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»MNP« صورة من املعصرة - جنود يعتقلون احد املتظاهرين ضد اجلدار واالستيطان امس. 

جامعة القدس 
مركز العمل املجتمعي

اعـــــــالن
البلدة  في  القدس  جامعة   - املجتمعي  العمل  مركز  يعلن 
القدمية عن استعداده لتقدمي اخلدمات واالستشارات القانونية 

للمواطن املقدسي بكل ما يتعلق في املؤسسات االسرائيلية :

 البلدية - وزارة الداخلية - التأمني الوطني 

مالحظة: كافة اخلدمات تقدم مجانًا
ملزيد من املعلومات ميكنكم التوجه للمركز 

في البلدة القدمية - عقبة اخلالدية رقم 37 
 يوميا من الساعة الثامنة صباحا  وحتى الثالثة عصرًا
تلفون : 026260782/026280625/026873352

أو التوجه الى العيادة احلقوقية املتواجدة في املركز النسوي 
في مخيم شعفاط كل يوم أحد.
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شرگة مفروشات ياسر إخوانع

Yaser Brothers For Furniture Co.

اسم المع $ عالم املفروشات

أكبر صالة عرض في املنطقة
بيت حلم / شارع جمال عبدالناصر  - 2743772 - 2745462 

العيزرية - الشارع الرئيسي - 02-2790448  ،،، 02-2790362

كافة انواع األثاث احمللي واملستورد

انت حتلم ونحن ننفذ أحالمك

Email: yaserfurniture@hotmail.com

ز6/26)26(

Email:alhdaya2010@live.com
مالحظة : لالستفسار والتسجيل االتصال على رقم تلفون : 6280642-02 / 6274214-02 فاكس 02-6264152

القدس - الطور - خلة العني - بجانب موقف باصات جبل الزيتون

ز2/13)11(

بشرى
 سارة 

بشرى
 سارة 

إفتتاح 
مدارس وروضة أطفال 

الهداية النموذجية 
وذلك للروضة ولصفوف املرحلة األساسية 

للعام الدراسي  اجلديد 2010 - 2011
حــــــــــيث :

 ɶ   أساليب تدريس حديثة /عصرية / تفكيرية 
 ɶ   طاقم تعليمي مؤهل 

 ɶ   توفر مختبرات للعلوم واللغات
 ɶ   توفر غرفة أجهزة كمبيوتر 

 ɶ   توفر قاعة فعاليات ونشاطات لكل املناسبات
 ɶ   توفر حديقة نباتية تعليمية 

 ɶ   رسم واشغال / موسيقى واناشيد ) فرح ومرح (
 ɶ   مواقف للسيارات

 ɶ   تدفئة شتاًء وتبريد صيفًا

يبدأ التسجيل من
2010/2/10 

جمعية  احتفلت  جــاجــل-  أحمد  الــقــدس- 
الفوج احلادي عشر من  إمليسون بتخريج  نساء 
املكبر وعددهم  املستقبل في جبل  طلبة روضة 
إمليسون  مـــدرســـة  مبــقــر  وطــالــبــة  طــالــبــا   220
االبتدائية حيث حضر االحتفال جمع غفير من 
أهالي الطلبة، ومديرات فروع جمعية إمليسون 

وإدارة اجلمعية.
تولت عرافته  الذي  احلفل  برنامج  وافتتح 
لفرقة  كشفي  بــعــرض  اخلــواجــا  نهاية  املربية 
الفلسطيني،  الوطني  النشيد  ثم  ومن  املدرسة 
وقـــرأت آيـــات عــطــرة مــن الــقــرآن الــكــرمي تاها 
ابو  ســنــاء  كلمة  وفــي  الــطــويــل  الــطــالــب خليل 
العمل مديرة الروضة رحبت بالضيوف الكرام 
وأثنت على تعاونهم، ومواكبتهم ملسيرة الروضة 
التعليمية، وقالت في كلمتها: "اننا نعمل على 
بناء الثقة والعاقات االجتماعية املتميزة التي 
تنبذ العنف ونقوم على تقدير الذات واحترام 
أثــنــت عــلــى جــهــود املعلمات  اآلخـــريـــن"، كــمــا 
تلت  ثــم  املستقبل  روضـــة  فــي  املهني  والــطــاقــم 
مختلفة  فنية  ولــوحــات  فقرات  املــديــرة  كلمة 
وطنية  اهازيج  على  اشتملت  الروضة  الطفال 
ومجموعة  شعبية  ودبــكــات  تربوية  وانــاشــيــد 
وامللتزمة  املبدعة  الفنية  الفقرات  من  أخــرى 

نالت اعجاب احلضور. 

