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        فندق بلو روز
برج بابل سابقًا

يعلن عن أسعاره اخلاصة لألهل في فلسطني وذلك بعد جتديد وحتديث مرافق الفندق.
غرف مجهزة ومكيفة

ومطعم وكوفي شوب على مدار الساعة
> الفندق قريب من السفارات والشركات والبنوك

أسعارنا:

غرفة مفردة مع وجبة إفطار شامل الضريبة            28 دينارًا
غرفة مزدوجة مع وجبة إفطار شامل الضريبة        35 دينارًا
سويت لشخصني مع وجبة إفطار شامل الضريبة   40  دينارًا

سويت لثالثة اشخاص مع وجبة إفطار شامل الضريبة     45   دينارًا
األردن - عمان - الشميساني خلف مجمع النقابات املهنية

تلفون:  0096265620481   ،،،    0096265620489  ،،،   0096265620509  فاكس:  0096265620480

أهاًل وسهاًل بكم في بيتكم الثاني

الى أهالي فلسطني احلبيبة
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مدخل البيره - شارع القدس - قرب   عرابي - القصور الذهبية سابقا - جوال 0592117970

Polo - Castro - Crocker - Diesel - Paul and Shark 

رام الله شوبنچ سنتر  

...... وتستمر التنزيالت

گل هذا وأگثر  $ ... رام الله شوبنچ  سنتر 

يجدد حملة التنزيالت الصيفية على جميع اقسام احملل
قسم االدوات املنزلية

قسم املالبس الستاتي

قسم مالبس لالطفال والبيبي
قسم املالبس الرجالي

قسم خاص لالحذية البحرية

قسم خاص للرحالت
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تفضلوا بزيارتنا
 ومتتعوا 

بأفضل األسعار تعلن مبادرة من طالب الى طالب و بشراكة مع أرامكس / فلسطني ، عن 
أن  على  الفلسطينية،  اجلامعات  لطالب  الدراسية  املنح  من  عدد  توفر 

تتوفر لديهم الشروط التالية : 
أن يكون الطالب بحاجة للمنحة من الناحية املادية.  1 .

املعترف  احمللية  اجلامعات  احدى  في  مسجاًل  طالبًا  املتقدم  يكون  أن  2 .
بها .

أن يكون املتقدم  للمنحة قد جتاوز العام الدراسي االول بنجاح.  3 .
أن ال يكون املتقدم حاصاًل على منحة من أي جهة اخرى.. 4

تغطي املنحة األقساط اجلامعية ملدة عام، مبا ال يشمل املواصالت أو  5 .
أي مصاريف أخرى. 

تشمل املنحة اجلامعية الطالب الفلسطينيني إناثُا وذكورا.. 6
أن يكون املعدل التراكمي للطالب فوق ال 75%. 7  . 

طالب  تعليم   ( أجتماعية  خدمة  بتقدمي  الرغبة  للطالب  يكون  أن  8 .
مدارس ( مقابل املنحة املقدمة له خالل فترة حصوله على املنحة . 

أرامكس  شركة  مكاتب  مراجعة  أعاله  املذكورة  الشروط  لديهم  تتوفر  من  على 
للقيام  بتعبئة مناذج املنحة اخلاصة مببادرة من طالب الى طالب مرفقة باالوراق 
املطلوبة مع العلم بأن أخر موعد لقبول الطلبات هو تاريخ 30 / 6 /2013،  على 

العناوين التالية : 
 . • منطقة الوسط ، أرامكس رام لله : شارع الكلية االهلية ،  2986094	

. • منطقة الشمال ، أرامكس نابلس : شارع سفيان ، 2370299	
 . • منطقة اجلنوب ،أرامكس اخلليل : دوار أبن رشد ، 2290975	

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة  منسق عام مبادرة من طالب الى طالب 

السيد جهاد شجاعية على الرقم التالي : 0599358641
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النائب مصطفى البرغوثي:

مشروع قانون مكافحة "االرهاب" 
االسرائيلي  يكرس "االبارتهايد"

رام الله- قال الدكتور مصطفى الربغويث عضو املجلس التشريعي االمني العام لحركة املبادرة 
الوطنية الفلسطينية ، ان مشروع قانون ما يسمى بمكافحة "االرهاب" من اخطر القوانني التي 
يكرسها االحتالل االسرائييل ملا يشكله من مساس بحقوق اإلنسان الفلسطيني سواء يف ارايض 

48 أو يف األرايض املحتلة عام 67.
واضاف الربغويث يف تصريح صحفي له الليلة املاضية ، ان القانون موجه لضرب ليس فقط 
املؤسسات السياسية ، بل ايضا االجتماعية والخريية الفلسطينية وهو تكريس لقانون يهدف 

اىل توجيه ضربة للفلسطينيني عىل اساس االشتباه .
ووصف الربغويث ذلك القانون ، بأنه تكريس قانوين وتشريع ملنظومة "االبارتهايد" والفصل 

العنصري ويوسع دائرة املحاكمة بشكل غري قانوين ،
واكد ان القانون اسوأ من قوانني الطوارئ السائدة منذ االنتداب الربيطاين قبل سبعة عقود. 
وحذر الربغويث ، من مخاطر هذا القانون الذي سيمس بشكل خطري بحقوق اإلنسان من خالل 
اتاحة املجال للمؤسسة االمنية االسرائيلية ملالحقة مؤسسات ومنظمات و أفراد تحت ذريعة 
ما يسمى ب"االرهاب" وهو مصطلح فضفاض تكيفه اسرائيل عىل مقاسها لضرب املؤسسات 

