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بمناسبة حلول  عيد الفطر السعيد
 ندعوكم   لقضاء أجمل األوقات خالل  عطلة العيد  في:

 مطعم وروف ألف ليلة  وليلة
  واإلستمتاع مع الحفل الساهر الذي يحييه لكم

  ثاني أيام العيد 
 الفنان

عمرو الحسيني

وثالث أيام العيد  
 الفنان

أشرف مصلح

للعائالت فقط  واحلجز مسبقا
 للحجز واإلستفسار:

رام اهلل/ بجانب  بوظة ركب/ عمارة الفرح  / طابق 5
 هاتف2957770-  جوال0598598339-

وكل عام وأنتم بخير
بادارة : هيثم عويضة  ومحمود

اجلـــوالني  للخــدمات اجلـــامعية
مجاز من وزارة التربية والتعليم العالي

عندما وعدنا بحمد الله اوفينا
يعلن عن استمرارية التسجيل  والقبول في اجلامعات

 لعام 2012 – 2013

ز8/18)4(

	•اجلامعات املصرية احلكومية واخلاصة
	•اجلامعات التركية احلكومية وقبرص التركية

	•اجلامعات اليمنية احلكومية واخلاصة  
	•اجلامعات االوكرانية احلكومية

	•اجلامعات االمريكية والكندية واألملانية احلكومية 

منح دراسية للطب البـشري واألسنان باجلامعات احلكومية اليمنية 
تسجيل الطالب للدراسات العليا في اجلامعات املصرية احلكومية

ملزيد من املعلومات والتسجيل - الرجاء االتصال باملركز الرئيسي

اخلليل مدخل املدينة – مقابل مسجد الشعراوي
تلفون 2224253-02 فاكس 2254940-02 + ابو عالء -760201 0599

مازن اجلوالني 158381-0598 + د يوسف عمارنة  0599-694351 
بنان نزال 0599-65331

القــاهـرة ابو عالء 00201227755221 – عالء ثـائـر 00201115187009
thaerjulany@hotmail.com امييل 

بشرى سارة  ألهالي القدس

معرض القيمري  لتجارة السيارات 
بإدارته الجديدة 

يهنئكم  بحلول عيد الفطر  السعيد
 ويعلن عن وصول اكبر تشكيلة من

جميع انواع السيارات
             » احلديثة واملستعملة « 

>  بأسعار  مناسبة للجميع
>  امكانية التمويل  بدون بنك وبدون فوائد 

مالحظة : العرض خاص بحملة الهوية الزرقاء

القدس - بيت حنينا  - الشارع الرئيسي 

ت : 02-5820777
0509464343

معرض القيمري  لتجارة السيارات 
ز8/14)11(
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جمعية حامالت الطيب األرثوذكسية-القدس
البـعـثـــة البــابـــــويــة – القـدس      

برنامج تدريب وتشغيل للشباب

اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
وبــالــتــعــاون مع  بــالــقــدس  الــطــيــب األرثــوذكــســيــة  تعلن جمعية حــامــالت 
البدء  الفلسطيني عن  الشعب  البابوية في فلسطني برنامج مساعدة  البعثة 
العمل  فــرص   لتعزيز  التشغيلي  احلــرفــي  التدريبي  التعليمي  البرنامج  فــي 
العمل  سوق  دخول  من  متكنه  )السيراميك(  اخلزف  حرفة  لتعلم  للشباب/ت 
عمل  فــرص  وايــجــاد  الــقــدس  مدينة  فــي  االهــلــي  العمل  لــدعــم  الفلسطيني 

للمتدربني بعد التخرج واحلصول على شهادة مصدقة.
يشرف على التدريب فني، وحرفي متخصص في هذا املجال.

املهارة التدريبية:
•السيراميك  وسيراميك املطرزات الفالحي  	

•مدة الدورة التدريبية شهران بواقع لقاءان في االسبوع بحيث تكون مدة  	
كل لقاء ساعتان ومبعدل 32 ساعة تدريبية. 

مدفوعة  شهرين  ملدة  مباشرة  الــدورة  انتهاء  بعد  املتدربني  تشغيل  •يتم  	
االجر.         

