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البروفيسور االمريكي كيلمان يلقي محاضرة في جامعة القدس
القدس- زار البروفيسور االمريكي املعروف 
األخالقيات  ف��ي  األس��ت��اذ  كيلمان  ه��ي��رب��رت 
الشرق  املشارك حللقة  والرئيس  االجتماعية 
ترافقه  ه��ارف��رد  بجامعة  ال��دراس��ي��ة  األوس���ط 
حيث  دي��س،  اب��و  في  القدس  جامعة  زوجته 
استقبلهما عميد كلية االداب االستاذ الدكتور 
منذر سليمان الدجاني، وزار الضيفان متحف 
الرياضيات ومتحف العلوم ومتحف ابو جهاد 

لالسرى وابديا اعجابهما بهم. 
محاضرة  كيلمان  ال��ب��روف��ي��س��ور  ال��ق��ى  ث��م 
ل��ط��الب ب��رن��ام��ج امل��اج��س��ت��ي��ر ف���ي ال���دراس���ات 
"العودة  اجل��ام��ع��ة ع��ن��وان��ه��ا  ف��ي  االم��ري��ك��ي��ة 
حضرها  ال����راه����ن"،  وال���وض���ع  ل��ل��م��ف��اوض��ات 
م��دي��ر مركز  ال���دج���ان���ي  س��ل��ي��م��ان  م��ح��م��د  د. 
االساتذة  م��ن  وع���دد  االم��ري��ك��ي��ة  ال���دراس���ات 
وطالب من برنامج الدراسات االمريكية. وفي 
مسيرته  كيلمان  استعرض  محاضرته  بداية 
التعليمية في جامعة هارفارد اعرق اجلامعات 
حل  مجال  في  املكثفة  ونشاطاته  االمريكية 

النزاعات الدولية. 
الرئيس  له مع  لقاء  اول  ان  وذكر احملاضر 
حيث   ،1981 عام  وقع  عرفات  ياسر  الراحل 
اجتمع صباح ذلك اليوم مبفكرين فلسطينيني 
في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت 
ل��م ي��ف��رق م��ا بني  واس��ت��غ��رب ان اح���دا منهم 
املتعددة،  االسرائيلية  السياسية  االجتاهات 
معنية  وغير  ميينية  جميعا  انها  معتبرين 
الرئيس عرفات  ان  السالم، في حني  باحالل 
عندما اجتمع به في منتصف الليل بحضور 
التحرير  شفيق احلوت مدير مكتب منظمة 
الفلسطينية في بيروت ابدى في حواره تفهما 
اسرائيل،  ف��ي  للسالم  معسكر  ل��وج��ود  كبيرا 
مؤكدا على ضرورة دعم هذه التوجهات داخل 

املجتمع االسرائيلي. 
استنتج  اللقاء  بناء على ذلك  أنه  وأضاف 
للتفاوض  استعدادا  عرفات  الرئيس  لدى  ان 
الدولتني، وكتب  مع اسرائيل على اساس حل 
عودته  ل��دى  ال��ك��ب��رى  الصحف  نشرته  م��ق��اال 
الى الواليات املتحدة يطالب فيه احلكومتني 
االس��رائ��ي��ل��ي��ة واالم��ري��ك��ي��ة بفتح احل����وار مع 
منظمة التحرير وتبني سياسة انفتاح والبدء 
حقوق  يضمن  ح��ل  ال��ى  للتوصل  مبفاوضات 
الطرفني . واكد ان ال مفر من العودة إلى طاولة 
حلماية  اس��ت��رات��ي��ج��ي  كمتطلب  امل��ف��اوض��ات 
الفلسطينيني  م���ن  ل��ك��ل  احل��ي��وي��ة  امل��ص��ال��ح 

واإلسرائيليني . 
وأوضح انه وحسب رأيه، فإن البقاء طويل 

يهودية  غالبية  ذات  كدولة  إلسرائيل  األم��د 
وإعطاء تعبير سياسي لوحدة الشعب اليهودي 
والوطنية يعتمدان بشكل كبير على التفاوض 
للتوصل الى حل عادل لدولتني يتم مبوجبه 
قابلة  ومستقلة  حرة  فلسطينية  دولة  إنشاء 
للبقاء واالستمرارية في الضفة الغربية وقطاع 

غزة عاصمتها القدس الشرقية.
والبروفيسور كيلمان هو من اهم املفكرين 
احلالي.  العصر  ف��ي  االمريكيني  السياسيني 
الدكتوراة من جامعة ييل  حصل على شهادة 
وله  االجتماعي  النفس  علم  ف��ي   1951 ع��ام 
في  ت��درس  التي  واملقاالت  الكتب  من  العديد 
حل  في  متخصص  وهو  االمريكية  اجلامعات 

النزاعات الدولية.

