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United Nations Relief and Works Agency 

For Palestine Refugees - West Bank

The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees invites applications from qualified 
candidates for the post of:

Medical Officer (B)
1.  Vacancy number        :  066/2013/X 

2.  Duty Station               : Nablus Area 

3.  Department                : Health Department

4.  Basic Salary               : 849.7JD that varies in accordance to the pay policies set by the Agency

                                           Other fringe benefits include provident fund & health insurance.
5.  Allowances                 : Family Allowances payable up to 7 children and spouse.
                                           9% of the basic salary as Supplementary Allowance.            

6.  Qualifications:
• A medical degree from a recognized university including an internship of at least twelve months duration.
• Possession of a valid governmental license to practice medicine in the country of duty station.
• At least two years experience in medical practice.
• Good command of spoken and written English.

Competencies 
• Good computer skills.
• Excellent communication skills.
• Ability to work under pressure.                                                                                  

HOW TO APPLY 
• Applicants are required to create a profile and complete UN Personal History form (P11) at http://jobs.
unrwa.org. Please note that only applications received through this site will be considered.  Deadline for 
submitting applications is 06 July 2013. No applications will be considered beyond this date.
• Appointment to this post is subject to probationary period of one year. Upon satisfactory completion 
of this period and the continued need of the post appointment will be confirmed 
• UNRWA is an equal opportunity employer.
• UNRWA is a United Nations organization whose staff are expected to uphold the highest standards 
of integrity, neutrality and impartiality. This includes respect for human rights, for diversity, and for 
non-violent means of dealing with all kinds of conflict. UNRWA staff are expected to uphold these 
values at all times, both at work and outside. Only persons who fully and unconditionally commit to 
these values should consider applying for UNRWA jobs. 
• UNRWA is a non-smoking working environment.

	  

اجتماع في بيت لحم يستعرض 

مبادرات مشروع "جامعة في المخيم"
بيت لحم - نجيب ف���راج - عقد ال��ق��ائ��م��ون ع��ى م��ش��روع "ج��ام��ع��ة يف امل��خ��ي��م" م��ؤت��م��را لعرض 
م��ب��ادرات املشاركني يف ال��رن��ام��ج، تحت ع��ن��وان: "ال��دخ��ول يف امل��ش��اع" وذل��ك يف مركز الفينيق يف 

مخيم الدهيشة.
وركز املشاركون يف مبادراتهم عى تفعيل األماكن العامة يف مخيمات جنوب الضفة الغربية، 
حيث ان ه��ذه امل��ب��ادرات ه��ي نتاج جهد مشرتك م��ا ب��ني امل��ش��ارك��ني واملجتمع، فقد استندت عى 
أفكار ومالحظات بنيت عن طريق التعلم من خالل التجربة واملمارسة وليس تشكيل املعلومة 

عن طريق التلقني. 
وحضر هذه العروض بربرا وولف رئيسة املمثلية األملانية ومنذر الدجاين نائب رئيس جامعة 
ال���ق���دس، وم��ح��م��د ال��ل��ح��ام ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي وم���دي���ر ع��م��ل��ي��ات وك���ال���ة ال���غ���وث يف الضفة 
ال��غ��رب��ي��ة ف��ل��ي��ب س��ن��اش��ز وم��م��ث��ل��ون ع���ن م��ؤس��س��ات امل��ج��ت��م��ع امل���ح���ي، ح��ي��ث ت��خ��ل��ل امل��ؤت��م��ر ك��ل��م��ات 
امل���ت���ح���دث���ني ال����ذي����ن ع������روا ع����ن ت���ق���دي���ره���م ل���ه���ذا امل����ش����روع ال������ذي ي���ه���دف اىل ت��غ��ي��ر ال����ص����ورة ال��ن��م��ط��ي��ة 
لالجئ الفلسطيني، ويهتم بتفعيل دور الشباب يف مجتمعاتهم وخلق طرق جديدة للتعلم 

من خالل العمل واملمارسة.
وأك��د منذر ال��دج��اين عى استثنائية ه��ذا الرنامج، قائال: "ق��د اعتاد ال��الج��ؤون عى الخروج 
خ�����ارج امل��خ��ي��م��ات ل��ل��ت��ع��ل��م، ول���ك���ن م���ن خ����الل ب��رن��ام��ج ج��ام��ع��ة يف امل��خ��ي��م أص��ب��ح��ت ال��ج��ام��ع��ة االن 

داخل مخيمات الالجئني".
وأش���ار محمد اللحام اىل ان ه��ذه الفكرة جريئة وك��ان فيها تحديا كبرا م��ن القائمني عليها 

ويجب ان تستمر وتنتشر بتظافر جميع األطراف.
ويعتر مشروع "جامعة يف املخيم" مشروعا تعليميا تابعا لجامعة القدس ويتم دعمه من 
قبل الحكومة األملانية وينفذ من قبل )GIZ( وبالتعاون مع األونروا، يشمل سنتني من التعلم، 
يف السنة األوىل يعمل املشاركون عى ما يسمى القاموس الجمعي والذي يحتوى عى مجموعة 
من املفاهيم التي تعتر أساسية لفهم حالة مخيمات الالجئني الفلسطينيني املعاصرة، وخالل 
السنة الثانية يتم الرتكيز بشكل أكر عى التعلم من خالل املمارسة و املبادرات التي يقوم بها 

