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القدس-مي الكالوتي-احتفلت مدرسة 
كلية  للبنات  األس��اس��ي��ة  احل��ي��اة  وروض���ة 
بتخريج  أم��س  حنينا  بيت  في  سخنني 
طلبة الروضة والتمهيدي والصف السادس 
األساسي للعام الدراسي 2009-2010 حتت 

رعاية مدير املدرسة يعقوب الشلودي.

مختلفة،  ف��ع��ال��ي��ات  احل���ف���ل  وت��خ��ل��ل 
ومسرحيات  الصحي،  اليوم  في  ت��رّك��زت 
التغذية  هامة حول  ومحاضرات  هادفة، 
والتوعية إلى األطعمة الصحية وفوائدها. 
كما عملت املدرسة خالل العام على عدة 
جوانب تعليمية وال منهجية كجولة في 

ترفيهية  ورحل  الشريف  القدسي  احلرم 
أخ���رى. وأّك���د ال��ش��ل��ودي على أن امل��درس��ة 
التعليمية في  العملية  إلى إجناح  تسعى 
املدرسة، وال يتّم ذلك إال بتكاثف اجلهود، 
وخاصة في اجلوانب الصحّية والتربوية 

والتعليمية.   

مدرسة وروضة احلياة األساسية للبنات
 حتتفل بتخريج فوج جديد من طلبتها

مدير تربية محافظة القدس يتفقد 
قاعات الثانوية العامة في املستشفيات   

القدس- أكد سمير جبريل مدير التربية والتعليم في مديرية القدس أن التحدي 
والطموح  باالميان  اال  يكون  ان  والتفوق ال ميكن  النجاح  للمرض وحتقيق  احلقيقي 

واملثابرة.
العربية  املشافي  العامة امس في  الثانوية  جاء ذلك خالل تفقده قاعات امتحان 
بالقدس، حيث زار الطالبة شذى عصفور من خان يونس- الفرع العلمي- والتي ترقد 
في مشفى الفرنسي والطلبة حسن حبابة من قرية بيت اكسا ومحمد يعقوب من القدس 
– فرع العلوم االنسانية- في وحدة غسيل الكلى في مشفى االوغستا فكتوريا، واطمأن 

على صحتهم وتأكد من توفر اجلو املالئم لهم لتأدية امتحاناتهم مبصداقية ويسر.
وقد عبر الطلبة عن شكرهم للجهد والتعاون والدعم املعنوي الذي قدمته املديرية 
ضياع  وعدم  االمتحان  لتأدية  لهم  املالئمة  الظروف  تهيئة  اجل  من  طواقمها  بكافة 

فرصتهم بسبب املرض او االنتقال من مديريتهم االصلية.
وفي ختام اجلولة ثمن جبريل الدور االيجابي والتزام العاملني في امتحان الثانوية 
العامة والذي يضمن سير االمتحان بهدوء وأمن وانضباط ومتنى جلميع الطلبة دوام 

الصحة والنجاح والتفوق.

قافلة "شريان احلياة 3" االردنية تتجه
 الى غزة في الثاني عشر من الشهر املقبل

في  احلياة"  "شريان  رئيس جلنة  السقا  وائ��ل  الرحمن- طالب  منير عبد  عمان- 
األردن املسلمني بكسر احلصار املفروض على غزة وعدم القبول باقل من رفع احلصار 

الكامل عن القطاع،
ودعا السقا احرار العالم الى مواصلة ارسال السفن الى غزة لكسر احلصار املفروض 
عليها، واكد في تصريح ل "القدس" ان احلصار املفروض على غزة هو حصار سياسي 
بهدف تركيع املقاومة والشعب  الفلسطيني، وقال: "ان احلصار فشل بتحقيق اهدافه 
بفعل صمود املقاومة والشعب الفلسطيني"، مشيرا الى إن موعد انطالق قافلة "شريان 
احلياة 3" باجتاه قطاع غزة سيكون في الثاني عشر من الشهر املقبل، مبشاركة 500 

مواطن من كافة القطاعات. 
وأضاف السقا أن: "القافلة محملة باملساعدات ستنطلق من مدينة الرمثا إلى العقبة 
مرورا بعمان". وأكد أن "الضجة الكبيرة التي نتجت عن األحداث التي رافقت اسطول 
احلرية وردود الفعل على مستوى العالم ضد إسرائيل ما كانت لتحدث لو وصل االسطول 
أجمع ضد  العالم  أث��ار مشاعر  احلرية  اسطول  في  ال��ذي سال  التركي  فالدم  الى غزة 

