
Monday 13 February 2012    13 االثنني  2012/2/13 محليات

روضة بردج 
اعالن عن بدء التسجيل

تعلن اكادميية بردج عن بدء التسجيل لصفوف الروضة لعام )2012 - 2013( 
حسب االعمار  التالية:

• بستان اول 	K3 3 سنوات
• بستان ثان 	K4 4 سنوات

• متهيدي 	K5 5 سنوات
كما نتشرف بدعوتكم لزيارة  الروضة والتعرف على برامجها الذهنية 

والرياضية واحلركية  حيث جتدون :
•وسائل تعليمية متطورة 	

•وسائل ترفيهية  	
•ساحة ألعاب خارجية  	

•غرفة فن 	
•غرفة زوايا اخليال 	

•فيديو وتلفزيون 	
•نشاطات ال منهجية 	

•اعداد منوذجية  داخل الصفوف 	
•تدفئة مركزية 	

•مواصالت من والى الروضة 	

* يشرف على الروضة نخبة من املعلمات املتخصصات في رياض االطفال
العنوان : طريق رام الله - القدس/خلف سبيتاني سنتر

هاتف : 2347336 / فاكس: 2347337

ز2/12)6(

السلطة الوطنية الفلسطينية 
وزارة احلكم احمللي

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء / قرى كوبر - برهام - جيبيا

اعالن توظيف
تعلن  اللجنة احمللية للتنظيم والبناء لقرى كوبر - برهام - جيبيا 

عن حاجتها لتعيني :
اللجنة في قرية  1. مهندس/ة معماري/ة للعمل لديها بدوام جزئي في مقر 

كوبر ، وفق الشروط التالية :
ان يكون/تكون تخصص هندسة معمارية 1 .

ان يكون/تكون من  سكان محافظة رام الله والبيرة 2 .
ان يكون لديه/ا خبرة ال تقل عن خمس سنوات 3 .

ان ال تكون له/لها صلة مبكتب او شركة تابعة لنقابة املهندسني 4 .
االملام ببرامج الكمبيوتر الرئيسية والبرامج الهندسية 5 .

املقدرة على مباشرة العمل من 2012/3/1. 6

اللجنة  مقر  في  جزئي  بدوام   للعمل  مساح   .2
2012/2/14 في مقر  تقدم طلبات التوظيف مرفقة  بالسيرة  الذاتية ابتداء من 
على  او  الظهر  بعد  من  الثانية  حتى  صباحا  العاشرة   الساعة   من  يوميا  اللجنة  

الفاكس رقم : 2816262 .
لالستفسار االتصال على جوال رقم : 0599782961

العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا في  2012/2/28 من الساعة   املقابالت يوم الثالثاء 
مقر اللجنة احمللية.

رئيس اللجنة احمللية للتنظيم والبناء 
لقرى كوبر - برهام - جيبيا
عبدالكرمي دار يوسف
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في حالة وجود أسئلة الرجاء االتصال على هاتف رقم 022985254 ، 
فاكس، 022985255 ،جوال 0599525094

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

http://www.shams-pal.org

احملوراملتحدث#

1
الدولي،  القانون  قفيشة،أستاذ  الدكتور:معتز 

في جامعة اخلليل
عقوبة اإلعدام في القانون الدولي

2
الهيئة  مكتب  :مدير  األطرش  فريد  احملامي 

املستقلة  حلقوق اإلنسان في جنوب الضفة
في  ية  ر لسا ا نني  ا لقو ا في  م  ا عد إل ا بة  عقو

فلسطني

3
الدكتور:مهند استيتي،أستاذ القضاء الشرعي 

في جامعة اخلليل
عقوبة اإلعدام في الشريعة اإلسالمية

مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية »شمس«
Human Rights & Democracy Media Center” SHAMS”

دعوة  للمشاركة في ندوة قانونية حول
احلق في احلياة:املطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام بني الرفض والتأييد

القانونية  يتشرف مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية »شمس«، بدعوتكم/ن للمشاركة في الندوة 
التي سيعقدها املركز بالتعاون مع العيادة القانونية في جامعة اخلليل، حول :«احلق في احلياة:املطالبة بإلغاء 
11:00 صباحًا في  عقوبة اإلعدام بني الرفض والتأييد »وذلك يوم الثالثاء 2012/2/14 في متام الساعة 

مبنى األنشطة الطالبية املدرج الكبير،وسيشارك في الندوة كل من:
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# » وفي السماء رزقكم وما توعدون « ^

أضخم عروض العمرة لهذا العام

ديناراابتداء من

هذا العرض فقط مع .....

