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Vacancy Announcement
Programme Officer

Save the Children is the world’s leading independent organisation for children, We work in 120 
countries. We save children’s lives; we fight for their rights; we help them fulfill their potential. We 
work together, with our partners, to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to 
achieve immediate and lasting change in their lives.  We have over two million supporters worldwide 
and raised 1.6 billion dollars last year to reach more children than ever before, through programmes in 
health, nutrition, education, protection and child rights, also in times of humanitarian crises.  
Save the Children is currently recruiting a Programme Officer (Ed.PO/WB/2013) to be based in 
Ramallah Office. 
Summary of the position’s key areas of accountability:
The Programme Officer will oversee the implementation of SC Education projects in the West Bank, to 
ensure the quality and effectiveness of programming in accordance with grant proposals and guidelines as 
well as SC values and principles.  The goal of this Programme is to enhance the educational environment 
in schools and empower children to take active and leading roles in decision making processes in their 
schools, engage within their communities and influence those in a position to impact their present and 
future well being.  The Officer will be responsible for overseeing the overall implementation of the 
activities, supporting children, teachers and caregivers and to elevate their participation and involvement 
in the school life and developing a set of training materials for both children and adults on eliminating 
violence in schools, improving educational environments for all children, participation and participatory 
development skills and methodologies.  Moreover, the Officer will organize and coordinate for 
workshops, seminars,involving children and adults and partake in needs assessments and evaluations 
for the projects. The position does not currently include line management responsibilities
Starting Date: ASAP   
Contract duration: 1 year, renewable
Qualification, Skills and Experinece
Requirements:

Bachelor degree in Education, Social Sciences, Human Rights Studies, or relevant fields. Master degree •	
is a plus.
Relevant experience in managing projects in the field of Education and Protection.•	
Technical expertise in education (including education subthemes as education in emergencies,  basic •	
education, vocational education) and child protection subthemes.
Experience and understanding of working in partnerships with national organizations, local communities, •	
as well as sensitivity to cultural norms.
Finance/budget management experience with multiple donors (EC,NORAD, DANIDA, SIDA) •	
Strong communication and interpersonal skills.•	
Ability to manage a complex and diverse workload and to work to tight deadlines.•	
A full appreciation of the value of co-operation, both internationally and within a team environment.•	
Understanding of Save the Children’s vision and mission and a commitment to its objectives and •	
commitment to Save the Children values
Valid driving license•	
Written and verbal fluency in Arabic and English.•	
Computer literacy in Microsoft Office software including Word and Excel as well as email/internet•	

Desired:
Prior experience working with multiple donors funded projects •	
Familiarity with SC education global guidelines and experience in programming according to •	
SCI education subthemes.
Experience and understanding of rights-based programming and approaches to development•	
Experience in psychosocial interventions for children and youth •	
Experience with communications and advocacy work is a plus.•	
Experience work developing and leading participatory training/awareness sessions with •	
children, youth and adults. 

Application Process
Applications should be submitted to opt.hr@savethechildren.org no later than November 30th, 2013.  
Please make sure to mention in the subject the position Refrence #. The selection committee will 
review all applications as they are received. All applicants must meet the minimum requirements 
described above, and those unable to meet these requirements will not be considered. 
Application package should include the following:

Cover letter with the applicant’s current contact information and position applying for in the subject. •	
Resume (no more than 3 pages) including Professional References (minimum of three, with complete •	
contact information).

Only short listed candidates will be contacted. All applicants will also be subject to Save the Children’s 
Child Safeguarding Policy and reference checking process.
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مركز التمكني االقتصادي للشباب الفلسطيني/ منتدى شارك الشبابي
اعالن توظيف/ جامعة فلسطني التقنية-خضوري

جاء مركز التمكني االقتصادي للشباب الفلسطيني امتدادًا لبرنامج خطوة إلى األمام املنفذ من قبل منتدى 
شارك الشبابي منذ عام 2004. يعمل املركز على تطوير املهارات، والتوجيه املهني، ودعم روح املبادرة لدى 
الشباب الفلسطيني، حيث يتم العمل بشكل وثيق مع القطاع اخلاص من اجل خلق فرص حقيقية للشباب 
من خالل تنفيذ عدد من التدخالت املبتكرة. ويعمل املركز بالشراكة مع مؤسسات تعليمية، مبا فيها املدارس 
واجلامعات ومراكز التعليم التقني واملهني بهدف جسر الفجوة بني مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل 

وتوفير فرص تدريب حقيقية للزيادة من كفاءة ومقدرة الشباب.
ضمن مشروع “تعزيز وحدات التوظيف اجلامعية” الذي يعمل املركز على تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة الشباب 
الدولية وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية، يتطلع املركز الى توظيف مرشد وظيفي لوحدة التوظيف 
في جامعة فلسطني التقنية/خضوري من اجل املساهمة في توجيه الطلبة وإرشادهم من خالل التدريب على 

مهارات العمل والتوجيه املهني ودعم روح املبادرة.  ستكون مدة التعاقد 15 شهرًا قابلة للتجديد.
1. مهام ومسؤوليات املرشد:

•العمل بشكل وثيق مع طلبة اجلامعة وتقدمي اخلدمات املختلفة وأهمها االرشاد املهني، لتحسني فرص  	
انخراط الشباب في سوق العمل.

•إدارة وحدة التوظيف والتنسيق مع اجلهات املختلفة لتقدمي اخلدمات املناسبة للطلبة. 	
املستهدفني  الطلبة  مع  والدورية  اإلرشادية  واللقاءات  الالزمة  التدريبات  تنسيق  و/أو  •تنفيذ  	

باملشروع.
•املساهمة في التنمية االستراتيجية واالستدامة طويلة االمد لوحدة التوظيف. 	

•التعاون في تنفيذ املبادرات املختلفة ضمن الوحدة وبالتعاون مع مركز التمكني. 	
• اإلدارة واالشراف الكامل على نشاطات وحدة التوظيف اجلامعية وخدماتها، والعمل كحلقة وصل  	

بني مركز التمكني واجلامعة.
2. املؤهالت املطلوبة:

•شهادة بكالوريوس في العالقات العامة، علم اجتماع، علوم تنموية ، ادارة اعمال  أو أي مجال آخر  	
ذي صلة.

•معرفة جيدة بسوق العمل احمللي واخلبرة في التشبيك والتنسيق. 	
•مهارات االتصال والقدرة العالية على التواصل مع الشباب ومع اجلهات ذات الصلة. 	

