
Monday 5 May 2014 االثنني  5/ 5 /2014 4 محليات

لاليجارلاليجار

شقق تقع في منطقة بيت حنينا ، دخلة 
جنة عدن ، خلف مجمع بيت االطباء 
مكونة من 3 غرف نوم + حمامني + 

مطبخ + صالة وصالون + بلكونات
تدفئة مركزية  

للمعنيني يرجى االتصال على  :

بلفون  0546988882
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للبيع            للبيع
في مدينة اخلليل

كلني دراي  ماكينة   -  1
السعة 18 كغم

حديثة مع نشافة ومكابس بخارية 
نوع ترزاقو ايطالي   حجر  فريزة   -  2

مالحظة : السعر مغر جدا 

للمعنيني الرجاء االتصال على:

 جوال رقم  0592628496
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اعالن صادر عن مراقب الشركات
يعلن مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني  بأن 
واالستثمار  العامة  للتجارة  الرائد لوجستكس  شركة 
املساهمة اخلصوصية احملدودة واملسجلة حتت الرقم 
)562488346( قد تقدمت بطلب تعديل اسم الشركة  
من شركة الرائد لوجستكس للتجارة العامة واالستثمار 
همة  ملسا ا عية  لصنا ا للميكنة  ئد  ا لر ا كة  شر لى  ا
إعتراض  لديه  من  كل  وأن   ، احملدودة  اخلصوصية 

مراجعة مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه.
وزارة االقتصاد
مراقب الشركات ز5/5)1(

للمعنيين ،،،،،،،،،
لإليجار

للشركات  واملؤسسات ورجال  األعمال..
محل جتاري
مساحته 1000 م2

      في: عمارة  جتارية
طابق أول- فوق  محالت جتارية  عديدة- عمارة اجلدع

يقع  في: املنطقة  الصناعية/ شارع جريدة األيام/ رام الله
بجانب شركة  ميتسوبيشي  /مقابل صاالت السنابل لألفراح

ميكن تأجيره كامال أو جزءًا  منه حسب الطلب

للمراجعة واإلستفسار:  بواسطة احملامي طارق عوض

جوال- -0598310593 اوراجن- 0546574113
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مطلوب للعمل
مطلوب للعمل عمال او عامالت سفرة 

في مطعم النافورة الكائن في باب اخلليل بالقدس
على ان تتوفر فيهم الشروط التالية:

لهم خبرة في هذا املجال 1 .
من حملة هوية القدس 2 .

إجادة اللغتني االجنليزية والعبرية 3 .

لالستفسار االتصال على :

بلفون رقم 0546954209
أو تلفون رقم : 6260034
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وظائف شاغرة
شرقي  في  االطفال  تربية  مجال  في  تعمل  مؤسسة 

القدس بحاجة الى:

• مركزة  / حتمل شهادة جامعية + رخصة قيادة	

االطفال  تربية  على  للعمل   / • مرشدات 	
والعناية بهم

سة  ر مد في  للعمل   /  • ت 	 معلما و  ا معلمني 
على  املواضيع   بكافة  للمؤسسة  تابعة  خاصة 
التعليم  وزارة  من  بها  معترف  شهاداتهم  تكون  ان 

االسرائيلية.
للمعنيني ارسال السيرة الذاتية على :

فاكس رقم : 089247234
ز5/3)9(

دعــــــوة عامة

لقاءات بيرزيت القانونية
بيرزيت  ج��ام��ع��ة  ف��ي  ال��ع��ام��ة  واإلدارة  احل��ق��وق  وك��ل��ي��ة  احل��ق��وق  معهد  ي��ت��ش��رف 

بدعوتكم حلضور 

اللقاء القانوني بعنوان:

حوكمة الشركات
املتحدث  

الدكتور أمني دواس- أستاذ القانون في اجلامعة العربية األمريكية 

•       يوم االثنني 5 أيار 2014 من الساعة 2:00– 4:00
•       قاعة املؤمترات )243( ملحق مبنى معهد احلقوق- جامعة بيرزيت  

آملني حضوركم،،،
ُيعقد اللقاء بدعم من مؤسسة كونراد أديناور.  