وفي كلمة جمعية نساء امليسون التي ألقاها 
املستشار املهني للجمعية محمد الصفدي فقد ثمن 
جهود إدارة الروضة وأكدت على اهمية الرياض 
والتربية والتعليم، ودعا إلى زرع القيم واملبادئ 
عند الطلبة، وفي نهاية كلمته، أثنى على جهود 
املشرفة التربوية رحاب عبيدية واملديرة سناء 
ابو  مصعب  العامة  العاقات  ومــركــز  العمل  أبــو 
قلبني، أما كلمة اخلريجني باللغة العربية ألقتها 
الطفلة داليه جعابيص، وباللغة العبرية الطفلة 
الطفلة  ألقتها  االجنــلــيــزيــة  والــلــغــة  عــبــده  اآلء 

تهاني سامة.
والكتيب  الشهادات  وفي نهاية احلفل سلمت 
ملديرة  التقديرية  والــدروع  للخريجني  السنوي 
عبيدية  رحـــاب  التربوية  وللمشرفه  الــروضــة 

وملركزة صعوبات التعليم هناء الفي.
وعلى نفس الصعيد، احتفلت روضة امليسون 
في العيسوية بتخريج الفوج اخلامس من طابها 
وقد بدأ احلفل الذي تولى عرافته املربيتان نسرين 
محيسن وبهيجه زيدي بدخول موكب اخلريجني 
فكلمة مديرة روضة العيسوية املربية مي العمري 
أننا  بل  غايتنا  كل  ليس  العلم  "إن  فيها:  قالت 
هامة،  ووطنية  وتربوية  تعليمية  رسالة  نحمل 
دفع  على  خالها  من  ونعمل  غيرنا  عن  متيزنا 
الطلبة إلى اإلبداع في الدراسة وتنمية املواهب 

وبناء الشخصية"، وشكرت العمري املعلمات على 
ما بذلوه من جهد طوال العام املاضي والذي جنني 
ثماره اليوم في هذا االحتفال املتواضع واثنت على 

تعاون االهالي في بلدة العيسوية".
كما ألقت رحاب عبيدية رئيسة جمعية نساء 
"إن هناك مسؤولية  فيها:  قالت  كلمة  امليسون 
كبرى وقعت على عاتق اجلمعية لترتقي بالتعليم 
في مراحله املختلفة، حيث مرت بخبرات طويلة 
تعليميًا  صــرحــًا  لتبني  مباشرة  وغير  مباشرة 
مميزًا في ربوع مدينتنا املقدسة، إميانًا منا أن 
الطفل مخلوق فعال يستطيع مستقبًا أن يرسم 
بريشته خطوط املستقبل، إذا ما منحناه العناية 
الصحيحة، أما الرعاية فهي كلمة عظيمة إذا ما 

أدركنا أهميتها".
وألقت والدة الطالب فارس درويش كلمة اولياء 
االمور حيث شكرت العاملني في الروضة واثنت 
الطلبة  العلم البنائنا  على جهودهم في ايصال 

ودعم قدراتهم وصقل مواهبهم.
أناشيد  مــن  الفنية  بفقراته  احلفل  وتتابع 
وأغاني ومسابقات ثقافية شارك فيها الطلبة مع 
رئيس  تكرمي  االحتفال  في  وقد جرى  اهاليهم، 
اجلمعية رحاب عبيدية ومديرة الروضة املربية 
مي العمري، وفي نهاية احلفل مت توزيع الشهادات 

والهدايا على اخلريجني واخلريجات.