املمارسات االسرائيلية وأعاد قضية احلصار على غزة الى واجهة األحداث الدولية". 
الفلسطيني  بالشعب  الفلسطينية ليست قضية خاصة  أن "القضية  السقا  وأكد 
فقط بل هي قضية عربية إسالمية وعاملية، بدليل مشاركة حوالي 800 شخص في 

اسطول احلرية من 42 جنسية مختلفة". 
كما اكد أن "قوات االحتالل اإلسرائيلي لم تستطع إثبات وجود قطعة سالح واحدة 
على ظهر السفن التي كانت محملة باملساعدات االنسانية وان ما قامت به هو ارهاب 

ومخالفة لكل القوانني الدولية".

"القدس املفتوحة" و"اجناز" يفتتحان 
دورة بعنوان "كيف أكون قياديا"

العامة وشؤون الطلبة في منطقة قلقيلية التعليمية  قلقيلية- نظم قسم العالقات 
أكون  "كيف  بعنوان  دورة  اجن��از  مؤسسة  مع  بالتعاون  أم��س،  املفتوحة  القدس  بجامعة 

قياديا".
وقد رحب أ . نور األقرع رئيس قسم شؤون املوظفني والعالقات العامة باسم إدارة 
املنطقة بالضيوف والطلبة، وشكر مؤسسة اجناز على إتاحة الفرصة ألكثر من عشرين 
طالبا وطالبة من مختلف التخصصات للمشاركة في مثل هذه الدورات التي من شأنها 
أن تصقل شخصياتهم وتقويها، ومتكنهم من احلصول على شهادات ودورات تدون في 

سيرتهم الذاتية والتي من شأنها أن تسمو بهم في احلياة العملية.
وبدأ أ. سامر بدير منسق مؤسسة اجناز بالتعريف باملؤسسة واخلدمات التي تقدمها 
للقطاع التعليمي سواء على مستوى اجلامعات واملدارس، واستعرض عبر جهاز العرض 
حالة عملية قامت بها الطالبة وعد الطويل من مدرسة الراهبات في مدينة رام الله 
وحصلت على أعلى اجلوائز وهي أفضل مديرة شركة وأفضل مديرة تسويق وأفضل 
مديرة إنتاج، وأوضح املشرف على الدورة أ. عماد صبري أستاذ اإلدارة بأن كل طالب 

سيقوم بتقدمي مشروع في نهاية هذه الدورة.

رام الله- اعلن برنامج االسعاف والطوارئ في االغاثة الطبية الفلسطينية ان ثمانية 
االف مواطن استفادوا من خدماته خالل الشهر املاضي. وقال الدكتور محمد سكافي مدير 
البرنامج ان برنامج االسعاف قدم خدمات االسعاف االولية ميدانيا للجرحى واملرضى 
وان 96 حالة استفادت من ذلك.واشار سكافي الى ان 3390 حالة استفادوا من اخلدمات 
العالجية من خالل العيادات املتنقلة التي قدمت العالج والدواء للمواطنني في املناطق 
استفادت من اخلدمات  ان 3679 حالة  واوض��ح  واالستيطان،  اجل��دار  املهمشة ومناطق 

الوقائية التي قدمتها االغاثة الطبية عبر برنامج االسعاف والطوارئ.
وقال مدير البرنامج ان 232 مواطنا تلقوا دورات في االسعاف االولي وطرق التعامل 
الطبية  االغاثة  اندية ومؤسسات مجتمعية نظمت  الى جانب  السليم مع االصابات 
فيها لقاءات حول التوعية الصحية.كما قام البرنامج بتنظيم حمالت طبية للكشف 
املبكر عن االمراض لدى االطفال والنساء وكبار السن من خالل اجراء فحوصات مخبرية 
وتنظيم ايام طبية مجانية.واضاف سكافي ان االغاثة الطبية لم تأل جهدا في دعم 
وتعزيز صمود شعبنا في املناطق املتضررة من االستيطان واجلدار وتلك التي تفتقر 
للخدمات الطبية من خالل تنظيم االيام الطبية وايصال العالج والدواء الى املواطنني 

في اماكن سكناهم من اجل تخفيف االعباء املالية عنهم.

