
Saturday  22  March  2014 السبت  2014/3/22 4 محـلـيات

للبيع
شقتان في منطقة ما بني شعفاط

وبيت حنينا )االشقرية(
» قدس - مرخصة «

للمعنيني فقط االتصال على :

0524170337 )ابو محمد (
ز3/22)17(

مطلوب فوراً
حلملة الهوية الزرقاء/ العمل في منطقة القدس وضواحيها

شركة شمس للقوى العاملة
تعلن عن حاجتها لــ :

. 1      سفرجية / سفرجيات
. 2      عمال / عامالت تنظيف
. 3      فراشون / فّراشات

لالستفسار يرجى االتصال على :

فايز - 0546945006
القدس /شعفاط - مقابل مفروشات اجلوالني

ز3/22)16(

فقطللمعنيين 
فرصة ال 
تعوّض

St. John Eye Hospital
Jerusalem

A training vacancy exists for the position of

RESIDENT IN ANAESTHESIA
The position is for One year in Anaesthesia Training 

Candidates should have:
BA degree in Medicine from a recognized medical •	
school
Palestinian license to practice medicine for doctors •	
from the West Bank/Gaza
Israeli license to practice medicine for doctors from •	
Jerusalem
Palestinian Medical Council Classification exam•	
Proficiency and fluency in English (spoken & written)•	
Preferable to have experience in Internal Medicine•	

Candidates should apply on the Hospital Application Form 
which can be downloaded from the following link: http://www.
stjohneyehospital.org/vacancies, please choose and fill the 
medical application and sent to maureen@sjeh.org. The closing 
date for receipt of applications is 27th March 2014 by 02:00pm. 
Only short listed candidates will be contacted.
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مطلوب لشركة توظيف  ز
>  مسؤولو سفرة     > ســفــرجــــيــة

 > عمال ترتيب غرف               > عمال تنظيف مطابخ    
» من حملة هوية القدس « 

لالستفسار :  0526752525  )حامد (
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لاليجار     لاليجار
منزل مكون من 3 غرف نوم + مطبخ

 + حمام + برندة خارجية - ساحة ارضية مع 
حديقة مساحة 110م2

تقع في منطقة بيت حنينا - بجانب مدرسة 
راهبات الوردية اجلديدة

مع امكانية تأجير الشقة مفروشة

للمعنيين: االتصال على بلفون رقم

0543052621
يوجد امكانية تأجير محلني على الشارع الرئيسي

كفر عقب - عمارة امطير
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الجمعية الخيرية االسالمية
البيرة – دولة فلسطني

وظائف شاغرة
تعلن االدارة العامة عن حاجتها لموظفات تدبير منزلي 

ضمن الشروط التالية :
•أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى . 	

•القيام بكافة األعمال املنزلية . 	
•املبيت في السكن الداخلي . 	

•يفضل من لها خبرة في مجال العمل . 	
تقدم الطلبات في مقر األدارة العامة للجمعية مبنى املدرسة االسالمية 
– الــبــيــرة حــتــى مــوعــد اقــصــاه يـــوم اخلميس  الــثــانــويــة  للبنني حــي اجلــنــان 

2014/3/27  حتى الساعة الثانية ظهرا .
مالحظة : على املتقدمات ارفاق الشهادات والوثائق الثبوتية الالزمة .
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شكر وتقدير من االمني العام لعشائرالقدس 
وفلسطني الشيخ عبد الله علقم باالصالة 

