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الجامعة اإلسالمية في غزة تحتفل بتخريج طالبات المرحلة األساسية والتربية اإلسالمية

غزة - "األيام": احتفلت الجامعة اإلسالمية بغزة بتخريج دفعة جديدة 

م���ن طالبات كلية التربي���ة في تخصصي المرحلة األساس���ية والتربية 

اإلسالمية، وتعد بذلك كلية التربية الكلية التي حظيت بأربعة احتفاالت 

متتالية لتخريج طلبتها الذين يش���كلون نحو )35%( من إجمالي طلبة 

الجامعة اإلسالمية في برامج البكالوريوس.

وحض���ر حفل التخريج الذي أقيم في قاع���ة المؤتمرات الكبرى بمركز 

المؤتم���رات بالجامع���ة النائب جم���ال ناجي الخض���ري –رئيس مجلس 

األمن���اء، وأعضاء من مجل���س األمناء، والدكتور كمالين كامل ش���عث –

رئي���س الجامعة، والدكتور عليان عبد الل���ه الحولي عميد كلية التربية، 

وأعض���اء الهيئتين األكاديمية واإلدارية في كلية التربية، والخريجات، 

وذووهن.

وأثن���ى النائب الخض���ري على العالق���ات اإليجابي���ة والمثمرة التي 

تنس���جها كلية التربية مع كليات التربية في الجامعات العربية، وأكد 

على حض���ور خريجي كلية التربي���ة المتميز في مؤسس���ات التعليم، 

وتعزيز مشاركتها في عملية البناء.

وأش���اد الدكتور شعث بالبرامج التطويرية المش���تركة التي تنفذها 

كلي���ة التربية بالتعاون مع نظيراتها م���ن كليات التربية من الجامعات 

المحلية بما يعزز المش���اركة الفاعلة والتكامل بين الجامعات المحلية، 

والتي تمتد آثاره لتش���مل العاملين ف���ي حقل التربية والتعليم وطلبة 

وخريجي كليات التربية.

وألقت الخريجة نس���مة نافذ الغولة كلمة الخريجات، ش���كرت خاللها 

الكلي���ة على اهتمامها بالجانب التطبيقي بالتوازي مع الجانب النظري، 

وحرصه���ا على دمج الطلبة في بيئة تحاك���ي بيئة العمل التربوي خالل 

مرحلة التعليم الجامعي.

وفيما يلي أس���ماء خريج���ات كلية التربية في تخصص���ات )المرحلة 

األساسية، وتعليم التربية اإلسالمية ( في برنامج البكالوريوس:

خريجات المرحلة األساسية
آالء صال���ح عيد ش���بير، آالء عصام راتب الخالدي، آمنة س���الم ابراهيم 

