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مطلوب ملؤسسة تعليمية
في منطقة اجلنوب

مديرة روضة: 
• في االدارة التربوية 	B.A حاصلة على درجة
• ولديها قوة الشخصية واملقدرة على االدارة  	

•»نؤمن لها سكنا خاصا وسيارة«. 	

معلمات روضة:
•خريجات دافيد يلني او جامعة بيت حلم  	

•»نؤمن السكن واملواصالت« 	

عاملة نظافة للروضة: 
•للعمل في القدس 	

»» يشترط في املتقدمات حيازة الهوية الزرقاء ««
لالستفسار: يرجى االتصال باالرقام التالية:

050-5266368 // 02-6713693

ز8/10)3(

ز8/7)2(

تعلن كلية حيفا عن بدء التسجيل لدورة :

) طـــب الطـــوارىء (
دورة مسجلة ومعترفة لدى :

وزارة الصحة/ وزارة العمل/ وزارة التربية االسرائيلية

تؤهل هذه الدورة اخلريجي للعمل:

- مسعف ميداني »مسعف طوارىء«.
- مسعف في سيارة اسعاف.

- مسعف مرافق للرحالت.

سارعوا في التسجيل فاالماكن محدودة واالولوية ملن يسجل اوال

القدس - شارع الرشيد - عمارة الغرفة التجارية مقابل متنزه روكفلر - الطابق الثالث

هاتف : 02-5853820
email.haifa_college@hotmail.com

ز8/9)17(

وظيفة شاغرة
شركة تعمل في مجال مواد العزل ومواد البناء اخلصوصية 

)كيماويات البناء( تعلن عن حاجتها لــــ :

مهندس مبيعات
 للعمل في جنوب الضفة الغربية )منطقة بيت حلم واخلليل(

ولديه املواصفات التالية:
يحمل شهادة الهندسة املدنية. 1 .

خبرة موثقة ال تقل عن ثالث سنوات. 2 .
القدرة على التواصل والتسويق والعمل اجلماعي. 3 .

اتقان اللغة االجنليزية. 4 .
رخصة سياقة سارية املفعول ويفضل من لديه سيارة. 5 .

ان يكون من سكان جنوب الضفة الغربية.  6 .

ترسل السيرة الذاتية مع شهادات اخلبرة على البريد الكتروني 
newchem2007@yahoo.com حتى تاريخ 2010/8/20

جامعــــــة اخلليـــــــل

دفعــــة القبــول الثانية واألخيرة
للعام اجلامعي 2011/2010م

الثانية واألخيرة  الدفعة  والتسجيل في جامعة اخلليل عن  القبول  تعلن عمادة 
للطلبة الذين تقدموا بطلبات التحاق للجامعة للعام اجلامعي 2011/2010م. 

اجلامعة  ولوحات   ،  www.hebron.edu اإللكترونية  اجلامعة  صفحة  مراجعة  الطلبة  على 
الداخلية، لإلطالع على أرقام القبول ، وكل من يظهر رقمه في الئحة املقبولني عليه دفع الرسوم 
املوافق  الثالثاء  أدناه كل حسب كليته بالدينار األردني وذلك اعتبارا من يوم  املذكورة  واألقساط 
املالية/املبنى  الدائرة  في  وذلك  2010/8/15م.  املوافق  األحد  يوم  دوام  نهاية  وحتى   ،2010/8/10

الرئيس وذلك للحصول على الرقم اجلامعي.  
األقساط والرسوم:-

465 دينارا أردنيا. كلية الشريعة،اآلداب، التربية، والتمويل واإلدارة   

510 دينارا أردنيا. كلية العلوم، الزراعة ، واإلعالم     
1824 دينارا أردنيا. كلية الصيدلة     

مالحظات:-
*** تعتبر الرسوم أعاله دفعة على احلساب وسيتم تسويتها الحقًا.

*** ال تلتزم اجلامعة باالحتفاظ مبقعد أي طالب ال يقوم بإمتام معامالته املالية حسب املواعيد أعاله.
*** سوف تنظم اجلامعة حفل استقبال للطلبة اجلدد وذلك يومي األحد واالثنني املوافق 15 – 2010/8/16 

وسيتم اإلعالن عن اليوم احملدد لكل طالب على لوحة إعالنات اجلامعة الداخلية.

