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عن «الرأي» االردنية في بئر السبع قبل النكبة

سودوكو

حكمة اليوم
أصدقاؤك ثالثة وأعداؤك ثالثة: فأصدقاؤك: صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك. 

وأعداؤك: عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك. 

هدية من شخصية مهمة، سعادة تأتيك 
بعد تنفيذ أمر ما، اليوم تشــعر بقيمة 

العمل أكثر، ترفق بمن حولك. 
 

يأتيــك دون اســتعداد، عليــك  حــب 
باتخاذ قرار حاسم، استفد من الظروف 

المحيطة بك لتحقيق النجاح. 

فكرة ناجحة فــي طريقها إلى التنفيذ، 
فتــور في عالقتك العاطفيــة وتبدأ في 

تحسين أوضاعك اليوم.

  ابتعد عــن كل ما يزعجــك، ال تتدخل 
في أمــور لم يطلب منك التدخل فيها، 

ستحصل على ما تسعى إليه. 

أنــت مضطرب هذا اليوم الجواب الذي 
تنتظره سيتحقق، من األفضل التفاهم 

مع اآلخرين وال تعاديهم. 

ابتعــد عن كل مــا ال يرضيك، ال تحمل 
نفســك فوق طاقتها، مشــكلة طارئة 

تحل تلقائياً. 

وعد مهم يتحقق، شــهادة مهمة من 
شخصية مرموقة تعزز مركزك وتنقلك 

إلى مركز أعلى وأفضل. 

هــدوء واتزان فــي حياتــك، المقارنة 
توصلــك إلى الطريق الصحيح تشــكو 
من الضجر، سرعة في تقدير العواقب. 

الوحــدة والعزلــة لــن يفيدانك عليك 
بتلبية دعوات األهل واألصدقاء، ال تدع 

اليأس يتسرب إلى حياتك. 

مكافأة تنتظرك بعد نجاحك في مهمة 
تــوكل إليــك، ال تتمــاد فــي التفاؤل 

ونجاحك رهن الحظ. 

فتور في العالقات االجتماعية، اســتمع 
إلــى دقــات قلبــك واترك االشــاعات 

واألوهام. 

تــردد في غير محله، نتيجة لمصلحتك 
تستوعب كل ما كان يشغلك هذا اليوم، 

حب قوي يطرق باب قلبك. 

الرقم المناسب

هــل تســتطيع معرفــة األرقام 

المناسبة التي يجب وضعها في 

األماكــن الفارغــة للوصول الى 

النتيجة المطلوبة؟

المتاهة

هــل تســتطيع مســاعدة 

هــذه الفتاة فــي الوصول 

الى الكعبة المشــرفة عبر 

اختراق هــذه المتاهة في 

أقل من دقيقتين؟ 

حل سودوكو العدد السابق

الكلمات االفقية
1- من سور القرآن الكريم - رمز جبري معكوسة - تحكم في العمل.

2- ممثل تلفزيوني عربي مخضرم معكوسة.
3- مسرحية كوميدية لسعيد صالح واحمد زكي.

4- مكر ودهاء - غير ناضج - اداة نهي.
5- المادة الحية في الخلية الحيوانية.

6- لصوص اعالي البحار معكوسة - للنداء.
7- ظلم - عقل او جوهر.

8- حيوانات طويلة القامة - مقصدي.
9- لزم - عاصمة انجوال معكوسة.

10- ناد رياضي عراقي - شأن معكوسة.
الكلمات الرأسية

1- عذارى معكوسة - خالف ذلوا.
2- عملة لبنانية - قدم.

3- مطرب عربي معروف.
4- فقدان االمل معكوسة - من اساليب التعبد هللا.

5- صحيفة عربية - اداة تفسير.
6- من زعماء الحملة الفرنســية على الشــرق - تفرز عصارات وهرمومات 

بالجسم.
7- والدتك - حكيم معروف في التاريخ.

