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*
معرض التصفيات األمريكية

وصلتنا شحنة جديدة
*

مالبس رجالية ونسائية ووالدية
تنزيالت 25 %

•بدالت رجالي بكافة األلوان و األحجام 	
•أحذية رجالي ونسائي 	

مخدات • فرش – حلف – شراشف – 	

والنسائية  الرجالية  املالبس  أنواع  جميع  من  كبيرة  كميات  •لدينا  	
والوالدية من أشهر املاركات األمريكية

نرحب بزيارتكم
مواعيد الدوام : من الساعة العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساًء

ما عدا أيام اجلمعة

معرض التصفيات األمريكية
البيرة – البالوع – خلف بالزا مول

تلفون 022421160
لإلطالع على التفاصيل يرجى الدخول الى املوقع األلكتروني

www.pdic.ps
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كلية بيت حلم للكتاب املقدس
اعــــــــــالن

اللغة  تعلن كلية بيت حلم للكتاب املقدس عن دورة محادثة وتقوية في 
االجنليزية في ثالثة مستويات مبتدئ / متوسط / متقدم، وذلك ابتداء من 

2012/11/12 ولغاية 2012/12/19

أيام الدورة: االثنني واألربعاء )يومني في األسبوع(
مواعيد الدورة : من الساعة 4:00 – 6:00 

مدة الدورة: 6 أسابيع
تكاليف الدورة:  250 شيكال  )تدفع عند التسجيل(

•يكون أول لقاء لفحص املستوى 	
• مساء اخلميس 2012/11/8 الساعة 3:00 – 5:00	

• مساء اجلمعة 2012/11/9 الساعة 1:00 – 3:00	
ويكون أول يوم دوام وتدريس فعلي 

االثنين 2012/11/12  
في تمام الساعة 4:00 ولغاية 6:00 مساء

ملزيد من املعلومات أو التسجيل :
الرجاء االتصال على هاتف رقم 2741190 أو احلضور شخصيًا )للتسجيل 

والدفع( ملبنى الكلية يوميًا 9:00 – 3:00. ما عدا أيام السبت واألحد. 
وما زالت دورة اللغة العبرية قائمة

وما زال باب التسجيل مفتوحا 
التوفل: ما زال باب التسجيل مفتوحا

رويترز القدس	-	اعمدة	الدخان	تتصاعد	من	اطارات	مشتعلة	فوق	مقطع	اجلدار	الفاصل	في	مخيم	شعفاط.	

بيرزيت	-	دميا	دعنا	-	عقد	مركز	إعالم	
حقوق	اإلنسان	والدميقراطية	"	شمس"	لقاًء	
	"	في	كلية	 الطفل	 اتفاقية	حقوق	 	" 	 ح��ول	
عدد	 بحضور	 ب��ي��رزي��ت	 جامعة	 ف��ي	 احل��ق��وق	
من	طلبة	الكلية	،	وقد	افتتحت	اللقاء	ميادة	
باملركز	 معرفة	 "ش��م��س"،	 مركز	 م��ن	 زي��دان��ي	
واملشروع	،	وقالت	إن	الورشة	تأتي	ضمن	برنامج	
تعزيز	مفاهيم	حقوق	اإلنسان	وسيادة	القانون	
لطلبة	اجلامعات	،	بدعم	ومتويل	من	برنامج	
كلية	 مع	 وبالشراكة	 اإلمنائي	 املتحدة	 األمم	

احلقوق	في	جامعة	بيرزيت	..	
بكيرات	 فائز	 الدكتور	 ق��ال	 	، جانبه	 وم��ن	
جامعة	 في	 احلقوق	 كلية	 في	 القانون	 أستاذ	
تعتبر	 الطفل	 ح��ق��وق	 اتفاقية	 إن	 ب��ي��رزي��ت	
الصك	القانوني	الدولي	األول	الذي	يلزم	الدول	
السلسلة	 قانونية	بدمج	 ناحية	 األط��راف	من	
املدنية	 احلقوق	 أي	 اإلنسان،	 الكاملة	حلقوق	
الثقافية	 احل��ق��وق	 إل��ى	 إض��اف��ة	 والسياسية،	
واالجتماعية	واالقتصادية	،	حيث	اعتمدت	
واالنضمام	 وال��ت��ص��دي��ق	 للتوقيع	 وع��رض��ت	
مبوجب	قرار	اجلمعية	العامة	لألمم	املتحدة	
	- الثاني1989	 تشرين	 	20 في	 امل��ؤرخ	 	25/44
تاريخ	بدء	النفاذ:	2	أيلول	1990،	وفقا	للمادة	
49	و	تتضمن	االتفاقية	54	مادة،	وبروتوكوالن	
اختياريان	،	وعلى	اتفاقية	حقوق	الطفل	لسنة	
1989	التي	وافقت	عليها	اجلمعية	العمومية	