القبول والتسجيل عمادة 
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خصم 20 ٪ على اي قطعة $ املعرض
العرض فقط لدى ... مفروشات ياسر اخوان العيزرية

الشارع الرئيسي - مقابل مسجد العزير تلفون: 02-2790362

العرض األول
غرفة نوم ملوكي + فرشة + عالقة + كرسي تواليت صالون 7 مقاعد ملوكي )بعدة موديالت 

وبعدة الوان(
طاولة وسط خشب )بعدة موديالت وبعدة الوان(
طاولة T. V  خشب )بعدة موديالت وبعدة الوان(

طاولة سفرة خشب + كراسي )بعدة موديالت وبعدة الوان(
ال تنس هديتك

فقط بـ 6950 شيكل

ال تنس هديتك

غرفة نوم ملوكي
 + فرشة + عالقة 

+ كرسي تواليت

فقط بـ4250 شيكل

الثاني:  العرض 

ال تنس هديتك

صالون 7 مقاعد
 ملوكي خشب )بعدة موديالت وبعدة الوان( 

طاولة وسط خشب
 )بعدة موديالت وبعدة الوان(

طاولة T.V خشب
 )بعدة موديالت وبعدة الوان( 

فقط بـ 3350 شيكل

الثالث:  العرض 

ومش بس هيك

شركة مفروشات ياسر اخوان 
تفاجئكم في عروضها الضخمة

وذلك خالل شهر رمضان املبارك فقط
رمضان 

كرمي 

كـــــــــــــل 
عــــــــــام 
نتم ا و
بخير
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 رام الله - علي سمودي - أكد ممثلون عن 
الفصائل الفلسطينية امس، رفضهم الدخول 
في مفاوضات مباشرة بني اجلانبني الفلسطيني 
واإلس��رائ��ي��ل��ي، ق��ب��ل حت��دي��د م��رج��ع��ي��ات هذه 
املفاوضات، وقبل وقف االستيطان في الضفة 

الغربية، مبا فيها القدس .
ن��ق��اش نظمها  ف��ي حلقة  امل��ش��ارك��ون  وب��ني 
'شمس'  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  مركز 
املباشرة  عنوان:'املفاوضات  حتت  الله  رام  في 
بني الضغوط اخلارجية والداخلية: احلق في 
املشاركة والبدائل املمكنة'، أن إسرائيل حتاول 
جر الشعب الفلسطيني إلى الزاوية واإلنفراد 
الكبير  الدولي  الضغط  من  التخلص  بعد  به 
إل���ى ضغط  امل���م���ارس عليها ح��ال��ي��ا وحت��وي��ل��ه 
الدخول  أج��ل  م��ن  الفلسطيني  اجل��ان��ب  على 

في املفاوضات.
وأجمع املشاركون في املؤمتر،على أن احلكومة 
شيء  أي  إعطاء  تريد  ال  احلالية  اإلسرائيلية 
وقفا  نفذت  أنها  علما  الفلسطيني،  للشعب 
وهميا لالستيطان لم يشمل القدس واألبنية 
العامة املوجودة في املستوطنات واألبنية التي 

تعتبر قيد اإلنشاء، 

 األحمد: فتح
متمسكة مبوقفها 

مبداخلة  ب��دأت  قد  النقاش  حلقة  وكانت 
لعزام األحمد رئيس كتلة فتح البرملانية، أكد 
فيها موقف احلركة الثابت الذي أكده الرئيس 
اف��ت��ت��اح مجمع فلسطني  ف��ي  ع��ب��اس  م��ح��م��ود 
إلى مفاوضات مباشرة  التوجه  الطبي برفض 
مع اجلانب اإلسرائيلي دون حتديد مرجعياتها، 
ودون الوقف الشامل لالستيطان وأن ما يجري 
حاليا هو مباحثات تقريب تقودها الواليات 
امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة ول��ي��س م��ف��اوض��ات غير 
مباشرة، وأن محاولة وصفها على أنها مفاوضات 

هو أمر غير صحيح.
في  صمودها  ستواصل  فتح  أن  إل��ى  وأش���ار 
وجه الضغوط الدولية التي حتاول دفع اجلانب 
الفلسطيني للدخول في مفاوضات مباشرة دون 
املتمثلة  الثالثة  الفلسطينية  الشروط  تلبية 
في حتديد سقف زمني للمفاوضات، وحتديد 

