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High Class
عرض خاص وحتدي باألسعار

مجانًا مباركة  او  صمدة  او  خطبة  بدلة   2010 ع��روس  بدلة  لكل   <
> لكل بدلة عروس 2010 هدية - جهاز سشوار أو ماش وصبغة مجانًا
م��ج��ان��ًا ال����ع����روس  ب���دل���ة ع�����روس 2010 مت��ش��ي��ط وجت��ه��ي��ز  ل��ك��ل   <

البدالت موديل 2010 مع البرهان
> متشيط عروس + بروڤا + ماش 600 شيكل
هذا مبناسبة عودة دوام الكوافير يومياً في القدس

الفنان املبدع )ملك الَقص( ناصر النمري
ولدينا ايضاً كوافيرة محترفة للمحجبات
لدينا أيضًا فساتني لبناني وسوري وال أحلى

مستوى راقي جدًا

القدس - شارع الزهراء 25
تلفون:  02-6280929 

0522865661 
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السوق احلرة في أبراج القدس

Duty Free

ع أبراج القدس 
مجم

إنتظرونا يوم السبت 2010/5/8
 مع املهرجان االحتفالي 

 الذي ستقيمه 
القـــدس ابـــراج  الســوق احلـــرة في 

املنـــزلية  البيت الســعيد لالدوات 

 وبيت االميرات للتحـــف والهدايا

اكبر حملة في 
فلسطني ... 

حملة 1 شيكل 
بانتظاركم

تناسب بيتك ومحفظتك

 Grand
Openning
 Grand

Openning
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الرام - شارع ضاحية االقباط - مقابل جسر جبع
بلفون 0502427544 ،، هاتف : 02-2340838

بادارة : ابو اسالم الصباح      

لالفراح واملناسبات السعيدة...

اســــعـــار خــــاصــــــــــة 
في شهر 2010/5

قاعات النور.. 
تزيد افراحكم بهجة وسرور

تصوير بأحدث كاميرات الديجتال احلديثة

قـــــــــــــاعات الــــــــــــــــنور 
احللم يصبح حقيقة .. فقط في 

قـــــــــــــاعات الــــــــــــــــنور 

خدمة 5 جنوم

 مساحات واسعة ** مجهزة بأحدث املكيفات 
العصرية ** ديكورات خالبة ** DJ متطور ومميز 

ز5/1)25( قاعات النورقاعات النور

اخل����ل����ي����ل، م���ي���دي���ا الي��������ن، م�����ن آري���ي���ه 
للتضييق  جديدة  محاولة  في  أوساليفان- 
السلطات  تقوم  ال��ذي��ن  الفلسطينيني  على 
أوام��ر  إص���دار  أو  منازلهم  بهدم  االسرائيلية 
السلطات  ه���ذه  احل��ك��وم��ة  تتظاهر  بهدمها 
فيها  تطلب  ج��دي��دة  استراتيجية  ب��ات��ب��اع 
ق��وات  ق��ي��ام  تكاليف  دف���ع  املستوطنني  م��ن 
يستولون  ال��ي  امل��ب��ان��ي  م��ن  بإخالئهم  األم���ن 
أصحابهاالفلسطينيني  م��ن  ب��ال��ق��وة  عليها 

الشرعيني.
وفي حني طبقت هذه السياسة على عدد 
كبير من املواطنني الفلسطينيني وخصوصا 
ف���ي ال���ق���دس ال��ش��رق��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة فلم 
مستوطنني  ضد  واح��دة  حالة  في  إال  تنفذ 

في اخلليل.
وف����ي ه����ذا ال���س���ي���اق رف����ع امل���دع���ي ال��ع��ام 
االس���رائ���ي���ل���ي ش���ك���وى ض���د م��س��ت��وط��ن��ني في 
اخلليل يطالبهم فيه بدفع نفقات اخالئهم 
من منزل فلسطيني قاموا باالستيالء عليه. 
حتول  ب��ح��دوث  للتظاهر  رمب��ا  محاولة  وه��ي 
ف���ي ال���ع���الق���ة ب���ني احل���ك���وم���ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة 

