محليات

تربية قلقيلية جتري مسابقة حفظ
القرآن الكرمي في مدارس احملافظة

جلنة تقصي احلقائق البرملانية
اخلاصة مبلف احلج تنجز عملها

رام الله-وفا -خلصت جلنة تقصي احلقائق البرملانية اخلاصة مبلف موسم احلج املاضي ،إلى
عدم وجود أي بعد سياسي أو قصد من أية جهة كانت الستثناء أهالي أسرى القدس والداخل من
مكرمة خادم احلرمني الشريفني خالل موسم احلج املاضي.
وبينت اللجنة أن ما ج��رى ال يعدو عن كونه س��وء تقدير وخلال في التنسيق بني جهات
االختصاص ،مت تداركه بعد تدخل الرئيس محمود عباس وتعاون كافة اجلهات حلل األزمة التي
نشبت ،ومتكن احلجيج من ذوي أسرى القدس والداخل من االلتحاق بقافلة حجاج فلسطني.
وكانت جلنة تقصي احلقائق البرملانية اخلاصة مبلف احلج قد بدأت عملها منذ ،2010/11/5
في أعقاب تأخر التحاق ذوي أسرى القدس وأراض��ي  48باحلجيج ضمن مكرمة خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز.
وبينت اللجنة أنها عقدت خالل عملها  22جلسة استماع ،جرى خاللها االستماع إلى أكثر من 18
مسؤوال وجلنة في مستويات إدارية مختلفة من مؤسسات السلطة الوطنية ذات االختصاص.
وقد استكملت اللجنة تقريرها الذي استندت فيه إلى شكاوى املواطنني وجلسات االستماع
وعدد كبير من الوثائق ذات الصلة باملوضوع .ورفعت التقرير إلى الرئيس محمود عباس.
وعبر النائب وليد عساف رئيس اللجنة عن أمله في أن يساهم هذا التقرير في تعزيز الدور
الرقابي على املؤسسات احلكومية مبا يكفل تطوير العمل وتصويب كافة مواطن اخللل مستقبال
وصوال إلى تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني من احلجيج في مواسم احلج لألعوام القادمة.
وأشار النائب عساف إلى أن التقرير ومبا تضمنه من توصيات قد مت إقراره بإجماع أعضاء
اللجنة.
يذكر أن جلنة تقصي احلقائق البرملانية اخلاصة مبلف احلج لعام  2010تشكلت برئاسة النائب
وليد عساف وعضوية كل من النواب :مهيب عواد و د.عبد الرحيم برهم وجمال أبو الرب ونعيمة
شمالة وخالدة جرار ود .جناة أبو بكر وجمال حويل.
الشيخ علي وماجد أبو ّ

تربية قباطية تختتم مسابقتي
الدبكة الشعبية والغناء اجلماعي

جنني  -من علي سمودي ـ نفذ قسم األنشطة الطالبية في تربية قباطية امس مسابقة الدبكة
الشعبية على مسرح مدرسة ذكور قباطية األساسية ،مبشاركة  12فرقة من مدارس املديرية.
ونوه حسني األعرج رئيس قسم األنشطة الطالبية باملتسابقني واملدربني الى أهمية التراث
الشعبي الفلسطيني في تعزيز الهوية وبناء الذات ،وشدد على ضرورة التمسك به ،وتطرق إلى
أهداف األنشطة الطالبية ،ودورها في بناء الشخصية ،وإكسابها سلوكات ايجابية سوية.
واعلنت جلنة التحكيم املكونة من أ .وفاء أبو صالح ،أ .نضال سالمة ،و أ .جابر اخلالدي في
نهاية املسابقة نتائج الفرق الفائزة على النحو اآلتي  :األول :ذكور كفر راعي الثانوية بنات عرابة
األساسية اما الثاني :ذكور أبو جهاد الثانوية بنات سيريس الثانوية الثالث :ذكور العطارة األساسية
بنات قباطية األساسية الغربية الثالث مكرر :ذكور كفر راعي األساسية اجلديدة.
ويذكر أن إدارة املسابقة املوسيقية كانت بقيادة املشرفني محمد أبو صالح ،وامجد اخلالدي.
وعلى ذات الصعيد اختتمت املديرية سباق الغناء اجلماعي (الكورال) لفرقها الغنائية املدرسية،
وكانت النتائج على النحو التالي :املركز األول ذكور كفر راعي األساسية اجلديدة املركز الثاني:
بنات جبع األساسية ،اما املركز الثالث :بنات سيلة الظهر األساسية.

