
Monday 22 October 2012    14 االثنني  2012/10/22 محليات

- م
 )1

2(
 10

/2
1

شركة نيو فارم للتسويق والتصنيع الزراعي

تعلن شركة عدل غير الربحية وشركة نيوفارم 
وبالتعاون مع النقابة العامة للمزارعني 

الفلسطينيني 
عن اطالق احلملة الوطنية الكبرى 

زيتـك حلـد بيتــك
زيت زيتون فلسطيني، انتاج هذا املوسم، نقي، مت 

فحصه مخبريا، ذو جودة عالية جدا
وبسعر مناسب ومنافس

مالحظة : يوجد لدينا كبيس الزيتون اجلاهز 
وانتاج هذا املوسم

جوال 0599271419 – وطنية 0569256944 - 
022426010

info@adelft.com:البريد االلكتروني

املواقع االجتماعية تناقلت خبر وجود حملة بدأت برفح وستمتد إلى مجمل القطاع

السراويل "الساحلة" تزعج أمن غزة.. والداخلية تنفي
املرة عن سابقاتها، فالقطاع  الشكوى في غزة هذه  - اختلفت  غزة 
لم يتعرض للحصار وال السكان تذمروا من االنقطاع شبه الدائم للتيار 
الكهربائي وال من إعاقات السفر إلى اخلارج، بل شكواهم ارتبطت هذه 
املرة مبنحهم حرية ارتداء "السراويل الساحلة" واختيار قصات شعرهم 

بالطريقة التي يرغبون، دون أن يتدخل عنصر أمن منتقدًا أو مهددًا.
مضايقات رجال األمن

خالد أحد هؤالء الشبان، عمره اقترب من العشرين، تعرض وشقيقه 
األكبر إلى االحتجاز من قبل رجل أمن في احلكومة املقالة الرتدائه سروااًل 

ساحاًل وسلسلة فضية في رقبته.
ولم يعرف خالد سبب احتجازه وشقيقه إال عندما قال رجل األمن 
إلى مسؤوله "انظر إلى طريقة مالبسه"، فتساءل الشاب "هل يوجد في 
القانون الفلسطيني ما مينع الشباب من ارتداء سروال مثل هذا أو عقد 

من الفضة"، ولكنه لم يلق جوابًا من قبل رجلي األمن.
أنه كان ذاهبًا لشراء  إلى  أما أحمد فروى جتربته "الغريبة"، الفتًا 
الطعام من أحد مطاعم املدينة، وعندما توقف أمام إشارة حمراء سأله 
أحد أفراد الشرطة: كيف له أن يخرج مرتديًا بنطااًل قصيرًا )شورت( 
يكشف عن ساقيه، ثم طلب منه أال يعاود ارتداءه إال في منزله، متسائاًل 

"أال يخشى أن تراه فتاة ما بهذا الشكل".
وأقر هؤالء الشباب بأن تلك احلوادث تسبب لهم إحراجًا شديدًا أمام 

تلك  ملثل  أقلل من تعرضي  الصدد "حتى  ويقول خالد في هذا  امل��ارة. 
الساحل".  البنطال  أرت��دي  زلت  ولكنني ال  املواقف قمت بحلق شعري، 
كما أكد أن ما يرتديه يجب أن يكون في إطار احلرية الشخصية، مردفًا 

"بنطالي الساحل لم يؤذ أحدًا".
التعبير عن أوض��اع معظم شبان غزة  ولعل سامح كان األص��دق في 
حني قال بغضب "نحن شباب أوضاعنا معقدة، ال يوجد لدينا قدوة 
نحن  ذلك  ومع  معدومة،  وأهدافنا  غامض  ومستقبلنا  بنا،  تؤثر  حية 
صامتون، فليدعونا وشأننا، نحن ال نخالف اآلداب العامة بقصات شعرنا 

ولباسنا".

