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إعالن قبول طلبات االلتحاق والتسجيل
 بكلية مجتمع النجاح الوطنية - جامعة النجاح الوطنية 2012/2013

تعلن عمادة كلية مجتمع النجاح الوطنية بنابلس عن فتح باب قبول طلبات االلتحاق 
والتسجيل بالكلية للعام اجلامعي 2012/2013 وذلك وفق اآلتي:

أواًل:     يتم استالم طلبات االلتحاق في حرم الكلية – خلف مدرسة الصناعة
1 - يكون تقدمي الطلبات حلملة الدراسة الثانوية العامة لسنوات 2007 فأعلى. ثانيًا:  

                   2 - على الطلبة من حملة الثانوية العامة 2007 حتى 2012 إرفاق كشف عالمات التوجيهي أو صورة مصدقة عنه 

على الطلبة من حملة الثانوية العامة )الدراسة اخلاصة( 2012 فما دون إحضار الشهادات املدرسية  ثالثًا:  
للصفوف العاشر واحلادي عشر والثاني عشر شريطة اال تتجاوز الفترة الزمنية خمس سنوات على إنهاء الصف 

العاشر.  )والدراسة العادية لسنة 2007 فقط ( 

التخصصات : رابعًا:
التخصصات الشهادة الثانوية

إدارة وأمتته املكاتبعلمي - ادبي – جتاري
البرمجيات وقواعد البياناتعلمي - ادبي – جتاري
احملاسبة التقنيةعلمي - ادبي – جتاري
إدارة أعمالعلمي - ادبي – جتاري
التسويق وادارة املنتوجاتعلمي - ادبي – جتاري

مالحظات:
املرفقات املطلوبة بعد ان يتم قبول الطالب هي :

•كشف عالمات امتحان الشهادة الثانوية العامة أصلي أو صورة طبق األصل. 	
•صورة شخصية. 	

•شهادة امليالد األصلية أو صورة طبق األصل. 	
•صورة عن الهوية الشخصية. 	

للمراجعة واالستفسار
كلية مجتمع النجاح - نابلس

 تلفون:092311337 / /  فاكس:092311340
عمادة الكلية

ز11/20)13(

ن���واب حركة  ي��ق��وم  ال��ل��ه-)ا ف ب(-ال  رام 
ح��م��اس ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ب���اي ع��م��ل في 
العام  ف��ي  انتخابهم  منذ  التشريعي  املجلس 
السرائيل  االسهل  الهدف  باتوا  انهم  اال   2006
املعركة مع حركة حماس  ارتفعت وتيرة  كلما 

في قطاع غزة.
ويبلغ عدد نواب حماس من الضفة الغربية 
اعتقلت  ن��ائ��ب��ا،  ال��ت��ش��ري��ع��ي 47  امل��ج��ل��س  ف��ي 
الكثر  اعتقل  وغالبيتهم   ،46 منهم  اسرائيل 

من مرة منذ العام 2006 ولغاية اليوم.
وقال النائب عن حركة حماس امين دراغمة 
الذي اعتقل مرتني ملدة 27 شهرا انه بالفعل فان 
الهدف االسهل لالحتالل  نواب احلركة "باتوا 
دون اي وجه حق، رغم انه ال يوجد اي احداث 

في الضفة".
املصرية  اجل��ه��ات  دراغ��م��ة  النائب  وط��ال��ب 
التي رعت اتفاقية التهدئة االخيرة، التدخل 
من اجل اطالق سراح نواب احلركة املوجودين 
االن في السجون االسرائيلية، وحماية الباقني 

من اي اعتقال محتمل.
ه����دأت معركتها  وك��ل��م��ا  "اس���رائ���ي���ل  وق����ال 
ف���ي غ���زة ت��ع��ود الع��ت��ق��ال ن����واب احل���رك���ة في 
الضفة، كنوع من ردات الفعل العشوائية، وانا 
اطالب مصر بان تقوم ب��دور في اط��الق سراح 
االخرين  ال��ن��واب  وحماية  املعتقلني  ال��ن��واب 

من االعتقال".
ولم تضع حركة حماس في قطاع غزة بند 
النواب في الضفة، ضمن شروط  منع اعتقال 
اسرائيل  م��ع  وقعتها  ال��ت��ي  التهدئة  اتفاقية 

برعاية مصرية.
وقال دراغمة "مصر هي التي رعت االتفاقية، 
وانا اتفهم بان هناك اولوية كانت في غزة حلفظ 

