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القدس- الشرطة االسرائيلية تكثف تواجدها وحواجزها في القدس والبلدة القدمية خالل ايام عيد الفسح لدى اليهود. 
تصوير: محمود عليان

مركز القدس يتهم السلطات اإلسرائيلية بتصعيد
سياسة اإلبعاد عن البلدة القدمية واملسجد األقصى

واالقتصادية  االجتماعية  للحقوق  القدس  مركز  اتهم   – القدس 
السلطات اإلسرائيلية في تقرير أصدره ،امس بتكثيف عمليات اإلبعاد 
عن البلدة القدمية واملسجد األقصى ، ومنع دخولهما، إضافة إلى فرض 
قيود مشددة على حرية احلركة والتنقل لعشرات املواطنني من خالل 
استمرار احتجاز بطاقاتهم الشخصية بعد اعتقالهم واإلفراج عنهم. ، 
إبعادهم عن  فيما طالت هذه اإلج��راءات أطفاال دون سن اخلامسة مت 
مساكنهم إلى  مدن أخرى مثل أريحا وتل أبيب، ما حرم هؤالء األطفال 

من رعاية أسرهم، ومنعهم من حقهم في التعليم.
أن ما   ، املركز  والتوثيق في  البحث  أول��ي أعدته وح��دة  وق��ال تقرير 
يقارب اخلمسني مواطنا من البلدة القدمية ومن داخل اخلط األخضر 
والشرطة  اجليش  وعن  إسرائيلية،  محاكم  عن  ص��ادرة  بقرارات  أبعدوا 
اإلسرائيليني عن البلدة القدمية واملسجد األقصى  بعد مواجهات "يوم 
املسجد األقصى ورجال  ، وطالت أيضا بعض حراس  الغضب" األخيرة 

دين وأكادمييني  من داخل اخلط األخضر.
واعتبرت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس هذه اإلجراءات 
بأنها عقاب جماعي، ينتهك حرية األفراد في احلركة والتنقل، ومس 
جسيم بحرية العبادة والوصول إلى األماكن املقدسة، عدا عن أنها تنتهك 
حقوق األطفال والفتية القاصرين الذين ينتزعون من أسرهم وعائالتهم 

ويحرمون من حقهم في التعليم.
واستندت وحدة البحث والتوثيق في تأكيدها على عدم قانونية أوامر 
وقرارات االبعاد هذه على مجموعة من املواثيق واالتفاقيات الدولية من 
اإلضافيان  والبروتوكوالن   1949 لعام  الرابعة  جنيف  أبرزها:اتفاقية 
حقوق  حلماية  األورب��ي��ة  االتفاقية  و   1977 لسنة  جنيف  التفاقيات 
اإلنسان لعام 1950 وملحقها واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام 
1969م وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام 1979 والعرف 

الدولي الدولي والقضاء الدولي .

جلن�ة الصليب االحمر تبحث حماية النساء باحلرب

ورشة حـول يوم املـرأة العاملي في الكلية العصرية
تكرمي عامالت محافظة بيت حلم ومعرض بطولكرم 

محافظات - مراسلو  ے - مبناسبة يوم املرأة العاملي نظمت 
اللجنة الدولية للصليب األحمر ، ورشتني حول احلماية التي يكفلها 
القانون الدولي اإلنساني للنساء أثناء احلروب والنزاعات بهدف إثارة 
الوعي حول القانون الدولي وضرورة التزام الدول املتحاربة به من اجل 

جتنيب املدنيني عامة والنساء بشكل خاص أثار وويالت احلروب. 
ففي اخلليل افتتح مدير بعثة اجلنوب سيرج زوغ ورشة حتدث 
عامة  النساء  حماية  اج��ل  م��ن  ال��دول��ي��ة  اللجنة  عمل  ح��ول  فيها 
الشريف وعفاف غطاشة  ب��الل  وت��ن��اول  وال��ن��ازح��ات بشكل خ��اص. 