8 آالف مواطن استفادوا من خدمات برنامج
 االسعاف والطوارئ في االغاثة الطبية الشهر املاضي

ن��اب��ل��س- غ��س��ان ال��ك��ت��وت- ال����رواد 
للصحافة واإلعالم- عقدت دائرة املياه 
وال��ص��رف ال��ص��ح��ي ف��ي ب��ل��دي��ة نابلس 
الشعبية  اللجان  مع  تشاوريًا  اجتماعا 
في املخيمات، للخروج بتوصيات حول 
آليات رفع نسبة حتصيل فواتير املياه، 
التوعية  حملة  فعاليات  ضمن  وذل��ك 
مقدمي  احت���اد  ينفذها  ال��ت��ي  امل��ائ��ي��ة 
الوطن  محافظات  ف��ي  امل��ي��اه  خ��دم��ات 

بالتعاون مع GTZ وسلطة املياه. 
وحضر االجتماع ممثلون عن جلان 
اخلدمات الشعبية في مخيمات عسكر 
وبالطة وعني بيت املاء، وكذلك ممثلون 
ومصلحة  واحملافظة  الغوث  وكالة  عن 
املياه والقدس واحتاد مقدمي خدمات 

.GTZ �املياه وممثل عن ال

ترحيبية  بكلمة  ال��ل��ق��اء  واف��ت��ت��ح 
م��ن رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة امل��ه��ن��دس عدلي 
رف��ع��ت ي��ع��ي��ش ح��ث ف��ي��ه��ا امل��واط��ن��ني 
الديون  مشكلة  حل  في  التعاون  على 
في  املياه  استهالك  وارت��ف��اع  املتراكمة 

املخيمات.
وف���ي م��داخ��ل��ة مل��دي��ر دائ�����رة امل��ي��اه 
والصرف الصحي املهندس عماد املصري، 
حت���دث ع��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
وأش��ار  املياه،  مصادر  إدارة  في  ال��دائ��رة 
إلى أهم االجنازات التي حققتها دائرة 
املياه في مجال التوعية وتقليل الفاقد 

في املياه.
من جانبه، استعرض املدير املالي في 
البلدية مجدي فهد الديون املتراكمة 

على املخيمات الثالثة.  

وم���ن أه���م ال��ت��وص��ي��ات ال��ت��ي خ��رج 
ب��ه��ا االج��ت��م��اع ال���ب���دء ب��دف��ع ف��وات��ي��ر 
امل��ي��اه اجل���دي���دة ع��ل��ى أن ي��ت��م الحقا 
أو  والسلطة  البلدية  ب��ني  وب��ال��ت��ع��اون 
لتحصيل  وض��ع حلول  أخ��رى  أي جهة 
الديون القدمية وبالتنسيق مع جلان 
حتديث  وض��رورة  الشعبية،  املخيمات 
بني  م��ا  وال��ت��ع��اون  املشتركني،  ب��ي��ان��ات 
الثالثة  املخيمات  الشعبية في  اللجان 
واحتاد مقدمي خدمات املياه والوكالة 
فيما يتعلق بتنفيذ حمالت توعوية 
ودفع  االستهالك  لترشيد  للمخيمات 
الفواتير، وعمل مسح اجتماعي داخل 
املخيمات لتحديد الفئات ذات الدخل 
إل���ى دع���م لتسديد  احمل����دود وحت��ت��اج 

ديونها.  

بلدية نابلس تبحث مع اللجان
 الشعبية في املخيمات حتصيل فواتير املياه

ج���ن���ني- ع��ل��ي س����م����ودي- دع����ا م��رك��ز 
االنسان "شمس"  الدميقراطية وحقوق 
بتنفيذ  اسرائيل  اللزام  الدولي  املجتمع 
التي  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  بنود 
تواصل انتهاكها بشكل يومي في االراضي 
وفي   . احملتله  والعربية  الفلسطينية 
تقرير صدر عنها مبناسبة " اليوم العاملي 

ملناهضة التعذيب".
الدولي بنصوص  املجتمع  املركز  وذكر 
ت��ل��ك االت��ف��اق��ي��ة، ال��ت��ي ح��ظ��رت ض��روب 
املعاملة أو العقوبة القاسية التي اعتمدت 
وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام 
مب��وج��ب ق���رار اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��أمم 
ك��ان��ون   10 ف��ي  امل����ؤرخ   46/39 امل��ت��ح��دة 
األول 1984، وبدء النفاذ في 26 حزيران 
يوم 26 حزيران  وال��ذي يصادف   ،1987
من كل عام كمناسبة عاملية إلحياء مأساة 
على  العالم  أنحاء  في  التعذيب  ضحايا 
الفلسطينية  األراض��ي  العموم وفي  وجه 
احمل��ت��ل��ة ع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص، مضيفا 
التضامن  لنا  تتيح  املناسبة  "ه��ذه  ان: 
واملساندة مع ضحايا التعذيب، كي نبقى 
السماح  أو  القبول  ميكن  ال  أن��ه  نتذكر 
م��ن ض��روب  وغ��ي��ره  التعذيب  ب��ارت��ك��اب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

