشفى الدكتور مازن عبد الله، ومت خالل إقامة اخلبير معاينة 

العديد من احلاالت وإجراء املناظير لها. 
واستقبل مدير عام املستشفى الدكتور وليد القرة اخلبير جيانيكاس 

في مكتبه، ورحب به في املستشفى، مبديا استعداد املستشفى لتوفير 
ووضع كافة اإلمكانيات في سبيل إجراء العمليات وبشكل ميسر.

بدوره، أبدى جيانيكاس إعجابه باملستشفى وبالطواقم التي تعمل 
فيه، خاصة قسم العمليات، وأكد على احلاجة إلى االستمرار ببرنامج 
التدريب والتعليم واستخدام كل اإلمكانات لتدريب آخرين، وذلك بهدف 
نشر املعرفة ومساعدة الناس، كما أعرب عن إعجابه باجلو العائلي الذي 

يسود املستشفى والعمل كفريق واحد. 
الدكتور  إلى  املستشفى  درع  القرة  الدكتور  قدم  اللقاء،  نهاية  وفي 
ادارة املستشفى املطران  جيانيكاس، كما نقل له حتيات رئيس مجلس 

سهيل دواني.

املستشفى اإلجنيلي يستضيف خبيرا يونانيا 
في تشخيص أمراض الركبة باستخدام املناظير

 نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم - احتفلت مدرسة 
نابلس الثانوية الصناعية امس بيوبيلها الذهبي، وذلك بدعم من شركة 

املشرق للتامني ومبساهمة من شركة توزيع كهرباء الشمال.
األجهزة  وق��ادة  األت��ي��رة  عنان  نابلس  محافظ  نائبة  احلفل  وحضر 
الشخصيات  من  كبير  وحشد  والتعليم  التربية  وزارة  وممثلو  األمنية 
االعتبارية في احملافظة وطالب املدرسة وأولياء األمور والهيئتان اإلدارية 

والتدريسية وجلنة العاملني في املدرسة.
الهام ملدرسة  الريادي  الدور  األتيرة في كلمة احملافظة على  وأكدت 
به  تتمتع  الذي  املتقدم  باملستوى  فخرها  وعبرت عن  نابلس،  صناعة 
املدرسة من النواحي الفنية واألكادميية، والتطور الكبير الذي تواكبه 
املدرسة من جتهيزات وامكانات عالية، مضيفة ان هناك نقالت نوعية 
اخرى سوف تشهدها املدرسة من حيث جتهيز املدرسة مبعدات حديثة 
من خالل االحتاد االوروبي، متمنية للمدرسة مزيدا من التقدم والنجاح، 

وباركت للخريجني جناحهم.
وح��ي��ت االت��ي��رة االس���رى ف��ي س��ج��ون االح��ت��الل على صمودهم امام 
االح���ت���الل، ومت��ن��ت ل��ه��م االن��ت��ص��ار ع��ل��ى ال��س��ج��ان، وق��ال��ت ان القيادة 
الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس يتابع عن كثب اضراب 

االسرى، وان قضيتهم من اولويات القيادة .
من جانبه، عبر عضو جلنة اقليم فتح في نابلس حسني عودة عن 
اعتزاز احلركة وثقتها بالهيئتني االدارية والتدريسية ملدرسة الصناعة، 
البّناء في رفد احلركة واملجتمع بعناصر مهنية ووطنية وقادة  ودورها 
للمجتمع، خاصة وان اساس التدريب والتدريس في مدرسة الصناعة 
هو االسلوب العملي الراقي واملهني املميز الذي يضمن دائما وجود خبرات 
في السوق احمللي من انتاج وطني تلمس به الروح الوطنية، كما عبر عن 
فخر احلركة مبدير املدرسة املهندس منصور السعدي، وهو عضو قيادي 

للحركة والناطق الرسمي لها في اقليم جنني.
وبارك عودة للخريجني وحثهم على عدم اليأس وفقدان االمل، مؤكدا 
انهم قادة املستقبل وعماد االمة، وانهم قادرون على صنع املستحيل من 

