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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 posts 
of:

I.  Resident Doctor   - Vacancy No.  083/2009/X

1. Duty Station : Qalqilia Hospital
2. Basic Salary : JD 778.0 that varies in accordance to the pay policies set by the Agency.
3. Allowances : Family Allowances payable up to 7 children and spouse.
        20% of the basic salary as Supplement Allowance 
4.   Other Benefits : Include Health Insurance and Provident Fund. 
5.  Qualifications:

A university degree in medicine from a university or medical school recognized by UNRWA, including an internship of • 
at least twelve months duration.
A valid license to practice medicine in the West Bank.• 
A minimum of three years satisfactory professional working experience of a quality acceptable to the Chief, Field Health • 
Programme.
Good command of spoken and written Arabic and English.• 

II.  Anesthetist  -  Vacancy No.  084/2009/X

1. Duty Station  : Qalqilia Hospital
2. Basic Salary : JD 898.0 that varies in accordance to the pay policies set by the Agency.
3. Allowances : Family Allowances payable up to 7 children and spouse.
         20% of the basic salary as Supplement Allowance 
4.   Other Benefits : Include Health Insurance and Provident Fund. 
5.  Qualifications:

A university degree in medicine from a university or medical school recognized by UNRWA.• 
A post graduate degree or diploma in Anesthesiology.• 
A valid license to practice medicine in the West Bank.• 
A minimum of five years experience as anesthetist after obtaining the degree/diploma in this discipline.• 
Good command of spoken and written Arabic and English.• 
Possession of a valid driving license.• 

HOW TO APPLY 
Applicants are required to create a profile and complete UN Personal History form (P11) at http://unrwajobs.org or http://• 
jobs.unrwa.org. Please note that only applications received through this site will be considered.  Deadline for submitting 
applications is 7 November 2009. No applications will be considered beyond this date.
For further information, please call 054-216-8658 during working hours (7:15am – 14:45pm) – Monday through Friday.• 
Appointment to this post is subject to probationary period of one year. Upon satisfactory completion of this period, ap-• 
pointment will be confirmed subject to continuing need for the post.
Candidates with an equivalent combination of relevant academic qualifications, professional training and progressive • 
work experience may also be considered
Only candidates under serious considerations will be contacted.• 
UNRWA is an equal opportunity employer.• 
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The United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) in the occupied Palestinian terri-
tory is seeking to recruit qualified candidates for the following positions:  

Post no.1
Title: Projects Assistant
Programme: Women-run Schools Canteens Programme 
Location:  Jerusalem 
Application deadline:  October 27, 2009 
Type of contract: Service Contract   
Post level: SC5
Languages required:  English, Arabic 
Duration of initial contract:  6 months (renewable). 

Post no. 2 
Title: Projects Assistant
Programme: Millennium Development Goals (MDGs) Programmes 
Location:  Jerusalem 
Application deadline:  October 27, 2009 
Type of assignment: short-term assignment 
Languages required:  English, Arabic 
The Projects Assistants will undertake the following main Duties and Responsibilities: 

Provide administrative support including issuing of contracts, recording expenses, preparation of • 
payment requests, etc…
Assist in ensuring efficient and timely implementation of the programme activities • 
Maintain programme filing and ensure its adherence to UNIFEM regulations.• 
Participate and assist in organizing workshops and activities related to the program as requested. • 
Assist in programme formulation and reporting.• 
Assist in liaising and following up with programme partners (women’s organizations, govern-• 
ment organizations, donors and local NGOs). 
Provide secretarial and logistical support to Programme Officer.• 
Attend different meetings and draft minutes of meetings requested.• 
Review recent reports on Palestinian women and other related issues released from different UN • 
agencies and other partners. 
Reporting to the Program management and steering committee of the programme on the pro-• 
gramme and offering advice when necessary.
Keeping up to date with the latest advancement in the field of information.• 
Organizing regular project-site visits in order to monitor and evaluate flow of activities on the • 
ground.
Performing others duties requested by supervisors as need arises.• 

Required Skills and Experience 
A degree in project management, social sciences, development fields or any other related fields.• 
Minimum two to three years of experience in project management or related fields. • 
Excellent Communication and negotiation skills.• 
Strong sense of initiative and coordination.• 
Excellent writing and typing skills in both Arabic and English.• 

