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تعلن شركة الجودة للحلول المائية
عن حاجتها لموظفين وموظفات في قسم المبيعات في 

مكتبها في بيت لحم:

على ان تتوفر فيهم الشروط التالية :

او  التسويق  م��ج��ال  ف��ي  دب��ل��وم  او  جامعية  ش��ه��ادة  يحمل   • 	

االدارة
• من سكان مدينة بيت حلم . 	

• ل��دي��ه ال��ق��درة ع��ل��ى حت��م��ل ض��غ��ط ال��ع��م��ل و ال��ع��م��ل ضمن  	
فريق. 

• يفضل من لديه رخصة قيادة وسيارة خاصة . 	

مالحظــــــــة : 
العمل يناسب كال الجنسين / الراتب مغر و حسب الكفاءة 

فعلى من تتوفر فيه هذه الشروط االتصال:

022740488/ 0569069669 
job@quality.ps : او ارسال السيرة الذاتية على

لالستفسار زيارة مقر الشركة في بيت حلم – شارع اجلمعية 
االنطونية –مقابل مركز هيا الطبي- عمارة زبقلي ط1

 اخر موعد الستالم الطلبات االثنني 4/30/ 2012
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وظائف شاغرة
اخلاصة  مكتوم  آل  راش��د  بن  محمد  مدرسة   / النسائية  اخلنساء  جمعية  تعلن 
للسنة  وذل��ك  املدرجة  الشروط  ضمن  التالية  الوظائف  لشغل  حاجتها  عن  البيرة 

الدراسية2012-2013 م .
1 -معلم احياء .

2 -معلم رياضيات .
3 -معلمة لغة اجنليزية للمرحلة االساسية الدنيا .

4 -معلم/ة لغة اجنليزية  )دوام جزئي ( .
5 -معلمة رياضة .

6 -معلم/ة فن ودراما .
7 -معلمة علوم عامة باللغة االجنليزية 

على املتقدمني لشغل الوظائف أعاله أن تتوفر فيهم الشروط اآلتية :
-شهادة البكالوريوس في التخصص املطلوب  كحد اقصى .  1

-أن يكون من سكان مدينتي رام الله / البيرة أو عنده االستعداد للسكن .  2
-مراعاة اجلنس للتقدم للوظيفة أعاله .  3

-اتقان اللغة االجنليزية ملدرسي االحياء  والرياضيات .  4
-لديه خبرة  سنتان أو دبلوم تربية .  5

يقدم الطلب شخصيًا في مقر املدرسة  الكائن في حي اجلنان بالقرب من وزارة 
االوقاف من الساعة 8:30 وحتى الساعة 2:30 علمًا بان آخر موعد لتقدمي الطلبات 

هو 2012/5/3 ، وعلى الراغبني إصطحاب السيرة الذاتية وصورة شخصية .

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على
 رقم 02-2409766/02-2409776

ABDO Leasing Co.ABDO Leasing Co.
شركة عبده للسيارات والتأجير والليسنج والتمويل

إنتهز الفرصة قبل فوات األوان

للمراجعة واالستفسار

معرض عبده للسيارات 
 الشيخ جراح - بجانب حرس الحدود

ب��  33.333 شيكل

تلفون  5811999-02 - ،،، فاكس 02-5811147

بدون 
دفعة اولى

بدفعة شهرية

 666 شيكال

متوي�������ل حت��������ى

 ٪100 
مل�����دة 60 ش����������هرا

يا ب���الش

هنداي اكسنت 2008

سعر الدفتر   60.000 شيكل

هنداي اكسنت 2008 س�����ي�����ارات 
ت����رخيص
ال�����ق�����دس
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مركز "شمس"  وكلية احلقوق في جامعة القدس 
يعقدان ورشة عمل حول " الفصل بني السلطات " 

رام الله - دميا دعنا -  دعا مشاركون إلى ضرورة إيجاد معايير واضحة 
واستقالل كامل بني السلطات الثالث لتحقيق مبدأ سيادة القانون، وإلى 
تعزيز حقوق األفراد، وإلى ضرورة أن يصبح مبدأ سيادة القانون ثقافة 
وليس فقط التزامًا وخوفًا من العقاب ، وإلى وجود رقابة دستورية على 
سيادة  لتعزيز  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  الثالث  السلطات 