لألمم	املتحدة	بتاريخ	1989/11/20م	.
وأضاف	:	إن	حقوق	الّطفل	تشمل	احلق	في	
باالحتياجات	 الّصلة	 ذات	 واحلقوق	 احلياة،	
م��ع��اي��ي��ر	معيشّية	 وف���ق	 ل��ل��ب��ق��اء،	 األس��اس��ّي��ة	
والكساء،	 الالئق،	 الّسكن	 في	 كاحلّق	 مالئمة،	
والغذاء،	واحلّق	في	اخلدمات	والّرعاية	الّصحّية	
املتطّلبات	 ت��ل��ّب��ي	 ال��ت��ي	 وت��ض��ّم	احل��ق��وق	 ك��م��ا	
في	 ك��احل��ّق	 للّطفل،	 امل��ت��وازن	 للّنمو	 اخل��اّص��ة	
الّتربية	والّرعاية	األسرية	والّرعاية	البديلة،	
في	 وامل��ش��ارك��ة	 وال��ّت��رف��ي��ه	 وال��ّل��ع��ب	 والّتعليم،	
الّثقافّية	 واخلصوصّية	 الّثقافّية،	 األنشطة	
واملعتقد	،	وتشمل	أيضا	مجموعة	من	احلقوق	
ال��ت��ي	ت��ك��ف��ل	م��ش��ارك��ة	األط���ف���ال	ف���ي	جميع	
له	 وتسمح	 تخّصهم،	 التي	 واألعمال	 القرارات	
ومجتمعاتهم،	 أسرهم،	 في	 نشطة	 أدوار	 بلعب	
ودولهم،	وفقًا	لسّنهم	ودرجة	نضجهم	،	وتضّم	

احلقوق	التي	تكفل	للّطفل	كّل	أنواع	احلماية	
من	جميع	أشكال	سوء	املعاملة	واإلهمال	والعنف	
والّتعذيب	واالضّطهاد	واالستغالل	االقتصادي	
واجلنسي	،	واحلماية	أثناء	املنازعات	املسّلحة	
والّتوّرط	بها	،	واحلماية	من	الوقوع	في	فّخ	املواد	
إضافة	 بصّحتهم،	 الّضارة	 واملمارسات	 املخدرة	
إلى	حماية	األطفال	الاّلجئني	واألقّليات	وذوي	

اإلعاقة	واألطفال	في	نزاع	مع	القانون.
وأوضح	بكيرات	أن	حماية	الطفولة	تعتبر	
من	األولويات	الوطنية	حيث	تتدخل	العديد	
من	القطاعات	بصفة	مباشرة	في	وضع	البرامج	
واآلليات	وفق	توجهات	وطنية	طموحة	تراعي	
واإلمكانيات	 املستهدفة	 الفئات	 خصوصيات	
التشريع	 مقتضيات	 م��ع	 وتتماشى	 املتوفرة	
األممي،	 املستوى	 على	 واالخ��ت��ي��ارات	 ال��دول��ي	
إمنا	 الطفل	 حماية	 مفهوم	 أن	 م��ن	 وانطالقا	
التمتع	مبختلف	 ف��ي	 األس��اس��ي	 احل��ق	 يعني	
التدابير	الوقائية	،	ذات	الصبغة	االجتماعية	
األحكام	 من	 وبغيرها	 والصحية	 والتعليمية	
واإلجراءات	الرامية	إلى	حمايته	من	كافة	أشكال	
العنف	أو	الضرر	آو	اإلساءة	البدنية	أو	املعنوية	
أو	الصبغة	أو	اإلهمال	أو	التقصير	التي	تؤول	
إلى	إساءة	املعاملة	أو	االستغالل	،	فقد	تعددت	
ب��رام��ج	ح��م��اي��ة	ال��ط��ف��ول��ة	وت��ن��وع��ت	لتشمل	
اخلصوصية	 االحتياجات	 ذات	 الفئات	 جل	
على	 تنفيذها	 ف��ي	 البرامج	 ه��ذه	 واعتمدت	
متدخلني	من	مختلف	االختصاصات	واملجاالت	

والقطاعات.
وقال	:	إن	هناك	أهمية	إلى	اعتبار	مصلحة	
الطفل	الفضلى	في	اتخاذ	اإلجراءات	اإلدارية	
التشريعية	 الناحية	 فمن	 	، التشريعية	 أو	
التشريعات	 وت��وح��ي��د	 إل���ى	حت��دي��ث	 ن��ح��ت��اج	
وإزالة	التعارض	فيما	بينها	في	الوطن	فنجد	
أن	القانون	املطبق	بالضفة	الغربية	هو	القانون	
األردني	رقم	)16(	لسنة	1954	)قانون	إصالح	
األحداث	 املجرمني	 وقانون	 املطبق	 األح��داث(	
غزة،	 بقطاع	 1937املطبق	 لسنة	 البريطاني	
وننوه	الى	أن	احلدث	اجلانح	)	املجرم	(	ضحية	
في	 اجل��رمي��ة	 أن	 و	 وبيئية	 ع��وام��ل	شخصية	
من	 ال	 املجتمع	 صنع	 م��ن	 منها	 كبير	 ج��ان��ب	
ص��ن��ع	احل����دث	ن��ف��س��ه	،	وب��ال��ت��ال��ي	مي��ك��ن	من	
خ��الل	اإلج����راءات	السليمة	إع���ادة	احل���دث	)	