أبوميري، أس���ماء رياض ش���عبان نعيم، أسماء غالب س���عيد العمصي، 

أسماء محمد ديب النجار، أماني سمير محمد غباين، أماني ماجد محمود 

أبو نحل، أمل جمال يوسف الش���ياح، أمل عمر محمد حبوش، أمل عوني 

احمد ش���رف، أنغام أشرف هاشم عبد الواحد، إسالم مصطفى أحمد أبو 

حس���ان، إيمان أنور كامل دخان، إيمان محمد عبد السالم ياسين، إيمان 

محمود عبد الوهاب أبو العطا، اباء ابراهيم احمد ش���بات، ابتس���ام عبد 

الرحيم خليل بدير، اس���راء أس���امة محمد الهباش، اس���راء ايمن محمد 

المقادمه، اسراء س���ليمان درويش ابورصاص، اسراء هشام عبد الكريم 

جمعه، اس���الم بشير ابراهيم لبد، اس���الم حرب محمد الحواجري، اسالم 

فؤاد س���عيد الحلبي، اس���الم ماجد علي الطويل، اس���الم نهاد محمود 

الدحدوح، اسماء حامد سعد ضهير، اسماء خالد يوسف ابوصبرة، اسماء 

عبد اللطيف نايف علي، اعتدال عبد الله محمد صوان، االء عوني حس���ن 

الش���يخ، االء محمد سعيد ابوهميس���ة، االء محمد سالم صبحي شراب، 

االء مسعود علي حواس، الفت محمد سليمان ابوعويضة، الهام شعبان 

احمد عواد، اماني صبحي يوس���ف ابو غالي، اماني محمد عبدالله حسن، 

امل حس���ن ابراهيم الفقعاوي، اميمه مصطفى فتحي رصاص، انتصار 

ش���هاب الدين محمد ابو العيش، انتصار صابر دي���اب ابوعطيوي، اية 

عادل حمدان المصري، ايمان جهاد حس���ن االشقر، ايمان خالد ابراهيم 

محيس���ن، ايمان س���مير محمد غباين، ايمان ش���حدة زكي شبير، ايمان 

صالح حس���ين ابو مرس���ة، ايمان عبد الله خليل الكحلوت، ايمان محمد 

احمد ش���لبي، ايمان محمدفؤاد ش���داد زريد، ايمان محمود أحمد سمور، 

بس���مة س���ليمان محمد ابوغياض، بس���مة عبد الرحمن عطية المصري، 

بس���مه عبدالعزيز محمد خري���س، تحرير عطاالله خلي���ل عنبر، تحرير 

هش���ام عبدالقادر عبدالقادر، تحرير يوس���ف يعقوب مطر، تس���اهيل 

عبدالله محمد قاس���م، جيهان فخري محمود صالحة، حنان احمد عيسى 

ابوسيدو، خولة برهم س���ليمان ابوتيلخ، دعاء ابراهيم سالم جابر، دعاء 

عبد القادر حسين نشوان، دعاء فتحي محمود ابو نجا، دعاء فرج محمود 

سلمة، ديما عماد س���عيد أبو عون، دينا سعيد محمد ابو سلمية، رائدة 

صبح���ي مصطفى الفيومي، ربا مصطفى صبرى المزينى، رحمة إبراهيم 

علي القوقا، رشا مصطفى أحمد النجري، رغدة سليمان محمد ابوغياض، 

رنا اس���ماعيل س���ليمان ابو لولي، رنا نايف محم���ود الهندي، روال صالح 

ذيب غباين، ريم حس���ن البراوى عويضة، ريم موسى محمد ابوجزر، ريم 

هاني عوض البطش، ريهام س���عيد عيد األشقر، سحر محمود نصرالله 

ابومصطفى، سعاد محمد شريف دياب عبد ربه، سلسبيل إبراهيم أحمد 

جبر، سماح محمود توفيق لبد، سناء حسن ابراهيم حجازى، سناء حسين 

منس���ي صالح، سناء يوسف محمد بريكة، س���ها ياسر محمد أبومذكور، 

س���هى رافت عبدالرحيم عبدالهادي، سهى مجدي أحمد حالوة، سهير 

