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بگالوريوس من گبرى5
اجلامعات والگليات في البالد

الكلية االهلية

بدون 
بسيخومتري

شهادة BA من اجلامعة 
املفتوحة االسرائيلية

نحن نؤمن بقدراتك $ جميع التخصصاتلقب اول
برمجة  هندسة   - كيمياء  هندسة 
 - نفس  علم   - مدنية  هندسة   -
علم اجتماع - تاريخ - تربية - ادارة 
علوم   - سياسية  علوم   - اعمال 

طبيعية
القدس - بيت حنينا - عمارة بلدي مول

www.al-ahliya.net
ترخيص رقم 168

تلفون: 02-5718002
فاكس: 02-5718003

موبايل: 054-4263711

بشرى سارةبشرى سارة
قاعات مرجان باالسالى طالب التوجيهي

> موقع مميز على طريق رام الله - القدس

> مساحات واسعة تتسع لــ 1200 شخص

> ديكورات وانارات جدران

> خدمة ونظافة مميزة

> مواقف خاصة للسيارات مع حراسة

البيرة - شارع القدس - مقابل عمارة ترست للتأمني
فيس بوك : قاعات مرجان باالس

للحجز واالستفسار : جوال  0599-349966

أسعار  منافسة
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كل عام وانتم بخير .... أهال بشهر الخير والبركة
مطعم وكوفي شوب

” Olive Cafe “ اوليڤ
مبناسبة حلول شهر اخلير والبركة ، نرحب بكم  

ونتمنى لكم صياما مقبوال وافطارا هنيئا

ونعلن عن افتتاح ابوابنا امامكم لتقدمي كل ما يشتهيه الصائم
*  بوفيه مفتوح  بعدة اصناف متنوعة 

*   سلطات  وشوربات متنوعة
*  عصائر طبيعية  ومشروبات غازية  ورمضانية

*  حلويات شرقية  وغربية  وقطايف

>  افطارك عليك .. وأرجيلتك علينا
>  سهرات رمضانية  تستمر حتى ما بعد منتصف الليل

>  اسعارنا مميزة وتناسب اجلميع
للحجز مسبقا  يرجى االتصال على الرقمني التاليني :

0599500460 // 02-2957885
رام الله - عني مصباح - مقابل املقاطعة / عمارة افرست ، بالقرب من برج 

مشعل بجانب الهيئة العامة لالستثمار
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جنني – مجد للصحافة  - يف اليوم الثالث من 
شهر رمضان املبارك ، استمرت صحيفة "ß" يف 
رعاية حملة االمل التي تستهدف الطلبة املكفوفني، 
وس����ل����م م���راس���ل���ن���ا يف ج���ن���ني ع����ي س����م����ودي ٣ ط���اب 
اج��ه��زة الب ت��وب حديثة ب��ت��رع ودع���م م��ن جمعية 
"حماة املستقبل املقدسية " واهل الخري من القدس 
ونابلس وذلك يف مكتب صحيفة "ß" يف جنني 
وبحضور مدير اذاع��ة ن��اس اف ام الصحفي طارق 
سويطات وذوي الطلبة الذين عروا عن فرحتهم 