القانون وعدم انتهاك حقوق اإلنسان ،
جاء ذلك خالل ورشة عمل عقدها عقد مركز إعالم حقوق اإلنسان 
والدميقراطية "شمس"بالتعاون والتنسيق مع كلية احلقوق في جامعة 
القدس حول " الفصل بني السلطات "  ،وذلك  في إطار مساعيه الهادفة 
لتعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في أوساط الشباب والشابات ضمن 
طلبة  ل��دى  القانون  وس��ي��ادة  اإلن��س��ان  حقوق  مفاهيم  تعزيز  برنامج 

اجلامعات، بدعم ومتويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
وافتتحت الورشة ميادة زيداني من مركز "شمس" معرفة باملشروع 
وأهدافه ، ومن جانبه أوضح الدكتور عبد امللك الرمياوي أستاذ القانون 
السياسية تختلف في  النظم  أن  القدس  في كلية احلقوق في جامعة 
تكوينها وبنيتها وتوزيع السلطات وقيمها فيها ،فمن بينها من يجعل 
رئيسا  أو  ملًكا   أك��ان  الدولة  رئيس  بني  موزعة  التشريع  اختصاصات 
وبني مجلس نيابي كله منتخب أو بعضه معني ويتم انتخاب السلطة 
النظم  في  لكن  البلدان،  بعض  في  يجري  كما  تعينها  أو  التشريعية 
السياسية الدميقراطية احلقيقية فتنتخب السلطة التشريعية ممن 
يحق له االنتخاب من أفراد الشعب ويكون مباشرة أما من خالل قوائم 
الواحد كبريطانيا  أو أفراد ضمن دوائر أو ضمن دائرة الصوت  قريبة 
مثال، وقد يكون االنتخاب بدوره واحدة أو دورتني ويوجد مدة محددة 
بأسماء فيطلق  التشريعية  السلطة  ، وقد تسمى  التشريعية  للسلطة 
عليها البرملان أو املجلس النيابي أو مجلس الشعب أو اجلمعية الوطنية 
الكونغرس  أو  الشعب  مجلس  أو  األم��ة  مجلس  أو  التشريعي  املجلس  أو 

وغير ذلك من التسميات.
وقال : إن النظم السياسية الدميقراطية املعاصرة تقوم على مبدأ 
الفصل بني السلطات ويعتبر مبدأ الفصل بني السلطات املدخل الرئيسي 
لتحديد نوع النظام السياسي وأساس هذا املبدأ هو توزيع السلطات وعدم 
تركيزها في يد واحدة بل توزيعها على شكل هيئات أو مؤسسات وفق 
بالتشريع  التشريعية  السلطة  بها فتتخصص  املنوطة  االختصاصات 
والرقابة والسلطة التنفيذية في مهمة تنفيذ القانون والسياسات املقرة 

القانون وتقدمي املشورة القضائية  وتقوم السلطة القضائية بتطبيق 
النظام السياسي  العالقة بني هذه السلطات في أطر يحددها  وجتري 

كما يقره دستور هذه النظم .
وأضاف الرمياوي : وبناء على ذلك ميكن تصنيف مناذج من النظم 
السياسية على أساس وجود فصل نسبي بني السلطات من زاوية العالقة 
املوجودة بينها ، فإذا كانت العالقة قائمة على أساس املساواة والتعاون 
مع  قائمًا  السلطات  بني  الفصل  كان  إذا  أما  البرملاني  بالنظام  فيسمى 
إذا كان  أما  الرئاسي  رجحان كفة السلطة التنفيذية فيسمى بالنظام 
النظام يقوم على أساس تقاسم السلطات بني رأس الدولة ورئيس الوزراء 

عندها يسمى بالنظام شبة الرئاسي أو نصف رئاسي ... 
وقال الدكتور عبد امللك  أن الفصل بني السلطات يؤدي إلى توزيع 
الصالحيات واألدوار بني هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل عملية 
إطار  ضمن   ، احلياة  جوانب  مختلف  في  وال��دول��ة  املجتمع  أم��ور  إدارة 
الدميقراطية التي تتيح لكل األفراد واملؤسسات املشاركة واملساهمة في 
عملية اتخاذ القرار في كل املجاالت، وفي ظل سيادة القانون الذي يخضع 

