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اعالن توظيف
تعلن مدرسة بردج انترناشيونال )بيت حنينا( 

عن وجود فرص عمل لــــــ : معلمني / معلمات في التخصصات التالية:
1. موسيقى 
2. رياضيات

3. كيمياء

يفضل من يحمل شهادة بكالوريوس + دبلوم تربية

ميكن احلضور  شخصيا لتعبئة  طلب التوظيف ، او 
ارسال السيرة الذاتية  بالفاكس.

العنوان : القدس - بيت حنينا / حي املروحة
هاتف رقم : 5831125-02 / فاكس رقم : 02-5831617

ادارة املدرسة 

مؤسسة االميرة بسمة لالوالد 
املعاقني بالقدس

تلفون : 6283058 ، 6264536 ، ص.ب 19764 - القدس 91197
jcdc@alqudsnet.com : فاكس : 6274449-2-972 بريد الكتروني

إعــــــــــــــــــــــــالن توظيف
تعلن مدرسة االميرة بسمة لالوالد املعاقني عن حاجتها الى:

 مدرس/مدرسة تخصص تربية خاصة 
على ان تتوفر لدى املتقدم/ة الشروط واملواصفات التالية:

> شهادة البكالوريوس من جامعة معترف بها.
> خبرة في التدريس ال تقل عن ثالث سنوات.

ادارة  الثبوتية في مكاتب  واالوراق  الذاتية  السيرة  مع  مرفقة  الطلبات  تقدم 
املقاصد بدءا  الرئيسي/ مقابل مستشفى  الطور/الشارع  الواقعة في  املدرسة 

من اليوم ولغاية 2010/9/30 في ساعات الدوام الرسمي.
amerabasma@yahoo.com او بواسطة البريد االلكتروني

لالستفسار الرجاء االتصال على: 02-6283058 / 02-6264536
فاكس رقم 6262589-02 او 02-6274449

ادارة املدرسة
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English Prep Class for TOEFL and 
Cambridge PET/ FCE  offered in Ra-
mallah , Beit Jala + East Jerusalem.
If  interested call 0548847275 ز9/16)2(
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وظيفة شاغرة
شركة مقاوالت كبرى في رام الله بحاجة الى توظيف

مهندس مدني
يشترط في املتقدمني ما يلي :

أن يكون حاصاَل على شهادة الهندسة املدنية  - 1
خبرة وكفاءة في مجال العمل ال تقل عن سنتني .  - 2

أن تكون لديه رخصة سياقة سارية املفعول .  - 3
يفضل أن يكون من حملة هوية القدس .  - 4

على من تتوفر لديه الشروط اعاله إرسال السيرة الذاتية   - 5
على البريد األلكتروني التالي:

et_info67@yahoo.com  
وذلك مبوعد أقصاه 2010/9/30

شـــقة للبيـــــع 
في القدس تشطيب مفتاح

راس العمود ترخيص قدس توفس4
صالون  مطبخ،  حمامني،  ن��وم  غ��رف   3 شقة  يوجد   -1
ال��ط��اب��ق االول.  م��وق��ف خ��اص  م��ع  م��ع ص��ال��ة وبلكونة 

)مواصفات عالية(
2- يوجد شقة غرفتني نوم مع صالون ومطبخ وحمام 

جاكوزي طابق ثاني
املعاينة السعر بعد 

للمعنيني االتصال وحتديد موعد على  0523282488
االتصال بعد 12 ظهرا
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دائرة التسجيل والقبول
اعالن 

الى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا
اعادة االلتحاق للفصل الثاني من العام الدراسي 2011/2010

تعلن دائرة التسجيل والقبول في جامعة بيرزيت عن بدء تقدمي طلبات اعادة 
االلتحاق للطلبة املنسحبني من اجلامعة وذلك ابتداء من يوم االثنني 2010/9/20 

ولغاية يوم اخلميس 2010/10/20.
على الطلبة الراغبني باعادة التحاقهم في اجلامعة احلصول على طلب اعادة 

االلتحاق من دائرة التسجيل والقبول خالل الفترة املذكورة اعاله.
رسم طلب اعادة االلتحاق 20 دينارا اردنيا.