القدس- البروفيسور كيلمان خالل احملاضرة.

خالل زيارته لالسير احملرر ناصر مسودة 

الوزير قراقع: اعتقال 423 مواطنا خالل الشهر املاضي 
من بينهم 80 طفال أغلبهم من القدس واخلليل

جنني - مراسل ے اخلاص-  قال وزير شؤون األسرى واحملررين عيسى 
قراقع إن حكومة االحتالل اعتقلت 423 مواطنا خالل شهر تشرين الثاني 

املاضي من بينهم 80 طفال أغلبهم من منطقة القدس واخلليل.
جاء ذلك خالل زيارة الوزير قراقع الى األسير احملرر ناصر ذيب مسودة 
س��ن��وات في   7 أف��رج عنه بعد قضاء  ال��ذي  م��ن سكان اخلليل،  ع��ام��ا(   42(
وأف��راد أسرته وع��ددا من  التقى قراقع مع عائلته  سجون االحتالل، حيث 

األسرى احملررين.
ورافق قراقع وفد من وزارة األسرى ونادي األسير ضم أمجد النجار وحسام 

أبو عالن وإبراهيم جناجرة ومحمد العويوي وأبو العبد سكافي.
وأوضح قراقع أن حمالت االعتقال متواصلة ليل نهار في كافة البلدات 
واملدن الفلسطينية، وأن أغلب املعتقلني اعتقلوا بسبب مقاومة املستوطنني 
واعتداءاتهم على القرى وحقول الزيتون، ليصل عدد األسرى في السجون 
22  سجنا  موزعني على  فلسطينية  وأسيرة  أسير   7000 يقارب  ما  حاليا 

ومعسكر اعتقال ومركز توقيف.
وأوضح أن ظاهرة التحقيق مع األسرى في املستوطنات متواصلة وخاصة 

مع الصغار، وأن 95 % من املعتقلني يتعرضون للتنكيل واالعتداءات من قبل 
في  اجلديد  التصعيد  أن  الى  وأش��ار  واستجوابهم.  اعتقالهم  خالل  اجلنود 
السياسة االسرائيلية يتمثل في منطقة القدس، حيث جتري على قدم وساق 

فرض االقامات املنزلية على األسرى الصغار، إذ بلغ عددهم 65 طفال.
ولفت الى أن شهر تشرين الثاني شهد اعتداءات مهينة على أهالي األسرى 
أقارب  خالل زيارتهم ألبنائهم في السجون، وأنه جرى احتجاز 3 نساء من 

األسرى خالل الزيارات بعد االعتداء عليهن وتفتيشهن بطريقة مذلة.
وقد بلغ عدد املداهمات للسجون خالل شهر تشرين الثاني 6 مداهمات 
شملت سجون نفحة ورميون ورامون وبئر السبع وشطة ومجدو، حيث داهمت 
وحدات خاصة غرف وأقسام السجون وبطريقة استفزازية حتت حجة البحث 

عن أجهزة خلوية.
الى األسيرة  وزارة األسرى بزيارة  ومن جهة أخرى، قام قراقع ووفد من 
احملررة عايشة عمارنة في مستشفى رام الله احلكومي بعد إجرائها عملية 
قلب مفتوح، وكانت عمارنة من األسيرات األوائل اللواتي اعتقلن ملدة عامني 

عام 1969.

بحجة عدم الترخيص 

تسليم 12 مواطنا اخطارات بهدم 
منازلهم في بردلة بطوباس

طوباس - مراسل ے اخلاص � سلمت سلطات االحتالل االسرائيلي امس، 12 مواطنا إخطارات 
لهدم منازلهم وخيمهم في قرية بردلة في محافظة طوباس.