• سنوات في مجال تقدمي خدمات االرشاد والتدريب والعمل مع الشباب. خبرة ال تقل عن 3	
•إجادة اللغة اإلجنليزية والعربية )محادثة، قراءة، كتابة( 	

•مهارة عالية في استخدام برامج الكمبيوتر املختلفة. 	

info@cyee.ps   :للمتقدمني الرجاء ارسال السيرة الذاتية الى
في موعد اقصاه يوم اخلميس 2013/11/28
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� ع�����ق�����د م������رك������ز اعالم  ج�����ن�����ن - ع�������ي س�������م�������ودي 
حقوق االنسان والديمقراطية"شمس" امس،  
ورش������������ة ع�����م�����ل ون��������ق��������اش ب�������ع�������ن�������وان" ن�����ح�����و تفعيل 
ن����ظ����ام امل����س����اءل����ة وال�����ي�����ات ال����ش����ك����اوى يف الشرطة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة " ، وذل�������ك يف م���ق���ر ق����اع����ة الغرفة 
التجارية يف جنن بحضور مدير دي��وان املظالم 
الفلسطينية  ال������ش������رط������ة  يف  االن���������س���������ان  وح��������ق��������وق 
امل���ق���دم ردي���ن���ة ب��ن��ي ع�����ودة ، ع��م��ر م��ن��ص��ور ناشط 
مجتمعي ومنسق برامج مجتمعية يف االغاثة 
الطبية ، د. ع��دوي��ة س��وامل��ة اس��ت��اذ علم النفس 
يف ج��ام��ع��ة ال��ن��ج��اح" ، ك��م��ا وش�����ارك يف الحلقة 

عدة مؤسسات . 
وذك�������ر م����دي����ر م����رك����ز ش���م���س ع���م���ر رح�������ال ، ان 
ه������ذه ال������ورش������ة ت�����ن�����درج ض���م���ن ح����م����الت التثقيف 
التي ينظمها املركز ، واوضح ان الورشة تناولت 
ب��ح��ث وت�������دارس ال���ي���ات ت��ع��زي��ز ت��ق��دي��م الشكاوى 
ومنهج عمل ديوان املظالم وحقوق االنسان يف 
الشرطة الفلسطينية ورؤية مؤسسات املجتمع 
امل�����دين ل��ن��ظ��ام ال���ش���ك���اوى وامل���س���اءل���ة يف الشرطة 

الفلسطينية .
وق�����ال م���ن���ص���ور:"ان���ن���ا يف م���ؤس���س���ات املجتمع 
املدين يف فلسطن لسنا مجرد مقدمي خدمات 
عينية ل��ل��م��واط��ن الفلسطيني ول��ك��ن ه��ن��اك دور 
اس�������ايس وه������و م����راق����ب����ة ح����ال����ة امل����س����اءل����ة وتفعيل 
نظم وقوانن ملكافحة التجاوزات وذلك مرهون 
االنقسام  وان��������ه��������اء  ال����س����ي����اس����ي����ة  االدارة  ب�����ت�����وف�����ر 
وت�����ف�����ع�����ي�����ل امل�����ج�����ل�����س ال�����ت�����ش�����ري�����ع�����ي ون�������ش�������ر الوعي 
وض���رورة مشاركة امل��واط��ن يف الرقابة باعتبارها 

عملية تشاركية .
وح��������ول ال������واق������ع ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي امل������ع������اش، اكد 
ان����ه الي��م��ك��ن ت��ش��خ��ي��ص م��س��ال��ة ن���ظ���ام الشكاوى 
واملساءلة يف الشرطة الفلسطينية دون اغفال 
للسياق الذي نحياه يف فلسطن واهم من يظن 
ان��ن��ا ن��ع��ي��ش ح��ال��ة اس��ت��ق��الل وس���ي���ادة فالشعب 
واالرض واملعابر والسلطة كلها تحت االحتالل 
، ذلك ناهيك عن االنقسام السيايس الجغرايف 
ال����������ذي ن����ع����ي����ش ت�����داع�����ي�����ات�����ه م����ن����ذ س����ب����ع س������ن������وات ، 
وهناك ايضا مجلس تشريعي وبالتايل تعطيل 
دور الرقابة عىل عمل االجهزة االمنية بما فيها 

الشرطة الفلسطينية .
واوضح ان هناك ضعف اعالمي يف توضيح 
ع���م���ل ال���ل���ج���ن���ة .وط�����ال�����ب م���ن���ص���ور خ�����الل كلمته، 
ان����ه����اء ح���ال���ة االن����ق����س����ام وال����ت����وج����ه اىل انتخابات 
ع��ام��ة الع����ادة اح��ي��اء امل��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي ليقوم 
ي��������ك��������ون هناك  ان  ال���������رق���������اب���������ي، وض��������������������رورة  ب������������������دوره 
ن����ق����اش م���ف���ت���وح ب�����ن م���ن���ظ���م���ات ح����ق����وق االنسان 

وال��ل��ج��ن��ة وع���دم ال��خ��وف م��ن ذل���ك الن دور هذه 
امل��ن��ظ��م��ات ك��ش��ف االخ��ط��اء ب��اس��ل��وب ديمقراطي 
، رف�����ه ال����وع����ي ل�����دى امل����واط����ن م����ن خ�����الل لقاءات 
م��ف��ت��وح��ة ،وض�����رورة وج����ود ق��وان��ن ت��ن��ظ��م مهام 
واختصاص دائرة املظالم وقانون ينظم الوصول 
اىل املعلومات لجمعيات حقوق االنسان لدعم 