للطيران والحج والعمرةشركة المصري الدولية

165
برامج مميزة 5 و 4 و 3 جنوم برامج vip  ، تأجير فنادق للشركات واملجموعات 

واملؤسسات بأسعار خاصة 
 الوحيدون الذين نلنا شرف اسكان جميع حجاج فلسطين لعدة سنوات في فنادق 5 نجوم 

على بالط الحرم في المدينة المنورة هذا الشرف الذي نعتز به اينما كنا  
شركة املصري الدولية للطيران واحلج والعمرة بجميع فروعها ووكالئها في فلسطني

نابلس – عمارة احلواري – دوار احلسني – ط 4 – هاتف 092333757 فاكس 092337738 
 0599800026 ج���وال  ال��ل��ؤل��ؤة  ع��م��ارة   – دورا   – وال��ع��م��رة  للحج  م��واك��ب  ش��رك��ة   – اخل��ل��ي��ل 

نحن األوائل بعون اهلل  ..... شعارنا وهدفنا وغايتنا  من تعامل معنا يعرفها

ُعمرة 
راً   6 أيام في مكة فنادق مستوى 4 جنومب������

 3 أيام في املدينة في املنطقة املركزية  فقط 

عمرة 7 ليال ،  فنادق مستوى 4 جنوم

رحالت عمرة بالطائرة جوا 3 أيام ليلتني 
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ABDO Leasing Co.ABDO Leasing Co.
شركة عبده للسيارات والتأجير والليسنج والتمويل

عرض خاص حتى 2012/2/29

للمراجعة واالستفسار

معرض عبده للسيارات 
 الشيخ جراح - بجانب حرس الحدود

ب��  64.999 شيكل

بدون 
دفعة اولى

بدفعة شهرية

 1299 شيكال

متوي�������ل حت��������ى

 ٪100 
مل�����دة 60 ش����������هرا

ستروين بيكاسو 2008  

سعر الدفتر   100.600 شيكل

يا ب���الش

س�����ي�����ارات 
ت����رخيص
ال�����ق�����دس

ستروين بيكاسو 

7 ركاب

حملة تكسير االسعار

تلفون 5402540-02 -  5811999-02 - ،،، فاكس 02-5811147

7 ركاب

مؤمتر في جنني حول "حق االشخاص ذوي االعاقة في العمل"
والتاهيل  للرعاية  اجلليل  جمعية  ام��س  عقدت   - س��م��ودي  –علي  جنني 
املجتمعي اخليرية مؤمتر حتت عنوان "حق االشخاص ذوي االعاقة في العمل" 
املدني"، بحضور احملافظ قدورة موسى  املجتمع  ضمن برنامج "تعزيز مشاركة 
ووكيل وزير العمل حسن اخلطيب وممثلي املؤسسات االمنية واملدنية والرسمية 

واملؤسسات املهتمة بذوي االعاقة. 
وافتتح املؤمتر بكلمة رئيس جمعية اجلليل عبد الرازق ابو الهيجاء مؤكدا 
مع  املجتمع  الى  ويخرجون  ذاتهم  ليشلكوا  للمعاقني  الوعي  خلق  ض��رورة  على 
توفير املوارد البشرية لهم وضرورة مواكبة املعاقني للبيئة وموائمة املؤسسات 
لهم، ومشيرا الى ضرورة تكثيف عقد ورشات عمل وندوات ومؤمترات توعوية 
ذوي  لالشخاص  االجتماعية  املناصرة  اج��ل  م��ن  احمللي  للمجتمع  وتثقيفية 

االعاقة. 
ذوي  اشخاص  قانون  تفعيل  العمل على  وشدد احملافظ موسى على ض��رورة 
االعاقة القاضي بتشغيل 5% من ذوي االعاقة في املؤسسات احلكومية واخلاصة، 
مؤكدا على ضرورة عمل مشاريع تنموية مستدامة لتشغيل العاطلني عن العمل 