واملستوطنني اليهود في املدينة.
ورف���ع���ت ال��ق��ض��ي��ة ف���ي م��ح��ك��م��ة ال��ص��ل��ح 
بالقدس، وتطالب املستوطنني بدفع 000،٨٩ 
العام  التي قال االدعاء  التكاليف  دوالر وهي 
ان احلكومة تكبدتها الرس��ال قوة كبيرة من 
رجال الشرطة واألمن القتحام املبنى وإخالء 

املستوطنني منه أواخر العام 200٨.
ال���ع���دل  وزارة  ب����اس����م  م���ت���ح���دث  وق�������ال 
تعكس  اجل��دي��دة  السياسة  ان  االسرائيلية 
األمن  لقوات  املتعصبني  ازدراء  "قرارابانهاء 
وح��ف��ظ ال��ق��ان��ون... وإع����ادة م��ب��ال��غ م��ن امل��ال 
خلزينة احلكومة هناك حاجة إليها لتنفيذ 

قرارات احملاكم".

وأبلغ املتحدث "امليديا الين" أن السياسة 
الفلسطينية  امل��ن��اط��ق  ف��ي  تنفذ  جل��دي��دة 
رفعت  امل��اض��ي  ال��ع��ام  وأن��ه خ��الل  واليهودية، 
حوالي 10 قضايا لتغطية تكاليف هدم املنازل 
ما تقوم  الدعاوى  واإلخ��الءات. وشملت هذه 
به قوات األمن في مدينة أم الفحم وعملية 
في  الواقعة  "يتسهار"  مستوطنة  في  إخالء 

الضفة الغربية.
وي��ظ��ه��ر ه���ذا ال��ت��ح��رك رغ��ب��ة م��ن جانب 
األعمال  توسيع  في  االسرائيلية  السلطات 
اإلج���رائ���ي���ة ل��ي��دخ��ل ف��ي��ه��ا ف��ع��ل��ي��ا ن��ف��ق��ات 
تطبيق  إن  مراقبون  وق��ال  القانون.  تطبيق 
ان  ي��ب��دو  امل��ن��ازل  اخ���الء  السياسة على  ه��ذه 
أن احلكومة تفرق بني األعمال  اظهار  هدفه 
الذين  أولئك  وب��ني  جنائية،  تعتبرها  التي 
يتسببون عمدا في حتميل احلكومة عمليات 

باهظة الكلفة.
اس��رائ��ي��ل حوالي  ال��ع��ام 2005 أخ��ل��ت  ف��ي 
من  وأج��زاء  من قطاع غزة  7،000 مستوطن 
الضفة الغربية ضمن عملية "إعادة اسكان" 
للمستوطنني قدرت تكاليفها مبليار  كبيرة 
دوالر. ورغم أن اآلالف منهم قاوموا فلم يتم 

حتميل اي منهم نفقات اإلخالء.
القضية الراهنة رفعت ضد شركة "طال" 
البناء  معيدي  وجمعية  واالستثمار  للبناء 
اليهودي في اخلليل. ومت حتميلهما املسؤولية 
احملكمة  أم��رت  ال��ذي  اخلليل  في  البناء  عن 
العليا بإخالئه في تشرين الثاني 200٨ بعد أن 
أثبت صاحب املبنى الفلسطيني ملكيته له.

حصلت  ال��ت��ي  احمل��ك��م��ة  أوراق  وب��ح��س��ب 
ُطلب  فقد  منها،  نسخ  على  الي��ن"  "امليديا 
م��ن امل��س��ت��وط��ن��ني امل��ق��ت��ح��م��ني اخ����الء املبنى 
الذي استولوا عليه خالل ثالثة أيام أو حتمل 
املستوطنون حكم  إخالئهم. وجتاهل  نفقات 

احملكمة.
من  كبيرة  ق��وة  توجهت  اسبوعني،  وبعد 
قوات األمن الى املبنى وبعد أن قوبلت مبقاومة 
وس��ط  ب��ال��ق��وة  املستوطنني  آخ��ل��ت  عنيفة، 

