
Tuesday 19 June  2012    6 الثالثاء   2012/6/19 محليات

)معتمدون من وزارة التعليم العالي الفلسطيني(
 يعلن مكتب

سفر للخدمات الجامعية
 %60 نسبة  تغطي  منحة  توفير  امكانية  مع  بريطانيا  في  التسجيل  استمرار  عن 
اللغة  ل��ك��ورس��ات  زه��ي��دة  وأس��ع��ار  واملاجستير  للبكالويوس  اجل��ام��ع��ي   القسط  م��ن 
امكانية  مع  الفلسطيني  العالي  التعليم  من  بها  معترف  جامعة  من  التحضيرية 
املساعدة في الفيزا واالستقبال وتأمني السكن مع مندوبني يحرصون على مساعدة 

الطالب وخدماتنا مجانية في تأمني القبول واالستقبال وتأمني السكن.
ك��م��ا نعلن ع��ن اس��ت��م��رار اح��ض��ار ق��ب��والت م��ن م��ع��اه��د ال��ل��غ��ة ف��ي اس��ب��ان��ي��ا في 
وضع  مع  تتناسب  الفلسطيني  العالي  التعليم  من  بها  معترف  راقية  جامعات 
للطالب  واملتابعة  واالستقبال  السكن  توفير  امكانية  مع  االقتصادي  الطالب 
مع مندوبني لهم خبرة وجتربة خاصة فيها هذا املجال. مع امكانية الدراسة 

باللغة االجنليزية لبعض تخصصات الدراسات العليا .

السابقة  العامة للسنوات  الثانوية  وللطالب 
في: واالدب���ي���ة   العلمية  التخصصات  لكافة  التسجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  نعلن 

جامعات قبرص التركية  اجلامعات املصرية اخلاصة  
جامعات اسبانيا  معهد تومر في تركيا  

جامعات املانيا  جامعات فرنسا  
جامعات امريكا  جامعات كندا   

جامعات روسيا جامعات اوكرانيا  
جامعات فرنسا جامعات رومانيا  

للمراجعة واالستفسار :
رام الله - شارع ركب - عمارة النتشة  - الطابق الرابع  
0592707769 : : 022985819           ج��وال  تلفون 
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نقابة الكهربائيني الفلسطينيني 
مح��افظ��ة اخل�لي����ل

دع���وة مش����ارك��ة
حتــت رعــاية وزير احلكم احمللي ووزيــر الطــاقــــة

ومبشاركة من وزارة االقتصاد الفلسطينية
 والغرفة التجارية وملتقى رجال األعمال

في  والتجار  الصناعيني  كافة  بدعوة  الفلسطينيني  الكهربائيني  نقابة  تتشرف 
جميع املجاالت للمشاركة في املعرض الصناعي والتجاري الشامل اضافة الى فروع 

الكهرباء والطاقة الشمسية والبديلة واملتجددة .
تبدأ فعاليات املعرض يوم اجلمعة 2012/7/13 وحتى يوم اجلمعة 2012/7/20 
3.5 دومن- الكائنة في  على أرض ملعب مدرسة ابن رشد األساسية - على مساحة 

عني خير الدين مقابل بلدية اخلليل .
للمراجعة واالستعالم :

 مفوض النقابة للمعرض السيد »رفعت الشريف« 
تلفون : 0595041406 / 0522953956

Email :al-shareef1234@hotmail.com  البريد االلكتروني
 Email: petu_h@windowslive.com تلفاكس النقابة : 2292878-02 او

مالحظــــــة :
•على الشركات والتجار احملترمني املشاركني في املعرض ضرورة تأكيد احلجز  	
احلملة  لبدء  وذل��ك   • 	2012  /6/25 اخل��ان��ات  وحجز  للتسجيل  موعد  آخ��ر 

االعالمية للمعرض
اجلمهور الكرمي تعلن ادارة المعرض عن جائزة رحلة عمرة  لمن يختار اسم 
للمعرض على ان ال يزيد االسم عن ثالثة مقاطع ويرتبط باالقتصاد الفلسطيني وان 

