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انطالق فعاليات ملتقى رواد المحاسبة 
في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

الجديــدة–  الحيــاة  غــزة– 
انطلقت في الكلية الجامعية 
فعاليات  التطبيقية  للعلــوم 
المحاســبة،  رواد  ملتقــى 
والذي ينظمه قســم العلوم 
اإلداريــة والماليــة برعايــة 
شركة سند للمواد اإلنشائية 
تحت شعار المحاسبة وصناع 
القرار، حيث إنطلق بحضور 
ومشــاركة كل من األســتاذ 
الدكتور رفعت رستم رئيس 
الكلية، الدكتور ماهر عجور 
الدكتور  األكاديمــي،  النائب 
رئيــس  الدهــدار  مــروان 
القسم، إســماعيل محفوظ 
الرقابة في  ديــوان  رئيــس 
وزارة الماليــة، حــازم عبــد 
العال مدير شركة سند للمواد 
االنشــائية، باإلضافــة إلــى 
مدرسي القســم والعشرات 
اختصاصاتــه  طلبــة  مــن 
مــن  لفيــف  و لمختلفــة  ا
المهتميــن والمختصين في 

مجال العملي المحاسبي.
وفي مطلع الملتقى رســتم 
قســم  وهنــأ  بالحضــور، 
والماليــة  اإلداريــة  العلــوم 
علــى تنظيمه لهذه الفعالية 
تناقــش  لتــي  ا المتميــزة 

موضوعا مهما.
من جانبه قال الدكتور مروان 
الدهدار: يتميز قسم العلوم 
اإلداريــة والماليــة بانه من 
والــذي  الفاعلــة  األقســام 
دومــا يجتهــد فــي تطويــر 

يقدمها  االختصاصــات التي 
البكالوريوس  درجــات  فــي 
والدبلوم المتوسط والدبلوم 
المهنــي، كمــا يســعى إلى 
تنظيم األنشطة الال منهجية 
التــي تهتم بتطويــر قدرات 
المهارات  واكسابهم  الطلبة 
المختلفة بما يساعدهم على 
االلمام بمتطلبات واحتياجات 
ســوق العمل مــن المهارات 

المهنية.
مــن جانبه أعرب إســماعيل 
دته  ســعا عــن  محفــوظ 
الجامعية  الكلية  بمشــاركة 
فــي حضــور هــذه الفعالية 
المتميــزة، وأشــاد بالجهــود 

التي تبذلها الكلية في خدمة 
وقطــاع  وطلبتــه  المجتمــع 
االقتصاد والمال واالعمالعبر 
رفده بالنخب من الخريجين 

المؤهلين.
األولى  الجلسة  انطالق  ومع 
هانــي  برئاســة  للملتقــى 
قســم  في  المدرس  الزايــغ 
العلــوم اإلداريــة والماليــة، 
الدكتــور  األســتاذ  تحــدث 
علي شــاهين نائــب رئيس 
جامعة فلســطين للشــؤون 
اإلدارية والمالية عن معايير 
فيمــا  الدوليــة،  المحاســبة 
تحدث إياد أبــو هين رئيس 
جمعية المحاســبين عن دور 

المحاسبة في صناعة القرار، 
جالل  الخريجان  واستعرض 
عياد ووردة اإلسي تجربتهم 
بعد التخــرج واالنطالق الى 
ســوق العمــل وعملهم في 

مجال المحاسبة.
الثانيــة  الجلســة  وتناولــت 
التي ترأسها شادي أبو شنب 
األكاديمي  النائــب  مســاعد 
لبرامــج الدبلوم المتوســط 
تحدث  حيــث  محــاور،  ثالثة 
الدكتور محمود مهاني نائب 
مديــر دائرة ضريبــة الدخل 
بــوزارة المالية فــي المحور 
دائــرة  تعريــف  عــن  األول 
ضريبة الدخل وأهميتها، كما 