الشروط الواجب توفرها في املتدرب/ة
1 - أن يكون عمر املتدرب ما بني 20-30 عاما

2 - أن يكون املتدرب عاطال عن العمل
3 - أن يكون املتدرب خريجا جديدا بدون عمل

4 - أن يكون للمتدرب حس فني
5 - أن يكون املتدرب على اطالع باملواضيع الفنية التراثية

6 - أن يكون لدى املتدرب رغبة في التدريب
7 - أن يلتزم املتدرب في ساعات الدوام

على املعنيني تقدمي طلبات انتساب في مدة أقصاها اسبوعني من تاريخ 
نشر االعالن

ملزيد من املعلومات :

يرجى االتصال على هاتف رقم
6262918 – 6271958 

جنني –تقرير علي سمودي -تعجز كلمات 
املواطنة وسام عبد اللطيف عن وصف املشاعر 
التي تنتابها النها لن تتمكن خالل العيد من 
معايدة ابنها االسير فوزي محمد منر قعقورة 
التي  االمني  املنع  سياسة  بسبب   ) عاما   26(
حرمتها زيارته حتى في االعياد . وفي حلظات 
الكلمات  تفقد  باالحزان  الدموع  فيها  متتزج 
ان تعانق صور  اال  ام فوزي  معانيها، وال متلك 
ولدها لتضعها في اطار خاص تكلله بعبارات 
التهنئة والتبريك ودعوات االمل، " الجتماع 
الشمل وانتهاء تلك املعاناة التي تالزمني منذ 
وتقول:  امل��ب��ارك   رمضان  شهر  فطوال  سنوات 
»ح��رم��ون��ي م��ن زي��ارت��ه وف��ي نفس ال��وق��ت لن 
امتكن من معايدة ولدي بعيد الفطر السعيد 
اشكال  ابتداع  في  السجون  ادارة  تفنن  بسبب 
العقاب التي تنغص حياتنا جميعا". وتضيف 
" االشد مرارة انني لن امتكن هذا العام حتى 
من معايدته ، لذلك ال يوجد شيء اسمه عيد 
او فرح في قاموس حياتنا ما دام هناك سجون 
واسرى وعالم يغض الطرف عن انتهاك وسلب 
ابسط حقوقنا ، فاي قانون الذي يجيز ان يحرم 

االم ابنها ".
معايدة الصورة

ام فوزي ال متلك سوى صور فوزي  الوالدة 
وحسرتها  امل��ه��ا  م��ن  لتخفف  ال��ي��ه��ا  لتتحدث 
الكبيرة جراء حرمانها واسرتها من زيارته منذ 
اعتقال اسرائيل له ، فالوالدة الصابرة تقضي 
غالبية اوقاتها في منزلها في قرية بلعا قضاء 
واخرى  تبكي  تارة  لصورته  احلديث  طولكرم 
تردد الدعوات لله ليفرج كرب ابنها ومينحها 
مزيدا من الصبر حتى يتحقق املها في زيارته 
او عناقه محررا ، وتقول ام فوزي " لم تكتفي 
وباكورة  ابني  باعتقال  االسرائيلية  ال��ق��وات 

ابنائي وما يتعرض له من اج��راءات تعسفية 
، فقد اصدرت قرارا مبنع زيارته حتى اشعار 
اقسى  يعتبر  ال��ذي  االمني  املنع  بذريعة  اخر 
عقاب بل هو اشد مرارة والم من قيود السجن 
وعذابات االعتقال املريرة التي نكتوي بنارها 
كانت  و   " وتضيف   ،" وث��ان��ي��ة  ك��ل حلظة  ف��ي 
ايام شهر رمضان اكثر حلظات حياتي قساوة ، 
النني حرمت من زيارة فوزي حتى في املناسبة 
التي شرعها الله للتواصل بني الناس واجتماع 
الشمل ، فغيبت اسرائيل ابني عنا وحرم علينا 