له جميع املواطنني على اختالفهم، وهم جميعا متساوون أمامه.
وأضاف :  إن الفصل بني السلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية 
تامًا بني  الوقت فإن ذلك ال يعني فصاًل  الدولة، وفي نفس  الستقرار 
في  وتكاماًل  وتشابكًا  تداخاًل  هناك  أن  يعني  وإمنا  الثالث،  السلطات 
ال��وظ��ائ��ف وال��ص��الح��ي��ات مب��ا ي��خ��دم املجتمع وامل��واط��ن��ني وي��ؤم��ن لهم 

مصاحلهم وحقوقهم أهمية فصل السلطات ..  
وأوضح الرمياوي أن الفصل بني  السلطات يحقق التخصص في العمل، 
حيث تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها مبا يفتح املجال واسعا أمام 
إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على أحسن وجه خلدمة املجتمع ، كما 
ويؤدي إلى صيانة حقوق املواطنني وحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها 
وكذلك منع التفرد واالستبداد ، وإلى احترام القانون والنظام واحلفاظ 
على سيادته ، وإلى وتطبيق القانون بشكل متوازن بحيث يكون اجلميع 
متساوون أمامه ،  ويخلق حالة من التوازن بني مختلف الفئات في املجتمع 
إيجاد حالة من التكامل في ظل تقسيم العمل والتخصص فيه. ويوفر 
حالة من الرقابة على عمل السلطات واألجهزة املختلفة في الدولة، وهذا 
يؤدي باستمرار إلى تطوير وحتسني أداء هذه السلطات خلدمة املجتمع. 
لذلك فإن مبدأ الفصل بني السلطات من أهم دعائم املجتمع الدميقراطي 

اخلاضع لسيادة القانون .

حلقة نقاش في طولكرم حول ارتفاع
 نسبة الطالق بني األزواج العاملني 

ط��ول��ك��رم - أوص���ى م��ش��ارك��ون وم��ش��ارك��ات في 
الطالق بني  ارتفاع نسبة  بعنوان"  نقاش  حلقة 
العاملة  املرأة  جمعية  نظمتها  العاملني"  األزواج 
برنامج  مع  بالتعاون  طولكرم  مبدينة  للتنمية 
األمم املتحدة االمنائي "UNDP" امس، بتعزيز 
والرجل بحقوقهم  املرأة  دور االعالم في تثقيف 
الزوجية وواجباتهم جتاه بعضهم، وتنظيم املزيد 
التثقيفية  والندوات  واللقاءات  العمل  ورش  من 
ووسائل  املدنية  املؤسسات  عبر  والرجال  للنساء 
ارشاد  وض��رورة عقد جلسات  واملساجد،  االع��الم 
زوجي قبل الزواج، باالضافة ملطالبة كافة جهات 
االختصاص بالعمل على احلد من مشاكل الزواج، 
وتوفير أسباب الراحة للزوجات العامالت ليتمكن 
امللقاة  وامل��س��ؤول��ي��ات  االع��م��ال  بكافة  القيام  م��ن 
عليهن، وكذلك املطالبة بإقرار قانون لزيادة مدة 
حضانة الزوجة العاملة، ورفع سن الزواج للفتيات 
وان��ش��اء دائ���رة لتنفيذ االح��ك��ام  ال��ى 18 ع��ام��ًا، 
الشرعية الصادرة عن احملاكم الشرعية ملا ينتج 

عن تأخيرها من ضرر على املرأة.
وقد حتدث في اللقاء الذي أدارته معالي أبو 
من  ك��ل  ط��ول��ك��رم،  ف��ي  اجلمعية  منسقة  م��وس��ى 
العديلي  ف��اروق  الشيخ  طولكرم  محكمة  قاضي 
ومفتي احملافظة الشيخ عمار البدوي واحملامية 

والرؤية  الطالق  العديلي  وت��ن��اول  اخل���راز،  الهام 
الشرعية له وأسباب وقوعه وارتفاع نسبته مشيرًا 
الى أنه مت تسجيل 345 حالة طالق في احملافظة 
خالل العام 2011 وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع 
طولكرم  محافظة  تكون  وتكاد  السابقة  االع��وام 
االولى في فلسطني في عدد حاالت الطالق، وأشار 
العديلي الى أن اخلالف على العمل واالجر املادي 
الذي تتقاضاه املرأة مقابل عملها هو أحد أسباب 
الطالق مشددًا على أهمية ايالء عقد الزواج الذي 
وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه "عقد غليظ"، 
االهمية الكافية للمحافظة عليه ألنه مبوجبه 
العديلي  الصاحلة، كما تناول  انشاء االسرة  يتم 