الوضع السياسي وأثره على املرأة.
الصادر عن  القواسمة شرحا حول قانون 1325  وقدمت ميسون 
اجلعبة  أمال  وسلطت  الفلسطينية.  باملرأة  وعالقته  األمن  مجلس 
الضوء على املشاكل االجتماعية التي تعاني منها النساء. وقدم عبد 

الرزاق أبو ميزر فقرة فنية حول املرأة واحلرب.
وفي بيت حلم قدمت فرانسني مونيانيزا شرحا مختصرا حول 
من  ال��دول��ي��ة  اللجنة  وعمل  النساء  ض��د  مت��ارس  التي  االنتهاكات 
املشاكل  عن  رمضان  ميسون  وحتدثت  االنتهاكات.  ه��ذه  منع  اج��ل 
فقدمت  جرايسة  ليندا  أم��ا  امل���رأة  منها  تعاني  التي  االجتماعية 
صالح  جهاد  واب��رزت  والرحم  الثدي  سرطان  ح��ول  صحية  توعية 
قصيدة  عبيدات  فاطمة  وقدمت  لألسير  وأم  كزوجة  امل��رأة  معاناة 
الفنية جلامعة بيت  الفرقة  املقدسية وشاركت  املرأة  شعرية حول 
الثانوية  اخلضر  مدرسة  وبنات  فولكلورية.  غنائية  بفقرة  حلم 

بدبكه فلسطينية.
الله عقد مركز " شمس"، بالتعاون مع قسم الصحافة  وفي رام 
ودائرة العالقات العامة في الكلية العصرية ورشة سياسات احلكومة 
جتاه دعم ومتكني املرأة افتتحها اإلعالمي خالد الفقيه رئيس قسم 
اإلعالم مرحبا بالضيوف واملشاركني، ثم قدم الباحث محمود عاصي 

حملة حول مركز "شمس" ونشاطاته .
وقالت مارلني الربضي مدير عام إدارة التأثير واإلعالم واالتصال 
ال��وزارة جاءت تلبية حلاجة وطنية ملحة  أن  املرأة  في وزارة شؤون 
ااقتصاديا  امل��رأة  ومتكني  اجلنسني  بني  امل��س��اواة  تعزيز  في  تتمثل 
املرأة  لقضايا  احلكومية  املرجعية  وتعتبر  واجتماعيا،  وسياسيا 
وتهدف إلى رفع مشاركتها في سوق العمل ومواقع صنع القرار ورسم 

السياسات واحلد من ظاهرة العنف.

بينها  متييز  أي  إلزال��ة  سعت  الفلسطينية  امل��رأة  أن  وأوض��ح��ت 
وبني الرجل في التشريعات املختلفة أو في تولي املناصب العامة،إال 
التي  الطموحات  حتقيق  إل��ى  بعد  تصل  لم  الفلسطينية  امل��رأة  أن 

تصبو إليها. 
 وأكد الفقيه أن هناك مؤشرات حقيقية وايجابية لصالح املرأة 
املتقدمة  املراكز  من  والعديد  ومحافظة  وقاضيات  وزي��رات  فهناك 

التي تتوالها املرأة .
ونظمت دائرة شؤون املرأة العاملة في االحتاد العام لنقابات عمال 
على  أش��رف  للعامالت  تكرمي  حفل  حلم  بيت  مبحافظة  فلسطني 
عرافته نسرين معالي واثنت ليلى القواسمه على اجلهود التي تبذلها 
املرأة العاملة في البناء والعطاء للنهوض بواقع مجتمعنا ومؤسساته 
رغم وجود االحتالل وتردي األوضاع االقتصادية والسياسية وازدياد 

معدالت الفقر والبطالة في املجتمع الفلسطيني .
مطالبا  مواقعها،  ف��ي  امل���رأة  استنهاض  ال��ى  النتشة  سمور  ودع��ا 
املجتمع  مؤسسات  جانب  إلى  بالوقوف  املعنية  وال��وزارات  احلكومة 
املدني لتحسني واقع املرأة ، وأشار محمود ابو عودة إلى ضرورة تطبيق 
كافة القوانني والتشريعات املنصفة للمرأة والتي ترفع الظلم الواقع 
عليها، وثمن غسان زيدان الدور الكبير الذي يقوم به االحتاد العام 