من رؤيته " .
قدمنا  اعتقاله  منذ   " االسير  ام  واكملت 
للحصول  االحمر  للصليب  الطلبات  عشرات 
على تصريح ولكن في كل مرة اسرائيل ترفض 
بذريعة املنع االمني الذي نبحث عن معنى له 
فال جند سوى انه اسلوب اخر للبطش باالسير 
وعائلته وعقابنا وحتويل حياتنا سويا جلحيم 
وحزن ، فاي خطر على االمن االسرائيلي تشكله 
الزيارات جتري  ان  االسير علما  زيارتي البني 

وفق االجراءات والرقابة التي يفرضونها ؟".
عقاب مستمر

تتردد  فلم   ، القرار  يغير  لم  مرضها  حتى 
في التوجه الى كافة املؤسسات ملساعدتها في 
احلصول على تصريح ملرة واحدة لرؤية جنلها 
مريضه  ك��ون��ه��ا  خ��اص��ة   ، عليه  واالط��م��ئ��ن��ان 
بكاءها  بسبب  ب��ال��غ  بشكل  صحتها  وت��اث��رت 
العامني  وت��ق��ول " خ���الل   ، امل��س��ت��م��ر  وح��زن��ه��ا 
املاضيني خاطبنا كافة املؤسسات وكلنا امل ان 
نحصل على تصريح ولو ملرة واحدة في العيد ، 
لكن ما زلنا ندفع ثمن املنع االمني ،وال اجد سوى 
اوجاعي  صور فوزي فتتفاقم معاناتي وتشتد 
وشوقي يكبر وحزني يتجدد كل يوم ما دمت 

محرومة من رؤيته ".

من  الكثير  ف��وزي  ام  تستعيد  الصور  وب��ني 
ذكريات االيام اجلميلة في حياتها التي كانت 
باكورة  كونه  به  رزقت  كبيرة عندما  فرحتها 
لكل ص��ورة قصة   " وتقول   ، الثمانية  ابناءها 
وحكاية متنحني القوة والعزمية والصبر وامل 
االنتظار واكتمال الفرح بعودة فوزي الذي كان 
منذ صغره حنونا وطيب القلب يتمتع باخالق 
عالية ومحب السرته ووطنه وشعبه ، وارتبط 
بي وبوالده وباشقاءه بعالقة مميزة ووطيدة 
النه الكبير واالول والذي حظي بحبنا جميعا 
في  ش��يء  يوجد  فال  لغيابه  كبير  املنا  لذلك 
" سار في  "، وتضيف  رؤيته  العالم يسد عن 
والتحق في صفوف  النضال بشكل سري  درب 
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني حتى اعتقل 
،وما زال يواصل مسيرته النضالية في سجنه 
النه يردد دوما انها رسالة الواجب والتضحية 

من اجل حرية الوطن ".
االعتقال واحلكم

للجبهة  وع��ش��ق��ه  وح��ي��ات��ه  جامعته  وب���ني 
في  باعتقاله  عائلته  ف��وج��ئ��ت   ، وال��ق��ض��ي��ة 
وتقول   ، اجلامعية  دراسته  من  الثالثة  السنة 
والدته " فجر يوم 18-2-2009 فوجئنا بقوات 
اسرائيلية تقوم باعتقاله من مدينة طولكرم 
واخلوف  امل��ع��ان��اة  م��ن  ون��ص��ف  شهر  وامضينا   ،
من  زيارته  ومنع  عزلته  اسرائيل  الن  والقلق 
وتضيف   ،" االح��م��ر  والصليب  احمل��ام��ني  قبل 
والعقاب  ال���ع���زل  م���ن  م��ع��ان��اة ط��وي��ل��ة  ب��ع��د   "
واالحتجاز في الزنازين حوكم بالسجن ملدة 4 
سنوات ونصف بتهمة االنتماء للجبهة الشعبية 
والقيام بفعاليات ضد االحتالل ". رغم احلكم ، 
لم يتخلى فوزي عن رسالته وانخرط في صفوف 
منظمة اجلبهة الشعبية في االسر مصمما على 
مواصلة املشوار ، وتقول والدته " استمر عقاب 