اخلليل – مراسل ے اخلاص  -أقامت
ب �ل��دي��ة ب �ي��ت أم ��ر ورش� ��ة ع �م��ل حت��ت ع �ن��وان
"تطوير القطاع الزراعي في بيت أمر" بهدف
قياس واقع واحتياجات القطاع الزراعي في
البلدة.
واف �ت �ت �ح��ت ال ��ورش ��ة ب�ك�ل�م��ة ت��رح�ي�ب�ي��ة
م��ن رئ�ي��س بلدية بيت أم��ر ن�ص��ري صبارنة
وحتدث د .زكريا سالودة وكيل وزارة الزراعة
ً
مندوبا عن وزي��ر الزراعة
لشؤون احملافظات
د .إس�م��اع�ي��ل ادع �ي��ق ع��ن األوض� ��اع الصعبة
التي تعاني منها وزارة الزراعة وع��دم كفاية
ميزانيتها لتغطية أنشطتها واحتياجات
املزارعني .
وحت� ��دث امل �ه �ن��دس ب ��در احل ��وام ��دة م��دي��ر
زراع ��ة اخلليل ع��ن آلية االس�ت�ف��ادة وكيفية
التعاون مع وح��دة إرش��اد بيت أم��ر ومديرية
ً
عرضا
زراعة اخلليل .وقدمت بلدية بيت أمر
ش��ام ً
�لا ح��ول واق��ع القطاع ال��زراع��ي وأس�ب��اب
تراجعه في السنوات األخيرة من استهداف
االحتالل واملستوطنني ل��ه ،وحت��دث د .عبد
الغني سياعرة مدير اإلغ��اث��ة الزراعية عن
املشاريع التي قدمتها اإلغ��اث��ة في بيت أمر
كما حتدث ممثلو أريج ومركز أبحاث األراضي
ومعهد األبحاث التطبيقية .واختتمت الورشة
بصياغة عدد من النتائج والتوصيات لرفعها
إل��ى وزارة ال��زراع��ة م��ن أب��رزه��ا إن �ش��اء مصنع
للمنتجات ال��زراع �ي��ة ووض ��ع خ�ط��ة وطنية
ل�ت�س��وي�ق�ه��ا ،وم �ح��ارب��ة امل �ن �ت �ج��ات ال��زراع �ي��ة
والغذائية اإلسرائيلية والعمل على توفير
آب��ار جلمع مياه األمطار واستصالح األراض��ي
الزراعية وتسهيل الوصول إليها.

إعالن جنوب شرق
محافظة القدس منطقة
تخطيط مشترك
البيرة -وفا -أعلن وزير احلكم احمللي رئيس
مجلس التنظيم األعلى د.خالد القواسمي،
منطقة جنوب شرق محافظة القدس منطقة
تخطيط مشترك.
و ت �ض��م منطقة التخطيط امل�ش�ت��رك كل
من املجالس احمللية 'العيزرية ،وأب��و ديس،
والسواحرة الشرقية ،والزعيم والشيخ سعد'.
وأوضح بيان صدر عن وزارة احلكم احمللي،
بناء على هذا اإلعالن ،فإنه يجب على تلك
أنه ً
الهيئات االتفاق فيما بينها إلع��داد مخطط
اإلط���ار التوجيهي لتلك امل�ن�ط�ق��ة ،اس�ت�ن��ادا
إلى اإلج��راءات املوضحة في دليل التخطيط
الفيزيائي (دل �ي��ل إج� ��راءات وأدوات إع��داد
املخططات الهيكلية في الضفة الغربية وقطاع
غ ��زة) .وأض ��اف البيان أن الهيئات امل��ذك��ورة
ملزمة مبا جاء في مخطط اإلطار التوجيهي
حني إعداد مخططات استعماالت األراضي في
اخل�ط��وات الالحقة وح�ين إع��داد املخططات
التفصيلية القطاعية األخرى.
وأوض� ��ح ال �ب �ي��ان ،أن ق� ��رار دم ��ج امل�ج��ال��س
ج��اء ب �ن��اء ع�ل��ى امل�ع��اي�ي��ر اخل��اص��ة بتحديد
مناطق التخطيط املشترك الهادف إلى تعزيز
التخطيط املشترك بني تلك الهيئات وإعطاء
أهمية أكبر للتواصل والروابط اإلقليمية وشبه
اإلقليمية من تلك الهيئات ،وفقا ملا ورد في
دليل التخطيط الفيزيائي.
يذكر أن تلك الهيئات تشترك في مجلس
اخلدمات املشترك للتخطيط والتطوير جنوب
ش��رق ال �ق��دس ،ي��أت��ي ذل��ك ف��ي إط ��ار سياسة
وزارة احلكم احمللي للنهوض بواقع الهيئات
احمللية الفلسطينية ورفع كفاءاتها في كافة
املجاالت ودعمها بكل الوسائل لتحقيق الفائدة
املرجوة من وجودها ،ومبا يعود بالنفع على
املواطنني.

