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CV ، الرجاء احضار االوراق التالية : صورة شخصية ، صورة عن الهوية

شركة شبكة التسويق الوطنية
تعلن عن حاجتها ملوظفات للعمل داخل مكاتبها في اخلليل 

شروط الوظيفة :-
•ان تكون من سكان مدينة اخلليل أو ضواحيها. 	

. • العمر بني 20 - 35	
•العمل ضمن فترات صباحية  أو مسائية . 	

•انهاء املرحلة الثانوية . 	
ميزات الوظيفة :-

•ساعات العمل قليلة . 	
•الراتب الشهري عاٍل وحسب الكفاءة . 	

•أمكانية التطور في العمل . 	
 لتقدمي الطلبات وحتديد موعد للمقابلة االتصال على الرقم

02-2295474
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إعالن هام 
الى خريجي اجلامعات العربية 

» من طلبة القانون الذي سيتقدمون الى امتحانات 
نقابة احملامني في القدس«

بدء التسجيل  لدورة :
امتحانات نقابة احملامني في القدس

لالستفسار والتسجيل االتصال على االرقام التالية :

•احملامي احمد صيام  	
0522929796 // 026263389

•احملامي مجدي زيد 	
0525814784 // 026286370
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Furnished Apartment for rent
شقة مفروشة لاليجار

لاليجار في منطقة بالوع البيرة  بالقرب من 
دوار جوال )خلف وزارة االتصاالت (

مجهزة  االول  الطابق  على  تقع  140م2  مساحتها  شقة  
تدفئة  توفر  مع  ممتازة  وبنوعية  جديد  باثاث  بالكامل 
خاص  موقف  مع  اجللوس  غرفة  في  وتكييف  مركزية 

للسيارة وتوفر مصعد في العمارة

للمعنيني االتصال على:

 جوال : 0599202212

للبيع

شقق سكنية
تقع في منطقة الطور ، مرخصة 

مساحات مختلفة  تناسب اجلميع 
واالسعار جيدة 

للمراجعة واالستفسار  االتصال على رقم : 

0525547638
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للبيع

رقم الهاتف :
00962777288879 /00962795519699

شــركــة نضال ابو كوش لالسكان
> يوجد لدينا عمارة استثمارية للبيع

•تتكون من اربع طوابق وكل طابق  يوجد به شقتان  	
• متر مربعا  مساحة كل شقة 150	

•ويوجد كراجات  تشطيبات سوبر ديلوكس  	

> > كما يوجد لدينا عمارتان حتت االنشاء
ز7/15)11(

الـسـلـطـة الـوطـنية الـفـلـسـطـيـنـيـة
سلطة  الطاقة واملوارد الطبيعية

Palestinian National Authority 
Energy & Natural Resources Authority

اعالن نقل مقر
صادر عن  سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية

الطاقة واملوارد الطبيعية عن نقل  تعلن سلطة 
مقرها احلالي الى املقر اجلديد  الكائن في :

رام الله - املصايف - عمارة الياسمني
بجانب عمارة امليلينيوم 

والذي يبعد عن املقر احلالي  مبا ال يزيد عن 200 متر مع 
العلم  ان ارقام الهواتف  لم يتم  اي تغيير عليها.

لالستفسار  الرجاء االتصال على :

هاتف رقم : 02-2986192 
سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية
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بشرى سارة جلميع بناتنا في منطقة رام الله والقدس
تعلن شركة الرضاء االمثل عن حاجتها الى 

موظفات للعمل داخل مقر الشركة
 باملواصفات التالية:

> شهادة جامعية.
> اخلبرة غير مهمة.

> العمل ضمن فترات صباحية او مسائية.
> ساعات العمل قليلة.

> امكانية التطور في العمل.
الرجاء االتصال على الرقم التالي :

)القدس ورام الله 02/2345940(

على من تتوفر بهم الشروط اعاله لتحديد موعد للمقابلة ما بني 
الساعة 11:00 صباحا و4:00 مساء.

الرجاء احضار السيرة الذاتية  مع صورة شخصية للمتقدمة 
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بشرى سارة جلميع ابنائنا في منطقة دورا
االعمار من فوق 20 سنة

•هل تبحث عن التميز بالعمل  	
•هل انت من املوظفني وبحاجة الى دخل اضافي 	
•هل انت من االشخاص الذين يبحثون عن عمل. 	

•هل حلمت بأن تعمل بشركة وتكون مديرها. 	
•هل تفكر باملستقبل وارهقك التفكير. 	

اسئلة كثيرة تراودك ولدينا احلل.
> امكانية العمل في الفترة الصباحية او املسائية.

> الدخل عالي وحسب الكفائة.
اذا كنت ممن ميتلك سيارة خصوصية. . الرجاء االتصال على 

االرقام التالية:  دورا/2288920 02
على من تتوفر بهم الشروط اعاله لتحديد موعد للمقابلة ما بني 

الساعة 11:00 صباحا و4:00 مساء.
الرجاء احضار السيرة الذاتية للمتقدمني للوظيفة 

مع صورة شخصية.

ز7/14)9(

فقد هوية
أنا أمل منر عبد عاصي  الله: أعلن  بيت لقيا - رام 
الرجاء  اجهل رقمها  التي  عن فقد بطاقة هويتي 
وله  شرطة  مركز  القرب  تسليمها  يجدها  ممن 

جزيل الشكر.