تحدث عن المحاسبة اإلدارية 
والمحاسبة الضريبية وكيفية 
اعداد الموازنات التخطيطية 
وآليــات تســجيل المعلومات 
الماليــة وتبويبها وتصنيفها 
المعلومــات  مــن  والعديــد 

المحاسبية المتنوعة.
وتحــدث الدكتور مؤمن عبد 
الواحــد مــن وزارة االعــالم 
في المحــور الثاني عن أهم 
المهارات والخبرات التي يجب 
أن يمتلكهــا الخريج ليتمكن 
مــن المنافســة على فرص 
العمــل المختلفة، فيما قدم 
مناع  مصطفــى  الخريجــان 
وأنال زين الدين في المحور 
عن  تفصيلية  لمحــة  الثالث 
أهم المراحل التي مروا فيها 
بعد التخرج وكيــف تجاوزوا 
العديــد مــن العقبــات قبل 
الحصول على فرص تشغيل 

متميزة.
وتخلل الملتقى مجموعة من 
الفقرات الحرة والمســابقات 
نشــطة  أل ا و لتثقيفيــة  ا
الترفيهيــة، باإلضافــة إلــى 
تكريم الطلبة الحاصلين على 
أعلــى درجتين في االمتحان 
النصفي للفصل الحالي في 
المحاســبة  مبادئ  مســاقي 
والمحاســبة والحاسوب، إلى 
جانــب ســحوبات على أرقام 
وتقديم مجموعة من الجوائز 
والهدايا القيمة على الطلبة 

والمشاركين.

مشاركون في المنتدى.

مشاركون في الملتقى.

«القدس المفتوحة» تعقد ملتقى
 حول اليوم الدولي لذوي اإلعاقة

نابلس- الحيــاة الجديدة- دعا المشــاركون 
في الملتقى التربوي األول الذي نظمته كلية 
العلوم التربوية بجامعــة القدس المفتوحة، 
بالتعــاون مع نقابة األخصائيين االجتماعيين 
والنفســيين الفلســطينيين، أمــس،  بعنوان 
«اليــوم الدولــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة»، 
وبرعايــة رئيس جامعة القــدس المفتوحة أ. 
د. يونس عمرو؛ إلى دعم مؤسســات التعليم 
العالــي والمؤسســات المهتمــة بحقوق ذوي 
اإلعاقــة، لتمكيــن هــذه الفئة مــن الحصول 
علــى فــرص متكافئة فــي مجــاالت التعليم 
والتوظيــف والصحــة. وطالــب المشــاركون 
بتعزيــز فــرص وصــول هــذه الفئــة لجميع 
مناحــي الحياة أســوة بأقرانهم، كي يصبحوا 
فاعلين مثمرين، مشددين على ضرورة إبراز 

إنجازاتهم واإلسهام في اكتشاف قدراتهم.
وفي كلمة رئاسة الجامعة، رحب نائب رئيس 
«القدس المفتوحة» للشؤون األكاديمية أ. د. 
ســمير النجدي بالحضور، ونقل لهم تحيات أ. 

د. يونس عمرو رئيس الجامعة.
وقــال: إن الجامعة أخذت علــى عاتقها خدمة 
ذوي اإلعاقــة، واهتمــت بهــذا القطــاع منــذ 
نشــأتها، وكانــت أول مؤسســة فلســطينية 
تضــع بين يدي طلبتها وفــي خدمة الجمهور 

الفلســطيني مختبــرات للمكفوفيــن لتعليم 
الحاســوب في فروعها المنتشــرة في الضفة 

وقطاع غزة.
وقال: «إن الجامعة تفتح أبواب هذه المختبرات 
لسائر المكفوفين في فلسطين بوجه عام». 
وبين أيضــاً أن الجامعة تولــي أهمية خاصة 
لألشــخاص ذوي اإلعاقة في قطاع التوظيف؛ 
إذ تلتــزم بتوظيف نســبة أعلى مــن الـ (5%) 
التــي قررها القانون الفلســطيني، الفتاً إلى 
أن الجامعــة تولي خريجيهــا من ذوي اإلعاقة 