من ضمنهم فئة االحتياجات اخلاصة. 
انها من  البطالة في فلسطني، مؤكدا  الوكيل اخلطيب عن مشكلة  وحتدث 
موضحا  االسرائيلي،  االحتالل  ظل  في  وخاصة  واملستعصية  الصعبة  القضايا 
ال��وزارة تعمل على ايجاد السبل الستيعاب العاطلني عن العمل، مشيرا الى  ان 
ان وزارة العمل تعمل على توظيف 5% من ذوي االحتياجات اخلاصة، ومؤكدا ان 
وزارة العمل من واجبها الوطني ان تهتم بهذه الفئة وتعمل من اجل ان يأخذ ذوي 

االحتياجات اخلاصة الدور الكبير في املجتمع. 
والقى جمال ابو العز مدير جمعية اجلليل كلمة حول دور اجلمعية والشركاء 
في جتنيد املجتمع احمللي نحو املناصرة املجتمعية، ومشيرا الى أنها قدمت الكثير 
من املبادرات املجتمعية واحلمالت لصالح حقوق االشخاص ذوي االعاقة الواردة في 
قانون حقوق املعاقني والالئحة التنفيذية بغرض حتقيق املساواة وتكافؤ الفرص 
واملشاركة املجتمعية وتطوير املسؤولية االجتماعية من حيث املستوى والنوع 
وتطوير قدرات االشخاص املعاقني واسرهم في مجال التعامل مع بنود القانون 

وحتقيق اكبر قدر من التشبيك وبناء الشبكات االهلية واحلكومية. 
وتطرق ابو العز الى أن أهداف املشروع حتقيق التمكني االجتماعي لالشخاص 
املؤسسات  بني  والتشبيك  االجتماعية  تطوير مسؤولياتهم  من خالل  املعاقني 
بني  املجتمعي  احل��وار  استراتيجية  وتعزيز  املعاقني  تأهيل  مجال  في  العاملة 
وبناء  املعاقني  حقوق  مجال  في  االيجابي  التغيير  الح��داث  املجتمع  مؤسسات 

قدرات اجلمعية في مجال االدارة واالمتتة ورفع قدرات املعاقني واسرهم والعاملني 
في املؤسسات في مجال القانون.

وقدم حسني حمدان من مديرية العمل في جنني ورقة عمله حول حق املعاقني 
في التشغيل، مؤكدا ان االهتمام بقضية املعاقني باتت من االمور التي تستدعي 
العمل من أجل الوصول بها ملرحلة التأهيل والتشغيل بديال عن الرعاية وفقا 
انسجاما  وفلسطينيا  وعربيا  دوليا  القانونية  واالس��س  املفاهيم  من  ملجموعة 
مع قدراتهم وامكانياتهم الكامنة للزج بها في اطار العملية التنموية بشقيها 

االجتماعي واالقتصادي.
ورق���ة عمل  لنقابات ع��م��ال فلسطني  ال��ع��ام  م��ن احت���اد  ري���اض كميل  وق���دم 
اجتماعية  وشريحة  بفئة  االهتمام  ان  الى  مشيرا  االعاقة،  ذوي  تشغيل  حول 
االجتماعية  مسؤولياتنا  ام��ام  الوقوف  جميعا  منا  تتطلب  املجتمع  اف��راد  من 
احلياة  الله  منحها  التي  الفئة  لهذه  الكرمية  احلياة  يكفل  مبا  واالقتصادية 
ونساعد في تلبية حاجاتها املادية واملعنوية حيث يكون هذا التوجه من قبل 

جميع افراد املجتمع.
 واضاف ان ما يهمنا هو حق املعاق في التشغيل والذي يعتبر من اهم احلقوق 
التي توليها تشريعات وقوانني خاصة من اندماج املعاق في املجتمع الذي يعيش 
فيه من اجل ان يساهم في العملية البنائية في املجتمع وكذلك العمل على حل 
اشكالياته الشخصية في العيش بحرية وكرامة تكفل له االستكرار في احلياة.

وطالب بضرورة فتح مراكز تدريب وتأهيل لتعليم املعاقني مجموعة من املهن 
حسب اعاقته وضرورة توفير فرص عمل لهؤالء االشخاص بأكثر من %5 .