آحداث عنف في أرجاء املدينة.
وقال املتحدث باسم وزارة العدل ان مكتب 
املدعي العام يعتزم رفع قضايا مماثلة حيثما 
يتطلب األمر. وهذه القضايا وغيرها هي جزء 
من استراتيجية تعتزم احلكومة االسرائيلية 
تنفيذها عبر األجهزة املدنية للحفاظ على 

األمن واألموال العامة حسب تعبيره.
وب��ك��ل��م��ات أخ����رى، ف��ال��س��ي��اس��ة اجل��دي��دة 
تتحدث عن سلوك احلكومة - بحسب متحدث 
بلسان املستوطنني في اخلليل الذي رفض هذه 
السياس، ووصفها بأنها "غير عادلة وقبيحة 

وسياسية ومتييزية" على حد وصفه.
الذي  البيت  ان  كالعادة  املتحدث  وادع��ى 
اس��ت��ول��ى ع��ل��ي��ه امل��س��ت��وط��ن��ون م���ن أص��ح��اب��ه 
عائلة  ق��ب��ل  م��ن  ش����راؤه  مت  الفلسطينيني 
ف��ي ن��ي��وي��ورك مب��ا ي��زي��د ع��ن م��ل��ي��ون دوالر 
واستوطنت فيه عائالت يهودية مدة عامني 

قبل صدور أمر اإلخالء.
وفي وقت اإلخالء أجرت قيادة املتطرفني 
املستوطنني مشاورات مع اجليش االسرائيلي 

في محاولة للتوصل إلى ترتيبات.
وادع����ى امل��ت��ح��دث ب��اس��م امل��س��ت��وط��ن��ني أن 
وصفه  مل��ا  انتهاكا  تعتبر  املرفوعة  القضية 
القانون ال يطبق  وأن  القانون،  أمام  باملساواة 
على اللصوص ومن يقومون بالسطو ومخالفي 

قوانني السير- كما قال.
وطالب بأن ال تقتصر هذه االجراءات على 

املتطرفني من اجلناح اليميني.
لم  "امل��ت��ه��م��ني"  إن  ال��ع��دل  وزارة  وق��ال��ت 

يتقدموا بعد بدفوعاتهم.

استراتيجية اسرائيلية جديدة لزيادة معاناة الفلسطينيني ال تطبق إال نادرا بحق املستوطنني

رفع دعاوى قضائية ضد من يتم إخالؤهم أو هدم 
منازلهم تطالبهم بدفع نفقات اإلخالء أوالهدم

عبر معبر رفح البري

عودة 167 شخصا من املرضى 
والعالقني الى القطاع 

غزة- محمد ياسني- أكدت هيئة املعابر واحلدود بغزة أن معبر رفح فتح أبوابه أول أمس األربعاء 
لعودة 167من املرضى والعالقني.

وأوضحت الهيئة ان املعبر فتح أبوابه في األول إلى اخلامس من شهر آذار املاضي ملدة أربعة أيام 
فقط مشيرة إلى انه ال يزال مغلقا منذ ما يزيد على 65 يوما على التوالي، باستثناء فتح املعبر 
ملدة يومني أسبوعيا في اجتاه واحد وليس في كال االجتاهني وهي يوما األربعاء واخلميس لعودة 

املرضى والعالقني إلى ارض الوطن.
وال زال آالف الفلسطينيني املسجلني من مرضى وأصحاب إقامات وطالب وغيرهم ينتظرون 
معاناة  من  التخفيف  يتم  لكي  رفح  معبر  بفتح  الهيئة  وطالبت  الصبر  بفارغ  افتتاحه  إع��ادة 

الشعب الفلسطيني احملاصر.

في رسائل من اخلارجية الفلسطينية الى الدول االعضاء

السلطة تطلب تأجيل انضمام إسرائيل 
إلى منظمة التعاون االقتصادي

 رام الله - )د ب أ(  - طلبت السلطة الفلسطينية امس من الدول األعضاء في منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية، تأجيل املوافقة على انضمام إسرائيل للمنظمة الدولية.