8- الصحارى معكوسة - من الخضراوات.
9- طبيب وفيلسوف مسلم قديم - ردى معكوسة.

10- وصلت الشاطئ - عاصمة الفلبين.

حل كلمات متقاطعة العدد السابق
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1926 - الحزب االشتراكي القومي للعمال االلمان (النازي) يعقد اول مؤتمر 
له في فايمار (شرق المانيا) بحضور 27 الف عضو هيمن عليه ادولف هتلر.
1939 - منع اليهود من شغل مناصب حكومية بقرار من السلطات النازية.

1941 - الجنرال جورج كاترو يعلن استقالل سوريا باسم حكومة فرنسا 
الحرة التي طردت قوات حكومة فيشي الموالية اللمانيا منها.

1946 - استقالل جمهورية الفيليبين برئاسة مانويل روخاس.
1974 - وفاة مفتي القدس السابق الحاج امين الحسيني.

1979 - االفراج عن الرئيس الجزائري االســبق احمد بن بلة المسجون 
منذ 1965وفرض االقامة الجبرية عليه.

1991 - الواليــات المتحدة توافــق على توقيع البروتوكول الذي ينص 
علــى وقف اســتثمار المناجم في القطب الجنوبــي لحماية البيئة لمدة 

خمسين عاما.
1991 - منظمة التحرير المحاصرة في الجنوب توافق على نزع اســلحة  

مقاتليها وحصرهم في المخيمات في اتفاق مع الدولة اللبنانية.
2004 - اليونــان تحــدث احدى اكبــر المفاجآت في تاريــخ كرة القدم 
باحرازها كأس االمم االوروبية 2004 في لشــبونة بفوزها في المباراة 

النهائية على البرتغال (0-1).

Start

خالل لقاء عقده مركز «شمس» وكلية القانون في جامعة النجاح الوطنية

التعذيب يعد بمثابة جريمة حرب وال يسقط بالتقادم في أي دولة في العالم
نابلــس – الحياة الجديدة – بشــار دراغمة - عقــد مركز إعالم 
حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة « شــمس» لقاًء حــول اتفاقية 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنســانية أو المهينة، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة 
النجــاح الوطنية نابلــس، وحضر اللقــاء عدد من أعضــاء الهيئة 
التدريسية للكلية وعميد الكلية الدكتور أكرم داوود، والعديد من 
طالب الكلية، وقد افتتح الورشة عدلي الديك من مركز «شمس»، 
معرفاً بالمركز والمشروع، وقال إن الورشة تأتي ضمن برنامج تعزيز 
مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة القانون لدى طالب الجامعات، بدعم 

وتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
مــن جانبه تناول الدكتور غســان خالد أســتاذ القانــون في كلية 
القانون في جامعة النجاح الوطنية حظر التعذيب وقال إن القانون 
األساسي الفلسطيني تناول في الباب الثاني وهو الحقوق والحريات 
العامــة وتحديداً المــادة (13) التي تنص على أنه ال يجوز إخضاع 
أحد ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من 
حرياتهم معاملة الئقة. كما أنه يقع باطال كل قول أو اعتراف صدر 
بالمخالفــة ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة. أما المادة (16) 
فإنهــا تؤكد على أنه ال يجوز إجــراء أي تجربة طبية أو علمية على 
أحد دون رضاء قانوني مســبق، كمــا ال يجوز إخضاع أحد للفحص 
الطبــي أو للعالج أو لعملية جراحيــة إال بموجب قانون.كما ينظم 
القانون أحكام نقل األعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي 

لألغراض اإلنسانية المشروعة.
أمــا حظر التعذيب في المواثيق الدولية، فقد تم التأكيد عليه في 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان الــذي اعتمدته الجمعية العامة 
لألمم المتحدة عام 1948 الذي شكل مرحلة البداية في خلق توجه 

