
الثالثاء 82010/12/7 أيــــــام فلسطينية

إعــــــــــــــالن

بيرزيت  جامعة  في  العليا  الدراسات  قسم  والقبول/  التسجيل  دائرة  تعلن 

من  الثاني  للفصل  العليا  الدراسات  برامج  في  المقبولين  الطلبة  أسماء  عن 

الجامعة  رابط  زيارة  االسماء يرجى  على  لالطالع  الدراسي 2011/2010.  العام 

www.birzeit.edu االلكتروني

على جميع الطلبة المقبولين الحضور إلى الجامعة في الفترة الواقعة ما بين 

يوم االربعاء الموافق 2010/12/08 وحتى يوم الخميس الموافق 2010/12/16 

وإتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى دائرة التسجيل والقبول/ قسم الدراسات العليا الستالم رسالة 

القبول. 

ساعات  ست  عن  الحساب  تحت  دفعة  لدفع  المالية  دائرة  إلى  التوجه   .2

التسجيل والبالغ  إلى رسوم  برنامج إضافة  معتمدة حسب سعر الساعة لكل 

قيمتها 45 دينارًا. 

مالحظات هامة:

سيطلب من الطلبة المقبولين في برامج الماجستير في االقتصاد، الدراسات 

علم  اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية  الدولية،  الدراسات  المعاصرة،  العربية 

اللغة  في  مستوى  المتحان  للجلوس  الجامعة  حرم  إلى  الحضور  اجتماع 

اإلنجليزية. وستحدد تفاصيل االمتحان الحقًا.

*يرجى العلم أن دوام الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم السبت 

الموافق 8 كانون ثاني 2011 ويفقد الطالب حقه في االلتحاق في 

البرامج المذكورة إذا تخلف عن التسجيل في المواعيد المعلنة أعاله.

إعالن 
الربحية  غير  الفلسطينية  الجمعيات  أولى  هي  الفلسطينية  األسرة  وحماية  تنظيم  جمعية 
الصحية  الخدمات  لسلة  واستكماال   ، واإلنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  المتخصصة 
واالستشارات النفسية واالجتماعية التي تقدمها الجمعية من خالل مراكز الخدمات الصديقة 
فلسطين  في  للشباب  الصديقة  بالخدمات  تتعلق  خاصة  اذاعية  ندوة  بث  عن  تعلن  للشباب، 

بتاريخ 2010/12/8 في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر. 
كما  والمراهقين  الشباب  مجال صحة  الجمعية في  انجازات  تقديم  على  االذاعية  الندوة  تقوم 
وتستضيف منسقي واعالميي الجمعية و متحدث من وزارة الصحة الفلسطينية حول مواضيع 

الصحة الجنسية واإلنجابية لفئة الشباب والشابات.
إلى صحة  وللوصول  فلسطين  في  للشباب  الصديقة  بالخدمات  للتعريف  الندوة  هذه  تهدف 
عقبة  قد تشكل  ومعوقات  أمراض  أي  من  خالي  ومجتمع  عالي  ذات مستوى  وإنجابية  جنسية 

في حياة األسرة الفلسطينية، ومن أجل تأمين أوسع مشاركة للخدمات التي تقدمها الجمعية.

من أجل أسرة سعيدة ... من اجل غٍد مشرق

PC/2010/ 02  إعالن طرح عطاء رقم
تصميم حديقة المنطقة التاريخية في بيرزيت

بيرزيت ـ رام الله
بيرزيت، وإليجاد فرص  الدولي، وبلدية  والتعاون  للتنميـة  السويديـة  الوكالة  ـ  بدعم من سـيدا 
لألدوية،  بيرزيت  شركة  مع  وبالتعاون  الفلسطينية  العاملة  األيدي  من  واسعة  لقطاعات  عمل 
يطلب رواق ـ مركز المعمار الشعبي من مقاولي محافظة رام الله والبيرة، والمصنفين لدى لجنة 
التصنيف الوطنية تخصص أبنية ومن جميع الدرجات، الراغبين في االشتراك في هذا العطاء إلى 

تقديم عروضهم لتصميم "حديقة المنطقة التاريخية/ بيرزيت" بالشروط التالية:
1. تطلب وثائق العطاء من مركز رواق، الشرفة، البيرة، تلفون 022406925 وفاكس 022406986، 
ويكون ذلك مقابل )100 دوالر أمريكي( غير مستردة، وذلك في األيام 8 و9 كانون اول 2010 ما 