وافاد شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش االحتالل برفقة ما تسمى دائرة الترخيص والبناء 
اإلسرائيلي، سلمت الليلة املاضية، املواطنني محمد حتسني صوافطة، وأحمد خنيفس رشايدة، 
أحمد حتسني صوافطة، عزت خنيفس رشايدة، هزاع فالح ربايعة وشقيقه حسني، وحسني فالح 
وفالح محمود ربايعة، محمود عواد رشايدة، خالد رشدي صوافطة، محمود فالح ربايعة، محمود 
حتسني صوافطة، ورأفت صالح ربايعة  إخطارات وألزمتهم بإخالء منازلهم وخيمهم وبركسات 

أغنامهم بحجة عدم الترخيص.
أن محكمة االحتالل  إال  واملنشآت قدموا استئنافا ضد هدمها  املنازل  أن أصحاب هذه  يذكر 

رفضته.

أسرى "النقب" يؤدون 
صالة االستسقاء

أكد  اخل������اص-  -م����راس����ل ے  ج��ن��ني 
األسرى  مل��رك��ز  ال��ن��ق��ب  معتقل  ف��ى  األس����رى 
األس��رى وخاصة  أن جماعات من  للدراسات 
ب��ت��أدي��ة صالة  ق��ام��وا  ال��ن��ق��ب  معتقل  ف��ي 
االستسقاء في نهاية األسبوع املاضي، داعني 
التي تأخرت  الله عز وجل بهطول األمطار 

هذا العام.
واضاف األسرى للمركز أنهم أدوا الصالة 
قبل  احل��رارة  لدرجات  ارتفاع  أعقاب  في 
أي�����ام، ش��اع��ري��ن أن��ه��م م���ازال���وا ف���ي فصل 
الصيف، وأوضحوا انهم ابتهلوا إلى الله عز 
خيرًا  سائلينه  وال��دم��وع  باخلشوع  وج��ل 
كثيرا، ومطرًا يسقى احلرث  ورزقًا  وفيرًا، 

والنسل.

مبناسبة ذكرى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

ندوة في اجلامعة العربية األمريكية
حول "مصالح الدول وحقوق الشعوب"

جنني - مراسل ے اخل��اص - نظمت كلية احلقوق في اجلامعة 
العربية األمريكية ومركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" 
ندوة بعنوان "مصالح الدول وحقوق الشعوب" وذلك مبناسبة مرور 63 

عاما على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
وحضر الندوة التي أدارها الدكتور أمين يوسف أستاذ العلوم السياسية 
احلقوق  كلية  عميد  عليان  غسان  الدكتور  واآلداب  العلوم  كلية  ف��ي 
الله محمود  كلية احلقوق وعبد  فاره احملاضر في  أبو  والدكتور سعيد 
إلى  باإلضافة  "شمس"  اإلنسان  حقوق  إعالم  مركز  في  املشاريع  مدير 

عدد كبير من طلبة كلية احلقوق.
وخالل الندوة أكد محمود على ضرورة تواصل كافة اجلهود وتكاملها 
من اجل جعل حقوق اإلنسان حقيقة واقعة يتمتع بها كل األفراد في 
هذا العالم بغض النظر عن اللون أو اجلنس أو العرق أو الدين، مشيرا 
اإلن��س��ان هم خط  املدافعني عن حقوق  أن  ي��رى  مركز "شمس"  أن  إل��ى 
احلماية األول حلقوق اإلنسان وعليه يجب توفير احلماية لهم جتاه كل 
محاوالت األنظمة احلاكمة أو بعض االجتاهات السياسية والدينية التي 
تستهدف إعاقة عملهم واحلد من دورهم إما باالعتقال والتهديد أو وقف 

األنشطة التي ينظمونها.
الدولي  للصمت  بالغة  بخطورة  ينظر  "ش��م��س"  مركز  أن  وأض���اف 
جتاه انتهاكات االحتالل املستمرة حلقوق اإلنسان وجتاهله لكل املواثيق 
واملعاهدات الدولية ويطالب املجتمع الدولي بضرورة حتمل مسؤولياته 
والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء أطول وآخر احتالل 
بالتاريخ، مؤكدا على أن املركز يدعو لتشكيل أوسع ائتالف حلركة حقوق 
اإلنسان لفضح املمارسات والتجاوزات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان وتقدمي 

مجرمي احلرب اإلسرائيليني للمحاكمة الدولية.

