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Pax Christi                                                                     »مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية »شمس
Human Rights & Democracy Media Center” SHAMS”

دعوة  حلضور مؤمتر
)Pax Christi( يتشرف مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية  »شمس«   ومؤسسة

بدعوتكم/ن حلضور مؤمتر :

) مفهوم املدنيني واحملاربني بني القانون الدولي اإلنساني والدين( 
وذلك يوم األربعاء املوافق 27-10-2010 في متام الساعة 9:30 في  فندق الروكي- رام الله

لالستفسار االتصال على : هاتف 022985254 ، فاكس ،022985255 ،جوال 0599525094
أجندة املؤمتر

املتحدثــــــــــــــونالساعة املوضوع الرقم 
9:30-10:00التسجيل 1

مركز »شمس« ومؤسسة           )Pax Christi( كلمة ترحيبية 10:00-10:45اجللسة االفتتاحية 2

املستشار خليل قراجة الرفاعي كلمة وكيل وزارة العدل  

حول القانون الدولي اإلنساني عرض فلم  

الصليب شارات احلماية في القانون الدولي اإلنساني  اجل��ام��ع��ات  ملف  م��س��ؤول  الشخشير  ح��س��ام 
األحمر 

توزيع املشاركني على مجموعات العمل 10:45-11:00استراحة 3

احملامي  ناصر الريس املدنيون واحملاربون في القانون الدولي اإلنساني 11:00-1:00مجموعات العمل 4

ال��دع��وة مفهوم املدنيني واحملاربني : وجهة نظر إسالمية ال��ه��الل��ي :م��ح��اض��ر ف��ي كلية  ال��دك��ت��ور حسن 
وأصول الدين 

ال��ك��ن��ي��س��ة األس��ق��ف��ي��ة في زمن احلرب التعامل مع املدنيني واحملاربني :وجهة نظر مسيحية  ن���ي���روز راع�����ي  األب  إب���راه���ي���م 
بنابلس

احملامية رفيف مجاهد التناسبية )الضرورة العسكرية (

عرض نتائج النقاش في مجموعات العمل  والتوصيات 1:00-3:00اجللسة اخلتامية 5

3:00غداء6

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

http://www.shams-pal.org
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جامعة  النجاح الوطنية
كلية الدراسات العليا

اعالن التسجيل في برامج الدراسات العليا
تعلن عمادة  كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية عن توفر أماكن محدودة للتسجيل في البرامج التالية للفصل الثاني من 

العام الدراسي 2011/2010:
أواًل: التخصصات اإلنسانية:

> فقه وتشريع > اجلغرافيا   > التاريخ    > اللغويات التطبيقية والترجمة  > اللغة العربية  
> مناهج وطرق تدريس > إدارة تربوية  > قانون خاص   > قانون عام   > أصول الدين  

> أساليب تدريس اللغة اإلجنليزية  > التخطيط والتنمية السياسية > أساليب تدريس الرياضيات  > أساليب تدريس العلوم 
العلمية: التخصصات  ثانيًا: 

> هندسة اإلنشاءات > العلوم احلياتية  > الكيمياء    > الفيزياء     > الرياضيات   
> هندسة الطاقة النظيفة وترشيد االستهالك   > التخطيط احلضري واالقليمي  > هندسة العمارة    > هندسة الطرق واملواصالت 

> انتاج نباتي > انتاج حيواني   > هندسة املياه والبيئة   > العلوم البيئية  
ثالثًا: التخصصات األخرى:

> املنازعات الضريبية > الصحة العامة  
رابعًا: دكتوراه في الكيمياء

مالحظة: يفتح باب التسجيل اعتبارًا من يوم الثالثاء املوافق 2010/10/26 وحتى نهاية دوام يوم االحد املوافق 2010/11/28

شروط االلتحاق في برامج الدراسات العليا
أواًل:- برنامج الدكتوراه في الكيمياء:

أن يكون الطالب حاصاًل على درجة املاجستير من جامعة النجاح الوطنية أو من أي جامعة تعترف بها جامعة النجاح الوطنية، وذلك في البرنامج الذي يرغب في االلتحاق به. 1 .
أاّل يقل تقدير الطالب في درجة املاجستير عن جيد جدًا أوما يعادله. 2 .