الفلسطينية ومقدرات شعبنا.
وق����ال ال��ن��ائ��ب ال���ربغ���ويث ، ان ال��ق��ان��ون ستستخدمه اس��رائ��ي��ل ض��د ك��ل م��ن ي��ع��ارض س��ي��اس��ات 
االحتالل وعدوانه مما يشكل مساسا بالحريات والحقوق ويف مقدمتها حق شعبنا يف مواجهة 

االحتالل وسياساته.
ودعا الربغويث ، اىل اوسع حملة لتعرية اسرائيل وفرض املقاطعة والعقوبات عليها واظهار 
زيف ادعائها بالديمقراطية ، مشريا اىل ان مشروع القانون الجديد يتضمن امتداد مدة السجن 
املؤبد اىل 40 عاماً بدال من 30 وتمديد اعتقال املشتبه بهم ب)االرهاب( ملدة شهر كامل من دون أن 
يسمح لهم بالتقاء أي شخص وحتى محاميهم خالل هذه الفرتة، وتخويل الجيش بمصادرة 

أمالك تابعة ملنظمات ومؤسسات واالعتقال اإلداري.

ورشة عمل في نابلس حول

 الحقوق السياسية للمواطنين
نابلس/ غسان الكتوت/ ال���رواد للصحافة 
واإلع������الم - ع��ق��د م���رك���ز إع�����الم ح���ق���وق اإلن���س���ان 
وال���دي���م���ق���راط���ي���ة "ش����م����س" ام�����س ورش�������ة ع��م��ل 
ب������ال������ت������ع������اون وال�����ت�����ن�����س�����ي�����ق م�������ع ج�����ام�����ع�����ة ال�����ق�����دس 
امل���ف���ت���وح���ة ف������رع ن����اب����ل����س، ب����ع����ن����وان "ح������ق ال���ف���رد 
يف إدارة ش��ؤون ب��الده بطريقة مباشرة أو غري 

مباشرة، االنتخابات مثااًل".
واف�������ت�������ت�������ح ال����������ورش����������ة ال�������ت�������ي ع�������ق�������دت يف م���ب���ن���ى 
الجامعة عديل ارحيم مركز "شمس" معرفاً 
ب�����امل�����رك�����ز، وق����������ال إن ه��������ذه ال�������ورش�������ة ه������ي إح������دى 
نشاطات مشروع نشر وتعزيز مفاهيم حقوق 
اإلنسان، الذي ينفذه املركز بدعم وتمويل من 

الوكالة االسرتالية للتنمية الدولية.
وق��ال مدير ف��رع جامعة القدس املفتوحة 
الدكتور يوسف ذي��اب أن الحقوق السياسية 
ت�����ع�����ت�����رب م���������ن أرق��������������ى ح�������ق�������وق اإلن������������س������������ان، ون�������ظ�������راً 
ألهميتها فقد تناولها العديد من االتفاقيات 

واملعاهدات الدولية والدساتري.
ال�������ح�������ق�������وق  ال�����������دك�����������ت�����������ور ذي��������������������اب أن  وأوض������������������������ح 
السياسية هي السلطات التي يقررها القانون 
ل����ل����م����واط����ن����ني، وال������ت������ي ت����س����م����ح ل����ه����م ب����امل����ش����ارك����ة 
يف ال��ح��ي��اة ال��س��ي��اس��ي��ة وإدارة ش�����ؤون امل��ج��ت��م��ع 
ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة وت�����ت�����ض�����م�����ن ح�������ق االن�������ت�������خ�������اب وف�����ق�����اً 
ل��ن��ظ��ام االق�����رتاع ال���ع���ام، وح���ق ال��رتش��ي��ح س���واء 
ل��ل��م��ج��ال��س ال��ن��ي��اب��ي��ة أو ال��ب��ل��دي��ة، وي���ك���ون ذل��ك 
وف�����ق�����اً ل����ل����ش����روط ال����ت����ي ن�����ص ع���ل���ي���ه���ا ال����دس����ت����ور، 
ول���ل���ح���ق���وق ال���س���ي���اس���ي���ة ع������دة أب����ع����اد م���ن���ه���ا ب��ع��د 
ف���ل���س���ف���ي ي���ت���م���ث���ل يف ارت�����ب�����اط�����ه�����ا ب����امل����ح����ي����ط ال������ذي 
يقرر مصري ال��ف��رد كمواطن، وبعد مجتمعي 
ي���ه���دف إىل إع�������ادة ب���ن���اء ال���ث���ق���ة وال����ع����الق����ات ب��ني 
ال����ح����اك����م وامل�����ح�����ك�����وم، وب����ع����د ق�����ان�����وين ل��ت��م��ت��ع��ه��ا 
ب���ض���م���ان���ات ال����ق����ان����ون ال�������دويل ل���ح���ق���وق اإلن���س���ان 
وبإقرار الدساتري، وتشكيل األحزاب السياسية 
وامل����ن����ظ����م����ات وال����ج����م����ع����ي����ات امل���س���ت���ق���ل���ة وس�����ي�����ادة 