نظام النزاهة والشفافية .
كلمة ديوان املظالم

وب�����������دوره، اك������د امل����ق����دم ب���ن���ي ع�������ودة م����دي����ر عام 
دي����������وان امل����ظ����ال����م وح�����ق�����وق االن������س������ان يف الشرطة 
ال�������ش�������رط�������ة لحقوق  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة ع��������ن اح����������������رام 
االن��س��ان ومتابعة ك��اف��ة ال��ش��ك��اوى ال��ت��ي ت��رد اىل 
الشرطة بشكل عام واىل ديوان املظالم بشكل 
خ����اص وع����ىل ض������رورة ال���ت���ع���اون م���اب���ن املواطنن 
م�������ن ج�����ه�����ة وال�������ش�������رط�������ة ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة م�������ن جهة 
ث���ان���ي���ة وق�����������ال:" ان ه����ن����اك ت���ع���ل���ي���م���ات م�����ن اللواء 
حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية 
ب������ض������رورة م���ت���اب���ع���ة ك�����ل ال�����ش�����ك�����اوى ال����ت����ي ت�������رد اىل 
الشرطة الفلسطينية وان تحافظ الشرطة عىل 
ص����ورت����ه����ا االي����ج����اب����ي����ة ب����اع����ت����ب����اره����ا ال����ح����ام����ي لالمن 
ال���داخ���ي الفلسطيني ب��اع��ت��ب��اره��ا ش��رط��ة الدولة 
الفلسطينية ال��ع��ت��ي��دة وم���ؤك���دا ، ع��ىل ان جهاز 
ال��ش��رط��ة يتمتعوا ب��االح��راف��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة العالية 
ت�������ك�������ون الشرطة  ل��������ي  ال�������������������دؤوب  ال������ع������م������ل  ج��������������راء 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة يف م���ص���اف االج����ه����زة ال���ش���رط���ي���ة يف 

الدول املتقدمة.
اهمية الشرطة يف املجتمع

ومن جانبها، عقبت سواملة يف كلمتها خالل 
الحلقة عىل ضرورة مواكبة املتغرات املتسارعة 
التي فرضتها وضرورة االستجابة ملتطلبات عصر 
العرفانية ، فاملتغرات السريعة للمجتمعات 
فرضت فكرا جديدا وطرق تعامل مختلفة بات 
ف���ي���ه���ا امل�����واط�����ن اك�����ر وع�����ي وم���ع���رف���ة م����ن السابق 
مكنته من ذلك ثورة االتصاالت كاحد تجلياتها 

النت والهواتف املحمولة .
واع������ت������رت س������وامل������ة، ان ج�����ه�����از ال����ش����رط����ة يعد 
م��ن اه���م االج���ه���زة ال��ت��ي يستخدمها امل��ج��ت��م��ع يف 
ال��ق��ي��ام بعملية الضبط االج��ت��م��اع��ي لسلوكيات 
اف��������راده ف���ه���و اداة ال����دول����ة وال��ت��ج��س��ي��د الطبيعي 
لسلطة املجتمع يف حفظ وصون االمن وتنفيذ 
ال���ق���وان���ن ال���ت���ي ت��س��ن��ه��ا ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة يف 
ه�����ذه امل��ج��ت��م��ع��ات ل���ص���ال���ح ال���ج���م���اع���ة ويف سبيل 
قيام الشرطة باملهام املسندة اليها فهي مطالبة 
ب��ال��ت��ص��دي ل��ل��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات االم��ن��ي��ة التي 
ت����واج����ه امل���ج���ت���م���ع وه������ذا ي��ت��ط��ل��ب ن�����وع م����ن الحزم 
وال��ح��س��م يف كثر م��ن م��واق��ف العمل الشرطي 

ب��م��ا ي��ت��ض��م��ن��ه م���ن ف����رض ق���ي���ود وال���ت���زام���ات يجب 
عىل الجمهور احرامها .

وعىل جانب اخر، قد يتسبب ذلك يف نوع من 
ان��واع الضيق ل��الف��راد ويتسبب يف توتر العالقة 
بينهم وبن الشرطة وهو مايخلق فجوة كبرة 
يف اطر التعاون بن هذه االطراف واالفتقار اىل 

التفاهم والكثر من سوء الظن.
ودعت، العادة هيكلة العالقة بن الطرفن 
ك���ان الب���د م���ن ت��ط��وي��ر ص��ي��غ ت���ع���اون م��ش��رك بن 
ج�������ه�������از ال������ش������رط������ة وم�������ؤس�������س�������ات امل�����ج�����ت�����م�����ع املدين 
ب��������ن املواطن  ال�������داع�������م�������ة الي��������ج��������اد ح�������������وار م�����ن�����س�����ق 
وال���ش���رط���ة م���ن خ����الل ت��ب��ن��ي م��ج��م��وع��ة اجراءات 
هادفة من شأنها ان تؤدي اىل استبدال الصورة 

السلبية بصورة ايجابية عن جهاز الشرطة .
وشددت اهمية الحرص عىل استمرار قياسها 
لدى الجمهور لتغير مايمكن تغيره عن طرق 
ت���ض���اف���ر ج���ه���ود ال���ع���دي���د م����ن ال���ج���ه���ات واالجهزة 
امل��ع��ن��ي��ة وال���ت���ي ي��م��ك��ن��ه��ا ال��ع��م��ل امل��ك��ث��ف ع���ىل رفع 
الوعي االمني لدى املواطنن من خالل تعريف 
املواطنن بقطاعات الشرطة املختلفة وبوظاءفها 
االساسية والخدمات التي تقدمها للمواطنن، 
واك�������دت ع����ىل ض�������رورة ال���ق���ي���ام ب���ح���م���الت اعالمية 
من ان اىل اخ��ر فيما يسمى بحمالت التسويق 
االج����ت����م����اع����ي ي����ك����ون ال�����ه�����دف م���ن���ه���ا ال�����ق�����اء الضوء 
ل���ل���ش���رط���ة واهدافها  امل���خ���ت���ل���ف���ة  ال����ق����ط����اع����ات  ع�����ىل 
وغايتها ووسائلها، ودع��ت لتشجيع العاملن 
يف اج�����ه�����زة ال����ش����رط����ة ع�����ىل اق�����ام�����ة م�����ع�����ارض فنية 
واجتماعية ودع��وة الجمهور اىل املشاركة فيها 
،واش�����راك ال��ج��م��ع��ي��ات االه��ل��ي��ة يف عملية اعادة 
تاهيل السجناء وتدريبهم توطئة العادتهم اىل 
املجتمعه بعد انقضاء فرة حكمهم كما تقوم 
ه��ذه الجمعيات بايجاد العمل وتهيئة ظروف 
الحياة للمفرج عنهم عالوة عىل متابعتهم حتى 

اليعودوا اىل الجريمة .
واوىض امل��ش��ارك��ون ب���ض���رورة ان ت��ك��ون هناك 
ف��������رق ت����دري����ب����ي����ة ل����ض����ب����اط واف��������������راد ه����ي����ئ����ة الشرطة 
ع��ىل كيفية ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ه��ور خ��اص��ة شريحة 
االطفال والنساء ، وضرورة العمل عىل تشكيل 
ل����ج����ان ع���رف���ي���ة ل���ه���ا ص����الح����ي����ات غ�����ر ق���ض���ائ���ي���ة من 
شخصيات عامة تستمع اىل شكوى اي مواطن 
تعرض النتهاكات او تجاوزات من اي ضابط ، 
وط��ال��ب��وا بالتوسع يف عقد امل��ؤت��م��رات والندوات 
ال�����ج�����م�����ه�����ور واالج���������ه���������زة االمنية  ب�������ن  وال��������ل��������ق��������اءات 
واملفاهيم  االف��������ك��������ار  ت������الق������ي  ب����ق����ص����د  امل����ت����خ����ص����ص����ة 
وتبصر الجمهور بواجباته واعالمه بدور جهاز 

الشرطة يف تنفيذه .