في	 يسهم	 لكي	 املجتمع	صاحلًا	 إل��ى	 	) املجرم	
الكرمي.	وال	يعقل	 بناء	املجتمع	الصالح	احلر	
أن	ي��ك��ون	ال��ق��ان��ون	ال���ذي	ي��ه��دف	إل��ى	حماية	
احلدث	املجرم	وإعادة	تأهيله	وإصالحه	عامل	
بأن	يؤدي	إلى	القضاء	عليه	عبر	فرض	عقوبة	
عليه	كعقوبة	الشخص	الكامل	األهلية	فإن	كان	
ذلك	فال	يوجد	عدالة	بصدد	ذلك.																																																																																																					
نشر	 أهمية	 على	 بكيرات	 الدكتور	 وش��دد	
التعليم	 بأهمية	 األس���ر	 ص��ف��وف	 ف��ي	 ال��وع��ي	
والتقدم	 بالنهضة	 القيام	 في	 ودوره	 ومكانته	
واملجتمعات	 األف�������راد	 ح���ي���اة	 ف���ي	 وال���ت���ط���ور	
واألمهات	 اآلب�����اء	 إق���ن���اع	 م��ح��اول��ة	 وك���ذل���ك	 	،
التعليم	 إل������ى	 أب���ن���ائ���ه���م	 دف������ع	 	ب������ض������رورة	
التقنيات	 إدخ����ال	 ض����رورة	 يتطلب	 ول��ك��ن	 	،
اجلو	 وتهيئة	 التعليم	 وس��ائ��ل	 ف��ي	 احل��دي��ث��ة	
األنشطة،	 جانب	 وتفعيل	 املناسبني	 وامل��ك��ان	
لديه	 م��ا	 الطفل	 ليخرج	 كبير	 متسع	 وخلق	
من	إب��داع��ات	وم��ه��ارات	وم��واه��ب،	حتى	تكون	
محبوبة	في	نفوس	الطالب،	وأن	تواكب	مدارس	

الدولة	املتغيرات	..	
وأضاف	:	أنه	وعلى	الرغم	من	عدم	انضمام	
اتفاقية	 إلى	 الفلسطينية	 الوطنية	 السلطة	
إال	 	، موضوعية	 الع��ت��ب��ارات	 الطفل	 ح��ق��وق	
الدولية	 ل��الت��ف��اق��ي��ات	 ال��ص��ارم	 التنفيذ	 أن	
بغاية	 مسألة	 ه��ي	 بها	 امللحقة	 وال��ت��وص��ي��ات	

األهمية	.
وفي	نهاية	اللقاء	،	أوصى	املشاركون	بضرورة	
على	 العمل	 بضرورة	 الدولي	 املجتمع	 مطالبة	
الفلسطيني،	 للطفل	 الالزمة	 احلماية	 توفير	
وك��ش��ف	مم��ارس��ات	االح��ت��الل	ف��ي	ح��ق	أطفال	
فلسطني	عبر	وسائل	اإلعالم	واحملافل	الدولية	
املعنية	بحقوق	اإلنسان	،	والدعوة	إلى	محاكمة	
الطفل	 انتهكوا	حقوق	 الذين	 مجرمي	احلرب	
الفلسطيني	،	وتوعية	اآلباء	واألمهات	بأساليب	
اإلرشاد	والتوجيه	التربوي	والنفسي	ليتعاملوا	
مع	أبنائهم	بطريقة	علمية	وسليمة	واالهتمام	
مالئمة	 وصحية	 غذائية	 خ��دم��ات	 بتقدمي	
ألطفال	فلسطيني	احملتاجني	بصورة	مستمرة	
مبا	يكفل	لهم	النمو	السليم	،	وتطوير	أساليب	
في	 املستخدمة	 وال��ت��رب��وي	 النفسي	 اإلرش����اد	
مراحل	التعليم	األساسي	وتدريب	املتخصصني	

ورفع	مستوى	كفاءتهم	املهنية.

