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املجمع االسقفي الكنسي يجتمع في القدس 
القدس – مراسل ے اخلاص - اجتمع املجمع الكنسي ملطرانية 
امل��ط��ران سهيل  ال��ق��دس برئاسة  وال��ش��رق االوس���ط ف��ي مدينة  ال��ق��دس 
امل��ط��ران االجنليكاني في القدس وال��ش��رق االوس���ط، وق��د حضر  دوان���ي، 
هذا املجمع الوفود الكنسية من االردن ولبنان وفلسطني واسرائيل، كما 
ومطران  كاسل  براين  املطران  كنتربري  اساقفة  رئيس  ممثل  وحضره 

كندا جون شامبان.
وحضر البطريرك ثيوفوليس الثالث جلسة االفتتاح وقدم حتية 
للمشاركني مشددا على اهمية الوحدة املسيحية والعالقة االرثوذكسية 
واالجنليكانية التاريخي، وقد حضر في اليوم الثاني املطران منيب يونان 

لتحية املجمع الكنسي.

ثم قام املطران سهيل دواني بتكرمي نخبة من رجال وسيدات املجمع 
الكنسي منهم الدكتور سامي خوري، االستاذ فؤاد شحادة، سابا القره، 
االهلي  املستشفى  مديرة  ترزي  سهيله  والسيدة  عوض  وجيه  االستاذ 

العربي بغزة.
احلضور  ع��ن  ت��ق��اري��ر  ال��ث��الث��ة  ل��الي��ام  ف��ي جلساته  املجمع  وب��ح��ث 
املسيحي في الشرق االوسط، وخدمة املؤسسات التابعة للمطرانية من 
مدارس ومستشفيات ودور تأهيل وكما استمع الى تقارير عن العالقات 
بني االديان خصوصا املسيحية واالسالميه. وقدم الدكتور هشام نصار 
منسق العمل الطبي باملطرانية تقريرا عن سير اخلدمة في املؤسسات 

الطبية.

الشيخ عكرمة صبري يلتقي رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

     خالل استقبالها وفدا شبابيا قبرصيا 

    د.غنام: نتطلع ملوقف شبابي مساند
 لقضيتنا في كافة أنحاء العالم

رام الله- شددت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام أن شعبنا يتطلع 
ملوقف شبابي مساند لقضيتنا في كافة أنحاء العالم، مؤكدة أن من يالمس 
الواقع الفلسطيني ويطلع على اعتداءات اإلحتالل وسياساته  ال ميكن إال 

أن يتحيز لقيم العدل واملساواة املتمثلة بفلسطني وشعبها.
جاء ذلك خالل استقبالها، وفدا شبابيا قبرصيا يرافقه وفد شبابي 
فلسطيني بحضور ممثلني عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية 
"شمس"، حيث اطلعت الوفد على واقع فلسطني بشكل عام واحملافظة 
بشكل خاص مطالبة بأن يكون لهم مواقف مستقبلية داعمة لشعبنا 
في  أكبر  ب��دور  للقيام  حكوماتهم  على  والضغط  حق  صاحب  بصفته 
مساندة قضيتنا العادلة، خصوصا في هذه املرحلة الدقيقة وفي ظل 

الصمت العاملي الذي يدعي الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان.
وتطرقت د.غنام  إلى الدور الشبابي الريادي على كافة املستويات، 
مشيرة الى أن فلسطني تفخر بشبابها الواعي واملنتمي، الفتة إلى ان أسبوع 
الشباب الفلسطيني الذي يقام كل عام ما هو اال تكريس لقيم التطوع 
واألس��رى،  الشهداء  سبيلها  في  ضحى  التي  وثوابتنا  ل��أرض  واإلنتماء 
مشيرة الى أن احلادي عشر من الشهر اجلاري هو ذكرى استشهاد اخلالد 
ياسر عرفات وهو نفس اليوم الذي تنطلق به فعاليات اسبوع الشباب 
تأكيدا على أننا شعب ال ينسى حقوقه ومرابط على أرضه كشجر الزيتون 
الذي يتعرض وكل ما هو فلسطيني لهجمة شرسة من اإلحتالل وقطعان 

مستوطنيه.
وبينت للوفد مكانة املرأة في فلسطني وما حققته من خالل عملها 
الدؤوب وإبداعها في كافة املجاالت، مشددة أن املرأة كانت وما زالت شريكة 