%( من ساعات الدوام املطلوبة للتخرج. أن يثبت أنه كان طالبًا منتظمًا في مرحلة دراسته لدرجة املاجستير ودرجة البكالوريوس، وأن نسبة مواظبته ال تقل عن )75. 3
ثانيًا:- برامج املاجستير:

أن يكون الطالب حاصاًل على درجة البكالوريوس من جامعة النجاح الوطنية أو من جامعة تعترف بها جامعة النجاح الوطنية بتقدير )جيد( على األقل . 1 .
ان يكون تخصص الطالب في درجة البكالوريوس في موضوع يؤهله للدراسة في التخصص الذي يرغب االلتحاق به في برنامج املاجستير وفقًا للخطة الدراسية لذلك التخصص. 2 .

للدراسة في برنامج ماجستير التخطيط والتنمية السياسية تقبل طلبات حملة البكالوريوس في التخصصات املختلفة. 3 .
للدراسة في برنامج ماجستير العلوم البيئية تقبل طلبات حملة البكالوريوس في العلوم، الزراعة، الطب، الهندسة، الصيدلة، الطب البيطري. 4 .

للدراسة في برنامج ماجستير اللغويات التطبيقية والترجمة تقبل طلبات حملة البكالوريوس في الترجمة واللغة االجنليزية وآدابها . 5 .
للدراسة في برنامج ماجستير الصحة العامة تقبل طلبات حملة البكالوريوس في الصحة العامة ، املهن الطبية، األحياء، التحاليل الطبية واملخبرية، الطب، الصيدلة، الطب البيطري، القبالة، التمريض. 6 .

للدراسة في برنامج ماجستير هندسة التخطيط احلضري واإلقليمي تقبل طلبات حملة البكالوريوس في الهندسة أو الهندسة الزراعية. 7 .
للدراسة في برنامج ماجستير املنازعات الضريبية تقبل طلبات املتقدمني من حملة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم اإلدارية، احملاسبة، العلوم السياسية، القانون. 8 .

للدراسة في برنامج ماجستير الرياضيات احملوسبة تقبل طلبات حملة البكالوريوس في الرياضيات، الفيزياء، هندسة الكهرباء، هندسة امليكانيك، هندسة احلاسوب؛ علم احلاسوب. 9 .
للدراسة في برنامج ماجستير الهندسة املعمارية تقبل طلبات املتقدمني من حملة البكالوريوس في الهندسة املعمارية. 10 .

كيماوي. للدراسة في برنامج ماجستير هندسة الطاقة النظيفة وترشيد االستهالك تقبل طلبات حملة البكالوريوس في الهندسة تخصص كهرباء – ميكانيك – صناعي – . 11
للدراسة في برنامج ماجستير االنتاج احليواني تقبل طلبات حملة بكالوريوس االنتاج احليواني وصحة احليوان، الطب البيطري. 12 .

للدراسة في برنامج ماجستير االنتاج النباتي تقبل طلبات حملة البكالوريوس في االنتاج النباتي. 13 .
للدراسة في برنامج ماجستير االدارة الهندسية ُتقبل طلبات حملة بكالوريوس الهندسة بجميع تخصصاتها،  ادارة اعمال، علوم مالية ومصرفية، محاسبة، تسويق، اقتصاد، علوم  14 .

احلاسوب، نظم املعلومات االدارية، نظم املعلومات احملوسبة.
للدراسة في برنامج ماجستير اإلدارة التربوية تقبل طلبات حملة البكالوريوس في التخصصات املختلفة. 15 .

للدراسة في برنامج ماجستير املناهج وطرق التدريس تقبل طلبات حملة البكالوريوس في التخصصات املختلفة. 16 .
للدراسة في برنامج ماجستير أساليب تدريس العلوم، تقبل طلبات حملة البكالوريوس في تخصصات اساليب تدريس العلوم، الفيزياء، الكيمياء، األحياء، التحاليل الطبية، أو أي  17 .

تخصص علمي آخر باستثناء تخصص الرياضيات.
للدراسة في برنامج ماجستير أساليب تدريس الرياضيات تقبل طلبات حملة البكالوريوس في تخصصات الرياضيات، أساليب تدريس الرياضيات. 18 .

للدراسة في برنامج ماجستير أساليب تدريس اللغة االجنليزية تقبل طلبات حملة البكالوريوس في تخصصات اللغة االجنليزية وآدابها، أساليب تدريس اللغة االجنليزية. 19 .
الوثائق املطلوبة :

1- تعبئة منوذج طلب االلتحاق .
2- كشف العالمات االصلي أو صورة طبق االصل مصدقة من جامعة التخرج واجلهات املعنية املسؤولة حسب االصول.

3- املصدقة االصلية أو صورة طبق االصل مصدقة من جامعة التخرج واجلهات املعنية املسؤولة حسب االصول.
5- كشف عالمات الثانوية العامة اصلي او صورة طبق االصل. 4- شهادة ميالد اصلية صورة طبق االصل.  