فقد هوية
رام الله: أعلن أنا حنان إبراهيم محمد منر عن فقد بطاقة 
ممن  الرجاء   )852564921( رقم  حتمل   التي  هويتي 

يجدها تسليمها القرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

تهنئة بعقد قران املهندس عبدالرزاق عماد حجاوي
 واآلنسة عبير عماد عبداحلق

وعموم  ربا  والدكتورة  سعد  واملهندس  رباح  املهندس  وأوالده  وزوجته  عوده  يحيى  احلاج  يتقدم   / نابلس 
العائلة بالتهاني والتبريكات للمهندس عبدالرزاق عماد حجاوي مبناسبة عقد قرانه على صاحبة الصون 
والعفاف اآلنسة عبير عماد عبداحلق ويتمنون للعروسني حياة ملؤها السعادة والهناء والذرية الصاحلة، 
آل  وعموم  وأوالده  وزوجته  حجاوي   عماد  األخ  العزيز  صديقهم  من  يتقدمون  السعيدة  املناسبة  وبهذه 

احلجاوي بالتهاني والتبريكات .

فقد جواز سفر اردني
ان��ا حسني  اعلن   - الله  رام   - التحتا  بيت ع��ور 
سفري  ج��واز  فقدت  باني  سليمان  سليمان  محمد 
ال��ص��ادر م��ن ع��م��ان، الرجاء  االردن���ي رق��م 479324 
مركز  اق���رب  ال���ى  بتسليمه  ال��ت��ل��ط��ف  وج���ده  مم��ن 

للشرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
اجل���دي���دة - ج��ن��ني - اع��ل��ن ان���ا وص����ال ق��اس��م 
ع����واد زق����زوق ع��ن ف��ق��د ه��وي��ت��ي ال��ش��خ��ص��ي��ة رق��م 
تسليمها  عليها  يعثر  مم��ن  ال��رج��اء   932926454

مشكورا القرب مركز للشرطة.

فقد هوية
اجللزون - اعلن انا زياد محمد منر مناصرة من 
مخيم اجللزون، عن فقد بطاقة هويتي الشخصية 
تسليمها  وج��ده��ا  مم��ن  ال��رج��اء   948710363 رق��م 

القرب مركز شرطة وله الشكر.

فقد هوية
ك��م��ال مفيد اح��م��د نعالوة  ان��ا  اع��ل��ن  اري��ح��ا - 
رقم  الشخصية  هويتي  فقد  عن  اريحا  سكان  من 
يسلمها  ان  عليها  يعثر  مم��ن  يرجى   921710539
العسلي  ن��ب��ي��ل  م��ك��ت��ب  او  ل��ل��ش��رط��ة  م��رك��ز  الق����رب 
ل��ل��خ��دم��ات - م��ق��اب��ل ال���ب���ري���د ب���اري���ح���ا - ت��ل��ف��ون 

2324045 او 2321945 2323445 وله الشكر.

دعوة لتعزيز احلماية الدستورية
 والقانونية والقضائية حلقوق اإلنسان

 " والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  إعللالم  مركز  عقد  ل  سمودي  علي  ل  جنني 
شمس" ورشة حول مدى انسجام القوانني الوطنية مع املعايير الدولية حلقوق 
اإلنسان،حضر اللقاء عدد من طلبة اجلامعات ،وافتتح الورشة عدلي الديك من 
مركز "شمس"،معرفًا باملركز واملشروع،وقال" أن الورشة تأتي ضمن برنامج تعزيز 
مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة القانون لدى طالب اجلامعات،بدعم ومتويل من 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
ومن جانبها،  قالت الناشطة النسوية متام قنيوي" أن بعض احلكومات حاولت 
التذرع باملعايير "الوطنية" وإعالء شأنها على حساب املعايير الدولية، بتأكيد 
أسبقية وأولوية القانون الداخلي على القانون الدولي، وذلك في محاولة للتحلل 
أحيانًا من االلتزامات الدولية التي متليها مواثيق حقوق اإلنسان من جهة وقواعد 

القانون الدولي من جهة أخرى".
والقانون  الوطني  القانون  بني  العالقة  مسألة  تثار  ما  غالبًا  أنلله  وقللالللت:" 
الدولي من جهة أخرى، ويكون األمر كذلك وعلى وجه اخلصوص عندما يتعلق 
املوضوع بقضايا حقوق اإلنسان، فاحلكومات تشلدد على »أحقّيتها« في تشريع 
قوانينها الداخلية متعكزة على قواعد قانونية دولية كاحترام مبدأ السيادة 
التي  الدولي،  القانون  الداخلية وغيرها من قواعد  الشؤون  التدخل في  وعدم 

يقرها ميثاق األمم املتحدة ووثائقها األساسية<
 واوضحت متام ، ان  هذه املبادئ تعتبر قواعدًا آمرة، أي ملزمة في القانون 
الدولي. في حني أن مؤسسات املجتمع املدني تشدد هي أيضًا على ضرورة مراعاة 
الدولية حلقوق  الشرعة  احترام  وبشكل خاص  الدولية  والتزاماتها  احلكومات 
اإلنسان واحلريات واحلقوق األساسية، وعدم التجاوز عليها بحجة اخلصوصية 