الدول األعضاء  ل��وزراء خارجية  الفلسطينية في رسائل بعثت بها  وأش��ارت وزارة اخلارجية   
في املنظمة إلى أن قبول انضمام إسرائيل "يعني شرعنة سياساتها وقبول ممارساتها العدوانية 

والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني".
لألراضي  االقتصادي  لنطاقها  إسرائيل  حتديد  في  تكمن  األم��ر  خطورة  "إن  ال��وزارة  وقالت   
الفلسطينية مبا يشمل القدس الشرقية واملستوطنات في الضفة الغربية.. مما يشكل خطرا 
كبيرا في حالة املوافقة على الطلب اإلسرائيلي..وكأنه قبول الحتاللها لألراضي الفلسطينية".

 وأضافت إن ذلك "سوف يشجع إسرائيل على املزيد من املمارسات اخلطيرة بحق الفلسطينيني 
ويهدد كافة اجلهود التي تبذلها األسرة الدولية إليجاد حل سياسي عادل وفقا لقرارات الشرعية 
انضمام  البحث في عملية  املنظمة على جتميد  ال��دول األعضاء في  ال��وزارة  الدولية".  وحثت 
البيانات اإلحصائية،  الفلسطينية احملتلة عام 1٩67 من  إسرائيل، وإلزامها باستثناء األراضي 
وإجراء تقييم شامل من قبل أمانة املنظمة بشأن ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة مببادئ منظمة 
التعاون والتنمية واملواد ذات الصلة التي تقرها املنظمة في دستورها واخلاصة بحقوق اإلنسان 

وسيادة القانون والتنمية املستدامة.

عودة املطران مار سويريوس
 ملكي مراد من األردن

القدس - ابو انطون سنيورة - عاد الى ارض الوطن املطران مار سويريوس ملكي مراد النائب 
البطريركي للكنيسة االنطاكية السريانية االرثوذكسية في القدس واالردن وسائر الديار املقدسة 
الرعية  ابناء  تفقد خاللها  ايام  دامت عدة  الفصحية  االعياد  االردن مبناسبة  الى  زي��ارة  بعد 

السريانية االرثوذكسية.
 واجتمع في قاعة النادي السرياني مع رئيس واعضاء اجلمعيات اخليرية والدينية والنادي 
السرياني وقدم ارشاداته الروحية من اجل احملبة واالميان بني جميع ابناء الرعية السريانية 
االرثوذكسية وتعزيز العالقات السلمية االجتماعية بني جميع املؤمنني في هذا الوطن.  ثم قام 
بزيارة تفقدية ملركز السيدة العذراء للسريان االرثوذكس في الصويفية ودير غبار بعمان ومنح 

خالل ذلك بركته الفصحية جلميع ابناء الطائفة السريانية االرثوذكسية في االردن.

رئيس بلدية دورا يفتتح منشأة 
صناعية في املدينة

اخلليل - ملراسل "القدس" اخلاص - افتتح امس، رئيس بلدية دورا مصطفى الرجوب مصنع أنور الطويل 
كهرباء  شركة  في  املالي  واملدير  موظفيه،  من  وعدد  البلدي  املجلس  وأعضاء  رئيس  مبشاركة  للبالستيك 
اجلنوب باسم القاضي، باإلضافة إلى حشد كبير من ممثلي املؤسسات وأصحاب املصانع واحملالت التجارية 
في املدينة.  وبدأ االحتفال بكلمة ترحيبية من مدير املصنع أنور الطويل، والذي تقدم بالشكر لبلدية 

دورا على املساعدة في إجناز هذا املشروع.
 وحتدث رئيس بلدية دورا مصطفى الرجوب عن تطوير الصناعات في محافظة اخلليل، وشدد على 
اهمية حماية املصانع احمللية، وتسهيل مهمتها واحلفاظ عليها من املنتجات األجنبية، كونها تعمل وبشكل 

كبير على احلد من مشكلة البطالة املتفاقمة في احملافظة.
 وأشار الى ان استراتيجية السلطة الوطنية تعمل على تشجيع املنتوجات احمللية  وما زالت تعمل على 
احلد من البضاعة اإلسرائيلية بتسويقها في فلسطني.  وقال باسم القاضي أن شركة كهرباء اجلنوب تعمل 
وفق استراتيجية السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطة الطاقة على ان ال تكون هناك منطقة في فلسطني 

بدون كهرباء، وأكد أن شركة الكهرباء لن تكون عائقًا في سبيل إجناح أي صناعة في املنطقة.
 يجدر الذكر بأن هذا املصنع يقوم بصناعة األكياس البالستيكية ويشغل حوالي )20( موظفا وعامال 

لم تكن تتوفر لهم فرصة عمل في املدينة.