كما طالب اجلهات املرخصة واملنشآت االقتصادية بضرورة توفير وموائمة 
املكان املناسب لهم.  

واكدت صبيحة غامن من اللجنة التنسيقية للمؤسسات العاملة في مجال 
االعاقة والتأهيل على ضرورة حتديد الفرص في السوق مهما كان حجم العمل 
املقترح وطبيعته سواء كان فردي او جماعي وضرورة اجناز دراسات شاملة للتحقق 
واك��دت على ضرورة  توفرها،  لعدم  االعاقة  ذوي  لالشخاص  البطالة  من حجم 

موائمة االنشطة مع البيئة وخاصة في املناطق الريفية.
واكد املشاركون على ضرورة تعزيز التدابير الفعالة للحد من االعاقة واثار 
العجز في املجتمعات احمللية وحتقيق املشاركة الفعالة لالشخاص املعاقني حتقق 
لهم الفرص املتكافئة وجتنيد املجتمع احمللي للتاثير في السياسات العامة لصالح 
حقوق واحتياجات االشخاص ذوي االعاقة وحتقيق استراتيجية عمل متكاملة 

ملؤسسات التاهيل تضمن خدمات متكاملة لهم في احملافظة. 

استكمال االستعدادات 
لعقد املؤمتر الوطني الرابع للثالسيميا 

الرابع  الوطني  املؤمتر  فعاليات  البيرة  في  الثالثاء  غ��دا  تنطلق    - سليم  احمد   – البيرة 
العليا  الوطنية  اللجنة  الذي يقام على مدار يومني مببادرة من  "الثالسيميا: إجناز وطموح"، 
للثالسيميا، وبالتعاون مع االحتاد العاملي للثالسيميا، وحتت رعاية وزير الصحة الدكتور فتحي 

أبو مغلي.
وذكر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤمتر، رئيس جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا الدكتور 
بشار الكرمي، أن املؤمتر يكتسب أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه فرصة ملراجعة جتربة املؤسسات 
املختلفة في التعاطي مع املرض، ال سيما خالل العامني املاضيني. وقال الكرمي: عندما عقد املؤمتر 
العام 2013"،  الثالسيميا  رفع شعار "نحو فلسطني خالية من  العام 2009، مت  الثالث  الوطني 
وبالتالي فإن املؤمتر يشكل محفال مهما لبحث ما أجنز خالل الفترة التي تلت املؤمتر الثالث، 

واستعراض خطط املؤسسات املختلفة املعنية مبرض الثالسيميا.
وأضاف: املؤمتر سيفسح املجال لبحث النقاط اإليجابية والسلبية في تعاطي املؤسسات املختلفة 
مع الثالسيميا، إلى جانب بحث خطط عملها. ولفت إلى محورية املؤمتر جلهة استعراض تصورات 
الوزارات، فيما يتعلق باخلدمات اخلاصة باملرضى، سواء في مجاالت الصحة، أو العمل أو التعليم. 
وذكر أن املؤمتر سيشهد مشاركة مئات الكوادر الصحية، وممثلي مؤسسات رسمية وأهلية، إضافة 
إلى خبراء من اخلارج، خاصة من االحتاد الدولي للثالسيميا. ونوه إلى أنه سيتم خالل املؤمتر 
تقدمي نحو 15 ورقة علمية، سيقدمها مختصون مبرض الثالسيميا من داخل الوطن وخارجه، 
املرضى حول تطلعاتهم من  املؤمتر تقدمي مداخالت من قبل عدد من  أنه سيتخلل  إلى  مشيرا 
املجتمع احمللي. وذكر أنه مت حتقيق العديد من اإلجنازات فيما يتعلق باحلد من معدل اإلصابات 

اجلديدة باملرض في األراضي الفلسطينية.
وقال: قبل العام 2000، كانت تسجل سنويا 40 إصابة جديدة باملرض في األراضي الفلسطينية، 
بينما وصلت هذه النسبة إلى حالة واحدة العام 2010، ما ينسحب على العام املاضي حيث سجلت 

إصابة واحدة أيضا، وبالتالي فنحن نريد أن جنعل مرض الثالسيميا جزء من التاريخ.
وأضاف: يجب تكثيف اجلهود من أجل حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للمرضى، خاصة فيما 
يتعلق بقطاعي العمل والتعليم، فهناك مثال 35 خريجا جامعيا ضمن املرضى وهؤالء يستحقون 

أن تتوفر لهم فرصة عمل، ليساهموا في تطور املجتمع.