الشباب انفسهم.
م��ب��ادرات شباب وش��اب��ات "جامعة يف املخيم" تحمل أس��م��اء التحول الحضري ال��ذي حدث 
للمخيمات خالل أكرث من 65 سنة من اللجوء، ومن هذه ااملبادرات: "األزقة" وهي مبادرة تهتم 
باالعالم املوجود بني أزقة املخيم وعى جدرانه، منها قصص املخيم منذ النكبة وحتى األن اضافة 

اىل جداريات مرسوة تعر عن ثقافة املخيم. 
ام��ا م��ب��ادرة "ال��ب��ل��دي��ة" فهي تهتم بالبحث ع��ن التحول الحضري ال���ذي ح��دث لسكان مخيم 
الدهيشة وجعل بعضهم ينتقل اىل السكن يف مدينة الدوحة املقابلة، ومع الحفاظ عى هوية 

اللجوء وحق العودة.
ومبادرة استاد العروب التي تهدف ايل استمرارية العالقات االجتماعية الوطيدة بني الناس 
وتقويتها مثل ع��ادة العونة التي اساسها امل��وروث الشعبي الفلسطيني الغني، ليتم تفعيلها 

من خالل أنشطة مختلفة تقوم بها نساء مخيم العروب يف االستاد.
وم���ب���ادرة ال��رك��ة ه��ي م��ب��ادرة تهتم بتفعيل ب��رك��ة ال��ع��روب ال��روم��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��م اه��م��ال��ه��ا لوقت 
طويل، ليتم تحويلها لتصبح مكانا عاما وملتقى فكريا وثقافيا. ومن بني املبادرات أيضا مبادرة 
الضاحية والجسر يف مخيم الدهيشة والساحة يف مخيم الفوار وغرها من املبادرات التي تهتم 

بمثل هذه األماكن العامة أو املشاع.
وت��خ��ل��ل ال��ع��رض أف��الم��ا وث��ائ��ق��ي��ة ت��ت��ب��ع م��راح��ل ال��ع��م��ل وت��ط��وره��ا ب��ش��ك��ل ف��ن��ي م��ب��دع، وتضمن 
املؤتمر شرحا لكتب قام بكتابتها املشاركون ليعروا عن تجربتهم يف تضبيق املبادرات عى أرض 

الواقع، حيث تميز النقاش بالتنوع وبالتفاعلية بني املشاركني والحضور.

اختتام دورات تدريبية حول 
للزالزل" المقاومة  "المباني 

نابلس- خرجت نقابة املهندسني ووح��دة علوم األرض وهندسة ال��زالزل يف جامعة النجاح 
الوطنية دورة يف التصميم الزلزايل للمنشآت.

وش��ارك يف ال��دورة عدد من الخريجني الجدد يف قسمي هندسة البناء والهندسة املدنية يف 
كلية الهندسة، وحاضر يف الدورة د. جالل الدبيك، مدير مركز التخطيط الحضري والحد من 
مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث، وش��ارك يف حفل 

تسليم الشهادات نقيب املهندسني م. أحمد اعديي.
وبالنيابة عن املركز ورئيس قسم هندسة البناء د. معتصم بعباع، تحدث د. الدبيك مركزا 
ع���ى أه��م��ي��ة وج����ود خ��ط��ة وط��ن��ي��ة ش��ام��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة للتخفيف م���ن أخ���ط���ار ال������زالزل، وإىل أهمية 

التصميم الزلزايل للمباين وضرورة التزام املهندسني واملؤسسات بذلك.
وأكد عى أهمية العالقة والتنسيق بني الجامعة ونقابة املهندسني، وأن ادارة الجامعة تعمل 
وفقاً لخطة اسرتاتيجية واضحه لخدمة املجتمع ومؤسساته، واشار يف كلمته إىل مشروع تخفيف 
مخاطر الزالزل يف فلسطني مشروع  SASPARM والذي بوشر يف تنفيذ فعالياته يف فلسطني 
بمشاركة املركز األوروبي لهندسة الزالزل Eucentre وجامعة IUSS يف ايطاليا، وبتمويل من 

اإلتحاد األوروبي ضمن مشاريع FP7 األوروبية.
وتحدث نقيب املهندسني م. احمد اعديي عن اهتمام نقابة املهندسني بالتواصل مع طلبة كلية 
الهندسة والخريجني الجدد، وعن دور النقابة وعالقتها مع املؤسسات املحلية وضرورة متابعة 
فعاليات ونشاطات النقابة، ونوه إىل دور املهندس يف املجتمع، وألهمية أن يكون املهندس متميزاً 