!
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صك عطوة شرعية بني آل شتات وآل طه ابو اسنينة
2014/5/3 برئاسة  العيزرية - توجهت جاهة اخلير واإلصالح يوم السبت  يطا- 
احلاج نافذ اجلعبري وضمت كاًل من احلاج ابراهيم زين واحلاج اسماعيل ابو حميد البس 
الثوب وأبو أحمد الطويل وأبو داود املختار وأبو سالم ابو غالية وأبو موسى جهالني وأبو 
وأبو  بدر  ونبيل  طفيحة  وموسى  اليطاوي  محمد  وأبو  نوفان  واملختار  ادكيدك  محمد 
مصعب اجلهالني وأبو محمد الكالوتي وأبو عمار الباشا وأبو صبحة من السواحرة وموسى 
سعيري وعددًا وافرًا من رجاالت عرب السواحرة وعرب اجلهالني ومن أهالي العيزرية، 
إلى ديوان آل طه ابو اسنينة في العيزرية وذلك من أجل أخذ عطوة شرعية إثر حادث 
محمد  السائق  قبل  من  طه  محمد  إي��اد  يزن  الطفل  بحياة  أودى  ال��ذي  املؤسف  السير 
جبريل شتات من يطا. وكان في استقبال اجلاهة والد الفقيد وجده وأعمامه واخوانه 
واحلاج ابواحمد طه واحلاج عيد شاكر »ابو شاكر« واحلاج سمير ابو تركي واحلاج زياد 
ابو صبيح واألستاذ علي ابو اسنينة واحلاج عبد الله طه وابو علي طه وابوعبد املهلوس 
وابواياد وجمع غفير من آل ابو اسنينة من محافظتي اخلليل والقدس. وبعد الترحيب 
باجلاهة وقف رئيس اجلاهة احلاج نافذ اجلعبري والقى كلمة مؤثرة ترحم فيها على 
الفقيد ودعا الى التحابب والتسامح واكد بأن اجلاهة على استعداد لكل ما يطلب في 
إعطاء  مت  القضية  هذه  في  التداول  وبعد  باجلاهة.  ابوشاكر  رحب  ثم  القضية.  هذه 
اجلاهة عطوة شرعية ملدة سنة كاملة تنتهي في تاريخ 2015/5/1 وذلك بوجوه الكفل 
نافذ اجلعبري وعيد شاكر ابو اسنينة وأبو أحمد طه وأبو سامر ابو اسنينة واحلاج زياد 
ابو صبيح وعلي ابو اسنينة. وباملناسبة يتقدم آل شتات بالشكر واالحترام الى إخوانهم 
آل طه على موقفهم النبيل والى البس الثوب احلاج اسماعيل ابوحميد وكافة رجاالت 

اجلاهة. وفقهم الله ملا فيه اخلير والسداد، انه سميع مجيب.
آل شتات

بسم الله الرحمن الرحيم

إعالن توظيف

مسمى الوظيفة : مدير مشاريع
ترغب احدى املؤسسات املقدسية العاملة في مجال الترميم في مدينة 

القدس تعيني مدير مشاريع ، تتوفر فيه الشروط اآلتية:
من  ادنى  كحد  مدنية  هندسة  بكالوريوس  درجة  املتقدم  يحمل  ان  1 .

جامعة معترف بها
ان يكون املهندس عضوا في نقابة املهندسني 2 .

في  العملية  اخلبرة  لديه  من  ويفضل   ، سنوات  عشر  عملية  خبرة  3 .
مشاريع الترميم

ان يكون لديه خبرة في اعداد الدراسات والتقارير الفنية والهندسية  4 .
واعداد برامج العمل

اجادة تامة الستخدام برنامج االوتوكاد ، وبرامج احلاسوب املختلفة 5 .
ويفضل  ومحادثة  وكتابة  قراءة  واالجنليزية  العربية  اللغتني  اجادة  6 .

من يجيد اللغة العبرية
ان يكون متفرغا ولديه قدرة على زيارة املواقع ومتابعة املشاريع 7 .

ان يكون من سكان القدس وحامال هويتها ولديه رخصة قيادة سارية  8 .
املفعول

على من يجد في نفسه الكفاءة ، وتنطبق عليه الشروط املذكورة ارسال السيرة 
Info@jswd.org وفي  2344378-02 ، او الى امييل  الذاتية الى فاكس رقم 

موعد اقصاه يوم االحد 2014/5/11
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مهندس مدني
 لشركة إخوان مشهور للبناء والتطوير

الشروط المطلوب توفرها:
•شهادة جامعية. •

في  كبيرة  م��ش��اري��ع  بتنفيذ  س��ن��وات  خمس  ع��ن  تقل  ال  •خ��ب��رة  •
شركات كبيرة.