ونقاباته في خدمة العمال والعامالت ومتابعة قضاياهم .
ومت توزيع دروع وشهادات تقدير وهدايا ل� 15 امرأة عاملة وعدد 

من املؤسسات واجلمعيات التي تعنى بشؤون املرأة،
وفي طولكرم نظم طاقم شؤون املرأة وبالتعاون مع مجلس الطلبة 
والشبيبة الطالبية في جامعة القدس املفتوحة معرضًا لصور نساء 
غير  مجاالت  في  العمل  أب��واب  إقتحام  إستطعن  مبدعات  ب��ارزات 
تقليدية، وأثبنت قدرتهن على اإلبداع فيها، افتتحه احملافظ طالل 
التحرير  في عملية  الفلسطينية  املرأة  دور  بالتأكيدعلى  دويكات 
املسؤولية  حتمل  على  قدرتها  وأثبتت  ومؤسساتها،  ال��دول��ة  وب��ن��اء 

واقتحام كل امليادين .
وقالت عفاف زبدة ان املعرض الذي مت فيه عرض فيلم – نساء 
يعملن - يظهر نساء مبدعات، في إطار برنامج تبادل اخلبرات بني 
نساء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وبريطانيا مبا فيها 
فلسطني، والذي أطلقه املجلس الثقافي البريطاني مبناسبة الثامن 

من اذار يوم املراة العاملي .

 مستشفى أريحا احلكومي
ينفذ حملة للتبرع بالدم

أريحا- وفا- نفذت إدارة مستشفى أريحا احلكومي التخصصي، امس، حملة 'وطنية للتبرع بالدم' 
بالتعاون مع البنك الوطني للدم وذلك في مبني املستشفى على املدخل اجلنوبي للمدينة.

ووصف د.ناصر العناني املدير الطبي والقائم بأعمال مدير مستشفى أريحا احلكومي احلملة 
العمرية  املجتمع  وشرائح  فئات  مختلف  من  احملافظة  مواطني  من  اجليد  واإلقبال  بالناجحة 

والوظيفية.
وقال إن احلملة تأتي لزيادة ثقافة التبرع بالدم لدى املواطنني منوها إلى أن املواطن الفلسطيني 
لديه القابلية للتبرع دائما بالدم ولكننا نهدف إلى وجود مخزون احتياطي من الدم للمستشفى 

وكذلك لبنك الدم الوطني.
الفوائد الصحية  إلى  التبرع، مشيرا  الالزمة وإمكانية  الفحوص  وأضاف د.العناني أن جتري 
وزارة  وسعى  للدم  الوطني  البنك  مع  القائم  بالتعاون  مشيدا  للمبترعني،  ال��دم  خاليا  لتجدد 
الصحة والوزير د.فتحي أبو مغلي لتطويره وحتديثه. د.مراد الرمياوي املشرف الطبي في بنك 
الدم ل�'وفا' أن احلملة تأتي لزيادة وإيجاد مخزون من الدم حتت الطلب عند احلاجة وحث اجلميع 
على التبرع الطوعي باستمرار وعدم اقتصار ذلك على الضرورة، موضحا أن بنك الدم الفلسطيني 
ومنذ تأسيسه 16-4-2009 حرص وزير ووزارة الصحة على جتهيزه بأحدث األجهزة املتطورة ولديه 

كادر طبي مؤهل مبستوى وتقنية عالية.
ونوه إلى انه يجري اإلعداد لقاعدة بيانات تكون شاملة عن املتبرعني وكذلك العمل على توفير 
قاعدة بيانات وربطها بشبكة مع مستشفيات الوطن احلكومية مبا يتعلق بالدم والكميات املتوفرة 

واملتبرعني مبا يسهل التعامل بشكل جيد والسرعة املمكنة. 