8- ايصال رسوم طلب االلتحاق.  7- صورة شخصية وصورة عن الهوية الشخصية.   6- رسالتا توصية من أساتذة أو من مسئولني في العمل احلالي . 
مالحظات : الوثائق املقدمة غير مستردة 

تاريخ  • حتى  الثالثاء 2010/10/26	 اعتبارا من يوم  القدمي، مقابل رسم قدره )40( دينارًا  والتسجيل/ احلرم اجلامعي  القبول  ميكن احلصول على منوذج طلب االلتحاق من عمادة 
.2010/11/28

• الساعة الثانية عشرة ظهرًا في مدرجات الشهيد ظافر املصري احلرم اجلامعي القدمي. يعقد امتحان القبول يوم الثالثاء 2010/11/30	
•تعلن أرقام الطلبة املقبولني على موقع النجاح في صفحة الكلية االلكترونية  	

•للطلبة الذين يحتاجون مساقات استدراكية يكون قبولهم مشروطًا بإنهاء هذه املساقات في الفصل األول من التحاقهم بالبرنامج أو الفصل الثاني كحد أقصى، وباستثناء ذلك يفقد  	
الطالب مقعده الدراسي.

•تسلم الطلبات مرفقة بالوثائق املطلوبة لعمادة القبول والتسجيل / احلرم اجلامعي القدمي. 	
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ال��دك��ت��ور مصطفى  ال��ن��ائ��ب  ل��ن��دن - دع���ا    
الوطنية  املبادرة  حلركة  العام  االمني  البرغوثي 
الفلسطينية على  بالدولة  الى االعتراف  العالم 
ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام 67 وعاصمتها  ح���دود 

القدس.
ام��ام حشد من خمسني الف   وق��ال في كلمة 
شخص من بريطانيا والدول االوروبية يشاركون 
في مؤمتر السالم العاملي وحوار احلضارات : اننا 
نرى امام اعيننا تآكل فكرة قيام دولة فلسطينية 
ومحاوالت اسرائيل استبدال الدولة كاملة السيادة 

بدولة بانتوستانات وسجون.
وشرح البرغوثي للمشاركني خطورة االوضاع 
في االراضي الفلسطينية جراء اجلدار العنصري 
واالستيطان ونهب االراضي ومخاطر تطور نظام 
القدس بشكل  العرقي في  والتطهير  االبارتهايد 

ينال من حقوق املسيحيني واملسلمني.

وق���ال : ان��ن��ا نضع اس��رائ��ي��ل ام���ام خ��ي��ار دول��ة 
فلسطينية مستقلة او مواصلة النضال الوطني 

للوصول الى خيار الدولة الواحدة .
تاييد  ال��ى  امل��ؤمت��ر  ف��ي  املشاركني  االف  ودع��ا 
ال��ف��ك��رة وال��ض��غ��ط ع��ل��ى ح��ك��وم��ات��ه��م ل��الع��ت��راف 
بالدولة الفلسطينية مؤكدا ان هذا هو السبيل 
الذي  القوى  االختالل في ميزان  الوحيد الزال��ة 
افشل املفاوضات وانطلقت منه اسرائيل لفرض 
الوقائع على االرض ، وطالب املؤمترين باالنضمام 
ال���ى حملة امل��ق��اط��ع��ة وال��ع��ق��وب��ات اجل��اري��ة ضد 
اسرائيل. وقال البرغوثي : جئنا من فلسطني بلد 
احلضارات ومن بلد كان منوذجا للتعايش الذي 
مزقته احلركة الصهيونية واالنظمة االستعمارية 
ونعيش في عصر يتحدث فيه العالم عن العوملة 
وحرية السوق وازالة القيود اذ الميكن عزل ذلك 
عن تعدد الثقافات التي ترفضها بعض احلكومات 

التعايش بني  الثقافات هو اساس  رغم ان تعدد 
البشرية.

اجل  م��ن  نناضل  شعب  اننا  البرغوثي  واك��د 
ال��س��الم ول��ك��ن ال��س��الم ال��ع��ادل حيث المي��ك��ن ان 
احلقيقي  السالم  باستعاضة  اسرائيل  تخدعنا 

والعادل بعملية سالم التنتهي  .
واوضح النائب مصطفى البرغوثي ان القضية 
الفلسطينية هي قضية االنسانية جمعاء مذكرا 
مبا قاله املناضل نلسون مانديال يوم انتهاء نظام 
الفصل العنصري في جنوب افريقيا :ان حرية 
شعب جنوب افريقيا لن تكتمل ما لم ينل الشعب 

الفلسطيني حريته.
لن  الفلسطيني  الشعب  ان  البرغوثي  وق��ال 
يقبل ان يكون عبدا لالحتالل ونظام االبارتهايد 
واننا سنناضل لننال ما نالته شعوب االرض من 

حرية واستقالل ودميقراطية وعدالة.