وزارة الداخلية تنفي
اإلنترنت تناقلت خبر  املواقع االجتماعية عبر  العديد من  وكانت 
وجود حملة ضد "السراويل الساحلة" بدأت فيها أجهزة أمن احلكومة 

املقالة في مدينة رفح وستمتد إلى بقية محافظات قطاع غزة.
الداخلية  وزارة  باسم  اإلع��الم��ي  الناطق  ش��ه��وان،  إس��الم  نفى  فيما 
في  تتدخل  ال  وزارت���ه  أن  إل��ى  مشيرًا  األم���ر،  ه��ذا  املقالة،  احلكومة  ف��ي 
بأمور مشابهة  نتلق شكاوى  وأضاف "لم  للمواطنني.  الشخصية  احلياة 
املجتمع  وقيم  العامة  اآلداب  على  احلفاظ  املطلوب  ولكن  مواطنني  من 

بيانان من الشرطة والدفاع املدني الفلسطيني".
حول حوادث االسبوع املاضي 

العامة  العالقات  إلدارة  بيان  أوض��ح   - ے  مراسلو   - محافظات 
حادث   156 سجلت  امل���رور  شرطة  أن  االول  ام��س  بالشرطة،  واإلع���الم 
سير، وقعت األسبوع املاضي بالضفة الغربية. نتج عنها مصرع ثالثة 
مواطنني وإصابة 147 ، منهم 4 إصابات خطرة ، و19 وصفت باملتوسطة، 

و133 بسيطة.
وأشار البيان إلى أن شرطة املرور فحصت 1162 مركبة، وأنزلت عن 
الشارع 204 مركبات ال تتوفر بها شروط السالمة العامة، فيما حررت 

1437 مخالفة مرورية، وحجزت 67 مركبة للتأكد من قانونيتها.
العامة واالنسانية في الدفاع املدني بيانا قال   كما اصدرت االدارة 
فيه ان أطقم اجلهاز قد تعاملت خالل األسبوع املاضي مع 103 حوادث 
حريق و34 حادث إنقاذ نتج عنها حالتا وفاة غرق داخل بئر مياه في 

اخلليل و24 إصابة معظمها نتج عن حوادث سير.
وذكر التقرير أن حوادث احلريق كانت في منازل ومركبات وأعشاب 
جافة إمتدت وطالت حقوال زراعية وأشجارا مثمرة وحقول زيتون وغير 
ذلك نتيجة لإلهمال وعبث األطفال واحلرق العمد وإعتداء املستوطنني 
وحرائق   %70 احلرائق  مجمل  من  األعشاب  حرائق  نسبة  بلغت  حيث 
اإلنقاذ  ح��وادث  ومعظم   %38 نسبته  ما  الزراعية  واحملاصيل  األشجار 
كانت نتيجة حوادث سير وأعطال في مصاعد كهربائية وإخالء وحترير 

محاصرين وعالقني داخل منازل وإنقاذ ممتلكات ومحاصرين .

العامة  والسالمة  الوقاية  إدارة  أن  التقرير  ذك��ر  آخ��ر  صعيد  على 
وحرف  ومؤسسات  منشآت  على  الكشف  بعد  تصريحا   285 أص��درت 
 958 إجناز  بعد  العامة  والسالمة  الوقاية  لشروط  ومطابقتها  مختلفة 
؛ ومت  واملؤسسات  والتجمع  واحل��رف  املنشآت  تلك  ميدانية على  جولة 
أيضًا الكشف ومنح تصريح عمل ل� 92 مصعدا كهربائيا في محافظات 

الوطن .
الدفاع  تدريبية في علوم  دورة   18 إمتام عقد  إلى  التقرير  وأش��ار 
املنزلية والتوعية واإلرشاد وعقد ندوات وورش عمل  املدني والسالمة 
شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع 
خاص ومجموعات متطوعني ، وتنفيذ متارين إخالء ، والتدريب على 
 ، لها  واإلستعداد  والتأهب  احل��وادث  خالل  السليم  والتصرف  السلوك 

استفاد منها 1118 متدربا .
 اضافة الى ما سبق أخمدت طواقم الدفاع املدني في محافظة رام الله 
والبيرة امس حريقا شب في شقة سكنية بالطابق اخلامس من بناية 

بحي املاصيون مبدينة رام الله  
 وفي محافظة قلقيلية أخلت طواقم الدفاع املدني امس سائق مركبة 
عمومية نتيجة حادث إنزالق وإنحراف املركبة عن مسارها على شارع 
قرية صير في احملافظة ما أدى إلصطدامها بحافة الطريق ونتج عنه 

إصابة سائق املركبة بإصابات متوسطة .