منذ اعتقاله منعت اسرائيل زيارته

والدة األسير قعقورة: ال يوجد شيء اسمه فرح وابني في السجن
فوزي بعد احلكم وتنقل من سجن الخر ملنعه 
من االستقرار ولعقابه بسبب مواقفه الوطنية 
 ، النضالي  تادية رسالته ودوره  واص��راره على 
مع  وانخرط   ، عزميته  من  ينال  لم  فالسجن 
رفاقه االسرى مناضال صلبا ومعطاء خلدمتهم 
ومساعدتهم ، وقويا معهم في التصدي لسياسة 
ادارة السجون التي عاقبته مبنعه من الزيارات 

فكل اسرتنا منعت من زيارته ".
من خالل الرسائل الشحيحة يتواصل فوزي 
مع عائلته من سجنه احلالي "جلبوع "، وتقول 
" بعد فشل كافة اجلهود في الغاء املنع االمني 
يوجد  ال  بالسكري  امل��ري��ض  وال���ده  ع��ن  حتى 

وسيلة للتواصل معه سوى الرسائل التي تتحكم 
اسرائيل بها ، فغالبية ما نرسله ال يصله ، وفي 
بعض االحيان تصلنا منه رسائل تتحدث عن 
وضعه ولكنها غير كافية وال تغني عن رؤيته 
، وفي العيد سيكون حزننا كبيرا فحتى رسالة 
املعايدة التي ارسلها لم تصل ، وعندما تزوجت 
واشقاءها  والدها  وج��ود  ورغ��م  م��رام  شقيقته 
بكت وبكيت معها النه باكورة االبناء واالشقاء 
وحياتنا حزن في غيابه ولن يكون فرح حتى 
فترة  تنتهي  ان  الله  من  وامتنى   ، الينا  يعود 
ح��ك��م��ه ب��اس��رع وق���ت مم��ك��ن ل��ك��ي امت��ك��ن من 

احتضانه وتقبيله ".

املنظمات  م��ن  م��ج��م��وع��ة  ق��دم��ت   - ال��ن��ق��ب 
احلقوقية في إسرائيل الثالثاء املاضي، التماًسا 
ضد  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة،  العليا  ال��ع��دل  محكمة  إل���ى 
يهودية جديدة  إقامة سبع مستوطنات  خطة 
النقب احملتل  في  "ع��اراد"  بالقرب من مدينة 

عام 1948.
وحسب أقوال مقدمي االلتماسات، فإن إقامة 
وترحيل  ه��دم  يعني  امل��س��ت��وط��ن��ات،  ه��ذه  مثل 
خمس قرى بدوية يقطنها حوالي 800 نسمة، 

والعمل على محاصرتهم.
في  صادقت  اإلسرائيلية،  احلكومة  وكانت 
مستوطنات  م��ش��روع  على  امل��اض��ي،  أول  تشرين 
ال��ن��ق��ب وال��ت��ي س��ت��ق��ام ع��ل��ى م��س��اح��ة180 ألف 

دومن.
وحذر اخلبير في شئون االستيطان د.عيسى 
التي  اإلقليمية،  إسرائيل  مشاريع  من  ال��زب��ون، 
الفينة واألخرى، فنظرتها ألراضي  تثيرها بني 
لها  ويحق  دول��ة"،  "أراض��ي  أنها  باعتبار  النقب 

التصرف بها حسب مخططاتها االستيطانية.
وأض������اف ال����زب����ون: "إس���رائ���ي���ل ت��ت��ع��ام��ل مع 
أوراق  لها  م��ش��اع، ليس  أراض���ي  ال��ن��ق��ب،  أراض���ي 
احلكومة  أنها حتت تصرف  أي  ثبوتية-  عربية 
القومي  للصندوق  تعود  وإدارت��ه��ا  اإلسرائيلية، 

اإلسرائيلي".
لتفريغ  تسعى  إسرائيل  أن  ال��زب��ون،  وأوض��ح 
ال��ن��ق��ب م��ن م��ح��ت��واه ال��ع��رب��ي، مب��ا ف��ي��ه القرى 
والسكان العرب، ألجل إلغاء الهوية العربية في 
املساحات الواسعة، والعمل على ضمها حلدودها 

"املصطنعة".
ستينيات  في  إسرائيل  محاوالت  إل��ى  وأش��ار 
القرن املاضي، حتويل مجرى مياه األردن ملنطقة 
النقب، إضافة إلى محاولة إنشاء سكة حديدية 
أجل  وذل��ك من  اإلسرائيلية،  وامل��دن  النقب  بني 
قدر  أكبر  الستقطاب  احل��ي��اة،  م��ؤه��الت  توفير 
في  اإلسرائيلية  واملستوطنات  االستثمارات  من 