How to Apply: Apply by sending your cover letter, CV to the following e-mail address: unifem.opts@
unifem.org or by fax to 02 628 0661, indicating the post number, title position.  Deadline for receiving 
applications is October 27, 2009.  Only short-listed applicants will be called for interview. 
Men are encouraged to apply.
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تلفزيون املهد
»أداؤنـــــا يتحــدث عنـــــا«
VHF 12 + UHF 21 : املوجتان 

02-2741702-2747012 : تلفون  
02-2741701 : فاكس  

info@nativitytv.org بريد الكتروني:  

www.nativitytv.org موقع الكتروني: 

وكيل وزارة التربية للشؤون التعليمية يطلع 
على مشاكل واحتياجات مدرسة عني مصباح االساسية

االحتفال بافتتاح غرفة مصادر التعلم
في مدرسة مراح معال الثانوية املختلطة

أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا تعقد مؤمترا 
بعنوان » استخدام الغذاء العضوي ملعاجلة مرضى السكري«

االوقاف تنفذ برنامج وعظ في مدارس نابلس
نابلس - برعاية وتوجيهات الدكتور محمود الهباش وزير األوقاف والشؤون الدينية ينظم 
قسم الوعظ واإلرشاد في اإلدارة العامة للعمل النسائي برنامج محاضرات دينية إرشادية لطالبات 
املدارس في محافظة نابلس وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في احملافظة حيث 

يشمل البرنامج 60 مدرسة .
وأكد الهباش على أهمية دور املرأة ودعمها في جميع مجاالت احلياة مشيرا إلي أن الوزارة تعنى 
بشؤون املرأة ودورها الكبير في مجاالت الوعظ واإلرشاد وحتفيظ القران موضحًا أن وزارة األوقاف 
كانت رائدة في مجال تعزيز مكانة املرأة , عندما افتتحت دائرة العمل النسائي كدائرة مركزية 
هادفة لتعزيز دورها , ومكانتها , وتأهيلها وإشراكها في احلياة, وإعدادها ملواجهة املشكالت املختلفة 
. ومن جهة اخرى نظم قسم القرآن الكرمي في الدائرة برنامج دورات جتويد القرآن الكرمي ملدرسات 
التربية اإلسالمية في مدارس احملافظة, وذلك استكمااًل لبرنامج تنفذه الدائرة منذ عام 2008

وأوضحت ميسر النوباني مدير عام اإلدارة العامة للعمل النسائي أن هذه الدورات تأتي ضمن 
خطط وبرامج تصب في خدمة املجتمع وتقوية الوازع الديني وإنشاء جيل مسلم.

دعوة وزارة التربية الى ايجاد حل جذري 
ملشاكل مدرسة ذكور سالم الثانوية

نابلس-عماد سعاده-ناشدت حركة فتح في قرية سالم ومواطنون من القرية وزارة التربية 
والتعليم وكافة اجلهات املعنية العمل على ايجاد حل جذري للوضع املتردي وحالة الفوضى التي آلت 
اليها مدرسة ذكور سالم الثانوية التي يدرس فيها نحو 350 طالبا من قريتي سالم ودير احلطب .  
وقالت حركة فتح ان الدوام معطل في املدرسة منذ يومني , على خلفية شجار بني عدد من الطلبة 
ومواطنني من قرية دير احلطب , وقد بدأ الشجار خارج املدرسة ولكنه امتد الى داخلها واسفر 
عن اصابة 6 اشخاص برضوض وكدمات باالضافة الى حتطيم االبواب والنوافذ وكافة محتويات 
املدرسة. وقد تدخلت الشرطة واعتقلت اربعة اشخاص من قرية دير احلطب على ذمة التحقيق 
.  واشارت حركة فتح الى ان هذه ليست احلادثة االولى التي تقع في مدرسة سالم , ومثل هذه 

احلوادث حتدث باستمرار وغالبا ما يكون هناك شجارات بني طلبة املدرسة من القريتني. 
الواقع املتردي في املدرسة الى  عدم تعامل مديرية التربية  وعزت حركة فتح اسباب هذا 
والتعليم بشكل جاد مع مشاكل املدرسة, فمثال املدرسة  حتى االن تعاني من نقص في عدد املعلمني  

كما انه ليس لديها مدير وامنا هناك قائم باعمال املدير . 
واشارت الى ان هذا الواقع املرير قد انعكس سلبا على املستوى التعليمي للمدرسة ,  وقد نقل 

عدد من االباء مؤخرا ابناءهم من مدرسة سالم الى مدارس اخرى نظرا لذلك.

