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محليات

اختتام ورشة برام اهللا حول تعزيز حقوق المرأة الحضرية واالجتماعية والسياسية 
رام اهللا - الحياة الجديدة - ملكي سليمان - اختتمت 
وزارة الحكم المحلي  وحدة النوع االجتماعي ومركز 
التعــاون والســالم الدولي امس( الخميس ) ورشــة 
العمل التدريبية حول تعزيز حقوق المراة الحضرية 
واالجتماعية والسياسية في فلسطين والتي استمرت 
ثالثــة ايام في فندق بيوتي ان برام اهللا بمشــاركة 
150 عضــوة في الهيئات والمجالس البلدية والقرية 
بالضفــة , وبدعــم مالــي مــن مركــز اولــف بالميه 

السويدي.
وأكــدت حنان امســيح مدير وحدة النــوع االجتماعي 
بــوزارة الحكــم المحلي ان العضــوات داخل الهيئات 
المحليــة يواجهــن العديد مــن التحديــات ومن ابرز 
هــذه التحديات خجل وجهل العضوة بالقانون وعدم 
معرفتها بحقوقها داخل الهيئة المحلية مشــيرة الى 
ان الحكــم المحلي تســعى الى تعزيــز دور العضوة 
ليس باشراكها في الدورات التدربيية بل في تعزيز 
الرقابة المالية واالدارية من منظور النوع االجتماعي 
لمعرفة ان كان وجود عالقة اجتماعية أو عدمه وكذلك 
فان هنالك خطة لتأســيس صنــدوق لدعم العضوة 
داخــل الهيئــة من خــالل تمكين العضوة لالشــراف 
علــى مشــروع داخل المجتمــع المحلــي الممول من 
المانحيــن البراز دورهــا الريادي في ذلك, وان وحدة 
النوع االجتماعي تعمل على ان تصبح المرأة رئيسة 
للبلدية والمجلس القروي أو نائبة للرئيس وليســت 

عضوة فحسب.
وقال كايد ميعاري منسق مشاريع المركز: ان الورشة 
هي جزء من مشــروع مدته ثالث سنوات ويهدف الى 

دمج عضوات الهيئات المحلية والبلدية في التخطيط 
وصنــع القــرار علــى مســتوى مجالســهن البلديــة 
والقرويــة وكذلك الجل خلق بيئــة منظمة وبنيوية 
وتنمويــة تكون صديقة لحقوق المــرأة االقتصادية 
والحضاريــة واالجتماعيــة وكذلك لتفعيــل المراكز 
والنوادي النسوية المهمشة في القرى البعيدة ومنحها 
دورا اكبــر فــي التأثير مضيفا ان مــدة الدورة ثالثة 
ايام وتشــارك فيها 150 امرأة من المجالس القروية 

والبلدية.
وقال ســمير منصــور مدير العالقــات العامة ومدير 
دائرة الشــكاوى بمديرية الحكــم المحلي برام اهللا: 
ان الــوزارة ووحدة النــوع االجتماعي مهتمة بقضايا 
وهموم عضوات المجالس المحلية ولديها االستعداد 

التام للتعاون مع الشكاوى التي تقدمها العضوات ضد 
رؤســاء أو اعضاء المجالس والبلديات بغية الوصول 
الى حلول مشــيرا الــى اهمية تعــاون العضوات مع 
الــوزارة لتعزيز دورهــن مضيفا ان الــوزراة حققت 
نجاحــات على هــذا الصعيــد ولكننا بحاجــة للمزيد 
من العمــل والتعاون ألن المرأة اتثبت هذه النجاحات 
داخل هيئتها المحلية. وركزت جلسات التدريب على 
المواطنة والمشاركة االيجابية في التنمية المجتمعية 
واالحتياجات الجندرية والتخطيط وتحديد االحتياجات 
التنموية واعداد برامج التخطيط والقوانين واللوائح 
التــي تحكــم عمليــة التخطيــط وحمــالت الضغط 
والمناصرة وحاضر فيها كل من ميسرة صبح وعهود 
عناية والمهندس محمود عبد العزيز ومنى الدجاني.