يف حياته وعالقاته، باإلضافة إىل دور نقابة املهندسني وانجازاتها محلياً وعربياً ودولياً. 
وتضمنت الدورة عدد من املحاور، أهمها: مدخل لعلم الزالزل وزلزالية املنطقة، وتأثر تربة 
املوقع عى السلوك الزلزايل للمنشآت، وآلية انتقال األعمال الزلزالية من الرتبة إىل املنشآت، 
والتشكيل املعماري واالنشايئ للمباين املقاومة للزالزل، وحساب القوى الزلزالية التي يتعرض لها 
املنشآت، وتوزيع هذه القوى عى عناصر املبنى االنشائية وتصميم العناصر االنشائية يف املباين 
املقاومة للزالزل، وتقييم درجات األضرار يف املنشآت، باإلضافة إىل تقييم األضرار واالنهيارات 
بعد حصول الكارثة، وتقوية املباين القائمة وتأهيلها زلزالياً، باإلضافة إىل تقديم عرض حول 
عناصر مشروع تخفيف مخاطر الزالزل يف فلسطني)مشروع SASPARM( والذي ينفذه املركز 

ضمن مشاريع FP7 األوروبية.
ُيشار إىل أن قسم البناء يف كلية الهندسة، يعطي أهمية خاصة ملوضوع املباين والتصميم 
الزلزايل للمباين، حيث ينفرد القسم يف فلسطني يف تدريس مقرر التصميم الزلزايل للمباين/ 
هندسة الزالزل، كمقرر اجباري وليس اختياري لطلبة القسم، وذلك حسب توصيات ومتطلبات 
املؤسسات الدولية ذات العالقة بالحد من مخاطر الكوارث، والتي كان اخرها توصيات املنتدى 

الدويل الرابع للحد من مخاطر الكوارث والذي عقد يف جنيف يف شهر أيار 2013.
ويف ختام الدورة تم توزيع الشهادات الصادرة عن مركز التعليم املستمر يف نقابة املهندسني 
ع��ى الطلبة الخريجني، وي��ذك��ر أن وح���دة هندسة ال����زالزل تعتر مرجعية أوىل يف فلسطني يف 

قضايا املباين املقاومة للزالزل.

األونروا توزع مساعدات إنسانية على النازحين 
الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان

مخيم البص )لبنان( - وفا- وزعت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 'األون��روا'، 
امس ، مساعدات إنسانية وإغاثية عى النازحني الفلسطينيني من سوريا إىل لبنان .

وقدمت الوكالة مساعدات إغاثية عى النازحني الفلسطينيني يف مخيم البص قرب مدينة 
صور جنوب لبنان، بإشراف عدد من املسؤولني يف الوكالة الدولية .

إىل ذلك، وزعت جمعية الشروق الخرية مساعدات تموينية وإنسانية أرسلتها جمعيات 
ش��ب��اب��ي��ة يف ال����دن����م����ارك ع����ى ال���ن���ازح���ني م����ن س����وري����ا إىل م��خ��ي��م امل���ع���ش���وق ال���ق���ري���ب م����ن م���دي���ن���ة ص���ور 

جنوب لبنان .
ووزع�����ت ج��م��ع��ي��ة وق����ف اإلح���س���ان ال���خ���ري، م���س���اع���دات إغ��اث��ي��ة وت��م��وي��ن��ي��ة وم��ب��ال��غ م��ال��ي��ة عى 

النازحني الفلسطينيني يف مخيمات الرشيدية وبرج الشمايل والقاسمية جنوب لبنان.
وأك����د رئ��ي��س ال��ج��م��ع��ي��ة م��ح��م��د س����اري ق������دورة، أن م���ا ي����وزع ع���ى ال��ن��ازح��ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني من 
م���س���اع���دات ه���و ه���ب���ات وت����رع����ات وم���س���اع���دات ع��رب��ي��ة خ���اص���ة م���ن دول�����ة ال���ك���وي���ت وج��م��ع��ي��ة إح��ي��اء 

الرتاث اإلسالمي فيها .

"أصوات" تنظم مخيما صيفيا 
لذوي االعاقة الذهنية

ج���ن���ني- ع����ي س����م����ودي - ل���ل���ع���ام ال����ث����اين ع����ى ال�����ت�����وايل، ت��ح��ض��ن ج��م��ع��ي��ة "اص���������وات" ال���ت���ي ت��ع��ن��ى 
باالشخاص ذوي االعاقة الذهنية العشرات من ابناء هذه الشريحة يف مخيمها الصيفي الثاين 

تحت عنوان "ارادة وتحد وامل" يف مدرسة بنات فاطمة خاتون االساسية يف جنني.
وما يميز املخيم، ان االهايل الذين شكلوا الجمعية يشاركون ابناءهم فعالياته التي تستمر 
اسبوعا بمساندة متطوعني من طلبة الجامعة العربية االمريكية ومدارس املدينة يف جهد مشرتك 
لدمجهم يف املجتمع والحياة ورفع كاهل املعاناة عنهم واشراكهم يف سلسلة انشطة وفعاليات 