ورشة عمل لمركز "شمس" بعنوان "تفعيل 
نظام المساءلة وآليات الشكاوى في الشرطة "

برزيت – احمد سليم - بمبادرة من طلبة 
م��س��اق ال��ق��ان��ون ال��ت��ج��اري يف ج��ام��ع��ة برزيت، 
عقدت كلية الحقوق واإلدارة العامة بالتعاون 
مع معهد الحقوق امس لقاء بعنوان: "ضرورة 
إص����الح امل��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة مل��س��اي��رة متطلبات 
االق�����ت�����ص�����اد ال�����ح�����دي�����ث: إن�����ش�����اء م���ح���ك���م���ة تجارية 

كنموذج".
حضر اللقاء رئيس مجلس القضاء األعىل 
ال�����ق�����ايض ف����ري����د ال������ج������الد، ووزي����������ر ال�����ع�����دل د.عي 
مهنا، ورئيس الغرفة التجارية خليل يوسف 
رزق ونائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية 
د.هرني جقمان، وعميد كلية الحقوق واإلدارة 
ال�����ع�����ام�����ة د.ع�������اص�������م خ����ل����ي����ل، وأس��������ت��������اذي مساق 
ال���ق���ان���ون ال���ت���ج���اري د.م���ح���م���د ع���ري���ق���ات و أ.إلينا 

خوري، وعدد من أساتذة وطلبة الحقوق.
افتتح اللقاء د.عاصم خليل مؤكداً عىل أن 
هذا النشاط جاء انطالقاً من حرص الكلية عىل 
مشاركة طلبة الحقوق أفكارهم ومساندتهم، 
ح���ي���ث ج�����اء ال���ن���ش���اط م����ن خ�����الل إدراك الطلبة 
للنقص الذي يعري املحاكم الفلسطينية. فيما 
أك���دت ممثلة طلبة ال��ق��ان��ون ال��ت��ج��اري الطالبة 
فيحاء ال��ري��م��اوي ع��ىل وج��ود مشكلة كبرة يف 
ع���دم ت��وف��ر م��ح��ك��م��ة ت��ج��اري��ة متخصصة للنظر 

يف الدواعي التجارية وباألخص يف ظل التقدم 
والتطور الصناعي والتجاري، حيث أن غياب 
هذا النوع من املحاكم يؤدي إىل إهدار حقوق 
التجار واملستهلكن وإع��اق��ة عملية اإلستثمار 

والبناء االقتصادي يف فلسطن.
م��ن ج��ه��ت��ه، أك���د ال��ق��ايض ف��ري��د ال��ج��الد عىل 
أه��م��ي��ة وج����ود امل��ح��اك��م امل��خ��ت��ص��ة يف فلسطن، 
حيث أن تطوير املنظومة القضائية يف فلسطن 
هو مطلب رئييس وهام للمجتمع الفلسطيني، 
ولكنه يف ذات السياق تحدث عن أنه ال بد من 
م���راع���اة اإلم���ك���ان���ات امل���ت���اح���ة، واألوض�������اع املالية، 
وال����دع����م ال��ح��ك��وم��ي إلن���ش���اء م��ح��ك��م��ة تجارية، 
فاإلحتالل ما زال جاثم عىل أراضينا، واألزمة 
امل������ال������ي������ة وت������أه������ي������ل ال������ق������ض������اة امل�����خ�����ت�����ص�����ن، تشكل 
ت���ح���دي���ات ك���ب���رة ل��ل��ق��ض��اء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ولكن 
رغم كل ذلك يجب تجاهل التحديات والعمل 

عىل تطوير القدرات.  
إنشاء  أن  م������ه������ن������ا  ع����������ي  ال�����������وزي�����������ر  رأى  ف������ي������م������ا 
م������ح������اك������م ت�������ج�������اري�������ة س������ي������ع������ود ع���������ىل ال��������ع��������دال��������ة يف 
ب���ل���دن���ا ب��ن��ت��ائ��ج إي���ج���اب���ي���ة وس���ي���ق���ود ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة إىل 
تدعيم ثقة املستثمرين باملناخ االستثماري يف 
ف��ل��س��ط��ن، ح���ي���ث س���ي���زي���د م����ن ف��اع��ل��ي��ة وكفاءة 
ال��ج��ه��از ال��ق��ض��ايئ ك��ل��ه. ك��م��ا أن ه���ذا التخصص 

ن�����ش�����وء محامن  ال�����ق�����ض�����اة وس�������ي�������ؤدي إىل  ل��������دى 
ال��ت��ج��اري��ة وسيكونون  متخصصن يف القضايا 
أكر قدرة من املحامن ذوي االختصاص العام  

ملعالجة هذه القضايا.
م��ن جهته، ط��ال��ب رئ��ي��س ال��غ��رف��ة التجارية 
خليل ي��وس��ف رزق ب��إن��ش��اء م��ح��اك��م اقتصادية 
وت���ج���اري���ة م��ت��خ��ص��ص��ة ل���ح���ل ال���ق���ض���اي���ا التجارية 
أن إجراءات  ب����امل����ح����اك����م، وخ����ص����وص����اً  ال���ع���ال���ق���ة 
التقايض يف املحاكم بالنسبة للشركات والبنوك 