اجل فلسطني.
وفي كلمة راعي احلفل، قال مدير شركة املشرق للتامني في الشمال 
عدنان الصباح ان التعاون مطلوب بني القطاعني اخلاص واحلكومي من 

هذا  وبرعاية  الصناعة  مبدرسة  فخره  عن  واع��رب  الوطن،  بناء  اجل 
والهيئتني  ومديرها  املدرسة  طالب  بنوعية  واش��اد  الوطني،  املهرجان 

التدريسية واالدارية.
والقى املهندس عصام دويكات كلمة نيابة عن وزيرة التربية والتعليم 
ومباركتها  للحضور  ال��وزي��رة  حتيات  فيها  نقل  العلمي،  مليس  العالي 
الصناعية وهي االكبر واالقدم في  نابلس  ان مدرسة  للخريجني، وقال 
الوطن، متثل التعليم املهني خير متثيل، وان الوزارة تثق دائما بقدرات 
طاقمها االداري واالكادميي، مضيفا ان ما حققته املدرسة في السنوات 

الثالث السابقة هو محل اعجاب الوزارة.
افتتاح ثالثة فروع لالناث  القادم سيشهد  العام  ان   واعلن دويكات 
في نابلس في اقسام مختلفة، مؤكدا ان التعليم املهني والتقني اصبح 

ضرورة لبناء االوطان. 
بدوره، رحب مدير مدرسة نابلس الصناعية باحلضور، وشكر شركة 
املشرق وشركة كهرباء الشمال، وبارك للخريجني، ووجه التحية الى االسرى 
في سجون االحتالل وهم يخوضون معركة االمعاء اخلاوية، مؤكدا على 
الدعم الكامل للرئيس محمود عباس وللقيادة الفلسطينية في مواقفها 
جتاه كل القضايا السياسية، مشددا على اهمية الوحدة الوطنية وضرورة 
اال  االسرائيلي  اجلانب  مع  املفاوضات  الى  العودة  وعدم  االنقسام،  انهاء 

بوقف االستيطان.
املهني  للتعليم  الدائم  ودعمها  العلمي  ال��وزي��رة  دور  السعدي  وثمن 
والتقني، ومتنى الشفاء العاجل ملدير عام التعليم املهني الدكتور زياد 
جويلس الذي يبذل اجلهود والطاقات الكبيرة لدعم مدارس الصناعة في 
الوطن. وقدم السعدي هدية من طالب مشغل التنجيد والديكور للدكتور 
جويلس على دوره الداعم والدائم للمدرسة، كما مت تكرمي محافظ نابلس 
اللواء جبريل البكري ونائبة احملافظ عنان االتيرة ومدير الشرطة املقدم 
عمر بزور وشركة املشرق للتامني وشركة كهرباء الشمال ومشغل ميكانيك 
السيارات في املدرسة وحركة فتح اقليم نابلس ومديرة التربية والتعليم 
في احملافظة سحر عكوب وعضو املجلس الثوري حلركة فتح اللواء حسن 
اشتيوي والعديد من املتبرعني من املجتمع احمللي وأوائل الطلبة بجوائز 
قيمة وشهادات تقدير، كما كرمت حركة فتح اقليم نابلس وفي مخيم 

عسكر مدير املدرسة ونائبه االستاذ معاذ اشتيوي. 

مدرسة نابلس الثانوية الصناعية
 حتتفل بيوبيلها الذهبي

فرع  املفتوحة  القدس  جامعة  نظمت   - اخل��راز  حكم  طوباس- 
طوباس وبالشراكة مع كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية ندوة علمية 
بعنوان: )جتربة دمج البلديات في فلسطني بني القبول والرفض( 
حتت رعاية األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس اجلامعة، بحضور 
ممثلني عن املؤسسات احلكومية واألهلية ورؤساء وأعضاء البلديات 
من  واملهتمون  والطلبة  التدريس  هيئة  وأعضاء  احمللية  والهيئات 

