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إعــــــــــــــــــالن
وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  لوكالة  التابعة  الصغير  التمويل  دائرة  تعلن 
الالجئني الفلسطينيني عن شغور وظيفة موظف/ة إقراض لفرع قلقيلية، فمن 
جتد/يجد في نفسها/نفسه الكفاءة عليها/عليه التقدم بطلب من خالل املوقع 

املشار إليه في نهاية اإلعالن

 VN/WB/002/2013/X وظيفة رقم )Loan Officer( – موظف إقراض

مكان العمل     : دائرة التمويل الصغير – فرع قلقيلية
الراتب الشهري: 532.6 دينار أردني باإلضافة إلى عالوة عائلية حتى سبع أوالد 

وزوجة / زوج + تأمني صحي و برنامج   ادخار
املؤهل املطلوب: شهادة توجيهي/ دبلوم سنتني في مجال احملاسبة أو إدارة األعمال 

أو التسويق أو مجاالت التنمية املجتمعية 
اخلبرة املطلوبة :   

•ثالث سنوات خبرة في التنمية املجتمعية أو تنمية مشاريع صغيرة وخبرة  	
في مجال العمل امليداني و املبيعات   أو التسويق أو القطاع املصرفي.

•معرفة باللغة االجنليزية 	
متطلبات أخرى :

•الدرجة اجلامعية في إدارة األعمال أو احملاسبة أو التسويق أو التنمية املجتمعية 	
•على املتقدم/ة أن يكون/تكون من سكان محافظة الفرع الذي يتقدم/تتقدم له 	

االلكتروني  املوقع  خالل  من  الطلب  تعبئة  املتقدم/املتقدمة  •على  	
التي ترسل من  الطلبات  اخذ  ولن يتم   ،http://jobs.unrwa.org
خارج هذا املوقع بعني االعتبار، مع العلم أن آخر موعد لتقدمي الطلبات 

هو15 شباط 2013.
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الللقللدس- زكللي ابللو احلللاوة - افتتحت شبكة 
مؤمترها   ، امللس  الشرقية  القدس  مستشفيات 
فندق  فللي  يومني  يستمر  الللذي  الثاني  السنوي 
االملللبلللسلللادور بللاملللديللنللة حتللت عللنللوان : "الللسللعللي 
وزيللر  بحضور  الصعبة"  الللظللروف  وسللط  للتميز 
ووزيللر  احلسيني  عدنان  احملافظ  القدس  شللؤون 
توفيق  والدكتور  عابدين  هاني  الدكتور  الصحة 
ناصر رئيس شبكة مستشفيات القدس الشرقية 
طوني  العاملية  الصحة  منظمة  مكتب  ورئلليللس 
في  العمليات  مدير  بيكولو  وسيرجيو  لورنس 
مكتب االحتاد االوروبي وطواقم من مسشتفيات 
الغربية  الضفة  ومستشفيات  املقدسة  املدينة 

وقطاع غزة.
ملتقى  مبثابة  يكون  ان  الللى  املؤمتر  ويهدف 
مجال  فللي  اللللبلللارزة  الفلسطينية  للشخصيات 
القضايا  اهم  الرعاية الصحية لعرض ومناقشة 
الشرقية  القدس  في  املستشفيات  تواجه  التي 
الللضللوء  الللتللي سلليللتللم تسليط  وتللتللضللمللن احملللللاور 
وسامة  املقدمة  اخلدمات  جودة  حتسني  عليها: 
الصحية  العاملة  والقوى  اخلطر  وادارة  املريض 

وحتويات املرضى.
وافتتح املؤمتر الدكتور توفيق ناصر ، مبينا 
مستشفيات  شبكة  الللى  ومشيرا  املللؤمتللر  اهمية 
 1997 العام  في  تأسست  التي  الشرقية  القدس 
احلسيني،  فيصل  الراحل  وتوجيه  قيادة  حتت 
بللهللدف تللوحلليللد امللللرافلللق الللصللحلليللة فلللي الللقللدس 
الشرقية وتعزيز دورها املفصلي في النظام الصحي 

الفلسطيني.
واشار الى ان املؤمتر يعقد بتنظيم من منظمة 
الللقللدس  مستشفيات  وشللبللكللة  الللعللامللليللة  الللصللحللة 
القدس  'مستشفيات  الشرقية كجزء من مشروع 
الشرقية: شبكة من أجل جودة أفضل' املمول من 

اإلحتاد األوروبي.
احلسيني ....