د. البرغوثي يدعـو في لندن الى االعتراف بدولة فلسطني

  جنني – علي سمودي - تعرفها مكاتب الصليب 
مطالبة  أبوابها  على  اعتصمت  طاملا  التي  األحمر 
بتحرك دولي لتأمني اإلفراج عن األسرى واألسيرات 
، ومرات أخرى تأخذ تذاكر الزيارة لكي ترى زوجها 
الذي فارقها مرات ومرات ليكون مجموع ما أمضاه 
أكثر من ثالثة عشر عامًا في سجون االحتالل، وفي 
حلظة تنضم للقائمة وتدخل االسر لتعيش واسرتها 

محطات تختلف فيها اشكال وصنوف املعاناة . 
 ورغم جتربته الطويلة في االعتقال ، فان الزوج 
الشيخ جمال الطويل رئيس بلدية البيرة يعترف 
، وبصراحة ، انه لم يعرف مدى املعاناة التي تعانيها 
الزوجة ام عبد الله ، والدور العظيم الذي تقوم به في 
البيت إال بعد اسر زوجته بتاريخ 2010/2/8 .  وقال 
ملركز أحرار: جربت معنى تربية األبناء وتدبير أمور 
املنزل، فمنذ 22 عاما من الزواج لم نعش مثل هذه 
املواقف، أحاول أن أقوم بالدور الذي كانت تقوم به 
جتاه أبنائنا األربعة واملنزل  أثناء اعتقالي ووجودي 

في السجون .
اعتقاال  كان   : ما حدث  لن ينسى  وهو   يتذكر 
كعادة االحتالل في ليلة مظلمة باردة، حاول إرهاب 
في غرفة  العائلة  البيت، ومت جمع  وأهل  االطفال 
وبعدها  همجية،  بطريقة  البيت  فتشوا  واح���دة، 
أكيد  معقول  مش  لهم:  قلت   ، الله  عبد  أم  طلبوا 
انتم تريدون أبو عبد الله، ف��ردوا: ال، أم عبد الله 
البكاء،  في  األطفال  وب��دأ  نفسها،  الزوجة  جهزت   ،
كانت ثابتة متماسكة، طلبت منهم الصبر والثبات 
وعدم البكاء، وقالت لنا: إني راجعة قريبا إن شاء الله 
. كان لتشجيعها دور في التخفيف عنا، ولم تخرج 
إال عندما جفت دموع الصغار وظهر عليهم الثبات 
، كان جوا مؤثرا، أحيانا تكون عند اإلنسان مشاعر 

يصعب على الكلمات ترجمتها .
وأض�����اف االس���ي���ر احمل����رر : ه���م ف��ق��ط ي��ري��دون 
احتجازها ومعاقبتي، قالوا للمحامي أوصينا القاضي 
ستوجه  عنها  أف���رج  وإذا  عليها،  اإلداري  باحلكم 
اتركوها  يومها  لهم  وقلت  اإلداري،  لالعتقال  أيضا 
وخذوني بدال منها، بينما قال احملامي للقاضي لقد 

اعتقلتموها نكاية بزوجها ليس إال .
ويضيف : بالفعل جدد اعتقالها اإلداري ثالث 
بثالثة  عليها  حكم  السابقتني  املرتني  في   ، م��رات 
أشهر لكل مرة، هذه املرة حكم عليها بأربعة أشهر، 
وعندما قدمت للمحاكمة لم يكن عندهم أي مستند 

أو وثيقة او تهمة واضحة سوى امللف السري اللعني 
الذي يتحجج به قاضي احملكمة . 