تكرمي االسالم للمرأة ومنحها حلقوقها .
م��ن ج��ان��ب��ه، ت��ن��اول ال��ش��ي��خ ال���ب���دوي أس��ب��اب 
مفاهيم  في  خلل  وج��ود  أهمها  من  التي  الطالق 
السلوكية،  واالن��ح��راف��ات  ال��زوج��ني  ب��ني  ال����زواج 
الزوجني،  والرغبات بني  االم��ور  وتضخيم بعض 
وخ���الف���ات م��ال��ي��ة وأخ���ط���اء ي��رت��ك��ب��ه��ا ال��زوج��ني 
مؤكدا   ، الطالق  ال��ى  وت��ؤدي  االي��ام  مع  وتتراكم 
على أن موضوع ارتفاع نسبة الطالق بني العاملني 
أمر بحاجة الى دراسة، مشيرًا الى أننا ال نستطيع 
اخراج هذه الفئة دون غيرها من فئات املجتمع 
في  العاملة  غير  أو  العاملة  امل��رأة  تشترك  فقد 

الكثير من العوامل التي تؤدي بدورها الى الطالق، 
فيما أكد على أن نفقة الزوجة هي من مال زوجها 

حتى لوكانت مليونيرة .
من جهتها، حتدثت احملامية اخلراز عن الرؤية 
النسوية للمطلقات ومعاناتهن والصعوبات التي 
الكثير  هناك  أن  مؤكدة  احمل��اك��م،  في  تواجههن 
من حاالت الطالق تتم في احملافظة بعد مضي 
ال��زواج 10-15 عاما وليس في  فترة طويلة من 
بداياته ،مؤكدة ان 20% من النساء الفلسطينيات 
مطلقات،حيث تشهد محافظة طولكرم النسبة 
األكبر في حاالت الطالق على مستوى احملافظات 
الشمالية ،وروت اخلراز قصة سيدة عمرها 63 عاما 
تصارع  وتركت  قصيرة  فترة  قبل  زوجها  طلقها 
الطالق  اسباب  اخل��راز  لوحدها،وتناولت  احلياة 
النساء  مالية،اجتماعية،ووعي  باسباب  املتمثلة 

ورفضهن للعنف والظلم الى ما ال نهاية.
اللقاء  الى أن هذا  أبو موسى   بدورها، أشارت 
بضرورة  العاملة  امل��رأة  جمعية  من  إميانا  يأتي 
تسليط الضوء على القضايا احلساسة في املجتمع 
الى دور  واآلخ��ذة بالظهور في مجتمعنا ؛مشيرة 
اجلمعية وجهودها في مطالبة جهات االختصاص 
بتناول قضايا املرأة في املناهج الدراسية والعمل 

على تعديل القوانني التي تضطهدها.

مبعدو املهد يثمنون عقد اجتماع املنظمة 
العربية حلقوق اإلنسان في غزة

جنني- علي سمودي - ثمن "مبعدو كنيسة املهد" في غزة عقد اجتماع "املنظمة العربية 
حلقوق اإلنسان" أمس في غزة على شرف ذوي األسرى واألسرى احملررين ومبعدي كنيسة املهد 

واألسيرة احملررة املبعدة هناء شلبي.
وأكد الناطق باسم مبعدي كنيسة املهد فهمي كنعان في مداخلة له، على أهمية هذه اخلطوة 
النوعية، بعد أن قدم شكره وتقديره لالمني العام للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان عالء شلبي 
ولرئيس مجلس األمناء للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان راجي الصوراني وكافة أعضاء مجلس 

األمناء.
واستعرض كنعان املمارسات العنصرية التي يتعرض لها األسرى من منع الزيارات ألهالي غزة 
منذ ستة أعوام إلى سياسية العزل االنفرادي إلى سياسة اإلهمال الطبي والعديد من املمارسات 
التي تخالف األعراف واملواثيق الدولية، مؤكدا على ضرورة التدخل العاجل إلنقاذ حياة األسرى 