بين الساعة 10:00 صباحا والساعة 14:00 ظهرًا. 
2. ال يجوز لمقاول واحد أن يقوم بتنفيذ مشروعين من خالل برنامج التشغيل الذي ينفذه رواق في 
آن واحد معًا. لذا ال يسمح للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع أخرى من البرنامج التنافس 

على تنفيذ هذا المشروع. 
3. سيقوم المهندس/ة المصمم/ة باصطحاب المقاولين يوم 12 كانون اول 2010 لموقع المشروع 
لشرح بنود بيان األعمال ومن يتخلف عن الحضور يتحمل مسؤولية أي خالف ينشأ أثناء العمل 

سببه عدم حضوره لشرح بيان األعمال، يكون اللقاء الساعة 11:00 صباحًا أمام بلدية بيرزيت.
والشروط،  العقد،  نص  بحسب  للمشروع  الفني  والعطاء  المالي  العطاء  تقديم  يطلب   .4
والمواصفات، وجدول الكميات والرسومات المرفقة، وكفالة دخول العطاء، باإلضافة إلى شهادة 
التصنيف سارية المفعول في حينه، وشهادة خصم ضريبة دخل بالمصدر من سلطة الضريبة 

.ZERO VAT وذلك ألن الدفع يتم مقابل فواتير ضريبة صفرية
5. تقدم العطاءات حتى الساعة الثانية ظهرًا )2:00(، من يوم 15 كانون اول 2010 في مركز رواق، 
الشرفة، البيرة. وذلك ضمن ظرف مختوم مكتوب عليه بوضوح اسم الشركة المتنافسة و)عطاء 

تصميم حديقة المنطقة التاريخية/ بيرزيت(.
6. يطلب من المقاولين تشغيل عمال من البلده ومن القرى والمخيمات المجاورة.

7. يبدأ العمل في غضون يومين من ترسية العطاء.
8. المالك غير ملزم بأقل األسعار.

9. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

طرح عطاء
مشـروع  بناء واعمال خارجية – مدرسة بنات برطعة

يعلن مشروع المشاركة المدنية CEPوبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

USAID بالتعاون مع مجلس قروي برطعة للسادة المقاولين المسجلين لدى اتحاد 

المقاولين والمصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية الموحدة مباني درجة رابعة فما 

فوق عن طرح مناقصات بالظرف المختوم لبناء واعمال خارجية في مدرسة برطعة.

يمكن للراغبين في المشاركة بهذه العطاءات الحصول على وثائق المناقصات ودفع 

من  اعتبارا  برطعة  قروي  مقر مجلس  من  غير مستردة  رسوم عطاء  300.00 شيكل 

الثامنة  من  الرسمي  الدوام  ساعات  2010/12/06خالل  الموافق  االثنين  يوم  صباح 

لمناقشة  تمهيدية  جلسة  عقد  و  الموقع  زيارة  .سيتم  ظهرا  الواحدة  حتى  صباحا 

العطاء و الرد على االستفسارات يوم الخميس الموافق 2010/12/09  الساعة الحادية 

عشرة ظهرًا في مقر المجلس.

تقدم العطاءات في مقر المجلس مرفقة بخلو طرف ضريبي و شهادة تصنيف سارية 

صادرة عن لجنة التصنيف المركزية يوم الخميس 16\12\2010 ما بين الساعة العاشرة 

صباحا و الثانية عشر ظهرا فقط   و تفتح المظاريف في المجلس في نفس اليوم

لن ينظر في أي عطاء ال يتضمن الوثائق المذكورة أعاله أو أي من الشروط التالية:

- األسعار بالشيكل االسرائيلي.

- األسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة )الدفع بموجب فاتورة صفرية(..

و ليست خاضعة ألي  العطاء  تاريخ فتح  لمدة 90 يوم من  - تكون األسعار صالحة 

تغيير خالل هذه الفترة.

- يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمةNIS 20,000و ذلك بكفالة 

تقبل  ال  و  بنكي مصدق  أو شيك  يوم   90 عن  تقل  ال  لمدة  المفعول  بنكية سارية 

الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية. 

- CEP غير ملزم بأقل األسعار ودون إبداء األسباب.

- لCEP الحق في تجزئة العطاء أو إلغاءه دون إبداء األسباب.

- يحق لCEP إلغاء العطاء وإعادة طرحه مرة أخرى دون إبداء األسباب .

- ال تقبل العطاءات بعد الموعد المحدد أو التي تخل بأحد شروط العطاء.

- شروط اإلعالن جزء ال يتجزأ من شروط العطاء.

- رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

لالستفسار و الحصول على وثائق العطاءات يرجى مراجعة مجلس قروي برطعة على 

العنوان التالي: برطعة الشرقية – تلفاكس 2465467-04 :  

مجلس قروي برطعة           Civic Engagement

Program

)CEP(

غزة - "األي���ام": طال���ب المئات من 
األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع غزة 
وممثل���و المنظم���ات األهلية العاملة 
في مجال التأهي���ل المجتمع الدولي 
خاصة األمم المتح���دة بالضغط على 
س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي لرفع 

الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.
جاء ذلك خالل مس����يرة نظمها قطاع 
التأهيل بش����بكة المنظم����ات األهلية 
بمناس����بة يوم المع����اق العالمي الذي 

يصادف الثالث من كانون األول، أمس، 
والت����ي انطلقت من قبالة مقر ش����بكة 
إل����ى مقر مكتب  المنظم����ات األهلية 

المفوض السامي لحقوق اإلنسان.
المش���اركون بتنفيذ  كم���ا طال���ب 
الخاص���ة  والتش���ريعات  القواني���ن 
بحق���وق ذوي اإلعاق���ة وعل���ى وج���ه 
التحدي���د قان���ون حق���وق المعاقين 
الفلسطيني )رقم 99/4( خاصة بندي 
بطاقة المعاق وتخصيص نس���بة %5 

من ف���رص العم���ل لألش���خاص ذوي 
اإلعاقة.

س���لم  المس���يرة  نهاي���ة  وف���ي 
مكت���ب  إل���ى  رس���الة  المش���اركون 
الس���امي لحقوق اإلنس���ان  المفوض 
بتفعي���ل حقوق  المطالبة  تتضم���ن 
المعاقي���ن وإنه���اء معاناتهم جراء 
الحصار اإلس���رائيلي وإدخ���ال كل ما 
يل���زم من أجل إعادة إعمار القطاع بما 

في ذلك المرافق العامة والخاصة.

 الق���دس - "األيام": أك���د النائب 
العربي في الكنيس���ت اإلسرائيلي 
د.جم���ال زحالق���ة  "ان العنصرية 
في إسرائيل ليست سياسة لهذه 
الحكوم���ة أو تلك، بل نظ���ام قائم 
بذات���ه موجه ض���د س���كان البالد 
األصليين منذ قي���ام الدولة، كانت 
بدايته اس���تمرارًا مباش���رًا للنكبة 
من اج���ل الس���يطرة عل���ى أراضي 
من  الباقي���ة  البقي���ة  وممتل���كات 
الش���عب الفلس���طيني م���ن خالل 
سلسلة من القوانين، بعد ان تمت 
الس���يطرة عل���ى أم���الك الالجئين 

بالوسائل الحربية".
وأض���اف زحالق���ة ف���ي محاضرة  
بعنوان: "العنصرية في اس���رائيل 
- واق���ع وتحدي���ات" نظم���ت ف���ي 

نابلس : محاضرة للتوجيه السياسي عن "المنظمة"
نابل���س - "األيام": قدمت هيئة التوجيه السياس���ي والوطن���ي بالتعاون مع 
مديرية التربية والتعليم، محاضرة لطالبات مدرس���ة علي الطيبي، في نابلس، 

عن منظمة التحرير، أمس.
وقدم المحاضرة ماجد مش���عطي وذياب حجة، وأوضح األخير تاريخ تأسيس 
منظم���ة التحرير ومؤسس���اتها المختلفة، مش���يرًا الى اه���م المحطات التي 
مرت بها خاصة االجتياح االس���رائيلي للبنان في الع���ام 1982م، وإعالن وثيقة 

االستقالل في العام 1988م .
 وأش���ار الى أهمية دور المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، 
بحيث تمثل اساس النظام السياس���ي، وتعتبر مرجعية سياسية للشعب في 
الداخل والخارج، وان المجلس الوطني هو اعلى هيئة تش���ريعية، والذي تنبثق 

عنه منظمة التحرير والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية.
وأشار مشعطي إلى اهمية الس���لوك في التعامل وضرورة االنضباط للقانون 

واحترامه، من خالل التقيد به واحترام الهيئة التدريسية.