عن عائلة ابو موسى ابو صلب
في  االصــالح  لعميد  الدعاء  وبصالح  والتقدير  بالشكر  اتوجه   - القدس 
محافظة القدس ابو السعيد ابو ارميلة وكل من الوجهاء: ابو محمد عريسات 
واحلاج نور متيم السالمية وابو محمد ابو شمس وابو ابراهيم البشيتي ونافز 
ابو عصب ووسام علقم وحمدي ذياب رئيس جلنة مقاومة اجلدار واالستيطان 
مزعرو  وفخري  دويك  وصبحي  برقان  محمد  وابو  جبران  وناصر  القدس  في 
وشعبان مسك وابو بشار ابو عمر وابو اياد اسكافي ومحمد اجلوالني واسحاق 
الشاويش وابو انور محمد علي وحازم محمد علي وصالح اخلالدي وحسن جبر 
وابو مازن ابو اسنينة وهاشم عيسى وابو فراس جابر وابو منر جويلس وعادل 
محيسن وللجاهة املستقبلة وعلى رأسهم الوجيه ابو كامل ابو زنيد وابو رأفت 
وابو حسن ابو زنيد واالستاذ جبر محيسن وابو حسني علقم وغالب سندس 
الكبير  احلشد  وجميع  القدس  محافظة  في  والفعاليات  والقوى  وللمؤسسات 
الذي عمل على مدار االشهر وااليام املاضية من اجل اخلير واالصالح وحرصا 
على وحدة مجتمعنا املقدس وصونا للسلم االهلي في محافظات الوطن ومن 
اجل مجتمع مقدسي متماسك وموحد قادر على مواجهة الصعاب والتحديات 
املشكور  اجلهد  هــذا  وعبر  معا  لنسجل  واحلساسة  الصعبة  املرحلة  هــذه  في 

مجتمعا خاليا من العنف والتعصب والتطرف.
قال تعالى: ان الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل لهم الرحمن ودا(

االمني العام الشيخ عبد الله علقم

مطلوب فورا .. للعمل في فنادق بالقدس
سفرجية / فراشون / ستيورت / مساعدو طباخني ووظائف عديدة اخرى 

)) العمل ثابت وفوري وبظروف ممتازة ((

مطلوب فتيات للعمل بالسفرة وفرّاشات بأجور ممتازة
العمل حلملة الهوية االسرائيلية  وملن هم فوق سن 18 سنة ويفضل متحدثو العبرية 

باالضافة لتوفر عمل جزئي لعطل نهاية االسبوع ) مناسب لطالب اجلامعات(
لالستفسار : ابو االمير 0509877123/ غسان 0577334663 )7
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شركة في منطقة القدس/ تعلن عن حاجتها ملوظف 
محاسبة على ان تتوفر فيه الشروط التالية:

1- حاصل على شهادة جامعية في احملاسبة

Retail Business 2-خبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال

3- املام تام باللغة العربية واالجنليزية والعبرية

-عوكتس- بيسان   - احملاسبة  برامج  باستعمال  تام  املام   -4

ميكروسوفت اوفيس

الذاتية على  الكفاءة -الرجاء ارسال السيرة  على من يجد في نفسه 

فاكس رقم   02-5916273

مالحظة:1- مطلوب للعمل موظف في قسم املشرحات 
2- موظف في قسم اللحوم

3- موظف في املخبز

مطلوب محاسب

- م
 )8

( 3
/2

0INDIVIDUAL CONSULTANCY SERVICES

 
IC-2014-96/1: Mobility and Accessibility Expert (Interna-

tional Consultant)

IC-2014-96/2: Housing and Public Spaces Planning and 
Design Expert (International Consultant)

IC-2014-96/3: Urban Planning Expert (National Consultant)

Detailed information and application instructions can be viewed 
on the UNDP/PAPP website

 http://jobs.undp.ps

The United Nations Development Programme (UNDP) is the 
UN’s global development network, advocating for change and 
connecting countries to knowledge, experience and resources 
to help people build a better life. We are on the ground in 166 
countries, working with them on their own solutions to global 
and national development challenges. As they develop local 
capacity, they draw on the people of UNDP and our wide 
range of partners.
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تكسي وسفريات الرشيد
القدس - شارع احلريري رقم 2

هاتف 6282555-02   6282220-02 تلفاكس 02-6262322

خدمة على مدار 24 ساعة متواصلة 
وعلى استعداد لرحالت داخلية الى جميع المناطق. وزيارة جميع 

المعالم السياحية ... توصيل الى المعابر + الجسور + المطار.
تكسي 4 ركاب + فان + باص 20 راكب ولغاية 55 راكب.