جانب من الورشة

"التربية والتعليم" و"الحكم المحلي" تعقدان ورشة عمل 
حول تعزيز مفاهيم الحكم المحلي في المدارس 

رام اهللا - الحياة الجديدة - عقدت وزارتا الحكم 
المحلي والتربية والتعليم العالي ورشة عمل 
حول تعزيز مفاهيم الحكم المحلي لدى طلبة 
المــدارس لمديــري المدراس المشــاركة في 
المشــروع البالغ عددها (60) مدرســة موزعة 
على مديريات التربية والتعليم في المحافظات 

الشمالية.
وافتتح الورشــة ثروت زيد مدير عام اإلشراف 
والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم 
العالي، ود.ســهير قاســم مديرة التدريب في 
اإلدارة العامــة لإلشــراف، ورحب زيد بمديري 
المدارس والدور الحيوي لمدير المدرســة في 
تطوير البيئة والعمليــة التعليمية ? التعلمية 
في المدرســة واســتثمار الموارد المتاحة في 
المدرســة والمجتمــع المحلــي، وركــز علــى 
الشراكة بين المدرسة والهيئة المحلية، وبين 
الطرفين أن الهيئات المحلية كانت شريكاً في 
تنفيذ مشاريع تربوية في المدارس لشمروع 

المواطنة والمساءلة المجتمعية.
وأشــار زيد إلــى أهمية بناء جســور التواصل 
بيــن المدرســة والهيئــة المحلية واســتثمار 
الــكادر التربوي الموجود في المجتمع المحلي 
ومجالــس أوليــاء أمور الطلبــة وبناء مجالس 
التعليم المجتمعيــة لدروها في دعم العملية 

التعليميــة وتطويرها، وإعداد الطالب الفاعل 
والمشــارك في تطوير مجتمعه مسلحاً بقيم 
المواطنة التي تعزز الوالء واالنتماء وتنعكس 

في شكل ممارسات عملية.
يأتــي ذلــك لرفع درجة الوعي لــدى كل مدير 
المدرسة ولرؤساء الهيئات المحلية في تجسيد 
العالقة بين الطرفين في أعمال وممارســات 
تتجه نحو تنمية المجتمــع المحلي والمواطن 

وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما.
مــن جانبه تحدث أ.جمال ســالم مــن التربية 
والتعليــم عن المراحل التي مر بها المشــروع 
منــذ انطالقته في أيــار (2013)، ابتداًء بعقد 
اللقــاءات المناطقيــة فــي رام اهللا ونابلــس 
وجنيــن والخليــل، وتدريــب رؤســاء وأعضاء 
الهيئات المحلية المستهدفة إضافة إلى تدريب 
المعلميــن فــي المــدارس المســتهدفة على 
مفاهيم الحكم المحلي وآليات تنفيذ المشاريع 
المســتهدفة بين المدرســة والهيئــة المحلية 
ويعد هذا اللقاء لمديري المدارس انطالقاً من 
قناعة وزارتي الحكم المحلي والتعليم العالي 
بدور مدير المدرسة المهم في إنجاح المشروع 
وتعزيز الشــراكة والتعاون مع الهيئة المحلية 
الــذي يبدأ خطواتــه العملية مع بداية الفصل 

الدراسي الثاني من العام 2014.