ت��دع��و ال��وس �ط �ي��ة امل�ث�ق�ف�ين وال �ك �ت��اب ل�ل�م�س��اه�م��ة ب��اغ �ن��اء امل�ك�ت�ب��ة
الفلسطينية بتقدمي ابحاثهم حول مفهوم الوسطية للمؤمتر السنوي
اخلامس ال��ذي سيعقد حتت عنوان” :الوسطية ،التطوعية ،اخليرية،
االخوية :هذا هو االسالم“ ،وذلك يوم االثنني  21اذار/مارس  ، 2011في
قاعة الهالل االحمر الفلسطيني – البيرة.
مواضيع املؤمتر:

يعقد هذا املؤمتر بالتعاون مع مؤسسة الكونراد اديناور في رام الله.

ندوة في مركز التخطيط
عن اثر التغيرات السياسية في مصر
في القضية الفلسطينية

رام الله – احمد سليم  -نظم مركز التخطيط الفلسطيني إحدى دوائر منظمة التحرير في كل
من رام الله وغزة  ،امس ندوة بعنوان" اثر التغيرات السياسية في مصر على القضية الفلسطينية "،
افتتحها د .أحمد مجدالني رئيس املركز الذي قال ان مصر قبل  35يناير غير بعد مصر  35يناير .
وعرض محاور الندوة من حيث دور مصر القادم في العملية السياسية بأبعادها العربية واإلقليمية
والدولية  ،ودورها في العالقات الفلسطينية – الفلسطينية  ،وملف العالقات العربية – العربية .
وأوضح أن السياسة اخلارجية املصرية لن تختلف من حيث اجلوهر واملضمون  ،وإن كانت ستأخذ
متغير ًا آخرا في إدارة شكل الصراع في منطقة الشرق االوسط
وأوضح د .سمير عوض أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت  ،أن من أهم الدروس املستفادة
من التجربة املصرية  ،سقوط منوذج الدولة األمنية  ،واملوقف املشرف واحلكيم للجيش املصري وسقوط
األحزاب التقليدية التي سقطت بسقوط النظام  ،سواء كانت مؤيدة أو معارضة للنظام مثل احلزب
الوطني الدميقراطي أو حزب التجمع أو جماعة اإلخوان املسلمني .
وذكر د .سميح شبيب احمللل السياسي  ،أن املتغير املصري هو متغير استراتيجي عميق وشامل
وتأثيراته على املنطقة عموم ًا مؤكدا أن هذه التغييرات والتأثيرات جذرية ومن شأنها إعادة رسم
خارطة الشرق األوسط السياسية على نحو جديد .
أما احمللل السياسي والكاتب الصحفي مهند عبد احلميد فألقى الضوء على مكامن قوة ما يجري من
ً
قائال إن النظام العربي أثبت قدرة استثنائية
انفجارات ثورية في العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص ،
على إخضاع الشعوب وإحالتها للعجز التام ،جراء خلق القوة السلطوية.
وأدار الندوة سحر غوشة مدير عام العالقات اخلارجية باملركز  ،وتخللها العديد من املداخالت
والتعقيبات التي تناولت املتغيرات على الساحة الفلسطينية بفعل الثورة املصرية والتصورات ملستقبل
العملية السلمية وإلنهاء االنقسام .
ويشار إلى أن الندوة التي عقدت في غزة  ،قدمت فيها ثالث اوراق عمل لكل من د .ابراهيم أبراش،
ود .ناجي شراب ،وهاني حبيب ،وأدارها مجد مهنا مدير عام مركز التخطيط في غزة وتخللها العديد
من املداخالت والتوصيات.