يتم ارساله عبر الرسائل القصيرة  قبل 2012/6/25

امنياتنا لطلبة التوجيهي بالنجاح

ال�����ى طلبتن���ا االع�����زاء

مخيم ريسبيكت الصيفي لالبداع
البيرة - مقابل بنك القدس 

طيلة فترة اجازة الصيف
نستقبلكم ما بني الساعة الثامنة صباحا

 ولغاية الساعة اخلامسة مساء
من االعمار ما بني 4 الى 14 سنة

> برامج تعليمية وترفيهية واكادميية ورياضية
> دبكة شعبية ومسابقات ثقافية هادفة

> والعديد من النشاطات الهادفة > لغة عبرية للفئات فوق ال��� 10 سنوات 

ك���م���ا ن���ق���دم ل���ك���م ب����رام����ج ال���ت���دري���ب ال��ت��ق��ن��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة

•برنامج صيانة املصاعد واالدراج الكهربائية 	

•فني صيانة السيارات احلديثة باستخدام الكمبيوتر 	

•برنامج دبلوم ادارة املوارد البشرية  - كندا 	

•برنامج فني الطاقة الشمسية والطاقة املتجددة 	
للتميز الصيفي  ريسبيكت  مخيم  ف��ي  ابنائكم  لتسجيل  ندعوكم  كما 
ل��ل��ح��ج��ز وال��ت��س��ج��ي��ل ال����رج����اء االت����ص����ال ع��ل��ى اح����د ف���روع���ن���ا امل��ن��ت��ش��رة ف���ي م��ح��اف��ظ��ات ال��وط��ن

البيرة - بجانب البنك االسالمي الفلسطيني - مقابل بنك القدس - عمارة الرفيدي - الطابق االول    ف�رع رام الل�������ه 
هاتف:022413380   فاكس: 022413381   جوال : 0599296269 او 0597090907 او 0592770060     

وطنية : 0569296269 او0569296290او 0569296292   
فرع اجلنوب :  اخلليل - عني سارة - عمارة احلرس - الطابق الثاني - قرب مسجد احلرس 

   تلفاكس  022210168  جوال 0598759908 وطنية :0569296298
فرع  الشمال :  نابلس - رفيديا - مقابل االكادميية  - عمارة اجلنيدي - الطابق الثاني

تلفاكس: 092352490 جوال :    0597177354 وطنية : 0569296291   
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من مجموعة معارض الحاج عبد اهلل الغزالي واوالده

تصنيع وتسويق جميع انواع المفروشات

القدس - راس العامود - دوار النخيل - خلف محطة وقود خورشيد - مقابل شركة ابو ماضي التجارية
050-8446655 ،0506921707، 050-8998037

تلفاكس 025385527

برستيج للمفروشات االوروبيةبرستيج للمفروشات االوروبية
عرض خاص

جهز بيتك بــ 19.990 بدل 23990
يشمل : غرفة نوم + غرفة اطفال + طقم صالون + 

سفرة + 6 كراسي
هدية طقم اسكمالت + 2 سجلون تركي + سفرة + 4 كراسي

< غرف نوم تفصيل وجاهز.
< اطقم صالونات.

< اطقم زاوية .
< غرف اطفال.

< طاوالت سفرة.
< اسّرة بيبي.

> تشكيلة واسعة من االسكمالت

اكبر حملة تنزيالت ابتداء من 2012/5/1

ورشة عمل في نابلس حول الدور 
الرقابي ملؤسسات حقوق اإلنسان

نابلس- غسان الكتوت -الرواد للصحافة واإلعالم - عقد مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية 
"شمس" ، امس ، ورشة عمل في نابلس حول الدور الرقابي ملؤسسات حقوق اإلنسان.

وافتتحت الورشة احملامية شروق أبو قرع من مركز "شمس"، معرفة باملركز ونشاطاته الالمنهجية، 
وأهدافه التي تصب في تعزيز املشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجاالت حقوق 
اإلنسان . وقالت أن الورشة تأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة القانون لدى طالب 

اجلامعات، بدعم ومتويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
من جهته، أكد أستاذ القانون الدولي في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية الدكتور باسل منصور، 
أن موضوع حقوق اإلنسان يشكل أولوية للنظم السياسية الدميقراطية ومؤسسات املجتمع املدني على 
حد سواء، ،كما يعد احترام حقوق اإلنسان من أهم املؤشرات على التطور احلاصل داخل املجتمع، بحيث 
جند أن احترام هذه احلقوق لدى الدول املتحضرة عمومًا يشكل ركيزة أساسية للمجتمع، ويشمل التزام 
هذه الدول أو األنظمة حلقوق اإلنسان على وجود املواثيق الناظمة لهذه احلقوق على املستوى الوطني 

وكذلك احلال بااللتزام بالعهود واملواثيق الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان.