املنطقة.
واستدل على حديثه، بالهدم املتكرر من قبل 

إسرائيل حتاصر بدو النقب مبستوطناتها
 )تقرير اخباري( 

قوات االحتالل اإلسرائيلي، لقرية "العراقيب"، 
التي  البدوية،  العربية  القرى  إحدى  تعد  التي 
يزيد عددها عن األربعني قرية، وجميعها ترفض 
لفلسطني  احتاللها  منذ  اإلسرائيلية  احلكومة 
48م، االعتراف بها، أو تزويدها بالبني التحتية 

ومقومات احلياة املعيشية.
أن  ف���ي ش��ئ��ون االس��ت��ي��ط��ان،  ال��ب��اح��ث  ورأى 
االستيطانية،  مخططاتها  في  ماضية  إسرائيل 
والتي تهدف من خاللها إللغاء الطابع الفلسطيني 
والعربي على أرض فلسطني، مرجحًا في الوقت 
ذاته، أن تعمل حكومة االحتالل اإلسرائيلي، على 
جتميع "بدو النقب" في منطقة محصورة جدًا، 
ستكون  "التي  األراض���ي  في  انتشارهم  من  حتد 
محط أهدافهم ومشاريعهم اإلقليمية واملستقبلية 

االستيطانية".
اإلسرائيلي  بالتاريخ  املختص  أش��ار  ب���دوره، 
توفيق شومر، إلى مخطط "برافار" اإلسرائيلي، 

أراضي  ألف دومن من  الذي يهدف ملصادرة 800 
نسمة  أل��ف   200 نحو  على  والتضييق  النقب، 
ألف دومن،  أقل من 100  وجتميعهم في مساحة 

أي أقل من 1% من مساحة النقب.
ووصف أبو شومر هذا املخطط ب�"الرهيب"، 
مستهجنًا الركود اإلعالمي واحلقوقي الفلسطيني 
وال��ع��رب��ي، جت��اه ه��ذا امل��خ��ط��ط، ال���ذي يستهدف 

النقب "على نار هادئة".
وفسر أبو شومر ما يجري في النقب احملتل، 
بعملية "إحالل وإب��دال" من السكان األصليني، 
احمل��ت��ل��ني، جلعلها مدينة  ال��ي��ه��ود  ال��س��ك��ان  إل���ى 
املعالم  إشارة ملدى طمس  في  يهودية،  ومنطقة 
والتاريخ الفلسطيني على أرضه. وحذر أبو شومر 
ال��ذي يستهدف منطقة  "ب��راف��ار"،  من مخطط 
اجلغرافي،  فلسطني  مخزون  باعتبارها  النقب، 
ورمزا من رموز الوجود العربي على أرض فلسطني. 
ورجح أن تقوم احلكومة اإلسرائيلية، بضم بدو 
املدن  أط��راف  على  سكنية  جتمعات  في  النقب 
وسائل  من  كوسيلة  والفلسطينية،  اإلسرائيلية 

إلغاء وجودهم على أرضهم العربية. 

نادي األسير ينظم ثالثة مهرجانات 
الطفال االسرى في العيد

نابلس - املنهل للصحافة واالعالم - قرر نادي األسير الفلسطيني في محافظة نابلس تنظيم 
مهرجان فرحه العيد ألطفال األسرى والشهداء.

وأشار مدير نادي االسير رائد عامر أن في  هذا العام سيتم تنظيم ثالثة مهرجانات في نابلس 
ورام الله واخلليل مبناسبة عيد الفطر السعيد.

وأضاف عامر أن نادي األسير يهدف من خالل هذه املهرجانات الى إدخال الفرحة والسرور ألطفال 
األسرى وذويهم من خالل البرامج الترفيهية التي تقدمها الفرق املشاركة. ودعا عامر جميع األطفال 
احلضور الى املشاركة في املهرجان الذي سينظم ثاني يوم العيد في نابلس بالتعاون مع االغاثة 

الطبية الفلسطينية في مدرجات جمال عبد الناصر الساعة اخلامسة مساء.