ق���ال زوج األس��ي��رة:  ال��زوج��ة واألم  وع���ن غ��ي��اب 
حاولنا تدبر أمورنا في املنزل، قسمنا األعباء .. كل 
يقوم بدوره، وابنتي بشرى تقوم بدور كبير ومهم، 
قلقة  زوجتي  كانت  عملها،  في  نتدخل  أن  ترفض 
رمضان،  شهر  ف��ي  أم��ورن��ا  تدبر  ف��ي  وخ��اص��ة  علينا 
عبد  أم  غ��ي��اب  صعوبات  جت��اوزن��ا  لله  احل��م��د  لكن 
الله بقدر املستطاع، كان لوقفة األقارب واألصدقاء 
وأهل اخلير الدور الكبير في مساندتنا، كانت معنا 
وقفات تضامنية كبيرة من املعارف، باإلضافة للدور 
الكبير الذي تقوم به والدة زوجتي التي تأتي عندنا 

باستمرار وتتابع أمور األوالد والبيت.
صقلت  الله  عبد  أم  اعتقال  جتربة   : وأض���اف 
األب��ن��اء  ف��ش��ع��ر  ال��ب��ن��ت،  وخ���اص���ة  األوالد،  جت��رب��ة 
القسري  غيابها  مرحلة  واستوعبنا  باملسؤولية 
لي  الله.وبالنسبة  بفضل  منحة  احملنة  وأصبحت 
البيرة  لبلدية  رئيسا  كوني  العمل  ضغوط  ورغ��م 
فاني احرص على الذهاب للبيت وأتناول مع أوالدي 
وجبتني، وأتفقد أمورهم، ومصاحبتهم لي باستمرار. 
أما االبن الصغير نصر الله، املقرب مني ومن والدته 
التي حتبه كثيرا، فقد أبدى موقفا رجوليا واستوعب 
األمر، فقد سبق أن مر بتجربة اعتقالي خالل ست 
سنوات، كان يقوم خاللها بزيارتي، إال أن غياب األم 

ترك فجوة ليس له فقط بل لنا جميعا.
 وكان بني اإلفراج عن الطويل واعتقال زوجته 
ثالثة أشهر فقط، يقول :نستطيع القول انه ميكن 
لالم أن تقوم مبقام األب لكن ال يستطيع األب أن 
يقوم مبقام األم، فخالل غيابي في سجون االحتالل 
طوال ست سنوات كانت أمور البيت واألوالد تسير 
بشكل جيد وعادي، ومسيرة أبنائي التعليمية كانت 

بأفضل حال .
البكر  ولدها  أن ترى  الله  أم عبد  أمنية  كانت   
تخرجه،  احتفال  وحتضر  اجلامعة،  من  تخرج  وقد 
تخرجه،  مشروع  حضرت  أنها  عنها  خفف  ما  لكن 
في  غرسها  ثمرة  ترى  وهاهي  به،  زمالئه  واحتفال 
ولدها الذي تخرج بعد 3 سنوات ونصف، أما عبد 
الطالب،  كبقية  بتخرجه  يحتفل  أن  فرفض  الله 
وأصر على االحتفال يوم أن تخرج والدته من األسر 
دراس��ة  يتابع  اآلن  وه��و  ف��رح��ت��ان،  الفرحة  لتكون 

املاجستير.

 وع��ن وض��ع أم عبد ال��ل��ه ف��ي األس���ر ق��ال ال��زوج 
حيث  األس��ي��رات،  ألخواتها  نوعية  إضافة  كانت   :
عرفت بعالقتها الطيبة معهن، وقدرتها على نسج 
إي��ج��اد جو  وعملت على  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ع��الق��ات 
من السرور وامل��رح، حتى زميالتها احمل��ررات حتدثن 
لها  وطرائف  لألسيرات  املعنوية  للروح  رفعها  عن 
واألسيرات  األسرى  قضية  طيبة.وأضاف:  ومواقف 
جرح في خاصرة الوطن، األسيرات يصرخن ويقلن 
أذان��ًا  لصرختهن  سنجد  الله  ش��اء  وان  وامعتصماه، 
ص��اغ��ي��ة، ون��ش��ه��د ق��ري��ب��ا اإلف�����راج ع��ن��ه��ن جميعا، 
واع��ت��ق��ال امل���رأة وال��زوج��ة واألخ���ت وس���ام ش��رف لها 
وألهلها وعائلتها ونحن نفخر بذلك، وأوصي زمالئي 
امل��رأة  أن  ب��ذل��ك، فهذا دليل على  أه��ال��ي األس��ي��رات 
هي  ب��ل  احل��ي��اة  ه��ام��ش  على  ليست  الفلسطينية 
وطنها  ه��م  وأخ��ي��ه��ا حتمل  زوج��ه��ا  م��ع  بكتف  كتف 
أيتها  لكن  التحية  ك��ل  ل��ألس��ي��رات  وش��ع��ب��ه��ا.وأق��ول 
ال��ل��ه، وأق��ول  ال��ف��رج قريبة ب��إذن  احل��رائ��ر، وحلظة 
لزوجتي: حالة التضامن معك كانت كبيرة ومشهودة، 
وهذا من مظاهر الوفاء عند أبناء شعبنا، والله لن 
يضيعك ألنك كنت حتملني هم األسرى واألسيرات، 
وتعطفني على الفقراء واملساكني، ولعل الله أكرمك 
في أن تذوقي شيئا من هذه العزة عزة األسر، فطاملا 
ان  الله  فأكرمك  وص��م��وده��م،  األس���رى  ع��ن  حتدثت 