مطلوب للعمل سائقون عموميون
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ترقبوا ......

افتتاح كوفي شوب
جاسمين

القدس - شارع صالح الدين

ز3/9)19(

للتصفية 
محل مالبس رجالي ماركات عاملية مشهورة 

في موقع ممتاز
يقع على الشارع الرئيسي في شعفاط

مقابل محطة القطار/ السهل

• توجد امكانية لبيع البضاعة لوحدها	
للمعنيني فقط االتصال على:

  رقم 0528270778
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للبيع عمارة فاخرة في العيزريةللبيع
مكونة من شقتني، مساحة كل شقة 180م2

تشطيب سوبر  ديلوكس
ومخزن مبساحة 470م2

وارتفاع 5 م 
مع موقف للسيارات وبوابة كهربائية

لالستفسار:
0522389837       
أو         0595205260 

مالحظة: العمارة مؤسسة لعشرة طوابق اضافية

مناورة اسرائيلية في
الحرم اإلبراهيمي بالخليل

 ال��خ��ل��ي��ل - ق��ال��ت م���ص���ادر ع��س��ك��ري��ة اس��رائ��ي��ل��ي��ة ان  أج����رى ص��ب��اح أم����س أن "ال����ل����واء امل���وس���ع يف 
منطقة جنوب الضفة الغربية يف الجيش اإلسرائييل" أجرى مؤخراً تدريباً يحايك وقوع الكثري 
من االصابات يف املسجد اإلبراهيمي يف مدينة الخليل ، وان املناورة شملت محاكاة تنفيذ عملية 
مزدوجة توقع نحو 40 مصاباً إسرائيلياً، باعتبار "ان حصول مثل هذه العملية وارد وال يهم إذا 

ما كان املصابون هم يهود أم فلسطينيون".
ولفتت املصادر إىل أن متوسط عدد الزائرين للحرم اإلبراهيمي يصل إىل 800 شخص يومياً، 
ويف األيام االستثنائية مثل األيام التي يكون فيها أعياد لليهود يصل عدد الزائرين إىل 70 ألف زائر 

خالل يومني، وأن الجيش يستعد ألي سيناريو محتمل بما يف ذلك تنفيذ عملية  يف املكان.
وت��ح��ايك امل��ن��اورة تفجري أح��د امل��ق��اوم��ني نفسه يف أح��د امل��ح��ال القريبة م��ن ال��ح��رم اإلبراهيمي، 
وأن آخ���ر ي��ك��ون يف ح��دي��ق��ة ال��ح��رم وس���ط ال��ج��م��ه��ور ي��ف��ج��ر ن��ف��س��ه ه��و اآلخ����ر ب��ع��د دق��ائ��ق م��ع��دودة 

من األول.
من جانبه قال أحد األطباء الذي يعمل يف اللواء "إننا قمنا بالتدريب عىل املعالجة واإلخالء 

املنقول إىل املستشفيات، والرد الطبي كان سريعاً يف التدريب".
كما تم أثناء املناورة اختبار التعاون املشرتك والتنسيق مع شرطة حرس الحدود املسئولة 

عن حماية الحرم اإلبراهيمي.

 
ً
مركز "شمس" يصدر قاموسا

للمصطلحات الحقوقية 
والمدنية والسياسية

رام ال���ل���ه/ غ���س���ان ال���ك���ت���وت/ ال�������رواد ل��ل��ص��ح��اف��ة واإلع�������الم - أص�����در م���رك���ز إع�����الم ح���ق���وق اإلن���س���ان 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة "ش��م��س" ب��ال��ت��ع��اون وال��ش��راك��ة م��ع ق��س��م ال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة يف ج��ام��ع��ة النجاح 
الوطنية، قاموساً للمصطلحات تناول أهم املفاهيم واملصطلحات يف حقول علمية اجتماعية 