."ß" وشكرهم للمترعني وصحيفة

الدفعة العاشرة 
وافاد مراسلنا السمودي ، ان الدفعة العاشرة 
م����ن ح��م��ل��ة االم������ل " ط���اب���ع���ة وج����ه����از الب ت�����وب ل��ك��ل 
ك���ف���ي���ف " ش���م���ل���ت ٣ ط������اب ، ف���ق���د ك����رم����ت ج��م��ع��ي��ة 
"ح�������م�������اة امل����س����ت����ق����ب����ل " امل�����ق�����دس�����ي�����ة ال������ط������ال������ب ال���ك���ف���ي���ف 
محمد تقديرا لتفوقه ونجاحه وحصوله عىل املرتبة 
االوىل ل���ك���اف���ة ال���ص���ف���وف يف م����درس����ة ال����ن����ور ال��ت��اب��ع��ة 
لجمعية تأهيل ورعاية الكفيف يف العام ال��درايس 
امل���ن���ص���رم ، م���وض���ح���ا ان م���ح���م���د ال���ط���ال���ب يف ال��ص��ف 
ال��خ��ام��س يجسد ح��ك��اي��ة ن��ج��اح وت��م��ي��ز مل��ا يتمتع به 
من روح ايمان وارادة قوية جعلته يسجل التفوق 
يف م��درس��ت��ه ع��ىل م���دار ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة ل��ي��ؤك��د ان 
االعاقة ال تلغي الطاقة ، وذكر ان الطالب الكفيف 
محمد استحق التكريم والتقدير من اسرة صحيفة 
"ß" و جمعية "ح��م��اة املستقبل"  ال��ت��ي اهدته 
ج���ه���از الب ت�����وب ك���م���ا ق���ال���ت رئ��ي��س��ت��ه��ا " ت���ع���ب���ريا ع��ن 
اعتزازها بتفوقه وحفظه الجزاء من القرآن الكريم 
ملساعدته يف تحدي العقبات التعليمية وليواصل 
مسريته  التعليمية حتى يحقق امنيته ويصبح مربيا 
"، واض����اف����ت " ان ال��ج��م��ع��ي��ة س��ت��ب��ق��ى ت���دع���م حملة 
االمل ورسالة صحيفة "ß"  بدعم وترع سخي 
من اهل الخري يف القدس ابتغاء وجه الله ولتوفري 
م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح ل��ه��ؤالء ال��ط��ل��ب��ة امل��ب��دع��ني ان��ط��اق��ا 
من الواجب الديني واالخاقي واالنساين والوطني 
ب��ف��خ��ر واع����ت����زاز ول���ي���س م��ن��ة او ش��ف��ق��ة "، م��ض��ي��ف��ة " 
ان الجمعية تؤمن برسالة الخري التي ح��ث عليها 
االسام بالتكافل والتآزر وترفض مبدا العطف الن 
هؤالء جزء من شعبنا وواجب رعايتهم وتكريمهم 

ديني اوال واخريا ".

"ے" وحملة االمل  
الدفعة العاشرة من حملة االمل التي تنفذها 
ص��ح��ي��ف��ة "ß" ت����أيت اس��ت��ج��اب��ة ودع�����م ل��ح��ك��اي��ات 
النجاح والتفوق التي يكتبها الزميل عي سمودي 
ب����ه����دف دع�����م وم����س����ان����دة ال���ط���ل���ب���ة امل���ك���ف���وف���ني وت���وف���ري 
ادواتهم التعليمية الحديثة التي تساهم يف تعزيز 

نجاحهم وتحقيق امنياتهم .
ويف هذا السياق، سلم مراسلنا اجهزة الب توب 
ل��ل��ط��اب ي��زي��د وال��ش��ق��ي��ق��ني مل��ي��س واح��م��د ت��ب��رع من 
فاعلة وفاعل خري من القدس ونابلس وذلك بعدما 
نشرت "ß" حكايات تحديهم لظروف االعاقة 

واصرارهم عىل مواصلة رحلة التعليم .
واف����������اد م����راس����ل����ن����ا ال�����س�����م�����ودي ، ان ال����ط����ف����ل ي���زي���د 
الطالب يف الصف الرابع فقد بصره بشكل تدريجي 
ح��ت��ى اص���ب���ح ك��ف��ي��ف��ا ب��ع��دم��ا ع��ج��ز ال���ط���ب ع���ن ان��ق��اذ 

بصره ، فالتحق بمدرسة النور وي��واص��ل تعليمه 
رغ���م م���ا ي��ع��ان��ي��ه م���ن ام�����راض ح��ي��ث ت���واص���ل عائلته 
التنقل بني االطباء لعاجه مما يكبدها مصاريف 
ب����اه����ظ����ة، ورغ��������م ذل������ك ت���ع���ل���م ي����زي����د ع�����ىل اس���ت���خ���دام 
ط��اب��ع��ة ب��ري��ل ال��ت��ي ع��ج��زت عائلتها ع��ن ش��رائ��ه��ا له 
وب���ع���د س����اع����ات م����ن ن���ش���ر ق��ص��ت��ه ت���رع���ت ل����ه ف��اع��ل��ة 
خ��ري م��ق��دس��ي��ة ب��ج��ه��از الب ت���وب ض��م��ن مشاركتها 
امل��س��ت��م��رة يف ح��م��ات االم����ل . ام����ا امل���واط���ن���ة ام عبد 
ال��ل��ه ، ف��وه��ب��ت ح��ي��ات��ه��ا الب��ن��ائ��ه��ا ال��ث��اث��ة املكفوفني 
وح��������رص��������ت ع��������ىل اس�������ت�������م�������راره�������م يف ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م ح���ت���ى 
ال���ت���ح���ق���ت ب��������دورة ت��ن��ظ��م��ه��ا ج��م��ع��ي��ة ت���أه���ي���ل ورع����اي����ة 
ال��ك��ف��ي��ف ل��ت��ع��ل��ي��م اب���ن���ائ���ه���م ع����ىل اس���ت���خ���دام ط��اب��ع��ة 
بريل واالجهزة املساعدة لتساعدهم يف تعليمهم 
، وبسبب عجزها عن شراء جهاز الب توب يوفر 
احتياجات ابنائها التعليمية ت��رع لها فاعل خري 

من نابلس بالجهاز .