ابراهيم محمد مش���عل، س���هير س���امي محمود الحوت، سهيلة حسن 

محمد عصفور، ش���اديه صالح عياش عمران، شيرين عبد الخالق رمضان 

ش���خصه، ش���يماء حافظ س���ليمان درويش، صابرين منصور صالح ابو 

الخير، صفيه صالح احمد طبيل، ضحى حس���ن إسماعيل أبو عودة، عبير 

أس���عد اسماعيل الخولى، عبير ربحي مصطفى حماد، عبير علي ابراهيم 

النباهين، عزيزة يوس���ف رمضان ابو الش���افعي، عطاف عبدالله حسين 

الغم���ري، عال جهاد عبد الحميد عقل، عال س���عيد خمي���س مودد، غادة 

عبدالمعطي عبدالرحمن العمصي، غادة عبدالمنعم س���الم ابوالعجين، 

غاده محمود يوس���ف ابو طه، غدير محمد حس���ين الحلو، غدير محمود 

س���ليمان الباز، فاديه سامي سلمان الش���اعر، فاطمة خميس اسماعيل 

الحناجرة، فاطمة س���المة عيس���ى أبو طه، فاطمة محم���د عطية النجار، 

فاطمه عبدالمالك سليمان ابو سنيمه، فداء أسعد محمود الصوري، فداء 

محمد إس���ماعيل أبونادي، كاملة عطاالله علي أبونصير، كوكب س���الم 

جميل مصبح، ليلى زهير رجب الدبور، مجدولين يوس���ف أحمد وش���اح، 

مرام يحيى أحمد حنون، مروى محمد علي منصور منصور، مريم خميس 

س���الم أبو مصطفى، منار موسى أحمد ش���رير، منال توفيق حسن قفة، 

منال عدنان حس���ن حويل���ة، منال محمد ابراهيم اب���و لحية، منى خليل 

محمد زقوت، مها عبدالرحمن سعيد الداعور، مها نعمات ابراهيم وافي، 

مي ماهر عبد الله الطناني، ميس���اء احمد محمد ابوشمالة، ميساء صالح 

عمر فروانة، ميس���اء صالح عطية ابوخضره، ميساء ممدوح سعد الدين 

الشرفا، نجاح جميل س���ليم الددح، نجالء فايز اسحق عبدو، نجالء نعيم 

عبدالكريم بخيت، ندا صقر محمد ابوظاهر، نداء احمد محمد حبوب، نداء 

رمزي محم���ود صبح، نداء عبد القادر محمد ش���اليل، نرمين خالد محمد 

مصطفى، نهاد نصر س���الم أبو مصطفى، نور حس���ن سليمان درويش، 

نور عادل عبدالمالك اب���و الجبين، نورا خالد جميل الصوالحي، نورة عبد 

الناصر على حس���ونة، هبا ابراهيم منصور شمالى، هبه مروان عبدالحي 

األفرنج���ي، هبه هان���ي عبد الله زقوت، هدى الله حس���ن مصطفى عطا 

الله، هديل ماجد إبراهيم الخزندار، هناء خليل اسماعيل المدهون، هيا 

محمد فيصل عمر الطباع، وردة انور حس���ين عفانة، وسام حسام الدين 

س���ليم ابو عيطة، وفاء إبراهيم عبد الحميد أبو جياب، وفاء سهيل مراد 

الغن���دور، وفاء عبدالرازق عودة ابومغصيب، وف���اء علي محمد ابوكريم، 

وفاء عماد محمد ش���علق، وفاء ناهض علي أبو صفية، وفاء نايف محمد 

راش���د، وفاء يوس���ف عبدالله أبوعبدو، والء فايق محمد موسى، ياسمين 

أس���امة أحمد أبو مطر، ياس���مين ابراهيم خضر خضير، ياسمين اشرف 

حس���ين الرنتيسي، ياسمين بش���ير أحمد غبن، ياس���مين خليل هالل 

سماره، ياسمين علي اسماعيل جوده، ياسمين نمر محمد عايش.

خريجات قسم تعليم التربية اإلسالمية
آس���يا وليد محمد العمودي، آالء محمد صبري ابو ش���اويش، آمال عمر 