غنام: السلم األهلي ركيزة أساسية في عمل احملافظني
رام الله - وفا-  شددت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، أمس على 
أن السلم األهلي هو ركيزة أساسية في عمل احملافظني، مؤكدة أن توجهات 

القيادة مبنية باألساس على أمن وأمان املواطن.
وأضافت خالل كلمتها في ورشة عمل نظمتها احملافظة، بالتعاون مع 
  ،)DCAF( املسلحة  القوات  الدميقراطية على  للرقابة  مركز جنيف 
ومركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية )شمس(  حول التخطيط 
رغم  أن��ه  والبيرة،  الله  رام  محافظة  في  األهلي  للسلم  اإلستراتيجي 
والوعي  الترابط  أن  إال  االح��ت��الل  ومنغصات  االقتصادية  الضبابية 
املجتمعي والتكامل بني املواطنني واألجهزة األمنية هو ما نعول عليه 

لتحقيق حالة األمن واالستقرار.
لكافة  محطا  كونها  خصوصية  لها  الله  رام  محافظة  أن  واعتبرت 
أعلى  على  واجتماعي  واقتصادي  سياسي  حل��راك  وم��رك��زا  ال��واف��دي��ن، 
خالل  من  وتنظيمه  تقنينه  يتم  إضافيا  عبئا  يشكل  ما  املستويات، 
العاملة  امل��ؤس��س��ات  ك��اف��ة  ب��ني  امل��م��ي��ز  وال��ت��ف��اع��ل  احلقيقية  ال��ش��راك��ة 

والفاعلة.
في  املتمثلة  العدالة  أن  إلى  مشيرة  القانون،  سيادة  أهمية  وبينت 
محاسبة اجلناة وأخذ كل ذي حق حقه هي من أهم الركائز لبناء مجتمع 

والدور  املساند  العشائري  العمل  أهمية  ذات��ه  بالوقت  مؤكدة  متكامل، 
الكبير الذي يقوم به لضمان حالة االستقرار خصوصا في املناطق التي 

تخضع لالحتالل.
والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  إع��الم  مركز  مدير  أك��د  جانبه  من 
شمس عمر رحال، تعاون احملافظة بشكل كامل ومتميز مع املركز وكل 
الدؤوب  املجتمع، مشيدا بدور احملافظ غنام وعملها  ما يهدف خلدمة 

على كافة املستويات.
وقدم نائب مدير مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات 
في  وأهميتها  الورشة  متكامال أله��داف  ماسون، عرضا  نيكوال  املسلحة 
تعزيز السلم األهلي وتطوير اإلستراتيجيات الالزمة لتحديد املشاكل 
وتفادي  حلها  على  للعمل  السلم  حالة  على  سلبا  تؤثر  التي  األساسية 
على  للمحافظة  عليا  جلنة  تشكيل  أهمية  إلى  مشيرا  املشاكل،  بعض 

السلم األهلي.
الدور  العشائري  تيم عميد اإلصالح  أبرز احلاج موسى  من جانبه، 
املنوط بالعشائر في تعزيز قيم املسامحة واألصالة التي متيز شعبنا، 
مشيرا إلى أهمية االكتفاء الذاتي خللق حالة من األمان املجتمعي على 

املستويات السياسية واالجتماعية والصحية واالقتصادية.