املجتمع احمللي.
وفي بداية الندوة رحب د. نضال عبد الغفور باحلضور ونقل لهم 
حتيات األستاذ الدكتور يونس عمرو، وقال أن هذه الندوة تأتي ضمن 
سلسلة الندوات املتنوعة التي حترص اجلامعة بوحداتها وفروعها 
املجتمعية  مسؤوليتها  منطلق  من  وذل��ك  تنظيمها  على  املختلفة 

وتلبية الحتياجات أكادميية ومجتمعية مختلفة.
وقال أن هذه الندوة تكتسب أهمية خاصة كونها تتناول موضوعا 
الكثيرين على  وتفكير  وقت  كبيرا من  كان فكرة حيزا  شغل منذ 
املستويني الرسمي والشعبي، وتراوحت بني رفض وقبول وتردد، وقال 
أن هذه الندوة جتيب على الكثير من األسئلة واالستفسارات حول 
الدمج  لها، وتوضح عملية  والرافضني  للفكرة  املنظرين  منطلقات 
من حيث أهدافها وسلبياتها وايجابياتها باإلضافة إلى أنها تتناول 

جتارب عملية إقليمية وعاملية.
ال��ع��ل��وم اإلداري����ة  أب���وف���ارة عميد كلية  ال��دك��ت��ور ي��وس��ف  وأش����ار 
واالقتصادية في اجلامعة خالل إدارته للندوة إلى أن رئاسة اجلامعة 
القضايا  على  الضوء  تسلط  التي  ال��ن��دوات  ه��ذه  مثل  عقد  تشجع 
املهمة التي تدور في املجتمع الفلسطيني، وقال أن مثل هذه الندوات 
املزيد  وحتقق  املجتمع،  مؤسسات  م��ع  العالقة  تعميق  على  تعمل 
أسواق  واملواءمة بني مواصفات اخلريجني ومتطلبات  االندماج  من 
في  وأحدثها  القضايا  اب��رز  اط��الع خريجينا على  العمل من خالل 

مجال تخصصاتهم.
وقد عرض د. خالد ربايعة من اجلامعة العربية األمريكية ورقة 
دراسة  وه��ي  البلديات،  دم��ج  جن��اح  لفرص  حتليال  تناولت  بحثية 
اجلوار،  دول  جت��ارب  على  بناء  املتحدة  البلديات  ملشروع  حتليلية 
والفشل  النجاح  عوامل  أه��م  عن  خاللها  وحت��دث  ولبنان،  ك���األردن 
النظرية  ب��ني  الكبير  ال��ف��رق  إل��ى  وأش���ار  البلديات،  دم��ج  لتجربة 
والتطبيق في عملية الدمج. وقدم عبد الكرمي سدر الوكيل املساعد 

وليست  وسيلة  "الدمج  بعنوان  عمل  ورق��ة  احمللي  احلكم  وزارة  في 
وق��دم مجموعة من  الدمج،  دواف��ع  أه��م  هدفا"، حت��دث خاللها عن 
وخصائصها،  احمللية  والهيئات  البلديات،  أعداد  حول  االحصائات 
بالوزارة،  تتعلق  مبعيقات  وخلصها  الدمج،  معيقات  أهم  إلى  وأشار 
ومعيقات اخرى تتعلق بطبيعة املناطق املدموجة، وقدرات أعضاء 
الهيئات احمللية املدموجة، واخلصائص السكانية للبلديات والهيئات 
املدمجة. وقال سدر، أن وزارة احلكم احمللي تطمح في أن تكون الهيئات 
احمللية قادرة على تنفيذ املهام املوكلة لها قانونا، وهذا يعني حصول 
املواطنني على خدمات أفضل بتكلفة اقل وصوال إلى رفاهية اكبر 
للمواطنني، وهذا ما سيتحقق من خالل الكثير من األساليب التي 
يعد الدمج أحد وسائل الوصول إليها، باإلضافة إلى استخدام نظام 
البلديات الكبرى واألمانات، واالستمرار في تعزيز بناء قدرات قطاع 