محمد الش���ريف، أس���ماء كمال عبد الرحمن أبو دقه، أسماء محسن نمر 

اليازج���ي، أماني حس���ن محمد جودة، أمينة أنور عي���د الحايك، اخالص 

محم���د حرب أبوجامع، اريج محمد علي الخطيب، اس���الم حافظ ابراهيم 

عابدين، اس���ماء على احمد ابو الحمضيات، اسمهان فايز حمد ابو بركة، 

االء احمد اس���ماعيل الدرباش���ي، االء س���عيد رجب بخيت، اميرة حسن 

عبد الرحمن الحلو، اميرة حمدى س���عيد م���دوخ، امينة نصر محمد تيم، 

انتص���اف عبدالقادر محمود دب���ور، ايمان احمد محم���ود طبش، ايمان 

محمد حسين ابو هربيد، ايمان محمد سليمان الغوطى، ايمان مصطفى 

عبدالله اصليح، ايمان موسى عبد الشامى، ايناس محمد حسين المغير، 

حنين ش���حادة ديب غباين، خديجه سعيد عبد القادر بنات، خلود أحمد 

سالم الجوجو، خير محمد حامد ابو عقل، رناد عبد الكريم إبراهيم الحلو، 

رنده خميس س���الم ابو زور، رهام يوس���ف محمد جودة، س���ماح محمود 

جمعة القطاطي، س���ماهر محمد س���ليمان ابوجرير، سمر نصر عبد الله 

سمور، سميرة محمود أحمد علوان، سندس عمر رمضان ضهير، سوسن 

عدنان محمد أبوعمرة، ش���هيناز صالح محمود عابد، شيماء عيد عبدالله 

مصلح، صابرين محمد احمد عبد الله، طاعة محمد عوض نمر حرز، عائشة 

ناهض ش���عبان صبيح، عايدة محمد س���عيد عبد الرحمن الزبدة، عايدة 

يحيى عطا الخضري، غدير عمار حس���ن األش���قر، فاطمة مصباح صبحي 

المش���لح، فداء رياض صالح المش���هراوي، مروة كمال سليمان المصدر، 

مريم به���اء الدين نعيم ابو ش���قرة، مريم محمود موس���ى رزقه، منال 

ف���ارس وجيه البايض، ميرفت امين نعيم حبيب، نجالء على فايز حجى، 

نس���رين نبيل سعيد البياع، نسمة إبراهيم يوسف حبوش، نسمه نافذ 

اس���عد الغولة، نهال علي عبد الهادي أبو جاسر، نور الهدى خالد أحمد 

المقادمة، نور علي عامر سعد، هالة عماد محمود العمراني، هبة رياض 

عبد الكريم الشرافي، هدى أحمد حسن اللحام، هديل طالب إبراهيم أبو 

عبدو، هنادي شحادة بركة أبو دقة، وفاء فايز يحيى ابو سمرة، والء جمال 

عاطف كريم، والء عبدالله محمد حمودة.

لقطتان من حفل التخريج.

افتتاح المخيم الصيفي الثاني 
ألطفال من مخيم جنين

جني���ن � "األيام": افتتحت جمعية "كي ال ننس���ى"، أم���س، المخيم الصيفي 
الثان���ي تحت عنوان "أطفال من اجل الس���الم" وذلك في متن���زه وقاعة الوادي 

األخضر في جنين، مستهدفة 120 طفاًل من مخيم جنين بين 8 و11 عامًا.
وذك���رت رئيس الجمعية فرحة أبو الهيجاء أن المخيم يهدف إلى التخفيف 
من الضغوط النفس���ية التي يعاني منها األطفال ج���راء الظروف االجتماعية 
واالقتصادية الصعبة، ومحاولة إكس���ابهم بعض المهارات التي تس���اعدهم 
بالتواصل مع اآلخرين، من خالل بعض األس���اليب البس���يطة والميس���رة لخلق 

التفاعل اجتماعي ايجابي.
وأش���ارت إلى أن المخيم ممول من لجنة الس���الم العادل في الشرق األوسط، 
وانه سيس���تمر أسبوعا وسيشتمل على أنش���طة رياضية وتعليمية ونفسية، 
مؤكدة ضرورة العمل الجاد من اجل أن يكون هنالك فرصة ألطفال فلسطين أن 

يعيشوا وان ينعموا بالحرية والسالم كباقي أطفال العالم.
من جهتها، أكدت منس���قة المخيم الصيفي مستهام سالمة ضرورة تنظيم 
المخيمات الصيفية، ألن ذلك يساعد في قضاء أوقات مفيدة وممتعة لألطفال، 
وانه من خالل هذا المخيم س���يتم تكريس وقت طويل من اجل األطفال الذين 
لديهم إشكاليات سلوكية ونفس���ية باعتبار أن األنشطة التي تنفذ بالمخيم 

هي جزء من مشروع الدعم النفسي لألطفال.