نابلس : يوم طبي 
لذوي اإلعاقة

نابل���س – "األيام": نظم���ت اللجنة 
الداعمة  للمؤسس���ات  التنس���يقية 
لقضاي���ا االش���خاص ذوي اإلعاق���ة، 
أم���س، يوم عمل طبيًا ل���ذوي اإلعاقة 

في المجمع التجاري وسط المدينة.
وتأت���ي الفعالي���ة ضمن سلس���لة 
لمناس���بة  اللجنة  تنظمها  فعاليات 
ذوي  لالش���خاص  العالم���ي  الي���وم 

االعاقة .
واشتمل اليوم على فحوصات عامة، 
وفحص س���كري، وضغط دم، وفحص 
نظ���ر، باالضافة الى وجود تخصصات 
في العظ���ام، وطب االطف���ال، وانف 

واذن وحنجرة.
وش���ارك في اليوم االتح���اد العام 
ووزارة  االعاق���ة،  ذوي  لألش���خاص 
الصحة وجمعي���ة الرعاية الصحية - 
مركز االمل، وجمعية االغاثة الطبية.

خالل مهرجان بعنوان "لنِف بوعودنا لهم"

جباليا: تأكيد أهمية تلبية حقوق 
المعاقين المدنية والتعليمية

كتب خليل الشيخ:

أكدت وزارة التربية والتعليم المقال���ة وجمعيات تربوية وتأهيلية حرصها 
على تلبية الحقوق المدنية والتعليمية لألطفال المعاقين.

وأش���ارت المؤسسات المشاركة في تنظيم مهرجان تكريم األطفال والطالب 
المعاقي���ن إل���ى برامجها المنوعة والرامية إلى تحس���ين وض���ع المعاقين في 
المدارس والمؤسس���ات التعليمية، وحرصها عل���ى تطبيق بنود قانون المعاق 

الفلسطيني وفق اإلمكانات المتاحة.
وش����اركت مؤسسات جباليا للتأهيل والسالمة الخيرية واإلرشاد التربوي وقسم 
اإلرش����اد التربوي في مديرية التربية والتعلي����م المقالة في المهرجان الذي جاء 
بعنوان "لنف بوعودنا لهم" وجرى في مقر جمعية الس����المة الخيرية، أمس، وضم 
عددًا كبيرًا من المعاقين وذويهم، إلحياء يوم المعاق العالمي في جباليا، أمس.

وقالت نهى شتات مديرة التربية والتعليم المقالة في محافظة شمال غزة في 
كلمة خالل المهرجان إن عدد الطالب المعاقين المس���جلين لدى مديرية التربية 
والتعلي���م قدر بنح���و 550 طالبًا وطالبة حيث كانوا بإعاق���ات تتنوع بين بصرية 

وحركية وسمعية واضطرابات نطقية، ومعظمها ناجم عن اعتداءات االحتالل.
وأك���دت أن المديرية ووفقًا لسياس���تها تحرص على اإليف���اء بحقوق هؤالء 

الطالب وتلبية احتياجاتهم. 
من جانبه ألقى خليل حماد مدير عام اإلش���راف الترب���وي في وزارة التعليم 
المقالة كلمة أش���ار فيها إلى جهود وزارته لخدمة شريحة المعاقين من خالل 

تبني مشاريع تعليمية متعددة.
وأض���اف إن التأخر في افتتاح مدرس���ة "مصطفى صادق الرافعي" المختصة 
بالمعاقين الصم ناجم عن أس���باب خارجة عن إرادة الوزارة، وان العمل جار اآلن 

لتذليل العقبات.
من جانبه دعا مدير جمعية جباليا للتأهيل حسين أبو منصور إلى تضافر كل 
الجهود من أجل توفير حياة كريمة لش���ريحة المعاقين من خالل دمجهم في 
المجتمع وتأمين حقهم في التعليم والعمل، مشددًا على ضرورة تطبيق قانون 

المعاق رقم 4 للعام 1999 الذي ينص على حق المعاق في التعليم والعمل.
ووزع���ت في خت���ام المهرجان ش���هادات تقديرية على الط���الب المعاقين، 
وجوائز على الفائزين والمش���اركين في المسابقات التربوية الخاصة بتصميم 

مجسم حول موضوع اإلعاقة.