•إجادة اللغة العبرية قراءة وكتابة ومحادثة. •
•إجادة استعمال احلاسوب. •

•حاصل على رخصة مزاولة املهنة. •
•القدرة على حتمل مهام العمل وإدارة املشاريع واملعامالت وحتمل  •

ضغط العمل والتأقلم مع طاقم الشركة.
للمراجعة واالستفسار يرجى االتصال على رقم 5479966 - 02 
من الساعة 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر من األحد الى اخلميس.

مطلوب مطلوب
- م
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القدس - ثالث غرف مع برندات 
مبساحة 50 مترا مربعا

املوقع عمارة صندوقة - شارع صالح الدين

لالستفسار: يرجى االتصال على

0528438642

كلية بيت حلم للكتاب املقدس

دورة في اللغة االجنليزية
اللغة  في  وتقوية  محادثة  دورة  عن  املقدس  للكتاب  حلم  بيت  كلية  تعلن 
االجنليزية عن ثالثة مستويات مبتدئني ومتوسط ومتقدم وذلك ابتداًء من 

يوم االثنني  2014/5/26 ولغاية 2014/6/26 
• أوقات الدورة اربعة أيام باألسبوع ) االثنني الى اخلميس من الساعة  •

) 5:30 – 3:30
• أسابيع مدة الدورة 4•

• شيكل تدفع عند التسجيل تكاليف الدورة : 200•
•مستوى الدورة مبتدئني ومتوسط ومتقدم •

 • فترة التسجيل من 2014/5/1 ولغاية 2014/5/16•
 • فحص املستوى : االثنني 2014/5/19•

                         الثالثاء 2014/5/20 
) وتعلن الكلية ايضًا عن دورة محادثة في اللغة االجنليزية للمراهقني من عمر 
14-17 للمستوى الثاني فقط ابتداًءمن 2014/5/26 ولغاية 2014/6/26  من 

الساعة 2:00 – 3:00 وأيام الدورة من االثنني – اخلميس( 
) العدد محدود(

 • ملزيد من املعلومات أو التسجيل الرجاء االتصال على هاتف رقم 2741190•
أو احلضور شخصيا على مبنى الكلية وذلك من الساعة التاسعة وحتى 

الثالثة يوميًا ما عدا أيام السبت واالحد

ز4/29)18(
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شقق للبيع في بيت حنينا
ال داعي لالنتظار واستلم شقتك جاهزة

•ت��ش��ط��ي��ب ك��ام��ل ت��ت��ك��ون ال��ش��ق��ة م���ن ث���الث غ���رف نوم  •
وصالون وغرفة جلوس كبيرة مع املطبخ وبلكون وصالة 

وسط وحمامني مبساحة 125م2.
•موقف داخلي خاص لكل شقة. •

•القرب من الشارع الرئيسي خلف سوبر ماركت جعفر •
• وامليزة الكبرى يتوفر لكل شقة مخزن كبير خاص.•

الدفع نقدي فقط
لالستفسار: االتصال على

0546644452
بني الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء
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اعــــــــــــــالن
نقابة االطباء

جمعية اختصاصيي االمراض و الجراحة 
النسائية و التوليد الفلسطينية

االمراض  اختصاصيي  جلمعية  االدارية   الهيئة  اجتماع  اثر 
 2014/5/4 بتاريخ   الفلسطينية   والتوليد  النسائية  واجلراحة 
بضرورة  االط��ب��اء  ن��ق��اب��ة  مجلس  رغ��ب��ة  وم��ن��اق��ش��ة  الله   رام  ف��ي 
عقدها  امل��ق��رر  م��ن  ك��ان  ال��ت��ي  اجلمعية  ان��ت��خ��اب��ات  عقد  تأجيل 
في  النقابة  مجلس  انشغال  بسبب  ذل��ك  و   ،  2014/6/9 بتاريخ 
املشاركة في مؤمترات علمية واالشراف على انتخابات جمعيات 
الهيئة االداري��ة للجمعية تأجيل  ، فقد قررت  تخصصية اخرى 
االن��ت��خ��اب��ات مل��وع��د س��ي��ت��م االع����الن ع��ن��ه الح��ق��ا ف��ي الصحف 

والصفحة االلكترونية للجمعية .
الهيئة االدارية للجمعية

 تأشيرات السفر إلى اإلمارات العربية املتحدة
 

تسهياًل على املسافرين الكرام، يسر امللكية األردنية أن تعلن
عن خدمة إصدار تأشيرات السفر إلى اإلمارات العربية املتحدة 