اللواء ذياب العلي يزور 
قيادة منطقة رام الله والبيرة 

رام الله- احمد سليم - قام اللواء ذياب العلي قائد قوات األمن الوطني بزيارة لقيادة منطقة رام 
الله والبيرة حيث كان في استقباله اللواء منجد زيدان قائد منطقة رام الله والعقيد امني فواحلة 
زياد  الرائد  العامة  العالقات  ومدير  حازم  فتحي  الرائد  الرابعة  الكتيبة  وقائد  املنطقة  قائد  نائب 
عساف وضباط الكتيبة الرابعة حيث رحب قائد املنطقة باللواء قائد قوات االمن الوطني وقدم له 
شرحًا تفصيليًا عن سير العمل والوضع االمني في احملافظة والتعاون بني كافة قوى األمن الفلسطيني 
واطلعه على نتائج احلملة االمنية في قرى دير عمار وجماال وبيتلو ومدى تعاون املواطنني مع احلملة 

وتسهيل عملها مما كان له األثر االيجابي في أنفس املواطنني. 
من جهته عبر اللواء  العلي عن رضا القيادة السياسية والعسكرية عن األداء املميز لقوى االمن 
الوطني وما حتققه من اجنازات على االرض ما يدل على وعي وحرص قوات االمن الوطني على املصلحة  
العليا للوطن واحلفاظ على االمن واالمان وتطبيق القانون . وشدد العلي على التعاون املستمر بني قوى 
االمن الفلسطيني وجهودها في احلفاظ على منجزات شعبنا وممتلكاته. واضاف قائاًل: انتم االمل في 

بناء املستقبل وحتقيق حلم شعبنا وتطلعاته في اقامة دولته املستقلة ونيل احلرية . 

األكادميية البريطانية تخصص منحا 
خلريجي كلية الدراسات املتوسطة

غزة-وفا- أعلن منسق األكادميية البريطانية في غزة شادي عصفور, امس, أن األكادميية 
املتوسطة,  الدراسات  كلية  في  الدبلوم  درجة  على  احلاصلني  للخريجني  دراسية  منحا  ستقدم 

والراغبني بااللتحاق بالكليات واجلامعات لنيل درجة البكالوريوس.
وأوضح عصفور في بيان صحافي, أن الهدف من هذه اخلطوة متكني اخلريجني من مواصلة 
تعليمهم اجلامعي, منوها إلى أن طلب احلصول على املنحة الدراسية يتم من خالل  زيارة مقر 

األكادميية البريطانية املجاور لبرج الشفاء مبدينة غزة.
من جانبه, أبدى مساعد عميد كلية الدراسات املتوسطة للشؤون األكادميية املهندس رامي رابعة, 
استعداد الكلية للتعاون من األكادميية البريطانية, وتقدمي كافة اإلجراءات لتسهيل تسجيل 

اخلريجني من كلية الدراسات املتوسطة من أجل االستفادة من املنح الدراسية.

بيت حلم – من جورج زينه – قام جو هاربيسون املدير العام ملؤسسة 
"رؤيا" العاملية وعبد الله شكارنة مدير التربية والتعليم في احملافظة 
في  التعلم  مصادر  غرفة  بافتتاح  الكيالني  رميا  اإلرش��اد  عام  ومديرة 
مدرسة مراح معال الثانوية املختلطة بحضور مديرة التربية اخلاصة شفا 
شيخا ومدير منطقة اجلنوب في مؤسسة رؤيا نادر راحيل ومديرة برنامج 

تطوير قرى بيت حلم رنا قمصية وأسرة مؤسسة رؤيا في بيت حلم.
وبدأ االحتفال الذي أقيم في مدرسة مراح معال الثانوية املختلطة 
العاملية  "ال���رؤي���ا"  وم��ؤس��س��ة  والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون 
بدخول موكب الكشافة التي قدمت عدة معزوفات ثم النشيد الوطني 

الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت وتالوة من الذكر احلكيم.
وألقى رئيس مجلس قروي مراح معال إبراهيم أبو شقرة كلمة رحب 
فيها بالضيوف واحلضور ودعا إلى االستمرار في دعم املسيرة التربوية 