الثقافية والدينية وغيرها.
متعارضة  وقانونية  فقهية  وملللدارس  اجتللاهللات  هناك  أن  قنيوي،  وبينت 
الداخلي،وهو  األول  والدولي،االجتاه  الداخلي  القانونني  بني  العالقة  بخصوص 
إن  القول  إلى  الذي يذهب  وهو  الدولي،  القانون  الوطني على  القانون  أسبقية 
القانون الوطني )الداخلي( يتقدم على القانون الدولي، وبالتالي ميكن األخذ 
من القانون الدولي ما يتناسب مع القوانني الوطنية وتكييفه ليصبح منسجمًا 

مع الدستور الوطني.
على  الدولي  القانون  أسبقية  حللول  الدولي  الثاني  االجتللاه  أمللا   " واضافت   

القانون الوطني، وهذا االجتاه يعاكس االجتاه األول، وهو الذي يحدد أسبقية 
األحكام  من  كل  في  الوطنية  القوانني  على  الللدولللي،  القانون  قواعد  وأولللويللة 

الدولية والوطنية.
لتصبح  الوطنية  القوانني  لتكييف  يدعو  االجتلللاه  "هللذا  تقول  واردفلللت 
منسجمة مع القانون الدولي ، وبالتالي فإنه ال يضع حدودًا من السلطة الوطنية 
على القانون الدولي ، ذلك أن صالحيات الدول مستمدة من فكرة القانون، وهذا 
الللذي يجعل  األمللر  الللذي مينحها واليللة ممارسة هذه الصالحيات،  األخير هو 

القانون الدولي والوطني متالزمني في إطار نظام واحد هو »القانون«.
وحول  االجتاه الثالث قالت "نطلق عليه »املدرسة الثنوية « ،فالقانون الدولي 
والقانون الداخلي )الوطني( مجاالن مختلفان لإلجراءات القانونية، وال ينبغي أن 
يكون هناك تنازع بينهما، فهما مختلفان بسبب االختالف في: مصادرهما،أما في 
القانون الدولي فإن العرف بني الدول، إضافة إلى املعاهدات )التشريع الدولي(، 

األساس في مصادر القانون الدولي. 
واوضحت ،االجتاه الرابع التوفيقي، مضيفة  "ان املدرسة التوفيقية ترفض 
مع  تتفق  وال  »الدولي«  أي  )املعاكس(  الواحدي  أو  )الداخلي(  الواحدي  االجتاه 
القوانني  بللني  تللنللازع  املللدرسللة عللدم وجللود  ، وتفترض هللذه  الثنوي«  االجتلللاه » 
الداخلية والدولية، إذ إن نقطة البدء هي اإلنسان وعالقته بالدولة والقانون، 
ويقع الفرد في نطاقهما، ويذهب أصحاب هذا االجتاه للقول: إن القانون الدولي 
والداخلي )الوطني(: هما مجموعتان منسجمتان من املبادئ، وكل منهما مستقل 
عن اآلخر، ألنه موّجه إلى مجال محدد للسلوك اإلنساني ومنفرد إلى حد ما، 
العامة في مجملها تهدف إلى حتقيق رفاهية  لكنهما متفقتان في أن القواعد 

أساسية لإلنسان.
واملمارسات  السياسات  تكون  أن  املشاركون بضرورة  أوصى  اللقاء  نهاية  وفي   
وإلى  النواحي،  كافة  اإلنسان من  الدولية حلقوق  املعايير  كافة  تراعي  املطبقة 
املجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون  وذلك  اإلنسان  حقوق  لتعزيز  الشراكة   أهمية 
املدني سواء املنظمات احمللية  أو الدولية.واالستفادة من جتارب الدول في مجال 
تعزيز حقوق اإلنسان ،وإلى ترسيخ حقوق اإلنسان وتوطيد الدميقراطية وتقوية 
دولة احلق والقانون.وتقوية الرقابة الدستورية للقوانني، وإلى تعزيز احلماية 

الدستورية والقانونية والقضائية حلقوق اإلنسان.

اختتام أعمال املؤمتر الطبي الفلسطيني الرابع بالبيرة
اسلللتلللخلللدام ملللضلللادات احللليللويللة ملللن قللبللل االطللبللاء 
لكافة  مقاومة  جراثيم  تشكل  اهمها  اسباب،  لعدة 
حيوية  مضادات  انتاج  وعللدم  املستخدمة  االدويللة 
ملثل  الكبير  االقللتللصللادي  للتأثير  وكللذلللك  جلليللدة 

هذه املمارسة.
ثم قام الدكتور هشام دودين من جامعة القدس 
بللالللقللاء مللحللاضللرة عللن هشاشة الللعللظللام وانللتللشللارهللا، 
واهمية  العمر  منتصف  بعد  النساء  بني  خصوصا 
عن  اجلمهور  وتوعية  الظاهرة  هذه  اسباب  معرفة 

وجود هذه احلالة وطرق التعامل معها.
المللراض  مخصصة  وكانت  التالية  اجللسة  في 
الدم واالطفال والتي ادارها كل من د.هيام مرزوقه-
مدير مستشفى الكاريتاس لالطفال والدكتور فؤاد 
سللبللاتللني-اسللتللشللاري امللللراض اللللدم والللسللرطللان، قللام 
االطفال  امللراض  ابولبده-استشاري  بسام  الدكتور 
عن  بالتكلم  املللقللاصللد  مستشفى  ومللديللر  واللللوراثللله 
اخلريطة اجلسدية لالنسان واستخداماتها الطبية 
وعلى  االنسان  صحة  على  ذلك  وأثللر  الطبية  وغير 