6 انتهاكات بحق الصحافيين 
خالل الشهر الماضي

رام الله – "وفا": أكدت وكالة األنباء والمعلومات الفلس���طينية "وفا"، 
في تقري���ر صدر عنها، أم���س، أن عدد االنتهاكات اإلس���رائيلية بحق 
الصحافيين في األراضي الفلس���طينية خالل الشهر الماضي بلغ ستة، 

بينها إصابة صحافية أجنبية.
وقالت: إن ما تمارس���ه ق���وات االحتالل من اعتداءات مس���تمرة على 
الصحافيين، دليل على أن إس���رائيل تقوم بحملة منظمة لعزل األراضي 
الفلسطينية عن العالم، وذلك للتغطية على ما تقترفه من جرائم بحق 

المدنيين.
وبين���ت أن عدد المصابين من الصحافيين جراء إطالق النار والعيارات 
المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع، واالعتداء بالضرب المبرح، بلغ 

أربع حاالت.
وأش���ارت إلى أن من بين اإلصابات صحافية أجنبية وتدعى اليس���ون 
رامير، حيث أصيبت بجروح في قدمها نجمت عن إصابة مباش���رة بعيار 
مغلف بالمطاط أطلقه عليها جنود االحتالل أثناء تغطيتها للمس���يرة 
األس���بوعية ضد الجدار في قرية النبي صالح بمحافظة رام الله  وتلقت 

العالج في مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت.
أما بالنسبة لعدد حاالت االعتقال واالحتجاز، وسحب البطاقات، وإطالق 

النار التي لم ينتج عنها إصابات، فبلغ حالتين.
وأش���ادت الوكالة ب���دور الصحافيين في نقل حقيقة م���ا يجري على 
 
ً
األراضي الفلسطينية من انتهاكات إسرائيلية بحق المواطنين، مقدرة
في الوقت نفس���ه حجم المخاطر والصعوبات الت���ي يواجهونها خالل 

تأديتهم لعملهم.

جني���ن - محم���د ب���الص: نظم���ت 
كلي���ة الحقوق في الجامع���ة العربية 
األميركي���ة، ومرك���ز إع���الم حق���وق 
اإلنس���ان والديمقراطي���ة "ش���مس"، 
أمس، ندوة سياس���ية ف���ي الجامعة، 
ال���دول وحق���وق  بعن���وان "مصال���ح 
الش���عوب"، وذلك لمناس���بة مرور 63 
عام���ًا على اإلع���الن العالم���ي لحقوق 

اإلنسان.
التي  الن���دوة  وتح���دث في ه���ذه 
أدارها أس���تاذ العلوم السياسية في 
كلية العلوم واآلداب، د.أيمن يوسف، 
عميد كلية الحقوق، د. غس���ان عليان، 
والمحاض���ر في الكلية، د. س���عيد أبو 
ف���ارة، ومدير المش���اريع ف���ي مركز 
"ش���مس"، عبد الله محمود، وحضرها 
حش���د من طلبة كلي���ة الحقوق. وأكد 
محمود ض���رورة تواصل كافة الجهود 
وتكامله���ا م���ن أج���ل جع���ل حقوق 
اإلنسان حقيقة واقعة يتمتع بها كل 
األفراد في ه���ذا العالم، بغض النظر 
عن اللون أو الجنس أو العرق أو الدين.

وق���ال إن مرك���ز "ش���مس"، يعتبر 
المدافعين عن حقوق اإلنسان، بمثابة 
خط الحماية األول لحقوق اإلنسان، ما 
يس���تدعي توفير الحماية لهم تجاه 
كل مح���اوالت األنظم���ة الحاكم���ة أو 
بعض االتجاهات السياسية والدينية 
التي تستهدف إعاقة عملهم، والحد 
من دوره���م، إما باالعتقال والتهديد، 

أو وقف األنشطة التي ينظمونها.

الجزائ����ر – "وفا": ش����ارك وفد منظمة 

التحري����ر بفعالي����ات الملتق����ى العربي 

الدول����ي لنص����رة األس����رى المنعقد في 

العاصمة الجزائرية، أمس، في ورش����ات 

العمل الفرعي����ة وتقديم أوراق مختلفة 

حول األس����رى في الس����جون، فيما قدم 

عدد من األس����يرات واألسرى، من الوفد، 

ش����هادات حية عن ظ����روف اعتقالهم 

وظروف األسرى.