يدعو	إلنشاء	نيابة	خاصة	باألحداث	اجلانحني

لقاء في جامعة بيرزيت حول "إتفاقية حقوق الطفل" 

بيت	حلم	–ناصر	بنورة	-	شاركت	جمعية	
احلياة	البرية	في	فلسطني	هذا	االسبوع	،	في	
عدة	اجتماعات	بيئية	في	العاصمة	اليونانية	
البحر	 ل���دول	ح��وض	 االع���الم	 م��رك��ز	 عقدها	
املدني	واملنظمات	 املتوسط	ملنظمات	املجتمع	

البيئية.	
ف����ؤاد	كوكالي	 ال��ن��ائ��ب	 وم��ث��ل	اجل��م��ع��ي��ة	
رئيس	الهيئة	االدارية	وعماد	االطرش	املدير	
التنفيذي	للجمعية	والعضو	املنتخب	الدارة	
مركز	االعالم	االقليمي	،	باالضافة	الى	الشبكة	
العربية	للبيئة	والتنمية-	رائد-	ووفد	برملاني	
محمد	 د.	 ال��ن��ائ��ب��ني	 ف��ي	 مت��ث��ل	 فلسطيني	
.	عيسى	 ود	 االخ����رس	 رض����وان	 ود.	 ح��ج��ازي	

وزارة	 البيئية	في	 املصادر	 عدوان	مدير	عام	
شؤون	البيئة	.

العمل	 ورش���ة	 االج��ت��م��اع��ات	على	 ورك���زت	
البيئية	 وال��ق��ض��اي��ا	 ب��ال��ب��رمل��ان��ي��ني	 اخل��اص��ة	
ف��ي	اق��ل��ي��م	ال��ب��ح��ر	امل��ت��وس��ط	،	ح��ي��ث	شارك	
من	 والعربية	 االوروبية	 ال��دول	 من	 برملانيون	
الشرق	االوسط	وشمال	افريقيا	ومتيز	الوجود	
	. د	 القاها	 وبكلمة	 فعال	 بشكل	 الفلسطيني	
محمد	حجازي	نيابة	عن	السلطة	والوفد	اوجز	
فيها	كيف	يقوم	االحتالل	االسرائيلي	بتدمير	
البيئة	والطبيعة	الفلسطينية	بكامل	قدراته	
املياه	 والياته	حتى	يستطيع	السيطرة	على	

والهواء	والثروات	الطبيعية	.

ك��م��ا	ط��ال��ب	ب��وض��ع	م��ي��ث��اق	ش���رف	بيئي	
اخلروقات	 ك��ل	 ض��ب��ط	 ع��ل��ى	 تعمل	 وق���وان���ني	

وخاصة	من	قبل	االحتالل	االسرائيلي	.	
كيف	ميكن	 ط��رح	 اللقاء	مت	 نهاية	 وف��ي	
العلمية	 القضايا	 البرملانيني	في	 تفعيل	دور	
الداخلي	 ال��وض��ع	 ب��ه��دف	م��راق��ب��ة	 واب��ح��اث��ه��ا	
ومتابعة	 ومراقبة	 امليدانية	 االبحاث	 واجراء	
ما	قد	يجري	على	املستويات	الوطنية	ودراسة	
اجلزء	الذي	يعيشون	فيه	وربط	هذه	االبحاث	
الوطنية	واالقليمية	 املستويات	 على	جميع	

والدولية	.
ومت	خ��الل	ه��ذه	ال��ل��ق��اءات	زي���ارة	البرملان	

اليوناني	وجامعة	اثينا	واملتحف	اليوناني	.

جمعية احلياة البرية تشارك
في اجتماعات بيئية باليونان

محاضرة علمية لطلبة قسم صحة البيئة 
واملجتمع واخرى ألعضاء الهيئة التدريسية 

في اجلامعة العربية األميركية
ورشة	علمية	متخصصة	ألعضاء	 األميركية	 العربية	 اجلامعة	 �	نظمت	 �	علي	سمودي	 جنني	
هيئتها	التدريسية	حول	"االجتاهات	احلديثة	في	التدريس-	النظرية	البنائية"،	بإشراف	جلنة	

اجلودة	والنوعية	في	مكتب	نائب	رئيس	اجلامعة	لشؤون	التخطيط	والتطوير.
	وقدم	الورشة	الدكتور	مروان	أبو	الرب	من	قسم	التربية	في	كلية	العلوم	واآلداب،	والتي	تأتي	

ضمن	سلسلة	ورش	التطوير	املهني	التي	تنفذها	اجلامعة	لألكادمييني	العاملني	فيها.
الدكتور	حسن	حنايشة	 األستاذ	 والتطوير	 التخطيط	 لشؤون	 اجلامعة	 رئيس	 نائب	 افتتح	 	
احلديثة	 التربوية	 التدريس	 أساليب	 أهمية	 على	 وأك��د	 باحلضور،	 فيها	 رح��ب	 بكلمة	 الورشة	
التدريسية	 الهيئة	 أعضاء	 اجلامعة،	من	خالل	تطوير	قدرات	 التعليمي	في	 باملستوى	 باالرتقاء	
واطالعهم	على	كل	ما	هو	جديد	في	العلوم	وأساليب	التدريس	وتطبيقها	لتتالءم	مع	االحتياجات	