'التعليم العالي' تعلن أسماء الطلبة 
املرشحني ملنحتها في اجلامعات

رام الله - وفا- أعلنت وزارة التعليم العالي، أمس عن أسماء الطلبة 
الدارسي  للعام   ' الفلسطينية  اجلامعات  ف��ي  ال���وزارة  ملنحة  املرشحني 
اجلديد 2012-2013، موزعني على التخصصات املختلفة، على ان يتم 
اإلعالن عن بقية أسماء الطلبة املرشحني في اجلامعات األخرى خالل 

األيام املقبلة.
وأفاد مدير عام املنح والبعثات اخلارجية في الوزارة أنور زكريا، في 
بيان وصلت ل�'وفا' نسخة عنه، أنه مت اعتماد املنح وتوزيعها بناء على 
معدل الثانوية العامة وحسب التخصص، ومبوجب هذه املنحة سيحصل 
الطلبة املستفيدين منها على إعفاء من الرسوم الدراسية طيلة فترة 

الدراسة ما داموا متقيدين بشروط املنحة.
وأش��ار زكريا إل��ى ان��ه مت األخ��ذ بعني االعتبار ع��دم االزدواج��ي��ة في 
املنح ، حيث مت استبعاد أي طالب قد حصل على  احلصول على هذه 

منحة دراسية كاملة من أي مصدر آخر.
ودعت الوزارة جميع الطلبة املرشحني إلى مراجعة اإلدارة العامة للمنح 
والبعثات في مقر الوزارة - بأم الشرايط - أو أي من مكاتب التعليم العالي 
في مختلف احملافظات الستكمال إجراءات الترشح، مبا في ذلك قبول 

الشروط التي وضعتها الوزارة والتي تشتمل على أن ال يتلقى الطلبة أي 
مساعدة أو قرض من أية مؤسسة أخرى رسمية أو غير رسمية، والتقّيد 
التي  اجلامعة  في  بها  املعمول  األخرى  والقوانني  واألنظمة  املنح  بنظام 

يدرس فيها الطلبة.
واشارت الوزارة الى ان الشروط شملت أيضا أن ينجح الطلبة في جميع 
املواد وان ال يقل التقدير العام في نهاية كل فصل عن'جيد جدا' أو حسبما 
هو متبع في اجلامعة، وعدم تغيير اجلامعة التي مت حتصيل املنحة فيها، 
وعدم تغيير الكلية أو التخصص إال بعد موافقة وزارة التعليم العالي، 
التالي:  العنوان  ال��وزارة بكشف عالمات كل فصل على  وض��رورة تزويد 

.  Scholar@mohe.gov.ps
وفيما يتعلق مبنحة مجلس الوزراء للطلبة املتفوقني في الثانوية 
املستفيدين منها  الطلبة  اإلع��الن عن  انه سيتم  ال��وزارة  أك��دت  العامة 
ال��وزارة باستبعاد أي طالب حصل  خالل األيام القريبة، بعد أن قامت 
على منحة من مصدر آخر، حرصا منها لتعم الفائدة على اكبر عدد من 
www.:الطلبة املتفوقني. ونشرت الوزارة االسماء على موقعها االلكتروني

. mohe.pna.ps

اجلامعة اإلسالمية متنح املفكر العاملي 
نعوم تشومسكي درجة الدكتوراه الفخرية 
غزة – مراسل ے اخلاص - منحت اجلامعة اإلسالمية درجة الدكتوراه الفخرية للمفكر 
العاملي البروفيسور نعوم تشومسكي في مراسم رسمية بحضور النائب جمال ناجي اخلضري رئيس 

مجلس أمناء اجلامعة اإلسالمية، والدكتور كمالني كامل شعث رئيس اجلامعة اإلسالمية.
وتال الدكتور شعث نص القرار رقم )م أ/2012/35( الذي يتضمن اإلعالن رسميًا عن منح املفكر 
العاملي تشومسكي درجة الدكتوراه الفخرية ووفقًا ملا جاء في نص القرار فقد ذكر الدكتور شعث 
أن منح املفكر العاملي تشومسكي هذه الدرجة يأتي تقديرًا جلهوده العلمية الكبيرة وجهوده في 

مناصرة القضية الفلسطينية.
الدكتوراه  درج��ة  تشومسكي  العاملي  املفكر  مبنحها  اإلسالمية  اجلامعة  أن  اخلضري  وص��رح 
الفخرية جاء تعبيرًا عن عميق تقديرها ملواقفه اإلنسانية النبيلة في مساندة الشعب الفلسطيني 
والتضامن معه، وشكر املفكر العاملي تشومسكي على تقديره حلق الشعب الفلسطيني في العيش 