الوزير احلسيني عن فخره  من جانبه أعرب 
بشبكة مستشفيات القدس ، موضحا انها منوذج 
يجب ان يحتذى به لكافة املؤسسات املقدسية ، 
حيث متكنت هذه الشبكة وبالرغم من املعيقات 
والللصللعللوبللات مللن االبلللللداع فللي عملها ومللواجللهللة 
التي مير  االزمللات  االسرائيلية وجتاوز  الغطرسة 

بها شعبنا  .
وأشللللار اللللى الللتللطللور امللللللحللوظ اللللذي جلللرى في 
املؤسسات الصحية املقدسية والتي متثل البنية 
التحتية للدولة الفلسطينية املستقلة القادمة ، 
مدينة  في  للشبكة  الثاني  املؤمتر  عقد  معتبرا 
اللللقلللدس ميللثللل حتلللديلللا لللاحللتللال واجللللراءاتلللله 
عاصمة  لها  وجتسيدا  املدينة  لهذه  التهويدية 
 ، الفلسطيني  والللشللعللب  للللللدولللة  خللالللدة  ابللديللة 
مستعرضا   ، فيها  االزللللي  وجللودنللا  عللن  وتعبيرا 
جلللوانلللب علللدة ملللن امللللملللارسلللات الللتللعللسللفلليللة بحق 
املدينة وأهلها واحملاوالت املمنهجة لقلب احلقائق 
وان  بللد  ال  السحر  ان  مللؤكللدا   ، الللتللاريللخ  وتزييف 
قدرة شعبنا  ، مشددا على  الساحر  ينقلب على 
املدينة  وإعللللادة  والعقبات  االزمللللات  جتلللاوز  على 
والعربية  الفلسطينية  عراقتها  الللى  املللقللدسللة 

االسامية املسيحية .
خاصا  "الللبللواسللل"  االسلللرى  احلسيني  وحلليللا 
الذين تصر سلطات  القدس  منهم أسرى مدينة 

االحتال على جتاهلهم من اية مفاوضات وتنكل 
بهم في محاولة لكسر ارادتهم التي ال تنكسر ابدا 
النهم من هذا الشعب الذي ميتلك من املقومات 
وهي  اال   ، وجبروتة  احملتل  قوة  يفوق  ما  والقوة 
االرادة والعزمية الصلبة واالميان بالله اوال ومن 

ثم بالنصر القريب .
الوزير عابدين ....

آليات  عابدين،  الوزير  استعرض  جانبه  من 
التعاون بني وزارته وشبكة املستشفيات في مدينة 
القدس ، معربا عن امله في تعزيز هذا التعاون 
متتلك  والتي  ذاتها  املقدسية  املستشفيات  بني 
من الكفاءات الطبية واالدارية ما يؤهلها لتكون 
الصحي  للنظام  االساس  وحجر  االساسية  اللبنة 
هللذه  دور  مللن  جللانللبللا  مستعرضا   ، الفلسطيني 
املستشفيات والتي يصل مستواها الى املستويني 
الثالث والرابع في الرعاية الطبية في رفد النظام 
الصحي الفلسطيني ، داعيا الى رؤية جديدة لهذا 
الدور تقوم على اساس التكاملية فيما بينها وليس 
على  يعمل  استراتيجي  وتخطيط  التنافسية 

النهوض باملستوى الصحي الطبي الفلسطيني .
التحويات  وانللللواع  أشللكللال  مللن  جانبا  وسلللرد 
ارقام  مقدما  بتحويلها  الصحة  وزارة  تقوم  التي 
على  املترتبة  الللديللون  الللى  مشيرا   ، ومعطيات 
الوزارة جراء ذلك ، معربا عن امله بتجاوز االزمة 
كي  الفلسطيني  بالشعب  تعصف  الللتللي  املللاللليللة 
والتزاماتها  بوعودها  الللوفللاء  من  اللللوزارة  تتمكن 
للللللدولللة  االبلللديلللة  الللعللاصللمللة  مستشفيات  جتلللاه 

الفلسطينية املستقلة .
وأكد الدكتور عابدين ، ضرورة االعتناء أكثر 
الفتقار  الفرعية  وتخصصاته  االطللفللال  بطب 
الفلسطينية عامة لهذا التخصص  املستشفيات 
باملئة من مجتمعنا   38 نسبتة  ما  ان  العلم  مع   ،

دون سن ال18 عاما .
هذه  توليه  منذ  وزارتلللله  سياسة  ان  وأوضلللح 
احلقيبة تقوم على الوضوح والشفافية ، مبينا ان 
فلسطني كانت السباقة في التحذير والتوعية من 
مرض انفلونزا اخلنازير ، وقامت الوزارة بنشر كافة 
التفاصيل املتعلقة بهذا املرض ، بعكس جميع دول 
اجلوار التي جتاهلته وغضت الطرف عنه خوفا 
من العواقب ، بالرغم من ظهوره وانتشاره وارتفاع 
نسبة االصابات والوفيات . واالمر ذاتة فيما يتعلق 
باالمور املالية حيث تعاملت الوزارة بنفس النهج 
وتقوم بنشر كافة تفاصيل املصروفات واملداخيل 

رغم االمكانيات السياسية واملالية الصعبة .
د. عبد الهادي ....