جميل شحادة يشيد بإعالن الدوحة
رام الله - أكد جميل شحادة األمني العام للجبهة العربية الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية أن اعالن الدوحة أزال أهم العقبات التي كانت حتول دون حتقيق املصاحلة.  
واعتبر شحادة أن هذا اإلتفاق يفتح املجال لتنفيذ كافة قرارات اللجان كلجنة احلريات وجلنة املصاحلة 
املجتمعية وجلنة منظمة التحرير والوصول إلى إنتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.  وحتدث 
شحادة عن الوضع السياسي العربي والثورات العربية املتتالية آماًل أن تكون هذه الثورات ملصلحة القضية 

الفلسطينية وأن تنال هذه الشعوب حريتها وتقرر مصيرها بذاتها.
 جاء ذلك خالل اجتماع موسع مع قيادة إحتاد جلان كفاح املرأة الفلسطيني حضره أعضاء املكتب 
السياسي مفلح نادي وحسام إستيتة وعدد من أعضاء اللجنة املركزية ومسؤولة اإلحتاد إبتسام زيدان 

ومسؤوالت اإلحتاد في كافة مناطق الضفة الغربية.
 وشدد شحادة على ضرورة العمل من أجل تنفيذ املصاحلة الوطنية بإعتبارها مطلبا شعبيا ومصلحة 

وطنية ال ميكن تعطيلها أو التراجع عنها.

الدفاع املدني: 85 حادث حريق 
وإنقاذ خالل األسبوع املاضي

جنني -علي سمودي - ذكر تقرير إلدارة العالقات العامة واإلنسانية في الدفاع املدني ،أن طواقم 
الدفاع تعاملت مع 42 حادث حريق و43 حادث إنقاذ نتج عنها )24( إصابة في تلك احلوادث خالل 

األسبوع املاضي .
ومركبات  ومحالت جتارية  منازل  في  كانت  احلريق  ح��وادث  أن  ام��س،  ال��ذي صدر  التقرير  وبني 
العمد، ومعظم حوادث اإلنقاذ  الكهربائي واحلرق  ومخازن، نتيجة لإلهمال وعبث األطفال والتماس 
كانت نتيجة حوادث سير وأعطال في مصاعد كهربائية وإخالء وحترير محاصرين وعالقني داخل 

منازل وإنقاذ ممتلكات .
وكانت طواقم الدفاع املدني تعاملت خالل الشهر املاضي مع )174( حادث حريق و)191( حادث 
إنقاذ، كما بلغ عدد الوفيات ثالث حاالت نتيجة حريق منزلني وحادث سير واإلصابات )157( في 

تلك احلوادث.
على صعيد آخر، ذكر التقرير أن إدارة الوقاية والسالمة العامة أصدرت 670 تصريحا بعد الكشف 
على منشآت ومؤسسات وحرف مختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسالمة العامة بعد إجناز 1457 
محافظات  في  كهربائيا  مصعدا  ل���71  عمل  تصريح  ومنح  الكشف  أيضًا  ومت  عليها،  ميدانية  جولة 

الوطن .
املدني  الدفاع  املاضي، في علوم  األسبوع  تدريبية خالل  دورة   20 إمتام عقد  إلى  التقرير  وأش��ار 
والسالمة املنزلية والتوعية واإلرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت ، دور 
حضانات، رياض أطفال، موظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص، مجموعات متطوعني وجمعيات، 
وتنفيذ متارين إخالء، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خالل احلوادث والتأهب واالستعداد 

لها، حيث استفاد منها 2868 متدربا.