التعليمية	املتغيرة	للطلبة.
	وركزت	الورشة	على	كيفية	تطبيق	الطريقة	البنائية	في	الغرف	الصفية	اجلامعية،	حيث	مت	
مناقشة	املواصفات	والشروط	التي	تستخدم	في	تقييم	املدرس	اجلامعي	من	حيث	القوة	أو	الضعف،	
وعرض	طريقتني	من	تقنيات	التعليم	غير	املباشر	والتي	تركز	على	أن	الطالب	هو	محور	العملية	

التعليمية	التعلمية	وإمكانية	تطبيقهما.
البنائية	حسب	"بياجيه	وفيجتوسكي"	وفوائدها	ومزاياها،	 النظرية	 	ومت	مناقشة	مفهوم	
واألساليب	التي	ينبغي	على	املدرس	تبنيها	وإتباعها	في	الغرف	الصفية	لتعزز	النظرية	البنائية	
في	التعليم،	حيث	قسم	املشاركون	في	الورشة	الى	مجموعات	ومت	من	خاللها	تبادل	اآلراء	واألفكار	
بهدف	تبني	استراتيجيات	تعليمية	تعلمية	غير	مباشرة	قائمة	على	النظرية	البنائية،	من	شأنها	
تنمية	مهارات	التفكير	العليا	لدى	طلبة	اجلامعة	لتتناغم	مع	االجتاهات	احلديثة	في	التعليم.

األمريكية	 العربية	 اجلامعة	 في	 املساندة	 الطبية	 العلوم	 كلية	 الصعيد،	عقدت	 ذات	 وعلى	 	
البيئة	 قسم	صحة	 لطلبة	 تدريبية	 علمية	 محاضرة	 االيطالية	 بولونيا	 جامعة	 مع	 وبالتعاون	
واملجتمع	حول	األساليب	احلديثة	واملتقدمة	في	معاجلة	النفايات	الصلبة	مبا	فيها	الذبال	وإعادة	
التدوير.		وألقت	احملاضرة	الدكتورة	إلينا	فرانسيا	من	اجلامعة	االيطالية	بحضور	عميد	الكلية	
الدكتور	كمال	ضميدي،	ومنسق	قسم	صحة	البيئة	واملجتمع	الدكتور	يوسف	القاروط،	حيث	قدمت	
للطلبة	شرحا	مفصال	بالنماذج	والصور	حول	اآلليات	واألساليب	العلمية	احلديثة	التي	تستخدم	
عامليا	ملعاجلة	النفايات	الصلبة	وإعادة	تدويرها	األمر	الذي	من	شأنه	حماية	الطبيعة	من	امللوثات	

مبختلف	أنواعها	واحلفاظ	على	املواد	وإعادة	استخدامها	مرة	أخرى	بتكلفة	اقل.
	وتفاعل	الطلبة	مع	احملاضرة	وقدموا	العديد	من	االستفسارات	حول	آليات	معاجلة	النفايات	

وفوائد	املشروع	على	البيئة	الفلسطينية.
بولونيا	 املوقعة	مع	جامعة	 االتفاقية	 تأتي	ضمن	 ان	هذه	احملاضرة	 الدكتور	ضميدي،	 وأكد	 	
االيطالية	بهدف	تدريب	طلبة	اجلامعة	في	مشروع	"حتويل	وتدوير	النفايات	في	قرية	اجللمة"	
والتي	من	شأنها	إتاحة	املجال	لتدريب	طلبة	تخصص	صحة	البيئة	واملجتمع	ميدانيا	في	املشروع،	
وتبادل	اخلبرات	مع	دائرة	البيئة	والهندسة	املدنية	في	جامعة	بولونيا	اضافة	للقيام	باألبحاث	

والدراسات	املشتركة	على	مستوى	طلبة	اجلامعة".

اختتام دورة تدريبية في غزة
حول آليات اإلرشاد النفسي

تدريبية	 دورة	 املجتمعي	 للتأهيل	 ال���وداد	 اختتمت	جمعية	 اخل���اص-	 مل��راس��ل	ے	 غ��زة-	
بعنوان	"آليات	اإلرشاد	النفسي	"	لطلبة	اجلامعات	وذلك	ضمن	فعاليات	برنامج	البحث	العلمي	

والتدريب.
وقالت	هديل	مبارك	مسئولة	البرنامج	"	إن	التدريب	يهدف	إلى	تأهيل	الطلبة	واخلريجني	لسوق	
العمل،	وبناء	قدراتهم	املهنية	والتدريبية،	والتعرف	على	أساسيات	اإلرشاد	النفسي".	وأضافت	أن	
التدريب	يشتمل	على	املواضيع	التالية	)آليات	اإلرشاد	النفسي،	دراسة	احلالة	ومراحلها	وأهدافها	
وأهميتها،	التعرف	على	الزيارات	املنزلية	اإلرشادية	وأهميتها	وآدابها،	املقابلة	اإلرشادية	ووسائلها	