عديدة.
وت�����ن�����اول ال����ق����ام����وس م���ف���اه���ي���م وم���ص���ط���ل���ح���ات ح����ق����وق اإلن������س������ان، وال����ح����ك����م ال����ص����ال����ح، وال���ع���ل���وم 
السياسية، واملجتمع املدين، واالقتصاد، والقانون، وعلم االجتماع، واإلعالم، والديمقراطية، 
وغريها من املجاالت ملختلف االهتمامات لألكاديميني والباحثني والطالب يف الجامعات واملراكز 

البحثية ومراكز العمل.
وقال رئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة النجاح الدكتور صقر الجبايل أحد محرري 
ال��ق��ام��وس، أن ال��ق��ام��وس ج��اء موضحاً ل��ع��دد م��ن املصطلحات واملفاهيم ح��ول ح��ق��وق اإلن��س��ان 
وال��ح��ك��م ال��ص��ال��ح وق���ان���ون ح��ق��وق اإلن���س���ان وامل���دن���ي���ات امل���ت���داول���ة ل���دى امل��س��ؤول��ني وص��ان��ع��ي ال��ق��رار 
واألك��ادي��م��ي��ني وال��ط��ل��ب��ة، وي��س��اه��م يف تقديم املعلومة ال��ه��ام��ة لديهم ع��ىل امل��س��ت��وى الفلسطيني 

والعربي والدويل.
وقال أنه ورغم إمكانية تعدد التعاريف لهذه املفاهيم واملصطلحات، إال أن القائمني عىل أنجاز 
هذا العمل حرصوا عىل أن تكون هذه املفاهيم واملصطلحات واضحة وسهلة الفهم واالستيعاب 
لكافة املستويات والتخصصات واملجاالت سواء املؤسسات الحكومية أو مؤسسات املجتمع أو 

املجاالت العلمية والعملية.
واشار الدكتور الجبايل إىل أن هناك عشرات املصطلحات واملفاهيم التي لها عالقة بحقوق 
اإلنسان والحكم الصالح والجندر، والتي يتم تداولها أثناء النقاشات والحوارات ويف ورش العمل 
ويف اللقاءات اإلعالمية، ولكن كثريا من هذه املصطلحات غري معروفة أو مفهومة للمتلقي، 
بل األخطر من ذلك أن هناك لبساً وخلطاً بني هذه املفاهيم، فعىل سبيل املثال يتم الخلط ما 
بني الشرعية والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، وهناك من ال يفرق بني حقوق املواطن وحقوق 
اإلنسان، وبني الجنسية وجواز السفر، وهذا يؤكد أهمية القاموس حول مصطلحات حقوق 

اإلنسان والحكم الصالح واملدنيات.
وقال أن مثل هذا القاموس سيكون له أهمية كبرية لكل املهتمني واملعنيني، وبالتايل سيكون 
القاموس مرجعا للباحثني والدارسني ونشطاء حقوق اإلنسان واإلعالميني والحقوقيني، معربا 
عن أمل القائمني عىل القاموس أن يتم تحديثه باستمرار ليستفيد منه صانع القرار واألكاديمي 
والباحث والطلبة يف كل املجاالت، وأن يمدهم القارئ بمالحظاته من أجل التطوير والشمولية 
مستقبالً. من جانبه، أوضح مركز "شمس" أن القاموس أنجز من قبل طاقم املركز بدعم من 
مؤسسة املستقبل، حيث ق��ام بتحريره كل من الدكتور الجبايل وأس��ت��اذ العلوم السياسية يف 

الجامعة العربية األمريكية الدكتور أيمن يوسف.
وأوضح املركز أن القاموس قد يكون فاتحة لجهد بحثي متصل يف جزء واحد تيسرياً للباحثني 
والطلبة والقراء.  يذكر أن الباحثني قاموا بجمع هذه املفاهيم واملصطلحات، وتم ترتيبها ترتيباً 

هجائياً، محاولني تجنب التداخل بني املفاهيم واملصطلحات.