في سجون االحتالل وفضح االعتداءات على األسرى.
وأوضح كنعان أمام أعضاء املنظمة إلى معاناة مبعدي كنيسة املهد في غزة والدول األوروبية 
أع��وام وكذلك منع ذوي  زيارتهم في غزة منذ تسعة  املبعدين من  ومنع ذوي  أع��وام  منذ )10( 
املبعدين في صفقة وفاء األحرار وعددهم )163( مبعدا من زيارة ذويهم عن طريق معبر بيت 

حانون )ايرز(.
وشدد على ضرورة التدخل من اجل إنهاء معاناة املبعدين، وسلم كنعان رسالة من مبعدي املهد 
تشرح معاناتهم، وتؤكد على أن االحتالل قد انتهك القانون الدولي عندما أقدم على إبعادهم، 
وضرب بعرض احلائط االتفاق الذي ابرم بني السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي قبل 

عشرة أعوام.
املبعدين ضمن  إدراج قضية  أهمية  املبعدين حامت حمود، على  أكد ممثل  أخ��رى،  من جهة 
إلى جانب قضية األسرى في  إنهاء معاناتهم  العربية حلقوق اإلنسان من اجل  املنظمة  أولويات 

سجون االحتالل، مؤكدا أن غالبية املبعدين كانوا أسرى في السجون االسرائيلية.   
وكان قد حضر االجتماع كل من جلنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية وممثل عن وزارة 
األسرى في غزة، ومؤسسة مهجة القدس ومؤسسة األسرى واحملررين حسام ومنظمة أنصار األسرى 

ولفيف من الشخصيات الوطنية.

ورشة عمل في اخلليل 
حول "العمل التطوعي واالعالم"

اخلليل - غيث غيث - نظم املركز الكوري الفلسطيني التابع لبلدية اخلليل ورشة عمل ملجموعة 
من متطوعيه حول العمل التطوعي واالعالم.

العمل  إب��راز دور  العزيز نوفل، وناقشت مدى أهمية االع��الم في  الورشة الصحفي عبد  وأدار 
التطوعي املجتمعي، واهمية تعزيز الدور التطوعي من خالل وسائل االعالم، وآليات خدمة اإلعالم 
في دعم وإجناح الفعاليات التي يقودها املتطوعون من خالل املبادرات التي يتم التخطيط لها أو 
التي تنفذ لفئات مختلفة من شرائح املجتمع، والسبل التي يتم بها التعاون مع االعالم لتعزيز 

ثقة املجتع بالدور التطوعي واملساندة في جناح البرامج التطوعية. 
واستعرض نوفل دور العمل االعالمي الفلسطيني في نشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز املبادرات 
الشبابية التي تنبع من إماكنيات الكوادر التطوعية والتي تدار داخل املؤسسات الوطنية التي 
تعنى بالعمل التطوعي، مشيدًا بالدور الذي تلعبة بلدية اخلليل في خدمة قطاع الشباب والتطوع 
على مستوى اخلليل بشكل خاص والوطن بشكل عام وربط مواهب الشباب ومبادراتهم بالعديد 

من اخلدمات املجتمعية. 
واشاد نوفل بآليات استقطاب وسائل االعالم واشراكها باملبادرات الشبابية النوعية ذات الطابع 
املجتمع من اجل احلفاظ على رسالة العمل التطوعي وتعزيزه بني فئات املجتمع، مستعرضا الدور 
اإلعالمي الذي تلعبه وسائل اإلعالم العاملية في رفد العمل التطوعي، مقدما مناذج حية وواقعية 

عن الشراكة ما بني اإلعالم والتطوع وواقع الشباب.
وقدم شرحًا عن أهمية إستخدام الوسائل التكنولوجية خلدمة االعالم الشبابي والتطوعي 
وليس االقتصار على نوع واحد من أنواع اإلع��الم، معتبرًا أن وسائل اإلعالم هي شريك أساسي 
اخلطط  لكل  مرافقة  إعالمية  خطة  وضع  بأهمية  مشيدًا  والتقييم،  والتنفيذ  التخطيط  في 
املؤسسات  داخ��ل  التطوعي  للعمل  الدميومة  على  واحلفاظ  الرقي  أجل  من  باملبادرات  املتعلقة 

الفلسطينية.  