امل متجدد 
ووسط مشاعر الفرحة ، شكر الطلبة وذويهم 
املترعني، وقالت ام محمد "انها اجمل هدية يكرم 
بها ابني الذي تحدى االعاقة واملرض وتفوق يف كل 
عام ، ونسأل الله ان يبارك ويجزي اسرة جمعية 
ح�����م�����اة امل����س����ت����ق����ب����ل ال�����ت�����ي ك�����رم�����ت اب�����ن�����ي ل����ت����ح����ف����زه ع��ىل 
مواصلة مشوار التفوق والنجاح "، وقالت وال��دة 
الطالب يزيد "ارتفعت معنويات ابني كثريا منذ زف 
ل���ه م���راس���ل "ß" ال��ب��ش��رى ل��ذل��ك ش��ك��رن��ا لفاعلة 
الخري الكريمة والعظيمة من القدس ونسال الله 
ان يكرمها يف الدنيا واالخرة ويجعل ذلك يف ميزان 
حسناتها "، واضافت ام عبد الله " كلمة شكر ال 
تفي اخانا الكريم فاعل الخري من نابلس النه حقق 
امنية ابنايئ ودوما سنصي لله ان يباركه ويمنحه 

الثواب عنا النه اعاد الفرح واالمل البنايئ ".
وق��دم االه��ايل الشكر واالمتنان الس��رة صحيفة 
"ß" وه��ي��ئ��ة ت��ح��ري��ره��ا وم��راس��ل��ه��ا ع��ي س��م��ودي 
وقالت ام عبد الله " مهما قلنا نعجز عن التعبري 
ولكن نسال الله ان يبارككم ويديمكم ذخرا وسندا 
لشعبنا النكم ساعدتمونا بوفاء وحب وتقدير "، 
واضافت ام يزيد " رغم كرثة الجمعيات التي ترفع 
الشعارات لم يهتم احد بابنائنا ووحدها صحيفة 
"ß" من احتضنتهم وحققت امنياتهم فنسال 
ال���ل���ه ان ي��ج��ع��ل ذل����ك يف م���ي���زان ح��س��ن��ات��ك��م ل��ت��ب��ق��ون 
الدعم والسند لنا دوما "، وقالت ام محمد " هذا 
التكريم يؤكد ان صحيفة "ß" نبض ال��ن��اس ، 
فابني يعيش سعادة كبرية الن مؤسسة مقدسية 
وص���ح���ي���ف���ة "ß" ق����ام����ت����ا ب���ت���ك���ري���م���ه ل���ي���ح���اف���ظ ع��ىل 

نجاحه وتفوقه ، فشكرا لكم دوما وابدا ".

 استمرار الحملة 
وام������ام ال���ن���ج���اح ال��ك��ب��ري ل��ل��ح��م��ل��ة ، اك�����دت رئ��ي��س��ة 
جمعية "حماة املستقبل " املقدسية،  انها ستواصل 
رع��اي��ة ودع���م حملة صحيفة "ß" ال��ت��ي فتحت 
الطريق امامها لتصل للفئات التي تستحق التكريم 
والرعاية والدعم وتقديم صورة رائعة عما يضمه 
مجتمعنا وشعبنا من مبدعني ومتفوقني لم تنال 

من عزيمتهم اعاقة ولم تثنيهم تحديات .