دولــي مندد بالتعذيب، كما تناولــت مجموعة القواعد النموذجية 
الدنيــا لمعاملة الســجناء لعــام 1955 ،وقد تعــززت قاعدة حظر 
التعذيب بفضل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
لعام 1966، الذي كان بمثابة اتفاقية دولية بطابع عالمي.ثم جاء 
إعالن األمم المتحدة لحماية جميع األشخاص من التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإنسانية أو الحاطة 
بالكرامة لعام 1975 استجابة لنشاط حثيث من جانب المنظمات 
غير الحكومية في مجال حظر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، 
وكمقدمــة التفاقية متكاملة لحظر التعذيــب، وفي العام 1984، 
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإنســانية أو 

المهينة ودخلت تلك االتفاقية حيز النفاذ عام 1987.
وشــدد الدكتور غســان على أن التدابير الواجب اتخاذها من قبل 
الــدول لمنــع التعذيب يتوجب علــى كل دولة أن تتخــذ إجراءات 
تشــريعية وإدارية وقضائية «فعالة» لمنع أعمال التعذيب في أي 
إقليــم يخضع الختصاصها القضائــي، وأن تضمن إنصاف ضحايا 
التعذيــب في الحصول على تعويض عادل ومناســب بما في ذلك 
وســائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. وأن يتم إدراج هذا 
الحظــر على نحو واضــح فيما يصدر مــن أوامــر وتعليمات عامة 
عن الســلطة السياســية والجهات األمنية على هــذا الصعيد. مع 
التأكيد على أهمية وضرورة تدريــب الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القوانيــن وتثقيفهم على مراعاة حظر التعذيب وضروب المعاملة 
الالإنســانية في أداء مهامهم وواجباتهم.ومن الضمانات الهامة 
األخــرى التــي كفلها اإلعالن التأكيد علــى أن تجعل كل دولة من 
طرق االســتجواب ومن الترتيبــات المعمول بها في حجز ومعاملة 

األشــخاص المحرومين مــن حريتهم في إقليمهــا محل مراجعة 
«مستمرة ومنهجية» بهدف تفادي جميع حاالت التعذيب. كما أنه 
يتوجب على كل دولة أن تنص في قانونها الجنائي على اعتبار جميع 
أعمال التعذيب المعرفة في اإلعالن جرائم تســتوجب المحاسبة 
والعقاب وأن تنطبق ذات الصفة على األعمال التي تشكل اشتراكاً 

في التعذيب أو تواطؤاً فيه أو تحريضاً عليه أو محاولة الرتكابه.
وقــال إن منع التعذيب من قبل الدولــة في كل الحاالت ،فال تجيز 
اتفاقيــة مناهضة التعذيب التــذرع «بأية ظروف اســتثنائية» أياً 
كانت ســواء،أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب ،أو 
عدم اســتقرار سياســي داخلي، أو حالة من حاالت الطوارئ العامة 
كمبــرر للتعذيــب، وال تجيز أيضاً التذرع «باألوامــر» الصادرة عن 
موظفين أعلى مرتبة أو عن ســلطة عامة كمبرر للتعذيب.كما وال 
تجيز االتفاقية ألي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو 
تسلمه إلى دولة أخرى يكون فيها معرضاً لخطر التعرض للتعذيب 
وهو ما يسمى بمبدأ عدم اإلعادة القسرية. وأوضح الدكتور غسان 
على أن قاعدة حظر التعذيب قاعدة دولية عرفية. وهي بمثابة مبدأ 
عــام من مبادئ القانون الدولي المعترف بها من أعضاء المجتمع 
الدولي ككل. وغدت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. وبات 
من غير الممكن المســاس بها أو تعديلهــا إال بقاعدة الحقة لها 
ذات الطابع من االنتشــار والتواتر والشــعور باإللزامية.وبموجب 
البروتوكــول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام 1977 المتعلق 
بحماية ضحايا المنازعات الدولية المســلحة وتحديداً نص المادة 
(85) من البروتوكول فإن االنتهاكات الجســمية لتلك االتفاقيات، 
ومن بينها التعذيب والمعاملة الالإنسانية، تعد بمثابة جرائم حرب، 

وعلى هذا األساس فإنها ال تسقط بالتقادم.