حلملة جوازات السفر األردنية )املؤقت والدائم(
90 دوالرًا للفيزا  العادية خالل ) 3 أيام عمل (

125 دوالرًا للفيزا املستعجلة  خالل ) يومي عمل (

لالستفسار، يرجى االتصال على رقم :

02 – 240 50 60 
 أو بوكيل سفركم املعتمد
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فقد هوية
قلقيلية - اعلن انا/ عدوان حرب عليان ابوسنينة عن 

ف��ق��د ه��وي��ت��ي ال��ت��ي اج��ه��ل رق��م��ه��ا، ي��رج��ى م��م��ن يجدها 

ان يسلمها اىل اقرب مركز شرطة وله الشكر.

فقد هوية
ق���ل���ن���دي���ا- رام ال����ل����ه - أع����ل����ن أن�������ا/ ف����وزي����ة خ���ل���ي���ل رضوان 

ع��ص��ف��ون ع���ن ف��ق��د ب��ط��اق��ة ه��وي��ت��ي رق����م )802497271( 

وع��ى من يجدها تسليمها ألق��رب مركز شرطة  وله 

الشكر.

فقد جواز سفر أردني
دي��ر قديس- رام الله - أعلن أن��ا/ ان��س محمد جاسر 

خ����ال����د ع�����ن ف���ق���د ج��������واز س����ف����ري األردين، ي����رج����ى ممن  

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله الشكر.

فقد هوية
ارت��������اح - ط���ول���ك���رم - أع����ل����ن أن��������ا/  خ����ال����د م���ح���م���د مصلح 

راش�����د ع���ن ف��ق��د ه��وي��ت��ي ال��ش��خ��ص��ي��ة رق����م 907946776 

ال���رج���اء م��م��ن وج��ده��ا اع��ادت��ه��ا ألق���رب م��رك��ز للشرطة 

أو االتصال بجوال رقم 0599241501 وله الشكر.

فقد هويتين
شيوخ - الخليل - نعلن نحن/ مهران محمد محمود 

عيايدة وشاكر محمد محمود عيايدة عن فقد بطاقة 

ه���وي���ت���ي���ن���ا ال���ش���خ���ص���ي���ت���ن، ال�����رج�����اء م���م���ن ي���ع���ر عليهما 

تسليمهما إىل أقرب مركز شرطة وله الشكر.

فقد هوية
بيت لحم - اع��ل��ن أن��ا/ح��م��ودة ع��ام��ر ج��ري��ل الجوابرة 

عن فقد هويتي رقم 920194446، يرجى ممن يجدها 

تسليمها ألقرب مركز للشرطة وله الشكر.

فقد هوية
ج���ن���ن - اع���ل���ن أن����ا/ع����ام����ر  ع���م���ر رش���ي���د ص�����اح ع����ن فقد 

ي����رج����ى ممن  رق�������م 850509357،  ال���ش���خ���ص���ي���ة  ه����وي����ت����ي 

يجدها تسليمها ألقرب مركز للشرطة وله الشكر.

فقد هوية
اع����ل����ن أن�����ا/خ�����ال�����د ف���ت���ح���ي ج���م���ي���ل م���ط���ري���ة م�����ن رام الله 

ع��ن فقد بطاقة هويتي رق��م 921519005، ي��رج��ى ممن 

يجدها تسليمها ألقرب مركز للشرطة وله الشكر.

فقد هوية
رام ال��ل��ه - اع��ل��ن أن���ا/اب���راه���ي���م م��ح��م��ود ع����ودة دار حج 

م��������ن ب�����ي�����ت س����������را ع��������ن ف�����ق�����د ه�����وي�����ت�����ي ال����ش����خ����ص����ي����ة رقم 

ت��س��ل��ي��م��ه��ا ألقرب  ي���ج���ده���ا  م���م���ن  ي����رج����ى   ،907877468

مركز للشرطة وله الشكر.

فقد هوية
نابلس - عسكر البلد - أعلن أنا/ رائد ضمن محمد 

امل��س��ع��ودي ع���ن ف��ق��د ه��وي��ت��ي رق���م 859963209،يرجى 

م���م���ن ع����ر ع��ل��ي��ه��ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا ألق������رب م���رك���ز ش���رط���ة وله 

الشكر.