تسليم ٣ طلبة مكفوفين أجهزة الب توب 

بدعم من جمعية "حماة المستقبل " وأهل الخير

ن��اب��ل��س - غ��س��ان ال��ك��ت��وت - ال�����رواد للصحافة 
والاع�������������ام - ع����ق����د م�����رك�����ز إع���������ام ح�����ق�����وق اإلن�����س�����ان 
وال���دي���م���ق���راط���ي���ة "ش���م���س" ام����س ورش�����ة ع��م��ل يف 
ك��ل��ي��ة ال��ش��ري��ع��ة ب��ج��ام��ع��ة ال��ن��ج��اح ال��وط��ن��ي��ة ح��ول 

اتفاقية مناهضة التعذيب.
واف�����ت�����ت�����ح ال�������ورش�������ة إب�����راه�����ي�����م ال����ع����ب����د م������ن م���رك���ز 
"شمس" معرفاً باملركز وباملشروع وبنشاطاته، 
وق������������ال إن ه����������ذه ال���������ورش���������ة ه�������ي إح������������دى ن����ش����اط����ات 
م��ش��روع نشر وتعزيز مفاهيم ح��ق��وق اإلن��س��ان، 
ال������ذي ي���ن���ف���ذه امل����رك����ز ب���دع���م وت���م���وي���ل م����ن ال���وك���ال���ة 

االسرالية للتنمية الدولية.
وم����������ن ج�����ه�����ت�����ه، ق����������دم ال�������دك�������ت�������ور أي������م������ن ال������دب������اغ 
ش���رح���ا ح����ول ات��ف��اق��ي��ة م��ن��اه��ض��ة ال��ت��ع��ذي��ب وغ���ريه 
م�����ن ض���������روب امل����ع����ام����ل����ة أو ال����ع����ق����وب����ة ال����ق����اس����ي����ة أو 

الاإنسانية أو املهينة، الصادرة عام 1987. 
وش������������دد ال�������دك�������ت�������ور ال���������دب���������اغ ع��������ىل أن����������ه ال ت����ج����وز 
م�����م�����ارس�����ة ال����ت����ع����ذي����ب ت����ح����ت أي م����������رر، س����������واء يف 
ظ��������روف اس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة م���ث���ل ح����ال����ة ال�����ح�����رب أو ح���ال���ة 
االضطرابات داخلية، كما ال يجوز التذرع بطاعة 
أم���ر ص����ادر ع���ن م��وظ��ف أع���ىل رت��ب��ة أو ع���ن سلطة 
عامة للقول بإباحة التعذيب، كما تتعهد الدول 
بأال تطرد أي شخص أو تقيده أو تسلمه إىل دولة 
أخ���رى، إذا ت��واف��رت أس��ب��اب حقيقية تبعث عىل 
االعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب، وعليها 
أن ت��ض��م��ن ب����أن ت���ك���ون ج��م��ي��ع أع���م���ال ال��ت��ع��ذي��ب، 
م��������ح��������اوالت م������م������ارس������ات ال�����ت�����ع�����ذي�����ب وال�������ت�������واط�������ؤ أو 
املشاركة فيها جرائم خطرية تتصدى لها القوانني 

الجنائية للدول األطراف بالتجريم والعقاب.
وأوض����ح ب���أن االت��ف��اق��ي��ة ن��ص��ت ع��ىل أن تضمن 
الدول إدراج دروس حول منع التعذيب يف برامج 
تدريب املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني وغريهم 
م���ن األش���خ���اص ال���ذي���ن ل��ه��م ع��اق��ة ب��االع��ت��ق��ال أو 
االس��ت��ج��واب أو معاملة املساجني أو املعتقلني، 
وأن ت��ض��م��ن ه�����ذه ال�������دول وج������ود ت����داب����ري ق��ان��ون��ي��ة 

لحماية ضحايا التعذيب وتعويضهم.
واشار الدباغ اىل وجود اآلالف املنظمات التي 
تعنى بمكافحة التعذيب يف العالم، وأبرزها هي 
تلك التي تتمتع بمركز استشاري ل��دى املجلس 
االقتصادي واالجتماعي ملنظمة األم��م املتحدة، 
وهي منظمة العفو الدولية، وجمعية الوقاية 
من التعذيب، والفيدرالية الدولية للمحامني، 
والحركة الكاثوليكية إللغاء التعذيب، ومراقب 
ح������ق������وق اإلن��������س��������ان إض�������اف�������ة إىل ال����ل����ج����ن����ة ال�����دول�����ي�����ة 
للصليب األحمر والهال األحمر، مبينا ان هذه 
امل���ن���ظ���م���ات ت���ل���ع���ب م�����ن خ������ال ت����ق����اري����ره����ا امل���ن���ش���ورة 
س��ن��وي��ا دورا ه��ام��ا يف ك��ش��ف االن��ت��ه��اك��ات املنظمة 
وامل�����س�����ت�����م�����رة ل����ب����ع����ض ال�����ح�����ك�����وم�����ات ض������د رع�����اي�����اه�����ا، 
كما لعبت لجنة الصليب األحمر دورا فعاال يف 