ورشة عمل في نابلس بعنوان
«املرأة وانتخابات الهيئات احمللية»

نابلس -ميساء بشارات – مدار للصحافة واالعالم -أوصت مشاركات في ورشة نظمتها جمعية املرأة
العاملة الفلسطينية للتنمية في مدينة نابلس بعنوان " املرأة وانتخابات الهيئات احمللية"  ،وبالتنسيق
مع وزارة العمل واملركز النسوي في مخيم بالطة على أهمية دعم املرأة و مشاركتها الفاعلة في انتخابات
الهيئات احمللية وضرورة اعادة النظر في سياسات وطرق عمل مختلف الفعاليات النسوية واالحزاب
السياسية وحتليل الوضع القائم لتنفيذ سياسات تساعد أكبر عدد من النساء على الوصول ملقاعد
الهيئات ،وعكس التجارب االيجابية على مشاركتها في رسم وتخطيط وتنفيذ السياسات واملشاريع
اخلدماتية مما يعزز وجودها الفاعل في احلياة السياسية العملية والدميقراطية .واستعرضت املنسقة
امليدانية صبحية دراغمة الدور الفاعل الذي تلعبه النساء في مراكز صنع القرار على صعيد حتسني
وتطوير حياة النساء وأوضاعهن احلياتية واخلدماتية وتلبية احتياجاتهن.
كما وتناولت مدى تأثر اولويات النساء مبشاريع الهيئات احمللية ،ومدى اهمية مشاركة النساء
بالهيئات احمللية من اجل املساهمة في تغيير الصور النمطية باجتاه ايجابي والعمل على اعادة توزيع
االدوار في املجتمع الفلسطيني مبا يضمن العدالة واالنصاف وتعزيز مفاهيم املواطنة االيجابية
والدميقراطية ،كما مت استعراض جتربة النساء في انتخابات الهيئات احمللية السابقة ،وسبل تطوير
وتعزيز مشاركة املرأة في االنتخابات القادمة.
وحتدثت دراغمة عن قانون انتخابات الهيئات احمللية ومتثيل املرأة في الهيئات املنتخبة االمر
الذي عكس صورة ايجابية رغم املعيقات التي واجهتها الكثير من املرشحات ،ما يؤكد على اهمية
دعم النساء في املشاركة السياسية واالجتماعية ،وتعزيز االساليب والوسائل للمشاركة الفاعلة لهن
في عملية البناء وصنع القرار في كافة املجاالت من خالل وضع اخلطط والضغط والتاثير على الهيئات
املختصة لتبني قضاياهن والتعامل معهن والتغلب على النظرة النمطية للمراة التي ما زالت موجودة
في مجتمعنا وفي االحزاب السياسية.
واكدت على ضرورة مشاركة النساء في االنتخابات احمللية باعتبارها استكماال ملشاركتهن في مجاالت
احلياة االخرى سواء على املستويني السياسي أو املهني لكون هذه املشاركة حق قانوني للمرأة بحيث تعتبر
احدى اولويات املجتمع الفلسطيني وهي مراعاة حقوق كال اجلنسني في سياسات التنمية واهمها النظر
للمراة على انها انسانة لها كامل احلقوق ،ما يساهم في نقل املجتمع ملرحلة التكامل.