من املتوقع ان تبدأ الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي 2011/2010 يوم 
الثالثاء 2010/11/1 وسوف يتم االعالن عن اسماء املقبولني على صفحة اجلامعة 

االلكترونية www.birzeit.edu قبل هذا املوعد.

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة احلكم احمللي

بلدية اخلليــل

إعالن هام 
صادر عن بلدية اخلليل 

إلى أهالي مدينة خليل الرحمن

تعلن  احمللي  احلكم  وزير  معالي  لقرار  وتنفيذًا  العامة  املصلحة  منطلق  من 
بلدية اخلليل للجمهور الكرمي عن قرار املجلس البلدي والقاضي بإعتماد النظام 
الفلسطيني لألبنية رقم )30( لعام 1996 وتعديالته بداًل من النظام املطبق حاليًا 
وذلك داخل حدود املنطقة التنظيمية لبلدية اخلليل وسيبدأ سريان تطبيق النظام 

اجلديد اعتبارًا من تاريخ 2011/3/1 بإذن الله تعالى .
وعليه ندعو جميع املواطنني املعنيني الى  التوجه إلى دار البلدية وذلك من 
اجل البدء بإجراءات ترخيص أبنيتهم غير املرخصة ودفع الرسوم املستحقة حسب 

النظام املعمول به حاليًا في بلدية اخلليل .
على  الدخول  بإمكانكم  اجلديد  لألبنية  الفلسطيني  النظام  على  لإلطالع 

 www.hebron-city.ps صفحة بلدية اخلليل
مع فائق االحترام

خالد عسيلي 
رئيس بلدية اخلليل 

شكر وتقدير
لعطوفة محافظ نابلس

ال يسعنا نحن أهالي مدينة نابلس عامة وأصحاب احملالت التجارية في منطقة 
املركز التجاري والدوار ووسط املدينة اال أن نتقدم بعظيم شكرنا وتقديرنا لكل من 
ساهم وعمل بجد ومثابرة خالل شهر رمضان املبارك وخاصة في االسبوع االخير 
والذي جنم عنه اشاعة جو من االمن واالمان لدى كل فرد في املدينة  والذي انعكس 
ايجابيا على حركة االسواق. ونخص بشكرنا عطوفة محافظ نابلس اللواء جبرين 
البكري ونائبة احملافظ السيدة عنان األتيرة وكافة العاملني باحملافظة ، وسعادة 
رئيس بلدية نابلس املهندس عدلي يعيش وأعضاء املجلس البلدي وكافة طواقم 
احلراسة والتفتيش والصحة، ورئيس غرفة التجارة السيد باسل كنعان ومجلس 

ادارة الغرفة.
ونتقدم بالشكر والثناء لرجال األمن من كافة األجهزة وعلى رأسهم مدير شرطة 
نابلس املقدم عمر البزور وكافة ضباط وضباط صف وافراد الشرطة والدوريات 
وقوات حفظ النظام واملباحث جلهودهم اجلبارة في أشاعة أجواء من األمن واألمان 
والقضاء على التجاوزات والتعديات على الشوارع واألرصفة وأمام احملالت التجارية  
مما كان له أكبر األثر في أن تستعيد نابلس وجهها املشرق واحلضاري وأن جتذب 

اليها الضيوف من كافة أنحاء الوطن.
شكرا للجميع ومعا لطي صفحة الفلتان والفوضى والى األبد.

جتار وسط مدينة نابلس

مطلوب  فورا لفنادق في القدس
فراشون، سفرجية، مساعدو طباخ العمل ثابت ومناسب لطالب اجلامعات العمل 

حلملة الهوية االسرائيلية فقط وملن هم فوق سن 18 سنة 
يفضل اخلبرة ومتحدثو العبرية.

لالستفسار: ابو االمير 0509877123/ ابو محمد 0527809955

مطلوب 
لشركة صيانة ادوات صحية وانابيت 

عمال صيانة ادوات صحية وانابيت ذو خبرة يحملون هوية زرقاء
هاتف: 5746536 050 / 5508491 050 

القدس - جانب من صالة وخطبة اجلمعة في املسجد االقصى املبارك امس.                 تصوير: محمود عليان

االفراج عن شاب 
من مخيم الدهيشة 

 20" رقبان  مــازن  الشاب محمد  االسرائيلية عن  القوات  أفرجت   - بنورة  ناصر   - بيت حلم 
عاما" من مخيم دهيشة بعد اعتقال دام أربعة أشهر أمضاها في معتقل عوفر بتهمة املشاركة 

في مقاومة االحتالل.