احلكم احمللي.
وحت���دث ال��ب��اح��ث م��ح��م��ود ق��ن��داح ف��ي ورق���ة مستلة م��ن رسالة 
ومنها  الدمج،  عملية  مبررات  عن  املوضوع  حول  أعدها  ماجستير 
زي��ادة أع��داد البلديات بصورة كبيرة، وع��دم وج��ود ك��وادر بشرية 
مؤهلة وقادرة على إدارة البلدية أو إدارة اخلدمات املقدمة للمواطنني، 
باإلضافة إلى التقدم الهائل في وسائل االتصال واملواصالت والتطور 
التكنولوجي، ودور عملية الدمج في تعزيز العالقات االجتماعية.

بعد ذلك حتدث  فاروق غنامي رئيس بلدية الكفريات عن جتربة 
دمج قرى الكفريات، وأشار إلى أن عدد القرى املندمجة يبلغ سبع 
قرى جتمعها مجموعة من اخلصائص املتشابهة، ويوجد بينها تواصل 
وجتانس، وهذا قد سهل عملية الدمج وقبول املواطنني لها، وقال أن 
عملية الدمج بدأت بإنشاء مجلس خدمات مشترك تطور إلى بلدية 
موحدة باسم بلدية الكفريات، وحتدث عن التطور والفوائد التي 

جناها املواطنون نتيجة لعملية الدمج .
الدمج رد خالله  وفي اخلتام دار نقاش مستفيض حول عملية 

مقدمو األوراق على تساؤالت واستفسارات احلضور.    
وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها العمل على 
إقرار قانون ونظام خاص بعملية الدمج، وان تأخذ الوزارة دورها في 
دعم الهيئات احمللية وتطويرها وصوال إلى خدمات أفضل ورفاهية 
أكثر للمواطنني، وإعطاء صالحيات أوسع للبلديات املدمجة، وتنفيذ 

مشاريع كبيرة ومشتركة في هذه البلديات.

اجلامعة املفتوحة فرع طوباس تعقد ندوة حول دمج البلديات
جنني- علي سمودي - نظم مركز امنية الشبابي في مدينة جنني وبدعم من 
"اإلئتالف من أجل النزاهة واملساءلة - أمان-" ورشة عمل بعنوان "دور االعالم 
االجتماعي وصحافة االنترنت في املطالبة ونشر املعلومات التي تهم املواطن ومدى 

إمكانية تطبيق ذلك في نشر الشفافية واملساءلة والنزاهة".
وشارك فيها عدد من العاملني في وسائل االعالم احمللية املختلفة واملدونني 
والناشطني في مجال صحافة التواصل االجتماعي وطلبة قسم اللغة العربية 

واإلعالم في اجلامعة العربية االمريكية.
وحتدث محمد حماد ممثل عن مركز امنية الشبابي، عن املركز واهم انشطته 
التي تختص في املجاالت الثقافية والشبابية، موضحا انه يسعى الى تعزيز دور 
الشباب الفلسطيني في بناء املجتمع وتنمية املجتمع احمللي، واطالق طاقاتهم 

اإلبداعية واخلالقة.
بدوره، تطرق ممثل مؤسسة "أمان"، فضل سليمان الى حملة تعريفية باهداف 
املنظم  والتشبيك  املعلومات  الفساد من خالل  مكافحة   "ACTION" مشروع
ليتم توزيعها على املشاركني في الدورات وعلى الصحفيني والعاملني في وسائل 
التواصل  ومواقع  الشبابية  املجموعات  الشبابية،  األهلية  املؤسسات  اإلع��الم، 
االجتماعي، النوادي، الطلبة، كليات االعالم، املدونني، النهم هم القادرون على 

تفعيل وسائل امللتميديا واالعالم املرئي واملسموع ومواقع االنترنت، في اجلهود 
الرامية ملكافحة الفساد.