القانون.
وق�����ال ال���دك���ت���ور ذي�����اب إن م��ف��ه��وم ال��ح��ق��وق 
ال��س��ي��اس��ي��ة ي��ع��ت��رب م���ن أه���م امل��ف��اه��ي��م ال��ت��ي يتم 
ال��ح��دي��ث ع��ن��ه��ا يف ال���وق���ت ال���ح���ايل، وال��ت��ع��ري��ف 
بالحقوق السياسية يتضمن الحديث عن عدد 
من الحقوق، من ضمنها حق املشاركة يف إدارة 
الشأن العام، فحق املشاركة يف إدارة الشؤون 
العامة بواسطة انتخابات نزيهة تخول لألفراد 
والجماعات الدفاع عن األفكار والربامج الرامية 

إىل تطوير الديمقراطية، وإىل تحسني ظروف 
ع�����ي�����ش ال��������ن��������اس؛ وت�����ك�����ري�����س امل������واط������ن������ة وت����ق����وي����ة 
امل����ش����ارك����ة، وال����ت����ع����رف امل���ب���اش���ر ع����ىل ان���ش���غ���االت 
وهموم وتطلعات املواطنني، وتقييم مستوى 
ال��ت��ق��دم امل��ح��رز ب��خ��ص��وص امل��ك��ت��س��ب��ات املتعلقة 
ب����م����م����ارس����ة ال�����ح�����ري�����ات وال�����ح�����ق�����وق ال���س���ي���اس���ي���ة، 
وقال أن حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة 
ب�����واس�����ط�����ة ان�����ت�����خ�����اب�����ات ن����زي����ه����ة ت����ض����ع ع������ىل ع���ات���ق 
األفراد والجماعات واجبات عىل صعيد املعرفة 
وامل���م���ارس���ة امل��س��ؤول��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا واج����ب معرفة 
ال�����ت�����زام�����ات ال�����دول�����ة يف م����ج����ال ال����ق����ان����ون ال������دويل 
ل���ح���ق���وق اإلن�����س�����ان، وواج��������ب م���ع���رف���ة ال���ق���وان���ني 
الوطنية يف مجال الحقوق السياسية، وواجب 
معرفة ال��ق��ان��ون ال��وط��ن��ي املنظم لالنتخابات، 
وم��س��ؤول��ي��ة ال��ت��س��ج��ي��ل يف ال���ل���وائ���ح االن��ت��خ��اب��ي��ة 
ب����ال����ن����س����ب����ة ل�����ل�����ن�����اخ�����ب، وم�����س�����ؤول�����ي�����ة ال���ت���س���ج���ي���ل 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ن��اخ��ب امل����رش����ح، وم���س���ؤول���ي���ة ت��ت��ب��ع 
ورص������������د ال������ت������داب������ري امل������ت������خ������ذة ل����ت����ث����ق����ي����ف ال����ن����اخ����ب����ني 
ضد االنتهاكات، ومسؤولية تتبع املعلومات 
ال�����خ�����اص�����ة امل�����ق�����دم�����ة ل����ل����ن����اخ����ب����ني ب����خ����ص����وص ي����وم 
ال��ت��ص��وي��ت، وم��س��ؤول��ي��ة تتبع ال��ت��داب��ري املتخذة 
لتشجيع الناخبني عىل التصويت، ومسؤولية 
ت����ت����ب����ع دور وس�������ائ�������ل اإلع�������������الم يف االن�����ت�����خ�����اب�����ات، 
ومسؤولية تتبع مدى احرتام اإلدارة للحقوق 

والحريات األساسية.
وش�����دد ع���ىل أن االن���ت���خ���اب���ات ت��ع��ت��رب ال��رك��ي��زة 
األس�������اس�������ي�������ة يف ع����م����ل����ي����ة ال�������ب�������ن�������اء ال�����دي�����م�����ق�����راط�����ي 
ول���ك���ن���ه���ا ل���ي���س���ت ك����اف����ي����ة، إذ ي���ت���ط���ل���ب إج�����راؤه�����ا 
ضمان العديد من الحريات األساسية، حيث 
أش���ار إىل أن االن��ت��خ��اب��ات ب��ح��د ذات��ه��ا ال تشكل 
ال���دي���م���ق���راط���ي���ة، ف���ه���ي ل��ي��س��ت غ���اي���ة ب����ل خ��ط��وة 
ه���ام���ة وك���ث���ريا م���ا ت���ك���ون أس���اس���ي���ة ع���ىل ال��ط��ري��ق 
امل����ؤدي����ة إىل إض���ف���اء ال���ط���اب���ع ال��دي��م��ق��راط��ي عىل 
امل��ج��ت��م��ع��ات ون���ي���ل ال���ح���ق يف م���ش���ارك���ة امل���واط���ن 
يف حكم البالد عىل النحو املعلن يف الصكوك 
والقوانني الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، 
وينبغي ع��دم خلط الغاية بالوسيلة وتنايس 
الحقيقة القائلة بان معنى كلمة الديمقراطية 
يتجاوز مجرد اإلدالء دوريا باألصوات، ليشمل 
كل جوانب عملية مشاركة املواطنني يف الحياة 

السياسية لبلدهم. 
ال�����������وث�����������ائ�����������ق واإلع���������������الن���������������ات  ك�����������اف�����������ة  وق���������������������ال إن 
واالت��ف��اق��ي��ات املعنية ب��ح��ق��وق اإلن��س��ان تحتوي 