التعليمية واملشاريع التي تعود بالفائدة للصالح العام.
وألقى مدير املدرسة أحمد جناجرة كلمة مماثلة مشيدًا بالتعاون بني 
وزارة التربية والتعليم ومديرية احملافظة والشريك مؤسسة رؤيا لتنفيذ 
الوسائل واألساليب  والذي يساعد في توفير أحدث  الهام  املشروع  هذا 

احلديثة في التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة.
من جهته عبر جوهاربيسون عن سعادته باملشاركة في هذا االحتفال 
العاملية  الرؤيا  مؤسسة  استيراجتية  ضمن  يأتي  الذي  املشروع  وبدعم 
باالهتمام باإلنسان مشيدا بالعالقة والتعاون  مع وزارة التربية والتعليم 

وأهالي مراح معال.
وألقى عبد الله شكارنة كلمة أشاد فيها بأهالي القرية على جهودهم 
في بناء املدرسة بجهود ذاتية وحتدث عن أهمية افتتاح غرفة مصادر 

التعليم التي كلفت أربعني ألف شيكل بدعم من مؤسسة الرؤيا العاملية 
وخاصة أن هذا املشروع يخدم الطالب احملتاجني من أكثر من 13 جتمعا 

سكانيا.
العاملية  ال��رؤي��ا  مؤسسة  مع  والتواصل  بالشراكة  نعتز  أننا  وأض��اف 
وقدم  واحليوية  التعليمية  للمشاركة  الدعم  من  مزيد  إلى  وندعوهم 
الشكر لوزارة التربية والتعليم التي تصب جل همها على رفع مستوى 

التعليم بأحدث الوسائل.
وألقت رميا الكيالني مديرة مركز اإلرشاد كلمة أشادت فيها بالقائمني 
على قسم اإلرشاد ومبدير التربية والتعليم في احملافظة وبدور الوزارة 
في بذل جهدها لتحقيق شعار )التعليم حق للجميع( واالهتمام برفع 

مستوى الطالب وإبراز مواهبه ومهاراته.
وأكدت أهمية افتتاح هذه الغرفة التي تندرج ضمن أهداف الوزارة 
بافتتاح العديد من الغرف في كافة مدارس الوطن وقدمت الشكر ملؤسسة 

رؤيا وألهالي القرية. 
وقدمت شفا شيخا مديرة دائرة التربية اخلاصة شرحا مفصال عن 
أهمية غرفة مصادر التعليم اخلاصة لتقدمي الدعم واملساعدة لطلبة 
وصعوبات  ضعفًا  لديهم  ممن  األساسي  الرابع  إل��ى  األول  من  الصفوف 
إلى  باإلضافة  والرياضيات  العربية  اللغة  مادتي  في  خاصة  تعليمية 

بناء قدراتهم وزيادة مهاراتهم بطرق مهنية وإيجابية.
وقالت إنه منذ عام 2004 استطاعت الوزارة فتح حوالي 46 غرفة 

عشر منها في غزة .
وتخلل االحتفال العديد من املعزوفات والدبكات من أفراد فرقة كشافة 

املديرية وفرقة النجوم ومسرحية هادفة من طلبة املدرسة.

معلمي  م���ن  م��ج��م��وع��ة  ال��ل��ه-ع��ق��دت  رام 
مع  اجتماعًا  األساسية  مصباح  عني  مدرسة 
وكيل وزارة التربية املساعد للشؤون التعليمية 
جهاد زكارنة اثر قيامه بزيارة تفقدية ملدرسة 
ذكور عني مصباح األساسية التابعة ملديرية 
ت��رب��ي��ة رام ال��ل��ه, وذل���ك ل��إط��الع ع��ل��ى واق��ع 
واحتياجاتها  املدرسة  في  التربوية  العملية 
الفنية وكذلك اإلطالع على مطالب املعلمني 
يواجهونها  التي  والتحديات  واحتياجاتهم 
م��درس��ة  ف��ي  خ��اص��ة  وتطلعاتهم,  ومشاكلهم 