جمعية الشبان املسيحية بالقدس

تفتتح دورة تاي تشي TAI CHI

 - )20( 2/23م

الوسطية مفتاح احللول ملشاكل وقضايا املجتمع /املجتمع الفلسطيني
واحلاجة للفكر الوسطي /الوسطية والتسامح في الفكر الديني االسالمي/
الوسطية والسلوك االجتماعي واالمن املجتمعي /الوسطية درع واق من اخطار
التطرف والتشدد /واقع الوسطية في حياتنا وفكرنا وسلوكنا اليومي /الوسطية
وحماية العقيدة والقيم واملجتمع/الوسطية الوحدة والعدل واالعتدال وليس
التفرقة واالف��راط والتفريط  /الوسطية سر بقاء وحفظ الدين ودميومته/
الوسطية خير منهج لتقدمي االسالم لغير املسلمني /الوسطية واالخر :حسن
اجل��دل واحل��وار /الوسطية ومسألة اخل�لاف واالخ�ت�لاف /الوسطية والشباب
برامج العمل لبناء مجتمع عادل /الوسطية وحماية حقوق املرأة..
يرجى على من يرغب باملشاركة ب��اوراق عمل ،االتصال بالدكتور محمد
سليمان الدجاني على البريد االلكتروني . mohddajani@gmail.com :

 - )8( 2/27م

مؤمتر الوسطية السنوي اخلامس

القدس  -وفا -اعتبر أمني عام الهيئة اإلسالمية املسيحية د .حسن خاطر ،امس أن إصرار إسرائيل
على عقد مؤمتر دولي حول السياحة في مدينة القدس ما بني  31-29آذار القادم  ،محاولة لفرض
سياسة األمر الواقع على املجتمع الدولي.
وح��ذر د .خاطر في بيان صحفي من عقد ه��ذا املؤمتر ال��ذي يقوم عليه مكتب رئيس ال��وزراء
اإلسرائيلي ،وبلدية القدس ووزارة السياحة اإلسرائيلية ،وسلطة تنمية القدس ،مشيرا إلى أن انعقاده
يعني جناح إسرائيل في تسويق القدس كعاصمة لدولة االحتالل ،وفرض هذه 'األكذوبة' على الدول
املشاركة استنادا إلى سياسة األمر الواقع الذي برعت فيه سلطات االحتالل.
وكشف أن املؤمتر الذي سيعقد بعد شهر ليس هو املؤمتر األول الذي تعقده سلطات االحتالل
في املدينة املقدسة بل سبقه عدد من املؤمترات كان آخرها مؤمترا للسياحة وآخر لالقتصاد وثالث
للكونغرس اليهودي الرابع عشر ،وآخرها مؤمتر خاص باألفالم واإلنتاج السينمائي الذي عرضت فيه
أفالم خيالية تظهر صورة القدس دون األقصى ،ودون مالمحها العربية املعروفة.
وأكد أن إصرار السلطات االسرائيلية على عقد مثل هذه املؤمترات يكشف عن نوايا وتوجهات نحو
تكريس القدس كعاصمة ليهود العالم وعاصمة عاملية لليهود وليس مجرد عاصمة لدولة إسرائيل،
محذرا من أن استمرار هذه السياسة في ظل الصمت الدولي من شأنه أن يضعف جميع القرارات الدولية
التي اتخذت لصالح املدينة املقدسة ،ويغري آالف يهود العالم بالهجرة إلى القدس.
وطالب خاطر املؤسسات الدولية باسترجاع جزء من هيبتها ومكانتها التي ضاعت عند الشعوب
العربية واإلسالمية وكثير من شعوب العالم ،واملسارعة إلى إلزام إسرائيل بالقرارات التي تؤكد جميعها
أن القدس مدينة محتلة وليست عاصمة لدولة االحتالل.
وش��دد على أن استمرار تخاذل مؤسسات املجتمع الدولي عن القيام بدورها في إنصاف شعبنا
الفلسطيني ،وحماية احلق األدنى من حقوقه ،سيفتح الباب أكثر أمام الشعوب لتأخذ حقوقها الكاملة
بيدها مهما كلفها الثمن ،وأن ما يجري اليوم على مساحة الوطن العربي ما هو إال ترجمة مباشرة
وصريحة ملواجهة الظلم واالستهتار مبختلف أسمائه وأشكاله.
يذكر أن إسرائيل قررت عقد مؤمتر حول السياحة في مدينة القدس في نهاية شهر آذار ،2011
ووجهت دعوات إلى  30دولة في العالم حلضور فعالياته.