ع�����������ىل ال��������ع��������دي��������د م�����������ن امل��������ع��������اي��������ري ال����������دول����������ي����������ة ال������ت������ي 
ت��ض��م��ن إج����راء ان��ت��خ��اب��ات ح���رة ون��زي��ه��ة، وذك��ر 
م�����ن�����ه�����ا اإلع������������������الن ال�������ع�������امل�������ي ل������ح������ق������وق اإلن���������س���������ان، 
والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، 
واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال 
ال���ت���م���ي���ي���ز ال����ع����ن����ص����ري، وات����ف����اق����ي����ة ال����ق����ض����اء ع��ىل 
ك����اف����ة أش�����ك�����ال ال���ت���م���ي���ي���ز ض�����د امل����������رأة، وم����ش����روع 
امل���ب���ادئ ال��ع��ام��ة ب��ش��أن ال��ح��ري��ة وع����دم التمييز 
يف م��س��أل��ة ال��ح��ق��وق ال��س��ي��اس��ي��ة، وق�����رار لجنة 
حقوق اإلنسان حول زيادة فعالية االنتخابات 
ال���دوري���ة ال��ن��زي��ه��ة، وامل��ي��ث��اق اإلف��ري��ق��ي لحقوق 
اإلن�����س�����ان وال�����ش�����ع�����وب، واالت����ف����اق����ي����ة األم���ري���ك���ي���ة 
لحقوق اإلنسان، واالتفاقية األوروبية لحقوق 

اإلنسان.
ويف نهاية اللقاء أوىص املشاركون بضرورة 
وج��������ود ق�����ان�����ون ي���ش���ك���ل ض���م���ان���ة م���ه���م���ة ل���ن���زاه���ة 
وش���ف���اف���ي���ة ال���ع���م���ل���ي���ة االن���ت���خ���اب���ي���ة، وأن ي��ت��م��ت��ع 
امل��واط��ن��ون رج���ااًل ون��س��اًء بالحقوق السياسية 
ال������ت������ي أق�������ره�������ا ال������ق������ان������ون األس���������������ايس، وب�������ض�������رورة 
ضمان إج��راء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفري 
امل�������ن�������اخ ال������دي������م������ق������راط������ي وال�������ح�������ري�������ات األس�����اس�����ي�����ة 
ل����ل����م����واط����ن����ني ال س���ي���م���ا ح�����ري�����ة ال�����������رأي وال���ت���ع���ب���ري 

والتجمع السلمي.

نقابة المهن التعليمية تعقد مؤتمرها 
التأسيسي الفرعي األول في محافظة أريحا 

جنني �  عيل سمودي �  عقدت الهيئة العامة للنقابة الفرعية  للعاملني بالتعليم الخاص  يف 
محافظة اريحا اجتمعا لها أم��س، بحضور ممثل محافظة اريحا واالغ���وار عبد الحميد عايص 
و جمال ال��رج��وب ورئيس االت��ح��اد العام لعمال فلسطني واملستشارة النقابية ميسون عثمان 
وبحضور وممثيل وزارة العمل يف  اريحا امجد جابر ومنري الريماوي مسؤول عالقات العمل 

ورئيس النقابة الوطنية نافذ اّيوب، وعدد م��ن املؤسسات الوطنية.
والقى ممثل املحافظ عبد الحميد عايص كلمة اشاد بها بالتنظيم النقابي يف االتحاد العام 
لعمال فلسطني يف اري��ح��ا مهنئاً االت��ح��اد وال��ن��ق��اب��ة ب��ه��ذا امل��ؤت��م��ر، واش���اد ب���دور االت��ح��اد ال��ع��ام يف 
خدمة الطبقة العاملة الفلسطينية وابدى اهتمامه بنقابة العاملني باملهن التعليمية لالهمية 
ال��ت��ي ي��س��ت��ح��ق��ه��ا امل��ع��ل��م وامل������درس ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، وط���ال���ب ب��م��ت��اب��ع��ة ال��ع��دي��د م���ن ال��ق��ض��اي��ا ال��خ��اص��ة 

بالحماية االجتماعية للعمال.
كما القى غازي ابو الهيجا  كلمة  االمني العام حيدر ابراهيم حيث  اكد فيها بان االتحاد العام 
لعمال فلسطني مستمر يف سياسة البناء النقابي، وان الفرع سيقوم باستكمال التشكيالت 
النقابية  الديموقراطية  مهنئا الحضور باملؤتمر التاسييس االول  وح��ث الجميع عىل مواصلة 
تعزيز االرتباط بالقاعدة العمالية والعمل عىل النزول اىل القاعدة العمالية  والعمل عىل حل 

اشكالياتهم وطالب وزارة العمل والحكومة بتعزيز الشراكة الثالثية بني اطراف االنتاج.
بعد ذلك، اعلن عن افتتاح املؤتمر التاسييس االول  بعد اكتمال النصاب القانوين للحضور، 
تم انتخاب اللجنة التحضريية للنقابة الفرعية  بالتزكية  حيث تم االجماع عليهم من قبل اعضاء 
املؤتمر  وبعد اختيار الهيئة  عقد االجتماع االول بحضور رئيس النقابة العامة نافذ ايوب ورئيس 
االت��ح��اد غ���ازي اب��و الهيجا وممثل وزارة ال��ع��م��ل   منري ال��ري��م��اوي   وم��س��ت��ش��ارة االت��ح��اد  ميسون 
عثمان، وتم توزيع املهام حسب التايل :  فاطمه نمر الريماوي رئيسة النقابة وسامية سالمة 
حسن شيخ عيل نائبا للرئيس، ومها محمد اسماعيل اسماعيل يوسف امني الصندوق، وماجده 
خليل عيىس غروف الناطق االعالمي للنقابة وتهاين محمد جابر منسقة اعالم  تهاين محمود 

جميل جابر مسؤولة التنظيم النقابي وبيهان نبيل خليل العسيل منسقه للتدريب.

 المركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم 

يفتتح أعماله في عمان اليوم  
ال��ق��دس- عمان - اب��و انطون سنيورة - يعقد املركز الكاثولييك للدراسات واإلع���الم يف عّمان 
بالتعاون مع املجلس البابوي لوسائل االتصال االجتماعية يف حاضرة الفاتيكان اليوم االثنني 
مؤتمرهما األول ب��ع��ن��وان: اإلع���الم ال��ع��رب��ي املسيحي يف خ��دم��ة قضايا ال��ع��دل وال��س��الم وحقوق 

االنسان.
ويشارك يف املؤتمر ال��ذي ينطلق يف العاشر من حزيران الحايل ويستغرق يومني البطريرك 
فؤاد الطوال، بطريرك القدس لالتني، ورئيس األساقفة كالوديو ماريا تشييل رئيس املجلس 
البابوي لوسائل االعالم الذي يصل االردن االحد املقبل، والدكتور محمد املومني، وزير الدولة 
لشؤون اإلعالم واالتصال، وكذلك العني فيصل وعدد من رجال الدين من مختلف الكنائس، 
وعلماء الدين االسالمي، وعدد من القادة االعالميني العاملني يف االردن، باالضافة اىل وسائل 

االعالم املحلية والعربية واالجنبية.
ويف بيان صحفي وزع أم��س، قال املدير العام للمركز الكاثولييك للدراسات واالع��الم األب 
رفعت ب��در، ان ه��ذا املؤتمر ي��أيت استكمااًل ملؤتمر أوس��ع ُع��ِق��َد يف ب��ريوت يف نيسان 2012 وحضره 
بطاركة الشرق، بتنظيم من املجلس البابوي ذات��ه، وتم يف ختامه التوصية بتنظيم مؤتمرات 

مشابهة، يف دول الشرق االوسط.
واوضح انه تم اختيار األردن كأنموذج لدور اإلعالم العربي املسيحي نظراً للتطور الذي حصل 
م��ن��ذ ت��أس��ي��س امل��رك��ز ال��ك��اث��ول��ي��يك ل��ل��دراس��ات واإلع�����الم، ل��ي��ك��ون حلقة ال��وص��ل ب��ني املجتمع املحيل 

والوكاالت اإلعالمية العاملية، وباألخص التي تملكها الكنائس الكاثوليكية يف العالم. 
وأضاف: ان املؤتمر املُنعقد يف عّمان سوف يركز عىل دور اإلعالم العربي املسيحي وبخاصة 
يف هذه الفرتة الحرجة والصعبة التي تمر بها املنطقة العربية، وهو اسهام حضاري وانعكاس 
طبيعي لإلسهام الحضاري ال��ذي يقدمه وسيقدمه العرب املسيحيون يف خدمة مجتمعاتهم 

ويف كافة املجاالت الصحية واالجتماعية والرتبوية.
وأش����اد األب ب���در ع��ىل س��ب��ي��ل امل��ث��ال ب��ال��رع��اي��ة امل��ل��ك��ي��ة ال��س��ام��ي��ة األس���ب���وع امل����ايض ل��ح��ف��ل تدشني 
الجامعة األمريكية يف مادبا والتي تملكها البطريركية الالتينية، وقد شكل حضور جاللة امللك 
عبدالله الثاين وويل العهد سمو األمري الحسني بن عبدالله دعماً لإلسهام الحضاري والفكري 

والثقايف الذي تقدمه املؤسسات العربية املسيحية عرب مدارسها وجامعاتها. 
وعن زيارة املطران تشييل قال: "ان حضور رئيس املجلس الحربي لوسائل االعالم يف الفاتيكان، 
يشكل تشجيعا للمؤسسات االعالمية يف الشرق االوسط، وكذلك فهو يتيح املجال الطالع العالم 
عىل الرسالة االعالمية االردنية الرائدة. وقال االب بدر ان املجلس البابوي لإلعالم له طريقتان 
يف العمل: أواًل من خالل نشر الكتب واملنشورات التي تصدر عن حاضرة الفاتيكان وفيها الحث 
عىل أخالقيات املهنة اإلعالمية واآلداب العامة الستخدام وسائل االتصال واإلع��الم الحديثة. 
وثانياً من خالل تنظيم وتسهيل عمل املؤسسات اإلعالمية واألفراد يف تغطية أحداث الفاتيكان 
الكبرية مشرياً اىل فرتة استقالة البابا السابق وانتخاب البابا الجديد فرنسيس حيث تم تسجيل 