في  اإلنسان  حقوق  حماية  عن  عليان  الدكتور  حتدث  كلمته،  وفي 
قانون اإلجراءات اجلزائية والذي يعتبر ضمانة حلقوق اإلنسان، مشيرا 
إلى ضرورة التوازن ما بني امن املجتمع ومراعاة حقوق اإلنسان واملواطنني، 
املعاملة  وس��وء  التعذيب  منع  هي  القانون  هذا  في  األولوية  أن  مضيفا 

وحماية كفالة حق الدفاع.
وأوضح انه ميكن تسمية قانون العقوبات بقانون املجرمني وقانون 
اإلنسان  أن  مؤكدا  البشر،  من  الشرفاء  بقانون  اجلزائية  اإلج���راءات 
ما  الظروف ألن��ه  أي ظ��رف من  للتعذيب حتت  أن ال يتعرض  يجب 
اخذ من اعتراف حتت التعذيب يعتبر باطال وال يجوز البناء علية 

في أية قضية.  
اإلنسان  ف��اره ح��ول تطور حقوق  أب��و  ال��دك��ت��ور  وف��ي كلمته، حت��دث 
القدمية  اإلنسانية  احلضارات  وعالقة  املختلفة  التاريخ  مراحل  عبر 
بحقوق اإلنسان ونظرة اإلسالم حلقوق اإلنسان ودوره في تكرمي اإلنسان 
االجنليزية  ال��ث��ورات  موقف  على  أيضا  وأك��د  العبودية،  من  وحت��ري��ره 
والفرنسية واألمريكية من حقوق اإلنسان ومدى تطبيق هذه الثورات 

حلقوق اإلنسان.
وشرح في كلمته أيضا املواثيق الدولية في العصر احلديث واملتمثلة 
العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق  في اتفاقيات جنيف واإلعالن 
الطفل وامليثاق األوروبي واإلفريقي واألمريكي حلقوق اإلنسان، كما أكد 
اإلنسان  حلقوق  الدولي  القانون  وقواعد  أحكام  تطبيق  آليات  أن  على 
تتم من خالل سبع جلان هي جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية 
الطفل  حقوق  وجلنة  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق 
وجلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 

الوطنية والسياسية وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة. 

ارتفاع قائمة عمداء األسرى في السجون إلى 129 أسيرا 
جنني - مراسل ے اخلاص- أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة 
األسرى بان قائمة عمداء األسرى وهم الذين امضوا أكثر من عشرين عامًا 
في سجون االحتالل ارتفع إلى 129 أسيرا، بعد أن انضم إليها ثالثة أسرى 
عامهم  أمت��وا  الغربية،  الضفة  من  واثنني  غ��زة،  قطاع  من  احدهما  جدد 

العشرين في السجون.
وأوضح رياض األشقر املدير االعالمي باللجنة ان األسير حسني فازع 
صواحله  محمد  املجيد  عبد  محمد  واألسير  عاما(،   38( صواحله  أحمد 
)39 عاما(، وهما من نابلس، واألسير عبد احلليم محمود حسن عبد الله 
)43 عامًا( من مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، دخلوا عامهم الواحد 
والعشرين في سجون االحتالل والتحقوا بقائمة عمداء األسرى، حيث أن 
 " الله  "عبد  واألسير   ،1990/12/2 منذ  معتقالن  األسيرين "صواحله" 

معتقل منذ 1990/12/5، والثالثة محكومون بالسجن املؤبد.

وتأمل أم محمد والده األسير عبد الله والتي وهبت حياتها  للمشاركة 
في النشاطات التضامنية مع األسرى واالعتصام أمام  الصليب األحمر كل 
أسبوع، أن تكسر صفقة التبادل املعايير االسرائيلية الظاملة التي فرضت 
على ابنها وبقيه األسرى القدامى، فمن حقهم وسائر عمداء وقدامى األسرى 
أن يتحرروا، ولن يكون هناك قيمة أو معنى ألية صفقة ال تشملهم جميعا 
فهم الذين ضحوا بأجمل سنوات عمرهم من أجل حريتنا وحياتنا وال معنى 
للحياة دونهم، ووجهت رسالة آلسري اجلندي جلعاد شاليط بعدم التسرع في 
الصفقة واجنازها وفق رؤية فلسطينية كاملة تبيض السجون وتعيد إلينا 

الفرح املسلوب، فمنذ عقود ونحن ننتظر بفارغ الصبر خروج األسرى. 
وبينت اللجنة أن قائمة عمداء األسرى ترتفع باستمرار نظرًا لوجود 
305 من األسرى القدامى، وهم املعتقلون منذ ما قبل عام 1994 في سجون 

االحتالل، وجميعهم أمضى ما يزيد عن 16 عاماً في السجون .