بللللدوره اعللتللبللر الللدكللتللور مللهللدي عللبللد الللهللادي 
مدير االكادميية الفلسطينية لابحاث الدولية 
) باسيا ( ، ان مدينة القدس تشعر بالوحدة في 
ظل االجراءات االسرائيلية املتسارعة في عملية 
العربي واالسامي  التهويد وسلخها عن محيطها 

واملسيحي .
وأوضح ان هناك عدة مكونات تعيشها املدينة 
املسيحية  العقيدة  أهمها  ومللن   ، وأهلها  املقدسة 
 ، اسرائليي  تشويه  من  تواجهه  ومللا  واالسامية 
علما ان احلضور االنساني في القدس خال شهر 
املجيدة يدحض هذا  واالعلليللاد  املللبللارك  رمللضللان 
التشويه ، وهناك املكون العربي الذي يعيش حالة 
يقظة جديدة حيث أخذ املقدسيون مييلون الى 

شبكة مستشفيات القدس الشرقية 
تعقد مؤمترها السنوي الثاني 

 ، الطائفية  او  احلزبية  عن  البعيدة  االنسانية 
والشبان في القدس يبحثون عن دور لهم في هذه 
اليقظة . أما املكون الفلسطيني للمدينة املقدسة 
، فهناك شعور باالنفصام يخيم على املقدسيني 
من حيث االبتعاد الفلسطيني عن هذة املدينة 
بحكم االجراءات االسرائيلية التعسفية . وأخيرا 
فمدينة القدس وبعيدا عن التاريخ الذي يزيف 
باحلضور االسرائيلي املتعدد املشاهد ، فهناك عدم 
املقدسي ناجم عن االحتال  ترابط في املجتمع 

الذي اخترق النسيج املقدسي.
الى دور دولللي حاسم جتاة  الهادي  ودعللا عبد 
الللدور على  وترجمة هذا  القدس  قضية مدينة 

أرض الواقع .

منظمة الصحة العاملية...
الصحة  رئيس مكتب منظمة  قال  الى ذلك 
العاملية طوني لورنس :' إن مستشفيات القدس 
الشرقية تواجه حتديات غير مسبوقة، وبالتالي 
فللللإن هللللذا امللللؤمتلللر يللعللتللبللر فللرصللة ذهللبلليللة من 
أجللل تللبللادل اخلللبللرات وتللقللويللة أواصلللر التعاون 

املشترك.'
مكتب  في  العمليات  مدير  أشللاد  من جهته، 
ممثل اإلحتاد األوروبي سيرجيو بيكولو، بعمل 
داعلليللًا  الللشللرقلليللة،  الللقللدس  مستشفيات  شبكة 
إللللى بلللذل املللزيللد مللن اجلللهللود لتحقيق أهلللداف 

البرنامج.
وأشللللار إللللى تللقللدمي الللدعللم مللن قللبللل كللل من 
اإلحتلللللاد األوروبللللللي ومللنللظللمللة الللصللحللة الللعللامللليللة 
لشبكة مستشفيات القدس الشرقية ومؤسساتها 
الصحية الست على مدار األربع سنوات املاضية، 
حيث ُمولت الشبكة من اإلحتاد األوروبي مؤخرا 
الللللذي سمح  بللقلليللمللة 2،4 مللللليللون يلللللورو، األمللللر 

للمستشفيات أن تطور خدماتها.
وأضللللاف :'قللطللعللنللا شللوطللا طللويللا مللن خللال 
عملنا املشترك خال هذا العام، وبالتأكيد فإن 
عنوان هذا املؤمتر يعكس الواقع، فنحن نسعى 
إلى التميز وسط ظروف صعبة، ولكننا مصرون 
على جتاوز كل املعيقات لنصل إلى هدفنا املشترك 
عبر شراكة قوية من أجل تقدمي خدمات أفضل 

للفلسطينيني.'
بعد  ذلللك عقدت ورشللات عمل شللارك فيها 

العديد من االطباء.
يذكر أن شبكة مستشفيات القدس الشرقية 
وتوجيه  قلليللادة  الللعللام 1997 حتللت  فللي  تأسست 
الراحل فيصل احلسيني، بهدف توحيد املرافق 
املفصلي  دورهلللا  وتللعللزيللز  الللقللدس  فللي  الصحية 
من  وتتألف  الفلسطيني،  الصحي  النظام  فللي 
ومستشفى  للللللتللأهلليللل،  بللسللمللة  األمللليلللرة  مللركللز 
اوغستا فيكتوريا )املطلع(، ومستشفى املقاصد، 
سان  ومستشفى  للعيون،  جللون  سللان  ومستشفى 
األحللمللر  الللهللال  جمعية  ومستشفى  جللوزيللف، 

الفلسطيني.