وزير األوقاف املصري يجدد دعوته 
للمسلمني لزيارة األقصى

 القاهرة - وفا - جدد وزير األوقاف املصري د. محمود حمدي زقزوق، امس، دعوته للمسلمني 
في كل مكان لزيارة املسجد األقصى املبارك وإعماره، رافضا اعتبار ذلك جزءا من التطبيع مع 

إسرائيل.
وطالب في تصريحات له في القاهرة منتقدي دعوته لزيارة القدس احملتلة بالتوقف عن 

'الشعارات الرنانة واملزايدات التي ال تدع للمنطق العقلي مكانا'.
بحق  االنتهاكات  وكل  اجلانب  األحادية  االحتاللية  باإلجراءات  املصري  األوقــاف  وزير  وندد 

املقدسات وفي مقدمتها املسجد األقصى املبارك.

اجلامعة العربية: صبرا وشاتيال دليل 
حي على انتهاكات إسرائيل

القاهرة - وفا- قال األمني العام املساعد، رئيس قطاع فلسطني في جامعة الدول العربية، السفير 
محمد صبيح، إن مجازر صبرا وشاتيال، دليل حي على مدى االنتهاكات اإلسرائيلية.

الفلسطيني،  العربية وشعبنا  أمتنا  أليمة على  للصحفيني: متر ذكرى  وأضاف في تصريح 
ذكرى دامية، تتمثل باحدى املذابح واملجازر الكثيرة التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني 

منذ النكبة عام 1948 وحتى اآلن.
وشدد على أن ما نفذته إسرائيل بقيادة أرائيل شارون عام 1982 كان مذبحة بشعة، موضحا أن 
شارون وعدد من ضباط اجليش اإلسرائيلي كانوا يراقبون قتل األطفال واألبرياء مع أن الضحايا 

لم يقترفوا أي ذنب سوى أنهم فلسطينيون.
وأكد أن 'هذه املجزرة جزء أساسي من الفكر املتعصب لقيادات في إسرائيل'، الفتا إلى أن هذه 

املجزرة ستبقى في الوجدان العربي واإلسالمي، وفي تاريخ األمة.
وقال: إن جامعة الدول العربية في هذه الذكرى األليمة تترحم على أرواح الشهداء، وحتييهم 
سيتواصل  العربي  اجلهد  أن  ونؤكد  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  عموم  وصبر  صمود  على  وتثني 

ملالحقة الذين نفذوها وأن احلقوق ال تسقط بالتقادم. تقرير إسرائيلي:

عقبات كبيرة أمام اي فلسطيني يريد تقدمي شكوى ضد مستوطنني
عدة  كل  تقريبا  تتكرر  املستوطنني  ممارسات  ان  امس  اسرائيلية  مصادر  قالت  ابيب-  تل 
دائمة في  العام تتحدث عنها وهي تصرفات شبه  بأي فترة من  واالمــر يرتبط  ايام  او  اسابيع، 
القرى الفلسطينية بلواء نابلس اذ تقوم مجموعة من املستوطنني من احد املواقع االستيطانية 
او  ماشيتهم  برعاية  فيه  يقومون  الذي  الوقت  في  فلسطينيني  مزارعني  العشوائية مبهاجمة 

بزراعة اراضيهم وذلك بهدف طردهم من اراضيهم.
وقالت صحيفة »هآرتس« في تقرير لها بهذا الشأن انه يبدو ووفقا ملفاهيم كثيرة، ال يكترث 
احد بهذه الظاهرة وال حتاول الشرطة وقفها. وليس سرا ان عدد ملفات الشرطة التي تصل الى 
مستوى لوائح اتهام قليلة جدا، خصوصا بكل ما له عالقة بعنف املستوطنني  ضد الفلسطينيني. 
ويكون من الصعب احيانا عرض شكاوى للشرطة وذلك في ضوء محدودية القوى البشرية والطابع 
صحيفة  اجرته  بحث  من  ويتضح  للعنف،  استخدامهم  لدى  املستوطنني  يتبعه  الذي  احملنك 
املساعدة  الشرطة تقدمي  انه حتى عندما يكون بامكان  »هآرتس« ومن شهادات حصلت عليها 