وفق برنامج يتناسب وحالتهم واحتياجاتهم ويمد جسور التواصل بينهم وبني املجتمع. 
واف��������ادت م����دي����رة وم���ش���رف���ة ال��ج��م��ع��ي��ة وامل���خ���ي���م اب���ت���ه���ال ج�������رار، ان امل���خ���ي���م ي����ن����درج ض���م���ن ب���رام���ج 
وخ��ط��ط ال��ج��م��ع��ي��ة الي���ص���ال ص���وت ورس���ال���ة ه���ذه ال��ش��ري��ح��ة امل��ه��م��ش��ة وت��ع��ري��ف امل��ج��ت��م��ع ب��واق��ع��ه��ا 
وهمومها وحقوقها واحتياجاتها. واضافت: "ان املخيم يحمل عدة اهداف وبرامج اخراج هؤالء 
االش��خ��اص وذوي��ه��م  من عزلتهم بعدما نجحت الجمعية يف كسر حاجز الصمت واستقطاب 
االهايل وحشدهم للدفاع عن حقوق ابنائهم والعمل عى دمجهم يف الحياة واملجتمع، اضافة 

لتعريف املؤسسات واملجتمع املحي بهذه الفئة املهمشة".
واوضحت جرار، ان املخيم يعتر تعليميا ترفيهيا يشمل عدة فعاليات خاصة باالطفال وبرامج 
لتعليم النطق، وفعاليات للعالج الطبيعي، واخرى للعالج الوظيفي، انشطة تنفيذ بالتعاون 
مع فريق دعم نفيس من جنني واالغاثة الطبية الج��راء فحوصات دم وورش��ة اسعافات اولية 
لالمهات. ويتخلل النشاطات وجبة غذاء توزع عى االطفال بدعم وترع من جهاز االمن الوقايئ 
ومطعم املنقل ورجل االعمال جالل املهدي، وثمنت الهيئة االدارية للجمعية هذه املبادرات الهامة 
من املؤسسات والشخصيات التي قدمت الدعم للمخيم لتحقيق اهم رسالة وهي التواصل مع 

املجتمع املحي الذي دعوه لزيارة املخيم والتعرف عى االطفال ورعايتهم مستقبال .

ج����ن����ني- م���ج���د ل���ل���ص���ح���اف���ة - زار ام������س م��دي��ر 
م��ل��ف امل��س��اع��دات الطبية وال��ع��الج يف ال��رئ��اس��ة 
ال�����دك�����ت�����ور م����دح����ت ط�����ه م����ن����زل ال���ط���ف���ل���ة امل���ري���ض���ة 
تاال بسام بني نمرة )12 عاما( يف مخيم جنني 
يرافقه مراسل "ے" يف جنني عي سمودي 
وم��م��ث��ل م��ح��اف��ظ ج��ن��ني ال����ل����واء ط����الل دوي���ك���ات 
م��������س��������ؤول امل���������س���������اع���������دات  يف امل������ح������اف������ظ������ة م���ح���م���د 
ال��ح��ب��ش، ض��م��ن متابعة ال��رئ��اس��ة لقضية ت��اال 
ال����ت����ي ل���ب���ى ال����رئ����ي����س م���ح���م���ود ع����ب����اس ص��رخ��ت��ه��ا 
التي كتبها الزميل السمودي ونشرتها "ے" 
وق�����رر ع��الج��ه��ا واج�������راء ع��م��ل��ي��ة زراع������ة ق��ل��ب لها 

النقاذ حياتها.
ون���ق���ل ال����دك����ت����ور م���دح���ت ل��ل��ط��ف��ل��ة وع��ائ��ل��ت��ه��ا 
تحيات الرئيس ابو مازن وامنياته لها بالشفاء، 
وط������م������ان������ه������ا ان ال������رئ������ي������س ت�����ب�����ن�����ى ع�����������الج ط���ف���ل���ت���ه���ا 
وأوع����ز ل����وزارة ال��ص��ح��ة وك��ل��ف��ه ك��م��س��ؤول ملف 
ال��ع��الج يف ال��رئ��اس��ة بمتابعة حالتها الصحية 

وعالجها.
واوضح الدكتور طه ان الرئاسة بالتنسيق 
م����ع وزي������ر ال���ص���ح���ة ال���دك���ت���ور ج������واد ع������واد ت��ع��ت��ر 
قضية ع��الج ت��اال اول��وي��ة وب��ن��اء ع��ى توجيهات 

الرئيس ت��م إرس���ال التقارير الطبية إىل املراكز 
ال����ط����ب����ي����ة امل���ت���خ���ص���ص���ة يف ال����ق����ل����ب يف ع��������دة دول 
اوروبية لتقييم وضعها الصحي وإجراء عملية 

قلب مفتوح لها بأسرع وقت ممكن. 
واكد ان الرئاسة تنتظر املوافقة عى اجراء 
العملية وفور توفر مركز سيجري تحويل تاال 
ال��ي��ه، م��ع��را ع��ن تمنيه ل��ه��ا ب��ال��ش��ف��اء العاجل 