والتجار تستغرق وقتاً طويالً.
ويف كلمة أساتذة مساق القانون التجاري، 
قدم د.محمد عريقات أبرز اإليجابيات إلنشاء 
م����ح����ك����م����ة ت������ج������اري������ة يف ف�����ل�����س�����ط�����ن، وت�����ت�����م�����ث�����ل يف 
العالم،  يف  اإلق����������ت����������ص����������ادي  ال��������ت��������ق��������دم  م��������واك��������ب��������ة 
ع����������ر تطبيق  ال��������ح��������ي��������اة اإلق��������ت��������ص��������ادي��������ة  وح��������م��������اي��������ة 
أح�����ك�����ام ال�����ق�����وان�����ن ال�����ت�����ج�����اري، وح����م����اي����ة حقوق 
وامل������س������ت������ه������ل������ك������ن، وتخفيض  ال��������ت��������ج��������ار  م����������ن  ك����������ل 
ال�����ع�����بء ع�����ىل امل����ح����اك����م ال����ع����ادي����ة يف فلسطن، 
وبالتايل املساهمة يف سرعة البت يف الدعاوي 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��ض��اي��ا ال���ت���ج���اري���ة  ال���ت���ي ال تحتمل 
االن��ت��ظ��ار، ورف���ع ال��ت��ح��دي��ات ال��خ��ارج��ي��ة املرتبطة 
بكسب املستثمرين، وب��ال��ت��ايل تحقيق التنمية 

اإلقتصادية.

لقاء قانوني في بيرزيت بعنوان "ضرورة إصالح المنظومة 
القضائية لمسايرة متطلبات االقتصاد الحديث"

ب����ي����ت ل����ح����م – م������ن ج����������ورج زي�����ن�����ه – افتتح 
الدكتور نائل سلمان رئيس بلدية بيت جاال 
وال���ق���س ج����اك س�����ارة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ب��ي��ت لحم 
للكتاب املقدس ووجيه عوينه مدير مديرية 
وزارة الثقافة يف بيت لحم م��ع��رض الكتاب 
التي نظمته مكتبة كلية بيت لحم للكتاب 
املقدس باشراف مديرة املكتبة هالة دقماق 
غ��ن��ي��م ب��م��ن��اس��ب��ة ح��م��ل��ة ال����ق����راءة ل��ل��ج��م��ي��ع يف 
ق����اع����ات امل��ك��ت��ب��ة ب���ح���ض���ور ن���ائ���ب رئ���ي���س بلدية 
بيت جاال األستاذ حنا الطرح والقس اليكس 
عوض عميد شؤون الطلبة يف الكلية ومدراء 
املؤسسات  وم������م������ث������ي  امل���������������������دارس  وم������������دي������������رات 
واع����ض����اء ال��ه��ي��ئ��ت��ن االداري��������ة وال���ت���دري���س���ي���ة يف 
الكلية وطلبتها وامل��ت��ط��وع��ات يف املكتبة كارا 
بيولروحنن عنفوس وحشد من الحضور 

املحي واألجانب.
وت���خ���ل���ل ح���ف���ل االف����ت����ت����اح ال�������ذي ب������دأ بقص 
ال�����ش�����ري�����ط وب������ال������ص������الة ق����دم����ه����ا ال�����ق�����س الكس 
ع������وض ع���م���ي���د ش��������ؤون ال���ط���ل���ب���ة ك���ل���م���ة رئيس 
ال����ب����ل����دي����ة  ال����دك����ت����ور ن����ائ����ل س���ل���م���ان اشادفيها 
ب��ال��ق��ائ��م��ن ع���ىل ال��ك��ل��ي��ة وامل��ك��ت��ب��ة م���ؤك���دا عىل 
اه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب وامل��ط��ال��ع��ة م��ن اج���ل التسلح 
بالعلم وامل��ع��رف��ة وزي����ادة ال��وع��ي وال��ث��ق��اف��ة ، 

واض�����اف ان���ن���ا ن��ش��ه��د ت��راج��ع��ا يف االق���ب���ال عىل 
ال��ق��راءة ، وق��ال اين فخور ان��ه لدينا العديد 
من املكتبات التي تحتوي عىل اآلالف الكتب 
يف مختلف املجاالت فمكتبة بلدية بيت جاال 
ومكتبات املحافظة مفتوحة للجميع ودعا 
اىل العودة اىل القراءة واالطالع عىل الكتب 
وخاصة التي تتحدث عن تاريخنا وحضارتنا 
وع�������ن ق���ض���ي���ت���ن���ا ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة وق���������دم الشكر 
ل��ل��ك��ل��ي��ة ومل����دي����رة امل��ك��ت��ب��ة ه���ال���ة غ��ن��ي��م ولوزارة 

الثقافة وللحضور.
ومن جهته، رحب القس جاك سارة عميد 
ال��ك��ل��ي��ة ب����راع����ي االح���ت���ف���ال وب���ال���ح���ض���ور وقدم 
نبذة عن الكلية التي أسسها الدكتور بشارة 
ع������وض م����ؤك����دا ع����ىل رس����ال����ة ال���ك���ل���ي���ة يف خلق 
جيل واع وق��ادة تحمل املسؤولية يف تعزيز 
روح االنتماء للكنيسة وللوطن وللمجتمع 
متسلحن بالعلم واملعرفة وااليمان وقدم 
الشكر ملديرة املكتبة وللعاملن فيها وألسرة 

الكلية  وللضيوف وللحضور
وم���ن جهتها ، رح��ب��ت ه��ال��ة غنيم مديرة 
امل�����ك�����ت�����ب�����ة ب�����ال�����ض�����ي�����وف وال�������ح�������ض�������ور م������ش������رة اىل 
ان����ه����ا ت���ع���ت���ر ال������ق������راءة م�����ن أه������م امل����ع����اي����ر التي 
ت����ق����دم����ا أو تخلفا،  امل����ج����ت����م����ع����ات  ب����ه����ا  ت�����ق�����اس 

فاملجتمع ال��ق��ارئ ه��و املجتمع املتقدم الذي 
ينتج الثقافة واملعرفة، ويطورها بما يخدم 
تقدمه وتقدم اإلنسانية جمعاء،انه املجتمع 
ال������ك������ت������اب وي����س����ت����ه����ل����ك����ه  القراءة   ي����ن����ت����ج  ال�����������ذي 
ت���روض الفكر ع��ىل س��الم��ة الفهم واملراجعة 
وال�����ت�����م�����ح�����ي�����ص، وت�����ن�����م�����ي ال��������ق��������درة ع�������ىل النقد 
وإص�����دار ال��ح��ك��م ك��م��ا ت��س��ه��م يف ص��ن��ع الفرد 
وت�����دع�����م ث���ق���ت���ه ب���ن���ف���س���ه وت����س����اع����د ع�����ىل تنمية 
ل���غ���ت���ه، ت���ك���وي���ن ال��ش��خ��ص��ي��ة ال���ن���ام���ي���ة املبدعة 
املبتكرة ، وتشكيل الفكر الناقد للفرد وتنمية 
ميوله واهتماماته وتعتر ال��ق��راءة من أهم 
وسائل استثارة قدرات املتعلم وإثراء خراته 
وزي���������ادة م���ع���ل���وم���ات���ه وم����ع����ارف����ه وت��م��ك��ي��ن��ه من 