فانها تضع عقبات غير قليلة امام املشتكي الفلسطيني.
وعندما يريد فلسطيني من سكان شمال الضفة الغربية - كما تقول الصحيفة - تقدمي شكوى 
للشرطة ضد اعمال عندما قام مستوطنون بها يتوجب عليه التوجه الى مركز شرطة مستوطنة 
ارئيل، وتكمن املشكلة في انه يحظر على اي فلسطيني دخول املستوطنة ووفقا لالجراءات التي 
تتبعها الشرطة يتوجب على الفلسطيني االتصال مع مركز الشرطة في اللحظة التي يصل فيها 
الى باب املستوطنة وذلك من اجل ان يرسل اليه الضابط املناوب سيارة لنقله الى املركز في وسط 

املستوطنة.
وفي ضوء الشكاوى املتكررة التي قدمها فلسطينيون توجهوا للشرطة، قام طاقم من صحيفة 
»هآرتس« مبرافقة منير قادوس الذي حصل على مساعدة من منظمة »يش دين« قد قرر القيام 

بهذه املهمة التي تعتبر شبه مستحيلة واخلاصة بتقدمي شكوى للشرطة االسرائيلية.
حجارة في رمضان

خرج منير قادوس في الساعة السادسة من صباح يوم االحد املوافق اخلامس من ايلول برفقة 
جاره ابو مرسي الى احلقول قرب منزليهما لرعاية ماشيتهما البالغ عددها عدة عشرات، وقد 
اعتادا على رعايتها في منطقة مفتوحة في مشارف بورين وبعد حوالي ساعتني شاهد قادوس 
ستة مستوطنني على االقل اثنني منهم بالغني والباقي قاصرين. وشاهد ابو مرسي في البداية 
ثالثة فقط. وقال قادوس ان املستوطنني نزلوا نحوهما من موقع عشوائي يطلق عليه برخه - 

يحملون مقاليع.
وقال قادوس :»صرخوا علينا، اذهبا الى بيتكما، وسألتهم الى اين اذهب هذا هو بيتي، وصرخوا 
انه يبعد حوالي كيلومتر عن منازلهم، لكنهم  اذهب يا كلب نحن لن نذهب الى هناك وحدنا 
املكان مرات كثيرة، ويقومون بالتنكيل بنا وبدأوا برشقنا باحلجارة ووقفوا  الى هذا  يتوجهون 

على بعد عشرة امتار منا. وهددوا بأنهم سيستدعون زمالئهم اذا لم نترك املكان«.
وقال قادوس ان واحدا منهم اتصل بهاتفه اجلوال وبعد عشر دقائق وصل الى املكان ستة اشخاص 
املنازل. واتصلت  القرية ووصلوا قرب  اخرين. وحضر هؤالء من مستوطنة يرفه وتوجهوا نحو 

بأصدقائي وبأفراد عائلتي ووصل سبعة من القرية. ورشقونا باحلجارة واصيب ابو مرسي«.
وقال قادوس ان احلادث استمر حوالي ساعة وربع واضاف :»وصلت دورية عسكرية القى جنودها 
قنبلة صوت علينا بهدف وقف املواجهة. ووضع املستوطنون غطاء على وجوههم بهدف عدم التمكن 
من تشخيصهم ووقفوا في الظل، وطالبنا باعتقالهم وبالطبع لم يتم اعتقالهم. واتصل بي ضابط 
من قيادة التنسيق واالرتباط اسمه عاطف وقال لي بأن القضية انتهت وان علينا التوجه الى 

منازلنا« وقبل انصرافه قام قادوس بتصوير املهاجمني.
وتوجه قادوس بعد اتخاذه قرارا بتقدمي شكوى الى بوابة مستوطنة ارئيل وبرفقته طاقم من 
صحيفة »هآرتس«، وذلك بعد اتصاله مبركز شرطة ارئيل وابالغه بأن عليه التوجه الى باب 
املستوطنة واالنتظار هناك لنقله بسيارة شرطة ورغم االتصاالت املتكررة التي قام بها مع رجال 
الشرطة واالتصاالت التي قام بها مرافقوه من الصحيفة ومنظمة »يش دين« فقد انتظر قادوس 
ساعتني ونصف امام باب املستوطنة بدون جدوى وقرر مغادرة املكان ولهذا لم تقدم اي شكوى على 

حادث العنف هذا. ونشرت الصحيفة صورا التقطها قادوس للمستوطنني.
وعلم من شرطة لواء »السامرة ويهودا« ان املسألة يتم بحثها وسندرس سبل منع تكرار ذلك.