اليات الرقابة ....
وقال الدكتور منصور أن تعزيز آليات الرقابة على تطبيق احترام حقوق اإلنسان، ميثل أحد 
املنظمات غير  تؤدي  املعايير، حيث  بهذه  وااللتزام  التطبيق  لضمانة حسن  الرئيسية  احمل��اور 
احلكومية دورًا مهمًا في حماية حقوق اإلنسان، ألنها تهدف لتحقيق التواصل بني األفراد واجلماعات 
على الصعيدين اإلقليمي والوطني، لذا فهي تتعاون مع جهات عدة دولية وإقليمية، وذلك من خالل 
تقدمي التوصيات التي تساعد على فرض رقابة أكثر على اجلهات التي تنتهك هذه احلقوق، كما 
يتمثل دورها بتقدمي املعلومات التي تتوافر لها من خالل اتصالها املباشر مع املجتمعات العربية 
بخصوص االنتهاكات من جانب بعض اجلهات احلكومية أو األهلية حلقوق اإلنسان داخل املجتمع، 
سواء كان ذلك بشكل منظم وممنهج أو بشكل آخر عبر حوادث معينة قد ترتبط بحالة وظروف 
استثنائية متر فيها هذه الدول، ولكنها ال تعطيها الغطاء القانوني أو األخالقي النتهاك حقوق 
اإلنسان، سواء جتاه مواطنيها أو اجلماعات األخرى املوجودة على أراضيها مثل الالجئني في حالة 

احلروب والنزاعات أو العمالة الوافدة.
مبادئ حقوق االنسان ....

وأوضح أنه ومن أجل تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان وترسيخ ثقافتها على صعيدي الفكر واملمارسة، 
ومراعاة عدم التمييز بني املواطنني، تقوم مبراجعة التشريعات، وبحث الشكاوى املتعلقة بحقوق 
أو  التنفيذية  السلطة  إلى  إحالتها  أو  انتهاكات  بتسويتها  أو  والتصدي ألية جت��اوزات  اإلنسان، 
التشريعية أو املرجع القضائي املختص إليقافها وإزالة آثارها، كما تؤدي مؤسسات حقوق اإلنسان 
والقيام بحمالت توعية  انتهاكات حقوق اإلنسان،  دورًا مهمًا في تعزيز ثقافة اإلنسان ومراقبة 
وتثقيف في هذا املجال، وإبداء املشورة وتقدمي التوصيات ومتابعة الشكاوى املقدمة إليها، وتقصي 
احلقائق من خالل جمع املعلومات وحتليلها، ومراقبة تطبيق الدولة اللتزاماتها الدولية في ما 
يتعلق بحقوق اإلنسان، واستخدام الوسائل كافة لرصد وتوثيق حالة حقوق اإلنسان، وتقدمي العون 
واملساعدة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان مبا في ذلك املساعدة القانونية، وإلى حشد الدعم 
والتأييد لقضايا حقوق اإلنسان بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني واملنظمات غير احلكومية 
األخرى، وتعزيز النهج الدميقراطي لتكوين منوذج متكامل ومتوازن قائم على إشاعة احلريات 

وضمان التعددية السياسية واحترام سيادة القانون. 
واضاف انه ومن أجل حتقيق تلك األهداف، تعمل مؤسسات حقوق اإلنسان على التحقق من 
مراعاة حقوق اإلنسان، ومعاجلة التجاوزات أو أية انتهاكات، وإصدار الدراسات والبحوث القانونية 
التدريبية  ال��دورات  وتنظيم  واحملاضرات  الندوات  وعقد  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  والسياسية 

واحللقات الدراسية والتثقيفية في املدارس واجلامعات والنوادي.
توصيات .....