بحرية وسالم.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني يقدر عاليًا بعلمائه ومفكريه وحقوقيه ونخبة ما يقدمه 

مفكرو وفالسفة وعلماء العالم خلدمة القضايا اإلنسانية.
وشكر املفكر العاملي تشومسكي اجلامعة اإلسالمية بغزة على تقديرها له ومنحه درجة الدكتوراه 
الفخرية، وقدر عاليًا حفاوة االستقبال التي مت استقباله بها من اجلامعة منذ حلظة دخوله قطاع 
اللغة اإلجنليزية وآدابها، ومتنى  الدولي األول في  غزة، وهنأ اجلامعة على جناح أعمال املؤمتر 

للجامعة اإلسالمية النجاح في أعمالها.

مواطن من قريوت يطالب 
مبساعدته في استرداد مصاغ ذهبي 
سرقه جنود اسرائيليون من بيته 

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم-طالب املواطن عبد الرؤوف علي زغلوان من 
بلدة قريوت اجلهات املختصة مبساعدته في استرداد املصاغ الذهبي الذي سرقه جنود االحتالل 

من منزله قبل نحو اسبوعني.
واوضح زغلوان ان عشرات اجلنود كانوا قد اقتحموا منزله قبل اسبوعني في الساعة الثانية 
فجرا، حيث كانت زوجته واطفاله اخلمسة في املنزل فيما كان هو خارجه، وقاموا بأعمال تفتيش 

داخل املنزل، وسرقوا صندوقا به كمية من املجوهرات تقدر بنحو 7000 دينار.
واضاف ان زوجته رأت اجلنود وهم يسرقون صندوق املجوهرات ولكن لم يكن بوسعها فعل أي 

شيء بسبب حالة الرعب التي أحدثها اجلنود في ظل غياب زوجها عن البيت.
وقال زغلوان انه تقدم ببالغ الى االرتباط العسكري حول الواقعة في حينه، ولكن منذ ذلك 

والوقت وحتى االن لم ُيَبّلغ بأي جديد.

حتت شعار "أضحيتي في التضامن أجر وفرحة"

جمعية التضامن اخليرية تفتح باب التبرعات ملشروع األضاحي
نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم- أعلن رئيس جمعية 
التضامن اخليرية الدكتور عالء مقبول عن فتح باب استقبال التبرعات 
لصالح مشروع االضاحي لهذا العام، حتت شعار "أضحيتي في التضامن 
أجر وفرحة". وقال مقبول ان اجلمعية عملت سنويا على تنفيذ مشروع 
االضاحي ملساعدة أكثر من 4500 أسرة من االيتام واحملتاجني والفقراء 
وإدخال الفرحة لبيوتهم من خالل أيام العيد املباركة في شتى مناطق 
االيام  ه��ذه  خصت  التي  احلنيف  الدين  لتعاليم  جتسيدا  احملافظة، 

بتعزيز قيم التراحم والتكافل والعطاء.
ودعا مقبول جموع احملسنني واملتبرعني الى دعم مشروع االضاحي 

والتبرع له، مؤكدا أن جمعية التضامن توفر ملتبرعيها منافذ متنوعة 
لفعل اخلير، وان اجلمعية كثفت جهودها االنسانية واخليرية للتواصل 
مع احملسنني واخليرين الذين يرغبون في تقدمي أضحيتهم وتبرعاتهم، 

وتوزيعها على املستحقني من املساكني والضعفاء واملتعففني.
واوضح مقبول أن سعر اخلروف االضحية لهذا العام هو 330 دينارا، 
وان سعر ُسْبع العجل هو 200 دينار، وميكن التبرع من خالل منافذ عدة، 
االيتام  التضامن موزعة على مقر قسم  حيث يوجد 4 فروع جلمعية 
في عمارة عالول وابو صاحلة، ومقر اجلمعية في عمارة السختيان، وفي 

املدارس االسالمية الثانوية واالساسية.