مرجعياتها، ووقف كامل لالستيطان.
 ملوح: ال سالم مع االستيطان

واستذكر نائب األمني العام للجبهة الشعبية 
الشاعر الراحل محمود درويش واملفاوض حيدر 

عبد الشافي الذي رفض التفاوض مع اجلانب 
وبقي  لالستيطان،  ت��ام  وق��ف  دون  اإلسرائيلي 

كذلك حتى توفي.
الوقوف  علينا  كفصائل  'إن��ن��ا  ملوح  وق��ال 
حاليا في موقف متحٍد امام الضغوط املمارسة 
ال  م��ا  وه��و  حقوقه  ع��ن  ليتنازل  شعبنا  على 

ميكن أن يحدث.
وأضاف أن مطالب االحتالل غير منطقية 
وال ميكن القبول بها، وأن أمن االحتالل ليس 
من شأن الشعب الفلسطيني، بل أن االحتالل 
املتكررة  وإم��الءات��ه  أم��ن��ه،  مسؤولية  يتحمل 
التفاوض  من  الهدف  بها شعبنا ألن  لن يقبل 
الفلسطيني  الشعب  أه��داف  إل��ى  ال��وص��ول  هو 

باحلرية واالستقالل.
رأفت: االلتزام

 بقرارات املركزي
العام لالحتاد  األمني  أكد  السياق،  ذات  في 
الدميقراطي 'فدا' صالح رأفت، أن حزبه يقف 
إلى جانب فصائل منطقة التحرير في رفض 
بالشروط  ال��ق��ب��ول  دون  امل��ب��اش��رة  امل��ف��اوض��ات 
الفلسطينية التي حددتها القيادة في اجتماع 
أن  إلى  التحرير.وأشار  املركزي ملنظمة  املجلس 

خالل ندوة نظمها مركز »شمس«

قادة الفصائل يؤكدون رفض املفاوضات دون حتديد املرجعيات ووقف االستيطان
اجلانب الفلسطيني بات يدرك بشكل واضح 
إلى جانب  تقف  قوى عاملية  أن هناك  حاليا 
إسرائيل، على رأسها الواليات املتحدة في حني 
توجد قوى أخرى متارس الضغوط على شعبنا 

للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
 الصاحلي: نرفض املفاوضات

وقال بسام الصاحلي أمني عام حزب الشعب 
أن ما يجري حاليا من مباحثات تقريب سوف 
حتدد سير املفاوضات في املستقبل، ولكن لم 
يجر التوصل إلى شيء يذكر حتى اللحظة ، 
ورأى أنه كان هناك في السابق خلل بنيوي في 
وليست  ثنائية  كونها  في  يتمثل  املفاوضات 
م��ف��اوض��ات مب��ش��ارك��ة أط���راف دول��ي��ة، وكانت 
املطالب تنصب على اجلانب الفلسطيني فقط 

وليس على اجلانبني.
وقال إن حزب الشعب يرفض الذهاب إلى 
مفاوضات مع اجلانب اإلسرائيلي دون حتديد 
مرجعيات التفاوض، معوال على صمود الشعب 
الضغط  ك��س��ر  ف��ي  ال��ف��ص��ائ��ل  وص��م��ود جميع 

الدولي املمارس على الشعب الفلسطيني.
عبد الكرمي: استعادة الوحدة

وش���دد ق��ي��س ع��ب��د ال��ك��رمي ع��ض��و املكتب 
أن  ع��ل��ى  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  للجبهة  ال��س��ي��اس��ي 
الوحدة الوطنية هي أهم عوامل الصمود في 
الشعب  إلى  املوجهة  الضغوط اخلارجية  وجه 
الفلسطيني وتساءل : كيف حتولت الضغوط 
اإلسرائيلي  اجلانب  على  ضغوط  من  الدولية 
قبل عام الى ضغوط على اجلانب الفلسطيني 
اليوم، لكنه سرعان ما أكد أن هذه هو قانون 
العالم اليوم الذي يضغط على الطرف األضعف 

ويتجاهل االحتالل واملعاناة التي يسببها.
البرغوثي:  إسرائيل 

تفاوض باجلرافات
العام  األم����ني  ال��ب��رغ��وث��ي  مصطفى  وأك����د 
االح��ت��الل يفاوض  أن   ، ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادرة 
خالل  م��ن  ب��اجل��راف��ات،  الفلسطيني  الشعب 
وان��ه يستحيل  منازله،  وه��دم  أشجاره  اقتالع 
إجراء مفاوضات مباشرة في ظل هذه األجواء 
ومع احلكومة املتطرفة املوجودة في إسرائيل 

حاليا.