مهرجان صحي ورياضي في بيت فوريك
نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم- أقامت جمعية اإلشراق النسوية في بلدة بيت فوريك 
مهرجانا صحيا ورياضيا، شارك فيه العديد من الفعاليات واملؤسسات وأهالي البلدة، في ساحة مدرسة بنات 

بيت فوريك االساسية.
واشتمل املهرجان على العديد من الفعاليات والوصالت الفلوكلورية واألغاني واألناشيد التي تفاعل معها 

احلضور بشكل الفت، والتي كانت في مجملها موجهة نحو التوعية والتثقيف الصحي.
العديد  والذي اشتمل على  البلدة،  الذي تنفذه جمعية اإلشراق في  املشروع  املتحدثون باهمية  وأشاد 
من الندوات وورش العمل املتخصصة في مجال الصحة وحمالت التوعية املنزلية وحمالت النظافة العامة 

وتنظيف الشوارع، مما شكل إضافة نوعية للوعي احمللي في املواضيع الصحية املختلفة.
لتكريس  اإلعدادية،  املرحلة  لطالب  كيلومترات  ثالثة  ملسافة  جري  سباق  على  املهرجان  اشتمل  كما 

الرياضة كسلوك يومي يهدف للحفاظ على الصحة والنشاط.

املنتدى  اح��ي��ا   - س��ع��ادة  ع��م��اد  م��ن   - نابلس 
الرابعة  الذكرى   ،) تنوير   ( الثقافي  التنويري 
عشر لرحيل االديب الفلسطيني إميل حبيبي، 
في جلسة ادبية ادارها رئيس مجلس ادارة املنتدى 
الدكتور يوسف عبد احلق، وحتدث فيها الكاتب 

الناقد الدكتور عادل االسطة. 
 وقدم عبد احلق في البداية بعض التساؤالت 
املتعلقة بحياة ومواقف حبيبي من العديد من 
القضايا.   وقال االسطة ان اميل حبيبي أثار في 
حياته وبعد مماته إشكاالت عديدة، فقد اختلف 
الدارسون حول حياته وحول كتابه ايضا، فمنهم 
من مدحه ومدح أعماله، ومنهم من هاجمه وقلل 
وادي  ف��اروق  ّع��ده  روائ��ي��ا. ففي حني  من قيمته 
عالمة مميزة من عالمات الرواية الفلسطينية، 
أن��ه وج��ه ضائع في  ال��ى  ذه��ب فيصل دراج م��رة 
املتعددة، بل وكتب خضر محجز رسالة  األقنعة 
بني  حبيبي  إميل  عنوان:  حتت  حوله  ُدك��ت��وراة 
السياسية  مواقفه  ف��ي  ورأى  واحلقيقة،  ال��وه��م 
مواقف تخدم الدولة االسرائيلية ولّعل ما ساعد 
على هذا قبول إميل، قبل وفاته بسنوات، جائزة 

الدولة االسرائيلية".
رواي���ة إميل حبيبي  ان بطل   وق��ال االس��ط��ة 
االسرائيلية،  السلطة  مع  متعاونا  يبدو  سعيد 
فقد بدأ حياته هكذا، ولكنه، في رواية املتشائل، 
توقف عن التعاون معهم. وقد اعترف إميل قبل 
وفاته بسنوات بأنه حني كتب املتشائل كان يكتب 
عن ذاته.  ورأى االسطة بان اهم ما ميتاز به بطل 
املتشائل هو التغابي، ال الغباء. فقد كان يتظاهر 
بخدمة الدولة من أجل البقاء على أرض وطنه، 
في  رأوا  فقد  عنه،  املسؤولون  اكتشفه  ما  وه��ذا 
الوالء  في  إفراطا  ال  الدولة،  في  تفريطا  سلوكه 
لها، ومن هنا قالوا له: "كنا نحسبك حمارا فإذا 