 التقى وفداً من جمعية طوباس الخيرية

محافظ جنين يتفقد مشروع مكب زهرة الفنجان

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة- أكد وكيل وزارة الداخلية حســن علوي أن الوزارة 
تبذل قصارى جهدها في ســبيل نيل رضا المواطن الفلسطيني وذلك من خالل 
عملها على إعادة تأهيل مديرياتها. قال: وقريبا جدا ســنعيد تأهيل مديرية رام 
اهللا بشكل يالئم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بشكل سلس وسريع ومريح 
واســتقبال المواطنين في قاعات تليق بهم من خالل أحدث التجهيزات الالزمة 
من كاونترات وأماكن جلوس مريحة وشاشــات عرض وتكييف بالمستوى الذي 

يليق بالموظفين ومتلقي الخدمة.
جــاء ذلك خالل لقائه امس الثالثــاء وفداً من الوكالة االميركية للتنمية الدولية 
(USAID) الذي ضم مدير مؤسســة كيمونكس كارت درر ومســؤول اإلشــراف 

على األبنية في كيمونكس غاري هيدن والمهندس حبيب من شــركة الشــكل 
المعماري ومستشار وزارة الداخلية لدى كيمونكس زهير عليان، بحضور الوكيل 
المســاعد لألحــوال المدنية والجــوازات هاني عياد، ونائب مديــر عام االقامات 

وشؤون األجانب صقر سليمان.
وأطلع علوي الوفد على التصميم الهندســي لمبنــى مديرية رام اهللا بتفاصيله 
وتقســيماته وأبدى علوي بعض المالحظات المهمة الخاصة بأقســام الجوازات 

واألحوال المدنية والجمعيات واألرشيف الخاص بكل قسم. 
من جانبه أبدى درر اســتعداد الوكالة االميركية للتنمية الدولية لتقديم الدعم 

الالزم النجاز هذا المشروع بشكل يناسب وزارة الداخلية. 

 وكيل الداخلية: 
لــى  إ نســعى 
إرضاء المواطن 
بتقديــم أفضل 
له الخدمــــات 

جنيــن- الحيــاة الجديــدة- تفقــد 
محافظ جنين اللــواء طالل دويكات، 
أمس، مشــروع مكب زهــرة الفنجان، 
واطلع على سير العمل، واآللية المتبعة 
لمعالجــة النفايات الصلبــة، ومحطة 
الفــرز الموجودة فــي الموقع، وتعرف 
على العناصر التــي يتم فرزها إلعادة 

تدويرها واستخدامها من جديد.  
وبعد الجولة في أقسام المكب، اجتمع 
دويكات مع رئيس المجلس المهندس 
وليد العبــادي، ونائبه الدكتور عصام 
نــزال، وعدد مــن أعضــاء المجلس، 
إضافة إلى المدير التنفيذي للمشروع 
المهنــدس هانــي شــواهنة، وطاقم 

االدارة. 
واســتمع دويكات الــى عرض مفصل 
عــن المشــروع منذ بداية تأسيســه، 
وحتى الوقت الحالي. والخطوات التي 
اتبعت في بناء هذا المكب من تبطين 

وتجميــع للعصارة وعزل للنفايات عن 
الهــواء المحيط، من خــالل التغطية 

اليومية التي تتم داخل الموقع. 
وأكــد المحافــظ أهميــة المشــروع، 
لخدمــة  عليــه  الحفــاظ  وضــرورة 
المواطنيــن، وقــال إن هــذا المكب 
حــل مشــكلة العديــد مــن المكبات 
العشــوائية التــي كان يتم فيها حرق 
مفتوح للنفايات بشكل دائم، وقال إن 
هذه المكبات كانت تشكل خطراً كبيراً 

على المواطنين.
وفــي هــذا الســياق التقــى دويكات 
امس مــع وفد من جمعيــة طوباس 
الخيرية وضم الوفد رئيســة الجمعية 
مها دراغمــة وأمينــة الصندوق هبة 
صوافطــة واالخصائيــة االجتماعيــة 
ايمــان مبســلط ومنســقة برنامــج 
الخدمــة القانونيــة واالجتماعية في 

الجمعية غادرة شديد.