أولوية في التوظيف.
وبيــن النجدي أن فكــرة الملتقــى، الذي يعد 
أول نشــاط لكلية العلوم التربوية لمناقشــة 
قضايــا معاصــرة، جــاءت لتالمــس المجتمع 
بكل شــرائحه، ذلك أن ذوي اإلعاقة يشكلون 
أقلية في العالم (ما نســبته %15 من العالم)، 
ولكــن نســبة البطالــة بينهــم تبلــغ (80%)، 
بالرغم من أن هذه الفئة في معظمها بســن 
العمــل. ودعــا إلــى التشــارك ين مؤسســات 
التعليم والمؤسســات المختلفــة لتغير نظرة 
المجتمع تجاههم وتزيل العقبات التي تحول 
بيــن حصولهم على فــرص متكافئة بالعمل 
والتعليم وغيــر ذلك، مشــددا على ضرورة 

أن تبدأ الجامعات الفلسطينية بتطبيق ذلك.

ألول مرة في فلسطين

عمليتان جراحيتان في «المقاصد» الستئصال أورام بتقنية حديثة
الجديدة-  الحيــاة  المحتلة-  القدس 
أجرى طاقم جراحة الصدر والقلب في 
مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمية 
فــي القــدس، عمليتين الســتئصال 
األورام الصدريــة، باســتخدام تقنية 
هي األحدث عالميا، وتستخدم للمرة 
األولى في المستشفيات الفلسطينية.

وأجرى العمليتين اختصاصي جراحة 
الصــدر بالمناظيــر الدكتــور فراس 
أبو عكــر، خالل األســبوع المنصرم، 
األولــى لمريض يبلغ مــن العمر 35 
عاما والثانية لمريض عمره 26 عاما، 
حيث عانى المريضان من وجود ورم 
في الغدة الزعترية Thymoma؛ وهي 
غــدة صماء تقع في مقدمة التجويف 
الصــدري أمام القلــب، باإلضافة إلى 
وجود مرض عصبي يتمثل في تشكل 
األجســام المضادة في الجسم داخل 
الغدة الزعترية، ما يتسبب للمريض 
بهبوط عــام في الجســم، وصعوبة 
في البلع والنفس وآالم في العضالت 

واألطراف.
وقــال الدكتور أبــو عكــر إن التقنية 
الحديثة في االستئصال تتم بمساعدة 
منظــار الصدر الجراحــي عن طريق 
عمل جرح واحد ال يتجاوز طوله ثالثة 
سنتمترات، حيث يتم الولوج من خالله 
الــى داخــل التجويــف الصــدري من 
 Subxiphoid) تحت عظمــة القــص
Uniportal VATS)، وذلــك بــدال من 

الطريقة السابقة في جراحة مناظير 
الصــدر بإجراء عدة فتحــات من بين 
أو   ،(Intercostal VATS)  الضلــوع
العملية التقليدية القديمة التي تشبه 
عمليــات القلب المفتــوح، والتي يلجأ 
فيها األطباء إلى نشــر عظمة القص 
مــن المنتصف من أجــل إزالة الغدة، 
وقــد يتبعهــا حــدوث التهابــات وآالم 
شــديدة في جســم المريض أو تأخر 

في التحام العظم.
وأشــار أبو عكر إلى أن جراحة الصدر 
 Subxiphoid) الحديثــة  بالتقنيــة 
Thymectomy)، أصبحت اآلن خدمة 
جديدة متوفر للمرضى في مستشفى 
المقاصد للمرة األولى في فلســطين 
وبأياد فلسطينية، موضحا أن التقنية 
تجرى في دول معدودة على مستوى 
العالم، منها: اليابان والصين وبولندا؛ 

وتعــد غير مكلفة من ناحية المعدات 
واألجهزة، إال أنها تعتمد بشكل كبير 
علــى تدريــب الجــراح والطاقــم في 
مراكز متخصصة بالجراحة الصدرية.