ملتقى الشهيد صايل ينتخب إدارة جديدة
اخلليل – مراسل ے اخلاص - جرت في مقر جلنة مشاريع خلة الدار انتخابات 
من محمد  كل  االنتخابات  في  وف��از  الشهيد سعد صايل  مللتقى شباب  اإلداري��ة  الهيئة 
اسماعيل ابو تركي رئيسًا للملتقى وجمال فايز عاشور نائبًا للرئيس وأيوب محمود داود 
أمينًا للسر وعصام أحمد عاشور أمينًا للصندوق وعبد الشكور محمد علي ابو سنينة 
للجنة الثقافية والفنية والدكتور بالل رباح ابوصبيح للعالقات العامة واالعالم ومحمد 
والطالئع  الشباب  للجنة  األطرش  وبشار هاشم  االجتماعية  للجنة  محمود عبدالرازق 

ويعقوب ناجي ابو تركي للجنة الرياضية .

جنني - علي سمودي �  كشف االسير احملرر  
شاهر راجح زايد ) 25 عاما( من بلدة اليامون 
في جنني ل "القدس" تفاصيل معاناة عدد 
من االسرى املرضى القابعني في سجن  مجدو 
الذي حرر منه مؤخرا،  حيث ان قصصهم  ال 
تنته في ظل اهمال عالجهم وقضاياهم وتزداد 
معاناتهم يوما بعد يوم، وأكد زايد: "ان سجن 
الذين يعانون من  مجدو ال يخلو من االسرى 
السجن   ادارة  تهمل  والذين  املزمنة  االم��راض 
عاما(   24  ( ش��رق��اوي  مناضل  وه��م:  عالجهم 
املثانة،  تعطل  من  يعاني  وال��ذي  الزبابدة  من 
وإفراز الكلى مادة سامة بسبب ضغط العمود 
يتعرض  واخ��رى  حلظة  وب��ني  عليها  الفقري 
لالغماء بسبب اصابة سابقة في رأسه،  احمد 
خلوف ) 29 عاما( من برقني يعاني من وجود 
بينما  اليسرى،  قدمه  في  العظم  في  سوسة 
يعاني احلاج بسام ابو عبيد ) 48 عاما( من 
جنني من ضغط ودهنيات في القلب ، وهناك 
عدد من االسرى الذين يعانون امراضا اخرى 
كمسكن  "االكامول"  بتقدمي  االدارة  وتكتفي 

المراضهم املزمنة ".
وقال زايد: "اختالف واسع ما بني االسر 
واحلرية،  حلظات حريتي فرحة ال توصف، 
فأنا بني اهلي واسرتي اليوم بعد أن امضيت 
س��ن��وات م��اب��ني االع��ت��ق��االت امل��ت��ك��ررة في 
ظلمة السجن والسجان، وكنت دائما امتنى 
واعانق  احلرية  اتنسم  وأن  اللحظة  ه��ذه 

األصدقاء واالحبة."
حلظة االعتقال

حلظات  زاي�������د  االس����ي����ر  وي���س���ت���ع���ي���د 
اعتقاالته السابقة ويقول :"اعتقلت في 
ملركز  نقلي  ومت   ،2004 ع��ام  االول���ى  امل���رة 
يوما،  فيه 85  الذي مكثت  توقيف سالم 
وتعرضت  قاسيا  حتقيقا  واج��ه��ت  حيث 
خالله للضرب والذي تركز على الرأس كما 
وتعرضت لضغوطات نفسية وبعد مكوثي 
في مركز توقيف سالم املدة كاملة مت نقلي 
ملجدو، وبعدها مت انزالي حملكمة سالم التي 
حلركة  االنتماء  تهمة  ب��دوره��ا  لي  وجهت 
بالسجن  علي  وحكمت  االس��الم��ي  اجل��ه��اد 
20 شهرا وغرامة مالية الفي شيكل، وبعد 
احلكم مباشرة مت نقلي لسجن النقب الذي 
امضيت فيه مدة 8 شهور ومت االفراج عني 