الرجل في النضال ومن حقها أن تكون صاحبة وصانعة قرار.
اإلعمار  وإرادة  والبيرة  الله  رام  محافظة  بتفاصيل  الوفد  ووضعت 
حاول  التي  الدمار  وثقافة  اإلحتالل  برغم  بها  امتازت  التي  والتطوير 

نراهن عليه فال يوجد  ما  البشرية هي  الطاقة  أن  جتسيدها، مشددة 
لدينا موارد اقتصادية وطبيعية، مؤكدة أن رام الله والبيرة هي مركز 
احلراك السياسي واإلقتصادي ولن يقبل شعبنا بعاصمة سوى عاصمته 
طمس  بهدف  مبرمج  لتهويد  تتعرض  التي  الشريف  القدس  األبدية 

هويتها العربية.
وتساءلت احملافظ إن كان الوفد على علم بأن هناك أسرى فلسطينيني 
في السجون قضوا أكثر من ربع قرن ال لشيء سوى ألنهم دافعوا عن أرضهم 
التي يحاول اإلحتالل سلبهم اياها، مطالبة بضغط شبابي إلنهاء معاناة 
آالف األسرى الذي ميثلون كل األسر والبيوت الفلسطينية، مشيرة إلى 
أسرانا املرضى وسياسة اإلهمال الطبي املتعمد وكافة خروقات اإلحتالل 

التي تعتبر انتهاكا صارخا ألبسط حقوق اإلنسان.
تبادل  أن  القبرصي  الوفد  رئيسة  بينت"كاترينا"   ، جانبها  وم��ن 
اخلبرات له األثر األكبر على فلسطني وشعبها، مشيرة إلى دعم الشباب 
القبرصي حلقوق شعبنا، مؤكدة أن عالقات التكامل والتعاون على كافة 
األصعدة هي الهدف األبرز لهذه الزيارة، شاكرة احملافظ غنام والشعب 

الفلسطيني على حسن اإلستقبال وحفاوته.
اإلنسان  إع��الم حقوق  الدكتور عمر رح��ال مدير مركز  أك��د  وب��دوره 
دعم  أرضية  تخلق  الشبابية  الوفود  ه��ذه  أن  والدميقراطية"شمس" 
لشعبنا على كافة املستويات، مشيرا الى أن شعبنا يعكس أصالته من 
خاللها وترتسم في أذهان الوفود الزائرة عدالة قضيته مما يساهم في 
جتييش العالم وخصوصا الشباب الفاعل في دعم قضيتنا وحقوقنا، 
مؤكدا أن احملافظ غنام منوذجا حيويا للفلسطيني املثابر فهي قائدة 
محافظ  كونها  إلى  باإلضافة  ب��ارزة  تنظيمية  وقيادية  فاعلة  شبابية 
متميز وكل ذلك يجعلها مصدر فخر لكل فلسطيني، شاكرا احملافظ على 

اإلستقبال والتعاون على كافة األصعدة.

جامعة اخلليل تستضيف مؤمتر الرعاية التلطيفية وعالج األلم

جامعة النجاح تشارك بورشة عمل مجموعة خبراء 
الزالزل اضرار  للحد من  الدولية   RELEMR

مركز  ش���ارك   - واإلع����الم  للصحافة  ال����رواد   - ال��ك��ت��وت  غ��س��ان   - نابلس 
التخطيط احلضري واحلد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح الوطنية 
ممثاًل مبديره ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث 
الدكتور جالل الدبيك، والباحث الدكتور رضوان الكيالني، في ورشة عمل 
مجموعة خبراء RELEMR الدولية "احلد من اضرار الزالزل في منطقة 
حوض البحر االبيض املتوسط"، وذلك بدعوة من اليونسكو – مكتب باريس، 

. USGS واملؤسسة االمريكية
الدين من جامعة  زين  اسامة  الدكتور  الفلسطيني  اجلانب  من  وش��ارك 
االزهر بقطاع غزة ، وعدد من اخلبراء من جميع دول شرق البحر االبيض 
للورشة وعنوانها  الرئيسي  املتحدة، وكان احملور  والواليات  واوروبا  املتوسط 
"أنظمة وشبكات االنذار املبكر لكل من الزالزل وتسونامي في منطقة شرق 
البحر االبيض املتوسط".  وركزت محاور اجللسات على استعراض التجارب 
العاملية وخصوصًا االمريكية واليابانية في مجال شبكات االنذار املبكر لكل 
الدول  التركيز على ما اجنزته  وال��زالزل، ومت  البحر "تسونامي"  امواج  من 
دول  مشاركة  كيفية  املجتمعون  وناقش  املجال،  هذا  في  وتركيا  االوروب��ي��ة 
املنطقة في منظومات االنذار املبكر، وكيفية انشاء او تطوير شبكات خاصة 