لقاء تنسيقي يجمع 
أدباء الداخل وجنني 

 
جنني- علي سمودي - نظمت مديرية الثقافة في محافظة جنني، امس، بالتعاون مع االحتاد 
وادباء  الفلسطيني  الداخل  ادباء  جمع  الذي  االول  لقاءها  والعرب  الفلسطينيني  للكتاب  العام 
املشترك، مؤكدين على وحدة اجلسد  الفلسطيني  الثقافي  الهم  محافظة جنني لالطالع على 

الفلسطيني  الذي ال يفصله جدار او احتالل الن الهم والشأن الثقافي مشترك.
الداخل ومحافظة جنني،  اللقاء الذي حضره عشرات االدباء والكتاب والشعراء من   وخالل 
اكد املتحدثون ان الهم الثقافي الفلسطيني مسؤولية مشتركة، داعني اصحاب االقالم ان يسخروا 
اقالمهم خلدمة املجتمع الفلسطيني والطفل واالسرة الفلسطينية، مشددين على ان القلم الذي 

ال يحمل الهم الفلسطيني ال ميثل االدب الفلسطيني. 
ودعا املشاركون ليكون هذا اللقاء مدخل لعقد سلسلة فعاليات مستقبلية، مؤكدين أن الشعراء 
والكتاب واالدباء هم رواد املجتمع والنخبة التي يعول عليها في قراءة صحيحة للواقع واستشراق 
املستقبل لالبد في ان تكون رائدة وخالقة في مواجهة الواقع الذي ال يتالءم مع قيمنا وعاداتنا 
أن هذه مسؤولية  الى غاية اسمى، مؤكدين  االدب��اء هدفا للوصول  التواصل فيما بني  وتنظيم 
مشتركة بني االسرة االدبية لتعزيزها والتاكيد على اهميتها كي يتسنى للجمع الثقافي العمل 

من اجل رفع املستوى الثقافي والنهوض به.
وشددوا على ضرورة االرتقاء باملستوى االدبي والفني لالديب ألن ذلك امر في غاية االهمية 

حيث ينعكس بال شك على الذائقة الفنية للقارئ الفلسطيني.

مناشدة 
رئيس حترير جريدة ے احملترم، 

عمال بحرية الرأي والتعبير، نرجو من 
حضرتكم نشر ما يلي: 

مناشدة للسيد الرئيس محمود عباس 
ودولة رئيس الوزارء احملترمني

اتوجه  عايش  احمد  داوود  احمد  ان��ا 
معاناتي  الي��ق��اف  امل��ن��اش��دة  بهذه  اليكما 
مع امل��رض حيث تعرضت حل��ادث سقوط 
مما   2011/6/6 بتاريخ  مرتفع  مكان  من 
ادى الى حدوث كسر في الفقرة القطنية 
االول���ى وك��س��ر ف��ي اجلمجمة وك��س��ر م��زاح 
داخل مفصل الرسغ االيسر، وأدى احلادث 
الى شلل في يدي اليسرى االمر الذي ادى 
الى عدم متكني من ممارسة عملي جراء 
هذا احلادث حيث انني اعيل عشرة انفار 
لهم  اوف����ر  ان  اس��ت��ي��ط��ع  ال  االن  اص��ب��ح��ت 
لقمة خبز ، انني اناشدكما كي امتكن من 
لتثبيت  اخ��رى  جراحية  عملية  اج���راء 
وزراع����ة عظم  ال��ب��الت��ني  ب��واس��ط��ة  الكسر 
مكان الكسر واعادة شكل الرسغ والساعد 
االيسر لوضعه الطبيعي، وكي امتكن من 
كما  ب��ك��رام��ة،   ليعيشوا  ابنائي  اعيل  ان 
مركزية  طبية  جلنة  بتشكيل  اناشدكما 
الطبية  واالخطاء  العجز  نسبة  لتحديد 

التي عانيت منها. 
ادامكما الله ذخرا لنا.
احمد داوود احمد عايش

ورشة عمل طبية في بيت حلم 
التلطيفية وتخفيف  للرعاية  السديل  استقبلت مؤسسة  بنورة-  ناصر  بيت حلم- 
االلم ملرضى السرطان واالمراض املزمنة في بيت حلم وفدا دوليا متخصصا في الرعاية 
التلطيفية من تشيلي، وذلك بالتعاون مع جمعية اغاثة اطفال فلسطني، لعقد ورشة 

عمل طبية.
مريا  والدكتورة  االطفال،  ب��اورام  املختصة  كترينا  الدكتورة  من  الزائر  الوفد  وتكون 