أو املهينة".
وش���دد "ش��م��س" ع��ل��ى أن ه���ذا ال��ي��وم 
م��ن��اس��ب��ة ل��ت��ذك��ي��ر امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي 
الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  جت���اه  ب��ال��ت��زام��ات��ه 

"شمس" يطالب املجتمع الدولي بإلزام اسرائيل باتفاقية مناهضة التعذيب
الرازح حتت االحتالل، وبدعوته للضغط 
الوفاء  ب��ض��رورة  االح��ت��الل  حكومة  على 
أعمال  وق��وع  دون  للحيلولة  بالتزاماتها 
التعذيب، وملعاقبة اجلناة واحلرص على 
عدم تكرار تلك األعمال، وذلك استنادًا 
مناهضة  ات��ف��اق��ي��ة  م��ن   )2( امل����ادة  إل���ى 
املعاملة  م��ن ض���روب  ال��ت��ع��ذي��ب وغ��ي��ره 
أو  ال��الإن��س��ان��ي��ة  أو  القاسية  العقوبة  أو 
كل  "تتخذ  أن  على  تنص  التي  املهينة 
دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية 
أو قضائية فعالة أو أية إج��راءات أخرى 
ملنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع 
الختصاصها القضائي". واشار الى انه ال 
يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا 
ال��ظ��روف حالة  ه��ذه  أكانت  كانت، س��واء 
حرب أو تهديدا باحلرب أو عدم استقرار 
حاالت  من  حالة  أي��ة  أو  داخلي  سياسي 
الطوارئ العامة األخرى كمبرر للتعذيب 
كما ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن 
موظفني أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة 

كمبرر للتعذيب.
وط��ال��ب "ش��م��س" بحظر ك��ل أش��ك��ال 
من  وغ��ي��ره  التعذيب  ومسميات  وأن���واع 
أشكال املعاملة السيئة، وطالب مبعاملة 
احملتجزين وفقًا ألحكام ومبادئ القانون 
املعايير  م��ن  وغ��ي��ره  اإلن��س��ان��ي  ال���دول���ي 
ال���دول���ي���ة، وذل�����ك م���ن خ����الل ال��ت��ح��رمي 
الصريح وفي جميع الظروف، وفي أوقات 
احل��رب وأوق���ات ال��س��الم على ح��ٍد س��واء، 

واض�����اف: "ال مي��ك��ن اس��ت��ع��م��ال ع��ب��ارات 
التورية املخففة للتحايل على االلتزامات 

القانونية".
والتي  ال��دول  املركز جميع  كما طالب 
امل��ف��روض��ة  االل��ت��زام��ات  قبلت ط��واع��ي��ة 
مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال��ع��رف��ي ال���دول���ي إل��ى 
ض�����رورة ال��ت��ص��دي��ق ع��ل��ى ال��ب��روت��وك��ول 
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، 
املقرر  إل��ى  مفتوحة  دع��وة  توجيه  وإل��ى 
إلى  وك��ذل��ك  بالتعذيب،  املعني  اخل��اص 
اآلليات األخرى املعنية بحقوق اإلنسان، 
للدول  ينبغي  كونه  لها،  بزيارة  للقيام 
الوفاء بالتزاماتها، مبا في ذلك أن تكافح 
بكل م��ا أوت��ي��ت م��ن ق��وة إف��الت مرتكبي 

أعمال التعذيب من العقاب.
وذكر مركز "شمس" أن التعذيب وعلى 
مر العصور يذكرنا بالعبودية وبالعدوانية 
وبتجرد مرتكبيه من قيمهم األخالقية 
التي  النفسية  اآلث���ار  وال��ى  واإلن��س��ان��ي��ة، 
يتركها، وإلى تقهقر اإلنسان، وإلى مقدار 
واليأس  واخل��وف،  األلم واحلزن والنطواء 
وعدم الثقة، وتغذية احلقد والكراهية، 

والتعصب وعدم التسامح.

محليات