تحصيل املواد الدراسية جمعاء.
واشادت بجهود مؤسس الكلية الدكتور 
بشارة عوض وعميدها القس الدكتور جاك 
س������ارة وب���ك���اف���ة اس������رة ال���ك���ل���ي���ة ال������ذي يعملون 
ك���خ���ل���ي���ة ن����ح����ل وب����������روح ال����ف����ري����ق ال����س����اع����ي اىل 

تحقيق رسالة الكلية 
وق���دم���ت ال��ف��ن��ان��ة س����وزي ك���وخ م���ن كوريا 
ال������ع������دي������د م�������ن امل�������ع�������زوف�������ات امل����وس����ي����ق����ي����ة وقام 
الحضور يف التجول يف اقسام املعرض الذي 

سيستمر لغاية يوم غد الجمعة. 

افتتاح معرض الكتاب
في كلية بيت لحم للكتاب المقدس 

محافظة قلقيلية تستقبل 
وفدا ايطاليا 

قلقيلية - امل��ن��ه��ل للصحافة واالع����الم - ال��ت��ق��ى م��س��ر أع��م��ال محافظة قلقيلية امل��ه��ن��دس عبد 
الحميد ال��دي��ك وف���دا م��ن مؤسسة املجموعة الطوعية امل��دن��ي��ة االي��ط��ال��ي��ة، ض��م ال��وف��د م��دي��ر عام 
املجموعة "لوكا دي فيليكايا " ، ومدير مكتب الشمال تيسر عربايس، واملنسقة امليدانية لينا 

إسماعيل.
وخ����الل ال��ل��ق��اء رح���ب م��س��ر أع���م���ال امل��ح��اف��ظ��ة ب��ال��وف��د ال��ض��ي��ف، م��ث��م��ن��ا ال��ع��الق��ة ب���ن املؤسسة 
واملحافظة، ومؤكدا عىل أن قلقيلية تحتاج كل الدعم واملساندة خصوصا وأنها تخوض تحدي 
وطني يف صراعها اليومي مع االحتالل، مشددا عىل ضرورة التكامل ما بن املؤسسات خاصة 

العاملة يف مجال التنمية حتى تحقيق اكر عدالة ممكنة يف توزيع املشاريع .
وشكر مسر أعمال املحافظة املؤسسة عىل استعدادها للعمل يف مناطق ) C ( معربا عن 
سعادته لسماعه هذا الطرح من قبل املؤسسات الدولية ، مثمنا قرار االتحاد األوروبي بالعمل 

. )C( وتمويل املشاريع  يف املنطقة
وأك���د م��س��ر أع��م��ال امل��ح��اف��ظ��ة أن السلطة ال��وط��ن��ي��ة تنظر إىل ك��اف��ة امل��ن��اط��ق ك��وح��دة واح����دة ، 
وان امل��ح��اف��ظ��ة ت��ق��وم ب��ت��ن��ف��ي��ذ امل��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة وال��خ��دم��ات��ي��ة يف ك��اف��ة أرج�����اء امل��ح��اف��ظ��ة واملناطق 

خلف الجدار .
ب����دوره، ش��ك��ر دوف��ل��ي��ك��اي��ا م��س��ر أع��م��ال امل��ح��اف��ظ��ة ع��ىل ال��ل��ق��اء ، م��ؤك��دا أن ه���ذا االج��ت��م��اع جاء 
للتخطيط واالستدامة يف املشاريع التي ستنفذ ، مؤكدا أن العمل يف محافظة قلقيلية يتم بنظرة 
شمولية دون النظر إىل التقسيمات مكانية ، مضيفا أننا يجب أن نعمل يف مجال التخطيط 
االسراتيجي املنظم، ل��زي��ادة ال��راب��ط ب��ن التجمعات السكانية وتعزيز ال��راب��ط السيايس، كما 

أكد عىل ضرورة العمل النجاز خطة شاملة ملحافظة قلقيلية.

ماناغوا -وفا- افتتح امس متنزه فلسطن 
يف ال��ع��اص��م��ة ال��ن��ي��ك��اراغ��وي��ة م���ان���اغ���وا، وأزيح 
ال����س����ت����ار ع�����ن ت����م����ث����ال ال���ش���ه���ي���د ال����رئ����ي����س ياسر 
عرفات، بحضور سفر دولة فلسطن لدى 
نيكاراغوا محمد سعدات، ورئيسة البلدية 
املسؤولن  م����������ن  وع�����������������دد  ت������������وري������������س،  داي�����������������يس 

وممثي الدولة.
وب������دأ االح����ت����ف����ال ب���ق���ص ال���ش���ري���ط م����ن قبل 
البلدية،  ورئ�������ي�������س�������ة  ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي  ال������س������ف������ر 
وع�������������زف ال�����ن�����ش�����ي�����د ال������وط������ن������ي ل������ل������دول������ت������ن، تاله 
إزاح������ة ال���س���ت���ار ع���ن ت��م��ث��ال ال��ش��ه��ي��د عرفات، 
ووضع أكاليل من الزهور عليه، من البلدية 
التضامن  ل����ج����ن����ة  وم��������ن  ال�����خ�����ارج�����ي�����ة،  ووزارة 

النيكاراغوية- الفلسطينية، ولجنة الصداقة 
ال���رمل���ان���ي���ة م����ع ف��ل��س��ط��ن وأخ��������رى م����ن شركة 

املوائن، والسفارة الفلسطينية.
وت��������ح��������دث��������ت ت�����������وري�����������س ب���������ه���������ذه امل�������ن�������اس�������ب�������ة عن 
ال��������ع��������الق��������ات ال������ث������ن������ائ������ي������ة ال�����ح�����م�����ي�����م�����ة ال��������ت��������ي تربط 
نيكاراغوا وفلسطن، وعن الجهد الذي تبذله 
ال��س��ف��ارة وال��ب��ل��دي��ة ل��رم��ي��م امل��ت��ن��زه، وع���ن زيارة 
أبو عمار لنيكاراغوا يف الثمانينيات، واالحرام 
وال����ت����ض����ام����ن ال����ت����ي ي���ح���ظ���ي ب�����ه ال���ش���ه���ي���د عرفات 