وشرح الوفد المستجدات على صعيد 

تمسك  مؤكدين  الفلسطينية،  القضية 

القيادة بالثوابت.
وش����هدت ورش����ة العم����ل المتعلقة 
وعائالتهم  لألسرى  اإلنسانية  بالحقوق 
زخم����ًا ومداخالت للدكت����ور عبد الرحمن 
عب����اد أمين ع����ام هيئ����ة العلم����اء في 
دقماق،  بثين����ة  والمحامي����ة  الق����دس، 
والباحث عب����د الناصر فروانة، والمحامي 
محم����د عابدي����ن وع����دد م����ن األس����رى 
المحررين، وتمت التوصية بطرح قضايا 
األسرى واألسيرات أمام الجهات الدولية 
بالحق����وق  العالق����ة  وذات  المعني����ة، 
اإلنس����انية وبجرائم الحرب، والبحث عن 
فرصة لتقديم ش����هادات حية من قبل 
األسرى المحررين وعائالت األسرى لهذه 

الجهات.
 ويس����تعد الوفد لع����رض أوراق عمله 
في ورشات، اليوم، والتي تتناول معظم 

المحاور المتعلقة بقضايا األسرى.
وأوص����ى أمين س����ر المجل����س الثوري 
لحرك����ة فتح أمي����ن مقب����ول، عضو وفد 
المنظم����ة بأن يخرج ع����ن الملتقى لجنة 

دولية تتابع أمور األسرى .
وأشاد زياد أبو عين وكيل وزارة شؤون 
األس����رى والمحررين بجه����ود  الحكومة 

الجزائرية على استضافتها للملتقى.
وق����ال : نأمل من الملتق����ى أن يتبنى 
قضاي����ا األس����رى، ويبتعد ع����ن الخالف 
األس����رى  ويلت����زم بقضية  السياس����ي، 

الفلسطينيين والعرب .
ب����دوره، ق����ال حس����ن عبد رب����ه مدير 
العالقات العامة واإلعالم بوزارة األسرى 
: إن المش����اركة ج����اءت بق����رار من وزير 
األسرى عيسى قراقع بالتنسيق مع عضو 

اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي 
رئيس الوفد الذي تم تشكيله بقرار من 

الرئيس ضمن وفد يمثل المنظمة.
وأوض���ح أن مش���اركة ال���وزارة ج���اءت 
للتأكيد عل���ى دورها ف���ي تعزيز صمود 
األسرى وذويهم وتقديم كل ما هو ممكن 

من دعم قانوني أو مادي واعتباري لهم.
المكتب  الخطيب عضو  إبراهيم  وقال 
السياس����ي للجبه����ة العربي����ة لتحرير 
فلس����طين في الخ����ارج : نتمن����ى على 
الملتق����ى أن يذه����ب إلى ما ه����و ابعد 
م����ن الش����عارات م����ن خ����الل العمل مع 
المؤسس����ات الدولي����ة إلط����الق س����راح 
األس����رى المعتقلي����ن والتعامل معهم، 
وفق معايي����ر اتفاقية جني����ف الرابعة 
ووف����ق المعايير الدولي����ة ، متمنيا على 
المش����اركين كأف����راد وأح����زاب وق����وى 
سياس����ية أن تضغط عل����ى حكوماتها 

للعمل على دعم األسرى .

الصين تبدي استعدادها الستضافة
 دورات تدريبية لقوات األمن الوطني  
رام الله- "وفا": أكد نائب الس���فير الصيني لدى الس���لطة الوطنية استعداد 
ب���الده الس���تضافة دورات تدريبي���ة لقوات األم���ن الوطني الفلس���طيني في 

جمهورية الصين الشعبية اعتبارًا من بداية العام 2011.
جاء ذلك خالل زيارة نائب الس���فير لقيادة القوات في رام الله، حيث كان في 
اس���تقباله المقدم بالل أبو حامد مدير دائ���رة العالقات العامة واإلعالم لقوات 

األمن الوطني، وضباط وصف ضباط وأفراد دائرة العالقات العامة.
ورح���ب أبو حامد بنائب الس���فير الصين���ي وباالهتمام الذي تبديه س���فارة 
جمهورية الصين الشعبية في فلسطين بتعميق العالقة على كل المستويات 

مع السلطة الوطنية.
والتقى نائب الس���فير اللواء ذياب العل���ي قائد القوات، واتفق الجانبان على 

استمرار التواصل واللقاءات وتعزيز العالقات الثنائية. 

بيت جاال: مؤسسة "يميما" 
للمعاقين تتسلم منحة رئاسية 

بي���ت لحم – "وفا": قدم وفد ضم الرئاس���ة ومحافظة بي���ت لحم وحركة فتح 
اقلي���م بيت لحم، امس، منح���ة الرئيس محمود عباس المالي���ة لمركز "يميما" 

لعالج المعاقين والعناية بهم في مدينة بيت جاال بمحافظة بيت لحم. 
وأك���د الوفد دع���م وتأييد، وتثمي���ن القيادة الفلس���طينية لل���دور المهم 
واإلنساني لمؤسس���ة "يميما"، وكافة القائمين عليها والعاملين والمتطوعين 