جنين: بحث االستعدادات لتنظيم 

مهرجان مرج ابن عامر للثقافة والفنون 
جني���ن - "األي�ام": عق���دت الهيئة اإلدارية لمهرجان مرج اب���ن عامر للثقافة والفنون 
ف���ي محافظة جنين، أمس، اجتماعا لها في مق���ر المحافظة، خصص لبحث التحضيرات 

واالستعدادات الجارية لتنظيم المهرجان في موسمه الخامس لهذا العام.
وق���ال مدير الثقافة، عزت أبو الرب، إن ه���ذا المهرجان، أصبح بمثابة تظاهرة ثقافية 
أضحت تقليدا س���نويا، وس���يتميز هذا العام، بالتركيز على عنوان���ه الثقافي والفني 

الرئيس.
وأض���اف أب���و الرب، "إننا ل���م نلمس عبر المهرجانات الس���ابقة، س���وى الفن الحركي 
التعبيري عبر الغناء، ولكننا س���نعمل بجهود كبيرة هذا العام، إلبراز الثقافة الحقيقية 
كالمس���رح والرواية، وإش���راك األديب والكاتب ليكون له دور فعلي تبحث عنه األجيال 

الالحقة، واستكمال المسيرة الثقافية الفلسطينية".
وناقش أعضاء الهيئة اإلدارية، برنامج المهرجان الذي من المقرر تنظميه خالل شهر 
أيلول المقبل، وينقس���م إلى شقين، الصباحي وتشمل نشاطاته عرض فعاليات أدبية، 
وعروض لألطفال، فيما يتضمن البرنامج المس���ائي، عروضا فنية وزجال ش���عبيا تراثيا، 

وتنظيم مسابقة اإلبداع األدبي للزجل والغناء الشعبي.
من جهته، أكد ممثل بنك األردن، الراعي الرئيس للمهرجان فيه مواسمه المتتالية، 
غالب صبيحات، اس���تعداد البن���ك لرعاية المهرج���ان لهذا العام، مرك���زا على ضرورة 
االهتمام بالفنون الملتزمة التي تعبر عن أصالة الش���عب الفلس���طيني، كهدف رئيس 
للمهرج���ان من���ذ انطالقته األولى، بما يمكن من المس���اهمة في إحياء ونش���ر الثقافة 

الفلسطينية األصيلة.

دعا إلى التعامل مع مالحظات المواطنين بإيجابية

محافظ جنين يطلع على سير العمل
 في مكب "زهرة الفنجان" للنفايات الصلبة

جني���ن - محمد بالص: تفقد محافظ جنين، اللواء طالل 
دويكات، اول من أمس، مش���روع مك���ب "زهرة الفنجان" 
للنفايات الصلبة، واطلع على س���ير العمل فيه، والتقى 
رئي���س مجل���س الخدم���ات المش���ترك إلدارة النفايات 
الصلب���ة، المهندس وليد عبادي، ونائبه، الدكتور عصام 
نزال، والمدي���ر التنفيذي للمش���روع، المهندس هاني 
شواهنة، وعددا من رؤساء الهيئات المحلية الواقعة في 

منطقة المشروع.
وأطل���ع القائمون على المش���روع محاف���ظ جنين على 
س���ير العمل في المك���ب، واآللية المتبع���ة في معالجة 
النفايات الصلبة، ومحطة الف���رز الموجودة في الموقع، 
والعناصر الت���ي يتم فرزها، حيث أبدى دويكات إعجابه 
بهذا المش���روع المهم والذي يخ���دم كافة المحافظات 

الشمالية.
وقدم عبادي لمحة عن إنش���اء المكب، ونجاحه في حل 
مش���كلة ما يق���ارب مليون مواطن من محافظات ش���مال 
الضف���ة ورام الل���ه، مش���يرًا، إلى بعض الش���كاوى التي 
يتلقاه���ا مجلس الخدم���ات المش���ترك، والتي يتعامل 
معها أوال بأول بما يكفل راحة المواطنين المقيمين في 