مناحي احلياة االخرى.
اعصاب  استشاري  الدكتور سمير خليل  قام  ثم 
االطفال والرئيس السابق جلمعية طب االطفال في 
فلسطني بتنوير احلضور حول مرض التوحد لدى 
االطفال، اعراضه وطرق التشخيص املبكر والتعامل 
مع هكذا مرضى وتاثير املرض على املريض واالسرة 

واملجتمع بشكل عام.
استشاري  ابولبده  عبدالسالم  الدكتور  قام  ثم 
املللراض الللغللدد الللصللمللاء لللالطللفللال ورئلليللس اللجنة 
الللطللرق  عللن  للللللتللحللدث  وامللللؤمتلللر  للنقابة  العلمية 
احلديثة املتنوعة املستخدمة في محاولة السيطرة 
مضخات  مثل  االطللفللال،  عند  السكري  مللرض  على 
االوكللسلليللجللني وزراعلللللة الللبللنللكللريللاس والللبللنللكللريللاس 

الصناعي.
ثم بعد ذلك القى الدكتور رياض عامر استشاري 
مللوضللوع حديث  الللدم محاضرة قيمة عللن  املللراض 
االسلللتلللخلللدام فلللي الللطللب وهللللو اسلللتلللخلللدام الللبللالزمللا 

"الللصللفللائللح" وكلللذللللك اخللللاليلللا اجلللذعلليللة لللعللالج 
االمراض والفضاءات النسمة التي يقتمها هذا العالج 
للمرضى ورفع امكانية الشفاء من كثير من االمراض 

في حالة توسع االستخدام.
في موضوع قريب قام الدكتور اسامة البشتاوي 
رئيس جمعية اجلراحني الفلسطينية بالتطرق الى 
اخلاليا اجلذعية واستخداماتها وامكانية استخدامها 
الدم  بنوك  وتخزينها على شكل  اوسع  في مجاالت 
وسهولة احلصول عليها عن طريق تخزين دم احلبل 

السري الذي يتم التخلص منه اثناء كل والدة.
اما الدكتور امين حسني رئيس قسم الوراثة في 
جامعة النجاح فتطرق الى موضوع ارتباط طفرة في 
العامل اخلامس للتخثر الدموي "اليدن" مع فقدان 
عند  التاجي  القلب  مللرض  وكذلك  املتعدد  احلمل 
الفلسطينيني. وفي جلسة مخصصة ملواضيع الصحة 
العامة ادارها كل من الدكتور جهاد مشعل والدكتور 
الرمالوي  اسعد  الدكتور  قدم  عبداللطيف  فيصل 
املنقولة جنسيا خصوصا  االمللراض  محاضرة حول 
تاثير على  من  لها  ملا  واهميتها صحيا  النساء  عند 
احلمل واملواليد وكذلك اثر بعضها على صحة النساء 
على املدى البعيد، وتبني ان هناك ارتباط وثيق بني 
تدنى  وكذلك  االخضر  اخلط  داخللل  في  االزواج  كل 

مستوى التعليم في انتشار مثل هذه االمراض.
نتائج  باعطاء  ابراهيم  الشيخ  د.هبه  وقامت 
دراسة حول انتشار فيروس الكبد "ب"و "ج" عند 
غسيل  يستخدمون  الذين  الكلوي  الفشل  مرضى 
الكلى بشكل منتظم حيث بينت الدراسة أنه منتشر 
فترة  منذ  الكلى  يغسلون  الذين  املرضى  بني  اكثر 
طويلة. ثم قام الدكتور موسى هندية رئيس مختبر 
مستشفى الكاريتاس باحلديث عن خصائص فيروس 
الروتا املتسبب لالسهال خصوصا عند االطفال حيث 

متت دراسة هذا الفيروس في اجلنوب.
الهندي بتقدمي دراسة  اميرة  الدكتورة  وقامت 
حول انتشار االجسام املضادة لفيروس الكبد "ب" 

عند املتبرعني بالدم في فلسطني.

النقابة تدين مواصلة السلطات 
االسرائيلية استهداف الصحفيني

رام الله - وفا- أدانت نقابة الصحفيني، امس، مواصلة قوات االحتالل في استهدافها للصحفيني 
وتعريض حياتهم  للخطر أثناء تغطيتهم لألحداث وخاصة امليدانية منها، والتي كان آخرها باألمس 
اعتقال الصحفي 'بن اهرنرك' مراسل نيويورك تاميز األميركية بعد اعتقاله واحتجازه لعدة ساعات 
في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. وكشفت النقابة أن قوات االحتالل زادت من وتيرة انتهاكاتها 
في الفترة األخيرة بحق الصحفيني والصحفيات والتمادي في انتهاكاتها بحق الصحفيني األجانب 
العاملني في األرض الفلسطينية، وأن االعتقاالت واإلصابات التي يتعرضون لها تندرج ضمن سياسة 
االحتالل إلرهابهم ومنعهم من نقل احلقيقة. وكانت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي اعتدت 
على الصحفي 'بن اهرنرك' مراسل نيويورك تاميز األميركية بعد اعتقاله واحتجازه، وقال 'اهرنرك' 
إن جنود االحتالل اعتقلوه واقتادوه إلى نقطة عسكرية قريبة بدون أي سبب قبل اإلفراج عنه، وأنه 
يعمل منذ 14 يومًا في قرية النبي صالح ويعد تقريرًا شامال ومفصال عن أحداث القرية وانتهاكات 