خال ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع »احلكم احمللي«

توزيع إقرارات الذمة املالية 
على رؤساء وأعضاء املجالس احمللية املنتخبة 

رام الله- كامل جبيل - قال رئيس هيئة مكافحة 
الفساد رفيق النتشة، إن االنتخابات النزيهة واحلرة 
الللوصللول  أجللل  مللن  الشعب  أفلللراد  لكل  هللي مطلب 
مباىء  على  مبني  متقدم  مجتمع دميقراطي  الى 

احلكم الرشيد.
مكافحة  هيئة  نظمتها  ورشلللة  خللال  وأضلللاف 
لرؤساء  احمللي  احلكم  وزارة  مللع  بالتعاون  الفساد 
وأعضاء املجالس احمللية اجلدد حول 'دور الهيئات 
ومت  امللس،  الله  بللرام  الفساد'  مكافحة  في  احمللية 
رؤسللاء  املالية على  الللذمللة  إقلللرارات  تللوزيللع  خالها 
احلديث  'إن  املنتخبة  احمللية  املجالس  وأعللضللاء 
بللل احلديث  الللفللسللاد هنا ليس هللو األسللللاس،  عللن 
الذي سنعمل جاهدين عل حتقيقه  عن اإلصاح 
يستحق  الللللذي  شعبنا  خلللدمللة  مللعللكللم  بللالللتللعللاون 
االفضل فنحن جميعا في خندق واحد وهو مواجهة 

االحتال'.
الهيئة احضار  'إنه حتى االن لم تستطع  وقال 
حتى  مستمر  العمل  لكن  اخللللارج  مللن  الللفللاسللديللن 
تتمكن من احضارهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه 

من جرائم وفساد'.
وأكد النتشة ان الهيئة لن تتوقف عن ماحقة 
من  خال  مجتمع  الى  للوصول  والفاسدين  الفساد 

الفساد وهو االمر الذي ليس كبيرا على شعبنا.
احمللية  الهيئات  وأعضاء  رؤسللاء  مخاطبا  وقال 
بانتخابات  الشعب  أبناء هذا  أنتم متثلون  اجلدد' 
شهد لها بالنزاهة، وسنعمل معكم لنتحاور ونتفاهم 
ونللقللدم اخلللدمللة األفضل  األفللضللل  إلللى  حتى نصل 

ألبناء شعبنا'.
وزارة  مع  بالشراكة  اعتزازه  عن  النتشة  وعبر 
احمللية  الهيئات  مشاركة  تعزيز  في  احمللي  احلكم 
التعاون  إلللى  احلضور  داعيا  الفساد،  مكافحة  في 
الفساد  محاربة  أجل  من  الطرق  بكافة  الهيئة  مع 
لتحقيق رؤية الهيئة مبجتمع خال من الفساد يقوم 

على أسس النزاهة والشفافية واملساءلة.
ملللن جللانللبلله، أكلللد وزيللللر احلللكللم احمللللللي خللالللد 
القواسمي، أهمية الورشة كونها تسلط الضوء على 
الفساد  مكافحة  تعزيز  في  احمللية  الهيئات  دور 
وفق رؤية واضحة مستندة إلى القانون، انطاقًا من 

حرص القيادة على دعم مسيرة الوطن واملواطن في 
مكافحة الفساد حتقيقا للعدالة والشفافية.

التي  الكبيرة  االجنلللازات  إلللى  القواسمي  وأشللار 
الهيئة من أهمها إنشاء وحدات  متت بالتعاون مع 
رقابية داخل الهيئات احمللية، باإلضافة إلى اجلهود 
الرقابية  واجلهات  الهيئة  من  كل  بني  التنسيقية 

األخرى ملتابعة عمل الوحدات الرقابية.
وعرض الوكيل املساعد لشؤون الهيئات احمللية 
في  احمللي  احلكم  وزارة  جتربة  سللدر،  الكرمي  عبد 
موظفي  نظام  وحتللدث عن  الفساد  مكافحة  مجال 
السياسات   ورقة  وقدم شرحا عن  احمللية  الهيئات 
فللي صنع  املجتمعية  املللشللاركللة  مللبللدأ  تللعللزز  الللتللي 
من  احمللية  الهيئات  عمل  على  والللرقللابللة  الللقللرار 