جمعية نساء إمليسون حتتفل
بتخريج الفوج احلادي عشر من طالبها

نـــادي شابات  نظم  ســمــودي-  جــنــني- علي 
جنني امس حفا لتخريج املشاركات في "دورة 
اساسيات احلاسوب" التي شاركت بها 25 سيدة 
وفتاة من ربات البيوت، والتي نفذت في مقر 
النادي بدعم من "الوكالة االمريكية للتنمية 
املسؤولة  مايا"  "أنــا  بحضور  وذلــك  الدولية"، 
األمريكية  الــوكــالــة  مــكــتــب  فـــي  اإلعــامــيــة 
اإلدارية  الهيئة  وعضوات  الدولية،  للتنمية 

للنادي.
اإلدارية  الهيئة  عضو  نــزال  اميــان  وألقت 
وبرامج  خطط  فيها  استعرضت  كلمة  للنادي 
الهيئة االدارية التي بدأت بقيادته منذ فترة ال 
تتجاوز عدة اشهر، والتي تهدف لتمنية وتطوير 

قدرات املرأة في املدينة واحملافظة في جميع 
النواحي الرياضية والثقافية واالجتماعية.

واكدت ممثلة الوكالة االمريكية ان مشروع 
دورة احلاسوب يندرج ضمن خطة الوكالة في 
العمل على تنمية املرأة الفلسطينية وتطويرها 
املجتمع  شـــأن  رفـــع  فــي  بــقــوة  للعمل  ودفــعــهــا 
املجتمع،  وبناء  العائلة  ومساعدة  الفلسطيني 
املهمشات  الــنــســاء  على  "التركيز  ان  وقــالــت: 
االمية  حالة  على  القضاء  منطلق  مــن  يأتي 
بأبجديات  املرأة  وتثقيف  احلاسوب  عالم  في 
في  ماسة  أصبحت حاجة  التي  الضرورة  هذه 
تقدمي  الوكالة ستواصل  ان  واكــدت  حياتنا"، 
املشاريع البناءة خاصة مع املرأة الفلسطينية 

وبناء  واالقتصادي  التمنوي  الهدف  الحــداث 
املجتمع الفلسطيني على اسس قوية ومتينة 

متكنه من حتقيق حياة افضل.
اخلريجات،  كلمة  زكارنة  اميرة  القت  كما 
مثمنة هذه املبادرة التي فتحت امامهن فرصة 
بأساسياته،  ــام  واالمل احلــاســوب،  عالم  اكتشاف 
الـــدورات  هــذه  مثل  بتكيثف  نـــزال  وطــالــبــت 
في  النساء  من  عــدد  اكبر  لتشمل  وتطويرها 

جنني واحملافظة.
وأماني  مــايــا  قــامــت  االحــتــفــال  نهاية  وفــي 
االدارية  الهيئة  عضوتا  نــزال  وامــانــي  النفاع 
الشهادات  بــتــســلــيــم  جــنــني  شـــابـــات  ـــنـــادي  ل

للخريجات.

نادي »شابات جنني« يحتفل بتخريج »دورة اساسيات احلاسوب«

جنني- ملراسل ے- اتهم املركز الفلسطيني 
اإلسرائيلي  االحـــتـــال  قــــوات  اإلنـــســـان  حلــقــوق 
في  احلــرب  جرائم  من  املزيد  اقتراف  مبواصلة 
األراضـــــي احملــتــلــة. وفـــي تــقــريــره الــــذي يغطي 
الدولي  املجتمع  الفترة من 24 حتى 30-6، دعا 
لوقف انتهاكات اسرائيل الصارخة ملجمل احلقوق 
استمرار  ان  مؤكدا  املدنيني،  للسكان  األساسية 
املسبوق على قطاع غزة،  حصارها اجلائر وغير 
ســنــوات، يستوجب حترك  ثــاث  مــن  أكثر  منذ 
لاثار  حــد  لــوضــع  املستويات  اعــلــى  على  فــاعــل 

ثمنها  يــدفــع  والــتــي  عليه،  املترتبه  اخلــطــيــرة 
الشعب الفلسطيني غاليا.