االحتالل واحلياة اليومية للمواطنني.
اإلعالمية  واملؤسسات  واإلقليمية  العاملية  الصحافة  واحتلللادات  نقابات  كافة  النقابة  وطالبت 
واحلقوقية، ضرورة التحرك العاجل والفوري لوقف جرائم استهداف الصحفيني والصحفيات، واتخاذ 
املتورطني بارتكاب مثل هذه اجلرائم واالنتهاكات واالعتداءات على  القانونية بحق كل  االجللراءات 

احلقوق املكفولة بالقوانني واملواثيق واألعراف الدولية.

املركز الفلسطيني يفتتح فعاليات مسابقة احملكمة 
الصورية في مجال القانون اجلنائي الدولي

 غزة – محمد ياسني - افتتح املركز الفلسطيني 
من  األول  اليوم  فعاليات  السبت،  اإلنسان  حلقوق 
مسابقة احملكمة الصورية في مجال القانون اجلنائي 
أ.  املستشار  مللن  احملكمة  هيئة  وتللتللكللون  الللدولللي.  
كلثوم كنو رئيسة نادي القضاة في تونس "رئيسًا"، 
الللعللام للمنظمة  واحملللاملليللني علللالء شلللللبللي األمللللني 
العربية حلقوق اإلنسان "عضوًا"، ومحمود قنديل 
"عضوًا"، بحضور جمع من األكادمييني والقانونيني 
اجلامعات  في  احلقوق  كليات  وطلبة  واإلعالميني، 
وهي  املسابقة  فللي  املللشللاركللة  الللثللالث  الفلسطينية 

"فلسطني"، و"اإلسالمية" و"األزهر".
 تنظر احملكمة الصورية في قضية افتراضية 
وقد  حللرب.   جرائم  باقتراف  شبهات  خاللها  تثار 
اجلامعات  من  كل جامعة  من  10 طلبة  اختيار  مت 
 6 إلللى   تقسيمهم  جللرى  طالبًا،   30 بواقع  املشاركة 
والدفاع.   االدعللاء  أدوار  منها  كل  تلعب  مجموعات 
وقد قدمت خالل أولى جلسات احملكمة مجموعتني 
مللن مللجللمللوعللات الللطلللللبللة الللسللت املللتللنللافللسللة خللالل 
القانونية،  وحججهما  مرافعاتهما  املسابقة،  هللذه 
باعتبارهما هيئتي االدعاء والدفاع في إطار القضية 

اجلنائية االفتراضية.  
 وسيتم خالل اجللستني الثانية والثالثة تبادل 
الطلبة  مجموعات  ودفللوع  مرافعات  إلى  االستماع 
أدوار  أيللضللًا  بللدورهللا  ستلعب  التي  املتبقية  األربلللع 
االول  اليوم  جلسات  وباختتام  واالدعللللاء.   الللدفللاع 
اإلعالن عن  الصورية، سيتم  من مسابقة احملكمة 
ملتابعة  ستتأهالن  اللتني  الفائزتني،  املجموعتني 

فعاليات املسابقة في يومها الثاني.
 ومن املقرر أن تتواصل فعاليات مسابقة احملكمة 
الصورية اليوم، حيث ستعقد اجللسة النهائية من 
جلسات الترافع أمام هيئة القضاة بني مجموعتي 
الطلبة املتأهلتني، إلى جانب احلفل اخلتامي وتوزيع 

شهادات املشاركة.
 يذكر أن املركز قد باشر بتنفيذ مشروع احملكمة 
بتمويل  احلالي 2012،  العام  بدايات  الصورية في 
من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرعاية مكتب 
املفوض السامي حلقوق اإلنللسللان.   ومت اختيار 10 
طلبة من كل جامعة من اجلامعات الثالث املشاركة 

شكلوا املجموعات الثالث املتسابقة.
الطلبة  مللجللمللوعللات  خللضللعللت  وأن  سللبللق  وقلللد   

جتمع الشخصيات املستقلة يدعو 
الى انهاء االنقسام من القاهرة

 غزة - عالء املشهراوي - دعا رئيس جتمع الشخصيات الفلسطينية املستقلة في قطاع غزة 
والضفة الغربية والشتات الدكتور ياسر الوادية كافة القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية لإلسراع 
في تنفيذ اتفاق املصاحلة وإزالة حالة اإلحباط التي تسود الشعب الفلسطيني بعد جتميد ما 
مت االتفاق عليه في إعالني القاهرة والدوحة.  وشدد عضو اللجنة العليا ملنظمة التحرير أثناء 
املقبلة  الفلسطينية  االنتخابات  أن  على  القاهرة  في  املجتمعية  اللجنة  اجتماع  في  مشاركته 
ستعزز انقسام الوطن إن لم يتم إجراؤها في كل محافظات الوطن، مؤكدا أن توقف تطبيق اتفاق 
املصاحلة سيذهب بأساس قضيتنا لطريق الضياع فالقدس تهود واالحتالل اإلسرائيلي يسرق 
أراضينا ويهجر إخواننا والشعب يبحث عن أدنى متطلبات احلياة ملواجهة معاناة االنقسام في 