شارك الشبابي و »االونروا« يختتمان دورة تطوير 
املهارات املهنية واحلياتية في أريحا

اريحا - ملراسل ے - احتفل منتدى شارك الشبابي وبرنامج 
الالجئني  وتشغيل  لوكالة غوث  التابع  مؤقتة  خلق فرص عمل 
الفلسطينيني "األنروا"، باختتام دورة تدريبية تتعلق بتطوير 
املهارات املهنية واحلياتية في مخيم عني السلطان بأريحا استمرت 
مدة ثالثة أيام متتالية، مبشاركة 19 مستفيدا من كال اجلنسني 
من مختلف الفئات العمرية في اوساط احلرفيني واملهنيني وربات 

البيوت.
وقال احمد ياسني منسق مشاريع في منتدى شارك الشبابي ،ان 
محاور الدورة التي تأتي ضمن سلسلة النشاطات املختلفة واملتنوعة 

ما بني "شارك" و"األونروا" خلدمة اكبر عدد من املستفيدين في 
كافة املناطق، ركزت على بيئة االعمال وكيفية االنخراط فيها، 

وتبادل اخلبرات احلياتية املختلفة.
وشدد املشاركون في الدورة على ضرورة  إحداث تغيير في مناخ 
مصادر  وتطوير  التنموية،  والبرامج  السياسات  وخلق  األعمال، 

التمويل واالستثمار، والقدرة واإلمكانية في التطور والتوسع،.
واكدوا ان املجتمع الفلسطيني يواجه اقتصادا ضعيف البنية 
غير قادر على توفير فرص عمل تتناسب مع حجم العمالة في 

السوق.

املفتي العام يشارك في منتدى 
اسطنبول الدولي

اسطنبول- وفا- شارك املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب املسجد األقصى املبارك 
الشيخ محمد حسني في فعاليات منتدى اسطنبول الدولي، الذي عقد في اجلمهورية التركية، 

مبشاركة العديد من الشخصيات من مختلف دول العالم.
 وأطلع املفتي العام أمني عام منظمة املؤمتر االسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو، وأمني عام 
في  واملقدسات  القدس  ضد  االسرائيلية  االنتهاكات  على  العربي  نبيل  العربية  ال��دول  جامعة 

فلسطني، وبحث معهما سبل دعم قضية القدس واملقدسات في فلسطني.
التي  املعاناة  على  وأطلعهم  املشاركة،  الوفود  من  العديد  املنتدى  هامش  على  حسني  والتقى 
من  انتهاكات  من  واملسيحية  االسالمية  املقدسات  له  تتعرض  وما  الفلسطيني،  الشعب  يعيشها 

قبل السلطات االسرائيلية.

وفد من النواب االسالميني يشارك 
بورشة عمل نظمتها "باسيا"

ن��واب القدس ورام الله، في ورش��ة عمل حول "اإلس��الم بني الشورى  رام الله- ش��ارك وفد من 
والدميقراطية" نظمتها اجلمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية "باسيا" في مكتبها 

مبدينة رام الله.
وحضر ورشة العمل كل من النواب مرمي صالح ووائل احلسيني والنائب املبعد أحمد عطون، 

مصطفى أبو صوي وجورج جقمان إلى جانب عدد آخر من الضيوف واملشاركني األجانب.
وحتدث النائب احلسيني في مداخلته عن مفهوم الدولة املدنية في اإلسالم، مستندا الى نصوص 

من سير الرسول الكرمي، محمد صلى الله عليه وسلم، تدعم وجهة نظره وتوضح ذلك املفهوم.
وأورد في مداخلته مفهوم الشورى في اإلسالم وأسقطه على الواقع الذي نعيشه، باإلضافة إلى 

حديثه عن جتارب اإلسالميني في مصر وتونس وغيرهما.