ال داعي بعد اليوم للتوتر والتشنج وشد
االعصاب واالنفعاالت

فوائدها تبعدك عن :العصبية ،التوتر ،القلق ،الم الظهر والرقبة ،ضغط
الدم ،تصلب الشرايني ،السرطان ،تنظيف الرئتني ،الصداع النصفي ،التهاب
االمعاء والتهاب املفاصل ،احلد من السكري ،باالضافة الى ابعادك الكثير من
االمراض.
تعلمك :التنفس الصحيح ،ال�ه��دوء ،ال�ت��وازن ،ضبط النفس ،االسترخاء،
ال�ت��أم��ل ،التدليك ال��ذات��ي للوجه وال ��رأس وك��ام��ل اجل�س��د ،التمارين مالئمة
جلميع االعمار ولكال اجلنسني باالضافة الى كونها هامة للدفاع عن النفس
وتتضمن موسيقى كالسيكية.

املعلم :اخلبير اسامة الشريف
مكان التدريب :القدس جمعية الشبان املسيحية ،مقابل ملعب املطران،
التدريب لالستفسار :يرجى االتصال على0548825171 ،0505283094 :

مالحظة:

يوجد لدينا دورة يوجا للسيدات فقط حتت اشراف مدربة.

مدرسة املعهد العربي حتتل نداء إلى احلكومات األوروبية للتدخل إلطالق
املركز االول في مسابقات
سراح األسرى ووقف االنتهاكات ضدهم
سوق عكاظ الثقافية

القدس  -احتل فريق مدرسة املعهد العربي
املركز االول في مسابقات س.ج الثقافية التي
تقيمها جمعية الرازي للثقافة واملجتمع ضمن
فعاليات سوق عكاظ السادس والعشرين وحل
فريق م��درس��ة بنات االمي��ان الثانوية ثانيا
وفريق مدرسة جيل املستقبل ثالثا وجاء ذلك
خالل اللقاءات التي اقيمت يوم امس في قاعة
مدرسة جيل املستقبل في كفر عقب.
واشرف على اللقاء جلنة تكونت من كمال
احل�ن��اوي نائب رئيس اجلمعية وام�ين سرها
جميل الدويك ومنسقة املشاريع الشبابية
ف��ي اجل�م�ع�ي��ة دمي ��ا ل��داوي��ة وال �ف �ن��ان ج�لال
دوي��ك اضافة ال��ى مندوبي امل��دارس املشاركة
املربي منصور عكاري من املعهد العربي واملربية
م �ل��وك ال�ك��ال��وت��ي م��ن م��درس��ة ب �ن��ات االمي��ان
الثانوية واملربية ليما دحادحة من مدرسة
جيل املستقبل.
ومثل فريق املعهد العربي الطالب مؤيد
بيبوح  ،حذيفة حمدان ومحمد عكاري فيما
مثل فريق مدرسة االميان كل من :نغم ابو ليل
وابرار مرار وارجوان الشلبي اما فريق مدرسة
جيل املستقبل فقد تكون من نانسي بركات
ونورا عمرو ورناد الشريف.