 ورشة عمل في جامعة النجاح
حول اتفاقية مناهضة التعذيب

قلقيليه - املنهل للصحافة واالعام- شاركت 
ال����ش����رط����ة ب���ال���ج���ول���ة امل���ي���دان���ي���ة ال����ت����ي ن���ظ���م���ت ع��ىل 
االس��واق تنفيذا للخطة التي وضعت من قبل 
املؤسسات الرسمية واألهلية بمناسبة الشهر 

الفضيل يف قلقيلية . 
وذكر بيان إدارة العاقات العامة واإلعام 
أن م��ح��اف��ظ قلقيلية ال��ع��م��ي��د رب��ي��ح الخندقجي 
قام وقائد منطقة قلقيليه العقيد ركن محمد 
اب����������و ال�����ه�����ي�����ف�����ا وم��������دي��������ر ش�������رط�������ة امل�����ح�����اف�����ظ�����ة امل�����ق�����دم 
حقوقي مصعب يحيى ومدراء األجهزة األمنية 
ومجموعة من ضباط مديرية الشرطة، بجولة 
تفقدية ألسواق مدينة قلقيلية، وذلك لاطاع 
عن كثب عىل وضع الحركة التجارية يف املدينة، 
ومتابعة الخطط واالستعدادات التي  وضعتها 
شرطة املحافظة وبالتنسيق مع األجهزة األمنية 
األخ������رى وال���ب���ل���دي���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م األس�������واق يف امل��دي��ن��ة 
، ت��ي��س��ريا ل��ح��رك��ة امل��واط��ن��ني وامل��رك��ب��ات ع��ىل حد 
س�����واء ، م��ض��ي��ف��ا ال���ب���ي���ان ان����ه ت���م االل���ت���ق���اء ب��ت��ج��ار 
امل����دي����ن����ة و االط����م����ئ����ن����ان ع�����ىل ت����وف����ري ك����اف����ة ال��س��ل��ع 
ال��غ��ذائ��ي��ة ول���ت���ك���ون ب��م��ت��ن��اول ج��م��ي��ع امل���واط���ن���ني، 
وب��ن��ف��س ال���وق���ت ع����دم اس���ت���غ���ال امل����واط����ن ب��رف��ع 
األس�������ع�������ار يف ه��������ذا ال����ش����ه����ر ال����ف����ض����ي����ل ، ك����م����ا ت��م 
االلتقاء باملواطنني يف الشارع و تقديم التهاين 

لهم بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك.

شرطة قلقيلية
تتفقد اسواق المدينة

الهيئة االستشارية تختتم 
تدريب  لجان المساءلة 

المجتمعية
ج�������ن�������ني - م�������ج�������د ل������ل������ص������ح������اف������ة - ع��������ق��������دت ال����ه����ي����ئ����ة 
االس������ت������ش������اري������ة ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة ل�����ت�����ط�����وي�����ر امل�����ؤس�����س�����ات 
ت������دري������ب������ي������ة  دورات  ث���������������اث   PCS ال�������ح�������ك�������وم�������ي�������ة  غ�����������ري 
ل������ل������ج������ان امل�������س�������اءل�������ة امل����ج����ت����م����ع����ي����ة ، ض������م������ن م������ش������روع 
"ت��ع��زي��ز امل��س��اءل��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ال��س��ل��ط��ات املحلية 
الفلسطينية" وذلك بالتعاون وبدعم من التعاون 
اإلنمايئ األملاين GIZ. وتم تشكيل لجان أحياء من 
املواطنني يف ثاثة مواقع مستهدفة ضمن املشروع 
ويف كل من عرابة وسعري وبيتونيا، وسميت بلجان 
املساءلة املجتمعية والتي ستشكل حلقة وصل ما 
بني املجتمع املحي واملجلس البلدي، وتم اختيار 
ال��ل��ج��ان م��ن ق��ب��ل ال��ب��ل��دي��ات امل��س��ت��ه��دف��ة ب��م��ا يضمن 
املشاركة والتمثيل الجيد لكل الشرائح االجتماعية. 
وأشارت نائبة رئيس بلدية عرابة الدكتورة روال جاد 
الله اىل أن عملية تشكيل لجان املساءلة املجتمعية 
من قبل املجلس املحي تم بناء عىل معايري وأسس 
محددة تضمن مشاركة كافة شرائح املجتمع بما 
ف��ي��ه��ا ال���ش���رائ���ح االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ه��م��ش��ة ك��األش��خ��اص 
ذوي اإلعاقة والنساء، وذلك من شأنه أن يضمن 
إمكانية الوصول للمواطنني يف كل مكان لتحقيق 