والعودة لحياتها الطبيعية.
م���ن ج��ان��ب��ه، اك����د امل��ح��اف��ظ دوي���ك���ات ح��رص��ه 
ع��ى متابعة ملف الطلفة والتنسيق املستمر 
م������ع ال�����رئ�����اس�����ة ووزارة ال����ص����ح����ة ل����ض����م����ان ن��ق��ل��ه��ا 
ل��ل��ع��الج وان����ق����اذ ح��ي��ات��ه��ا، ش���اك���را ال���رئ���ي���س عى 
م������ك������رم������ت������ه وح���������رص���������ه ال������ش������خ������ي ع���������ى م����ت����اب����ع����ة 
ه������ذه ال���ق���ض���اي���ا ورع����اي����ت����ه����ا وت����ق����دي����م ك�����ل ال���دع���م 
واملساعدة لها، مشرا اىل امل��ب��ادرات املستمرة 
ل�����ل�����رئ�����ي�����س يف رع���������اي���������ة امل��������واط��������ن��������ني ورف���������������ع ك�����اه�����ل 

املعاناة عنهم.
م�����ن ج����ان����ب����ه����ا، ق�����ال�����ت ال���ط���ف���ل���ة ت���������اال: "ش����ك����را 
ل������ل������رئ������ي������س م�������ح�������م�������ود ع��������ب��������اس ال����������������ذي اس������ت������ج������اب 
ل��ص��رخ��ت��ي وت��ب��ن��ي ت��ح��ق��ي��ق ح��ل��م��ي ل��ي��ب��ق��ى قلبي 
ينبض واع��ي��ش"، واض��اف��ت: "ارج���و ان تبلغوا 

الرئيس انني اعيش بفرحة كبرة وانتظر لحظة 
سفري وام��ل ان ال تتاخروا يف عالجي واج��راء 
العملية الجراحية الن املرض اتعبني واصبحت 

غر قادرة عى الحياة".
اما والدتها املربية نجاة، فشكرت الرئيس 
عى مكرمته، وقالت: "القرار السريع للرئيس 
ابو مازن رفع معنوياتنا وبدد االلم واصبحنا 
ن���ع���ي���ش ب�����ام�����ل ك����ب����ر اث�������ر ك�����ث�����را ع�����ى ص����ح����ة ت����اال 
ال��ت��ي اس��ت��ع��ادت ق��وت��ه��ا وع��اف��ي��ت��ه��ا وه���ي تتمنى 
اج����������راء ال���ع���م���ل���ي���ة س�����ري�����ع�����ا"، واض�������اف�������ت: "ام���ل���ن���ا 
ب����ال����ل����ه وال�����رئ�����ي�����س ورع�����اي�����ت�����ه ال����ك����ري����م����ة امل���س���ت���م���رة 
ل��ط��ف��ل��ت��ي ل���ت���ت���ح���رر م����ن ق����ي����ود االع�����اق�����ة وم���ع���ان���اة 
امل���رض ال���ذي سلبها حياتها وح��رم��ه��ا طفولتها 
وح�������ي�������ات�������ه�������ا"، م�������ع�������رة ع��������ن ش������ك������ره������ا وام�����ت�����ن�����ان�����ه�����ا 
الكبر للحرص الشديد واملتابعة الحثيثة من 
الرئاسة والدكتور مدحت صالح وتوليه اجراء 
االتصاالت لتوفر زراعة قلب مفتوح البنتها.

وش������ك������رت م����ح����اف����ظ ج����ن����ني واس�����������رة ص��ح��ي��ف��ة 
"ے" ومراسلها وكل النشطاء عى "الفيس 
بوك" الذين تابعوا قضية تاال وتضامنوا معها 

حتى يبقى قلبها ينبض.

بعد نشر قصتها في "ے"

الرئاسة ووزير الصحة يتابعان قضية عالج الطفلة 
تاال وممثل الرئيس يزورها في مخيم جنين

أريحا- ش��ارك خمسون متطوعة ومتطوعا 
م�������ن ال������ش������ب������اب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني واألرورب�����������ي�����������ني يف 
ي���������وم ع�����م�����ل ت�����ط�����وع�����ي يف ق������ري������ة ال������ع������وج������ا ب����ه����دف 
ت������رم������ي������م روض���������������ة األط�����������ف�����������ال "ال�������ج�������ي�������ل ال������ج������دي������د" 
ض��م��ن م���ب���ادرة "ي����ال ش���ب���اب"، وي��س��ع��ى االت��ح��اد 
األوروبي بالتنسيق مع جمعية الرواد الشباب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني )YEP( م���ن خ����الل ه����ذه امل���ب���ادرة 
وال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت م��ط��ل��ع آذار امل�����ايض وس��ت��س��ت��م��ر 
حتى نهاية شهر ح��زي��ران ال��ح��ايل، اىل الرتويج 
لقيم التكافل االجتماعي والعمل التطوعي عر 
توفر فرصة مثالية للشباب لتوحيد جهودهم 
يف االن������ش������ط������ة امل����ج����ت����م����ع����ي����ة وال�����ت�����ط�����وع�����ي�����ة داخ��������ل 
فلسطني بشكل ع���ام والح�����داث تغير ايجابي 
يف امل���������دارس امل����ت����واج����دة يف امل���ج���ت���م���ع���ات ال��ري��ف��ي��ة 