بكل دولة، وكذلك الية ربط هذه الشبكات مع بعضها البعض.
وخالل جلسات الورشة املتعلقة بالدراسات التي نفذتها املراكز واملؤسسات 
تضمنت  عمل  ورق��ة  تقدمي  مت   ،2012 عام  خالل  املشاركة  للدول  العلمية 
دراس��ات  اج��راء  في  الزلزالية  اجليوفيزيائية  ال��دراس��ات  استخدام  كيفية 
لالنزالقات  املعرضة  االماكن  حتديد  وبالتالي  املنحدرات،  استقرار  حتليل 
االرضية، ومت تقدمي حاالت دراسية النزالقات ارضية حصلت في فلسطني 
خالل السنوات املاضية.  ومت استعراض عدد من احلاالت الدراسية النزالقات 
حصلت في الضفة الغربية في العام 2012 في كل من بيت عور في رام الله، 
وعرابة في محافظة جنني، وطريق الباذان وكفر قليل في نابلس، وتضمنت 
ورقة العمل كذلك عرضا للحلول التي مت اقتراحها من قبل املركز ملعاجلة 
بعض االنزالقات التي حصلت في العام 2012، باالضافة الى التوصيات التي 
الى جتنب  العالقة والتي تهدف  الى املؤسسات احلكومية ذات  املركز  رفعها 
املتعلقة بسياسات  والدراسات  االنزالقات، وذلك من خالل احللول  حصول 
املناطق  االراض��ي وعمل خرائط تفصيلية لكل منطقة لتحديد  استخدام 
القابلة لالنزالقات، وبالتالي مراعاة ذلك عند اعداد املخططات الهيكلية 

للمدن والتجمعات السكانية.

 اخلليل – مراسل ے - استضافت جامعة اخلليل املؤمتر 
"الرعاية  عنوان  حتت  األل��م  وع��الج  التلطيفية  للرعاية  األول 
التلطيفية الواقع والتطلعات" حتت رعاية رئيس مجلس األمناء 
املريض  أصدقاء  جمعية  مع  وبالتعاون  اجلعبري  نبيل  الدكتور 
التلطيفية  للرعاية  األردن��ي��ة  واجلمعية  القدس  في  اخليرية 

وعالج األلم . 

 وقدم محاضرات املؤمتر خبراء وأخصائيون من بعض الدول 
العربية والهند وأمريكا الشمالية، من خالل البث الشبكي 

وتضمنت مواضيع مهمة مثل نوعية حياة مريض السرطان- 
ورعاية  ونفسيًا(،  )جسديًا  لألم  الشامل  والعالج  إنساني،  حق 
كبار السن، املمارسات الطبية واألخالقيات في الثقافة اإلسالمية، 

ورعاية اجلروح، الصحة والطب التكميلي.

مناشدة الرئيس اطالق سراح موقوف
 بداية نقدر لسيادتكم عاليا مجهوداتكم املتواصلة والالمتناهية في سبيل خدمة القضية الوطنية 

ورفعة شأن الوطن واملواطن
ونتقدم اليكم نحن عائلة جادو / بيت حلم املاحلة لشملنا بعطفكم ورحمتكم الطالق سراح الوالد 
انه عمل  العلم  القلب مع  واملريض مبرض  بيتونيا  املوقوف في سجن  احمد صالح جادو  فؤاد  واألخ 
جاهدا وملدة طويلة في سبيل حتقيق صمود الشعب الفلسطيني بجانب اجلدار وحماية أراضيه ال 

التفريط فيها .
وحيث ان مجريات التحقيق معه لم تتضمن أية أدلة ضد والدنا وأخينا فؤاد وكانت جلسة حتقيق 

واحدة معه خالل شهر بأكمله.
ونظرًا لسوء حالته الصحية ووضعه الصحي املتردي فإننا نناشدك يا صاحب القلب الرحيم إطالق 

سراحه على ذمة التحقيق والنظر في قضيته وسماع أقواله رأفة بصحته وسمعته .
وكلنا أمل بكرمكم وعطفكم وقلبكم 

وتفضلو بقبول فائق االحترام والتقدير
أبناؤك عائلة جادو
بيت حلم / مخيم عايدة
0595046034