يوم تطوعي مبقبرة الشهداء
 في مخيم بالطة

نابلس - املنهل للصحافة واالعالم - نظمت اللجنة الشعبية خلدمات مخيم بالطة 
يوم عمل تطوعيا في مقبرة الشهداء، وذلك في إطار حملة من النشاطات املجتمعية 

التي دأبت عليها اللجنة .
في  واسعة  تنظيف  بأعمال  املخيم،  أهالي  من  عدد  ومبشاركة  اللجنة،  أعضاء  وقام 
الطويلة  األشجار  وقص  املتراكمة،  واحلجارة  األعشاب  إزال��ة  مت  حيث  الشهداء  مقبرة 

وتقليم أشجار النخيل في املقبرة.
وشارك رئيس جلنة اخلدمات احمد ذوقان في الفعالية حيث شكر احلضور جميعا 
التابعة ملركز شباب بالطة، على مشاركتهم  مبا في ذلك كشافة الشهيد ياسر عرفات 
في هذه الفعالية . وأكد ذوقان حرص اللجنة على التواصل مع كافة املؤسسات للقيام 
أن  ذوق��ان  وبني  الفلسطيني،  املواطن  مصلحة  وتراعي  الوطن  تخدم  تطوعية  بأنشطة 
هذا العمل يأتي مع اقتراب عيد األضحى املبارك، وأكد على ضرورة استمرارية القيام 

مبشاريع تطوعية أخرى.

مسرحية "قوم يابا" تنقل 
" ذاكرة " الفلسطينيني إلى اجلزائر 
 رام الله - كامل جبيل - يستعد املخرج واملمثل قاسم اسطنبولي للمشاركة في املهرجان الدولي 
للمسرح اجلزائري الذي يبدأ في 29 اجلاري في مدينة بجاية باجلزائر ، حيث سيقدم مسرحية 
" قوم يابا " وهي مونودراما تتحدث عن تاريخ الشعب الفلسطيني قبل 48 وحتى يومنا احلاضر 

، مقتبسة عن الكاتب سلمان الناطور من كتابه "ذاكرة" .
واسترجاع  استقاللها  بخمسينية  اجل��زائ��ر  احتفاالت  فعاليات  ضمن  املشاركة  ه��ذه  وتأتي 

سيادتها .
ومن اعمال اسطنبولي وهو ممثل ومخرج مسرحي لبناني فلسطيني لقب بفنان القضية : البيت 

االسود، نزهة في ميدان املعركة، جتربة اجلدار، زنقة زنقة، محكمة الشعب، هوامش، اجلدار .

أبو زيد يبحث مع مختصني في القنصلية األميركية 
سبل التعاون املشترك

رام الله - وفا- بحث رئيس ديوان املوظفني 
القسم  أبو زيد، أمس، مع رئيس  العام موسى 
مارك  األميركية  القنصلية  ف��ي  االق��ت��ص��ادي 
االقتصادي  وامل��س��ت��ش��ار  ج��ون��س��ون،  ك��ول��ي��دج 
التعاون  س��ب��ل  اجل��اع��ون��ي،  مهند  للقنصلية 

هادفة،  مشتركة  ب��رام��ج  وتنفيذ  امل��ش��ت��رك، 
السلطة  في  املدني  القطاع  مؤسسات  لصالح 

الوطنية.
ب��رام��ج ومشاريع  أب��رز  زي��د  أب��و  واستعرض 
امل��وظ��ف��ني ل��ص��ال��ح م��ؤس��س��ات القطاع  دي����وان 

العام، وأبرزها إنشاء املدرسة الوطنية لإلدارة 
والتدريب، موضحا أهمية املشروع في تطوير 
القطاع  مؤسسات  في  االداري  العمل  وإص��الح 

العام.
 وأشار إلى أن املدرسة ستقوم خالل السنوات 
القادمة بصناعة  كافة القيادات االدارية في 
قادرين  سيكونون  الذين  الوطنية،  السلطة 
أهدافها  وحتقيق  مبؤسساتهم  النهوض  على 
للمواطن  اخلدمات  أفضل  وتقدمي  وبرامجها، 

الفلسطيني.
املدرسة  إن  ج��ون��س��ون  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
الوطنية التي يسعى الديوان إلنشائها، تتشابه 
مع العديد من املؤسسات األميركية التي تقدم 
احلكوميني،  للموظفني  والتأهيل  التدريب 
وتدرب السفراء والنواب، متعهدا بنقل مشروع 
املدرسة للجهات املختصة واملؤسسات االمريكية 
املانحة وأهمها USAID،   للمساهمة بإنشائها 

دعما ملؤسسات السلطة الوطنية.