تتعامل مع فئة عمرية حساسة. 
املدرسة جاءت  إلى  زيارته  أن  زكارنة  وبني 
التعليمية  العملية  احتياجات  على  للوقوف 
عن قرب من خالل االتصال املباشر مع امليدان 
وس���م���اع وج���ه���ات ن��ظ��ر امل��ع��ل��م��ني وامل��رش��دي��ن 
االج��ت��م��اع��ي��ني وامل��ش��رف��ني ال��ت��رب��وي��ني, وال��ى 
ال��ت��واص��ل م��ع امل��ي��دان وم��ح��اول��ة عكس خطة 
الوزارة اخلمسية التي ال ميكن أن حتقق أهدافها 
ما لم يؤمن بها امليدان والذي يعتبر املعلم من 

ركائز جناحها األساسية.
املعلمني  م��ط��ال��ب  ع��ل��ى  رده  س��ي��اق  وف���ي   
ومالحظاتهم بني زكارنة أن وزارة التربية حتمل 
كثيرًا من األعباء كونها تخدم وتدير القطاع 
األكبر على مستوى القطاع العام, خاصة في 
مجال إدارة العملية التربوية وتقدمي اخلدمات 

التعليمية جلميع أبنائها.   
إلى  تقف  التربية  وزارة  أن  زك��ارن��ة  وب��ني 
ال��ظ��روف  رغ���م  س��ع��ت  وأن��ه��ا  ج��ان��ب معلميها 
الفلسطينية  السلطة  بها  التي مرت  الصعبة 
من  التخفيف  وال����ى  أوض��اع��ه��م  حت��س��ني  إل���ى 
أعبائهم من اجل متكينهم من تقدمي أفضل 
ما لديهم خدمة ألبنائنا الطلبة, خاصة فيما 
يتعلق مبساعدة املعلمني وأبنائهم في إكمال 

دراستهم اجلامعية.  
السلس بني  االنتقال  إلى ض��رورة  كما دعا 
معلم وآخر في إدارة وتدريس املواد خاصة بني 
االعتماد  وإلى  القدمي,  واملعلم  اجلديد  املعلم 
على البرامج العالجية وإلى تبسيط الصعوبات 
في املنهاج الفلسطيني, وضرورة وضع الطالب 
إلع��ادة  وتشجيعه  جهة  من  مسؤولياته  أم��ام 
ثقته بنفسه خاصة للذين يعانون من صعوبة 

في التعلم. 
إرشادية  وج��ود خطة  أهمية  زكارنة  وأك��د 
توجهات  ك��اف��ة  تعكس  ومحكمة  متخصصة 

األسرة التربوية.  
الله  امل��درس��ة عبد  م��دي��ر  م��ن جانبه دع��ا 
لدادوة الوزارة ومديرية التربية إلى مساعدة 
املتزايدة,  االكتظاظ  مشكلة  حل  في  املدرسة 
أربعني طالبا  أكثر من  والتي تعاني من وجود 
في الشعبة االمر الذي يؤثر على قدرة املعلم 

إعطاء الطالب الوقت الكافي. 
ودع���ا ل����دادوة اجل��ه��ات امل��س��ؤول��ة ف��ي وزارة 
ال��ت��رب��ي��ة إل���ى ض����رورة اع��ت��م��اد آل��ي��ة ج��دي��دة 
تسهم في تعزيز التواصل والتنسيق مع بقية 
املشرفني التربويني والى تبني فلسفة إشرافية 
واضحة األهداف واملعالم وذلك لتمكني مدير 
املدرسة ومعلميه من القيام بواجباتهم بصورة 
مهنية وعلمية. وعزا املعلمون في املدرسة سبب 
ضعف مستوى الطلبة وحتصيلهم العلمي إلى 
وطول  واالكتظاظ  املتواصلة  احلصص  وج��ود 
املنهاج والى عدم استخدام الوسائل التعليمية 
احلديثة من تسجيالت تلفزيونية وصوتية في 

تعلم اللغات العربية واألجنبية.
املعلمون  ساقها  التي  املالحظات  بني  وم��ن 
عندهم,  الطلبة  حتصيل  تدني  أسباب  حول 
األمر  الطلبة,  بني  الفردية  الفروقات  وج��ود 
الذي يحد من االهتمام الفردي بهم مع وجود 

عدد كبير منهم في الصف الواحد.  
احتساب  آلية  إيجاد  بضرورة  طالبوا  كما 

واعتمادها  امل���واد  بعض  ف��ي  الطلبة  ع��الم��ات 
بشكل موحد وعدم إدخال املعلمني في متاهات 
اح��ت��س��اب��ه��ا وإي��ج��اد ح��ل��ول خ��اص��ة لتوظيف 
املعلمني البدالء, وإعطائهم األولوية للتوظيف 
وإعطاء املعلم املنقول من مدرسة ألخرى فرصة 