وأضاف سليمان ان هذا املشروع هو مشروع عربي طموح تشارك فيه فلسطني 
وعدد من البلدان العربية ويستمر العمل في تنفيذه حتى نهاية العالم 2013، 
ويركز على حتقيق االستفادة القصوى التي توفرها عمليات االتصال والتواصل 
وتبادل املعلومات واملعارف من خالل شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي 
املعاصرة ووسائل االعالم املختلفة، بغرض تعزيز احلوكمة الرشيدة والشفافية 

واملساءلة في املنطقة.
واوضح سليمان ان الهدف األسمى لهذا املشروع هو مكافحة الفساد من خالل 
املعلومات والتشبيك املنظم  ACTION والذي يتناول قضية احلاجة إلى وجود 
الشبكات التي تركز على حق الوصول للمعلومات والسجالت العامة واألنشطة 

الرامية إلى مكافحة الفساد.
وذكر انه سيتم التأكيد على أهمية إدماج الشعوب العربية على نحو أكثر 
من  مجموعة  تنفيذ  سيتم  املشروع  هذا  إط��ار  خالل  ومن  النضال،  في  فعالية 
احلمالت  وتنظيم  العمل،  وورش  والتقارير،  كالدراسات  والتدخالت  األنشطة 

التثقيفية اولتوعوية واالعالمية الهادفة.

ورشة عمل حول
 "دور اإلعالم االجتماعي في نشر الشفافية"

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم- عقد مركز حقوق 
اإلنسان والدميقراطية "شمس" ورشة عمل في قاعة املركز الفلسطيني 
للدميقراطية والدراسات واألبحاث في نابلس، حول الفصل بني السلطات 
في النظم السياسية وأثرها في احلكم الصالح، وذلك ضمن أنشطة مشروع 
تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان واحلكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في 

اجلامعات الفلسطينية، بدعم من مؤسسة املستقبل.
أبو قرع من مركز "شمس"، معّرفة  الورشة احملامية شروق  وافتتحت 
جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  أوض��ح  جانبه،  من  وامل��ش��روع.  باملركز 
النجاح الوطنية الدكتور رائد نعيرات أن مفهوم احلكم الصالح ينعكس 
على التنمية من خالل تعزيز مفهوم الدميقراطية والذي يعتمد أساسًا 
على املشاركة بني جميع أفراد املجتمع في إدارته وتنميته. واضاف انه ولكون 
التنمية مبفهومها الشامل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدميقراطية وتعزيز 
أن تراعي احلكومات  القانون، فال بد من  املساواة وسيادة  العدل وحتقيق 
حزبية  تعددية  من  الدميقراطية  مفاهيم  وتعميق  نشر  سياساتها  في 

واحترام الرأي والرأي األخر وفتح مجاالت للحوار وحرية صحافة مسؤولة 
وإجراء االنتخابات بشكل مستمر ودورات منتظمة، وان تعمل احلكومات 
القانون  على تعزيز مفهوم الشراكة من اجل التنمية حتت مظلة سيادة 
من جهة ومشاركة ممثلي الشعب في صياغة السياسات العامة للدولة من 
جهة أخرى، وان حترص هذه احلكومات على أن تكون هناك انتخابات نزيهة 
وحرة النتخاب ممثلني عن الشعب وبصورة دورية وان ميارسوا صالحياتهم 
الدستورية بكل معاني الشفافية واملسؤولية واحملاسبة املسؤولة، وتصحيح 
األخطاء واحترام االختالف وحل املشاكل بالطرق السلمية مع احلفاظ على 
مصلحة املواطن ورعاية حقوقه. وفي نهاية الورشة، أوصى املشاركون بضرورة 
تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات، والتأكيد على دور السلطة التشريعية 
لطالب  الصالح  واحلكم  القانون  بسيادة  التثقيف  وأهمية  الرقابة،  في 
دستورية  على  القضائية  للرقابة  احلقيقي  التفعيل  وأهمية  اجلامعات، 
القوانني، لتأكيد الشفافية واملصداقية، وترسيخ دولة القانون واملؤسسات، 

وحماية احلقوق واحلريات العامة للمواطنني.