وأضاف أن نسبة نجاح هذه العمليات 
التــي تســتغرق قرابــة الســاعتين، 
تتجاوز %90، فيمــا يتمكن المريض 
من ممارســة حياتــه الطبيعية خالل 

يومين من إجراء العملية.
يذكــر أن الدكتــور فــراس أبو عكر، 
الذي أنهــى اختصاصه اإلضافي في 
جراحة مناظير الصدر من مستشفى 
شــنغهاي ألمراض الرئة في الصين 
مؤخرا، قد بدأ عمله في مستشــفى 
المقاصد منذ شهر تموز الماضي، في 
إطار ســعي المستشفى الستقطاب 
الكفــاءات الطبية المتميزة، من أجل 
تقديــم الخدمات الطبيــة والجراحية 
كافــة  مــن  للمرضــى  المتكاملــة 

محافظات الوطن.
وأجــرى أبو عكر حتــى اآلن، أكثر من 
40 عملية نوعيــة في جراحة الصدر 
بالمنظــار في مستشــفى المقاصد، 
وشــملت: عمليــات اســتئصال أورام 
الرئة لألطفال والكبار، ومعالجة عيوب 
الرئة الخلقية عند األطفال، ومعالجة 
واالنســكاب  الهوائــي  االنســكاب 
الصديــدي، باإلضافة الــى العمليات 
البسيطة، كعالج حاالت التعرق الزائد 

في اليدين واإلبطين.

غنام تطلع رئيس وزراء ماليزيا على انتهاكات االحتالل
كوااللمبور- الحياة الجديدة- أطلعت محافظ 
رام اهللا والبيــرة ليلــى غنام، أمــس، رئيس 
وزراء ماليزيا نجيــب تون عبد الرازق ونائبه، 
خالل لقاء على هامش المؤتمر الدولي للنساء 
الفاعالت في العاصمة الماليزية كوااللمبور، 
علــى انتهــاكات االحتالل بحق شــعبنا، ونية 
الواليات المتحدة األميركية نقل سفارتها في 

إسرائيل إلى القدس المحتلة.
وأكدت غنام أن القدس هي العاصمة األبدية 
لدولة، ولن نرضى بديال عنها، والمطلوب دوليا 
حمايتها من حمالت التهويد المتصاعد بحقها.

وأشــارت إلى العالقــة التاريخيــة التي تربط 
الشعبين والقيادتين الفلسطينية والماليزية، 
وقالت إن فلسطين قضية العرب والمسلمين، 
والمطلوب من كافة أحرار العالم حماية شعبها 
واالنتصار لقضيته العادلة، خصوصا في ظل 

تصعيد االحتالل بحق كل ما هو فلسطيني.
واعتبرت غنام أن دعم فلسطين انتصار لقيم 
العدالة ولكافة معايير حقوق اإلنسان والعدالة 
اإلنســانية، داعيــة لمزيد من التنســيق بين 

ماليزيا وفلسطين في كافة  المجاالت.
وفي ســياق متصل، كرمــت المحافظ غنام، 

النســاء اللواتــي مثلن بالدهن فــي المؤتمر 
الدولي للنســاء الفاعالت، إضافة إلى رئيسة 
جناح المرأة في حزب آمنو الحاكم بماليزيا تان 
سري شهرزاد عبد الجليل، داعية الجميع لزيارة 
فلسطين واالطالع على األوضاع الصعبة التي 
يعيشها شعبنا، ومشددة على أن زيارة السجين 

ال تعني التطبيع مع السجان.
من جانب آخــر، التقت المحافــظ غنام بأبناء 
الجالية الفلســطينية في ماليزيا، حيث أكدت 
أن دور الجاليــات مهم جدا لتمثيل فلســطين 
بشــكل الئق وعكس صورة شــعبنا وتعريف 
العالــم بقضيتنا ومعاناتنا، مشــيدة بالجالية 

ونشاطاتها المتميزة على كافة األصعدة.
بدوره، اعتبر سفير دولة فلسطين أنور األغا، 
أن مشــاركة المحافــظ غنام أثبتــت حضورا 
متميــزا للمرأة الفلســطينية، مشــيرا إلى أن 
هذا التواجد والتفاعل ســواء فــي المؤتمر أو 
باللقــاءات الجماعيــة والثنائيــة، كان لــه أثر 
متميــز، وأن فلســطين ومن خــالل تواجدها 
فــي المحافل الدوليــة، تؤكد أحقيتنا في نيل 
كامل حقوقنا، وتعــزز الترابط والتعاون بين 

فلسطين والعالم.