املشاركة الفعالة يف املشروع.
وبدورها، عقدت الهيئة ثاث دورات تدريبية يف 
املواقع املستهدفة للجان املساءلة من أجل التوعية 
وال��ت��ث��ق��ي��ف ب��م��ف��ه��وم امل���س���اءل���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وإط����اع 
ال��ل��ج��ان ع���ىل أدوات امل��س��اءل��ة ل��ل��م��ج��ال��س امل��ح��ل��ي��ة، 
وت�����ط�����ب�����ي�����ق األدوات  ت����ن����ف����ي����ذ  وت������ح������دي������د أدواره�������������������م يف 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل��واط��ن��ني وت��ح��ق��ي��ق أع���ىل م��س��ت��وي��ات 
الوصول والتواصل ما بني املجتمع املحي واملجلس 
ال��ب��ل��دي. وأك���د رئ��ي��س بلدية بيتونيا األس��ت��اذ ربحي 
دول��������ة ع�����ىل ض����������رورة رف�������ع م����س����ت����وى وع�������ي امل����واط����ن����ني 
بمفهوم املساءلة املجتمعية، والذي من شأنه أن 
يعزز من دورهم يف مساءلة املجلس البلدي حول 
الخدمات التي تقدمها البلدية، وتحديد الواجبات 
واملسؤوليات املناطة للبلدية واملواطنني كل ما له 
وما عليه. وتناول التدريب موضوعات عدة حول 
ط��������رق إدارة ج����ل����س����ات االس�����ت�����م�����اع م������ا ب������ني امل���ج���ل���س 
البلدي واملواطنني، واملشاركة يف البث والتسجيل 
ل���ج���ل���س���ات امل���ج���ل���س ال����ب����ل����دي، إض�����اف�����ة إىل ال���ت���وث���ي���ق 
اإلعامي أثناء تنفيذ األدوات، إلعداد تقارير حول 
ت��ع��ل��ي��ق��ات ال���ج���م���ه���ور وت��س��ل��ي��م��ه��ا ل��ل��م��ج��ل��س امل��ح��ي 
م�����ن أج�������ل ت����ط����وي����ر إج�������������راءات ال���ش���ف���اف���ي���ة وامل����س����اءل����ة 
املجتمعية. وأثنى رئيس بلدية سعري الدكتور كايد 
جرادات عىل إطاع لجنة املساءلة عىل أهمية ودور 
اإلعام يف تنفيذ أنشطة املشروع، ولذلك النتشار 
الكبري لوسائل اإلعام لدى الجمهور الفلسطيني، 
وال���ت���ن���ام���ي ال����واض����ح يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع االن����رن����ت، مع 
ال���ت���أك���ي���د ع����ىل أن االت�����ص�����ال ال����وج����اه����ي ب����ني امل��ج��ل��س 

والجمهور من أكرث الوسائل فاعلية للمساءلة.

احتياجات االسرة استنزفت جميع امكاناتها..

عشرة آالف شيكل تقف حائال أمام 
أم نضال التي تصارع السرطان 

اريحا / خالد عمار - ناشدت عائلة )ع . ر( من اريحا اهل الخري مساعدتها يف تغطية عملية 
مستعجلة لوالدتها 55 عاما التي تعاين من مرض سرطان يف الرئة .