إصابة صبي في حريق مجمع 
تجاري ببرطعة الشرقية

جنني - وفا- أصيب صبي يبلغ من العمر 14 عاما بحالة اختناق واغماء، صباح امس؛ نتيجة 
استنشاقه للدخان الكثيف عقب حريق اندلع يف مجمع تجاري ببلدة برطعة الشرقية جنوب 

غرب جنني، الواقعة خلف  جدار الضم والتوسع العنصري.
وذك��ر تقرير إلدارة العالقات العامة واإلع��الم يف الدفاع امل��دين أنه جرى نقل الصبي املصاب 

إىل مستشفى داخل الخط االخضر.
وأوضح أن النريان اندلعت يف الطابقني األول والثاين من املجمع، وأنه بفضل تدخل طواقم 

الدفاع املدين تم حصرها ومنع وصولها إىل جميع محتويات املجمع.
وأه����اب ال��دف��اع امل���دين ب��أص��ح��اب امل��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة االل���ت���زام ب��ق��وان��ني ال��وق��اي��ة وال��س��الم��ة، التي 

تساهم يف الحد من حصول مثل هذه الحرائق وتخفف من األضرار حال حصولها.

انتخاب هيئة ادارية جديدة 
لجمعية الهالل االحمر 
الفلسطيني فرع حلحول

الخليل - مراسل "ے" الخاص - عقدت الهيئة العامة لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني 
فرع حلحول امس، اجتماعا لها يف قاعة الجمعية، حضره سميح ابو عيشة امني سر جمعية 
الهالل االحمر الفلسطيني يف الخليل  وعضوا املكتب التنفيذي للجمعية الدكتور جمال الطميزي 
وال��دك��ت��ور عبد رب��ه امل��ن��اص��رة وم��أم��ون ع��ب��اس م��دي��ر ام��ان��ة ال��س��ر للجمعية  ووج���دي ملحم رئيس 
ب��ل��دي��ة ح��ل��ح��ول وم��ح��م��د اب����و ارم���ي���ش���ان رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة خ��ل��ي��ل ال��رح��م��ن ام��ري��ك��ا وع�����دد م���ن ممثيل 

املؤسسات والفعاليات يف حلحول.
وت��م خ��الل االج��ت��م��اع ق���راءة التقريرين امل��ايل واالداري، وت��م مناقشتهما وامل��ص��ادق��ة عليهما، 

وبعد ذلك فتح باب الرتشيح النتخاب هيئة ادارية جديدة.
وقد فاز بالتزكية التالية اسماؤهم: الدكتور جهاد البدوي رئيسا للجمعية والدكتور تيسري 
ملحم نائبا له وفوزي سبيتان امينا للصندوق وعبد الله عقل امينا للسر وحمزة البابا وعصام 

ابو ارميشان وامجد الرببراوي اعضاء .

اطالق حملة لمواجهة آفة 
المخدرات في بيت جاال

بيت جاال- جورج زينه - أعلنت املجموعة الكشفية العربية االرثوذكسية وادارة مكافحة املخدرات 
يف الشرطة عن انطالق حملة مواجهة املخدرات يف بيت جاال تحت عنوان "معا وسويا من اجل 
بيت جاال بال مخدرات"، بحضور  املطران عطالله حنا رئيس اساقفة سبسطية ونائب رئيس بلدية 
بيت جاال حنا الطرح ومدير عام املحافظة فؤاد سالم واملقدم عالء الشلبي مدير شرطة بيت لحم 
وال��ق��ائ��د محمد س��وامل��ة رئ��ي��س جمعية وم��رش��دات الكشافة الفلسطينية وال��ق��ائ��د خ��ال��د القسيس 
قائد املجموعة الكشفية العربية االرثوذكسية ورؤساء وممثيل املؤسسات والجمعيات الخريية.   
وتحدث يف اللقاء  املطران حنا واملقدم شلبي والقائد سواملة والقائد قسيس، مؤكدين عىل املضرات 
الجمة ج��راء ه��ذه اآلف��ة وانعكساتها الخطرية ع��ىل املجتمع وخ��اص��ة ع��ىل فئة ال��ش��ب��اب، وض��رورة 

العمل عىل محاربتها من خالل حمالت التوعية واللقاءات واملحاضرات.