أنت أحمر- أي شيوعي".
 وذهب احملاضر الى أن إميل حبيبي يفضح 
الفكر الصهيوني في روايته، وحجته في ذلك أن 
بطل الرواية يرفض املقوالت الصهيونية القائمة 
على التعالي على اآلخرين من ناحية، ومحاولة 
اثبات الذات من ناحية ثانية، ويتمثل هذا في أن 
االسرائيليني يزعمون أنهم أجدر بفلسطني من 
بطل  ويسخر  جنة.  الى  حولوها  ولهذا  غيرهم، 

املقوالت وينقضها، فمن  رواية حبيبي من هذه 
هي  البطل،  نظر  وجهة  حسب  جنة  ال��ى  حولها 

األيدي العاملة العربية.
املتشائل هي  رواي��ة  أن  ال��ى   وخلص احملاضر 
نقض للفكر الصهيوني من أساسه، وبذلك واصل 
روايته  ما بدأه غسان كنفاني في  إميل حبيبي 

)عائد الى حيفا(.
 واثار احلضور زوبعة من االسئلة والنقاشات، 
فمنهم من دافع عن حبيبي ألنه بقصة املتشائل 
رسم صورة لفلسطني كما كانت قبل العام 1٩4٨ 
والتي  سحقت  قرية  لكل  تذكاريا  نصبا  ونصب 
قارب عددها زهاء 450 قرية، مبرزا مدى اخلسارة 

التي حلقت بالشعب الفلسطيني.
فدائيا  ليس  القصة  بطل  أن  بعضهم  وق��ال   
أن يبقى على قيد  ي��ري��د  م��ب��ررا ألن��ه  وت��ع��اون��ه 
احل��ي��اة، ول���م يعتبر س��ع��ي��دا ه��و ال��ب��ط��ل، وامن��ا 
اللغة العربية التي يتقنها الكاتب اتقانا بليغا، 
مستشهدا بالناقد الكبير د.عبد الرحمن ياغي 
الذي اعتبر اللغة هي بطل رواية املتشائل، داعيا: 

) خذوا الشعر من اميل حبيبي (. 

منتدى )تنوير( في نابلس يحيي الذكرى الـ »1٤«
 لوفاة األديب الفلسطيني اميل حبيبي

ج��ن��ني- ع��ل��ي س��م��ودي- ال��ت��ق��ى أم���س قائد 
منطقة جنني العقيد راضي عصيدة مبكتبه 
كبير  ميكانيس  جيمي  العقيد  املقاطعة  في 
ال��ض��ب��اط ال��ب��ري��ط��ان��ي��ني ف���ي م��ك��ت��ب امل��ن��س��ق 

االمريكي.
وقالت دائرة العالقات العامة واالعالم لقوات 
االمن الوطني في جنني ان: "احلديث  متحور 
عن الوضع االمني في احملافظة، ونشاطات قوات 
االمن الوطني املستمرة في بسط النظام وترسيخ 
سيادة القانون منذ سنتني واالجنازات التي مت 

حتقيقها على هذا الصعيد"، كما مت احلديث 
م��ط��وال ع���ن امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ي��ض��ع��ه��ا اجل��ان��ب 
اثناء  االمنية  القوى  امام حتركات  االسرائيلي 
التي  التنسيق  وعمليات  اليومية  النشاطات 
قد تستغرق عدة ساعات والتي ممكن ان يحدث 

نتيجتها الكثير من املشاكل.
وعن اخلروقات االسرائيلية اليومية، أوضح 
العقيد عصيدة للعقيد ميكانيس التفاصيل 
اليومية  شبه  ال��ت��وغ��ل  عمليات  ع��ن  امل��ث��ي��رة 
)أ(، وما تسببه  املصنفة  املناطق حتى  جلميع 

الوطنية  اح���راج للسلطة  م��ن  امل��م��ارس��ات  ه��ذه 
واجهزتها االمنية.