ستة االف صحفي واعالمي عملوا عىل نقل األخبار بالصوت والصورة." 
وقال األب بدر ان املطران تشييل سيلتقي بعدد من املسؤولني يف زيارته لألردن وسيزور املعهد 
األردين لإلعالم لإلطالع عىل تجربته املتطورة يف تنشئة اإلعالميني للمستقبل. وكذلك سيزور 

أحد املتاحف األردنية لإلطالع عىل تاريخ األردن املايض والحاضر.
وأش���ار األب ب��در إىل أن البيان الرسمي ال��ص��ادر ع��ن الفاتيكان ل��إلع��الن ه��ذا املؤتمر ق��د سلط 
الضوء عىل التطور اإلعالمي يف االردن بشكل عام، وعىل كون اململكة جسراً رابطاً بني الشرق 
والغرب، وكذلك سلط الضوء عىل التطور املستمر لإلعالم العربي املسيحي يف األردن وفاسطني، 
والذي يعمل عىل تعزيز العيش املشرتك بني املسلمني واملسيحيني وعىل ابراز الدور الحضاري 
ال��ذي يلعبه املسيحيون كمواطنني يف خدمة بلدهم ومجتمعهم، وذل��ك م��ن خ��الل دع��م قيم 
العدل والسالم وحقوق االنسان يف بلدهم األردن ويف املنطقة العربية العطىش إىل الطمأنينة 

والسالم.

مركز فلسطيني في اريحا للسياحة 
البيئية لزيادة الوعي بالبيئة

 اري��ح��ا - روي���رت - يعمل م��رك��ز للسياحة البيئية بمدينة أري��ح��ا يف الضفة الغربية ع��ىل توعية 
الفلسطينيني بأهمية البيئة والحفاظ عليها.

املركز أنشأه نادر الخطيب عام 2011 كنموذج تعليمي لتوعية الزائرين بضرورة ترشيد استهالك 
املياه وإعادة تدوير ملخلفات.

وقال الخطيب مدير شبكة )أصدقاء األرض( يف الشرق األوسط "املركز هو مركز بيئي نموذجي 
ويعترب املركز األول يف فلسطني ألنه يجمع بني التعليم والتوعية البيئية والتدريس البيئي ويف 

نفس الوقت هو مركز للسياحة البيئية."
وي�����ت�����وىل ال���خ���ط���ي���ب خ������الل ج�����والت�����ه ب���ص���ح���ب���ة زوار امل�����رك�����ز ش������رخ ك���ي���ف���ي���ة إع���������ادة ت�����دوي�����ر امل���خ���ل���ف���ات 

واستخداماتها.
وق����ال "ه����ذه ن���م���اذج األس�����ود وك��ل��ه��ا م��ص��ن��وع��ة م���ن ال��ن��ف��اي��ات ال��ص��ل��ب��ة.. م���ن إط������ارات ال��س��ي��ارات 
والنفايات الصلبة وتم نقل هذه التكنولوجيا.. تكنولوجيا بسيطة..  ليست بحاجة إىل قدرات 

خارقة.. تم نقلها إىل العديد من املدارس."
وذكر الطالب أحمد نجاص الذي يدرس علوم البيئة بجامعة القدس أن زيارة املركز يف أريحا 

ساعدته عىل فهم كيفية استخدام املواد التي يعاد تدويرها يف حماية البيئة.
ومن الجوانب التي يوليها املركز اهتماما خاصا إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومعالجتها 

واستخدامها يف الري.
ويضم املركز مجموعة غرف الستضافة ما بني 50 و60 زائرا. كما يضم مطعما يقدم أصناف 

الطعام التقليدية التي تشتهر بها أريحا.

مركز البيرة الطبي يطلق 
المخيم الصيفي األول  

 رام الله - شاركت جمعية اصدقاء مرىض الثالسيميا باملخيم الصيفي االول ال��ذي أطلقه مركز 
البرية الطبي للفتيات وربات البيوت يف مقره بالبرية لنشر التوعية الصحية والثقافية من اجل الخروج 
بأسرة سليمة ومعافاة من األمراض .  شارك يف  املخيم العديد من الجمعيات منها : الجمعية الوطنية 
المراض السكري واملعهد الوطني للسكري وجمعية الشفة االرنبية ومؤسسة التنمية الفلسطينية 

للصم والجمعية الفلسطينية المراض نزف الدم وجمعية اصدقاء مرىض الثالسيميا.
 وقال املدير االداري للمركز محمود عابد ان هدف املخيم التوعية والتثقيف  والرتفيه ايضا للفتيات 
من عمر 14 اىل 20 سنة وعقد دورات لالسعاف االويل والتغذية السليمة واملحافظة عىل جسم خال 
من السمنة واالمراض    وسيتخلله أيضا ورشات للصحة النفسية وصحة العيون واالسنان والبشرة  
اضافة لتعليم فن الطبخ السليم والصحي وصناعة الحلويات وتعلم الدبكة الشعبية وتوسيع املعرفة 
بأمراض السكري والثالسيميا والهموفيليا  . وقالت امينة السر لجمعية أصدقاء مرىض الثالسيميا 
جهاد ابوغوش ان الفئة املشاركة باملخيم بحاجة ماسة اىل التوعية بكافة املجاالت وبخاصة    مرض 
الثالسيميا مما يتناسب مع برنامج الجمعية يف  نشر التوعية والتثقيف بهذا املرض كونه يساعد يف 