"عطاء فلسطني"تختتم حملتها الشتوية 
القدس - اختتمت جمعية عطاء فلسطني 
مئات  استهدفت  التي   "2 وعفا  "دف��ا  حملة 
األطفال من طلبة املرحلة األساسية ، في قرى 
مجلس  مقر  ف��ي  حفل  ف��ي  ال��ق��دس  محافظة 
محلي بيرنباال .  وقالت رجاء أبوغزالة شعث، 
توزيع كسوة شتوية  أنه مت  اجلمعية  رئيسة 
مع  بالتعاون  احتياجا  األك��ث��ر  األط��ف��ال  على 
ال��ق��دس، وأش���ارت  ال��ت��رب��ي��ة وم��ح��اف��ظ��ة  وزارة 
إل���ى أن ال��ك��ن��زات ال��ص��وف��ي��ة مت إن��ت��اج��ه��ا من 
في  احلياة،  بوابة  مركز  من  ومعاقات  معاقني 

بيت حلم .
وقال رائد عواد مدير املسؤولية االجتماعية 
الفلسطينية،التي  االت��ص��االت  مجموعة  في 
مع  الشراكة  إطار  في  تأتي  انها  احلملة  مولت 
اجل��م��ع��ي��ة خل��دم��ة امل��واط��ن��ني ال��ق��اط��ن��ني في 
الفاصل  ل��ل��ج��دار  نتيجة  امل��ت��ض��ررة  امل��ن��اط��ق 

واملستوطنات .
القدس  محافظ  ممثل  بحر  شعالن  وأش��اد 
املواطنني،  بجهود اجلمعية في تعزيز صمود 
وط��ال��ب امل��ؤس��س��ات األخ����رى ب���أن حت���ذو ح��ذو 
اجلمعية في زيادة حجم املساعدات واملعونات 

 ً ظ��روف��ا  يعيش  ال���ذي  الفلسطيني  للشعب 
صعبة للغاية.

التربية  وزارة  ع��ن  اي��ض��ا  احل��ف��ل  وح��ض��ر   

مجلس  وعن  حوشية،  معتز  العالي  والتعليم 
وعن   ، النبالي  توفيق  احل��اج  بيرنباال  محلي 

اجلمعية أدهم العرامني املدير التنفيذي .

قداس احتفالي في كنيسة العذراء بالقدس
النائب البطريركي  ابو انطون سنيورة - ترأس املطران مار سويريوس ملكي مراد  القدس - 
للكنيسة االنطاكية السريانية االرثوذكسية في القدس واالردن وسائر الديار املقدسة، القداس 
االحتفالي االلهي مبناسبة تذكار القديس مار سويريوس بطريرك انطاكية وتاج السريان املتوفي 
في سنة 538 ميالدي وذلك في كنيسة العذراء داخل دير مار مرقس للسريان االرثوذكس في 

البلدة القدمية بالقدس.
وعاون املطران مراد الربان الكاهن شمعون جان والربان الكاهن موسى جيجك ولفيف من األباء 
األجالء والشمامسة ورجال االكليروس وبدأ بقراءة من االجنيل املقدس ثم سيرة القديس بطريرك 
انطاكية تاج السريان ثم صالة خاصة من اجل السالم والعدل واالمن واالمان واحملبة والتعاون بني 

جميع املؤمنني من اجل ان يحل اخلير والسالم العادل في هذه االرض املقدسة.

املكتب احلركي لألخصائيني النفسيني 
واالجتماعيني يعقد دورة مهنية في يطا

 اخلليل - الرواد للصحافة واإلعالم - عقد املكتب احلركي لالخصائيني النفسيني واالجتماعيني 
في اقليم يطا، دورة تدريبية بعنوان "العالقات املهنية وأخالقيات مهنة اإلرشاد التربوي" وذلك 

مبشاركة 20 خريجة من تخصص اإلرشاد واخلدمة االجتماعية وعلم النفس.
وافتتح الدورة امني سر املكتب احلركي في اقليم يطا الدكتور تيسير ابو عرام، مرحبا باملشاركني، 
مشيرا الى ان هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة االنشطة التي ينفذها املكتب احلركي للخريجني اجلدد 
الكسابهم اخلبرات واملهارات املهنية.  وكان املدربون في الدورة التي استمرت ثالثة أيام، نائب امني 
السر الدكتور إبراهيم املصري والدكتور تيسير أبو عرام، وفي نهاية الدورة شكرت املشاركات املكتب 

احلركي، وطالنب بتنفيذ العديد من الدورات واالنشطة املستقبلية.