وأساليب	جناحها،	التدريب	العملي	على	أداء	املقابلة	اإلرشادية(.
وذكرت	مبارك	أن	التدريب	نفذه	مختصني	عاملني	في	املجال	النفسي	واالجتماعي	بجمعية	
أيام	 أربعة	 النفسي	واخلدمة	االجتماعية،	واستمر	ملدة	 الوداد	استهدف	طلبة	وخريجي	اإلرشاد	

متتالية	وبواقع	)12(	ساعة	تدريبية	.
ومن	جهتهم	أبدى	املشاركني	تفاعلهم	واستجاباتهم	حول	املوضوعات	املطروحة،	مطالبني	بعقد	

العديد	من	الدورات	التي	تفيدهم	في	حياتهم	العلمية	والعملية.

عنصر من الضابطة اجلمركية برام الله 
يصاب برصاصة من سالحه باخلطأ 

رام	الله-	اصيب	احد	افراد	الضابطة	اجلمركية،	ظهر	امس	،	برصاصة	خرجت	من	سالحه	باخلطأ	
في	مدينة	رام	الله.	وأفادت	دائرة	االعالم	في	الضابطة	اجلمركية	،بأنه	من	خالل	التحقيقات	االولية	
،	تبني	ان	احد	افراد	الضابطة	اجلمركية	وخالل	نوبة	احلراسة	في	مقر	الضابطة	مبنطقة	ام	الشرايط	

انفلتت	رصاصة	من	سالحه	باخلطأ	ودخلت	من	خاصرته	اليمنى	وخرجت	من	حتت	إبطه.
وأضافت	الضابطة	،	انه	جرى	نقل	املصاب	الى	مستشفى	رام	الله	وأجريت	له	عملية	جراحية	

ووضعه	الصحي	مستقر	حاليا.
وأوضحت	ان	الشرطة	فتحت	حتقيقا	باحلادث.

معهد الطنطور املسكوني 
يعقد ندوة دينية

القدس	-	أبو	انطون	سنيورة	-	عقد	
للدراسات	 املسكوني	 الطنطور	 معهد	
الالهوتية	ندوة	بعنوان:	"رجاء	واحتاد	
ل��ت��ع��ي��ش	امل��س��ك��ون��ي��ة	ال����ي����وم".	وذل���ك	
مبناسبة	االحتفال	مبرور	اربعني	عاما	

على	تأسيسه	في	االرض	املقدسة.
ال���ن���دوة	م���داخ���الت	القت	 	وت��خ��ل��ل	
الضوء	على	اجنازات	املعهد	منذ	تأسيسه	
اليوم	وعلى	فعالياته	في	مجال	 وحتى	
االرض	 ف��ي	 املسكونية	 وال����روح	 احل����وار	

املقدسة.
	وش��ارك	في	تقدمي	املداخالت	األب	
باتريك	غافني	واألب	اندريه	بيرميليه	
والدكتورة	ماري	تامر	واألب	فرانس	بوان	
واملطران	منيب	يونان	واملنسنيور	ديفيد	

نيو	هاوس	وغيرهم.

االردن يسمح لكل عائلة 
فلسطينية تعبر حدوده 
بإدخال كمية محدودة 

من زيت الزيتون 
طولكرم	-	ملراسل	ے	اخلاص	-	أكد	
مصدر	مسؤول	في	وزارة	الزراعة	االردنية	
أن	ق��رار	منع	دخ��ول	زي��ت	ال��زي��ت��ون	في	
استثنى	 احل����دودي����ة	 امل���راك���ز	 م��خ��ت��ل��ف	
من	 الغربية،	 الضفة	 من	 القادم	 الزيت	
مع	 تنكات	 أرب��ع	 بإدخال	 السماح	 خالل	
كل	عائلة	قادمة	إلى	اململكة	عبر	جسر	
وذلك	 للمواطنني،	 كهدايا	 امللك	حسني	
في	إطار	اتفاق	جرى	بني	أعضاء	اللجنة	
الفنية	الزراعية	األردنية-	الفلسطينية	

مؤخرا.
ال���ه���دف	من	 إل����ى	أن	 امل���ص���در	 وأش������ار	
إدخ��ال	كميات	جتارية	 ال��ق��رار،	هو	منع	
توجيه	 رديئة،	حيث	مت	 نوعية	 وذات	
اجلمارك	 دائ��رة	 ال��ى	 رسمية	 مخاطبات	
العامة،	بعدم	السماح	بإدخال	أي	كميات	

من	زيت	الزيتون	مع	املسافرين.