تحقيق هدف الجمعية " نحو فلسطني خالية من والدات ثالسيميا جدد عام 2013 " 

اصابة ٣ مواطنين في 
اطالق نار على منزل 

في خان يونس
غزة - قالت مصادر مطلعة ان مسلحني اطلقوا 
النار صوب منزل املواطن )ع.غ( 65 عاًما، يف منطقة 
امل������ح������ررات يف ب����ل����دة ال������ق������رارة ش����م����ال م���ح���اف���ظ���ة خ���ان 

يونس، ما أدى إلصابته وأثنني من أبنائه.
وأش��ارت املصادر اىل ان ح��ادث إط��الق النار تم 
دون ال����ت����ع����رف ع�����ىل ه����وي����ة امل���س���ل���ح���ني ال�����ذي�����ن الذوا 
ب���ال���ف���رار، ح��ي��ث وص���ل���ت ال���ش���رط���ة ل��ل��م��ك��ان وف��ت��ح��ت 
ت����ح����ق����ي����ق����اً ب�������ال�������ح�������ادث، وت����������م ن�����ق�����ل امل������ص������اب������ني مل���ج���م���ع 

ناصر الطبي .

المالكي: جهود كيري الفرصة 
األخيرة إلحياء عملية السالم

رام ال��ل��ه- ح��ذر وزي��ر ال��ش��ؤون الخارجية ال��دك��ت��ور ري��اض امل��ال��يك، م��ن فشل جهود وزي��ر 
الخارجية االمرييك  جون كريي إلحياء عملية السالم جراء االنتهاكات اإلسرائيلية يف األرض 

الفلسطينية املحتلة والتعنت االسرائييل الرافض للوقف الشامل لالستيطان .
 " Gunilla Carlsson " جاء ذلك ، خالل لقائه وزي��رة التعاون والتنمية السويدية

يف مقر وزارة الشؤون الخارجية بعد ظهر امس  .
واستعرض املاليك ، االنتهاكات اإلسرائيلية يف االراض الفلسطينية ، واملتمثلة باستمرار 
سياسية االستيطان ، واعتداءات املستوطنبنب عىل ابناء شعبنا الفلسطيني وممتلكاتهم 
. والعقبات التي يضعها االحتالل امام املشاريع التنموية، التي يمولها االتحاد االوروبي 

." C "يف املناطق املصنفة
وثمن املاليك جهود السويد حكومة وشعبا عىل دعمهم لحقوق شعبنا املشروعة، حيث 
شكرهم عىل التصويت لصالح حصول فلسطني عىل دولة عضو مراقب يف األمم املتحدة، 

واشاد بقرار الربملان السويدي برفع التمثيل الدبلومايس الفلسطيني لدى السويد .
م��ن جانبها، أك��دت وزي���رة التعاون والتنمية السويدية ع��ىل أهمية ع��ودة االط���راف اىل 
ط��اول��ة امل��ف��اوض��ات، م��ن اج��ل ال��وص��ول إىل س��الم وازده����ار يعم املنطقة. وأب���دت استعداد 
ب����الده����ا ب���االس���ت���م���رار يف ت���ق���دي���م ال����دع����م امل�������ايل، الس���ت���ك���م���ال ج���ه���ود ب���ن���اء م���ؤس���س���ات ال���دول���ة 

الفلسطينية. ورشة عمل في بيت 
لحم حول دور المرأة 
في الصلح العشائري

بيت لحم - جورج زينه - نظم مركز "وئام" 
الفلسطيني لحل النزاعات ، ورشة عمل حول 
دور املرأة يف الصلح العشائري ، بحضور مدير 
املركز زغبي زغبي والطاقم وحشد من السيدات 

وذلك يف باحات املركز باملدينة .
ورح���ب���ت ل����ويس ث��ل��ج��ي��ة م��ن��س��ق��ة ب��رن��ام��ج امل����رأة 
يف امل������رك������ز ، ب����امل����ت����ح����دث����ني وال������ح������ض������ور. وق������ال������ت ان 
هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة من ورشات 
العمل حول مشروع املرأة وقرار مجلس األمن 
1325 وم����ن����اه����ض����ة ال����ع����ن����ف ض������د امل�����������رأة وت���م���ك���ي���ن���ه���ا 
م��ن ن��ي��ل ح��ق��وق��ه��ا ، م��ق��دم��ة ال��ش��ك��ر للمتحدثني 

واملشاركني يف اللقاء .
وتحدث الدكتور ادريس جرادات رئيس مركز 
السنابل ، حول دور املرأة يف الصلح العشائري 
واشاد بدورها وبإنجازاتها وتضحياتها عىل كافة 
األصعدة وامليادين ، واستعرض بعض القصص 
وض�������رب ال����ع����دي����د م�����ن األم����ث����ل����ة ح������ول دور امل���������رأة . 
وتطرق اىل التحديات التي تقف يف وجهها نظرا 

للعادات والتقاليد املوروثة .
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ت���ح���دث���ت ال���س���ي���دة اب���ت���س���ام ، ع��ن 
ت��ج��رب��ت��ه��ا ال��ش��خ��ص��ي��ة وم��ع��رف��ت��ه��ا واط���الع���ه���ا عىل 
العديد من القضايا واكدت ان هناك دورا كبريا 
ل����ل����م����رأة يف ال���ص���ل���ح ال����ع����ش����ائ����ري وح������ل ال����ن����زاع����ات 

بالطرق السلمية .
ويف ن����ه����اي����ة ال����ل����ق����اء اج��������اب امل����ت����ح����دث����ون ، ع��ىل 

اسئلة واستفسارات الحضور .