بحثت مع القنصل السعودي ترتيبات موسم الحج والعمرة

األوقاف تتفقد انطالق حافالت المعتمرين على الجسر األردني
عمــان- الحيــاة الجديــدة- تفقــد 
الوكيل المساعد للحج والعمرة حسام 
أبــو الــرب، أمــس، انطــالق حافالت 
المعتمريــن علــى الجســر االردنــي 
والبالــغ عددها 26 حافلــة والمتجهة 
للديــار الحجازية. وقــال أبو الرب: إن 
هــذه الخطوة تأتي فــي ظل تحذير 
دائرة األرصــاد الجوية مــن خطورة 
األجواء المصاحبة للمنخفض الجوي 
العميــق الــذي يســيطر علــى أجواء 
المنطقــة ومنها فلســطين واألردن، 
ما يشكل خطورة كبيرة على سالمة 
المعتمريــن في هــذه الرحالت التي 

تتزامن وهذا المنخفض.
وشــدد على ضرورة أن يأخذ أصحاب 
الشركات الحيطة والحذر والتأكد من 
كافة اإلجراءات التي تحفظ ســالمة 
المعتمرين من حيث جاهزية الحافالت 
في الجانب األردني (غور نمرين) قبل 
وصول المعتمرين، مع التأكيد أن فرق 
الــوزارة جاهزة للمتابعة واإلشــراف 
على مختلف محطات الســفر ســواء 
على الجانب الفلسطيني او االردني.

وبيــن أبو الرب أن الوزارة أنهت كافة 
اســتعداداتها لســفر المعتمرين من 
خالل التنســيق مع قنصلية المملكة 

العربية الســعودية فــي عمان، ومع 
إدارة المعابــر الفلســطينية، إضافة 
إلــى قيــام الــوزارة بإعــداد برنامج 
متابعــة لكافــة الرحالت ســواء على 
المعابــر الفلســطينية أو في الجانب 
المعتمرين  أفواج  ومرافقة  األردني، 
إلــى الديار الحجازيــة. وكان وفد من 
الدينيــة،  والشــؤون  األوقــاف  وزارة 
أمــس، قد التقى مــع القنصل العام 
للمملكة العربية السعودية في األردن 
صالح البديوي، ترتيبات موسم الحج 

والعمرة للموسم الحالي.
جاء ذلك خــالل اجتماع في العاصمة 
األردنية عمان، بين وفد من الوزارة 
ضم الوكيل زيــاد الرجوب، والوكيل 
المســاعد للحج والعمرة حســام أبو 
الرب، ومدير عام الحج سليم األشقر، 
إضافــة إلــى ســكرتير ســفارة دولة 
فلسطين لدى األردن بسام حجاوي، 

مع القنصل السعودي.
وبحــث االجتماع اإلجــراءات الجديدة 
التي طبقت على موسم العمرة، من 
حيــث إلزام المعتمر الذي أدى العمرة 
خــالل الســنوات األخيــرة بدفع مبلغ 
2000 ريال سعودي، حيث طلب الوفد 
الفلسطيني إعفاء معتمري فلسطين 