فقد هوية
ن������اب������ل������س - ب���������وري���������ن - اع��������ل��������ن ان���������������ا/ م�����ح�����م�����د زك���������ري���������ا جر 

ع��س��ع��وس ع���ن ف��ق��د ه��وي��ت��ي رق����م 411835580،يرجى 

م���م���ن ع����ر ع��ل��ي��ه��ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا ألق������رب م���رك���ز ش���رط���ة وله 

الشكر.

فقد هوية
ن���اب���ل���س - زي����ت����ا ج���م���اع���ن - اع����ل����ن ان��������ا/ ي����وس����ف اسامة 

ن�����اص�����ر ع�����ن ف����ق����د ه����وي����ت����ي رق�������م 946387396،  ي�����وس�����ف 

يرجى ممن عر عليها تسليمها ألق��رب مركز شرطة 

وله الشكر.

فقد هوية
ب��ي��ت س��اح��ور - اع��ل��ن أن���ا/ج���ورج م��ن��ر ال��ي��اس قسيس 

م�����������ن س���������ك���������ان ب�������ي�������ت س�����������اح�����������ور ع�����������ن ف�������ق�������د ه�������وي�������ت�������ي رقم 

852934827، الرجاء ممن يجدها ان يسلمها ألقرب 

م��رك��ز للشرطة او االت��ص��ال ع��ى ه��ات��ف 2774271 وله 

الشكر.

فقد هوية
بيت اجزا - اعلن أنا/ محمد صري محمد اغريب عن 

فقد هويتي رقم 947944203، الرجاء ممن يجدها ان 

يسلمها ألقرب مركز للشرطة وله الشكر.

فقد جواز سفر أردني
برطعة - يعبد - اعلن أنا/حسن محمد عيل قبها عن 

فقد ج���واز س��ف��ري االردين ال���ذي اج��ه��ل رق��م��ه، يرجى 

ممن يجده االت��ص��ال م��ع مكتب ج��ري��دة »ے« يف يعبد 

جوال رقم 0599777180 وله الشكر.

شكر وتقدير 
للدكتور هشام النعنع أخصائي نسائية وتوليد

نابلس - بعد أن انعم الله ع��ى ابنتي نجاح وزوج��ه��ا م���روان بمولودهما البكر ال��ذي سمياه هشام جعله الله 

من أبناء السامة واقّر به عيون والديه، اليسعني أنا/ الدكتور شاهر أبو صالح وعائلتي وانسبايئ إال أن نتقدم 

بالشكر واالمتنان للزميل واألخ العزيز اإلنسان النطايس البارع  الدكتور هشام النعنع أخصايئ نسائية وتوليد 

ملتابعته ورعايته البنتي طيلة فرتة الحمل وخال الوالدة .والوالدة واملولود بصحة جيدة بحمد الله. كما أتقدم 

ب��ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ط��اق��م ال��ت��م��ري��ض وال��ع��ام��ل��ن يف ق��س��م ال�����والدة يف املستشفى اإلن��ج��ي��يل ال��ع��رب��ي ع��ى االهتمام 

باملولود جعلهم الله جميعا ذخرا وسندا لإلنسانية جمعاء وأكر الله من أمثالهم. 

فقد هوية
الييخييليييييل - أعييليين انييييا/ عييياء مييطييلييق مييحييمييد صييغيير عن 

بيييطييياقييية هيييوييييتيييي اليييشيييخيييصييييييية رقييييييييم  )850100967(  فيييقيييد 

اليييييييييرجييييييييياء عيييييييى مييييييين ييييييجيييييدهيييييا تييييسييييليييييييييمييييهييييا القييييييييييييرب مركز 

شرطة وله الشكر.

فقد هوية
الخليل - أعلن انا/ كرم أكرم محمد الزغر عن فقد 

بطاقة هويتي الشخصية رقم  )850423047( الرجاء 

عيييى مييين يييجييدهييا تسليمها القييييرب مييركييز شييرطيية وله 

الشكر.

فقد هوية
الييخييليييييل - أعييليين انييييا/ انيييس مييحييمييود مييحييمييد زغييير عن 

فييقييد بييطيياقيية هييويييتييي الييشييخييصييييية رقييييم )855032728( 

اليييييييييرجييييييييياء عيييييييى مييييييين ييييييجيييييدهيييييا تييييسييييليييييييييمييييهييييا القييييييييييييرب مركز 

شرطة وله الشكر.