وشعبنا الفلسطيني من قبل دولتهم.
وت�������������������ط�������������������رق م�����������ن�����������س�����������ق ل�����������ج�����������ن�����������ة ال����������ت����������ض����������ام����������ن 
فرانسيسكو  ال������ن������ي������ك������اراغ������وي������ة  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة 
روس����ال����س إىل ح���ق ش��ع��ب��ن��ا يف إق���ام���ة دولته 

املستقلة، وعن عالقات البلدين، والصداقة 
بينهما، وضرورة االستمرار يف دعم نضالنا 
ح�����ت�����ى ت����ح����ق����ي����ق م����ط����ال����ب����ن����ا امل�������ش�������روع�������ة، ونقل 
اورتيغا،  ال�������ن�������ي�������ك�������اراغ�������وي  ال�������رئ�������ي�������س  ت������ح������ي������ات 
ودع����م����ه ل��ق��ض��ي��ت��ن��ا ون���ض���ال���ن���ا م����ن أج�����ل اقامة 

دولتنا املستقلة.
وأشار السفر سعدات إىل هذا الحدث، 
'كونه يعكس تضامن نيكاراغوا مع شعبنا 
الفلسطيني'، مستعرضا املحطات الرئيسية 
يف م��������س��������رة ال������ش������ه������ي������د ع���������رف���������ات وزي������������ارت������������ه إىل 
نيكاراغوا عام 1980، والعالقات الوطيدة التي 
تربطه مع الرئيس اورتيغا، مثمنا دورهم يف 

انجاز هذا املشروع.

افتتاح 'متنزه فلسطين' وإزاحة الستار
عن تمثال الشهيد عرفات في نيكاراغوا

البرة – احمد سليم  - عقد املجلس األعىل 
لتأهيل واعتماد املهندسن أمس، جلسة له 
يف يف م��ق��ر ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��دس��ن ب��ال��ب��رة، برئاسة 
امل����ه����ن����دس م������وىس ق����دي����م����ات رئ����ي����س املجلس، 
وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة د. م. محمد 
ط��ه أح��م��د، م. فييض ش��ب��ان��ة، د. م املهندس 
وصفي الكفري، م. جالل الساليمة واملهندس 

فيصل ذياب القائم بأعمال األمن العام.
املبذولة  ال������ج������ه������ود  امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ون  ون��������اق��������ش 
للوصول للنظام التصنيفي العتماد املهندسن 
ب��م��رات��ب تعتمد ع��ىل تخصصاتهم  وتأهيلهم 

وخ����رات����ه����م، وال����ت����ي ت��ش��م��ل م���رت���ب���ة مهندس، 
مهندس مشارك،  مهندس محرف، ومرتبة 

مهندس مستشار.
وق����ال امل��ه��ن��دس ق��دي��م��ات يف ب��ي��ان صحفي 
إن ال���ه���دف م���ن اع���ت���م���اد ه����ذا ال���رن���ام���ج، الذي 
القادم  ال���������ع���������ام  م�����ط�����ل�����ع  ت�����ط�����ب�����ي�����ق�����ه يف  س������ي������ب������دأ 
املهندسن  وم�������ه�������ارات  ك�����ف�����اءة  رف�������ع  ه�����و   ،2014
م������ع التطورات  ي������ت������الءم  ب����م����ا  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن، 
االقليمية والدولية بالنسبة ملهنة الهندسة، 
م���ردف���اً أن���ه ي��ه��دف أي��ض��اً ل��رف��ع ق����درات املكاتب 

الهندسية االستشارية.

وأشار اىل أن تطبيق هذا النظام بتصنيفاته 
ويسهل  ي�������س�������اه�������م  أن  ش��������أن��������ه  م����������ن  امل�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة 
دخول املهندس الفلسطيني ألسواق العمل 

العربية.
وي����ذك����ر أن رئ����ي����س امل���ج���ل���س وأم���ي���ن���ه العام 
سيشاركان مطلع األس��ب��وع املقبل يف أعمال 
ل����ت����أه����ي����ل واعتماد  ال�����ع�����رب�����ي�����ة  ال����ه����ي����ئ����ة  اج�����ت�����م�����اع 
املهندسن الذي ستعقد يف العاصمة األردنية 
عمان، حيث سيتم مناقشة أنظمة وقواعد 
التأهيل املهني املعمول بها يف األقطار العربية 

األعضاء ومنها فلسطن.

اجتماع في البيرة العتماد نظام تصنيفي للمهندسين 

احتفال لجنة حي مسجد حجازي 
بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

 القدس - ضمن نشاطات لجنة حي مسجد حجازي يف واد الجوز اقيم احتفال ديني بعد 
ص��الة امل��غ��رب يف ذك���رى الهجرة النبوية الشريفة يف دار ال��ق��رآن الكريم بالحي بمشاركة جوقة 

االنشاد الديني.
 استهل الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم للقارىء فراس القزاز مقرىء املسجد االقىص 
امل��ب��ارك ثم كلمة م��ازن الغوانمة عن الهجرة واقسامها بعدها القت فرقة االن��ش��اد العديد من 

االناشيد الدينية بعدها تم اجراء مسابقة دينية اعقبها توزيع الهدايا عىل الفائزين.

جولة تفقدية على محطات 
الوقود في قلقيلية

قلقيلية - امل��ن��ه��ل ل��ل��ص��ح��اف��ة واالع�����الم - ن��ف��ذت ط��واق��م ال��وق��اي��ة وال��س��الم��ة ال��ع��ام��ة يف مديرية 
دفاع مدين محافظة قلقيلية جولة تفقدية إلجراءات السالمة والوقاية يف محطات املحروقات 

ومحطة تعبئة الغاز املنزيل بالتنسيق  مع  هيئة البرول .
وذكر تقرير إلدارة العالقات العامة واالعالم  يف الدفاع املدين أن الطواقم نفذت جولة تفقدية 

إلجراءات السالمة والوقاية عىل محطتن  للمحروقات ومحطة تعبئة غاز يف املحافظة.
واضاف التقرير ان الطواقم قامت بجولة كشفية عىل بائعي الغاز واملحروقات لضمان توفر 

اجراءات السالمة العامة والحد من املخاطر 

دورة تدريبية للعامالت في مشروع 
الدعم النفسي ألطفال مخيم جنين

جنن � عي سمودي � عقدت جمعية "يك ال ننىس" دورة تدريبية للعامالت يف مشروع الدعم 
النفيس ألطفال مخيم جنن والذي تنفذه الجمعية منذ أكر من عامن. 