»الشعبية« في خان يونس تنظم اعتصاما 
تضامنيا مع االسرى في ذكرى انطالقتها

غزة � محمد ياسني - نظمت اجلبهة الشعبية   اعتصامًا جماهيريًا حاشدًا امس  أمام مقر 
الصليب األحمر مبحافظة خان يونس، بحضور عدد من أعضاء اللجنة املركزية العامة والفرعية 
وممثلني عن هيئة العمل الوطني، وشخصيات وطنية، وحشد من املواطنني وذلك تضامنًا مع 
األمني العام  للجبهة  أحمد سعدات، واألسرى في سجون االحتالل، وعلى شرف الذكرى الثالثة 

واألربعني النطالقتها .
إلى  الله جرغون  نصر  غ��زة    ف��رع  قيادة  وعضو  اجلبهة  لفرع  املركزية  اللجنة  ودع��ا عضو 
اعتماد  قضية األسرى كعنوان  دائم على أجندة العمل السياسي الفلسطيني والعربي، وإيالئهم 
ما يستحقون من رعاية واهتمام وفعل يومي، حتى ينالوا حريتهم التي هي جزء من حرية األرض 

واإلنسان الفلسطيني.
وأكد جرغون أن أسرانا في سجون االحتالل يتعرضون ألشكال شتى من الظلم واالضطهاد املادي 

واملعنوي واإلهمال الطبي واحلرمان من أبسط احلقوق اإلنسانية.
 

ودعا   لضرورة إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية بعيدًا عن التقاسم واحملاصصة، معتبرًا 
حرية الوطن من حرية مواطنيه، وكرامة الوطن من كرامة مواطنيه، مطالبًا بضرورة توقف كل 

مظاهر التعدي على حريات وكرامات أبناء شعبنا.
من جانبه، استعرض عضو اللجنة املركزية الفرعية   أبو سليمان الفرا مذكرة قدمها وفد مشكل 

من اجلبهة وممثلني عن هيئة العمل الوطني إلى ممثل الصليب األحمر مبقر خان يونس.
ودعت املذكرة مدير الصليب األحمر الدولي للتدخل من أجل وقف املعاناة اإلنسانية املستمرة 
لألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، حيث ال يزال آالف األسرى يتعرضون ملختلف أشكال العنف 
اجلسدي  واملعنوي،  وعزل انفرادي لعشرات منهم إضافة إلى العديد من اإلجراءات التعسفية التي 

تتخذها إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية.
إنهاء سياسة العزل االنفرادي بحق عشرات األسرى  وشددت املذكرة على ضرورة العمل على 
واألسيرات وعلى رأسهم األمني العام للجبهة الشعبية القائد  أحمد سعدات األمني التي جتاوزت 

فترة عزله في سجنه االنفرادي أكثر من خمسمائة يوم.

وفد رسمي يبحث احتياجات
قرى شمال غرب القدس 

ال��ل��ه - اح��م��د سليم - ق��ام ام��س وفد   رام 
بشؤون  اخلاصة  ال��وزاري��ة  الفنية  اللجنة  من 
واالستيطان بجولة في مناطق شمال  اجل��دار 

غرب القدس .
وت����راس ال��وف��د ال���ذي ض��م ممثلي وزارت���ي 
احلكم احمللي والزراعة علي عامر رئيس وحدة 

شؤون اجلدار واالستيطان في وزارة الدولة .
وام  شباب  وخربتي  قطنة  مواطنو  واك��د   
واستعرضوا  ص��م��وده��م  دع���م  اه��م��ي��ة  ال��ل��ح��م 
امل���م���ارس���ات االس��رائ��ي��ل��ي��ة ف���ي ت��ض��ي��ي��ق سبل 
من  ومنعهم  للهجرة  لدفعهم  امامهم  العيش 
محاصيلهم  ورش  منشآتهم  وه���دم  ال��ت��وس��ع 
هارادار  مستوطني  من  سامة  مبواد  الزراعية 
واطالق املياه العادمة القادمة من املستوطنة 