ظل ال مباالة فلسطينية من استمراره.
 وقال الوادية "استمرار االنقسام أصبح ميثل هدفا في عقول املصالح الفردية وسهل مهمة 
االحتالل اإلسرائيلي في خططه لسرقة ما تبقى من قضيتنا الفلسطينية"، مضيفا أن االنقسام 
مزق شرائح املجتمع الفلسطيني وأطلق سهامه باجتاه قتل جسد الوطن العتقال أحالمه برؤية 
منسق  أمللان  رامللي  املهندس  أكللد  جهته  من  الللقللدس.   وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  الللدولللة 
خبراتهم  وتعزيز  الشباب  دعم  برامج  مواصلة  املستقلة  الشخصيات  جتمع  في  الشبابي  العمل 
حلماية تنفيذ اتفاق املصاحلة عبر مشروع تعزيز قدرات الشباب مبشاركة العديد من الطالب 
اجلامعيني وعدد كبير من املؤسسات في القطاع، مبينا أن مرحلة املصاحلة الفلسطينية تنتظر 
جيال فلسطينيا يحميها من الفشل ويساعد على توحيد البوصلة الفلسطينية باجتاه حترير 
وستعزز  الشباب  لكل  مفتوحة  املستقلة  الشخصيات  أبللواب جتمع  أن  إلللى  أمللان  وأشللار  الللوطللن.  
عمل املجموعات الشبابية ملا يخدم مصالح الوطن ووحدة أراضيه، مشيرا أن العقول الشبابية 
الفلسطينية تستحق واقعا يساعدها في حتقيق طموحها وزيادة إبداعها لتأهيلها قياديا وتشبيكها 

مع املؤسسات الفلسطينية.

التقى احملررين في خيمة االعتصام باخلضر وتضامن مع عائلة األسير حسن الصفدي في نابلس

قراقع : حسن احد أكثر األسرى
الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال اداري

–علي سمودي - قال وزير شؤون األسرى  جنني 
زاهللي  األسلليللر حسن  أن  قللراقللع،  واحملللرريللن عيسى 

الصفدي
) 32 عاما( من نابلس احد أكثر األسرى الذين 
مدار  على  اإلداري  اإلعتقال  أوامللر  بحقهم  صللدرت 
العشر سنوات األخيرة، وأنه شارك في خوض إضراب 
مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله اإلداري استمر 71 
يللومللا، وأنللهللى إضللرابلله بللنللاء  على وعللود اسرائيلية 
اإلداري".  االعتقال  جتديد  بعدم  املصري  للجانب 
الطعام  إضرابه عن  استأنف  الصفدي  ان   ، واوضللح 
مجددا يوم 2-7-2012 على ضوء جتديد اعتقاله 
اإلداري ملدة 6 شهور وعدم التزام اسرائيل بوعدها 

بعدم جتديد اعتقاله.
زيارته برفقة وفد  أقللوال قراقع، خللالل  جللاءت 
عنان  نابلس  محافظ  نائبة  ومبشاركة  اللللوزارة  من 
األتيري لعائلة الصفدي في مدينة نابلس ولقائه 

مع والدته وأشقائه.
خرق اسرائيلي

وذكر  قراقع، أن حكومة االحتالل ضربت بعرض 
دعت  التي  الدولية  واملللواقللف  املطالب  كل  احلائط 
واعتبرتها  اإلداريللة  اإلعتقاالت  وقف  الى  اسرائيل 
وانتقامي  تعسفي  بشكل  وتستخدم  قانونية  غير 
أنه  أيللة اجلللراءات قانونية عللادلللة، موضحا  وبللدون 
علللللى اتللصللال  مللع اجلللانللب املللصللري بصفته راعلليللا 
لإلتفاق األخير بني األسرى وادارة سجون اإلحتالل 
سياسة  بتقييد  اإلسرائيلي  اجلللانللب  تعهد  حيث 

اإلعتقاالت اإلدارية وجتديدها.
والدة االسير

من جانبها ، ابدت والدة االسير ام فريد الصفدي 
قلقها على حياة وصحة ابنها الذي لم يستعد صحته 

بالكامل بعد اإلضراب السابق، مؤكدة ان استئنافه 
اإلضللللراب مللن جللديللد أدى اللللى تللدهللور فللي وضعه 
الصحي حيث بدأ وزنه بالهبوط  بشكل سريع من 
81 كيلو غراما  الى 72 كيلو وعدم تعويض جسمه 
خالل  فقدت  التي  الفيتامينات  فللي  النقص  مللن 

اإلضراب السابق.
محامي  ابلغ  الصفدي  ان   ، قراقع  الللوزيللر  وذكللر 
وزارة األسرى فادي عبيدات الذي زاره قبل يومني" 
أنه لن يتوقف عن اإلضراب وأن اجلانب اإلسرائيلي 
قد خدع اجلميع من خالل سياسة جتديد اإلعتقال 
مبوقف  مطالبا  األسللللرى"،  مللن  للعشرات  اإلداري 
وحترك كبير ألنهاء معاناة  األسرى اإلداريني ومهددا 
بتصعيد خطواته بوقف شرب املاء اذا لم تستجب 