وقال نجل املواطنة املريضة وهو يحبس دموعه " ادعو الله ليل نهار ان يشفي والدتنا قرة 
ع��ي��ون��ن��ا، ف��ه��ي ك���ل يشء يف ح��ي��ات��ن��ا، ون��ف��دي��ه��ا ب��ك��ل م���ا ن��م��ل��ك. واض�����اف ق���ائ���ًا " م��ن��ذ ارب����ع س��ن��وات 
ووال����ديت ت��ص��ارع ه���ذا امل����رض، وق���د ق���رر ل��ه��ا االط��ب��اء عملية ج��راح��ي��ة يف االردن االس��ب��وع ال��ق��ادم، 
ولكنهم بحاجة اىل عشرين الف شيكل استطعنا توفري عشرة آالف شيكل ونحتاج اىل عشرة 
آالف شيكل اخ��رى ، وال ن��دري م��ن أي��ن نوفر ه��ذا املبلغ، فوالدنا عاجز ع��ن العمل وي��ع��اين من 
ام�����راض ال��ق��ل��ب امل��ف��ت��وح وال���س���ك���ري وال��ض��غ��ط ون���ح���ن اس�����رة م���ن 11 ش��خ��ص��ا ال ي���وج���د م��ع��ي��ل س��وى 
ان��ا وشقيقي، ونعمل ليل نهار من اج��ل تأمني احتياجات االس��رة واالدوي���ة لوالدتنا التي تصل 
اىل ال���ف وخمسماية شيكل ش��ه��ري��اً وال ي��وج��د م��ن ي��س��اع��دن��ا . وت��اب��ع ب��ح��زن " اص��ع��ب يشء عىل 
االنسان ان يكون عاجزاً عن تقديم العون واملساعدة الغىل انسان وهو امه، خاصة وان كانت 

هذه املساعدة تغطية نفقات العاج .
وأضاف:" الوضع صعب جداً النني اضطررت اىل تجميد عدة فصول دراسية يف الجامعة، 
وتوجهت للعمل من أجل توفري متطلبات االسرة والعاج لوالديت ، كما ان شقيقي هو اآلخر 

الذي يدرس يف الجامعة اضطر اىل ذلك أيضا.
وناشد الجهات املختصة واهل الخري عر " ے " مساعدته يف انقاذ حياة والدته يف تغطية 
ما تبقى من تكاليف العملية واالدوي��ة خاتماً بتأثر " نسأل وندعو الله عز وجل ان يشفي كل 

مريض، وان ينعم علينا بشفاء أمنا، انه سميع مجيب " . 

مناشدة الرئيس عباس 
التدخل لوقف االعتداءات على 
دير العيزرية للروم االرثوذكس

العيزرية- من جورج زينه - ناشدت الراهبة ابراكسيا رئيسة دير العيزرية للروم االرثوذكس امس 
، الرئيس محمود عباس ، ضرورة التدخل الفوري والسريع لوقف االعتداءات املتكررة التي يتعرض 

لها الدير الذي يعود تاريخه اىل القرن الخامس للمياد.
وقالت الراهبة ابراكسيا يف مناشدتها ، ان هذا الدير لم يعاين من االعتداءات خال تاريخه الطويل 
ما يعانيه اليوم فهنالك اعتداءات تتعرض لها ارايض الدير املجاورة وسلب ألماكه بطرق غري شرعية 
وغري قانونية واليوم يتعرض لزخات من الحجارة ترمى من خارج الدير وقد ادت اىل تحطم بعض 

الزجاج ، كما ان حجرا كبريا كاد يصيب احدى الراهبات التي كانت تنظف ساحة الكنيسة.
وتابعت : " لقد تكررت هذه االعتداءات خال االيام املنصرمة بشكل ملحوظ ونحن ال نستبعد 
ان تكون وراء هذه االعتداءات جهات مشبوهة تريد ايصال رسائل سلبية للمسيحيني وتسعى اىل 

اثارة الفنت بني ابناء الوطن الواحد."
واضافت : إن اهايل العيزرية الذين هم اصدقاء الدير عروا مرارا عن رفضهم لهذه االعمال التي 
تتنافى وثقافة شعبنا الفلسطيني فمن يعتدي عىل الكنيسة هو كمن يعتدي عىل املسجد ، كما اكد 
االه��ايل اثناء زي��ارة تضامنية للدير ، بأن املعتدين عىل عليه  ال يمثلوا اهايل العيزرية وشعبنا وإنما 
يخدمون أجندات مشبوهة .  وقالت الراهبة ابراكسيا :هل يريدوننا ان نرحل من الدير؟فنقول لهم 

لن نرك هذا املكان وسنبقى ندافع عنه حتى الرمق االخري . 