غزة-محسن افرجني -وجهت مؤسسات حقوقية دولية وناشطون وأكادمييون ن��داء عاجال إلى
احلكومات األوربية للتدخل اجلاد والفوري لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي من أجل إطالق سراح
األسرى الفلسطينيني خاصة النساء واألطفال واملرضى الذين يواجهون "ظروفا اعتقالية مأساوية".
ودعت املؤسسات والناشطون في بيان أصدروه األسرة الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية من أجل ضمان
حصول األسرى على حقوقهم "املغتصبة" حلني اإلفراج عنهم خاصة ما يتعلق بالسماح للمنظمات
احلقوقية ووسائل اإلعالم باإلطالع على أوضاعهم املتردية والسماح ألقربائهم بزيارتهم.
ويأتي البيان الصادر عن املؤسسات والشخصيات احلقوقية في إطار االستعدادات الفتتاح "املؤمتر
الدولي األول عن حقوق األسرى الفلسطينيني" ،في مدينة جنيف السويسرية الشهر املقبل ،حتت
شعار "العمل من أجل العدالة".
ويشارك في املؤمتر الذي يعد األول من نوعه في مقر األمم املتحدة بجنيف نحو عشرين برملاني ًا
أوروبي ًا إلى جانب رئيسة البرملانيني العامليني والرئيس السابق ملنظمة الصليب األحمر الدولية،
ومحامون وقانونيون ومؤسسات حقوق إنسان وفق محمد حمدان رئيس الشبكة األوروبية للدفاع عن
حقوق األسرى الفلسطينيني إحدى اجلهات املنظمة للمؤمتر.
وتواصل سلطات االحتالل احتجاز ما يزيد على سبعة آالف أسير في املعتقالت اإلسرائيلية في
ظل "ظروف قاسية وممارسات تنتهك أبسط حقوق اإلنسان متمثلة في شتى أنواع التعذيب املعنوي
واملادي إلى جانب سياسة التضييق واالستفزاز اليومي ".
وحمل البيان اجلهات الرسمية واملؤسسات احلقوقية املعنية بالدفاع عن قيم العدالة واحترام
احلقوق ،مسئولية التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية الفادحة ضد األس��رى الفلسطينيني خاصة
األطفال والنساء.
وقال" :هذا النهج اإلسرائيلي في انتهاك حقوق اإلنسان في املعتقالت اإلسرائيلية ميثل انتهاكا فادحا
لكافة املواثيق الدولية والقانون الدولي اإلنساني ومعاهدات جنيف وخاصة املعاهدة الثالثة منها والتي
تنص على احترام حقوق األسرى ومنحهم كافة احلقوق التي تكفلها لهم تلك االتفاقيات".
وأكدت املؤسسات والناشطون أن قضية األسرى ال تزال تؤرق كل فلسطيني خاصة أنهم "يشعرون
بعزل أبنائهم عنهم وحرمانهم من رؤيتهم بحجج واهية.
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قلقيلية –نظمت مديرية التربية والتعليم في احملافظة املسابقة السنوية في حفظ القرآن الكرمي
لطلبة املدارس وذلك في قاعة الشهيد ياسر عرفات في مديرية التربية والتعليم.
وتأتي هذه املسابقة ضمن خطة النشاطات التربوية التي تنفذها تربية قلقيلية بإشراف اإلدارة
العامة للنشاطات الطالبية في وزارة التربية والتعليم العالي .
وأوضح يوسف عودة مدير التربية والتعليم في قلقيلية أن تنظيم هذه املسابقة يأتي ترسيخ ًا للقيم
الدينية في نفوس وأذهان الطلبة  ،وحرصا من وزارة التربية والتعليم العالي على تشجيع الطلبة على
حفظ القرآن الكرمي وتعزيز قيمهم الدينية  ،إضافة إلى تشجيع الطلبة لالستفادة من أوقات الفراغ
في تنمية حصيلتهم الروحية والثقافية والقيمية من خالل التنافس على حفظ القرآن الكرمي  ،وأبدى
عودة ،أثناء تفقده للمسابقة ،إعجابه بالطلبة والطالبات املشاركني في املسابقة  ،وشكر عودة الطلبة
واملدارس املشاركة في املسابقة  ،كما شكر طاقم اإلشراف والتحكيم للمسابقة .
وأضاف رئيس قسم النشاطات التربوية مؤيد عفانة  :أن املسابقة اشتملت على أربع فئات حلفظ
القرآن الكرمي لكل من الذكور واإلناث  ،ومت تشكيل جلنة حتكيكم للمسابقة حيث كانت النتائج على
النحو التالي :باملركز األول للفئة األولى (من األول األساسي وحتى الرابع األساسي ) فاز كل من طارق
عبد الله جمعة من مدرسة ذكور كفر قدوم األساسية ،جنان نبيل نوفل من مدرسة بنات قلقيلية
األساسية.
الفئة الثانية (من اخلامس األساسي وحتى السادس األساسي ) فاز كل من  :براء عبد الرحمن داود من
مدرسة ذكور الصديق األساسية ،وشام احمد عثمان حسني من مدرسة بنات جينصافوط الثانوية .
وفاز عن الفئة الثالثة ( من السابع األساسي وحتى التاسع األساسي ) فردوس بشير عبد الله عيد
من مدرسة بنات كفر قدوم الثانوية .
كما فاز عن الفئة الرابعة (من العاشر األساسي وحتى الثاني الثانوي ) هديل عبد الرحمن مصطفى
شتيوي من مدرسة بنات كفر قدوم الثانوية .
واشرف على تنظيم املسابقة قسم النشاطات التربوية في املديرية بالتعاون مع قسم اإلشراف التربوي
وجلنة حتكيم وإشراف مكونة من مشرفي التربية اإلسالمية جمال سلمان ومروة السدة  ،وموظف قسم
النشاطات التربوية معاذ نزال  ،إضافة إلى معلمي ومعلمات هذا املساق عصام زيد  ،رياض األشقر ،
هناء اغباري والهام رضوان .