أغنام المستوطنين تلحق أضرارا 
بمزروعات المواطنين شرق يطا

الخليل  - وفا- أطلق مستوطنون، امس، قطعان أغنامهم شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل، 
ما تسبب بإلحاق أضرار كبرية بمزروعات املواطنني.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب جبور، إن املستوطنني أطلقوا 
أغنامهم لرتعى يف مساحات واسعة من أرايض املواطنني املزروعة باملحاصيل الشتوية يف منطقة 
ال��خ��روب��ة ش���رق ي��ط��ا، م��ا تسبب ب��أض��رار ك��ب��رية يف ه���ذه امل���زروع���ات، مبينا أن ملكية ه���ذه األرايض 

تعود لعدد من العائالت من بينها عائلة ربعي.

منتدى معلمي منطقة يعبد 
ينفذ ورشة للسينما في التعليم

جنني - مجد للصحافة - ع��رض منتدى معلمي منطقة يعبد اح��دى م��ب��ادرات مركز القطان 
للبحث والتطوير الرتبوي ، امس ، افالما وثائقية بالتعاون مع قسم االرشاد الرتبوي يف تربية 

جنني وذلك يف مدرسة ذكور حطني االساسية لطلبة الصف العاشر.
واشار نسيم قبها منسق املنتدى إىل أن الهدف من هذه الفعالية هو غرس مفهوم السينما 
لدى الطلبة وتعليمهم القدرة عىل النقد. وبدورهما، اكد كال من رجوة موىس مشرفة االرشاد 
الرتبوي ومروان ربايعه مدير املدرسة ، عىل ضرورة التعاون املستمر يف تقديم ما هو مفيد لطلبة 
املدارس. ويشار اىل انه تم عرض فيلمي "رؤوس دجاج" للمخرج بسام جرباوي و"ليموناضة" 

للمخرج هشام كايد.

مخيم بالطة يستضيف ورشة 
تعريفية بمنظمة "أطباء بال حدود"

ن��اب��ل��س - غ��س��ان ال��ك��ت��وت - ال������رواد ل��ل��ص��ح��اف��ة واإلع������الم - ع��ق��دت م��ن��ظ��م��ة "أط���ب���اء ب���ال ح�����دود" ب��ال��ت��ع��اون 
م��ع ال��ل��ج��ن��ة الشعبية ل��خ��دم��ات مخيم ب��الط��ة ام���س ورش���ة ع��م��ل تعريفية ح���ول ب��رام��ج منظمة "اط���ب���اء بال 

حدود".
وهدفت ال��ورش��ة إىل التعريف بربامج "أط��ب��اء بال ح��دود" واه���داف الجمعية، وتناولت طبيعة العالج 
النفيس ودور األخ��ص��ايئ النفيس يف "أط��ب��اء ب��ال ح���دود" وتقديم ال��دع��م اىل االس���رى السابقني يف سجون 
االح��ت��الل وعوائلهم. وش��ارك يف ال��ورش��ة عضو لجنة الخدمات الشعبية االس��ت��اذ ابراهيم صقر وع��دد من 
اع��ض��اء املؤسسات والجمعيات يف مخيم ب��الط��ة، وادارة ال��ورش��ة الباحثة امليدانية شريين اب��و غ��وش ن��زال 
من "اطباء بال حدود". وافتتح االستاذ صقر الورشة بشكر منظمة "أطباء بال حدود" عىل قرارها العمل 
يف مخيم بالطة والشراكة من اجل مصلحة املواطنني، خاصة وأن املخيم بحاجة ماسة لربامجها يف مجال 
تفريغ التوتر النفيس، كون املخيم يعاين من إجراءات االحتالل والعنف املنظم الذي يمارس بحق املواطنني 
واالسرى املحررين وعوائلهم. وأكد صقر أن املشاركني يف الورشة من اعضاء املؤسسات هم أصحاب العالقة 
املباشرة باملشروع، ولذلك ال بد من التشبيك معهم للخروج بنتائج ايجابية تعود عىل التجمعات األربعة 