اعالن 
يعلن مستشفى اوغستا فكتوريا/املطلع في القدس عن توفر شاغر متريض 

في مركز عالج ورعاية امراض السكري حسب الشروط التالية:
1( ان يكون املتقدم/ة حاصال/حاصلة على شهادة البكالوريوس في التمريض 

من جامعة معترف بها.
العلمية  واللقاءات  القدرة على عمل احملاضرات  2( يفضل من لديه/لديها 

.Health Professionals للمرضى واملهنيني الصحيني
الشريكة  واملراكز  العيادات  في  للعمل  استعداد  على  املتقدم/ة  يكون  ان   )3

للمستشفى واملنتشرة في كافة انحاء الضفة الغربية.
على من يجد/جتد في نفسه/نفسها الكفاءة ارسال السيرة الذاتية والشهادات 
الثبوتية الى فاكس رقم 6279959-02 او الى مكتب املوارد البشرية في املستشفى 

في موعد اقصاه 2010/9/25.
ادارة املستشفى

االحتاد اللوثري العاملي
مستشفى االوغستا فكتوريا/املطلع

تأسس 1950 - القدس

"مانديال" تطالب برفع قضايا 
ضد اسرائيل حلرمانها املرضى 

االسرى من العالج
واملعتقلني  علي سمودي - دعت مؤسسة "مانديال" لرعاية شؤون االسرى   – جنني 
جلنة  لتشكيل  االســرى  بقضية  املعنية  والشعبية  الرسمية  واملؤسسات  اجلهات  كافة 
قانونية محلية ودولية للتوجه للمحكمة العليا االسرائيلية واحملاكم الدولية املختصة 
لرفع شكوى ضد اسرائيل التي تعرض حياة مئات االسرى للخطر، ومتارس كل اشكال 
االنتهاك لالعراف والقوانني الدولية من خالل رفضها عالجهم ونقلهم للمستفيات رغم 

وجود حاالت صعبة وقاسية وخطيرة .
وفي بيان صدر عنها امس عبرت فيه عن قلقها الشديد جراء استمرار ادارة السجون 

رفض ادخال جلان طبية متخصصة لفحص املرضى وتوفير العالج لهم .
وقالت مانديال ان اخلطر يتهدد حياة العشرات من االسرى ممن تفتك بهم االمراض 

جراء ظروف السجن واالعتقال وترفض عالجهم واجراء عمليات جراحية لهم. 
وذكرت ان عدد االسرى املرضى يتجاوز االلف اسير يعانون من حاالت مرضية  يقبع 
منهم 48 اسيرا في مشفى الرملة، ومن اصعب احلاالت املرضية احمد التميمي، عصام 
جندل، ناهض االقرع، عالء حسونة، ربيع حرب، اكرم سالمة وجمال ابو الهيجاء وعثمان 

ابو خرج، خالد الشاويش، محمد ابراش وغيرهم الكثير. 
وحذرت من خطورة استمرار اعتقال 16 اسيرا مصابني بالسرطان وترفض اسرائيل 
مصابني  معتقال  و80  واالعــاقــة  الشلل  من  يعانون  اسيرا   18 لوجود  مشيرة  عالجهم، 
والــعــشــرات مهددين  كامل  البصر بشكل  فــاقــدي  األســـرى  مــن  واثــنــني  السكري   مبــرض 