قبل املواطنني.
وعللرضللت مللديللر علللام اللللشلللؤون الللقللانللونلليللة في 
هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، لقانون الهيئة 
املتعلق مبكافحة الفساد واختصاصات عمل الهيئة 

واخلاضعني له.
هيئة  فللي  والتفتيش  التدقيق  مللديللر  وقلللدم 
مكافحة الفساد عصام عبد احلليم، آليات تعبئة 
التي مت توزيعها على رؤساء  املالية  الذمة  إقللرارت 
وأعضاء املجالس احمللية  املنتخبني عام 2012 من 
كافة محافظات الضفة الغربية، مشيرا الى أهمية 
وقائيا  إجلللراء  باعتبارها  اإلقللللرارات  هللذه  تعبئة 
للحفاظ على املال العام إضافة الى حماية املكلفني 

أنفسهم من خال اإلفصاح عن ذمتهم املالية.
املالية واإلداريللة، قدم  الرقابة  وعن دور ديوان 
الهيئات  على  الرقابة  عللام  مدير  بأعمال  القائم 
احمللية صالح مصلح، عرضا مفصا عن دور ديوان 
الللرقللابللة علللللى الللهلليللئللات احملللللليللة وعلللن دور ديلللوان 
الللرقللابللة والتدقيق مللن أجل  الللى  الللهللادف  الللرقللابللة 
مقدما  الرشيد  احلكم  وتعزيز  والتنمية  البناء 
شللرحللا مفصا عللن آللليللات عللمللل اللللديلللوان وأنلللواع 

الرقابة التي ميارسها.
فعاليات  من  كجزء  تأتي  الللورشللة  أن  إلللى  يشار 
تقوم بها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع شركائها 
األهلية،  واملنظمات  واخلللاص  العام  القطاعني  في 
ملكافحة  الوطنية  اإلستراتيجية  اخلطة  لتنفيذ 

الفساد، وتوعية كافة العاملني في هذه القطاعات 
مبخاطر الفساد وعواقبه واملسؤولية الواقعة عليهم 

في محاربة الفساد والتبليغ عنه.
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة 
إن االنتخابات النزيهة واحلرة هي مطلب لكل أفراد 
دميقراطي  مجتمع  الى  الوصول  أجل  من  الشعب 

متقدم مبني على مباىء احلكم الرشيد
جاء ذلك في الكلمه التي القاها  خال ورشة 
العمل التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون 
مع وزارة احلكم احمللي  في قاعة فندق املوفمبيك 
في  احمللية  الهيئات  دور  حللول  امللس  الللللله   بلللرام 
احمللية  املجالس  واعضاء  لرؤساء  الفساد  مكافحة 
الغربية "أنتم  الضفة  اجلدد من كافة محافظات 
لها  شهد  بنتخابات  الشعب  هللذا  ابللنللاء  متثلون 
ونتفاهم حتى  لنتحاور  بالنزاهة، وسنعمل معكم 
ألبناء  األفضل  اخلدمة  ونقدم  األفضل  إلللى  نصل 

الشعب".
وأضاف النتشة إن احلديث عن الفساد هنا ليس 
األساس  بل هو احلديث عن اإلصاح الذي سنعمل 

جاهدين عل حتقيقه بالتعاون معكم".
كما عبر النتشة عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة 
الهيئات احمللية  احلكم احمللي في تعزيز مشاركة 
التعاون  إلللى  احلضور  داعيا  الفساد،  مكافحة  في 
الفساد  الطرق من أجل محاربة  الهيئة بكافة  مع 
الفساد  من  خللال  مبجتمع  الهيئة  رؤيللة  لتحقيق 

يقوم على أسس النزاهة والشفافية واملساءلة.
أكد وزير احلكم احمللي خالد فهد  من جانبه، 
تسلط  كونها  الورشة  هللذه  أهمية  على  القواسمي 
الضوء على دور الهيئات احمللية في تعزيز مكافحة 
القانون،  إلللى  مستندة  واضحة  رؤيللة  وفللق  الفساد 
انطاقًا من حرص القيادة الفلسطينية على دعم 
مسيرة الوطن واملواطن في مكافحة الفساد من أجل 

حتقيق العدالة والشفافية. 
وأشار إلى االجنازات الكبيرة التي متت بالتعاون 
رقابية داخل  إنشاء وحللدات  أهمها  الهيئة من  مع 
الهيئات احمللية  باإلضافة إلى اجلهود التنسيقية 
بني كل من الهيئة واجلهات الرقابية األخرى ملتابعة 