خالل ورشة عمل عقدها "شمس"

الدعوة الحترام املعايير الدولية واحمللية حلقوق اإلنسان

الوزيرة ذياب تطلع وفدا من برنامج 
»شراكة« على خطط دعم النساء

رام الله - وفا- أطلعت وزير شؤون املرأة، ربيحة ذياب في مقر الوزارة  هنا امس االثنني، وفدا 
من برنامج ومشروع 'شراكة'، على أهداف وخطط الوزارة وإجنازاتها لدعم النساء ومناهضة العنف 

ضد املرأة.
ويدعم برنامج 'شراكة' املمول من الوكالة الدولية الكندية للتنمية، مكتب النائب العام في 

فلسطني بالعمل على قضايا النوع االجتماعي ومناهضة العنف ضد املرأة.
أن  استطاعت  أنها  إل��ى  مشيرة  والسياسات،  اخلطط  وض��ع  ف��ي  ال���وزارة  دور  ذي��اب  وأوض��ح��ت 
تشكل اللجنة الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة وأن تدخل في خطة احلكومة ووزارات السلطة 

الوطنية.
وأشارت ذياب إلى عدة محاور للعمل بها من خالل مكتب النائب العام في مجال مناهضة العنف 
ضد املرأة عبر  وضع آليات للتعامل في قضايا النوع االجتماعي وتدريب طواقم متخصصة في 
ذات املجال، وعدم الفصل بني الرجل واملرأة في مختلف املجاالت، وإنشاء شبكة تواصل تكنولوجي 
العام  النائب  النوع االجتماعي، وتشكيل جلنة مشتركة ما بني مكتب  ومعلوماتي حول قضايا 

ووزارة شؤون املرأة وبرنامج شراكة.
من جهتها أوضحت منسقة برنامج شراكة ليزا ليشانس، دور البرنامج في وضع آليات للعمل 
بها من خالل مكتب النائب العام ورؤية الوزارة في مناهضة العنف ضد املرأة للعمل على دعم 

قضايا النساء والنوع االجتماعي واحلد من ظاهرة العنف.
وقالت نحن 'نعمل على حتديد األولويات لألعوام القادمة من خالل متكني العاملني في مكتب 

النائب العام في مجال قضايا النوع االجتماعي'.

محافظة سلفيت تعقد
 ورشة عمل بعنوان " العدالة 

االجتماعية وحقوق املرأة "                           
سلفيت - عقدت احملافظة امس، بالتعاون مع مؤسسة رابطة خريجي" فورد" ورشة عمل بعنوان 
" العدالة االجتماعية وحقوق املرأة"، حضرها مدير االدارة  العامة للتخطيط والتطوير نصره 
عزريل ونائب رئيس رابطة خريجي "فورد" سامية طه ومنسقة مركز الدراسات النسوية وعدد 

من  ممثالت املؤسسات احلكومية واالهلية من حامالت ملف املرأة في احملافظة .
 واوضحت عزريل ان هذه الورشة تاتي ضمن خطة محافظة سلفيت االستراتيجية التي تهدف 
لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية على اعتبار ان  املرأة جزء اساسي وشريك 
في املجتمع وعملية التنمية التي لن تتحقق بدونها،مشددة في الوقت ذاته على ضرورة النهوض 
املرأة والعدالة االجتماعية وحمايتها من  املرأة حول العديد من املفاهيم  اهمها حق   ومتكني  

ظاهرة  العنف التي تتعرض لها.
وضرورة  الفلسطينية   امل��رأة  بحقوق   اخلاصة  القوانني  ومراقبة  تنفيذ  أهمية  طه  وبينت 
التركيز على االعالم ملا له من دور كبير في تغيير بعض املفاهيم اخلاطئة السائدة في املجتمع 
كالتعليم  حقوقها  ابسط  من  وحرمانها  والنفسي  اجلسدي  العنف  ضمنها  من  امل��رأة  يخص  مبا 

والعمل والعيش بكرامة.
ان يكون هناك قوانني فاعلة وتطبق على االرض  الورشة بضرورة  املشاركات في  كما اوصت 
املختصة  العمل على ذلك من مختلف اجلهات  وان يتم  انتقاص،  اي  امل��رأة وحقوقها دون  لصون 

واملعنية في السلطة الوطنية.
جدير بالذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التي تعقدها اإلدارة العامة للتخطيط 

والتطوير في محافظة سلفيت .