املعزولة بشكل خاص.
وانقسم املتطوعون إىل مجموعات مختلفة 
بحيث باشرت كل مجموعة بالقيام بعمل ما 
بعد تلقي االرشادات والتوجيهات من املهنيني 
املختصني، حيث قامت املجموعة األوىل بطالء 
ال��������ج��������دران ال����خ����ارج����ي����ة وت����زي����ي����ن����ه����ا ب����ال����رس����وم����ات، 
بينما ق��ام��ت املجموعة الثانية بتنظيف القاعة 
الرئيسية وطالء جدرانها، أما املجموعة الثالثة 
قامت بغرس أشجار صغرة بمحاذاة الطريق 

الذي يفصل امللعب من الشارع، والتي ستوفر 
غ�����ط�����اًء إض�����اف�����ي�����اً ل����ل����س����ور ال��������ذي ي���ح���م���ي األط����ف����ال 
الذين يلعبون يف ال��داخ��ل.  وثمن نائب رئيس 
بلدية العوجا ابراهيم أبو علفة جهود القائمني 
عى هذه املبادرة الهامة، وخاصة يف ظل املعاناة 
الشديدة التي يتعرض لها الفلسطينيني جراء 
املمارسات اإلسرائيلية، واستمرار نمو وتوسع 
امل����س����ت����وط����ن����ات وال�����ت�����ي ت����ؤث����ر ب���ش���ك���ل م����ب����اش����ر ع��ى 
حياة أه��ايل القرية، شاكرا الشباب املتطوعني 
املفعمني بالحماسة عى العمل الذي قاموا به 

يف روضة األطفال "الجيل الجديد".       
وعر محمود أحد أهايل العوجا عن فخره 
ال����ش����دي����د ب����ان����ج����ازات امل���ت���ط���وع���ني وال����ت����ي س��ت��ع��ود 
بالنفع والفائدة عى املجتمع لسنوات عديدة 
يف امل���س���ت���ق���ب���ل، وت�����س�����اءل ق�����ائ�����ال: "ع����م����ا إذا ك���ان 
ه��������ؤالء ال����ش����ب����اب س����ي����أت����ون ي�����وم�����اً م�����ا م������رة أخ�����رى 
ل��زي��ارة العوجا م��ع أطفالهم، حينها ل��ن أك��ون 
موجوداً، ولكن يمكنني أن أتصورهم يقولون 
"هل ترى هذه األشجار الجميلة؟ لم يستغرق 
زرعها أكرث من يوم عمل واحد، ولكن ها هي، 
ما زالت قائمة وشامخة وجميلة، اليوم وغدا 
وإىل األبد".  ومن جهته، عر الناشط الشبابي 
شادي زماعرة من "اعالميون بال حدود" والذي 

"يال شباب".. مبادرة أوروبية فلسطينية 
لتحفيز التكافل االجتماعي والعمل التطوعي

انضم اىل املتطوعني كمنسق باعتزازه بمشاركة 
امل��ت��ط��وع��ني يف ه���ذه امل���ب���ادرة، وق����ال: "سيتعلم 
امل����ت����ط����وع����ون دروس����������ا ع�����دي�����دة وس��ي��س��ت��ل��خ��ص��ون 
استنتاجات مفيدة م��ن ه��ذا العمل التطوعي 
الح�����ق�����ا"، آم������ال أن ي���ص���ب���ح ه������ذا ال����رن����ام����ج خ��ط��ة 
طويلة األمد تصب يف خدمة وإفادة كافة وأكر 

شرائح املجتمع الفلسطيني."   
وأب�����������دى امل����ت����ط����وع����ون س����ع����ادت����ه����م ب����م����ا ق����ام����وا 
ب����ه، ف��ه��م ي����درك����ون ب����أن م���ا ي���ق���وم���ون ب���ه بشكل 
جماعي يف يوم واحد يمكن أن يستمر لسنوات 

عديدة قادمة. 
وق����������ال����������ت آي�������������ة ه������������ري������������دي، إح����������������دى ال�������ش�������اب�������ات 
املتطوعات: "انا سعيدة للغاية إلمضاء بعض 
من وقت فراغي يف القيام بعمل مفيد، والذي 
سيعود بالنفع عى املجتمع ككل وليس عى 
الصعيد ال��ش��خ��ي ف��ح��س��ب"، وأض���اف���ت: "أن��ا 
متأكدة من أن أه��ايل العوجا سوف يتذكرون 
دائماً كيف ظهرت تلك الوجوه الغريبة والغر 
معروفة من ال مكان لتجديد روضة األطفال، 
فنحن لسنا بّدهانني أو عمال محرتفني، ولكن 
أثر ما نقوم به سيستمر بالتأكيد أطول بكثر 