طالب بالتحقيق في هذه التجاوزات

مركز امليزان حلقوق االنسان يدين منع اجهزة 
امن املقالة في غزة املواطنني من السفر

 غزة - عالء املشهراوي - دان مركز امليزان حلقوق اإلنسان بشدة تكرار منع أجهزة امن احلكومة املقالة 
القانون وحلماية  للقانون عماًل مببدأ سيادة  التجاوزات  في هذه  بالتحقيق  مطالبا  السفر،  من  ملواطنني 
احلقوق واحلريات.  وقال املركز في بيان له 'إنه يرى في تكرار حوادث منع مواطنني من السفر، انتهاكًا حلق 
اإلنسان األصيل في حرية احلركة والتنقل والسفر، كما يرى فيه جتاوزًا للقانون الفلسطيني الذي يكفل 
حق الفلسطينيني في حرية اإلقامة والسفر والتنقل وال يفرض أي قيود على حرية التنقل والسفر، إال تلك 

التي حددها القانون األساسي الفلسطيني في املادة )11( وحصرها بصدور أمر قضائي.
 وأشار املركز إلى منع أجهزة االمن خمسة أشخاص من مغادرة قطاع غزة، خالل األسبوع املنصرم، من بينهم 

أشخاص يرغبون في السفر بهدف العالج أو الدراسة وقد كان قرار املنع بدون أي مسوغ قانوني.
السفر خالل  املقالة مواطنني من  امن احلكومة  التي منعت فيها أجهزة  املركز عددا من احلاالت  وأورد 
األسبوع املاضي، ومن بينها منع عضو اللجنة املركزية حلركة )فتح( آمال حمد، من السفر إلى رام الله حلضور 
اجتماعات اللجنة املركزية حلركة )فتح(، ومنع عضو الهيئة القيادية حلركة )فتح( في قطاع غزة جمال 

عبيد، من السفر إلى جمهورية مصر العربية بهدف العالج.
 وكذلك منع املواطن سليم يوسف البرمي، )عضو في نقابة الصحافيني، وعضو في احتاد الصحافيني 
العرب(، من السفر عبر معبر رفح بعد إخضاعه للتحقيق حول سبب سفره، إضافة إلى منع الصحافي ماجد 
شبالق وزوجته الصحافية حنان أبو دغيم من السفر إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في مؤمتر عالقة 

اإلعالم مبنظمات املجتمع املدني.

رسائل القراء
رئيس حترير صحيفة »ے« 

عمال بحرية النشر يرجى نشر ما يلي :

مناشدة الى رئيس الوزراء  
د. سالم فياض من مواطني جنوب القدس

- بتاريخ 21-10-2012 قامت شركة جيحون ) دائرة املياه واملجاري( باحلجز على حسابات 
اكثر من الف شخص من مواطني صورباهر وام طوبا وامليسون ) مناطق جنوب القدس( حتى ان 
مخصصات االوالد ومخصصات العجزة لم تسلم من هذه احلجوزات  علما انه مت اخذ هذا القرار 
من اعلى املستويات بعد مشاورات ما بني موشيه كلتشن مدير الدائرة ونير بركات رئيس بلدية 

القدس.
كانت هذه اخلطوة هدية العيد ملواطني جنوب القدس الذين تفاجأوا بان حساباتهم مغلقة 

قبل العيد بخمسة ايام  وهي الفترة احلرجة الستعداد املواطنني للعيد .
كنا في تلك االيام كلجان في مفاوضات مع الشركة ومع مستشاري رئيس البلدية حول موضوع 
مشروع املجاري  احليوي والضروري ملنطقة اجلنوب ومن خالل املفاوضات مت تخفيض تكلفة املشروع 

من 52 مليون شيكل الى 35 مليونا .
ان مواطني جنوب القدس مطالبني بدفع هذا املبلغ والذي يعتبر باهظا وعبئا على جيوب 

الفقراء والطبقة الضعيفة في هذا املجتمع .
اننا م��ن قلب ال��ق��دس نناشدكم ب��ان مت��دو ي��د ال��ع��ون وامل��س��اع��دة ألب��ن��اء اجل��ن��وب ف��ي حتمل 

مسؤولياتكم جتاهنا كمقدسيني .