واكد ان قوات االحتال ال زالت تفرض املزيد 
الضفة  في  املدنيني  السكان  على  العقوبات  من 
الغربية في إطار سياسة العقاب اجلماعي املخالفة 
زالت  فا  واإلنسانية،  الدولية  القوانني  لكافة 
تقيم احلواجز وحتد من حركة املدنيني وتعتقلهم 

مبزاعم أمنية باطلة.
وذكــر املــركــز أنــه فــي الــوقــت الــذي تقوم فيه 
قوات االحتال بقضم املزيد من األراضي لصالح 

املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان:

القوات االسرائيلية تواصل انتهاكاتها في األرض احملتلة

الــرواد للصحافة  الكتوت/  نابلس - غسان 
للرقابة  جــنــيــف  مـــركـــز  عــقــد   - واإلعـــــــام 
ومركز  املسلحة  الــقــوات  على  الدميقراطية 
حقوق االنسان والدميقراطية "شمس" امس 
في  القانون  سيادة  تعزيز  حول  نقاش  حلقة 

محافظة نابلس.
العميد  نابلس  محافظ  اللقاء  في  وشــارك 
ــبــكــري ومـــديـــر مـــشـــروع االراضــــي  جــبــريــل ال
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مــعــهــد جــنــيــف روالنـــــد 
فريدريك واحملاضرة في قسم العلوم السياسية 
في جامعة النجاح مها املصري، وادار اللقاء عبد 
الله محمود من مركز "شمس"، بحضور عدد 
االجهزة  التشريعي وممثلي  املجلس  نواب  من 

االمنية ومؤسسات املجتمع املدني.
جنيف  مبــركــز  تعريفا  فــريــدريــك  وقـــدم 
ورشات   3 انه عقد  الى  واشــار  وطبيعة عمله، 
االمنية،  االجـــهـــزة  ملمثلي  نــابــلــس  فــي  عــمــل 
ومؤسسات املجتمع املدني، واملؤسسات النسوية، 
في  االمني  الوضع  عن  شامل  بتقرير  وخــرج 
نابلس احتوى على العديد من االستنتاجات 
اهمها حصول حتسن كبير على الوضع االمني 

املجاالت  بعض  هــنــاك  وان  الــقــانــون،  وســيــادة 
املعيقات  اهم  ان  وتبني  التطوير،  الى  بحاجة 
امـــام ســيــادة الــقــانــون هــو اجــــراءات االحتال 
ما بني  العاقة  التي متيز  الثقة  وحالة عدم 

املواطن واجلهات االمنية.
القانوني  االطار  بتطوير  التقرير  ويوصي 
جهاز  كــل  ومــهــام  صاحيات  حتديد  وضـــرورة 
امني، وتطوير نظام العدالة، وحتسني ظروف 
احتجاز املوقوفني، وتطوير اليات رفع الشكاوى 
على املؤسسات الرسمية ومنها االجهزة االمنية، 
بالعمليات  يتعلق  فيما  املــواطــن  وعــي  ورفـــع 

االمنية.
وحتدثت مها املصري عن الدور الذي تلعبه 
سيادة  ترسيخ  فــي  املــدنــي  املجتمع  مؤسسات 
املؤسسات  هــذه  بــامــكــان  ان  واكـــدت  الــقــانــون، 
االفراد  ثقافة  على  التاثير  في  دورا  تلعب  ان 
العقاب  مــن  الــقــانــون ليس خــوفــا  قــبــول  نحو 
وامنا نتيجة الوعي باهمية االلتزام بالقانون 
واشارت الى ان مؤسسات املجتمع املدني تعمل 
في ظل خصوصية الوضع الفلسطيني، حيث 
السياسية  باالحزاب  منها  الكثير  ارتباط  ان 

نقاش في نابلس حول تعزيـز سيادة القانون 
قيد نشاطها.

اما احملافظ البكري، فقد استعرض تركيبة 
احملافظة التي تتألف من اللجنة االمنية وتعقد 
شكاوى  ملناقشة  دوريـــا  اجتماعا  اســبــوع  كــل 
وقضايا  جهاز  كــل  اجنـــازات  وبحث  املواطنني 

اخللل واملشاكل التي تواجه املواطنني.
كما تضم احملافظة املجلس التنفيذي الذي 

يبحث في كل القضايا االستراتيجية .
الـــذي يضم معظم  االســتــشــاري  واملــجــلــس 
الــهــيــئــات االهــلــيــة مــن اجـــل مــنــع أي اقصاء 

مجتمعي ضد أي طرف.