بفقدان البصر.
وذكرت مانديال ان االسير عالء اسماعيل ابو حامد من رأس العامود بالقدس واملعتقل 
منذ 2001/5/4 واحملكوم بالسجن ملدة 12 عاما يعاني من اصابة قدمية في االذن على 
اثر التحقيق معه ، وقبل اسبوعني من االصابة زاره طبيب خاص له من خالل السجن 
اعلمه بانه بحاجة الى اجراء عملية وهو يعاني من اوجاع شديدة في الرأس والعني، اما 
االسير رجائي عبد الكرمي حداد من  البلدة القدمية بالقدس واملعتقل منذ 1998/3/14 
واحملكوم بالسجن 20 عاما فيعاني من التهابات مزمنة في الكلى واملسالك البولية منذ 
اعتقاله كما يعاني من وجود عالي للكلسترول في الدم ويعاني من جيوب انفية ومن 

اوجاع حادة في الرأس .
املعتقل منذ 2004/5/2 واحملكوم  اسعد من جنني  االسير سليمان حامت  ان  وذكــرت 
بالسجن 9 سنوات، يعاني من االالم في االسنان وتكاثر التسوس وكثيرا ماتتعرض اسنانه 
للتكسر كما يعاني من سوء عالج االدارة مما ادى الصابته النتفاخ في الوجة و التهاب 

حاد في اللثة و االالم حادة ومستمرة. 
العالج  ملتابعة  املاسة  االمعري  التقرير حلاجة االسير محمد براش من مخيم  واشار 
ورعاية طبية كاملة، فقد فقد عينيه في انفجار قبل االعتقال، وفقد قدمه ويسير 

على قدم واحده وال يستطيع احلركة دون عكازات. 
 ودعت لتحرك سريع لنقل براش احملكوم بالسجن املؤبد 3 مرات اضافة ل35 عاما، 

ملستشفى متخصص لضمان توفير االدوية املناسبة حلالته.
واعربت مانديال عن قلقها الشديد جراء تدهور احلالة الصحية لالسير  إياد نصار من 
طولكرم الذي يقضي حكما بالسجن ملدة 30 عاما ويعاني جراء اصابته برصاص االحتالل 

من جهة وعدة امراض وترفض االدارة توفير العالج املناسب له.
البطن وعينيه  في  االالم  يعاني من  انه  ايشل  زيارته في سجن  لدى  االسير  وافــاد   
ورغم اجراء عمليات جراحية له، اال انها لم حتقق النتائج املرجوة بسبب عدم اكتمال 
العالج الذي وصفه بالغير مجدى وظروف االعتقال القاسية بحيث اصبح مهدد بفقدان 
االدارة  ولكن  في عينيه  بإجراء عملية جراحية جديدة  قرار  هناك  ان  وذكر  البصر، 
متاطل وترفض حتديد موعد مناشدا مانديال اثارة قضيته والتحرك ملتابعتها والزام 
ادارة السجون بعالجه وفتح امللف الطبي للمرضى الذين تتعرض حياتهم للخطر يوميا 

دون ان حترك االدارة ساكنا .

االسير عماد املصري من محافظة طوباس 
يدخل عامه الـ ٢٠ خلف القضبان

جنني – علي سمودي - دخل االسير عماد حمد احمد املصري )37 عاما( من بلدة عقابا في 
محافظة طوباس امس عامه العشرين خلف القضبان في رحلة اعتقال متواصلة تنقل خاللها بني 

كافة السجون ورفضت اسرائيل االفراج عنه في كافة الصفقات واالفراجات.
 وافاد رئيس نادي االسير في طوباس محمود صوافطة ان االسير عماد القابع حاليا في سجن 
التحق بصفوف حركة "فتح"،  ولد ونشأ ودرس في عقابا، وفي مرحلة مبكرة من عمره  رميــون، 
وانخرط في العمل الفدائي بشكل سري حتى اعتقلته قوات االحتالل في سن 17 عاما، وتعرض 
للتحقيق القاسي في اقبية سجن اجللمة حيث تعرض للضرب على الراس والظهر والقدمني مما 
اثر على وضعه الصحي الحقا ، ثم حوكم بالسجن مدى احلياة بتهمة تنفيذ عملية فدائية حلركة 

"فتح " في شهر ايلول من العام  1990.
وذكر صوافطة ان القوات االسرائيلية مارست كل اشكال العقاب بحق االسير وعائلته، فاضافة 
حلكمه القاسي تعرض للعزل واحلرمان من الزيارات، كما هدم منزل عائلته املكون من طابقني وعاشت 