التجمعات السكانية الواقعة بجوار المكب.
م���ن جهته، قدم ش���واهنة، عرضا عن المش���روع منذ 
بداية تأسيس���ه وحتى الوقت الحال���ي، والخطوات التي 
اتبعت في بناء هذا المكب من تبطين وتجميع للعصارة، 
وعزل للنفايات عن اله���واء المحيط، من خالل التغطية 

اليومية التي تتم داخل الموقع.
وأشار إلى أنه بعد إنجاز مشروع مكب "زهرة الفنجان"، 
تم إغ���الق 85 مكبا عش���وائيا للنفاي���ات الصلبة كانت 
تش���كل خطرا على البيئ���ة والصحة والس���المة العامة، 
وتمت إعادة قسم كبير من األراضي التي كانت تشغلها 
تلك المكبات، إلى أراض زراعية ومناطق س���كنية، فيما 

تم تحويل جزء منها، إلى حدائق عامة ومالعب.
واس���تعرض ش���واهنة، اآللية التي يتم م���ن خاللها 
العمل ف���ي المش���روع، حيث تت���م معالج���ة النفايات 
بطريقة الطم���ر الصحي، ما من ش���أنه أن يرافقه وجود 
بع���ض الروائح الت���ي تصدر عن المك���ب، والتي يتذمر 
بع���ض المحيطين من وجودها، مؤك���دا تعاطف مجلس 

الخدمات وإدارة المش���روع، بش���كل كبير مع المواطنين 
المقيمي���ن في التجمعات الس���كانية المجاورة، وتعمل 
إدارة المشروع كل ما بوس���عها لحل هذه المشكلة، من 
خ���الل عمليات الطمر، والتي تس���اعد على التخفيف من 

حدة هذه الروائح.
وق���ام المحاف���ظ بجول���ة ميدانية اطل���ع خاللها على 
عملي���ات الطمر التي تج���ري في المكب، واس���تمع من 
ش���واهنة، لش���رح حول آليات العمل، والصعوبات التي 

واجهت المشروع عند تأسيسه.
وأك���د دويكات أهمية هذا المش���روع وضرورة الحفاظ 
عليه، خصوصا بعد أن نجح في حل مش���كلة العديد من 
المكبات العش���وائية التي كان يت���م فيها حرق مفتوح 
للنفايات بشكل دائم، وكانت تشكل خطرا على الصحة 
والس���المة العامة، بما فيها، مك���ب نفايات بيت فوريك 
والذي كان يسمى ب� "المحرقة" لما كان يسببه من أضرار 

لسكان هذه البلدة.
وقال إنه الحظ أن القائمين على المش���روع، يحرصون 
على اتباع العوامل الصحية م���ن تبطين وعزل للعصارة 
وتغطي���ة للنفاي���ات، إضافة إلى وجود خ���ط فرز لفصل 
النفاي���ات، والتحضير لخلية جدي���دة خاصة بالنفايات 
الطبية التي وعد المحافظ، بالعمل مع وزارة الصحة، على 

تطبيق عملية فصلها قبل وصولها إلى الموقع.
ودع���ا إدارة المش���روع إلى التعامل م���ع أية مالحظات 
تتلقاها من المواطنين، بإيجابية، واالهتمام براحتهم، 
فيما قال أحد ممثل���ي األهالي القاطنين في التجمعات 
السكانية المجاورة للمش���روع، إنهم يعانون من بعض 
المش���اكل الناجم���ة عن هذا المش���روع، منها انتش���ار 
الروائح والحشرات والطيور، مشددًا على ضرورة أن تبذل 
إدارة المك���ب، أقصى طاقاتها بالعم���ل والطمر الكامل 
للنفايات، وعدم استقبال النفايات في ساعات متأخرة، 
وضرورة عدم إنهاء العمل اليومي إال بعد انتهاء عملية 

طمرها بشكل كامل.
ورافق المحاف���ظ في هذه الجولة، نائب���ه عبد الله بركات، 
ومس���اعده، كم���ال أبو ال���رب، وأعضاء لجن���ة متابعة "زهرة 
الفنجان" والمشكلة من قبل المحافظة، والمكونة من سلطة 

جودة البيئة، ومديريات الزراعة، والبيطرة، وصحة البيئة.