تذوقي كاس الكرامة والعزة.
 واآلن ينتظر الزوج الذي ذاق طعم األسر وصبر 
عليه مع األبناء عبد الله وبشرى ويحيى ونصر الله 
خروجها الزوجة واالم ، وخلفهم آالف من أبناء الشعب 
شمس  إش���راق  حلظة  أس���راه،  وع��وائ��ل  الفلسطيني 

احلرية لها وألخواتها األسيرات وإخوانها األسرى.
 بدوره ، قال فؤاد اخلفش مدير مركز أحرار ،  أن 
االسيرة  منتهى   صوت نقي حر لطاملا قاد املسيرات 
نصرة وتضامنًا مع األسرى في سجون االحتالل، ال 
وتراها في  إال  األس��رى  تكاد تخرج مسيرة من أجل 
مقدمتها تصدح بصوتها وتسخر حنجرتها للمطالبة 
بحريتهم ورفع الظلم الواقع عليهم وتنادي وتطالب 
باإلفراج عنهم .وكانت عضوا في كل جلان الدفاع عن 
األسرى تراها مرة حتمل صورة زوجها الذي اختطف 
ع��ش��رات امل���رات وم���رات أخ���رى حتمل ص��ور األس��رى 
القدامى وصورة أحالم التميمي التي ترفع دومًا فوق 
رأسها الشامخ األبي تقول احلرية حلرائر فلسطني، ال 

للمذلة ونعم إلطالق سراحهم . 

 جتديد االعتقال اإلداري للمرة الثالثة ملنتهى الطويل

 الشيخ جمال الطويل: يصعب القيام بدور الزوجة األسيرة 

اريحا - خالد عمار - بدأت مؤسسة يوحنا 
اريحا  من  التمور  منتوج  ش��راء  الثاني  بولس 
وتصديره الى ايطاليا في اطار برنامج لدعم 
املجتمع احمللي الفلسطيني ، وقال االب ابراهيم 
ف��ل��ت��س رئ��ي��س امل��ؤس��س��ة ف��ي ال��ش��رق االوس���ط  
وال��وك��ي��ل ال��ع��ام حل��راس��ة االراض����ي امل��ق��دس��ة ل� 
امل��ؤس��س��ة ق��ام��ت ام���س ب��ش��راء  " ے "  ان 
 coop الى  التمور لتصديرها  اربعني طنًا من 

ايطاليا. 
واضاف فلتس ان برامجنا تضمنت جتهيز 
مستشفى لالطفال في بيت حلم بالتعاون مع 
لالطفال  روض���ة  واق��ام��ة  ال��الت��ني  بطريركية 
في مدرسة بيت حلم ومركز رياضي في بيت 
حنينا بالقدس ، والعمل على تأسيس مستشفى 

ومدرسة في جنوب لبنان .
التي  الرياضية  املشاريع  ابرز  ان  الى  واش��ار 
في االكادميية الرياضية التي بدأت في غزة 
واصبح لها فروع في اريحا وبيت حلم والقدس 
وجنني وقريبًا في الطيبة برام الله ، معتبرًا 
ان هذه اجلهود والتحركات تؤكد حرص املؤسسة 

الوقوف الى جانب الى الشباب واالطفال .

يوحنا  مؤسسة  ف��ي  حرصنا  لقد   : وت��اب��ع 
للنهوض  خدماتنا  تقدمي  على  الثاني  بولس 
باملجتمع الفلسطيني قدر ما نستطيع وتفعيل 
هذه  خلدمة  واخلارجية  الداخلية  عالقاتنا 
االقتصاد  دع��م  ويشكل  والتطلعات  االه���داف 
، ففي  اج��ن��دة عملنا  اول��وي��ة على  ال��وط��ن��ي  
احلرفيني  جمعية  بتأسيس  قمنا   2003 عام 
بترويج  ب��دأن��ا  ث��م  ال��زي��ت��ون  خشب  ملنتجات 
منتجات البحر امليت من مستحضرات التجميل 
التي تصنع محليًا ونتطلع الى ترويج منتوجات 