طاقم شؤون املرأة يختتم تدريبا 
حول النوع االجتماعي 

غزة – ماجدة البلبيسي - اختتم طاقم شؤون املرأة في قطاع غزة تدريبا حول مفاهيم النوع 
االجتماعي وكيفية إدماجه في برامج املؤسسات النسوية والشبابية والتخطيط من أجل التحشيد 
لدعم قضايا املرأة استمر ثمانية أيام ومت على مجموعتني األولى متثل شركاء طاقم شؤون املرأة 
واألطر النسوية ، واملجموعة الثانية متثل شركاء حتالف أمل واملؤسسات املناهضة للعنف ضد 
املرأة .  واستهدف التدريب 40 مشاركا ومشاركة ضمن مشروع مناهضة العنف ضد املرأة املمول 

من منظمة اليونسكو . 
ونفذ التدريب اخلبراء زينب الغنيمي وعزة قاسم وعبد الرحمن العسولي وإياد الكرنز . 

 انتخاب املجلس اجلديد جلمعية 
 الصداقـة الفلسطينيـة الروسية 

رام الله - ملراسل ے - انتخبت جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية مجلس االدارة اجلديد 
على النحو التالي: د. نبيل شعث عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ورئيس اللجنة املشتركة العليا 
الفلسطينية الروسية رئيسًا ، د. سفيان بسيط - نائبًا للرئيس، تيسير الزبري- امينًا للسر، د. 
علي احلروب - امينًا للصندوق، د. كمال الشخرة - مسؤواًل للعاقات الروسية، اياد عواد - مسؤواًل 
للثقافة، سليمان مطر- للفروع، فريد قواس- لاعام، د. معاذ عاونة - للمنح الدراسية، د. سعادة 
اخلطيب - للجنة االجتماعية. ويذكر ان العاقات الفلسطينية الروسية توطدت منذ زمن بعيد 
ومت افتتاح ممثلية منظمة التحرير في موسكو التي حتولت عام 1990 الى سفارة دولة فلسطني 
وبدأ في غزة منذ عام 1995 عمل ممثلية روسيا لدى السلطة الفلسطينية ومت نقل املمثلية 
عام 2004 الى رام الله، وفي عام 1998 تأسست جمعية الصداقة الفلسطينية- الروسية وانتخب 

الرئيس محمود عباس رئيسا فخرياً لها.

لقاء تقييمي حلملة »من محل حملل« 
في محافظة نابلس 

امس  نابلس  محافظة  في  حملــل"  محل  "مــن  حملة  متطوعو  نظم   - ے  ملراسل  نابلس- 
اجتماعا تقييميا الداء الفرق التطوعية في مقر حركة فتح اقليم نابلس، بعد انتهاء النصف 
االول من الوقت املقرر للحملة، بحضور منسق احلملة في احملافظة رائد الدبعي ومشرفي احلملة 

ومتطوعيها.
وشكر الدبعي املتطوعني على جهودهم ووضعهم في صورة االجناز خال االيام الثاثة املاضية 
وشكر مديرية االقتصاد الوطني في محافظة نابلس على متابعتها احلثيثة لعمل املتطوعني واداء 
احلملة، موضحا بان محافظة نابلس تعتبر من كبرى محافظات الوطن وبالتالي فمن الهام جدا 
تكثيف اجلهود وزيادة عدد احملات املنجزة يوميا بهدف الوصول الى اكبر عدد ممكن من احملات 
التجارية في احملافظة وتوسيع مساحة املناطق املستفيدة من احلملة. وقام املتطوعون بعرض 
انطباعاتهم واجنازاتهم خال االيام املاضية وما مت اجنازه من محات ، حيث كان هناك اجماع تام 

على تعاون التجار والتفافهم حول احلملة واهدافها في مختلف مناطق احملافظة.
ومن ناحية اخرى مت وضع خطة عمل مفصلة من اجل اجناز الف محل جتاري يوم أمس والفي 

محل جتاري في مختلف مناطق احملافظة اليوم . 
يذكر بأن )65( متطوعا وخمسة مشرفني يشاركون في حملة "من محل حملل" في محافظة 
الفلسطينية من بضائع  الى تنظيف االسواق  اسبوع واحد وتهدف  والتي ستستمر ملدة  نابلس 

املستوطنات وخدماتها.