وذكرت فرحة أبو الهيجاء رئيسة الجمعية أن  هذه الدورة تأيت ضمن مشروع الدعم النفيس 
املمول من لجنة السالم العادل يف الشرق االوسط حيث ركزت الدورة عىل مفاهيم لها عالقة 
بالحراك الداخي لالطفال ومفهوم السلطة والتسامح والعالقات االجتماعية والتفاعل االيجابي 

ومفهوم الثقة واملهارات القيادية .
واش�������ارت اب����و ال��ه��ي��ج��اء ان ه����ذا ال���ت���دري���ب ي��ت��م ب����اش����راف ال���دك���ت���ور ف��ت��ح��ي ف��ل��ي��ف��ل وي��ش��ت��م��ل عىل 
تدريب نظري وعمي كما سيتم تنفيذ انشطة وبرامج مع االطفال مرتبطة بهذه املفاهيم بحيث 
ت��س��اع��ده��م ع���ىل ال��ت��خ��ل��ص م���ن ب��ع��ض امل��ش��اك��ل ال��ن��ف��س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ي��ع��ان��ون م��ن��ه��ا جراء 

الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وفد من طالب جامعة القدس 
يزور بلدية أريحا

اريحا - زار وفد من كلية العلوم التنموية يف جامعة القدس بلدية أريحا من أجل االطالع 
عىل أهم املشاريع التنموية التي تشرف عليها. 

ورح��ب رئيس بلدية أريحا محمد  جاليطة بالوفد الضيف وأك��د عىل أهمية التعاون مابن 
املؤسسات الفلسطينية يف خدمة املجتمع املحي لخلق تنمية تشمل كافة املجاالت ورفع املستوى 
ال��ث��ق��ايف والتعليمي للطلبة وال���دارس���ن، م��ؤك��دا ع��ىل اس��ت��ع��داد ب��ل��دي��ة أري��ح��ا للمساهمة يف رفع 
مستوى الثقافة للطلبة والتعاون التام مع طالب الجامعات من أجل تقديم الخرات املتاحة.

كما قدمت م. سمر زينة رئيس مسؤول وحدة التخطيط االسراتيجي عرضا حول املشاريع 
التي تشرف عليها البلدية. 

ويف نهاية اللقاء، قام الطالب بزيارة ميدانية ملشروع الصرف الصحي حيث تم اطالعهم عىل 
االجراءات التشغيلية للمحطة.

بلدية طولكرم تباشر بتركيب 
إشارات مرورية وشواخص 

ط���ول���ك���رم - ق���ام���ت دائ������رة ال���ط���رق واألش����غ����ال ال���ع���ام���ة يف ب��ل��دي��ة ط���ول���ك���رم ب���ال���ت���ع���اون م���ع شرطة 
املرور واملجلس األعىل للمرور بركيب العديد من الشواخص واإلشارات املرورية، ضمن املرحلة 
األوىل من مشروع "تخطيط ال��ش��وارع وتركيب اإلش���ارات امل��روري��ة" املمول من صندوق البلدية 
الخاص. ويهدف املشروع الذي سيتم من خالله تركيب 200 إش��ارة مرورية مختلفة إىل تسهيل 
حركة املرور والتقليل من حوادث السر وضبط الحالة املرورية، حيث قامت البلدية وألول مره 
بركيب اشارات " املرايا" تؤمن الرؤية الواضحة عىل الطرق محجوبة الرؤية عند مفارق الطرق 

واملنعطفات الرئيسية والخطرة.
وتهيب بلدية طولكرم باملواطنن كافة إىل الحفاظ عىل جميع الشواخص واإلشارات التي تم 
تركيبها يف العديد من املناطق سواء يف املدينة أو الضواحي، مؤكدة عىل ضرورة الحرص التام 

عىل عدم اتالف االشارات املرورية والتعاون مع البلدية لإلبالغ عن أية حاالت اتالف متعمد.

الكلية العصرية الجامعية 
تستقبل وفدا من الجامعات 

والمعاهد االوكرانية
رام الله – استقبل رئيس مجلس أمناء الكلية العصرية الجامعية املهندس سامر الشيوخي، 
ظهر امس ، وفدا من جمعية خريجي الجامعات واملعاهد االوكرانية، وذلك يف مبنى العصرية 

الجامعية مدينة رام الله.
ون���اق���ش ال���ط���رف���ان ج��م��ل��ة م���ن امل���واض���ي���ع م���ن ب��ي��ن��ه��ا س��ب��ل م���د ج���س���ور ل��ل��ت��ع��اون األك���ادي���م���ي بن 
العصرية الجامعية واملؤسسات األكاديمية االوكرانية، السيما وأن هناك اعدادا ال بأس بها من 

الطلبة الفلسطينين، درسوا وتخرجوا من الجامعات واملعاهد يف جمهورية اوكرانيا.
وأش������ارت ال���دك���ت���ورة اري�����ج ع�����ودة رئ���ي���س ال��ج��م��ع��ي��ة، اىل ان ه���ن���اك أف���ق���ا ل��ل��ت��ع��اون ب���ن ع����دد من 
املؤسسات االكاديمية االوكرانية من جانب وبن العصرية الجامعية من جانب آخر، يتم عىل 
ضوئها بلورة وصياغة مذكرات تفاهم وتوأمة املؤسسات، بهدف توطيد العالقات بن الطرفن، 

وحصول الطالب الفلسطيني عىل كل ما من شأنه أن يرفده بمعلومات وخرات جديدة.
وبدوره رحب رئيس مجلس امناء العصرية الجامعية املهندس الشيوخي بالوفد الزائر وما 
يحمله من أفكار خالقة، وأشار اىل ان العصرية الجامعية تربطها مع جمعية خريجي الجامعات 
واملعاهد االوكرانية عالقات وطيدة منذ أن كان املرحوم املحامي الدكتور حسن الشيوخي عىل 
رأس ه��ذه الكلية الجامعية، مؤكدا أن االدارة الجديدة للعصرية الجامعية ال زال��ت وستبقى 

محافظة عىل تلك العالقات التي أسس لها املرحوم الدكتور حسن الشيوخي.