اخلليل .
وقال انه مت االتفاق مع املزارعني في اريحا 
واالغ��وار على شراء كميات من التمور وهناك 
جهود تبذل واتصاالت جارية مع املعنيني في 
اكبر  ملساعدة  القنوات  ه��ذه  لتوسيع  اخل��ارج 
ق��ط��اع م��ن امل���زارع���ني ع��ن ت��وظ��ي��ف عالقاتنا 

الدولية .
ل��� " ے " ع���ن  توجه  وك��ش��ف ف��ل��ت��س 
امل��ؤس��س��ة ل��ب��ن��اء م��ش��روع س��ك��ن ف��ي ب��ي��ت حلم 
الستقبال الطلبة واملدرسني من الوطن واخلارج 
ال���ذي���ن ي��ن��خ��رط��ون ف���ي ب���رام���ج امل��ؤس��س��ة في 

االرض  قطعة  ان  موضحًا   ، التخصصات  كافة 
لهذا املشروع  قد مت اختيارها وسيبدأ العمل 

قريبًا .
املنح  من  العديد  قدمت  املؤسسة  ان  وق��ال 
ملتابعة  فلسطني  لطلبة  اجلامعية  الدراسية 
تعليمهم في اجلامعات واملعاهد االيطالية على 
نفقة املؤسسة ، وافتتحت اول جامعة ايطالية 
وسيتم  قبل شهرين  بيت حلم  في  في مقرها 
ي��ض��م 26 طالب  ال���ذي  االول  ال��ف��وج  ت��خ��ري��ج 
وطالبة في الثاني عشر من الشهر القادم وقد 

بدأ التسجيل للدورة اجلديدة منذ اآلن .
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ���ر ال��ت��ق��ى ف��ل��ت��س وال��وف��د 
املرافق له محافظ اريحا واالغوار كامل حميد 
ورئيس البلدية احملامي حسن صالح وناقشوا 
املصلحة  حت��ق��ق  ال��ت��ي  ال��ق��ض��اي��ا  مختلف  ف��ي 
العامة ونهضة اريحا واالغوار في كافة مجاالت 

التعاون الفاعل .
ووج��ه��ت امل��ؤس��س��ة دع����وة ل��رئ��ي��س بلدية 
ف��ل��ورن��س للبحث في  ل��زي��ارة م��دي��ن��ة  اري��ح��ا 
اقامة مشاريع نوعية في اريحا من ابرزها مركز 

للفسيفساء ومشاريع رياضية .

مؤسسة يوحنا بولس الثاني تروج لتمور اريحا بايطاليا

األب فلتس: رسالتنا شاملة خلدمة املجتمع الفلسطيني

ط���وب���اس � ع��ل��ي س���م���ودي � ع��ق��دت ال��ق��وى 
وال��ف��ص��ائ��ل ال��وط��ن��ي��ة ف��ي احمل��اف��ظ��ة ،ام����س ، 
اج��ت��م��اع��ا م��وس��ع��ا اع��ل��ن خ��الل��ه ع��ن تشكيل 
األسرى  قضية  ملتابعة  فصائلي  تنسيق  جلنة 
صوافطة  محمود  من:  كال  ضمت  طوباس  في 
موفق  إعالميا،  ناطقا  مسلماني  بسام  رئيسا، 
محسن  أب��و  محمد  العامة،  للعالقات  دراغ��م��ة 

مقررا، وهيثم أبو عرة أمينا للصندوق.
وتناول االجتماع الذي عقد في مقر نادي 
والبدائل  الراهنة،  السياسية  القضايا  االسير 
والهجمة  اإلسرائيلي  التعنت  ظل  في  املمكنة 
ضد  اس��رائ��ي��ل  حكومة  تشنها  ال��ت��ي  ال��ش��رس��ة 
أبناء شعبنا وممتلكاته في كل مكان وخاصة 
مصلحة  إدارة  ق��ب��ل  م���ن  ال��ق��م��ع��ي  ال��ت��ص��ع��ي��د 

السجون ضد احلركة األسيرة.
والهيئات  الفعاليات  كافة  اللجنة  ودع��ت 
في  الوقوف  الى  واملهنية  والشعبية  الرسمية 
خندق واحد و تنظيم الفعاليات التضامنية 
مع احلركة األس��ي��رة حتى إط��الق س��راح كافة 

املعتقلني.