وفي نهاية اللقاء، أوصى املشاركون بضرورة املصادقة أو التوقيع على االلتزامات اخلاصة بحقوق 
واملعززة  املجتمع  أط��راف  من  املجتمعية  الرقابة  تعزيز  وبضرورة  ذلك ممكنا،  كان  كلما  اإلنسان 
بالتثقيف واملعرفة باحلقوق اإلنسان، وبأهمية التنوع في الرقابة على املستويني الوطني واإلقليمي، 
املوجه  الدعم  اإلنسان، وتنشيط وتكثيف  إنتاج برامج وكتيبات تعريفية حلقوق  والعمل على 
للجمعيات األهلية املتخصصة بحقوق اإلنسان، والتأكيد على دور األسرة في نشر مبادئ حقوق 
اإلنسان وتعميقها، وجعلها سلوكًا يوميًا بني األفراد، وإنشاء مفوضية عامة ومفوض عام حلقوق 
اإلنسان على املستوى العربي، وكذلك مكاتب فرعية على مستوى الوطن العربي.وتبادل اخلبرات 
والتدريب بني األفراد املتخصصني بالرقابة على حقوق اإلنسان، واستخدام وسائل التكنولوجيا 
احلديثة لتسليط الضوء على ممارسات املؤسسات التي تنتهك حقوق اإلنسان، وتوسيع حركة 

النشر والبحث العلمي حول قضايا حقوق اإلنسان.

وزارة شؤون البيئة تكرم عددا من 
املؤسسات والطالب واالساتذه في نابلس 

نابلس - املنهل للصحافة واالعالم - كرم مكتب وزارة شؤون البيئة في احملافظة ، عددا من 
املؤسسات وطالب واساتذة جامعات، وطالب ومعلمات من مدارس نابلس وذلك ضمن االحتفال 
بيوم البيئة العاملي "نحو اقتصاد اخضر" في قرية تل ، بالتعاون مع بلدية نابلس وشركة ابناء 

محمد داوود-عصيرة القبلية وجمعية تل اخليرية ومركز "بريك".
ومت تكرمي محافظ نابلس اللواء جبريل البكري، ومحافظ سلفيت عصام أبو بكر، ومدير شرطة 
نابلس املقدم عمر البزور، ومدير الدفاع املدني في احملافظة العقيد كرمي عميرة، وجهاز األمن 
الوقائي، ونادية اخلضري من مرفق البيئة العاملي، ومجموعة من طالب وأساتذة جامعة النجاح 
الوطنية، ورئيس فرعي جامعة القدس املفتوحة في نابلس وسلفيت، وعدد من طالبهما، كما 
مت تكرمي طالب وطالبات ومعلمني من مدارس نابلس وجنوبها كان لهم دورا في اقامة مشاريع 

حافظت عل البيئة.
وقدم نادي تلفيت البيئي مسرحية تدعو للمحافظة على البيئة وعناصرها من مياه وهواء 
احليوي  التنوع  التي حتافظ على  وال��ع��ادات  الوسائل  اتباع  االطفال على ض��رورة  وت��راب وحتث 

والبيئة في فلسطني.
وفي نهاية احلفل مت توزيع الدروع على املكرمني من قبل وزير شؤون البيئة الدكتور يوسف 
ابو صفية ، بحضور ممثل محافظ نابلس تيسير نصر الله وممثل بلدية نابلس املهندس الدكتور 
حافظ شاهني وممثلة مرفق البيئة العاملي نادية اخلضري ومدير مكتب وزارة شؤون البيئه املهندس 

امجد جبر ورئيس مجلس قروي تل . 
بعد ذلك انتقل احلضور الى حدائق مركز التنوع احليوي –بريك- في تل واستمعوا الى شرح 

حول احلديقة من الدكتور محمد سليم اشتية. 

دبلوماسيو اوروبا قلقون لوضع قرية سوسيا
 اخلليل - مراسل ے - زارت مجموعة من دبلوماسيي االحتاد االوروب��ي قرية سوسيا في 
جنوب اخلليل للتعبير عن قلقهم جتاه األثر االنساني واالنعكاسات السياسية الوامر الهدم األخيرة 

ضد املساكن اخلمسني للقرية.
واستمعت املجموعة الحاديث املواطنني عن صعوبة الوصول الى االراضي التي اقيمت بجوارها 

مستوطنة سوسيا في منطقة )ج( وعنف املستوطنني .
 وكان االحتاد االوروبي قد دعا اسرائيل لاللتزام بواجباتها جتاه الظروف املعيشية للفلسطينيني 
مبا فيه وقف النقل القسري للسكان وهدم املساكن والبنية التحتية، وتسهيل االجراءات االدارية 
االحتياجات  مع  والتعامل  املياه  ال��ى  ال��وص��ول  وضمان  البناء  تصاريح  على  احلصول  أج��ل  من 

االنسانية.