جانب من الورشة

محافظة سلفيت تعقد اجتماعا خاصا للهيئات االدارية بالجمعيات 
ســلفيت - الحياة الجديدة - عقدت دائرة الشــؤون 
العامة في محافظة ســلفيت أمس، اجتماعا لتعزيز 
دور وعمل الهيئات االدارية وتقوية ادائها وفاعليتها 
فــي المحافظــة، اســتهدف اللقاء عدداً من رؤســاء 
واعضاء الهيئات االدارية بالجمعيات في المحافظة، 
وحضره مديرة الدائرة ريم زيدان قائم بأعمال مدير 
عــام االدارة العامة للشــؤون العامة في المحافظة 
نعيــم حرب. وأكدت زيدان ايمان محافظة ســلفيت 
بأهمية اســتمرار الجهود المبذولة في تطوير وبناء 
المؤسســات الفاعلــة، وضرورة االرتقاء بمســتوى 
الخدمات التي تقدم للجمهور في مختلف المجاالت، 
مشــيرة الى ضــرورة تعزيز العالقة مــع الجمعيات 
وتقويــة ادائها وذلك ضمــن برنامج توعية الهيئات 

االدارية في محافظة سلفيت.
مــن جانبــه اكد حــرب اهميــة النهــوض واالرتقاء 
بالقطاعات الخدماتية والمؤسسات االهلية الفاعلة 
بالمحافظة، مشددا على اهمية االتصال والتواصل 
لتقوية ادائها بما يتالءم واهداف الجمعية، باالضافة 

الــى تمكين الجمعيات مــن القيــام بواجباتها التي 
شــكلت مــن اجلها من خــالل ربط كافة االنشــطة 
والمشاريع بأهداف الجمعية وكيفية توطيد العالقات 
الداخلية وعالقة الهيئات االدارية مع المجتمع المحلي 

وجمهورهــا وكذلك عالقتها مــع جهات االختصاص 
بأهمية التوثيق.

هــذا وتخلل اللقاء عرض وشــرح قدمه حرب حول 
مفهوم االجتماع وكيفية ادارته وانواعه واغراضه.

جانب من االجتماع

خالل ندوة نظمها مركز «شمس» في الخليل حول تعزيز الشكاوى

مدير ديوان المظالم في الشرطة: ال حصانة لمن ينتهك حقوق االنسان
الخليــل - الحيــاة الجديــدة - أكد المقــدم ردينة 
بني عــودة مدير ديوان المظالم وحقوق االنســان 
فــي الشــرطة أنــه ال حصانــة لمن ينتهــك حقوق 
االنسان،وأن ديوان المظالم والذي أنشى بقرار من 
اللواء حــازم عطا اهللا مدير عام الشــرطة، لم يأت 
كخطــوة «تجميلية»، وانما كقناعة راســخة من أن 
رؤية ورســالة الشــرطة تقوم على حماية الحقوق 

والحريات.
جــاء ذلك خالل أعمال النــدوة الحوارية حول «آليات 
تفعيــل نظــام المســاءلة وآليــات الشــكاوى فــي 
الشــرطة» التي نظمها مركز اعالم حقوق االنسان 

والديمقراطية «شمس» في الخليل، امس.
واستعرض بني عودة طبيعة عمل ديوان المظالم 
بالشــرطة وآليــات تقديــم الشــكاوى ومنهج عمل 
الديــوان، مؤكداً أن كل شــكوى يقدمهــا المواطن 
وتثبــت أن هنــاك انتهاكا يعاقب الشــرطي وتصل 
الــى الطرد في بعض األحيان. يشــار الى أن ديوان 
المظالم ســيقوم باعداد مدونة» الســلوك وأخالق 
الشرطة «الشهر المقبل لتحديد المسلكيات والطرق 
التي يقوم بها الشــرطي أثناء التفتيش والتحقيق 
والضبط. كونه جزء من رؤية جهاز الشرطة لتكون 
شــرطة عصرية تحتــرم حقوق االنســان وتحفظ 
كرامته وذلك وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق 
الدوليــة، مؤكــداً علــى أن ديــوان المظالــم يعتبر 
وســيلة وصل ما بين المواطن وجهاز الشرطة من 
خالل اســتقبال شــكاوى المواطنين والتحقيق في 