جمعية سيدات اريحا
تكرم امهات من احملافظة

أريحا-وفا- كرمت جمعية سيدات أريحا اخليرية في محافظة أريحا واألغوار، امس، عددا من 
األمهات والنساء البارزات في العمل االجتماعي باحملافظة، ملناسبة عيد األم الذي صادف يوم 
األحد املاضي. وحتدثت رئيسة اجلمعية حياة الدجاني، عن املرأة وإسهاماتها في مختلف امليادين، 

وهنأت كافة األمهات 'اللواتي ناضلن وجاهدن إلى جانب أخوتهن الرجال'.
وأضافت: طل علينا اليوم بإشراقة شمس الربيع يوما هو من أغلى األيام، جندد فيه العهد 
لكل أم فلسطينية سهرت الليالي في رعاية األبناء وهي التي خرجت أجيال وأجيال من القادة 

وقدمت العديد من التضحية والتحديات'.
وأكدت على استمرار اجلمعية بدورها في خدمة املرأة والطفل واملجتمع احمللي.

ومت تكرمي عدد من السيدات اللواتي كان لهم الدور البارز في مجال العمل االجتماعي لسنوات 
عديدة، كما تخلل احلفل فقرات فنية لكورال بنات مدرسة جمعية سيدات اريحا وفقرة غنائية 

للمطرب سليم غنام، وتولى عرافة احلفل املربيتان ميسون الرمياوي وفاطمة القاضي.

تكرمي الشرطيات العامالت في شرطة نابلس 
– عماد سعاده - كرم مدير شرطة محافظة نابلس املقدم عمر البزور امس الشرطة  نابلس 
العاملي  باليوم  االحتفالية  الفعاليات  وذلك على هامش  العاملة في شرطة احملافظة  النسائية 

للمرأة .
في شرطة  واالع��الم  العامة  العالقات  مدير  وبحضور  الشرطة  مديرية  في  االحتفال  واقيم 

احملافظة الرائد اشرف مطلق.
جهاز  في  العاملة  للمرأة  األساسي  ال��دور  على  واثنى  للشرطيات  التهاني  البزور  املقدم  وق��دم 
الشرطة ،ودورها في بناء املجتمع وتربية األجيال القادمة وحرصها على إنشاء أجيال املستقبل 

في بناء الدولة املستقلة .

اجتماع للجنة التحضيرية اخلاصة في انتخابات 
نقابة املوظفني العموميني في محافظة اخلليل

اخلليل - ملراسل ے اخلاص - عقد ألعضاء اللجنة التحضيرية اخلاصة إلنتخابات نقابة 
املوظفني العمومني في محافظة اخلليل اجتماعا بحضور معني عنساوي امني سر نقابة املوظفني 
في  العموميني  املوظفني  انتساب  لبدء  موعدًا  نيسان  من  االول  ، مت خالله حتديد  العموميني 

محافظة اخلليل .
وعرفات  للسر  امينًا  مقدم  ابو  عامر  للجنة  رئيسًا  عابدين  من حسام  كل  انتخاب  ومت  هذا 

احلساسنة ناطقاً اعالمياً ومحمد السعدة أميناً للصندوق ونهيل الشماس مستشارة قانونية.

انتخاب عبدالله القاق عضوا          
في مجلس ادارة الدستور االردنية 

 عمان – ملراسل ے اخلاص –انتخب الزميل عبدالله محمد القاق عضوا في مجلس ادارة 
جريدة الدستور االردنية  تقديرا  لدوره االعالمي املميز خلدمة القضايا الوطنية واالعالمية 
والقومية .وتلقى الزميل القاق التهاني من الوزراء والشخصيات االعالمية والسياسية على هذا 
الفوز في االنتخابات السنوية بعد ان مت اقرار  التقريرين املالي واالداري ل� "الدستور" بحضور 

عدد كبير من املساهمني واالعالميني االردنيني . 
 ومت انتخاب سيف الشريف  رئيسا ملجلس االدارة واسماعيل الشريف نائبا للرئيس . 