مركز "شمس" يطالب المؤسسات الدولية بالتحرك 
لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الصحفيين

جنني - ملراسل القدس الخاص -  طالب مركز 
إع��������ام ح����ق����وق اإلن������س������ان وال����دي����م����ق����راط����ي����ة "شمس" 
املؤسسات الدولية بضرورة التحرك الفوري لوقف 
االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية املمنهجة بحق 
الصحفيني، مؤكدا أن قوات االحتال اإلسرائيلية 
واصلت انتهاكاتها ضد الصحفيني من خال العديد 
م������ن اإلج�����������������راءات ال�����ت�����ي ت���م���ث���ل���ت ب�����االغ�����ت�����ي�����ال والجرح 
واالع��ت��ق��ال واالح��ت��ج��از واالع���ت���داء وامل��ن��ع م��ن السفر 
وال��ت��ن��ق��ل، وم���ص���ادرة م��ع��دات��ه��م ال��خ��اص��ة وتخريبها 
واق��ت��ح��ام امل��ؤس��س��ات اإلع��ام��ي��ة وم���ص���ادرة األجهزة 
، وإغ������������اق ب����ع����ض����ه����ا. ج��������اء ذل��������ك ع������ر ب�����ي�����ان صحفي 
أص������دره م���رك���ز "ش���م���س" ، ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ي���وم العاملي 
ل��ح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة. ال�����ذي أع��ل��ن��ت��ه ال��ج��م��ع��ي��ة العامة 
لألمم املتحدة،يف الثالث من أيار، بموجب قرارها 
432/48  املؤرخ 20 كانون األول 1993 ، وقال املركز" 
أن االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة طالت العديد من 
الصحفيني العرب واألجانب الذين يعملون لصالح 
وس��ائ��ل إع���ام عربية وأج��ن��ب��ي��ة، كما أق��دم��ت قوات 
االح��ت��ال اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ى سلسلة م��ن اإلجراءات 
وامل����م����ارس����ات ال���ت���ي ت���ه���دف إىل م���ن���ع ال��ص��ح��ف��ي��ني من 
ال���ق���ي���ام ب���واج���ب���ه���م امل���ه���ن���ي يف ت��غ��ط��ي��ة األح����������داث، بل 
واستهدافهم بشكل متعمد عى الرغم من وجود 

الشارات التي تميزهم كصحفيني.
ال����������������رأي والتعبري  ب����ق����ي����م����ة ح�������ري�������ة  امل��������رك��������ز   وذّك����������������ر 
والصحافة، وقال" إنها حق إنساين أسايس راسخ 
يف اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل 
ال��خ��اص بالحقوق املدنية والسياسية واالتفاقيات 

اإلقليمية ويف القانون األسايس الفلسطيني".
والتعبري  ال��������������رأي  ح������ري������ة  إن   ،" "ش������م������س  واك������������د 
والصحافة هي يف الواقع أحد أكرث حقوق اإلنسان 
ال����ت����ي ال ت����ق����در ب���ث���م���ن ، م����وض����ح����ا أن ال�����ي�����وم العاملي 
لحرية الصحافة هو تقليد سنوي يهدف إىل التذكري 
بالدور الحاسم الذي تضطلع به )السلطة الرابعة( 
يف تعزيز الديمقراطية وتشجيع التنمية يف أرجاء 
ال����ع����ال����م ، ك���م���ا ي����ع����د  م���ن���اس���ب���ة إلل�����ق�����اء ال�����ض�����وء عى 

تجارب الصحفيني وتضحياتهم والستحضار املهام 
الجسيمة التي يؤدونها وهم يقومون بدورهم يف 
تقيص الحقائق وتزويد الجماهري باألخبار اليومية 
م���ه���م���ا ك��ل��ف��ه��م ذل������ك م����ن ت���ض���ح���ي���ات. ك���م���ا ي���ع���د هذا 
بانتهاكات  ال����ج����م����اه����ري  ل����ت����ع����ري����ف  م����ن����اس����ب����ة  ال�������ي�������وم، 
حق التعبري عن ال��رأي وكذلك لتذكريهم بمعاناة 
الصحفيني من جراء االنتهاكات التي يتعرضون لها 