من جانبه، اشاد العقيد ميكانيس باملستوى 
املميز الذي وصلت اليه قوات االمن الوطني من 
والتعبئة  والتدريب  والتأهيل  االع��داد  حيث 
املستمرة لها، والتي اصبحت جاهزيتها لفرض 
النظام والقانون في أي منطقة متوقع اخالئها 
من اجلانب االسرائيلي واضحة جدا، منوها الى 
ان قوى االمن اصبحت تتحلى مبسؤولية عالية 

وتتمتع بانضباط كبير.

قائد منطقة جنني يستقبل وفدا من الضباط البريطانيني

للصحافة  ال��رواد  الكتوت-  غسان  نابلس- 
جامعة  ف��ي  الصحافة  قسم  عقد  واإلع����الم- 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز إع��الم  ال��ن��ج��اح الوطنية 
امس  )شمس(  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق 
في  االلكترونية  املواقع  "أهمية  بعنوان  ندوة 
ال��س��ل��م األه��ل��ي" وذل���ك ض��م��ن م��ش��روع احل���وار 

والتواصل للمركز.
وش����ارك ف��ي ال��ن��دوة ح��س��ن ال��دي��ك منسق 
مركز حقوق اإلنسان والصحفي أمني أبو وردة، 
وحضر الندوة عدد من احملاضرين وطالب من 

قسم الصحافة.
اجل��واد  عبد  اجل���واد  عبد  الدكتور  ورح��ب 
رئيس قسم الصحافة في اجلامعة باملشاركني، 
وأكد على أهمية التواصل بني املجتمع واملراكز 
االجتماعية األخرى، ودعا إلى تعزيز التعاون 

ب��ني ق��س��م ال��ص��ح��اف��ة وم��رك��ز ح��ق��وق اإلن��س��ان 
والدميقراطية.

احلوار  الديك عن مشروع  وحت��دث حسني 
اإلنسان  وحقوق  املدني  والتنسيق  والتواصل 
والدميقراطية في املجتمع الفلسطيني، وأشار 
خاصة  الشباب  فئة  على  التركيز  أهمية  إلى 
والقانون  اإلع��الم  طالب  من  اجلامعات  طالب 
والسياسة، ورفع الكفاءة واملهنية لدى الطالب 
الن هذه التخصصات مهمة في املجتمع، وهذه 

مهمة مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية.
الفلسطينية  احل���ال���ة  ب���ان  ال���دي���ك  وب���ني 
امل����ت����ردي����ة، ووج��������ود االن����ق����س����ام ال��س��ي��اس��ي 
كأداة  االلكترونية  للمواقع  كان  واالستقطاب، 
تعميق  ف��ي  دور  الفلسطيني  الشباب  ي��د  ف��ي 

هذا التوجه.

ورك���ز أم���ني أب���و وردة ع��ل��ى أه��م��ي��ة امل��واق��ع 
وعالقتها  والعاملية  الفلسطينية  االلكترونية 
بالسلم األهلي، وعرف أبو وردة السلم األهلي، 
داخل  االجتماعية  العالقات  عن  عبارة  وه��و 
امل��ج��ت��م��ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي خ���اص���ة ال��س��ي��اس��ي��ة 

واالقتصادية.
ووصول  االلكتروني،  اإلعالم  أهمية  واظهر 
الثانية بعد اإلعالم  الدرجة  إلى  هذا اإلعالم 
املواقع  اث��ر  إل��ى  إضافة  واملسموع،  التلفزيوني 
االلكترونية على املجتمع والقضايا االجتماعية 

املختلفة.
وف���ي ن��ه��اي��ة ال���ن���دوة ج���رت ن��ق��اش��ات بني 
للحضور  امل��ج��ال  وفتح  واحل��ض��ور،  احملاضرين 
على  املختلفة  واالستفسارات  األسئلة  لطرح 

احملاضرين.

ندوة في جامعة النجاح حول أهمية 
املواقع االلكترونية في السلم األهلي