حكومة اسرائيل الى مطالبه.
حسن  ،ان  االسللرى  وزارة  نشرته  تقرير  واوضللح 
فقد  اإلحتالل  في سجون  اداري  أسير  أقدم  يعتبر 
أمضى 42 شهرا منذ اعتقاله بتاريخ 2007-6-28 
اإلعتقال  قبل  مللرات  أربللع  اداريلللا  اعتقل  أن  وسبق 
األخير، حيث اعتقل مدة عام واحد عام 1995، وفي 
عام 2002 اعتقل اداريا ملدة 9 شهور وفي عام 2004 
اداريا ملدة 33 شهرا وبذلك يصبح مجموع  اعتقل 

اعتقاالته اإلدارية اكثر من 92 شهرا.
وقال التقرير " ان اإلعتقال األخير بحق حسن 
اعتقاله  خالل  وتعرض   ،2011-6-29 بتاريخ  كان 
للللللضللرب الللشللديللد علللللى يلللد الللعللشللرات ملللن جللنللود 
اإلحتالل الذين داهموا منزله في البلدة القدمية 
في نابلس، واألمر الذي أدى الى اصابة والده بانهيار 

عصبي والى جلطة أدت الى وفاته".
و قالت والدته: "كان يوم اعتقال ابنها حسن هو 
موعد رؤية عروسه، ولكن بدل أن يرى حسن عروسه 
اإلحتالل  قيود  هو  لبس  اخلطوبة  خامت  ويلبسها 

وحرموني من الفرحة به".
واشاد قراقع ، بصمود وتضحيات وثبات عائلة 
ان  مذكرا  كبيرا،  ثمنا  دفعت  التي  الصفدي  حسن 
النفق عام 1996،  استشهد في هبة  شقيقه فريد 
اإلعتقال  الللى  وشقيقاته  اشقائه  جميع  وتللعللرض 
واإلصلللابلللة بللرصللاص جللنللود اإلحلللتلللالل، و اعتقلت 
سلطات اإلحتالل شقيقته نيللي مدة 18 شهرا، وهي 
زوجة األسير احملرر في صفقة شاليط عبادة بالل، 
الذي ابعد الى قطاع غزة، مما اضطر زوجته نيللي 

الى اإللتحاق به في القطاع.
لقاء مع احملررين

من جانب اخر ، التقى قراقع األسرى احملررين 
في خيمة االعتصام التي نصبوها في مدينة اخلضر  
في محافظة بيت حلم احتجاجا على البطالة في 
و بحضور  لهم،  توفير فرص عمل  وعللدم  صفوفهم 

رئيس بلدية اخلضر رمزي صالح.
واملعاناة  احملللرريللن  مطالب  الللى  الللوزيللر  واستمع 
التي يكابدونها بسبب عدم وجود فرص عمل لهم 
وانسداد اآلفاق امامهم  خاصة في ظل الوضع املالي 
السلطة، ومطالبتهم  الذي تعاني منه  واالقتصادي 
توفير  فللي  مساعدتهم  واجلللهللات  القطاعات  كافة 

حياة كرمية لهم.
من جانبه ، دعا قراقع الى تعزيز وتنمية ثقافة 
الفلسطيني  الشعب  قطاعات  كافة  بللني  الللتللعللاون 
احلكومية واخلاصة واألهلية للتغلب على حتديات 
ابناء  من  اآلالف  ثمنها  يدفع  التي  االعتقال  وآثللار 
وانحسار  املالي  احلصار  في ظل  الفلسطيني  شعبنا 
مللجللاالت الللعللمللل والللتللوظلليللف والللبللحللث عللن وسللائللل 
الصمود  تعزيز  في  الللذات  على  باالعتماد  خالقة 
وعدم حتويل نتائج االعتقال الى عبء- على الشعب 

الفلسطيني وسلطته الوطنية.

املؤمتر  أحللمللد جللالجللل- اختتم  – مللن  الللبلليللرة 
امس  ظهر  بعد  اعماله  الرابع  الفلسطيني  الطبي 
البيرة،  في  الفلسطيني  االحمر  الهالل  قاعة  في 
منهيا جلساته التي استمرت ثالثة ايام وتطرقت الى 
مواضيع كثيرة لتحقق الهدف من شعار املؤمتر وهو 

"من اجل رفع االداء الطبي في فلسطني".
وقلللد بلللدأ الللليلللوم الللثللالللث بلللنلللدوة طللبلليللة حللول 
الللللدوار، ادارهلللا كللل مللن الللدكللتللور محي الللديللن عمر 
الدكتور جهاد  فيها  وحاضر  كايد سعادة  والدكتور 
واحلنجرة-حول  واالذن  االنللف  اختصاصي  البابا- 
انواع  بالتفصيل  مبينا  للدوار،  الطرقية  االسباب 
الدوار املختلفة حسب العمر وكذلك طرقا بسيطة 
واجلراحي  الللدوائللي  التدخل  اجللل  من  لتشخيصها 

لعالجها.
–مستشار  عللادل مسك  الدكتور  قللام  ذلللك  بعد 
املركزية  االسباب  بالتحدث عن  العصبية-  االورام 
للدوار واهمية التشخيص املبكر ملا لهذا احلرص من 
دالالت قد تكون خطيرة وكذلك تأثيره على احلياة 