"تربية" شمال اخلليل جتري 
مسابقة الوسائل التعليمية 

اخلليل- مراسل ے اخلاص - اختتم قسم اإلشراف التربوي في مديرية التربية والتعليم 
شمال اخلليل مسابقة الوسائل التعليمية ملبحث اإلدارة واالقتصاد وللفرع التجاري بإشراف مشرفة 

اإلدارة واالقتصاد ابتسام أبو خلف.
ولوحظ مشاركة متميزة من قبل املدارس كونها أول مسابقة تعقد في املديرية في هذا املجال 
حيث مت حتكيم الوسائل التعليمية املشاركة من قبل جلنة من املشرفني تكونت من ابتسام أبو 
خلف، وسارة شاور ووليد البدوي، وقد حصلت مدرسة بيت أمر الثانوية للبنات على املركز األول 
للوسائل التعليمية في مبحث اإلدارة واالقتصاد في وسيلة عناصر االنتاج، كما حصلت مدرسة 
نوبا الثانوية للبنات على املركز األول للوسائل التعليمية للفرع التجاري بوسيلة مذكرة التسوية 

البنكية احملوسبة.
وشكر مدير التربية والتعليم بسام طهبوب قسم اإلشراف، واملدارس املشاركة، مهنئا املدارس 

الفائزة، آمال مزيدا من املشاركات في املسابقات القادمة. 

مناقشة رسالة
 ماجستير في جامعة اخلليل

اخلليل- مراسل ے اخلاص - جرى في جامعة اخلليل مناقشة رسالة ماجستير للطالبة 
جميلة عماد جودت النتشة من برنامج اللغة العربية بعنوان "املكان في روايات سحر خليفة". 
وتناولت الدراسة موضوع املكان في روايات سحر خليفة من ثالثة جوانب، اجلانب االول من حيث 
الظواهر املكانية، كاملكان املفتوح واملغلق، وتناول اجلانب الثاني أبعاد املكان من سياسية واجتماعية 
ونفسية وتاريخية، واجلانب الثالث الذي تناول املكان في روايات الكاتبة مع بينة الروايات كجدلية 

املكان والشخصية، واملكان والزمان، واملكان والرمز واالسطورة، وسيمائية املكان.
وناقشت الرسالة جلنة مؤلفة من د. نادر قاسم مشرفا ورئيسا، د. عبد الكرمي خشان ممتحنا 

خارجيا، د. عدنان عثمان ممتحنا داخليا وقد اجتازت الطالبة املناقشة بنجاح.  

نشاط ثقافي 
في روضة جنني اجلديدة 

جنني � علي سمودي � نفذت وزارة الثقافة امس، نشاطا ثقافيا مسرحيا في روضة جنني اجلديدة 
التابعة جلمعية جنني اخليرية، وتاتي فعاليات وبرامج وزارة الثقافة للتشبيك وتعزيزز العالقة 
مع املجتمع احمللي. وشارك في النشاط رئيس جمعية جنني اخليرية احلاج صبري ابو فرحة، 

مدير الروضة هدى ابراهيم، ومبشاركة اولياء امور الطلبة.
وفي كلمته، قدم ابو فرحة شرحا حول تثقيف وتوعية االطفال باملستوى العصري من الكمبيوتر 
واالنترنت وااللعاب الهادفة لنقلهم الى املستوى الثقافي العصري وفهم احلياة العصرية بكل معانيها 
وتغذية عقولهم وادمغتهم ووجدانهم بجانب اجسامهم وتخلل ذلك عروض مسرحية لفرقة العم 

محمود وفقرات اخرى منوعة.