كلية فلسطين 
الجامعية تختتم دورة 

حول مهارات األخصائي 
االجتماعي والنفسي

ب���ي���ت ل���ح���م - ج�������ورج زي����ن����ه - اخ���ت���ت���م ق���س���م ع��ل��م 
االج�����ت�����م�����اع يف ك���ل���ي���ة ف���ل���س���ط���ني األه����ل����ي����ة ال���ج���ام���ع���ي���ة 
، ب���ال���ت���ع���اون م����ع ن���ق���اب���ة األخ���ص���ائ���ي���ني االج��ت��م��اع��ي��ني 
وال��ن��ف��س��ي��ني يف ب��ي��ت ل��ح��م ، دورة ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن��وان 
: " م��������ه��������ارات األخ��������ص��������ايئ االج�����ت�����م�����اع�����ي وال�����ن�����ف�����يس " 
، ب�����ح�����ض�����ور ك�������ل م�������ن : م�����س�����اع�����د ال������رئ������ي������س ل�����ش�����ؤون 
التخطيط وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور س��ام��ي ب��اش��ا ورئ��ي��س 
قسم اآلداب الدكتور عزيز خليل ورئيس قسم علم 
االجتماع الدكتور محمد عكة واملحاضرين يف قسم 
علم االجتماع الدكتور إبراهيم املصري واألستاذة 
روال الشوييك ومحاضرين من جامعة بيت لحم 
ال���دك���ت���ور ب����الل س��الم��ة واألس����ت����اذة م��ي��ن��ريف��ا قسيس 
وم���ن ن��ق��اب��ة األخ��ص��ائ��ي��ني االج��ت��م��اع��ي��ني والنفسيني 
أم�����ني ال���س���ر رائ������د ع���م���رية وم���ح���م���د ال���ق���ي���يس وع���اك���ف 

العزة أعضاء الهيئة اإلدارية.
وشكر الدكتور محمد عكة ، نقابة األخصائيني 
االج������ت������م������اع������ي������ني وال������ن������ف������س������ي������ني ع���������ىل دع������م������ه������م ل�����ه�����ذه 
ال�����ل�����ق�����اءات وال��������������دورات وس���ع���ي���ه���م امل���س���ت���م���ر ل��ت��ط��وي��ر 
مهارات وقدرات الطلبة يف الكلية ليكونوا قادرين 
ع���������ىل م�������م�������ارس�������ة امل������ه������ن������ة ك������أخ������ص������ائ������ي������ني اج����ت����م����اع����ي����ني 
ون���ف���س���ي���ني ب���ع���د ت���خ���رج���ه���م وان���دم���اج���ه���م يف ال��ح��ي��اة 
العملية. من جانبه ، قدم رائد عمرية الشكر لكلية 
فلسطني األهلية الجامعية ، عىل تعاونها املستمر 
يف استيعابها ملؤسسات الوطن ، موضحا أهمية 
النقابة وعملها وان��ج��ازات��ه��ا ومستقبلها ال��واع��د يف 
ت��ح��ق��ي��ق اك����رب ق����در م���ن ال���ك���ف���اءات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة من 

األخصائيني االجتماعيني والنفسيني.

القبض على مواطن 
من نابلس بتهمة 
حيازة المخدرات 

نابلس / املنهل للصحافة واالع����الم /  ضبطت 
ش����رط����ة ن���اب���ل���س م�����خ�����درات ب����ح����وزة م����واط����ن ك������ان ق��د 
اعطى جزء منها لشخص اخر يف املنطقه الشرقية.
وذك�������رت ال���ش���رط���ة ان�����ه ب���ن���اء ع����ىل اش�������ارة ل���"ع��م��ل��ي��ات 
الشرطة" عن وص��ول مواطن الح��د مشايف املدينة 
ج��راء تناول م��ادة م��خ��درة، وبعد وص��ول مكافحة 
املخدرات للمشفى تبني ان هذا الشخص قام باخذ 
سيجارة من شخص اخر كان بداخلها ماده مخدرة. 
وق���������ال ب�����ي�����ان ص�������در ع������ن ال�����ش�����رط�����ة ان�������ه ب����ع����د م���ت���اب���ع���ة 
ال��ش��خ��ص االخ����ر ال����ذي اع����رتف ب��ف��ع��ل��ت��ه واع�����رتف ان��ه 
ي��وج��د ل��دي��ه كميه م��ن ه��ذه امل���واد امل���خ���درة،  احضر 
ك���ي���س���ا م�����ن م��������ادة ال����ق����ن����ب امل������خ������دره امل�����ع�����روف�����ه ب���اس���م 
)ه��ي��درو( وزن��ه��ا 5,2 غ��م، حيث ت��م التحفظ عليها 
وع��������ىل امل�����ت�����ه�����م، وت��������م اح�����ال�����ت�����ه ل����ل����ق����ض����اء الس���ت���ك���م���ال 

االجرءات القانونية بحقه.