اليومية للمريض.
فللي اجللللللسللة الللثللانلليللة قلللام الللدكللتللور عللزالللديللن 
خبرة  بعرض  والقسطرة  القلب  استشاري  حسني- 
مللرضللى  علللن  املللقللاصللد-الللقللدس  ملستشفى  فلللريلللدة 
بأنها  احلللاالت  هللذه  متيز  وميكن  الرئوية  اجللطة 
تأتي نتاجا ملعاناة العابرين عبر اجلسور من االردن 
او بالعكس، حيث يتسبب طول فترة العبور وقلة 
احلركة خصوصا بني كبار السن بتجلط في االطراف 
يؤدي الى جلطة رئوية قد تكون قاتلة اذا لم يتم 
يسبب  ما  تشبه  وهللي  وعالجها  سريعا  تشخيصها 

مرض الدرجة االقتصادية في الطائرات.
ثم قام الدكتور ياسني تيم بالقاء محاضرة عن 
توجهات وصف مضادات احليوية واالدوية املضادة 
بعد  والنقاش  فلسطني  مستشفيات  في  لاللتهاب 
ذللللك اجللمللع فلليلله املللداخلللللون علللللى ضللللرورة ترشيد 

الثالث املشاركة في املسابقة خالل األشهر املنصرمة 
التي شهدت عللددًا من مراحل اإلعللداد للمسابقة، 
اإلنساني  القانون  مللبللادىء  حللول  مكثف  لتدريب 
الدولي والقانون الدولي على أيدي خبراء ومدربني 
محليني ودوليني، وبإشراف ثالثة من أساتذة القانون 
مسابقة  مللشللروع  يشكل  اللللثلللالث.  اجلللامللعللات  مللن 
احملكمة الصورية وفعاليات املسابقة فرصة فريدة 
املكتوبة  املرافعات  إعللداد  على  العملي  للتدريب 
والللشللفللهلليللة وتللقللدمي احلللجللج الللقللانللونلليللة فللي إطللار 
الطلبة  املشروع  القضية االفتراضية، كما يساعد 
تطبيق  مجال  في  قدراتهم  تطوير  على  املشاركني 
مبادىء القانون على القضايا بشكل عملي، عدا عن 
أنه يتيح ملجموعات الطلبة املشاركة فرصة االطالع 
اجلللنللايللات  عللمللل محكمة  علللللى طبيعة  كللثللب  عللن 

الدولية وآليات الترافع أمامها. 
 وقد وصف احملامي راجي الصوراني مدير املركز 
الفلسطيني حلقوق اإلنسان مشروع مسابقة احملكمة 
الصورية بقوله: "املشروع عبارة عن جتربة رائدة 
في األرض الفلسطينية احملتلة، حاول املركز عبرها 
نقل خبرته الطويلة والعميقة في مجال مالحقة 
الشباب،  احلقوقيني  من  إلى جيل  احلرب  مجرمي 
فاحملكمة الصورية جاءت لتجسد ما مت استثماره 
من علم وخبرات ومعارف على مدار أكثر من ستة 
أشهر تواصل خاللها تدريب الطلبة املتسابقني على 
املستويني النظري والعملي".    وقد أشاد الصوراني 
الطلبة  "أبللدى  وقللال:  املتسابقة  املجموعات  بللأداء 
متيزًا واضحًا امام هيئة احملكمة العتيدة".  وأضاف: 
"نعتزم في املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان الدفع 
األمام عبر  إلى  التجربة مستقباًل بخطوات  بهذه 
ننوي جعل  كما  التدريب.   من  النوع  هذا  تطوير 
لتأهيل  القادمة  األعللوام  املشروع منطًا خالل  هذا 
ما  وال ينسى  الللشللبللاب، ال يغفر  مللن  جللديللد  جيل 
مورس وميارس بحق أبناء شغبه من جرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية".
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شكر وتقدير الهالي سنجل14
والتقدير  الشكر  ببالغ  »ے«  ج��ري��دة  ادارة  تتقدم   - ال��ق��دس 
اله���ال���ي س��ن��ج��ل ع��ام��ة وال ط��واف��ش��ة خ��اص��ة ع��ل��ى س��ع��ة ص��دوره��م 
موظفي  لوفد  استقبالهم  وحسن  االصيل  وكرمهم  النبيلة  واخالقهم 
جريدة »ے« واجلاهة الكرمية املرافقة لهم التي ضمت ايضا رجل 
االصالح ابو اشرف املهر واحلاج رياض عطا الله وغسان خضر. ونخص 
الذي  عصفور  جبر  محمد  احل��اج  الفاضل  الوجيه  والتقدير  بالشكر 
عربيا  وكرما  تسامحا  واب��دى  البلدة  واهالي  املصاب  اهل  باسم  حتدث 
اصيال ، والسيد علي طوافشة »ابو صالح« ورئيس بلدية سنجل السيد 
ايوب سويد والسيد حسن ثلجي والسيد عماد مساملة والسيد محمد 
احلاج سعيد والسيد فتحي شبانة والسيد فتحي مساملة وعموم اهالي 
سنجل، وذلك على اثر حادث السير املؤسف الذي تعرض له احد ابناء 
احللواني،  ناصر  السائق  يد  على  طوافشة  يوسف  زيد  السيد  البلدة 
موظف جريدة »ے« سائلني املولى عز وجل الشفاء العاجل للمصاب 

ودوام الصحة والعافية الهالي سنجل الكرام، وبارك الله فيهم.