أنشطة صيفية جلمعية طموح  
غزة – ماجدة البلبيسي - باشرت "جمعية طموح لتنمية املهارات" بتنفيذ عدة مشاريع صيفية 
متميزة لهذا العام منها " حتديات القراءة " باللغة اإلجنليزية ويتزامن تنفيذه في عدد من العواصم 
العاملية ويرعاه املجلس البريطاني، و" مساحات تعلمية صديقة " بإشراف مركز العمل التنموي "معًا" 
ومتويل من اليونيسيف.   وأوضح محمد الكيالي رئيس مجلس إدارة اجلمعية أن هذه املشاريع تأتي 
انطاقًا من حرص جمعية "طموح" على تقدمي خدمة نوعية وترفيهية وتعليمية لألطفال ومساهمة 
في تخفيف آثار احلصار عليهم .  وذكر منسق املشاريع سامي داود ان "حتديات القراءة" باللغة اإلجنليزية 
يستهدف 100 طفل وأن اجلمعية نفذت أيضا مشروع "إبداعي أحلى" برعاية وزارة الشباب والرياضة 
ل50 طفًا في مهارات استخدام احلاسوب إضافة إلى الفنون والترفيه.  وأضاف أن طموح تقوم أيضًا 
بتدريب مجموعتني من الطلبة املتميزين على استخدام برامج متقدمة في احلاسوب ومهارات بناء 
املصمم   " املتقدم  البرنامج  إلى  إضافة  اإلبداعي ويستهدف 30 طالبا وطالبة.  والتفكير  الشخصية 

الصغير" ضمن نادي اإلبداع الرقمي لثاثة مجموعات من الفتيان والفتيات .

البناء  أعمال  ولصالح  االستيطانية،  مشاريعها 
في اجلدار الفاصل على أراضي الضفة الغربية، 
القدس  مــديــنــة  تــهــويــد  فــي  سياستها  تــواصــل 
احملــتــلــة، وفـــرض ســيــاســة االمـــر الــواقــع والعزل 
واحلـــرمـــان، كــمــا وتــتــعــرض مــحــافــظــات الضفة 
في  خاصة  واسعة  اسرائيلية  لهجمات  الغربية 
اخلليل ونابلس واالغوار وطوباس بهدف تفريغها 
من سكانها الفلسطينيني لصالح مشاريع التوسع 

االستيطاني.
والقتل  القصف  التقرير من عمليات  وحذر 
اسرائيل  الــتــي متــارســهــا  الــيــومــيــة  واالعــتــقــال 
الــضــفــة والـــقـــدس وقــطــاع غــــزة، مبينا ان  فــي 
استخدامه  استمرار  في  تتجلى  االحتال  حرب 
املــفــرطــة بــشــكــل مــنــهــجــي فـــي مواجهة  لــلــقــوة 
الــتــي ينظمها  الــســلــمــي  االحــتــجــاج  مــســيــرات 
الدوليون  واملدافعون  الفلسطينيون،  املدنيون 
واإلسرائيليون عن حقوق اإلنسان ضد استمرار 
والنشاطات  الفاصل  اجلـــدار  فــي  البناء  أعــمــال 
االستيطانية، وضد فرض حزام أمني على امتداد 

الشريط احلدودي في القطاع.
واشار لوقوع اصابات في صفوف املتظاهرين، 
بينما اعتقل اجليش االسرائيلي العشرات لوضع 
املنظمات  كافة  داعيا  الشعبية،  للمقاومة  حد 
والهيئات الدولية لفضح هذه السياسات وإلزام 
وماحقتها  وحصارها،  عدوانها  بوقف  اسرائيل 
للنشطاء وقوى السام، وصوال لتوفير احلماية 

الدولية لشعبنا.