الى اراضي البلدة .
وقال املزارعون ان هناك اخطارات مبصادرة 
لصالح  اراض��ي قطنة  من  ال��دومن��ات  عشرات 
توسيع جدار الفصل مناشدين اجلهات املعنية 
تأمني مطالبهم واحتياجاتهم بتنفيذ مشاريع 
استصالح االراضي وشق طرق زراعية وحفر ابار 
وتقدمي اشتال وبذور واسمدة ملزروعاتهم وفتح 
مركز طبي ومدرسة في خربة ام اللحم البالغ 

عدد سكانها حوالي 600 نسمة .
واشار االهالي الى غياب دور فاعل ومتواصل 
الزراعة جتاه  الرسمية وخاصة وزارة  للجهات 

املنطقة وسكانها.
واكد عامر ان املدخل لدعم اهالي املنطقة 
يكون عبر مبادرات واجنازات  ذاتية من االهالي  

يتم تعزيزها وضمان دميومتها ، ووعد بتقدمي 
مساعدات الستصالح االراضي وشق واستصالح 
طرق وان وزارة الدولة لديها استعداد للمتابعة 
القانونية الي قضية اخطار او تهديد اسرائيلي 
بدون اي تكلفة من االهالي على يد نخبة من 

احملامني املختصني .

السفير التونسي يزور جامعة النجاح
ويبحث آفاق التعاون املشترك مع رئيسها

نابلس-غسان الكتوت-الرواد للصحافة واإلعالم-استقبل الدكتور 
رامي حمد الله رئيس جامعة النجاح الوطنية في مكتبه في احلرم 
السلطة  ل��دى  التونسية  اجلمهورية  سفير  ام��س  القدمي  اجلامعي 
وآفاق  سبل  لبحث  وذلك  ال��ذوادي،  شكيب  الفلسطينية  الوطنية 
التعاون املشترك ما بني الطرفني واإلطالع على واقع التعليم العالي 

في فلسطني على كافة املستويات. 
وفي بداية اللقاء، قدم الدكتور حمد الله للسفير التونسي الضيف 
حملة عامة عن نشأة اجلامعة وتطورها ومختلف الكليات والتخصصات 

التي تطرحها والدور الذي تقوم به خلدمة املجتمع احمللي.
املستمر  التونسية  اجلمهورية  بدعم  الله  حمد  الدكتور  واش��اد 
للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما يحرص 
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والقيادة التونسية والشعب 
التونسي على تعزيز العالقات الفلسطينية التونسية، وكذلك دعم 
تونس لقطاع التعليم العالي بشكل خاص في فلسطني، وأكد اهتمام 

اجلامعة بتطوير عالقاتها مع اجلامعات التونسية ملا فيه من تعزيز 
اواصر عالقات التعاون بني البلدين الشقيقني. 

من جهته، شكر السفير الذوادي الدكتور حمد الله على حسن 
الضيافة، وأكد على اهمية العالقات التاريخية التي تربط القيادتني 
الفلسطينية والتونسية والشعبني الشقيقني، حيث ان تونس تقف 
دائما الى جانب الشعب الفلسطيني من اجل اقامة دولته املستقلة، 
السلطة  ل��دى  التونسية  اجلمهورية  س��ف��ارة  ف��ان  االط���ار  ه��ذا  وف��ي 
الوطنية تبذل جهودها القصوى من أجل تفعيل وتعزيز العالقات 

التربوية والتعليمية مع اجلانب الفلسطينيي. 
وحضر االجتماع الى جانب الدكتور حمد الله كل من الدكتور 
والدكتور  االكادميية  للشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب  النتشة  ماهر 
والدكتور  املجتمعية  للشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب  حنون  محمد 
والدكتور محمد االحمد من كلية  الطب  انور دودي��ن عميد كلية 

الطب.