املختصة بالرعاية التلطيفية.
الرعاية  في  واالخصائية  السديل  مؤسسة  ادارة  مجلس  رئيس  ذوي��ب  امل  وقدمت 
التلطيفية خالل الورشة نبذة عن وضع ومستوى الرعاية التلطيفية وعن أهمية وضرورة 
وجودها في فلسطني، وقدمت ايضا حملة عن التطور امللحوظ ملؤسسة السديل واالجنازات 

التي قامت بها املؤسسة خالل الثالث سنوات املاضية.
وعرض الوفد التشيلي وضع وتطورات الرعاية التلطيفية في تشيلي، وقدم محاضرات 

في مجال عالج األورام والرعاية التلطيفية واخلبرات املمكن االستفادة منها.
وحضر ورشة العمل عدد من اساتذة اجلامعات الفلسطينية، وموظفون من املستشفيات 
ومن مؤسسات املجتمع احمللي ومتطوعو السديل واملواطنون، الذين سيروجون للرعاية 

التلطيفية واهميتها في حتسني نوعية حياة مرضى السرطان واالمراض املزمنة.

مستشفى بيت جاال احلكومي 
يستقبل وفدا طبيا تشيليا

جمعية  مع  بالتعاون  احلكومي  جاال  بيت  مستشفى  استضاف  بنورة-  ناصر   - حلم  بيت 
اغاثة اطفال فلسطني وفدا طبيا من التشيلي، وانهى الوفد الطبي اجراء 35 عملية جراحة 

االطفال.
واشاد الدكتور زياد شقير مدير مستشفى بيت جاال باالداء العام للبعثة التشيلية، وبأطباء 
املستشفى واملمرضيني وكافة العاملني الذين واصلوا الليل بالنهار إلجناز هذه املهمة الضرورية 

في هذه الظروف الصعبة، وقامت البعثة بتشخيص حوالي 75 حالة مرضية اخرى.
وثمن الدكتور زياد شقير تعاون جمعية اغاثة فلسطني التي تقوم بإرسال العديد من الوفود 

االجنبية الطبية في جميع التخصصات من اجل مساندة ومساعدة ابناء شعبنا.

هيئة إدارية جديدة جلمعية رعاية االيتام بأريحا

 لقاء للصيدالنيني في محافظة بيت حلم
الفرعية لنقابة الصيادلة فرع بيت حلم وحتت  اللجنة  – جورج زينه - نظمت  بيت حلم 
رعاية شركة بيت جاال لصناعة االدوية لقاء صيدالنيا في فندق بيت حلم، بحضور مدير صحة 
محافظة بيت حلم د.محمد عيسى رزق ورئيس اللجنة الفرعية إلطباء بيت حلم د.محمود ابراهيم 

وممثلني عن نقابة طب االسنان وعدد كبير من الصيادلة.  
للصيادلة مؤكدا على  ودعمه  الصيدالني  النقابي  للعمل  رزق على دعمه  د.محمد  اكد  وقد 

ضرورة االلتزام بانظمة وقوانني مزاولة مهنة الصيدلة. 

اري���ح���ا- خ��ال��د ع���م���ار-  ال��ه��ي��ئ��ة االداري����ة 
واحملتاجني  االيتام  رعاية  جمعية  انتخبت 
االداري��ة  هيئتها  أعضاء  أريحا  في  اخليرية 
اجل���دد ب��ال��ت��زك��ي��ة وه���م: ال��ش��ي��خ ح���رب جبر 
عفاني رئيسًا، احلاج رشيد علي حجازي نائبًا، 

عماد فارس زكي فارس امينًا للسر، سعيد عطا 
من  ك��ل  وعضوية  للصندوق،  امينًا  القاضي 
ابراهيم  املهندس علي  محمد احمد احل��واش، 

دعيق، والدكتور فاخر ابراهيم ابوسته.
وج����رت االن��ت��خ��اب��ات ب��ح��ض��ور م��دي��ر ع��ام 

ف��دوى  الداخلية  وزارة  ف��ي  االداري����ة  ال��ش��ؤون 
الشاعر وممثل داخلية اريحا صبري حوامدة 
ومرمي ابو كوش ونسرين الصفدي من مديرية 
الشؤون االجتماعية، كما مت إقرار التقريرين 

املالي واالداري.