وزارة الثقافة حتتفل بتوقيع ثالثة  كتب من "اصدارات ادب السجون" جامعة اخلليل توقع اتفاقية شراكة مع منظمة أرض اإلنسان السويسرية

 فيلم عن حياة عائلة
 في البلدة القدمية باخلليل

اخلليل - مراسل ے - ضمن األنشطة التي تقوم بها جمعية التعاون الثقافي اخلليل فرنسا 
وفي إطار مهرجان الفيلم الفرنسي – العربي عرض امس فيلم ) الشرطي املخفي( للمخرج ليث 

اجلنيدي مت تصويره في البلدة القدمية في اخلليل ويصف 
االسرائيلي  االحتالل  من مضايقات  له  يتعرض  وما  العويوي  نضال  املواطن  مجريات حياة 

هو وعائلته.
 وأفاد احملامي وائل حجازي أمني سر اجلمعية أنه مت عمل نقاش حول الفيلم بحضور العويوي 
وعائلته، وقام رئيس اجلمعية د. أنور أبوعيشة بفتح النقاش حول التفاصيل املؤملة حلياة هذه 
العائلة التي تعكس ما يصيب حياة أبناء فلسطني جراء االحتالل واملستوطنني القاطنني في 

البلدة القدمية.

وقعت   - اخل��اص  مراسل ے   – اخلليل 
منظمة  مع  شراكة  اتفاقية   ، اخلليل  جامعة 
أرض اإلنسان، لتنفيذ مشروع مشترك ميتد 
ل��ث��الث س��ن��وات ح��ول ن��ظ��ام ع��دال��ة األط��ف��ال 
األحداث في فلسطني.  ووقع االتفاقية كل من 
: رئيس جامعة اخلليل الدكتور سمير أبوزنيد 
السويسرية  اإلن��س��ان  أرض  منظمة  ورئ��ي��س 
جامعة  ح��رم  ف��ي  وذل���ك  ج��روجن��و  سلفاتوري 
تنفيذ  سيتم  االتفاقية  ومبوجب  اخلليل.  
املشروع بواسطة مؤسسة أرض اإلنسان والعيادة 
القانونية في جامعة اخلليل بالتعاون مع وزارة 
الشؤون االجتماعية واحلركة العاملية للدفاع 
عن األطفال مبشاركة اجلهات املتخصصة في 
القضاة  مجال عدالة األح��داث، مبا في ذلك 
السلوك  ومراقبي  والشرطة  العامني  واملدعني 
غير  وامل��ن��ظ��م��ات  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��رب��ي��ة  ووزارة 
احلكومية املختصة في مجال حقوق اإلنسان.

ويهدف املشروع املسمى "برنامج رفع احترام 
حقوق األطفال في كافة مراحل نظام عدالة 
األحداث، 2011-2014، في محافظة اخلليل"، 
األح��داث  نظام عدالة  بناء  في  املساهمة  إلى 
املعرضني  األطفال  وإل��ى حماية  فلسطني  في 
للخطر أو في نزاع مع القانون واحترام حقوقهم 

واملعايير  الفلسطيني  القانون  يكفلها  التي 
ال��دول��ي��ة وت��ق��دمي امل��س��اع��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة منذ 
م��رورا  الشرطة  ل��دى  األول��ي  التحقيق  مرحلة 
ال��ع��ام وال��ق��ض��اء وان��ت��ه��اء باالحتجاز  ب��اإلدع��اء 

وإعادة التأهيل.
برنامج  م��ن  امل��م��ول  امل��ش��روع،  تنفيذ  ويتم 
اخلليل  محافظة  في  اإلمنائي،  املتحدة  األمم 
كمنطقة ريادية ، وذلك كنموذج ميكن تعميمه 

الحقا على كافة احملافظات الفلسطينية. 
العيادة  خ��الل  من  اخلليل  جامعة  وتسعى 
رف��ع  إل���ى  اإلن��س��ان  أرض  ومنظمة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
كفاءة األداء في نظام عدالة األحداث من خالل 
العمل  وورش  التدريبية  وال����دورات  األب��ح��اث 