عمل الوحدات الرقابية.
الوكيل  سللدر  الللكللرمي  عللرض عبد  مللن جهته، 
املساعد لشؤون الهيئات احمللية جتربة وزراة احلكم 
احمللي في مجال مكافحة الفساد وحتدث عن نظام 
ورقللة  عللن  شرحا  وقللدم  احمللية  الهيئات  موظفي 
السياسات  التي تعزز مبدأ املشاركة املجتمعية في 
احمللية  الهيئات  عمل  على  والرقابة  القرار  صنع 

من قبل املواطنني. 
وعلللرضلللت رشللللا عللمللارنللة مللديللر عللللام الللشللؤون 
القانونية في هيئة مكافحة الفساد قانون الهيئة 
املتعلق مبكافحة الفساد واختصاصات عمل الهيئة 

واخلاضعني له.
التدقيق  مدير  احلليم   عبد  عصام  وعللرض 
والتفتيش في هيئة مكافحة الفساد آليات تعبئة 
إقرارت الذمة املالية والتي مت توزيعها على رؤساء 
وأعضاء املجالس احمللية  املنتخبني عام 2012 من 
أهمية  الى  وأشار  الغربية  الضفة  كافة محافظات 
وقائي  إجلللراء  باعتبارها  اإلقللللرارات  هللذه  تعبئة 
للحفاظ على املال العام إضافة الى حماية املكلفني 

أنفسهم من خال اإلفصاح عن ذمتهم املالية.
املالية واإلداريللة فقد  الرقابة  وعن دور ديوان 
قدم صالح مصلح القائم بأعمال مدير عام الرقابة 
على الهيئات احمللية عرضا مفصا عن دور ديوان 
عن  حتللدث  والللذي  احمللية  الهيئات  على  الرقابة 
والتدقيق  الرقابة  الى  الهادف  الرقابة  ديللوان  دور 
الرشيد  احلكم  وتعزيز  والتنمية  البناء  أجل  من 
وقدم شرحا مفصا عن آليات عمل الديوان وأنواع 

الرقابة التي ميارسها.
يشار إلى أن هذه الورشة تأتي كجزء من فعاليات 
تقوم بها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع شركائها 
األهلية  واملنظمات  واخلللاص  العام  القطاعني  في 
ملكافحة  الوطنية  اإلستراتيجية  اخلطة  لتنفيذ 
الفساد، وتوعية كافة العاملني في هذه القطاعات 
مبخاطر الفساد وعواقبه واملسؤولية الواقعة عليهم 

في محاربة الفساد والتبليغ عنه.

الهيئة املستقلة تلتقي رئيس جامعة 
األقصى لبحث قرارها املتعلق بإلزام 

طالباتها ارتداء الزي الشرعي
غزة - مراسل "ے" اخلاص - التقى وفد ميثل الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ، امس ، مع 
الدكتور سام اآلغا رئيس جامعة األقصى، والدكتور رياض أبو زنادر عميد شؤون الطلبة ، وذلك 
ملتابعة قرار اجلامعة الذي أصدرته مع بداية الفصل الدراسي الثاني ويدعو الطالبات لالتزام 
باللباس الشرعي املنضبط داخل اجلامعة، كما يدعو العاملني للمساعدة في تطبيقه" ، وذلك 
في إطار قيام الهيئة بالدور املنوط بها واملتمثل في حماية وتعزيز وصون حقوق اإلنسان وضمان 

قيام املؤسسات الرسمية و تلك التابعة لها بحماية احلقوق واحلريات العامة .
وأكد احملامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة خال اللقاء الذي عقد في 
مقر اجلامعة، بأن "األقصى" هي جامعة حكومية تتبع لوزارة التربية والتعليم العالي، وبالتالي 
)الزي  إدارتها بفرض  الصادر عن  القرار  التي يتناقض معها  وأنظمة اجلامعة  بلوائح  تلتزم  هي 

الشرعي( على الطالبات . 
واضاف :" من هنا يأتي دور الهيئة بصفتها املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان لضمان احترام 
التشريعات والقوانني واللوائح التي حتمي حقوق األفراد وحرياتهم، وبأن الغاية التي تتوخاها 

الهيئة هي ضمان مبدأ املشروعية وعدم املساس بحقوق اإلنسان وحرياته اخلاصة والعامة".
من ناحيته، أوضح الدكتور اآلغا لوفد الهيئة الذي ضم احملامية صبحيه جمعة واحملامي رأفت 
صاحلة واحلقوقي بهجت احللو، بأن قرار اجلامعة املتعلق "بالزي احملتشم" لم يقصد به احلد من 
حريات الطالبات، بل هو تعميم أخذ "الصفة التذكيرية" للطالبات مع بداية الفصل الدراسي 