بتاريخ         2004/12/24."
حتقيق قاس

وتابع زايد قصته قائال: "بدأت سلطات 
  2005/5/15 م��ن��ذ  ت��الح��ق��ن��ي  االح���ت���الل 
ومتكنت من اعتقالي بعد مالحقة استمرت 
22 شهرا، في عملية خاصة يشارع "جنني 
توقيف  ملركز  مباشرة  نقلي  - حيفا" ومت 
س��ال��م وال����ذي م��ك��ث��ت ف��ي��ه س��اع��ة واح���دة 
حتقيق  مركز  ال��ى  نقلت  ومنه  للتحقيق 
اجللمة ومكثت فيه 63 يوما، رأيت خاللها 
والضغوطات  واحل��رم��ان  العذاب  من  الوانا 
النفسية من قبل احملققني والتي متثلت 
ل  املستمر  والتحقيق  النوم  من  بحرماني 
4 ايام على التوالي ومت تهديدي باعتقال 

كافة افراد اسرتي اذا لم اعترف باملعلومات 
التحقيق  انهاء  بعد  ونقلت  ال��ي  املنسوبة 
ل��ع��دة محاكم  ان���زال���ي  م��ج��دو ومت  ل��س��ج��ن 
 14 بالسجن  سالم  محكمة  علي  وحكمت 
شهرا، ووجهت لي احملكمة هذه املرة تهمة 
محكوميتي  وانهيت  مطاردين،  مساعدة 

وافرج عني في 2008/4/13 ".
واضاف : "لم تنته معاناتي فاعتقاالتي 
تواصلت، إذ اعتقلت قبل ايام من تقدمي 
العربية  اجلامعة  في  النهائية  امتحاناتي 
االمريكية في تاريخ 2009/6/4 من املنزل 
الى مركز توقيف  بعد تفتيشه ومت نقلي 
سالم 5 ايام ومنه الى اجللمة المكث فيه 
للغاية  وك��ان وضعي صعبا  يوما،   33 م��دة 

اسير محرر يكشف  تفاصيل معاناة عدد من االسرى املرضى في "مجدو"
وتعرضت   فقد شتمني احملققون  ومزريا، 
للضرب والذي تركز على الرأس والقدمني 
واثناء التحقيق معي تعرضت لضربة على 
الرأس ادت الى شعوري بالم شديد في فك 
االس��ن��ان ول���م ي��ق��دم ل��ي س���وى ح��ب��ات من 

االكامول  ونقلت ملجدو مباشرة ،   
اصعب اللحظات 

معاناة ميلؤها عذاب ممزوج بقسوة السجن 
والسجان يقول زايد: "فانا لم ار اصعب من هذه 
عبر  واجهتها  مريرة  حلظات  فهي  اللحظات 
فادارة  اعانيها  والزال��ت  السابقة  االعتقاالت 
ملعاقبتي  جاهدة  سعت  بل  تكتف  لم  السجن 
ووض��ع��ي ف��ي زن��ازي��ن م��ج��دو مل��دة 6 اي���ام على 
زنازين  فهي  انسان  يحتملها  ال  والتي  التوالي 
معتمة والتصلح للعيش نتيجة القائي خطبة 
القاء  من  منعي  االدارة  ق��ررت  وعليه  اجلمعة 
زيارة  من  كامل  شهر  مل��دة  وحرمتني  اخلطب 
وبعد   4 ال��ى قسم   6 نقلي من قسم  اهلي ومت 
قضائي مدة ال 14 شهرا، افرجت عني احملكمة 
بعد عدم ثبوت اية تهمة منسوبة لي وحتديدا 

بتاريخ 8/1 /2010 ".
امل��ؤس��س��ات احلقوقية  ك��اف��ة  زاي���د  ون��اش��د 
سلطات  على  الضغط  واالن��س��ان��ي��ة  وال��دول��ي��ة 
انهاء معاناة االسرى داخل  االحتالل من اجل 
والعمل  اقتراب شهر رمضان  االسر خاصة مع 

على عالج االسرى الذين هم بحاجة ماسة .