خالل لقاء عقده مركز »شمس« في نابلس

الدعوة إلى تعزيز وعي الصحفيني 
مبفاهيم حقوق اإلنسان

إع���الم ح��ق��وق اإلنسان  م��رك��ز  ال����رواد للصحافة واإلع����الم - عقد  ال��ك��ت��وت-  ن��اب��ل��س- غ��س��ان 
والدميقراطية "شمس" ، امس ، لقاًء حول توعية وتثقيف اإلعالميني بقضايا ومفاهيم حقوق 
اإلنسان، حضره عدد من طلبة اجلامعات والشباب. وافتتح اللقاء هيثم قصول من مركز "شمس"، 
معرفًا باملركز، وقال أن الورشة تأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة القانون 

لدى طالب اجلامعات، بدعم ومتويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
من جانبه، قال محمد أبو الرب أستاذ اإلعالم في جامعة بير زيت ، أن التشريعات الدولية، ال 
سيما املادة )19( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والوطنية ذات الصلة بالعمل اإلعالمي تدفع 
جميعها باجتاه حرية الصحفي في الوصول إلى مصادر املعلومات وحقه في اإلصالح والبحث والنشر، 
وأهمية هذه احلقوق دفعت باليونسكو عام 2010 العتماد احلق في الوصول إلى املعلومات، في 

مقابل ذلك حق اجلمهور في التعبير وحقهم في اإلطالع وحرية البحث.
وشدد على أن اإلعالم يلعب دورًا بارزًا في التوعية باحلقوق والواجبات وفي دعم قضايا حقوق 
اإلنسان، وأن ذلك يأتي من خالل تطوير قدرات اإلعالميني في مجال حقوق اإلنسان، الفتا إلى أنه 
ميكن لإلعالم أن يعمل على تعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في الكثير من القضايا التي يتطرق 
إليها، من خالل تثقيف الصحفيني وإدارات التحرير باستخدام هذه احلقوق األصيلة في اللغة 
اإلعالمية مبختلف الوسائل اإلعالمية ليعكس اإلعالم التنوع والتعددية في املجتمع والوعي 
الرب، أهمية توعية وتثقيف اإلعالميني بقضايا ومفاهيم  ابو  وأكد  اإلنسان.   املتقدم حلقوق 
حقوق اإلنسان وترابط مجاالتها املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية عبر 

تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية املتخصصة.
لكافة قطاعات  اإلنسان  من منظور حقوق  مواثيق شرف  أهمية وضع  ال��رب على  أبو  وش��دد 
اإلعالم تنبع من العاملني في هذه املجاالت أنفسهم وتعبر عنهم بصورة حقيقية، ويتضمن ذلك 
ويدعو  فلسطني،  في  والسياسي  والديني  واإلثني  الثقافي  التنوع  اإلع��الم  يعكس  بأن  االلتزام 
وجتنب  والكراهية،  العنف  أو  للعنصرية  املروجة  اإلعالمية  امل��واد  كافة  وحظر  التآخي  لثقافة 
واجبات  توازيها  احلقوق  أن  والتركيز على  السلبية،  النمطية  الصور  تعكس  التي  امل��واد  تقدمي 

على األفراد واجلماعات.
وفي نهاية اللقاء أوصى املشاركون بدعوة منظمات حقوق اإلنسان إلصدار تقرير سنوي يرصد 
وضع احلريات الصحفية واإلعالمية، وضرورة تعزيز وعي اإلعالميني مبفاهيم حقوق اإلنسان، وسن 
التشريعات التي تتفق مع املعايير الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان، وضرورة دمج الكليات واألقسام 
ودوائر اإلعالم والصحافة ملوضوعات حقوق اإلنسان في مناهجها، وأن تتناول وسائل اإلعالم قضايا 
حقوق اإلنسان بتوسع، وتعزيز ودعم الصحافة االستقصائية، وحتقيق استقاللية أجهزة اإلعالم 

ومتتعها بالدميقراطية والشفافية، وكفالة احلقوق األساسية لإلعالميني.