تشكيل جلنة تنسيق فصائلي في طوباس
 ملتابعة قضية االسرى 

باملشاركة مع اجلهاز املركزي لالحصاء

 يوم احصائي بجامعة
 بوليتكنك فلسطني

 اخلليل – مراسل ے اخلاص - نظمت جامعة بوليتكنك فلسطني بالتعاون مع اجلهاز املركزي 
لالحصاء امس اليوم االحصائي الذي استهل بورشة تعريف بالنظام االحصائي الفلسطيني وأهمية 

االحصاء في الواقع املعاصر عامة .
واستعرض احمد سعيد التميمي رئيس مجلس االمناء نشأة اجلامعة ومراحل تطورها واجنازاتها 
املتمثلة بتشيد وجتهيز ما يزيد عن مساحة 35 الف متر مربع اضيفت الى مباني اجلامعة ، وأكد 
على الدور الريادي لالحصاء الفلسطيني في مجال وضع اخلطط واالستراتيجيات وتبيان االرقام 

ملساعدة احلكومة في اتخاذ القرارات .
اجلهاز  مع  وقعت  التي  واالتفاقية  الشراكة  اجلامعة  رئيس  املصري  ابراهيم  الدكتور  وثمن 
االتفاقية  توقيع  قليلة من  اشهر  بعد  التي نفذت  النشاطات  اهم  واستعرض  املركزي لالحصاء 
الفلسطيني في مجاالت وعقد  ومتثلت بتزويد اجلهاز باقراص مدمجة ملسوحات تهم املجتمع 

  SPSS دورة متقدمة في برنامج ال
اجلهاز  نشأة  لالحصاء  امل��رك��زي  اجل��ه��از  رئيس  باعمال  القائمة  ع��وض  روال  استعرضت  ث��م 
اجلامعات  مع  قوية  عالقات  بناء  على  اجلهاز  وح��رص  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  من  بأمر 

الفلسطينية.
ثم نوقشت العديد من ورقات العمل حول املنهجيات املتبعة في ادارة وتنفيذ املسوحات وجودة 
البيانات والتكامل بني االحصاء الرسمي واالحصاء اجلامعي واملؤشرات االحصائية التي يوفرها 

اجلهاز وتعزيز استخدام بياناته في االبحاث العلمية واالكادميية .
االحصاء  ومطبوعات جهاز  مل��ن��ش��ورات  خ��اص  ف��ي معرض  احل��ض��ور  ال��ي��وم جت��ول  وف��ي ختام 

الفلسطيني.

برنامج للدبلوم املهني
 في جامعة القدس املفتوحة

 رام الله - بدأت جامعة القدس املفتوحة تنفيذ برنامج الدبلوم املهني املتخصص في التعلم عن 
بعد والتعلم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي املعتمد من وزارة التربية والتعليم العالي.

امللحة  االحتياجات  لتلبية  ج��اءت  البرنامج  فكرة  أن  اجلامعة  رئيس  عمرو  يونس  د.  وأك��د 
اجلديدة  األدوار  ظل  في  اجلامعات  في  األكادميية  الهيئات  ألعضاء  املستمر  املهني  للتطوير 

للمشرف األكادميي .
وأشار د. ماجد حمايل مساعد الرئيس لشؤون التعلم اإللكتروني ومدير مركز التعلم املفتوح عن 
بعد، إلى أن البرنامج مخصص حلملة البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه ، ويقدم 25% وجاهيًا، 
و75% افتراضيًا من خالل تقنية الصفوف االفتراضية، ويصمم تصميمًا كاماًل من خالل نظام 
إدارة التعلم )املودل(، ويعتمد على نظام تقييم مبني على حلقات النقاش واألنشطة املتنوعة 

ومشاريع بحثية.

مركز امليزان يستنكر اقتحام وسرقـة 
مكتب التنسيق واالرتباط ببيت حانون  
 غزة � محمد ياسني - قال مركز امليزان حلقوق االنسان أن مكتب التنسيق واالرتباط 
تعرض  )إي���رز(  ح��ان��ون  بيت  معبر  م��ن  بالقرب  املدنية  للشؤون  العامة  للهيئة  التابع 

للسرقة 
ح مدير املكتب انه وجد عند حوالي الساعة 6:00 من صباح امس باب مخزن ملحق  وصَرّ

باملكتب محطما ، للمرة الثامنة من حوادث التعرض للمكتب خالل األشهر املنصرمة. 
 ولم تعرف أهداف املقتحمني، أو هوياتهم ، ويشار إلى أن مدير املكتب أبلغ الشرطة 
في كل مرة تعرض فيها املقر للسرقة واالقتحام، وكانت الشرطة بدورها تفتح حتقيقًا 

ولم تعلن النتائج .
يسهل عمل  للمكاتب مبا  الضرورية  احلماية  بتوفير  املقالة  احلكومة  املركز  وطالب 
موظفي االرتباط وال سيما في خدمة مرضى العالج باخلارج الذين يحتاجون خلدمات 

االرتباط في حركتهم اليومية .