أي تجاوز صادر مــن عناصر األمن بحق أي مواطن 
مهما كان واتخاذ االجراءات المناسبة بحقه، مشدداً 
على ضرورة وضع اســتراتيجية وطنية لتعزيز مبدأ 
المســاءلة في كافة أجهزة ومؤسســات الدولة ومن 

ضمنها جهاز الشرطة. 
وأكــد أســتاذ االعــالم نضال أبــو عيــاش أن الدور 
االعالمي مع الشــرطة دوراً تكاملياً وليس تنافسياً 
حيــث يجب علــى ديــوان المظالم تســهيل وصول 
الصحفيين الــى المعلومات.وأضــاف أبو عياش أن 
هناك صورة نمطية سيئة راسخة في ذهن المواطن 
عن الشرطة متمثلة بالخوف والترهيب من الجهاز ما 
يؤدي الى اتســاع الهوة بين المواطن والشرطة. ان 
أفضل طريقة ووسيلة لوصول الشرطة الى الجمهور 
هــي وســائل االعــالم. فثــورة االتصــاالت أعطت 
قــوة وتأثيراً عظيمين ألجهزة االعــالم التي قربت 
المســافات ودخلت كل بيت وحولت العالم الى قرية 
صغيرة، وأصبحت وســائل االعالم بمختلف أنواعها 
تمــارس أدواراً خطيرة في قيادة المجتمع وتوجيهه 
وتثقيفه.اذن، فالعالقة االفتراضية واألساسية بين 
االعــالم وجهــاز الشــرطة عالقة تكاملية وليســت 

تنافسية.
وكان الدكتــور عمــر رحــال مدير مركز «شــمس» 
أوضح في بداية الندوة أن الهدف من الندوة تقليص 
الفجوة القائمة بين المواطن والمؤسسة الشرطية 
وتغيير الصورة النمطية التي يحملها المواطن اتجاه 

الشرطة فيما يخص موضوع الشكاوي.

وأوصــى الحضــور بضــرورة توعيــة المواطنين 
بحقوقهــم، فــي مقابل توعيــة رجال الشــرطة 
بواجباتهم. ووجود آليات واضحة في عملية اختيار 
منتسبي المؤسسة الشرطية. بناء قدرت وتدريب 
منتسبي المؤسسة الشرطية.اعداد مدونات سلوك 
تنظم عمل الشرطة. أهمية أن يأخذ االعالم دوره 
في تعزيز المســاءلة للمؤسســة الشــرطية وفي 
حمايــة الحقوق والحريات. التحــري والتدقيق في 
التقارير الطبية التي تقدم للشرطة، واعتماد أطباء 
لذلك. سياســة التدوير في المؤسســة الشرطية. 
كيفيــة ازالــة الخــوف عنــد المواطنيــن لتقديم 
الشــكاوى.ايجاد فــرع لديــوان المظالــم وحقوق 
االنســان في محافظــة الخليل. تقديــم منتهكي 
حقوق االنسان من منتسبي المؤسسة الشرطية 
الى محاكمــات عادلة وعلنية.اطالع الجمهور على 
الشــكاوى التي تقدم الى ديوان المظالم وحقوق 
االنســان، وعلى العقوبات التــي يتم أخذها بحق 
المشــتكى عليهم. ضرورة العمل بين مؤسســات 
المجتمــع المدني والمؤسســة الشــرطية للتغيير 
الصــورة النمطية عن الشــرطة. توعية الجمهور 
من خالل برامج اذاعية واعالنات صحفية واعالمية 
واعداد النشــرات والملصقــات التي تعرف بديوان 
المظالم وحقوق االنسان، وبمنهجية عمله. تعزيز 
الرقابة المدنية على المؤسسة الشرطية واألمنية 
الفلسطينية.ســن تشــريعات جديدة تتناول عمل 

المؤسسة األمنية الفلسطينية.