وهم يمارسون واجبهم.
وشدد مركز "شمس" يف بيانه عى أهمية وجود 
إع�����ام ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ت���ع���ددي دي��م��ق��راط��ي ن���اق���ا للخر 
وم��ح��ل��اً ل��ه، وق���ال " نحن ن��ري��د ح��ري��ات إع��ام��ي��ة ال 
ح�����دود ل���ه���ا، وال ن���ري���د ق���وان���ني م��ك��ب��ل��ة وال رق���اب���ة وال 
م���ق���ص رق����ي����ب، ن���ري���د إع����ام����اً ف����اع����اً ول���ي���س مفعوالً 
به،إعاماً كاشفاً للحقيقة ودائم البحث عنها،نريد 
إع������ام������اً ي�����ك�����ون وك�����ي�����اً ع�����ن امل���ج���ت���م���ع وع����ي����ن����ه ال�����ت�����ي ال 
تغمض،نريد إعام يقف باملرصاد لكل التجاوزات 
ولكل االنتهاكات التي يمارسها النظام السيايس، 
وب����ال����ت����ايل ن������رى يف وس�����ائ�����ل اإلع���������ام إىل ج����ان����ب نقل 
األحداث وظائف الرتبية والتثقيف وإعادة تشكيل 
الوعي وتزويده بوسائل التفكري وتمكينه من الرؤية 

وتكوين اآلراء واالتجاهات".
املدنية  ال���������ح���������ري���������ات  إط�����������������اق  إىل  امل������������رك������������ز   ودع�����������������ا 
وال���س���ي���اس���ي���ة ويف م���ق���دم���ت���ه���ا ح����ري����ة ال���������رأي والتعبري 
التجمع  ال������ح������ق يف ح������ري������ة  وال������ص������ح������اف������ة، واح�����������������رتام 
الجمعيات  ت������ك������وي������ن  ح�������ري�������ة  يف  وال���������ح���������ق  ال�����س�����ل�����م�����ي 
وترسيخ  ف�������ي�������ه�������ا،  وامل����������ش����������ارك����������ة  إل�������ي�������ه�������ا  واالن����������ض����������م����������ام 
الضمانات القانونية التي كفلتها الشرعة الدولية 
ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان وال���ق���ان���ون األس�����ايس الفلسطيني 
ويف مقدمته ال��ب��اب ال��ث��اين ب��اب الحقوق والحريات 
. وش����دد ع��ى ض����رورة إزال����ة ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي تعرتض 
املسار الطبيعي لتطور ونمو املؤسسات اإلعامية 
املقيدة  وال�������ت�������ش�������ري�������ع�������ات  ال��������ق��������وان��������ني  م�����ق�����دم�����ت�����ه�����ا  ويف 
ل���ل���ح���ري���ات وامل���ع���وق���ة ل��ع��م��ل ول���ت���أس���ي���س املؤسسات 
اإلع��ام��ي��ة. وت��ق��ي��د وس��ائ��ل اإلع����ام ب��امل��ب��ادئ والقيم 
التي تفرضها أخاق املهنة ومعايري السلوك املهني 

، مثلما عليه أن يعرف أن القضاء مقيد بنصوص 
قانونية واجبة التنفيذ والتطبيق.

الحقيقي  اإلس������ه������ام  إن  "ش������م������س"  م�����رك�����ز  ورأى 
لإلعام ودوره يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يتطلب 
ن���ق���اب���ة الصحفيني  ت���ق���وي���ة وت���م���ك���ني  امل����ق����ام األول  يف 
الفلسطينيني للنهوض بدورها كمؤسسة نقابية لها 
دوره��ا يف حماية الصحفيني والدفاع عنهم وتبني 
ق���ض���اي���اه���م، وب���م���ع���ال���ج���ة وض�����ع خ���ري���ج���ي الصحافة 
واإلع������ام ع���ر إن���ش���اء م��ع��ه��د ل��ل��ت��دري��ب ورف����ع كفاءة 
الخريجني وإعدادهم لسوق العمل، وإىل ترسيخ 
قيم حرية الصحافة باعتبار ذلك شرطاً ال غنى عنه 
ل��ب��ن��اء وس���ائ���ل إع�����ام وط��ن��ي��ة ح����رة ت��س��اه��م يف خلق 
جمهور واع مؤمن بالديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
واإلعاميني  ال�����ص�����ح�����ف�����ي�����ني  ت���������دري���������ب  ل�������ذل�������ك  ي�������ض�������اف 
اإلع���������ام���������ي والصحايف  ال�����ع�����م�����ل  ل�����ت�����ط�����وي�����ر  ك�����وس�����ي�����ل�����ة 
خدمة لقضايا حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
ووضع الرامج التدريبية والتأهلية املناسبة.وتأهيل 
وتدريب الصحافيني العاملني يف مجال الصحافة 
اإلل��ك��رتون��ي��ة يك ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن اس���ت���خ���دام ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
إن����ت����اج م����واده����م اإلع����ام����ي����ة، وض�����ع ت���ش���ري���ع وقانون 
ي����ن����ظ����م ه���������ذا ال�������ن�������وع ال�����ج�����دي�����د م�������ن ال�����ص�����ح�����اف�����ة ولكن 
دون أن ي���ح���د م����ن ح���ري���ت���ه���ا. وح����ي����ا م����رك����ز "شمس"  
الصحفيني  واإلعاميني واملدونني الذين ينتصرون 
مل��ه��ن��ت��ه��م، وي���داف���ع���ون ب���أم���ان���ة وإخ������اص ع���ن هموم  
ال���ص���ح���ف���ي���ني والصحفيات  ي���ح���ي���ي  ش���ع���وب���ه���م، ك���م���ا 
الفلسطينيني واألج���ان���ب وم��خ��ت��ل��ف وك����االت األنباء 
والفضائيات العربية واألجنبية، الناقلني للحقيقة 
م������ن أج��������ل ك����ش����ف ان�����ت�����ه�����اك�����ات ق����������وات االح�������ت�������ال ضد 