لإطالع على دوافع النقل وحق الطعن فيها.
ك��م��ا مت خ���الل ال��ل��ق��اء اإلط����الع ع��ل��ى واق��ع 
اإلرش�����اد ال��ت��رب��وي ب��خ��ص��وص ت��وف��ي��ر خطط 
إرش���ادي���ة ت���ت���واءم ون��وع��ي��ة ال��ص��ف��وف وآل��ي��ة 
بني  ما  التكاملية  العالقة  وطبيعة  زيارتها, 
املرشد التربوي واألسرة التربوية في املدرسة, 
وحول خطة عمل املشرف املقيم, وآلية عمله 
في ظل إقامته في املدرسة, واملدة الزمنية التي 
يقضيها, وكيفية اهتمام املشرف املقيم بالبيئة 

التعليمية والعمل على حتسينها. 
امل���درس���ة ملعرفة  مل��خ��ت��ب��ر  وخ����الل زي���ارت���ه 
مدى أهميته ودوره في مساعدة الطلبة على 
استيعاب املناهج املقررة, ومدى تقبلهم لها, دعا 
زكارنة الطلبة إلى اخذ هذه املرحلة العمرية ) 
املرحلة األساسية العليا( على محمل من اجلد, 
ملا لها من أهمية في متكينهم وإعدادهم, وكونها 
العملية  ف��ي  األخ��ي��رة  التحول  نقطة  تعتبر 
ال��وزارة فيها إلى متكني  التربوية التي تسعى 
ال��ط��ل��ب��ة, ل��الن��ط��الق ن��ح��و م��خ��ت��ل��ف امل��ج��االت 

وصناعة املستقبل.  

البيرة – احمد سليم - قال الدكتور فيصل عبد اللطيف مدير 
االصابة  نسبة  "ان   : الصحة  ب���وزارة  املزمنة  االم���راض  وح��دة  ع��ام 
ب��االم��راض امل��زم��ن��ة وب��خ��اص��ة م��رض ال��س��ك��ري ف��ي فلسطني تعتبر 
مرتفعة مما يشكل عبئا على النظام الصحي الفلسطيني وكذلك 

على االقتصاد الوطني".
مؤمتر  ف��ي  مشاركته  خ��الل  ام��س  يتحدث  اللطيف  عبد  وك��ان 
النوع  السكري"  مرضى  ملعاجلة  العضوي  الغذاء  استخدام   " حول 
والتكنولوجيا  للعلوم  فلسطني  اكادميية  عقدته  ال��ذي  الثاني" 
وبالتعاون مع  اجلمعية العلمية االيطالية ووزارتي الصحة والزراعة, 
ومبشاركة خبير ايطالي في شؤون التغذية في قاعة الهالل االحمر 

في البيرة .
 وعزا عبد اللطيف ارتفاع معدالت االمراض املزمنة في فلسطني 
املواطنني  حياة  امن��اط  في  السلبي  التغيير  منها  اسباب  عدة  الى 
الرياضة  ممارسة  وقلة  املفرطة  والبدانة  االك��ل  ونوعية  وطريقة 
وارتفاع نسبة التدخني وبخاصة بني قطاع الشباب وكذلك رغبة 
السائد   االعتقاد  بان  منوها  امل��دن.  الى  القرى  من  االنتقال  الناس 
اظهرت  ولكن  اكثر  املتطورة  ال��دول  في  املزمنة  االم��راض  انتشار  ان 
الدراسات ان نصيب الدول الفقيرة في العالم من االمراض املزمنة 

هو 75% من مجموع االمراض التي تصيب الناس.
واشار عبد اللطيف الى حرص وزارة الصحة على توعية املواطن 
بخطورة االمراض وبضرورة اتباع اساليب وقائية للحد منها . وقال 

ان " الصحة " كثفت من جهودها للحد من االصابة مبرض السكري 
اليوم  التي تنظمها كل عام مبناسبة  الوطنية  من خالل احلمالت 
العاملي ملرض السكري والذي يصادف  14 تشرين ثان املقبل وكذلك 
للمواطن  ال��وزارة  التي تقدمها  والصحية  الطبية  حتسني اخلدمات 