إجراء عملية جراحية نوعية لرضيعة مبجمع ناصر الطبي
غزة-عالء مشهراوي-أجرى د. محمد الرنتيسي أخصائي جراحة اليد 
واألعصاب الطرفية مبجمع "ناصر" الطبي عملية دقيقة جدا للرضيعة 
"ت.أ" من سكان النصيرات تبلغ من العمر شهرين ووزنها أقل من 2 كغ، 
حيث كانت تعانى منذ الوالدة من ضعف جريان الدم بالطرف العلوي 
األيسر، ما أدى إلى ازرقاق اليد اليسرى وغرغرينة وفصل أصابع اليد 

عن كفة هذه االخيرة. 
وبناء عليه مت إجراء جراحة دقيقة للمحافظة على حجم كفة اليد 
اليسرى  يدها  تستمر  أن  على  البطن  بجلد  بزراعتها  وذل��ك  اليسرى، 
ملتصقة بجدار البطن ملدة 3 أسابيع وبعد ذلك سيتم عملية الفصل 

وبهذا تتم احملافظة على أكبر قدر ممكن من حجم الكفة، ومنحها فرصة 
اليد  مشط  عظام  باقي  عن  اإلبهام  مشط  عظمة  لفصل  املستقبل  في 

اليسرى وحتسني وظيفتها وجمالها.
قدرة  مؤكدا  العملية،  لنتائج  ارتياحه  الرنتيسي  محمد  د.  وأب��دى 

الرضيعة على االستفادة من كف يدها اليسرى.
وشكر د. جمال الهمص املدير الطبي للمجمع املشرفني على العملية 
"النادرة" من أطباء وطواقم التخدير والتمريض واعتزازه ملا وصلت إليه 
إدارة املجمع على متابعتهم  التميز ،كما شكر  الفلسطينية من  الكوادر 
ودعمهم للعمليات النوعية التي يقوم بها الطواقم الطبية في املجمع.

منتدى كلية هند احلسيني الثقافي يستضيف الكاتبة سهاد قليبو
القدس- استضاف منتدى كلية هند احلسيني الثقافي في 

لقائه األول الكاتبة الفلسطينية سهاد قليبو.
في  الدين  ناصر  صفاء  الدكتورة  الكلية  عميدة  ورحبت 
بداية اللقاء بالكاتبة واعربت عن أهمية هذا املنتدى للطالبات، 
وكذلك للمجتمع احمللي للتعرف على كاتباتنا وكتابنا وأدبائنا 
واهمية الندوة من حيث اهميتها للقدس وأهمية كل فرد منا 
للحفاظ على القدس وخصوصا االناث.  وحثت الطالبات على 
أهمية املشاركة في الندوات الالمنهجية التي تنظمها الكلية مبا 

فيه فائدة لهن على مختلف االصعدة.

الكاتبات  أهمية  ع��ن  ع���رار  ال��دي��ن  ال��دك��ت��ور محي  وحت���دث 
املقدسيات في زيادة التوعية االدبية لدى الطالبات.

ثم استعرضت الكاتبة قليبو أحداثا من حياتها حيث ابتدأت 
مدرسة  ث��م  وم��ن  للبنات  شميدت  كلية  ف��ي  العلمي  م��ش��واره��ا 
الفرندز، وأكملت البكالوريوس في اجلامعة االمريكية ببيروت 

ومن ثم اكملت دراساتها العليا في جامعة السويد.
ألوان،  مجلة  في  الكتابة  في  مشوارها  ب��دأت  انها  وأض��اف��ت 
 96 العام  من  وذل��ك  مصر  في  القدس  جلامعة  سفيرة  وعينت 

وحتى العام 99. 

وفي لقائها مع البابا شنودة قام بإهدائها كتاب العهد القدمي 
االم��ر ال��ذي دفعها الى التعمق في دراس��ة االدي��ان دراس��ة ذاتية 

لتتوصل الى احلقيقة.
وحتدثت بعد ذلك عن كتابيها "االسالم- القدس" و"القدس 
مدينتي"، وأكدت فيه أن الدين االسالمي على املعاملة احلسنة 

واالخالق احلميدة. 
على  الطالبات  طرحتها  االسئلة  م��ن  بعدد  اللقاء  وانتهى 
التي  الغنية  املعلومات  على  الكاتبة  شكرن  ثم  قليبو،  الكاتبة 

قدمتها.