في سياق املطويات والنشرات التي توزع عليهن  وتشرح النظام األكادميي للجامعة.
من دخول  منعها  أو  معها  التحقيق  أو  أي طالبة،  إيقاف  يتم  لن  بأنه   ، للهيئة  اآلغللا  وتعهد 
اجلامعة على خلفية ما صدر، وبأنه لن يتم املساس بحريات الطالبات. شاكرًا للهيئة دورها في 

متابعة الشأن احلقوقي العام.
وفي نهاية اللقاء ،أكد احملامي سرحان أن الهيئة ستستمر في القيام بواجباتها في حماية حقوق 
اإلنسان وحرياته، موضحًا لرئيس اجلامعة أن الهيئة لديها الرغبة واملقدرة في تثقيف العاملني 
توعوية حول  لقاءات  من خال  اجلامعة  وكذلك طالبات  وعاملني  أكادمييني  من  اجلامعة  في 
مفاهيم وثقافة حقوق اإلنسان وسبل حماية حقوق األفراد وحرياتهم العامة واخلاصة باالستناد 

إلى املرجعيات الوطنية واملعايير الدولية حلماية حقوق اإلنسان.

الشعبية : تخريب للعمل االهلي وفرض للتطبيع 

دعوة االحتاد األوروبي إلعادة       
النظر في شروط منحة برنامج 

»الشراكة من اجل السالم«
جنني ل مراسل ے اخلاص ل طالبت شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية االحتاد األوروبي 
بتقدمي توضحيات حول استمراره في طرح برنامجا لدعم مقترحات مشاريع حتت عنوان "شراكة 
من اجل السام " والذي يشترط ضمن الشراكات " اإلقليمية " قيام املنظمات األهلية الفلسطينية 

بالشراكة مع مؤسسات إسرائيلية .
واعربت الشبكة في بيان صحفي عن قلقها جتاه قيام االحتاد االوروبي بطرح هذه املشاريع 
التي تشجع على التطبيع بني املنظمات االهلية الفلسطينية ومنظمات اسرائيلية في ظل انكار 
الكثير من املنظمات االسرائيلية حلقوق شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض البشع انواع العدوان 

والتمييز.
واكدت موقفها بأن هذه املشاريع محاولة لزج منظمات املجتمع املدني للتطبيع املرفوض وطنيا 
مع االحتال ومؤسساته وإعطاء صورة ان العاقات طبيعية بني االحتال والشعب القابع حتت 

االحتال والذي يتعرض البشع انواع العدوان .
وشددت على أن أية عاقات طبيعة تتوجب إنهاء االحتال وحتقيق حقوق شعبنا بالعودة 

وتقرير املصير وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة باالستناد إلى قرارات الشرعية الدولية .
ودعت الشبكة إلى إعادة النظر في هذة املشاريع التي يجب أن تستجيب الحتياجات وأولويات 
شعبنا في تعزيز صموده ومواصلة مسيرته الوطنية والتنموية من أجل إنهاء االحتال واالستيطان 

على طريق ضمان حقوق شعبنا باحلرية واالستقال والعودة .

مؤسسات  بني  الشراكة  االوروبللي  االحتللاد  اشتراطات  الشعبية  اجلبهة  اعتبرت  ناحيتها  من 
فلسطينية وأردنية وإسرائيلية يهودية تدخا فظا في الشأن  الوطني الداخلي وتخريبا للعمل 
االهلي وفرضا للتطبيع، يتنافى والواجبات الدولية واالنسانية امللقاة على عاتق االحتاد االوروبي، 
كما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي واالنساني ويعكس دورا مشبوها لهذه السياسات واهدافها، يعيدنا 

الى انتهاكات واشتراطات االدارة االمريكية ومؤسساتها ذات الصلة.
وفي بيان صدر عنها ، رأت اجلبهة في هذه االشتراطات ما ينبيء بسياسات تتواءم ومخططات 
تصفية قضية شعبنا، يطمح اصحابها لفرض حلول وصيغ سياسية معدة سلفا لتقويض حقوق 
الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية وفي املقدمة حق العودة ونيل الدولة الفلسطينية كاملة 

السيادة وعاصمتها القدس.
واشادت اجلبهة، برفض بعض املؤسسات املقدسية التي طرح معها هذا املشروع لهذه االشتراطات، 
ودعت كافة املؤسسات االهلية والقوى السياسية واالجتماعية  الفلسطينية في الوطن احملتل 
وخارجه لرفض هذه املشاريع املشبوهة والتصدي للقائمني عليها واملتواطئني معها، واكدت على 
ضرورة قيام  قيادة منظمة التحرير مبسؤولياتها وبواجباتها في رفض استدخال اشكال التخريب 
السياسي واالمني واملالي وغيرها من اشكال الفساد التي باتت تتكاثر في اوساط محددة داخل 

املجتمع الفلسطيني.