فيها من فلسطينيين وأجانب.
ورحب يوب كلوك ورائد حنانيا من إدارة المؤسسة بالمحافظ والوفد الرئاسي 
ووفد حركة فتح، معبرين عن اعتزازهم بهذه الزيارة وهذا التواصل، الذي ينم 

عن اهتمام بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة في محافظة بيت لحم. 
وقدما شرحًا عن المؤسسة وأقسامها وبرامجها التعليمية الخاصة بمساعدة 
األطف���ال ذوي االعاقة، ودمجهم بالمجتم���ع المحلي، عبر منحهم فرصة لتعلم 
مه���ن تتواءم وقدراتهم، مش���يرين إلى أن المؤسس���ة تس���توعب أطفااًل من 

غزة: مسيرة لمناسبة يوم المعاق العالمي

 زحالقة: العنصرية ليست سياسة بل نظام في إسرائيل
قري���ة كابول داخ���ل الخط االخضر 
بارتباطها  العنصري���ة  "إن خطورة 
بالقوة، اذ ليس للعنصرية اس���نان 
ما لم ترافقها الق���وة، والعنصرية 
اإلس���رائيلية خطيرة ألن بإمكانها 
"تجنيد القوة" عند اللزوم، على غرار 
ما جرى في جنوب إفريقيا" مشيرًا 
اإلس���رائيلية  المؤسس���ة  "ان  الى 
تعتمد أبشع الممارسات والمظاهر 
العنصري���ة في الداخ���ل، في حين 
بحل���ة ديمقراطية  الظهور  تحاول 
مجملة في العالم الخارجي، وفضح 
ه���ذه الثنائي���ة هو أمر ف���ي غاية 
األهمي���ة، فيه حماي���ة للجماهير 

العربية وحقوقها". 
الحالية  ال���دورة  ان"  إلى  وأش���ار 
للكنيس���ت، تتمي���ز بتصعيد في 

تج���اه  العنصري���ة  التوجه���ات 
الع���رب، من خالل عدد  المواطنين 
كبي���ر م���ن القواني���ن الت���ي مرت 
بالقراءة  ومنه���ا  الثالث  بالقراءات 
التمهيدي���ة ومنها م���ا تم تأجيل 
قريب���ًا.  س���يبحث  لكن���ه  بحث���ه، 
هذه  بع���ض  زحالقة  واس���تعرض 
ال���والء، قانون  القواني���ن: قان���ون 
النكب���ة، قانون خصخصة األراضي، 
قان���ون اس���تعادة األراضي، قانون 
مس���توطنات األف���راد، قانون لجان 
القب���ول وغيرها" وقال: "ان ما يميز 
الجدي���د هو  العنصري���ة  خط���اب 
باس���تهداف حقوق  االكتفاء  عدم 
وباألس���اس  بل  العربي،  المواط���ن 
اس���تهداف مواطنته ووضع عالمة 
اس���تفهام حوله���ا والعم���ل على 
مش���روطة  مواطنة  ال���ى  تحويلها 

بالوالء".
ودع���ا زحالق���ة لمجابه���ة "هذه 
من  الشرس���ة،  العنصرية  الحمل���ة 
خ���الل المبادرة ال���ى حملة مضادة 
تقوده���ا  للعنصري���ة،  مناهض���ة 
األحزاب السياس���ية العربية ولجنة 
األهلي،  العمل  ومنظمات  المتابعة 
وتعتمد على ع���دم التردد والتأتأة 
وتصعي���د النض���ال حي���ن يتطلب 
األمر، خاصة وان تصعيد العنصرية 
يجب اال يجابه بالتراجع والتهدئة، 
بل يجب ان يص���د بتصعيد مضاد، 
على  اإلس���رائيلية  المؤسسة  يجبر 
إعادة حساباتها" وقال: "يجب فتح 
العالم  جبهة وقناة دولي���ة الطالع 
على حيثيات الممارسات العنصرية 
اليومي���ة التي يعاني منه���ا ابناء 
الش���عب الفلس���طيني يومي���ًا في 
ش���تى مرافق الحي���اة، اعتمادًا إلى 
مب���دأ أن العنصرية ليس���ت ش���أنًا 

داخليًا ألي دولة من الدول".  

مختلف المحافظات الفلسطينية بما 
فيها قطاع غزة.