خالل احياء ذكرى املولد النبوي الشريف

حركة الشبيبة توزع املصاحف في 
الكلية اجلامعية للعلوم التربوية

جنني –علي سمودي - احتفلت حركة الشبيبة الطالبية في الكلية اجلامعية للعلوم التربوية 
في رام الله مبناسبة ذكرى املولد النبوي بسلسلة من الفعاليات واالنشطة الدينية التي شملت 

توزيع نسخ من املصحف الشريف على 200 طالب وطالبه .
وفي بيان صدر عن الشبية ، اوضح ان املبادرات التي نظمتها هدفها تذكير الطالب بسيرة 
الرسول سيدنا محمد عليه السالم وسنته العطرة التي نسير على رسلها وهداها في تعاملنا ونظرتنا 
الى االنسان الذي كرمه الله، وامياننا بسلوك حركة فتح االم التي ربت ابنائها على ان االنسان هو 
اغلى ما منلك والتى تتطابق تطابقا كليا مع العقيدة الشرعية التي تقتضي بان صحة االبدان 

تقدم على صحة االديان .
وقالت الشبيبة "ونحن نعيش ذكرى املولد النبوي الشريف ، فاننا ايضا نتذكر رحيل الرئيس 
الشهيد ابو عمار واصرارنا على السير على خطاه حتى نحقق اهداف وتطلعات شعبنا في احلرية 

والكرامة واقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس بقيادة الرئيس محمود عباس .
واكدت على، حرصها وعملها الدوؤب على تقدمي كل ما من شانه ان يرتقي بالطالب والطالبات 
وصوال الى املستوى الذي يليق باالنسان الفلسطيني الواعي في كافة امليادين . وحظيت املبادرة 
بتقدير الطلبة الذين عبروا عن امتنانهم للحركة التي ترتقي بهمومهم وهموم شعبنا وامتنا 

االسالمية .

دورة تدريبية في رام 
الله حول تأثير الثورات 

العربية على القضية
الفلسطيني  امل���رك���ز  ع��ق��د  ال���ل���ه-  رام 
ل��ق��ض��اي��ا ال��س��الم وال��دمي��ق��راط��ي��ة ورش��ة 
عمل تدريبية ضمن مشروع بناء قدرات 
 Kvinna م��ؤس��س��ة  م��ن  بتمويل  ن��س��وي��ة 
 " ب��ع��ن��وان  بجلستني   ،  Till Kvinna
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى القضية  ال���ث���ورات  ت��أث��ي��ر 
امل��ب��ادرات  ادارة  كيفية  و  الفلسطينية، 

وتنفيذها(
 وحضر اللقاء عدد من ممثلي املؤسسات 
القاعدية في منطقة الوسط والتي متثلت 
ق���راوة بني زي��د،  ن��ادي س��ي��دات  بجمعية 
مركز نسوي بدو، مؤسسة أوج، نادي سيدات 
املركز  م����ؤازرات  م��ن  ومجموعة  بيتونيا، 
الفلسطيني. وحتدث املدير العام للمركز 
الفلسطيني عن تأثير الثورات العربية في 
القضية الفلسطينية، وطرحت املشاركات 

آرائهن وأفكارهن، ومتت مناقشتها.
تدريبهن  مت  الذي  الثاني  املوضوع  أما 
عليه هو الضغط واملناصرة، وكيفية ادارة 
كتابتها  وطريقة  وتنفيذها،  امل��ب��ادرات 
ووضع الهدف العام واالهداف التفصيلية، 
واع��داد  تنفيذها  ي��راد  التي  والنشاطات 
أسبابها  ووض��ع  املشكلة  وحتليل  امل��وازن��ة، 

ونتائجها.
ك��م��ا ي��أت��ي ه���ذا ال��ت��دري��ب ك��ج��زء من 
ال��ت��ي ينظمها  ال��ت��دري��ب��ات  م���ن  س��ل��س��ل��ة 
القاعدية  املؤسسات  من  ملجموعة  املركز 
ب��ن��اء ق���درات نسائية ق���ادرة على  ب��ه��دف 
ه��ذه  وت��ك��ون  وتنفيذها  م���ب���ادرات  وض���ع 
دور  اهمية  ع��ن  وتعبر  م��ؤث��رة  امل���ب���ادرات 
من  بحقوقهن  ويطالنب  السياسي،  امل���رأة 

خالل هذه املبادرة.
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