اختتام فعاليات االسبوع الثقافي للطلبة 
في مكتبة بلدية نابلس العامة

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعام- اختتمت مكتبة بلدية نابلس العامة اسبوعا 
ثقافيا للطلبة اقامته خال اإلجازة الشتوية لطلبة املدارس.

للطلبة  التنشيطية  والفنية  الثقافية  الفعاليات  من  عدد  على  الثقافي  االسبوع  واشتمل 
واألطفال داخل املكتبة وحديقتها، مبشاركة مجموعات من الطلبة من األطفال واليافعني مع آبائهم 

وأمهاتهم، بهدف تشجيع عادة القراءة لدى الطلبة، وتفعيل دور العائلة كدافع بهذا االجتاه. 
وأتيح للطلبة املشاركني في فعاليات االسبوع التعبير عن ميولهم ورغباتهم بشكل مشوق جميل، 

تنوعت فيه الرؤى وامليول لديهم، وأظهرت مواهب وإبداعات لدى الكثيرين منهم.
ومتثلت فعاليات اليوم األول بقراءات قصصية، مبشاركة أربعني طفا وطفلة وعدد من آبائهم 
وأمهاتهم، حيث مت سرد وقراءة قصة "ديك اجلبل"، ومت طرحها للنقاش واألسئلة واستخراج العبر 
واألفكار اإليجابية منها، وألجل ترسيخ تلك املعاني وكعامل جذب وتشويق، اقيمت ورشة فنية 
تالية لألطفال املشاركني مستخدمني فيها مواد فنية أولية وأدوات وفرتها املكتبة، قام األطفال 

بلصقها وتركيبها وتشكيل مجسمات منها متاثل بطل القصة .
عرض  مت  عاما(  اللليللافللعللني)14-10  من  مجموعة  ومبشاركة  والثالث،  الثاني  اليومني  وفللي 
فيلمني تسجيليني حازا على عدد من اجلوائز، وفي نهاية كل عرض مت استعراض مجموعة من 
محطات الفيلم وإدارة نقاش حولها ورؤية احلاضرين لها من خال عدد من األسئلة االستنتاجية 

والتقييمية.
وفي اليوم الرابع ومبشاركة خمسني طفا وطفلة وعدد من أمهاتهن، أجرت املكتبة مجموعة 
من املسابقات ذات الطابع الثقافي واحلركي بني مجموعة األطفال املشاركني، وأتاحت لهم فرصة 
التعبير عن أنفسهم بالغناء والنشيد واإللقاء في أجواء من التنافسية واملرح والتفريغ النفسي.

وفي اليوم األخير وبحضور 30 مشاركا ومشاركة، عقدت ورشة عن واقع موقع التواصل االجتماعي 
)فيس بوك( داخل األسرة وسبل االستفادة املثلى منه ومحاذير االستخدام العبثي، ومت استضافة 

الدكتورة منى شعث من جامعة النجاح الوطنية للحديث حول هذا املوضوع األسري الهام. 
الضيافات  لهم  وأمنت  املختلفة  للفعاليات  املناسبة  األجللواء  للمشاركني  املكتبة  وفللرت  وقد 
استحسانا  الفعاليات  وقد القت جميع  التشجيعية،  الهدايا  من  كبيرة  ومجموعة  واملستلزمات 

وتقديرا لدى األطفال املشاركني وعائاتهم.

مشروع إلنشاء غابة في الشيوخ 
اخلليل- وفا- نظمت مديرية زراعة اخلليل امس، جولة ميدانية في بلدة الشيوخ شمال شرق 

اخلليل، بهدف إنشاء غابة سيطلق عليها اسم 'غابة خليل الوزير- ابو جهاد'.
واطلع على املوقع في مسافر الشيوخ مدير زراعة اخلليل بدر احلوامدة، ورئيس قسم املصادر 
املنطقة  احتياجات  ملعرفة  الشيوخ شريف حايقة،  بلدية  ورئيس  الطبيعية فضل احملاريق، 

لزراعتها باألشتال املناسبة.
وبني احلوامدة أنه سيتم زراعة املنطقة باألشتال احلرجية من قبل عمال ضمن مشروع 'الغذاء 
الكاثوليكية  اإلغاثة  بإشراف   ،'WFP-العاملي الغذاء  'برنامج  منظمة  من  املمول  العمل'،  مقابل 
الزراعة بزيادة  وزارة  وإستراتيجية  أن ذلك يأتي ضمن سياسة  وأكد احلوامدة  الزراعة.  ودائرة 

الرقعة اخلضراء في احملافظة.