البسطات النسائية في نابلس أياد ناعمة في شوارع الشقاء
نابلس - وفا - تختلف الوسائل والسبل، لكن الغاية 
واحدة لمجموعة من النســاء الفلسطينيات اللواتي 
يبادرن دوما إليجاد حلول وســيطة تساعدهن على 

مواجهة ظروف الحياة المختلفة.
ومــن الطــرق التي تلجــأ إليهــا النســاء العمل في 
البســطات النســائية التي أصبحت ظاهرة منتشرة 
في مدينة نابلس وغيرها من المدن الفلســطينية 
باعتبارها مصدرا من مصادر الدخل. فكره مشروع 
البسطات النسائية جاءت بهدف حفظ كرامة المرأة 
واحتــرام أنوثتهــا. ويتضــح ذلــك جلياً فــي إحدى 
البســطات القائمــة لثالث نســاء قرب قاعــة البلور 
شــرقي مدينة نابلس، حيث تعمل النساء على بيع 
مالبس أطفال بأســعار متوسطة، األمر الذي يزيد 

من اإلقبال عليهن.
ليس بعيدا عن وســط مدينــة نابلس وفي مدخل 
كراج طولكــرم بالتحديد، تجد محال صغيرا المرأة، 
تم تخصيصه لالحتياجات النســائية، وبذلك جعلته 
مكانا جذابا للفتيات والنساء، ال سيما أن البائع امرأة 

مثلهن وال يخجلن بذكر احتياجاتهن المطلوبة.
 آمنة (32 عاما) والقائمة على إحدى البسطات، قالت 

"الســبب الرئيس في لجوئي للوقوف وراء بســطة 
مالبــس األطفال هو ضعف اإلمكانيات االقتصادية 
في المخيمات، الناجمة عن التقصير من قبل وكالة 

الغوث الدولية في تقديم المساعد لنا".
وألن لكل عمــل صعوبته الخاصة، تعاني العامالت 
في البسطات من نظرة بعض المارة والتجار، وأحيانا 
مــن التعليقات التــي تحط من قيمة هــذه المهنة، 
إضافة إلى رفض الكثير من أصحاب المحال التجارية 
الســماح لهــؤالء النســوة بالجلوس أمــام محالهم، 
فمنهم من يرى فيهن منافسا، وآخرون يجدون فيها 

تقليالً من قيمة المحل ومكانته لدى الزبائن.
وبحثا عن لقمة العيش، تجلس أم سامي أمام كومة 
من األعشاب الطبيعية، كالزعتر والبابونج والخبيزة 
فــي موســمها، فالبيع بالنســبة لها أفضــل من مد 
يدها لآلخرين.  وتحت مظلة الســوق الشــعبي في 
مدينة نابلس، تعرض بعض النســاء للبيع مالبس 
مســتخدمة ســابقا، وهي ما يطلق عليهــا "البالة"، 
وينتظــرن المارة ليقلبوا البضائع عســى أن تعجب 
أحدهــم ويشــتري قطعة أو قطعتيــن مقابل ثمن 
زهيد. معظم النساء اللواتي يعملن في هذه المهنة 

من الطبقــة متدنية الدخل، وأغلبهــن من األرامل 
والمطلقات وزوجات األسرى.

ووفقــا للعاملين فيهــا، كانت البســطات تدر دخال 
جيــدا، لكنها حاليــا ال تلبي االحتياجات األساســية. 
وهناك القليل من النساء يمارسن البيع والشراء على 
البسطات ليس بهدف الكسب وحسب إنما الستمرار 
النشــاط وعــدم انقطاعــه.  وحــول دور الجمعيات 
النســوية، قالت ســيدة في مقتبل العمــر إن هناك 
العديد من ات اللواتي تضيع حقوقهن بسبب غياب 
دور جمعيات حقوق المرأة في دعم النساء العامالت.