خالل لقاء عقده "شمس" وكلية القانون بـ "النجاح"

نابلس: توصية بدمج جريمة
 التعذيب في القوانين الوطنية

نابلس - "األي�ام": أوصى مش���اركون في لقاء نظمه مركز 
إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع 
كلي���ة القانون في جامعة النج���اح بنابلس، أول من أمس، 
ح���ول اتفاقية مناهضة التعذيب "بض���رورة دمج جريمة 
التعذيب في القوانين الوطنية، وضرورة مراجعة القوانين 

المطبقة، من اجل ضمان عدم ارتكاب أفعال التعذيب".
وشدد المش���اركون على ضرورة تنظيم دورات تدريبية 
لموظف���ي تنفيذ القان���ون، حول الش���روط ال���واردة في 
اتفاقية مناهضة التعذيب وكيفية كشف وتوثيق اآلثار 
الجسدية والنفس���ية للتعذيب وأنواع أخرى من المعاملة 

أو المعاقبة القاسية والالإنسانية والمهينة.
وأكد المش���اركون ضرورة أن تكون هناك أهمية إلعادة 
النظ���ر في القواعد ال���واردة في اتفاقي���ة جنيف الثالثة 
وجني���ف الرابعة، وباألخ���ص م/13 م���ن اتفاقية جنيف 
الثالثة الخاصة بمعاملة أس���رى الحرب، ليصبح التعذيب 
من بين األعمال التي تشكل انتهاكًا لهذه االتفاقية إلى 
جانب التش���ويه البدن���ي أو التجارب الطبي���ة أو العلمية، 
وتوسيع نطاق م/1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة الالإنس���انية أو العقوبة القاس���ية أو 

المهينة أو الالإنسانية.
وش���ددوا على ضرورة أن تتعاون الدول فيما بينها على 
أس���اس ثنائي أو متع���دد األطراف به���دف إيقاف ومنع 
جرائ���م الحرب والجرائم ضد اإلنس���انية، واتخاذ التدابير 

المحلية والدولية الضرورية من أجل تحقيق هذا الغرض، 
وأن تتبادل الدول المس���اعدة في البحث عن األش���خاص 
المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم 

ومحاكمتهم ومعاقبتهم في حالة ثبوت الجرم عليهم.
وحضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية 

وعميد الكلية الدكتور أكرم داوود، وطلبة الكلية.
افتتح الورش���ة عدلي الديك من مركز "ش���مس"، معرفًا 

بالمركز والمشروع،
وتأتي الورش���ة حس���ب عدلي الديك من مركز ش���مس 
"ضم���ن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنس���ان وس���يادة 
القان���ون لدى طالب الجامعات، بدع���م وتمويل من برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي". 
وتناول الدكتور غس���ان خالد أس���تاذ القانون في كلية 
القانون في الجامعة حظر التعذيب مشيرًا الى أن القانون 
األساس���ي الفلس���طيني تناول ف���ي الب���اب الثاني وهو 
الحقوق والحريات العامة وتحديدًا المادة )13(التي تنص 
على أنه ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل 
المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة. 
وشدد الدكتور غسان على أن التدابير الواجب اتخاذها 
م���ن قبل الدول لمنع التعذيب يتوج���ب على كل دولة أن 
تتخذ إج���راءات تش���ريعية وإدارية وقضائي���ة “فّعالة” 
لمنع أعمال التعذيب ف���ي أي إقليم يخضع الختصاصها 

القضائي.

مشاركون في اللقاء.