بالفائدة املرجوة، متمنياً أن يشمل املشروع باقي التجمعات يف املخيمات. 
بدورها، قدمت الباحثة شرين ابو غوش نزال تعريفاً بمؤسسة "أطباء بال حدود" عىل مستوى العالم، 
وأهم الربامج التي تعمل بها، مشريًة إىل أن هذه الورشة جاءت للتعريف باملؤسسة وإيصال املعلومات 
للمجتمع املحيل قبل البدء بالعمل واملساعدة قدر املستطاع يف الدعم النفيس لالسرى املحررين وعوائلهم، 

كما قدمت استعراضاً ملا ستعمله املؤسسة خالل األيام القادمة.
كما ق��دم��ت ش��رح��اً ع��ن عمل امل��ؤس��س��ة يف محافظة ن��اب��ل��س، وم��ا حققته م��ن إن��ج��ازات خ��الل السنوات 
املاضية، وش��رح��اً عن األع���راض النفسية، وطبيعة العالج النفيس، ودور األخ��ص��ايئ النفيس يف مؤسسة 

أطباء بال حدود.

"الديمقراطية وحقوق العاملين" 
ينظم لقاء مفتوحا في الوسطى

غزة- نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملني يف غزة لقاء مفتوحا مع عمال شركة 
توزيع الكهرباء –محافظة الوسطى بالتنسيق مع لجنة العاملني يف الشركة ,وذلك يف 
أطار مشروع التنظيم النقابي من اجل التغيري االجتماعي الذي ينفذة املركز بالتعاون 

مع مكتب املساعدات الشعبية الرنويجية .
وتحدث نضال غنب مدير املركز يف غزة حول البيئة النقابية يف الشركة ودور النقابة 
وآليات تفعيلها تجاه تبني مشاكل وهموم املوظفني والدفاع عنها , وتطرق اىل السياق 
التاريخي لنشأة وتأسيس النقابة التي تمثل مئات العمال يف شركة ت��وزي��ع الكهرباء 
ع���ىل م��س��ت��وى ق���ط���اع غ����زة وك��ي��ف��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع���ىل ه����ذا ال��ج��س��م ال�����ذي ي��م��ث��ل ان���ج���ازا ك��ب��ريا 

للعمال .
وأكد غنب ان النقابة عىل أعتاب عقد مؤتمرها الثالث وهو ما يشكل دافعا للعمال 

نحو االنتساب للنقابة وتعزيز مقومات استمرارها وانتخاب مجلس أدارة لها .
واستمع غنب ملشاكل املوظفني الخاصة والعامة التي من ابرزها موضوع الرتقيات 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ون��ق��ل امل��وظ��ف��ني م���ن م��ك��ان ع��م��ل آلخ����ر وت��ش��ت��ي��ت اع���ض���اء ال��ن��ق��اب��ة ع���ىل م��ق��رات 
مختلفة وموضوع اإليقاف عن العمل والخصومات واألج��ازات .وأكد ان توافر عناصر 

قوة للنقابة هو الضمان لحماية حقوق املوظفني ووقف هده اإلجراءات .
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء دع���ا غ��نب امل��وظ��ف��ني اىل ال��ت��ك��ات��ف وال��ت��الح��م يف اط���ار ال��ن��ق��اب��ة كمظلة 

حامية لهم ,وابدي استعداد املركز لتقديم املساعدة القانونية الالزمة للنقابة .