جمعية "مرمي " تنظم 
أمسية لدعم مرضى 

سرطان الثدي 
ال���ن���اص���رة-	ن��ظ��م��ت	ج��م��ع��ي��ة	مرمي	
ملرضى	السرطان	في	ساحة	عني	العذراء	
خاصة	 أمسية	 ال��ن��اص��رة،	 مدينة	 ف��ي	
لدعم	مرضى	سرطان	الثدي،	مبناسبة	
ش��ه��ر	ال���دع���م	امل��ع��ت��م��د	ع��امل��ي��ا	لدعم	

املصابات	بسرطان	الثدي.
وتخللت	األمسية	التي	متت	خاللها	
إضاءة	ساحة	العني	باألضواء	الزهرية	
ال��ل��ون	وه��و	ال��ل��ون	ال���ذي	ي��راف��ق	حملة	
الدعم	العاملية	التي	تنطلق	في	تشرين	
أول	من	كل	عام	،	كلمات	لكل	من	محمد	
ح��ام��د	م��دي��ر	ع����ام	ج��م��ع��ي��ة	"م����رمي"	
ال���ذي	حت��دث	عن	 ال��س��رط��ان،	 ملكافحة	
اجلمعية	ومشاريعها	ونشاطاتها،	رئيس	
بلدية	الناصرة	رامز	جرايسي،	النائبني	

حنني	زعبي	ود.عفو	اغبارية.
فرقة	 قدمت	 األمسية،	 نهاية	 وف��ي	

"زمن"	العكية	وصلة	غنائية	خاصة.

املعتصمون امام مبنى الرئاسة 
يهددون باالضراب عن الطعام

ال��وزراء	مؤمترا	صحفيا	 أم��ام	مجلس	 الدكتوراه	 -	نظم	معتصمون	من	حملة	شهادة	 الله	 رام	 	
الرئيس	 للمطالبة	بإيجاد	فرص	عمل	لهم	بعد	مضي	30	يوما	على	اعتصامهم،	وتنفيذ	وعود	

بإيجاد	عمل	لهم.
	وقال	الدكتور	في	العالقات	الدولية	واالقتصادية	حسني	ميني	من	اخلليل،	إنهم	لم	يتلقوا	أي	
استجابة	ملطالبهم	ومعاناتهم	.	وأوضح	:	قمنا	بفك	االعتصام	في	املرة	األولى	بعد	أن	اصدر	الرئيس	
محمود	عباس	أوامره	بإيجاد	فرص	عمل	لنا	خالل	خمسة	أيام،	إال	انه	مضى	أكثر	من	17	يوما	
على	فك	االعتصام،	ولم	نتلق	أي	أمر	ايجابي	،	ونحن	معتصمون	منذ	عشرة	أيام	بعد	انتظار	دام	

أسبوعني	لتحقيق	قرار	الرئيس	.
وأشار	ميني		إلى	أن	الرئيس	:	أوعز	لرئيس	ديوان	الرئاسة	الدكتور	حسني	األعرج	إليجاد	فرص	
عمل	إال	انه	لم	يول	االهتمام	الكافي	وخالل	لقائنا	به	طلب	مني	التوجه	للقطاع	اخلاص،	ولم	جند	

أي	بوادر	حلل	مشكلتنا	في	إيجاد	فرصة	عمل	تعيل	أسرنا	.
تصعيدية	 هناك	خطوات	 أن	 اخلليل	 من	 اش��رف	حماد	 اإلداري	 القانون	 في	 الدكتور	 وأعلن	 	
سيتم	اتخاذها	مشيرا	إلى	احضار	عائالتهم	لالعتصام	أمام	مقر	الرئاسة،	وخوض	إضراب	مفتوح	

عن	الطعام.
وحتدث	حماد	عن	تعرضهم	ملضايقات	من	احلراس	أمام	مقر	الرئاسة،	والظروف	الصعبة	التي	

تعيشها	أسرهم.	

كشافة ومرشدات جنوب نابلس
تنفذ أنشطة تطوعية 

واملرشدات	 الكشافة	 ف��رق	 نفذت	 واإلع���الم-	 للصحافة	 ال��رواد	 الكتوت-	 غسان	 نابلس-	
التربية	والتعليم	في	جنوب	نابلس،	أنشطة	تطوعية	شملت	قطف	 في	مدارس	مديرية	
الزيتون	وتنظيف	املرافق	العامة،	تطبيقًا	للخطة	العامة	للنشاطات	الكشفية	الصادرة	عن	