ورشة في بيت أمر حول
القطاع الزراعي

خاطر« :مؤمتر السياحة بالقدس»
محاولة لفرض سياسة األمر الواقع
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مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية «شمس»
»Human Rights & Democracy Media Center» SHAMS

إعالن للمشاركة في مخيم حقوق اإلنسان الشبابي

ينظم مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية «شمس»ضمن برنامج حقوق اإلنسان واحلكم الصالح مخيم ًا شبابي ًا
لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان واحلكم الصالح بني الشابات والشباب ،وذلك في إطار سعي املركز إلى متكني وبناء
قدرات الشابات والشباب في هذا املضمار.وإلى تنمية ورفع مستواهم،بقصد كسب مهارة أو خبرة،أو اإلطالع على ناحية
من نواحي املعرفة النظرية أو التطبيقية .

الفئة املستهدفة :الشابات والشباب .
االشتراك في املخيم :

 .1ميكن ألي شاب أو شابة الراغبني باملشاركة ،تعبئة طلب االلتحاق في املخيم.

شروط املشاركة في املخيم:

.1
.2
.3
.4

أن يكون ناشط ًا أو متطوع ًا في مجاالت حقوق اإلنسان أو احلكم الصالح أو الدميقراطية.
أن ال يزيد عمر املرشح/ة عن  25سنة .
التزام املشارك/ة بفعاليات تطوعية سيتم تنفيذها في املستقبل.
االلتزام ببرنامج املخيم من حيث احلضور واملشاركة والتفاعل.

.1
.2

العدد محدود للمشاركة في املخيم.علم ًا أن أعمال املخيم ستبدأ يوم  2011 /3/21حتى .2011/3/25
سيتم إجراء مقابالت مع املتقدمني/ات وفي حال زيادة عدد املتقدمني عما هو مطلوب أو تساوي املتقدمني ،سيتم
عقد امتحان حتريري لهم .
سيتم مراعاة التوزيع اجلغرافي واجلندري.
سيتم توفير املبيت واملواصالت للمشاركني.
ميكن احلصول على استمارة طلب املشاركة من خالل املوقع االلكتروني للمركز http://www.shams-pal.org
أو إرس��ال رسالة على البريد اإللكتروني للمركز  c_shams@hotmail.comأو عبر الفاكس أو من مقر املركز
الكائن في رام الله ،خلف املمثلية األملانية ،مقابل مطعم النبعة مباشرة ،عمارة راحة ط ،2وذلك حتى الساعة الرابعة
من مساء يوم األحد املوافق .2011/3/6
ميكن إرسال االستمارة بعد تعبئتها إلى البريد اإللكتروني أعاله أو عبر الفاكس أو تسليمها باليد في مقر املركز
على العنوان أعاله،وذلك حتى الساعة الرابعة من مساء يوم األحد املوافق .2011/3/6
سوف يتم االتصال مبن تنطبق عليهم/ن الشروط فقط .ويعتذر املركز مسبق ًا عن عدم متكنه من االعتذار بشكل
شخصي لكل من تقدم بطلب للمشاركة في املخيم.
سيتم الحق ًا إعالم املشاركني/ات مبكان انعقاد املخيم.
سيمنح املشارك/ة في نهاية املخيم شهادة من املركز.
في حالة وجود أسئلة الرجاء االتصال على هاتف رقم ، 022985254فاكس، 022985255 ،جوال 0599525094
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

مالحظات
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http://www.shams-pal.org