وأكــد رئيــس غرفة تجارة وصناعة نابلس حســام 
حجاوي، مــدى الحاجة لمصادر الرزق، معترضا في 
الوقــت ذاته على عدم تنظيم ســوق خاص للباعة 
المتجولين. وقال إن الغرفة التجارية دعت أكثر من 
مــرة لضرورة الحفاظ على المظهــر العام للمدينة 

بشكل يساهم في عملية تنظيم األسواق.
وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن هذه البسطات 
تلبي احتياجات المستهلك الفقير، وال بد للمسؤولين 
من العمل على تنظيم هذه المهنة بطريقة ال تسبب 

مشاكل وتؤذي المحالت التجارية في المدينة.

االحتفال في اليامون بافتتاح مستوصف
 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصحي

جنيــن - الحياة الجديــدة - عاطف أبو الرب - 
احتفلــت هيئة األعمــال الخيريــة االماراتية، 
أمس، بافتتاح مســتوصف الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم الصحي في بلــدة اليامون 
غربي جنين، لصالح الجمعية العلمية الطبية 
فــي بيت المقدس، باحتفــال نظمته في مقر 
المســتوصف، برعاية الرئيس محمود عباس 
«أبــو مازن»، ورئيس الــوزراء، الدكتور رامي 

الحمد اهللا.
وحضــر الحفل محافــظ جنين، اللــواء طالل 
دويكات، ممثال عن الرئيــس، ووزير الصحة، 
الدكتور جواد عواد، ممثال عن رئيس الوزراء، 
وســفير دولة االمارات العربية المتحدة، أحمد 
الطنيجــي، ومفوض هيئة األعمــال الخيرية 
االماراتية في الضفة، ابراهيم راشد، ومسؤول 
اللجنــة العمليــة الطبيــة ســلطان الريماوي، 
ورئيــس بلدية اليامون غســان ســمار، وعدد 
من النواب، وممثلون عن المؤسسات الرسمية 

واألهلية، وحشد من أهالي البلدة.
ونقل دويكات، تحيات الرئيس، الى المشاركين 
في حفل افتتاح المســتوصف، مشيدا بالدعم 
االماراتــي المتواصــل للشــعب الفلســطيني 

وسلطته الوطنية وقيادته السياسية.
وقال: «ان الشــعب الفلســطيني، يتطلع الى 
اســتمرار دعــم األشــقاء واألصدقــاء في كل 
أنحــاء العالم، حتى يتمكــن من تحقيق حلمه 
باالســتقالل». وأشــار الــى مواقــف االمارات 
العربية المتحدة السياســية، وقال ان االمارات 
تقف الى جانب شعبنا في نضاله النتزاع حقه 
باقامــة دولــة مســتقلة، وعاصمتهــا القدس 
الشــريف.  وأكــد دويــكات، رفــض القيــادة 
السياسية ممثلة بالرئيس، للمشاريع األمنية 
واالقتصاديــة المقدمة مــن الواليات المتحدة 
المنحــازة الســرائيل، وآخرها مشــروع وزير 

خارجيتها، جون كيري.
وشــدد، على حــرص الســلطة الوطنية على 
االســتمرار في بناء مؤسسات الدولة، وتوفير 
خدمة األمن واألمان للمواطن، وتعزيز ثقافة 
الســلم األهلي فــي المجتمــع، والدفــاع عن 
المشــروع الوطنــي، وتوحيــد الصفــوف في 
مواجهــة كل التحديات. وألقــى وزير الصحة، 
كلمــة بالنيابة عن رئيس الوزراء، أشــاد فيها 
بالدعم االماراتي المتواصل لكل القطاعات في 
المجتمع، وفي المقدمة منها القطاع الصحي, 
مؤكدا أن الحكومة تولي القطاع الصحي أهمية 
خاصــة وتضعه علــى رأس ســلم أولوياتها، 

بالتوازي مع قطاعي التعليم واألمن.
وأشــار عــواد الــى أن األيام القليلــة المقبلة، 
ستشــهد البــدء بتطبيق القرار الــذي اتخذته 
الحكومــة، مؤخــرا، ويقضــي بتفريــغ الكادر 
الصحــي الحكومي، وضمان عــدم االزدواجية 