وأشارت شديد إلى أن الجمعية قامت 
باستحداث برنامج الخدمة االجتماعية 
والقانونيــة منــذ شــهر آب من عام 
2011، وذلك بالشراكة مع مركز المرأة 
القانوني واالجتماعي، بدعم  لإلرشاد 
من مؤسسة دروسوس السويسرية، 
وأشــارت إلى أن البرنامــج قائم على 
شــقين (اجتماعي، وقانوني)، وبينت 
أن الشق القانوني يتمثل بعقد لقاءات 
توعيــة قانونية في مقر االتحاد العام 
للمرأة الفلسطينية فرع جنين، كل يوم 
ثالثــاء من األســبوع، وقالت في هذا 
اللقاء يتم اســتقبال النساء المعنفات، 
أو اللواتي يعانين من مشاكل مادية 
صعبة، ولهن قضايا اجتماعية معقدة، 
من أجل طلب اإلســناد واالستشــارة 
مــن محاميات المركــز لتمثيلهن في 

المحاكم النظامية والشرعية.

 وزارة الثقافة بطولكرم تنظم عددا من
 الفعاليات ضمن برنامج «أنا ألعب» 

طولكرم - الحياة الجديدة – نظمت 
وزارة الثقافــة فــي طولكرم مجموعة 
مــن الفعاليات ضمن برنامج األطفال 
«أنــا ألعب» في مركز تدريب وتطوير 
القــدرات ببلديــة طولكــرم، ضمــن 
سلســلة فعالياتهــا لتطويــر الحيــاة 
الثقافيــة فــي المحافظــة، وضمــن 
نشــاطاتها في المخيمــات الصيفية 
بحضور عبد الفتاح الكم، مدير مكتب 
وزارة الثقافة، ومها حنون مديرة مركز 
تدريب وتطوير القدرات التابع لبلدية 

طولكرم. 
وقالــت حنــون أن هــذه األنشــطة 

والفعاليات موجهــة إلى األطفال من 
أبناء العامــالت، حيث تواجه األمهات 
العامالت صعوبة في رعاية األبناء أثناء 
عطلتهم الصيفية، وبالتالي فإن هذا 
البرنامج يهدف إلى قضاء وقت الفراغ 
بكل ما هو مفيد من أنشــطة وألعاب 
تفريغيــة، تعمــل علــى تعزيز وصقل 

شخصية الطفل.
مــن جانبه، أكــد الكم، علــى أهمية 
دمــج األطفال في المخيمات والبرامج 
الصيفيــة واألثر اإليجابي الذي تتركه 
فــي نفوســهم، وفي تعديــل بعض 
السلوكيات السلبية والترفيه والقراءة 

واللعب، ما يزيد من قدرة األطفال على 
التفريغ والمشاركة الفاعلة. 

ونفــذ األطفال العديد من األنشــطة 
والفعاليــات كالرســم علــى الوجــوه 
والكرتون، والغناء والدبكة الشــعبية، 
والكتابــة اإلبداعيــة، والعديــد مــن 
الفقرات والتي أشــرف عليها مجموعة 
من المتطوعيــن والمتطوعات: وهم 
سيما دبدوب، لما اللبدي، هيا الشامي، 
رماح عمر، سعد محفوظ، ندى اللبدي 
وآيــة أبو اســنينة، بجو مــن البهجة 
والسرور، أسهمت في تخفيف الضغط 

النفسي الذي يعانيه األطفال.