في فلسطني.
اكادميية  ع��ام  مدير  اخلطيب  عماد  الدكتور  اش��ار  جانبه  م��ن 
فلسطني للعلوم والتكنولوجيا : ان الهدف  من املؤمترين استعراض 
العضوية  الزراعة  مكونات  توفير  في  االيطالية  اجلمعية  جتربة 
املذكورة في اجراء مجموعة من  الدول وجنحت اجلمعية  لعدد من 
االبحاث على مرضى السكري مبعاجلتهم بالغذاء العضوي مشيرا الى 
ان االكادميية وبالتعاون مع الوزارات واملؤسسات ذات الشأن تعمل على 
احضار هذه البذور الغذائية من زراعتها واستخدامها على الرغم من 
العقبات االحتاللية التي تواجهنا في عملية احضارها الى فلسطني 
مثمنا في ذات الوقت بالتعاون الوثيق من قبل اجلمعية االيطالية 
ومساعدة االكادميية على اجناح املشروع من خالل ايقاد عدد من 

اخلبراء من املتخصصني في هذا املجال.
بدوره قدم اخلبير االيطالي " جيوفاني باجينتزي" شرحا مفصال 
عن مشروع استخدام الغذاء العضوي ملعاجلة مرضى السكري من النوع 
التي  وال��دول  املشروع  مراحل  اجلمعية مستعرضا  من خالل  الثاني 
طبقت بها والنجاحات التي حققها هذا املشروع مشيرا الى حدوث 

بعض املعيقات والعقبات في بعض الدول.

تخريج دورة بروتوكول شملت 
20 متدربا واستمرت 4 أيام

رام الله- برعاية د. رياض املالكي وزير الشؤون اخلارجية والبروفسور " فالد نيستون " رئيس املعهد 
الدبلوماسي الروماني مت تخريج  متدربي دورة البروتوكول والسياسة اخلارجية بعد ظهر أمس مبقر وزارة 
الشؤون اخلارجية في رام الله بحضور عدد من السفراء الفلسطينيني باملقر وعدد آخر من املسؤولني من 

كال اجلانبني. وقد استمرت هذه الدورة اربعة أيام وشملت 20 متدربا من مختلف الوزارات.
وقد استهل د. رياض املالكي حفل اإلختتام بكلمة نوه فيها بأهمية عقد مثل هذه الدورات والقائمني 
عليها, حيث قدم شكره لفريق برنامج التدريب الدبلوماسي وعلى رأسهم السفير د.مفيد الشامي رئيس 
البرنامج, منوهًا باجلهود التي يبذلها هذا الفريق املتكامل واملتعاون من أجل إخراج مثل هذه الدورات 
الى حيز الوجود رغم شح اإلمكانات املادية, آماًل أن تتكلل كل املخططات والبرامج التي يعمل برنامج 
التدريب الدبلوماسي بالنجاح. وأثنى على عمق العالقة بني رومانيا وفلسطني, مؤكدًا على أن هذا يأتي 
في سياق الروابط التي كانت وما زالت قائمة بني فلسطني ورومانيا على طريق إنهاء اإلحتالل وإقامة 
الدولة بكل متطلباتها, شاكرًا للفريق قدومه ومشاركته, وحاثًا اجلميع على اإلستفادة مما يقدمه برنامج 

التدريب الدبلوماسي على طرق توثيق القوى البشرية ومصادرها ورفدها بأفضل الكفاءات.
بدوره عبر البروفسور " فالد نيستون " رئيس املعهد الدبلوماسي الروماني عن سعادته حلضوره الى 
فلسطني وتقدميه هذه املساعدة آماًل أن يحضر لفلسطني مستقلًة, مبينًا أن عقد مثل هذه الدورات 
من األجدى واألفضل أن تعقد في فلسطني نفسها, مشيرًا الى إستعداده واملعهد الدبلوماسي الروماني أن 
يبقيا في خدمة الكادر الفلسطيني, على طريق اإلستقالل وبناء الدولة, وقد شارك الى جانب نيستون 
في عملية التدريب السيدة "زهارية دانييال" رئيسة قسم التدريب في املعهد الدبلوماسي الروماني, 

والسيدة د. إستويكا ماريانا , ود. بجدانوف أنطونيو.