عدد جديد من فصلية قضايا إسرائيلية
   رام الل�ه - كامل جبيل - أصدر املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- 
إسرائيلية". "قضايا  املتخصصة  الفصلية  املجلة  من   47 رق��م  العدد    - م��دار 

واأليديولوجيا  إسرائيل  في  االقتصادية  السياسات  حول  خاًصا  محوًرا  وضم 
النيو- ليبرالية.

التي تتحكم  وتناول احملور كيفية انعكاس تلك السياسات واأليديولوجيا 
ترمي  التي  بدًءا بتسريع عمليات اخلصخصة  احلياة،  فيها على شتى مناحي 
القطاع  به على حساب  والنهوض  وتقويته  اخلاص  القطاع  أرك��ان  توطيد  إلى 
وانتهاء  واألراض���ي،  الضرائب  وقطاعي  والتعليم،  التربية  بجهاز  م��روًرا  العام، 

بنظام الرعاية الصحية.
وساهم في احملور كل من شير حيفر ومحمود قعدان ويوآف بيلد ونبيل أرمل�ي 

ويوسي يون�ا وداني فيلك .
ويحوي العدد مقابلة خاصة أجراها رائف زريق وبالل ض�اهر مع الوزير دان 
على  مشيًرا  وإحاالته،  الراهن  السياسي  الواقع  إزاء  آراءه  فيها  وط��رح  مريدور، 

أو  التقسيم  التي تؤيد  إلى املدرسة  أنه أصبح اآلن ينتمي  إلى  وجه اخلصوص 
حل الدولتني وسبب ذلك، قبل أي شيء، يعود إلى أنه مهتم بنفسه ومصلحته. 
كما أنه يعبر عن خشيته مما أسماه "اختالل التوازن" في العالم اإلسالمي كله 

بسبب صعود اإلسالم السياسي. 
حول  ليفي"  إدم��ون��د  جلنة  "ت��ق��ري��ر  ف��ي  استعراضية  ق���راءة  ال��ع��دد  وف��ي 

"املستوطنات غير القانونية" بقلم سليم سالمة.
وهناك دراستان حول "مخطط شارون وبناء الوطن اليهودي" بقلم يوسف 
املقدسيني  إنتاج  االستيطاني:  لالستعمار  احليوية  "السياسة  وحول  جبارين، 

كمارقني" بقلم هنيدة غامن.
وفي العدد ترجمة خاصة ب� "قضايا إسرائيلية" للرسالة التي كتبها دافيد بن 
غوريون إلى ابنه عاموس بعد صدور توصيات جلنة بيل العام 1937 بشأن تقسيم 
فلسطني، والتي أكد فيها أن إنشاء دولة يهودية - حتى ولو كانت منقوصة وجزئية 

- يعتبر أقصى ما ميكن عمله في ذلك الوقت لتعزيز قوة االستيطان .

املدينة املنورة - التقى الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري رئيس 
الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب املسجد األقصى املبارك األستاذ الدكتور 
محمد علي العقال رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة في مكتبه 

بحضور عدد من األساتذة وعمداء الكليات في اجلامعة .
في  اإلسرائيلية  املخططات  إلى  اللقاء  خالل  صبري  الشيخ  وتطرق 
الهيمنة على املسجد األقصى وترسيخ اجلدار الفاصل وعزل مدينة القدس 
وسعيها لطمس معاملها التاريخية وسلب تراثها احلضاري ومصادرة أراضي 
الضرائب  وفرض  العربية  ثقافتهم  وتذويب  منازلهم  وهدم  املقدسيني 
الباهظة عليهم شارحا الظروف الصعبة التي متر بها املسيرة التعليمية 
والتربوية التي متر بها املناطق الفلسطينية ومدينة القدس واحملاوالت 

االسرائيلية العبث باملناهج الفلسطينية وحتريفها . 
املنورة  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  إستعداد  العقال  الدكتور  وأبدى 
قبول طالب من فلسطني في مراحل البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه 
وتخصيص منح محددة للدراسات العليا مبختلف  التخصصات  ، وذلك 
بترشيح من الهيئة اإلسالمية العليا أو هيئة العلماء والدعاة في بيت 

املقدس . 
وأعرب الشيخ عكرمة عن شكره وتقديره لرئيس اجلامعة اإلسالمية 
العلمي  والبحث  التعليم  في  الفلسطينيني  حلق  ودعمه  تعاونه  على 
مجاالت  بكافة  التكنولوجي  وال��ت��ق��دم  وامل��ه��ن��ي  األك��ادمي��ي  وال��ت��ط��وي��ر 

احلياة . 