قسم	النشاطات	الطالبية	في	وزارة	التربية	والتعليم.
وبإشراف	 الدكتور	محمد	عواد	 التربية	 السياق،	وبرعاية	ومتابعة	من	مدير	 وفي	هذا	
قسم	النشاطات	الطالبية	في	املديرية،	قامت	فرق	مدارس	ذكور	أوصرين	الثانوية	وذكور	
قبالن	األساسية	وذكور	قبالن	الثانوية	وذكور	مجدل	بني	فاضل	الثانوية	وبنات	جماعني	
وبنات	 الثانوية	 تلفيت	 وذك��ور	 الثانوية	 قصرة	 وبنات	 األساسية	 قبالن	 وبنات	 األساسية	
الزهراء	الثانوية	وذكور	عمر	بن	اخلطاب	األساسية	وذكور	بورين	الثانوية	وذكور	خالد	بن	
الوليد	األساسية	وذكور	يتما	األساسية	وذكور	عبد	الرحيم	عودة	األساسية،	بأعمال	تطوعية	
لترسيخ	مفهوم	العمل	التطوعي،	حيث	انخرط	الكشافة	واملرشدات	مع	املزارعني	في	قطف	
الزيتون	وتقليم	األشجار	وتنظيف	احلقول،	كما	شاركوا	في	تنظيف	املساجد	واملقابر	واألماكن	

العامة	في	قراهم.
الكشفية	 اللجنة	 وأع��ض��اء	 اإلرش��ادي��ة	 الكشفية	 الفرق	 ق��ادة	 النشاط	 ه��ذا	 في	 وش��ارك	
اإلرشادية	املدرسية	وجلنة	املديرية	املكونة	من	القادة	مشير	القاضي	وابراهيم	دوابشة	وبسام	
الباسط	 نصار	ولؤي	بني	فضل	وياسر	دوابشة	واشرف	بني	جابر	وإحسان	احلكواتي	وعبد	
ومشرفة	 األزع��ر	 القائد	جمعة	 الكشافة	 دويكات	وحامد	حج	محمد،	مبتابعة	من	مشرف	

املرشدات	القائدة	هدى	عيد.

النائب مصطفى البرغوثي:
القضاء االسرائيلي يتواطأ

مع انتهاكات اجليش 
الوطنية	 امل��ب��ادرة	 ال��ع��ام	حلركة	 االم��ني	 البرغوثي	 الدكتور	مصطفى	 النائب	 اك��د	 ال��ل��ه-	 رام	
ترتكب	بحق	 التي	 لالنتهاكات	 ومشرع	 ومتواطؤ	 نزيه	 االسرائيلي	غير	 القضاء	 ان	 الفلسطينية	

شعبنا	على	ايدي	اجلنود	االسرائيليني.
وقال	البرغوثي	ان	تبرئة	اجلندي	الذي	قتل	الطفل	احمد	موسى	)10	أعوام(	من	نعلني	قبل	اربع	
سنوات	رغم	اعترافه	بإطالق	رصاصتني	على	رأسه	خالل	تظاهرة	سلمية	ضد	اجلدار	الفاصل	في	
القرية	عام	2008		هو	تاكيد	اخر	على	تواطؤ	النيابة	االسرائيلية	واحملكمة،	حني	ادعت	القاضية	
ان	اطالق	الرصاص	على	راس	الطفل	موسى	لم	يكن	السبب	وراء	استشهاده	مع	ان	افادة	اجلندي	

تتضمن	اعترافا	بذلك	.
واضاف	النائب		البرغوثي	ان	"اقدام	احد	اجلنود	على	قتل	املواطن	هو	جرمية	حرب	تندرج	في	

اطار	جرائم	احلرب	التي	تقترقها	اسرائيل	بحق	شعبنا."
واشار	الى	ان	القضاء	االسرائيلي	هو	من	يوفر	الغطاء	النتهاكات	اجلنود	االسرائيليني	واملستوطنني	

مما	يشجعهم	على	ارتكاب	املزيد	من	االنتهاكات	ضد	الشعب	الفلسطيني.
ودعا	البرغوثي	الى	مالحقة	السلطات	االسرائيلية	في	محكمة	اجلنايات	الدولية	ومحاسبة	
املسؤولني	االسرائيليني	على	انتهاكاتهم،	مشيرا	الى	انه	بدون	ذلك	ستبقى	اسرائيل	ممعنة	في	

انتهاكاتها	اليومية.

متطوعو الدفاع املدني
يخمدون حريقًا شب بأراضي

قرية فقوعه بجنني
جنني	-علي	سمودي	-	اخمد	متطوعو	الدفاع	املدني	امس	النيران	التي	شبت	في	اراضي	املواطنني	

في	قرية	فقوعه	شرق	جنني.
وفي	تقرير	الدارة	العالقات	العامة	واالنسانية	في	الدفاع	املدني	،	افادت	انه	فور	االبالغ	عن	
احلريق	توجهت	فرقة	املتطوعني	الى	املوقع	وعملت	على	محاصرة	النيران	ومتكنت	من	اخمادها					

واحليلولة	دون	امتدادها	لالراضي	املجاورة.
واشار	مسؤول	فرقة	املتطوعني	في	القرية	مؤمن	سالمه	الى	أن	النيران	طالت	اكثر	من	)50(	
شجرة	زيتون	،		مؤكدا	ان	تدخل	الفرقه	حال	دون	وقوع	خسائر	كبيرة	في	أراضي	املواطنني	،	واحلد	

من	ألسنة	النيران	.	