وفي نهاية اللقاء، س���لم المحافظ 
المؤسس���ة، تب���رع ومنح���ة الرئيس 
محم���ود عب���اس بقيم���ة أربعة آالف 
دوالر أميرك���ي، مؤكدًا أن هذا المبلغ 
س���يكون أول الغيث، وأنه يعمل مع 
الجهات المس���ؤولة م���ن أجل البحث 
ع���ن إمكاني���ات وجه���ات ووس���ائل 
أخرى تضمن استمرار المؤسسة في 

عملها.

"ش���مس"،  مرك���ز  إن  وأض���اف 
ينظ���ر بخط���ورة بالغة إل���ى الصمت 
الدول���ي تج���اه انته���اكات االحتالل 
لحق���وق  المس���تمرة  اإلس���رائيلي 
اإلنسان الفلس���طيني، وتجاهله لكل 
الدولي���ة،  والمعاه���دات  المواثي���ق 
الدول���ي بضرورة  المجتمع  ويطال���ب 
تحمل مسؤولياته، والعمل على إنهاء 
معاناة الش���عب الفلسطيني، بإنهاء 

أطول وآخر احتالل بالتاريخ.
ودعا محمود، إلى تش���كيل أوس���ع 
ائتالف لحركة حقوق اإلنسان، لفضح 
الممارس���ات والتجاوزات اإلسرائيلية 
لحق���وق اإلنس���ان، وتقدي���م مجرمي 
للمحاكم���ة  اإلس���رائيليين  الح���رب 

الدولية.
أم���ا علي���ان فتح���دث ع���ن حماية 
حقوق اإلنس���ان في قانون اإلجراءات 
الجزائي���ة، وال���ذي اعتب���ره ضمان���ة 

أساسية ومهمة لحقوق اإلنسان.
ورأى، أن هن���اك ضرورة ملحة تحتم 
التوازن  بين أم���ن المجتمع، ومراعاة 
حقوق اإلنس���ان والمواطنين، مضيفًا، 
إن األولوية في ه���ذا القانون، تكمن 
في من���ع التعذيب وس���وء المعاملة، 

وحماية كفالة حق الدفاع.
وعبر عليان عن اعتق���اده بإمكانية 
تس���مية قان���ون العقوب���ات بقانون 
المجرمين، وقانون اإلجراءات الجزائية 

بقانون الشرفاء من البشر.
وقال، إن اإلنسان يجب أن ال يتعرض 

للتعذيب تحت أي ظرف من الظروف، 
باعتب���ار أن م���ا يت���م انتزاع���ه م���ن 
اعتراف���ات تحت التعذي���ب، باطل وال 

يجوز البناء عليه في أية قضية.
من جهت���ه تح���دث أبو ف���ارة، عن 
تط���ور حقوق اإلنس���ان عب���ر مراحل 
الحضارات  وعالقة  المختلفة،  التاريخ 
اإلنس���انية القديمة بحقوق اإلنسان، 
ونظرة اإلس���الم لهذه الحقوق، ودوره 
ف���ي تكريم اإلنس���ان وتحري���ره من 
العبودية، وموقف الثورات اإلنجليزية 
والفرنس���ية واألميركي���ة، من حقوق 
اإلنس���ان، ومدى تطبيق هذه الثورات 

لحقوق اإلنسان.
أب���و ف���ارة، المواثيق  واس���تعرض 
الحدي���ث،  العص���ر  ف���ي  الدولي���ة 
والمتمثل���ة ف���ي اتفاقي���ات جنيف، 
اإلنس���ان،  لحقوق  العالمي  واإلع���الن 
والمواثيق  الطف���ل،  حقوق  واتفاقية 
األوروبي���ة واإلفريقي���ة واألميركي���ة 

لحقوق اإلنسان.
وبي���ن، أن آلي���ات تطبي���ق أح���كام 
وقواع���د القان���ون الدول���ي لحق���وق 
اإلنسان، تتم من خالل سبع لجان هي 
لجن���ة مناهضة التعذي���ب، واللجنة 
االقتصادي���ة  بالحق���وق  المعني���ة 
واالجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق 
الطفل، ولجنة القض���اء على التمييز 
العنصري، واللجن���ة المعنية بحقوق 
اإلنس���ان الوطنية والسياسية، ولجنة 

القضاء على التمييز ضد المرأة.

جنين: "العربية األميركية" تنظم ندوة
حول مصالح الدول وحقوق الشعوب

توصية بتشكيل لجنة دولية تتابع قضيتهم

الجزائر: شهادات حية للوفد الفلسطيني في ملتقى "نصرة األسرى" 

مجموعة من المشاركين في المسيرة.                )أ.ف.ب(

المتحدثون في الندوة.