التخفيف من آالم ضحايا التعذيب.
واوض��ح أن اعتبار مبدأ الحظر قاعدة آم��رة، 
يتماىش تماماً مع القواعد الدولية لعدم تقادم 
ج��رائ��م ال��ح��رب وال��ج��رائ��م ض��د اإلن��س��ان��ي��ة، حيث 
تكون كل القواعد االتفاقية أو العرفية الدولية 
املخالفة ملبدأ عدم التقادم باطلة، إذ يشكل هذا 
امل����ب����دأ ع���ام���ا آخ�����ر مل��ك��اف��ح��ة اإلف�������ات م����ن ال��ع��ق��اب 
وال��ام��س��ؤول��ي��ة مل��رت��ك��ب��ي االن��ت��ه��اك��ات الجسمانية 
لحقق اإلنسان األساسية، كما أن القيمة اآلمرة 
مل�����ب�����دأ ال����ح����ظ����ر ت����ش����ك����ل دع������ام������ة أس�����اس�����ي�����ة ل����ق����اع����دة 
إج��رائ��ي��ة أخ���رى، ه��ي ق��اع��دة االخ��ت��ص��اص العاملي 
ح��ي��ث ت��م��ث��ل ه���ذه ال��ق��اع��دة ال��ت��ك��ام��ل ب��ني ال��ق��ض��اء 
الداخي والدويل من جهة، وقيدا عىل تحركات 

مرتكبي جريمة التعذيب من جهة أخرى. 
واشار اىل أن التعذيب يعد من أخطر الجرائم 
ال�������دول�������ي�������ة، وه���������و ب������ه������ذا ال�������وص�������ف ي�����م�����ك�����ن، ح���س���ب 
املصلحة املحمية التي تم االعتداء عليها، أن يتم 
تكييفها عىل أنها جريمة ح��رب، او جريمة ضد 

اإلنسانية، أو جريمة إبادة الجنس البشري. 
واضاف أن تعامل القانون يف التعذيب سواء 
يف وق��������ت ال����س����ل����م أو ال�������ح�������رب، ي���ت���م���ي���ز ب��م��ن��ه��ج��ني 
أساسيني؛ األول وقايئ، وهو الذي تبناه القانون 
الدويل لحقوق اإلنسان وذلك بتعريفه ألعمال 
ال��ت��ع��ذي��ب وت��م��ي��ي��زه��ا ع���ن غ���ريه���ا م���ن ال��ع��ق��وب��ة أو 
امل��ع��ام��ل��ة ال��ق��اس��ي��ة ال����ا ان��س��ان��ي��ة أو امل��ه��ي��ن��ة، كما 
ت��وىل م��س��اءل��ة ال��دول��ة ع��ن ان��ت��ه��اك ممثليها ملبدأ 
ال��ح��ظ��ر وت����رك امل��س��ؤول��ي��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ل��ه��ؤالء تحت 
طائلة القوانني الداخلية، كما أن القانون الدويل 
ل���ح���ق���وق اإلن������س������ان ع���ن���د ت���ع���ري���ف���ه ال���ت���ع���ذي���ب ت��ب��ن��ى 
أسلوبا مجردا يعتمد عىل معايري موضوعية يف 
وص��ف أع��م��ال التعذيب دون ذك��ره��ا ع��ىل سبيل 
ال��ح��ص��ر، وه���و م��ا يشكل ن��ج��اح��ا للتعريف ال��ذي 
وضعته قواعد القانون الدويل لحقوق اإلنسان 

وقبولها عىل الصعيد العاملي.
ويف نهاية اللقاء، أوىص املشاركون بضرورة 
وضع حد لظاهرة اإلفات من العقاب، وإنشاء 
آل������ي������ة وط�����ن�����ي�����ة ل�����ل�����وق�����اي�����ة م�������ن ال�����ت�����ع�����ذي�����ب وض�����������رورة 
السعي لزيادة تطوير وتقوية التدريبات والرامج 
ال���������رب���������وي���������ة م����������ن اج�������������ل ض��������م��������ان أن ي��������ك��������ون ج����م����ي����ع 
املسؤولني، بما يف ذلك مسؤويل تنفيذ األحكام 
واألمن ومسؤويل السجون، عىل دراية بأحكام 
مل���وظ���ف���ي  ت����دري����ب����ي����ة  االت�����ف�����اق�����ي�����ة، وت����ن����ظ����ي����م دورات 
تنفيذ ال��ق��ان��ون ح���ول ح��ق��وق اإلن���س���ان، وت��ع��دي��ل 
التشريعات وأن تسن تشريعات فعالة يف حال 
عدم وجودها، وأن تلغي أية قوانني أو ممارسات 
ت������ؤدي إىل إف������ات م���رت���ك���ب���ي ال���ت���ع���ذي���ب وغ������ريه م��ن 
ض�������روب س������وء امل���ع���ام���ل���ة م����ن ال����ع����ق����اب، وض�������رورة 

تعويض األشخاص الذين يتم تعذيبهم.