هيئة إدارية جديدة جلمعية 
أبناء بيت ساحور اخليرية

انتخبت   - ب��ن��ورة  ن��اص��ر   - س��اح��ور   بيت 
ساحور  بيت  اب��ن��اء  جلمعية  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
اداري������ة ج���دي���دة بحضور  اخل��ي��ري��ة ه��ي��ئ��ة 
والشؤون  الداخلية  وزارت���ي  مندوبي  واش���راف 

االجتماعية.
النحو  على  االن��ت��خ��اب��ات  نتيجة  وك��ان��ت   
التالي: مروان نوفل رئيسا، وسام الياس قمصية 
للسر،  امينا  ج��ب��ران  ع��ط��اف  للرئيس  نائبا 
ماجدة  للصندوق،  امينا  شعيبات  ابراهيم 
نصري بنورة مسؤولة للعالقات العامة، اميان 
املرأة، روان سيمون  فوزي دنون مسؤولة جلنة 
الشوملي مسؤولة اللجنة االجتماعية، محمد 
صالح  محمد  وع��م��اد  لطيفة  اب��و  ال��ل��ه  عبد 
مسؤوال  س��ع��دى  اب���و  ي��وس��ف  رؤوف  اع���ض���اء، 
مسؤوال  ري���ان  ط��ه  وس��ام��ي  الرياضية  للجنة 

للجنة الفنية.

وفد برملاني بولندي يلتقي قراقع ودعيبس
 رام الله - جنيب فراج - التقى وفد برملاني 
الصداقة  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي��س��ة  ب��رئ��اس��ة  ب��ول��ن��دي 
البرملانية البولندية الفلسطينية ، جوليانيتا 
س��وزي��وف��ان��س��ك��ا ام����س ب��ك��ل م���ن وزي����ر األس����رى 
وزيرة   ، ال��ل��ه  رام  ف��ي  ق��راق��ع  واحمل��رري��ن عيسى 

السياحة واآلثار خلود دعيبس في بيت حلم .
القانونية  احلماية  بتوفير  ق��راق��ع  وط��ال��ب 
والعمل  الفلسطينيني  ل���ألس���رى  واإلن��س��ان��ي��ة 
جنيف  اتفاقيات  بتطبيق  اسرائيل  إل��زام  على 
واس��ت��ع��رض األوض������اع ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي مي���ر بها 
أي نص  تطبق  ال  اس��رائ��ي��ل  أن  موضحا  األس���رى 
الدولية  وامل��واث��ي��ق  الشرائع  أق��رت��ه  م��ادة مم��ا  أو 

بخصوص األسرى.

دعمها  ال��ص��داق��ة  جمعية  رئ��ي��س��ة  وأك����دت 
أسرى  الفلسطينيني  األس���رى  العتبار  الكامل 
حرب وأوضحت أن إطالق سراح األسرى يجب أن 
يكون مقدمة وبداية ألية تسوية سياسية عادلة 
مبدية استغرابها للصمت الدولي على ما تقوم به 

اسرائيل من أعمال وممارسات الإنسانية .
وفي بيت حلم رحبت الوزيرة دعيبس بالوفد 
التي يقوم بها  العالقة واجلهود  مشيدة مبتانة 
مشيرة  ال��ع��ادل��ة  الفلسطينية  القضية  لدعم 
البولندي  السياحي  والسوق  بولندا  اهمية  الى 
بالنسبة للسياحة الفلسطينية اذ حتتل املركز 
االول من حيث نسبة االقامة في الفنادق واملدن 

الفلسطينية.

ووضعت الوفد في صورة اجلهود التي تقوم بها 
الوزارة للنهوض بالواقع السياحي واحلفاظ على 
التراث الثقافي واالثري في فلسطني رغم كافة 
واجلدار  االحتالل  نتيجة  والعراقيل  املعيقات 

وعدم السيطرة على املعابر.
بدورها اشارت رئيسة الوفد الى استيائها من 
رؤية جدار الضم الذي يفصل القدس عن بيت 
حلم واكدت اهمية العمل الحالل السالم العادل 
والشامل في املنطقة باقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة.