منهــا نتيجة للظــروف الصعبة التي 
يعيشــونها. وتــم االتفــاق على بدء 
العمل بموسم الحج مبكراً، حيث أكد 
الوفــد أن الوزارة بدأت باالتفاق على 
كافة الترتيبات الخاصة بالموسم بما 
يتفق مع األنظمة والقوانين المعمول 
بها في الســعودية. وقــدم الرجوب، 
باســم وزير األوقاف الشــيخ يوسف 
ادعيس، الشــكر للسفارة السعودية 
وقنصليتها على التســهيالت الكبيرة 
والسرعة الفائقة في إنجاز المعامالت، 
باإلضافــة الى التعــاون والجهد الذي 
يبــذل مــن الطواقــم العاملــة فيها 
للمعتمرين وحجاج دولة فلســطين. 
وأشــار أبو الرب إلى أهمية التواصل 
والمتابعة بين القنصلية الســعودية 
ووزارة األوقاف في فلسطين، والتي 
بدورهــا تقوم باإلشــراف على عمل 
شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل. 
ووضع أبو الــرب القنصل في صورة 
بعــض القضايــا التي تخــص حجاج 
ومعتمري دولة فلسطين، والظروف 
الخاصة التي يمــرون بها، والتي من 
شــأنها أن تسهل على الوزارة القيام 
بدورهــا على أكمل وجــه في خدمة 
حجاج ومعتمري فلســطين . بدوره، 

قــال القنصل البديوي، إن القنصلية 
الســعودية فــي عمــان تعمــل كل 
جهدها لخدمة المعتمرين والتسهيل 
عليهــم، مــع التأكيــد علــى ضرورة 
أن تلتــزم كافة الشــركات باألنظمة 
مشــيدا  بها،  المعمــول  والتعليمــات 
بأداء وزارة األوقاف والتزامها الكامل 
بالتعليمات المعمول بها في المملكة، 
وبمستوى األداء المتقدم لبعثة الحج 
الفلســطينية في الموسم الماضي، 
والتي لم تسجل خاللها أية تجاوزات. 
وفيمــا يتعلــق بإعفــاء المعتمريــن 
من الرســوم الجديدة، وعد القنصل 
بدارســة األمــر، وفــق ما تســمح به 
القوانين، ونقل هذا الطلب إلى جميع 

جهات االختصاص في بالده .
وفي نهاية االجتماع، تم االتفاق على 
ووضع  التشاورية،  اللقاءات  استمرار 
آليــات عمــل منظمــة تكفــل خدمة 

المعتمرين وحماية حقوقهم.
وقدم الوفد، درعــا تكريما للقنصل 
المتميــز  لــدوره  العــام  الســعودي 
فــي خدمــة حجــاج ومعتمــري دولة 
فلســطين، ولدوره في إنجاح موسم 
الج الماضــي، وتذليل كافة الصعاب 

أمام بعثة الحج الفلسطينية.

مؤتمر العاملين في الوكالة يرفض فصل 164 
معلما يعملون في مدارس الوكالة بالضفة

نابلس- الحياة الجديدة- رومل شحرور السويطي- 
أكــد مؤتمر العاملين فــي وكالة الغــوث الذي عقد 
يوم أمس في قاعة االتحاد العام لنقابات فلسطين 
بنابلس على رفض الجماهير الفلسطينية لمؤامرة 
نقل السفارة األميركية الى القدس، والى رفضهم 
لقــرارات وكالــة الغــوث الدولية فصــل 164 معلما 
ومعلمــة يعملــون فــي مــدارس الوكالــة بالضفة 
واستمرارها في سياسة تقليص خدماتها لمخيمات 
الالجئين وصوال الى انهاء خدمات الوكالة في الضفة.

وأجمــع كافــة المتحدثيــن فــي المؤتمــر بضرورة 
التصدي والفاعل الجراءات وكالة الغوث ولتقليصاتها 
المتواصلــة لخدماتهــا فــي الضفة، وشــددوا على 
ضرورة الوقوف بحزم ضد هذه االجراءات التعسفية 
والمنافية لكافة األعراف والقوانين الدولية، وكشف 
اتحــاد العاملين في الوكالة أنه بصدد وضع برنامج 
شــامل لفعاليات االحتجاج ضد الوكالــة اعتبارا من 
األســبوع القادم حتــى تتراجع عــن قرارها بفصل 
164 معلما ومعلمة أفنوا حياتهم في سلك التعليم 
وخرجــوا الطبيــب والمحامــي والمهنــدس، وزرعوا 