مما استغرقه منا العمل نفسه". 
ورأت ف��اط��م��ة اح�����دى امل���ت���ط���وع���ات ب����أن رؤي���ة 
ال���دع���م األوروب��������ي ع���ى األرض ه���و أم����ر مشجع 
للغاية وعرت قائلة : "هذا االلتزام من جانب 
االت��ح��اد األوروب���ي انما إش���ارة ع��ى أن الشراكة 

ما بني األمم ال تعرف حدوداً".
وأك����������دت ال���ص���ح���ف���ي���ة رب�������ى م������ه������داوي ع�����ى أن 
امل��س��أل��ة ب��رم��ت��ه��ا تتعلق ب��ق��وة وأه��م��ي��ة ال��ش��راك��ة 
ما بني فلسطني واالتحاد االوروبي، وأضافت 
م�������ه�������داوي أن ه��������ذا ال������ن������وع م������ن ال�����ن�����ش�����اط ي���رس���ل 
رسالة مهمة حول ضرورة تكاتف الجهود لبناء 
املجتمعات،  فنحن ال نتحدث فقط عن عمل 
ثانوي إلعادة تأهيل أو تجديد منشأة معينة، 
ب����ل ن���ح���ن ن����ؤك����د ع����ى ك��ي��ف��ي��ة ام���ك���ان���ي���ة ال���ش���راك���ة 
الجماعية أن تزيل العقبات القائمة يف الحياة 
اليومية". يذكر أن مبادرة االتحاد األوروبي "يال 
ش��ب��اب" تضم العديد م��ن األنشطة بالشراكة 
م����ع ال���ش���ب���اب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف ال���ض���ف���ة ال��غ��رب��ي��ة 
وق��ط��اع غ���زة غ��ر أي���ام ال��ع��م��ل التطوعية وال��ت��ي 
ي��ق��وم امل��ت��ط��وع��ون ف��ي��ه��ا ب���زي���ارة امل��ن��اط��ق وال��ق��رى 
ال������ري������ف������ي������ة يف ج�����م�����ي�����ع أن��������ح��������اء ال������ض������ف������ة ال����غ����رب����ي����ة 
إلظ���ه���ار روح ال��ت��ك��اف��ل م���ع امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة 
امل�����ع�����زول�����ة م�����ن خ�������الل ت����رم����ي����م امل������������دارس وري�������اض 
األط����������ف����������ال، ب�������االض�������اف�������ة اىل اج��������������راء م�����ح�����اض�����رات 
حول الشؤون الحالية يف الجامعات املحلية، 
ت����ن����ظ����ي����م ال���������ن���������دوات ال����س����ي����اس����ي����ة يف ال����ج����ام����ع����ات 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، وت����ن����ظ����ي����م أي����������ام إع�����الم�����ي�����ة ح����ول 
ال��دراس��ة يف دول االت��ح��اد األوروب����ي، وتحضر 
م��ج��م��وع��ة م��ن األن��ش��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة، إض��اف��ة إىل 
م����س����اب����ق����ة ص����ح����ف����ي����ة ت����س����ت����ه����دف ط���������الب اإلع���������الم 

والخريجني الجدد.

التنمية المجتمعية والتعليم 
المستمر وفلسطين األهلية تطلق 

أنشطة التجمع الصيفي المهني
بيت لحم – من ج��ورج زينه - أطلقت جمعية التنمية املجتمعية والتعليم املستمر، وبالتعاون 
م��ع جامعة فلسطني األهلية، ضمن فعاليات م��ش��روع التوجيه واإلرش���اد املهني،  ب��إط��الق التجمع 
الصيفي املهني لحوايل خمسني طالباً وطالبًة من طلبة الصف الحادي عشر من امل��دارس املشاركة 

يف املشروع يف محافظة بيت لحم.
وتتمحور أنشطة التجمع الصيفي حول تزويد املشاركني بمهارات حياتية، وخدمة إرشاد مهني 
م��ت��خ��ص��ص م���ن خ����الل أداة "ت��م��ه��ي��د" ل��ل��ت��ق��ي��ي��م واإلرش�������اد ال��وظ��ي��ف��ي امل����ط����ورة م���ن ق��ب��ل م��ؤس��س��ة صلتك 
القطرية، وزي���ارات ميدانية للجامعات، وف��رص ظل عمل فردية تالئم رغبات كل طالب والوظيفة 
التي يطمح لها، من خالل زيارة شركات لديها تلك الوظائف والتعرف عى املهنة عن قرب. تهدف هذه 
األنشطة ملساعدة املشاركني عى تحديد مجال الدراسة املالئم مليولهم، واملهنة األمثل ملستقبلهم، 
م��ن خ���الل ت��ح��دي��د األه�����داف ال��ت��ي ي��س��ع��ى إل��ي��ه��ا ال��ط��ال��ب وال��ت��ي ت��ن��اس��ب ق���درات���ه واه��ت��م��ام��ات��ه، وت��ن��اس��ب 