رحلة  تشرد ومعاناة طويلة لعدة سنوات .
من  يعاني  فوالده  االعتقالية  عماد  واوضــاع  بظروف  االسير  عائلة  تأثر  الى  صوافطة   واشــار 
مشاكل  في القلب وعدة امراض، اما والدته احلاجة فضة  فاصابها املرض وخاصة السكري والضغط 
والكلى، ومن شدة البكاء واحلزن فقدت البصر وبترت قدمها ورحلت  قبل 3 سنوات محرومه من 

عناقه ورؤيته وتتمنى حترره. 
وعبر والد االسير عن تاثره البالغ وعماد يبدا عامه العشرين في السجن بعدما صنفته اسرائيل 
ضمن قائمة امللطخة ايديهم بالدماء وال زالت تتحكم مبصيرهم وترفض االفراج عنهم، مشيرا الى 
انه في كل يوم يعيش االلم واحلزن في غياب عماد الذي يعاني املرض  بسبب اثار التحقيق والعزل، 
واضاف فهو الزال يعاني من تقوس في الظهر وتساقطت اسنانه  تنيجة التعذيب وبقي له  سنني 
فقط  واالدارة ترفض عالجه  و متارس كافة االساليب  للتضييق عليه رغم معاناته ووضعه الصحي 
املتازم ، وقد قدم طلب عشرات الطلبات لعالجه ، وبعد طول انتظار جرى نقله الى مستشفى الرملة 

لكن دون فائدة، فقد اجريت له صورة اشعة واعيد لسجنه وال زالت معاناته مستمرة.  
وناشد الوالد  املصري الرئيس محمود عباس التركيز على كافة االسرى القدامى وفي مقدمتهم 
عماد ورفاقه الذين ترفض اسرائيل االفراج عنهم ، مؤكدين على ضرورة ربط أي مسار تفاوضي 
بقضية هؤالء االسرى النقاذهم من املوت البطيء، فهم كرسوا حياتهم من اجل قضيتهم واحالم 
فــي سجون  اسير  دام  مــا  لــن يكون ســالم  اولــويــة، النــه  ان تكون حريتهم  واهـــداف شعبهم ويجب 

االحتالل . 
قـــادة حــركــة فتح فــي السجون  ، ومــن  اســـرى محافظة طــوبــاس  املــصــري احــد عــمــداء  ويعتبر 

االسرائيلية .

خالل ورشة عمل ملركز شمس في اخلليل

الدعـوة لنشر وتعزيز 
ثقافة حقوق اإلنسان

جنني – علي سمودي - عقد مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" ورشة عمل حول 
تعليم حقوق اإلنسان في مدينة اخلليل ،وافتتح الورشة ثائر الديك من املركز،وحتدث فيها الناشط 
في قضايا حقوق اإلنسان باسم عدوان ، وطالب املشاركون  بنشر أدلة وقواعد إرشادية للمعلمني 
أو  للبالغني،  والبالغني حول كيفية تعليم حقوق اإلنسان  وغيرهم ممن يتعاملون مع األطفال 
التدرج بذلك في املنهاج الدراسي من مرحلة ما قبل االبتدائي وحتى املرحلة الثانوية.وشددوا على 
أنه ميكن العمل في مرحلة ما قبل االبتدائية واملراحل االبتدائية املبكرة على تنمية سلوكيات 
إيجابية تتعلق باحترام اآلخرين والعدالة والتعاون، وقبول التنوع والتحلي بروح املسؤولية. وفي 
املراحل االبتدائية املتقدمة ميكن تناول املفاهيم والقيم السابقة على نحو أعمق، وإدماج أنشطة 
حلقوق  العاملي  لإلعالن  املبسطة  والصيغ  وقوانينه  املجتمع  وحقوق  املواطنة  حول  تدور  أخرى 

اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل وهكذا.
ودعا املشاركون إلى  ضرورة  إشاعة مناخ عام في جميع املؤسسات التعليمية يؤمن بحرية 
الفكر وحرية الرأي واحترام حقوق اإلنسان بني الطالب واملعلمني واإلدارة، ومن ثم السعي لدراسة 
التجارب الناجحة والرائدة لنشاط حقوق اإلنسان داخل مدارس احلكومة واالستفادة من األدلة 

والقواعد اإلرشادية التي صممتها املنظمات العاملية لدعم املعلمني .