في تقديم الخدمة الصحية.
وركز، على حرص وزارة الصحة اعطاء المجال 
للمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع 
الصحي، والتي لها دور تكميلي لوزارة الصحة 

في تقديم الخدمات.
وأشــار الطنيجي، الى العالقات الفلســطينية 
االماراتيــة المتميزة، وقال: «ان دولة االمارات 
العربية المتحدة، تحرص على االستمرار في 
تقديم الدعم لكل أطياف الشعب الفلسطيني 
الذي يسعى لنيل حقوقه الوطنية المشروعة 

وبناء مؤسسات دولته».
وركز الطنيجي، على أهمية مستوصف الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم الصحي في تقديم 
خدمــات الطب العــام وعدد مــن التخصصات 
الطبية، باالضافة الى خدمات األشعة والعالج 
الطبيعي للمرضى والكبار، معتبرا، اقامة هذا 
المســتوصف، بمثابة خطوة مهمة في طريق 
تحقيق التنمية الفلسطينية، وتحقيق مستقبل 

واعد على هذه األرض المباركة.
وقــال راشــد: «ان هــذا المســتوصف، يعتبر 
بصمــة اماراتية جديدة، ورســالة محبة واخاء 
للشعب الفلسطيني من دولة االمارات العربية 
المتحدة». مشيرا الى أن تكاليف المستوصف 
األوليــة، بلغــت نصف مليــون دوالر أميركي، 
ونفــذ بدعم مــن الجهات المانحة، مؤسســة 
محمــد بن راشــد آل مكتوم، وهيئــة األعمال 
الخيرية االماراتية، التي أشرفت على المشروع 

الذي تستفيد منه الجمعية العلمية الطبية.
وأضــاف راشــد، ان الجهات المعنية، باشــرت 
بتأسيس المستوصف في العام 2007، ويقع 
على مساحة اجمالية أكثر من 600 متر مربع، 
وهو بناء مستقل يتكون من طابق واحد على 
أن يصار الى تحديثه، واضافة أقسام أخرى في 
سنوات الحقة، ويخدم أكثر من 50 ألف نسمة 
موزعين على أكثر من عشرة تجمعات سكانية 

متقاربة في الجهة الغربية من مدينة جنين.
وأوضح، أن المستوصف يقدم خدماته للجمهور 
بأسعار رمزية بما يتناسب مع دخل الفرد في 
تلــك التجمعات الســكانية الفقيرة، وتشــمل 
خدماته الطــب العام، والفحــوص المخبرية، 
وتقديم الــدواء، واألشــعة، والعالج الطبيعي 
والبيتي للمرضى كبار السن، والعناية السنية، 
اضافــة الى أقســام الباطنــي، واألنف واألذن 
والحنجرة، والعظام والنسائية، وتمتد ساعات 
دوام المستوصف على مدار 24 ساعة يوميا.

وتابع، ان المستوصف يقدم خدمات اسعافية 
وطبية وعالجية أخرى، مثل دورات في االسعاف 
األولي، واقامة األيام الطبية المجانية، وتقديم 
الــدواء المجانــي للفقــراء، واأليــام العالجية 
التثقيفية والتوعية، وتوزيع عدد من الكراسي 
لحاالت مرضية مســتعصية وفقيــرة، واقامة 
االفطارات الرمضانيــة للفقراء، وتوزيع زكاة 
الفطر والمال للفقراء والمهشمين والمعاقين 
وغيرهــم الكثيــر مــن الفئات التي تســتحق 
المساعدة. وحيا رئيس الجمعية العلمية الطبية 
لبيت المقدس، ســلطان الريمــاوي، االمارات 
العربية المتحدة.  وتحدث في االحتفال، رئيس 
بلدية اليامون، غسان سمار، الذي شكر كل من 

ساهم بدعم اقامة هذا المشروع.