واللقاءات العامة ومتكني اخلريجني اجلدد من 
القانونية  املساعدة  تقدمي  من  القانون  طلبة 
لألطفال لدى احملاكم وتعزيز مهارات خريجي 
القانون من خالل العمل مع مراقبي السلوك في 

وزارة الشؤون االجتماعية.
معتز  الدكتور   : من  كل  االجتماع  وحضر 
العيادة  مدير  الدولي  القانون  أستاذ  قفيشة، 
الداعور  ونعيم  اخلليل،  القانونية في جامعة 
مدير مكتب رئيس جامعة اخلليل، والباحث 
اجلامعة  في  القانونية  العيادة  في  القانوني 
هندام الرجوب، وسيلفي روكان مديرة مشروع 
اإلن��س��ان  أرض  ف��ي منظمة  األح����داث  ع��دال��ة 

السويسرية.

رام الله- وفا- احتفل هنا ، امس ، بتوقيع 
الذي  السجون'،  أدب  'إص���دارات  كتب حول   3
الكلية  م��ع  بالتعاون  الثقافة  وزارة  أطلقته 

العصرية اجلامعية.
البرغوثي في  الثقافة سهام  وزيرة  وقالت 
ح��ف��ل اإلط����الق ال���ذي ج���رى ف��ي م��ق��ر الكلية 
ال��وزارة رأت أنه من املهم توثيق  العصرية، إن 
السجون  داخل  لألسرى  االعتقالية  التجربة 
اإلسرائيلية وجتربتهم الطويلة، لذلك جرى 
ت��وق��ي��ع 'إص������دارات أدب ال��س��ج��ون'. وأش����ادت 
يتحدث  ملساق  العصرية  الكلية  بتخصيص 
وب��دور  االع��ت��ق��ال��ي��ة،  األس���رى وجتربتهم  ع��ن 
وزارة األسرى في املساعدة بدعم هذا الكتاب، 
إط��الق  ب��ص��دد  الثقافة  وزارة  أن  إل��ى  مشيرة 
األسير  بينهم  وم��ن  األس���رى  م��ن  ل��ع��دد  كتب 
ب����دوره، أوض���ح وزي��ر  ال��ق��اس��م.  الشهيد ع��م��ر 
شؤون األسرى واحملررين عيسى قراقع، أهمية 
اإلصدارات التي توثق مراحل مهمة في تاريخ 
وجتربة األسرى داخل السجون بكل تفاصيلها، 
ن��دوات  هناك  يكون  أن  ض���رورة  على  م��ش��ددا 
إلى  وأن تترجم  الكتب  ملناقشة مضمون هذه 

عدة لغات.
ودع����ا إل���ى ض����رورة ت��دري��س ه���ذه الكتب 
التجربة  امل��دارس، وأن تكون  واإلص���دارات في 

في  التعليمية  امل��ن��اه��ج  ض��م��ن  االع��ت��ق��ال��ي��ة 
املعتقلني'  جتربة  'مساق  خالل  من  جامعاتنا 
والذي تطبقه حاليا جامعة القدس - أبو ديس. 
وأشاد قراقع بدور وزارة الثقافة التي سبق وأن 
أصدرت مجموعة من الكتب إلبداعات عدد من 
األسرى، الفتا إلى أن عددا من األسرى يواصلون 
مطالبهم،  حتقيق  حتى  الطعام  عن  إضرابهم 
ينتهي  حتى  اإلض���راب  يخوض  منهم  وع��دد 

االنقسام وتتحقق الوحدة الوطنية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الكلية العصرية 
حسني الشيوخي، إلى أن الكلية تتعاون مع كافة 

املؤسسات والوزارات حول نشر كتب وإبداعات 
لدراسة  مركز  لتأسيس  ب��ادرت  وأنها  لألسرى، 
األسرى، واعتمدت مساقا جامعيا حول جتربة 

احلركة األسيرة.
وحتدث األديب والباحث حسن عبد الله، 
االعتقالية  جتربتنا  في  التوثيق  أهمية  عن 
ألن���ه ي��ع��ك��س ال���واق���ع ال��ص��ع��ب ال����ذي يعيشه 
مشيرا  اإلسرائيلية،  املعتقالت  داخ��ل  أسرانا 
إلى أن هناك تقصيرا من اجلميع بهذا املوضوع، 
رغم وجود القيل من الدراسات واملؤلفات التي 

تتحدث عن واقع األسرى.