متطلبات سوق العمل والفرص املتاحة به .
وتنفذ جمعية التنمية املجتمعية والتعليم املستمر برنامج التوجيه واإلرشاد املهني لطلبة الصف 
الحادي عشر والثاين عشر يف عشر مدارس يف محافظة بيت لحم، بالشراكة مع وزارة الرتبية والتعليم 
ومؤسسة الشباب الدولية )IYF(؛ ضمن برنامج تعزيز ال��ري��ادة الشبابية YED(( امل��م��ول م��ن بعثة 

الوكالة األمركية للتنمية الدولية )USAID( إىل الضفة الغربية وقطاع غزة.
يهدف برنامج تعزيز ال��ري��ادة الشبابية إىل خدمة ودع��م الشباب الفلسطيني يف الضفة الغربية 
وقطاع غزة خالل سنواته األربعة، من خالل تعزيز فرص التوظيف، الريادة والعمل املجتمعي الهادف 

للشباب الفلسطيني من الفئة العمرية 14 إىل 29 عاماً، يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

محاضرة في جامعة بير زيت 
حول العالقات الهولندية الفلسطينية

رام ال����ل����ه - م����راس����ل ے ال����خ����اص - ع���ق���د م���ع���ه���د إب����راه����ي����م أب������و ل��غ��د 
للدراسات الدولية يف جامعة برزيت ، أمس محاضرة ضمن سلسلة 
لقاءات الدبلوماسية تحدث فيها د. نبيل أبو زنيد، السفر الفلسطيني 

يف هولندا حول العالقات الهولندية الفلسطينية.
وقّدم السفر شرحاً عن الجالية الفلسطينية يف هولندا، والبالغة 
7000 ش��خ��ص، وك��ان��ت بدايتهم ك��ع��ّم��ال يف مصانع ال��زي��وت يف هولندا، 
ول�������م ي���ت���م���ك���ن���وا م�����ن ال������ع������ودة إىل ف���ل���س���ط���ني ع�������ام 1967 ب���س���ب���ب االح����ت����الل 
اإلسرائيي، ومن هناك تشّكلت ن��واة الجالية الفلسطينية يف هولندا. 
وأشار إىل أن الوضع اإلقتصادي للجالية الفلسطينية يف هولندا صعب، 
وهذا يؤثر عى قدرتهم عى التأثر الثقايف واالجتماعي يف املجتمعات 
التي يعيشون فيها، إال أنه أشار إىل أن االنتماء لفلسطني قائم أينما 

تواجد الفلسطينيني.
 وفيما يتعلق باملوقف الرسمي الهولندي تجاه القضية الفلسطينية، 
أش��ار د. أب��و زنيد إىل أن��ه ك��ان سلبياً لفرتة طويلة، حيث كانت هولندا 
بمثابة املمثل اإلسرائيي يف اإلتحاد األوروبي بصفة غر رسمية، حيث 

كانت تعارض كل القرارات التي تأيت ضد إسرائيل من داخ��ل االتحاد. 
كما أشار إىل تغّر املوقف الهولندي بعد عام 1973، بعدما قرر العرب 
قطع إمدادات البرتول عن أمريكا وهولندا. أما اآلن، فقد شهد املوقف 
الهولندي تجاه الفلسطينيني تحسناً ملحوظاً، وتمثل ذلك يف االمتناع 
ع��ن التصويت ض��د ق���رار منح فلسطني رت��ب��ة دول���ة م��راق��ب غ��ر عضو يف 
األمم املتحدة. أما عن املوقف األوروبي، فوصفه بأنه موقف مثر للجدل 
م���ن ح��ي��ث ف��اع��ل��ي��ت��ه يف ال����ص����راع؛ ح��ي��ث ت��ج��م��ع أوروب�������ا وإس���رائ���ي���ل رواب����ط 
وع���الق���ات ق��وي��ة أك���ر م��م��ا ت��رب��ط��ه��م م���ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني، م���ا ي��ض��ع ع��الم��ة 
اس��ت��ف��ه��ام ع���ى إم��ك��ان��ي��ة أوروب������ا امل��س��اه��م��ة ب����دور م��ن��ص��ف للفلسطينيني. 
حيث أن هناك نظرة أوروبية تجاه إسرائيل بأنها الدولة الديموقراطية 
الوحيدة يف الشرق األوسط. وقد تجى دعم املواقف اإلسرائيلية أوروبياً 
يف رفض 22 دولة أوروبية لتقرير غولدستون. كما أن املواقف األوروبية 
ل�����م ت������زد ع�����ن ال���ش���ج���ب واالس����ت����ن����ك����ار ل���ل���س���ي���اس���ات اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة يف ق��ض��اي��ا 
ج��وه��ري��ة م��ث��ل اإلس��ت��ي��ط��ان. وب��ال��ت��ايل ل��ن ت��ك��ون أوروب�����ا ف��اع��ل أس����ايس يف 

تغير الصراع لصالح الفلسطينيني. 