الشعب الفلسطيني.

محافظ بيت لحم يوقع وثيقة 
مناهضة العنف ضد المرأة

 بيت لحم - نجيب فراج - وقع محافظ بيت لحم عبدالفتاح حمايل وثيقة مناهضة العنف ضد النساء 
الصادرة عن وزارة شؤون املرأة ، وأشاد بالوثيقة وما تحمله من مواثيق حماية تقوم عى حماية النساء من 
العنف مؤكدا اطاعه املتواصل عى كل القضايا ومتابعته كل الفعاليات النسوية بالتعاون مع كافة املؤسسات 
ال��ن��س��وي��ة م��ؤك��دا ع��ى ت��ق��دم واض���ح يف ال��ح��د م��ن مناهضة ال��ع��ن��ف وال��ت��ي يلمسها امل��وط��ن الفلسطيني مقارنة 
بالسنني السابقة وعمل كافة املؤسسات واالطر النسوية بمهنية عالية اثبتت خالها التواصل ودمج العديد 
من النساء يف املجتمع . وجرى التوقيع بحضور ممثلة مؤسسة التعاون االيطايل الدكتورة آنا ريتا رونزوين  

الخبرية واملتخصصة يف قضايا مناهضة العنف ضد املرأة ومنسقة )تواصل ( يف بيت لحم لينا زغاري . 

يوم ارشادي لألخصائيين 
االجتماعيين والنفسيين في قلقيلية 

 قلقيلية - املنهل للصحافة واالعام - نظم فرع جامعة القدس املفتوحة ونقابة األخصائيني االجتماعيني 
وال��ن��ف��س��ي��ني يف م��ح��اف��ظ��ة ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ك��ت��ب��ة ال��ب��ل��دي��ة ي���وم���اً ح����ول ت��م��ك��ني األخ��ص��ائ��ي��ني يف املجال 
اإلرش��ادي الرتبوي وتأهيلهم للواقع الرتبوي املدريس وآلية االستعداد الجيد المتحان التوظيف يف وزارة 
الرتبية والتعليم . وشكر رئيس النقابة حجازي يامني الجامعة ومكتبة البلدية لدعم النقابة واألخصائيني 
وتحدث عن أهداف ورؤية النقابة وخططها املستقبلية . وتناول املدرب هيثم مراعبة أهمية اإلرشاد الرتبوي 

وأهدافه ودور املرشدين الرتبويني وعاقتهم يف كافة جوانب العملية الرتبوية.
ون���اق���ش ع��ض��وا ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س زرده ش��ب��ي��ط��ة وع����اء ت��ق��ي ال���دي���ن ع��م��ر أس��ئ��ل��ة ام��ت��ح��ان اإلرش�����اد الرتبوي 
للسنوات السابقة وش��رح��وا األس��ئ��ل��ة املتعلقة ب���دور امل��رش��د وبالعملية اإلرش���ادي���ة. ويف نهاية ال��ل��ق��اء ناشد 
أعضاء النقابة الجهات املسؤولة االهتمام ودعم املرشدين بتوفري وظائف لهم داخل املؤسسات وخصوصا 

الرتبية والتعليم حيث الحاجة ماسة إليهم لتقديم الخدمة الفضى للطلبة يف هذا املجال.