أبجديات العلم في فلسطين.
وفــي بدايــة المؤتمر الــذي حضره جمــال عبد اهللا 
رئيــس اتحاد العامليــن في وكالة الغــوث وأعضاء 
االتحاد وشاهر سعد األمين العام التحاد نقابات عمال 
فلسطين وجهاد رمضان أمين سر حركة فتح اقليم 
نابلس وممثلون عن لجنة التنســيق الفصائلي في 
محافظة نابلس واللجنة الوطنية المركزة لمواجهة 
تقليصــات وكالة الغوث في نابلس ولجنة ســنعود 
وجمع غير مســبوق من العامليــن في وكالة الغوث 
شمال الضفة من كافة القطاعات (التعليم والخدمات 

والصحة).
وفي بداية المؤتمر الحاشــد شــكر ناصر أبو كشك 
عضــو االتحــاد الحضــور على تلبيــة نــداء االتحاد 
والمشاركة في فعاليات المؤتمر رغم سوء األحوال 
الجويــة، وأشــاد بالتفــاف العاملين حــول اتحادهم 
ورفضهــم التعاطي مــع اجراءات وسياســات وكالة 
الغــوث التي كافــأت معلمينــا بقــرارات فصل غير 
قانونية، مطالبا الوكالة بإلغاء هذا القرار الجائر الذي 

يمــس بكرامة وقوت معلمينا وهتــف مع الجماهير 
الحاشدة قائال: (نحن كلنا دبلوم) في اشارة واضحه 
لرفــض االتحاد قرار الفصل بحــق معلمي الدبلوم 
الذيــن رصفــوا المســيرة التعليمية في فلســطين 
بعرقهــم وتعبهم وقدراتهم، من جانبه اســتعرض 
جمال عبــد اهللا رئيس اتحاد العامليــن في الوكالة 
االجــراءات والتقليصــات والقرارات التي مارســتها 
الوكالة ضد الموظفين من أهمها: الماطلة في تجديد 
اتفاقيــة التأمين الصحي وفــرق العملة وصوال الى 
فصل معلمي الدبلوم وقال عبد اهللا: اننا سنتصدى 
الجراءات الوكالة وسننتصر عليهم بوحدتنا وعدالة 

مطالبنا.
كما اشــاد شــاهر ســعد األمين العام التحاد نقابات 
عمال فلســطين بوحدة العامليــن والتفافهم حول 
اتحادهم وبصمودهم في وجه االجراءات التعسفية 
التي تمارســها وكالة الغوث ضد موظفيها بشــكل 
خاص وضد جموع الالجئين الفلســطينيين بشكل 
عام، ولخص سعد أثناء كلمته مسيرة اتحاد العاملين 
فــي الوكالة وصمودهم في وجه الوكالة والتصدي 
لكافة المؤامرات التي حاولت تنفيذها منذ ســنوات 
والتي أسفرت عن انتصار اتحاد العاملين في الوكالة.

ولخص محمد الشــلبي عضو االتحاد أبعاد ومخاطر 
اجــراءات الوكالة باألرقام واالحصــاءات، محذرا من 
خطورة اجراءات الوكالة على جموع الالجئين وليس 
الموظفيــن فحســب، ومخاطــر عمليــات التقليص 
المتواصلــة على مســتقبل العمليــة التعليمية في 
مدارس الوكالة التي ستشــهد في الفصل الدراسي 
الثاني اكتظاظا غير مسبوق في الصفوف الدراسية 
اذا ما نجحت الوكالة في تمرير قضية فصل معلمي 
الدبلوم وصوال الى تقليصات أوسع واجراءات فصل 
أخرى في أقسام الصحة والخدمات اضافة الى قسم 

التعليم.
 وأكــد رئيس لجنــة خدمات مخيم عســكر مخاطر 
اجراءات الوكالة في ظل الظروف الراهنة وانعكاساتها 

السلبية على مستقبل الالجئين الفلسطينيين.