االرواح ووقف العدوان وسيالن الدم هناك، لكن 
اعتقد ان مصر االن تستطيع القيام بدور في 

منع اعتقالنا املتوقع في اي حلظة".
اسرائيل  التهدئة بني  الى  التوصل  وعقب 
الفور  اسرائيل على  نفذت  غ��زة،  في  وحماس 
حركة  م��ن  ن���واب  ستة  بحق  اع��ت��ق��ال  عملية 
النائب  اب��رزه��م  الغربية  الضفة  ف��ي  ح��م��اس 
مشاركته  على  ي��وم��ني  بعد  ال��رم��ح��ي  محمود 
في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة الى جانب 

قيادات فتح.
ال����ذي ي��ع��م��ل اخصائي  ال��رم��ح��ي  واع��ت��ق��ل 
ال��ع��ام 2006، بلغ  ث���الث م���رات م��ن��ذ  ت��خ��دي��ر 

مجملها اكثر من اربع سنوات.
وقالت ام محمد الرمحي لوكالة فرانس برس 
بان اسرة الرمحي لم تعد تأمن على خروج رب 
االسرة من السجن، النها تتوقع اعادة اعتقاله 
مرة اخرى، حيث اشارت الزوجة الى انه مضى 
اربعة شهور فقط على خروج زوجها االخير من 

السجن قبل اعادة اعتقاله.
مطلقا  ب��االم��ان  نشعر  ال  نعم   " واض��اف��ت 
حينما يتم اطالق سراح زوجي، الننا نقع حتت 
احتالل ظالم ال يحترم شرعية انتخابات وال 

حصانة برملانية وال مثقفني وال غيره".
احلركة  ن���واب  باعتقال  اس��رائ��ي��ل  وب���دأت 
غزة  في  مسلحة  مجموعة  اختطفت  حينما 
اواسط  اجلندي االسرائيلي جلعاد شاليط في 
االعتقاالت  ه��ذه  ط��ال��ت  حيث   ،2006 ال��ع��ام 

حتى رئيس املجلس عزيز الدويك.
اعتقلتهم  الذين  النواب  غالبية  وامضى 
اسرائيل في ذلك الوقت اكثر من 30 شهرا في 
السجون االسرائيلية، حيث امضوا حكما بتهمة 

االنتماء لتنظيم محظور.

نواب حماس في الضفة الغربية الهدف األسهل
في الصراع بني احلركة واسرائيل

واط��ل��ق��ت اس��رائ��ي��ل س���راح غ��ال��ب��ي��ة نواب 
احلركة اال انها عادت ونفذت عملية اعتقال 
بحقهم عقب احلرب التي شنتها اسرائيل على 

غزة في العام 2008.
استمرت  التي  االخيرة  احلرب  نهاية  ومع 
ثمانية ايام، عادت اسرائيل العتقال النواب 
م��ج��ددا، بحيث ب��ات ع��دد ن��واب احل��رك��ة في 
اضافة  ن��واب   10 اليوم  االسرائيلية  السجون 
مروان  القيادي  احدهما  فتح  من  نائبني  الى 
البرغوثي، وامني عام اجلبهة الشعبية احمد 

سعدات.
وي��ق��ول ال��ن��ائ��ب ال��ث��ان��ي ل��رئ��ي��س املجلس 
الذي  )مستقل(  خريشة  حسن  التشريعي 
من  ب��دع��م  التشريعية  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  ف��از 
الغربية  الضفة  في  نواب حماس  حماس،"ان 

يدفعون ثمن انتصارات حماس في غزة".
" عندما خطف شاليط في غزة  واض��اف 
الضفة،  ف��ي  حماس  ن��واب  اسرائيل  اعتقلت 
وع��دمن��ا ش��ن��ت ح��رب��ه��ا ع��ل��ى غ���زة ف��ي العام 
2008، اعادة اسرائيل اعتقال نواب احلركة في 
الضفة، واليوم تعيد اسرائيل اعتقالهم مجددا 

بعد احلرب االخيرة على غزة".
وبحسب خريشة فان اتفاق التهدئة االخير 
الذي توصلت اليه حماس مع اسرائيل برعاية 
مصرية "كان يجب ان يتضمن عدم التعرض 

لنواب احلركة في الضفة".
اال انه قال " لكن على ما يبدو ان حماس 
لم تكن على يقني بانها ستتوصل الى اتفاقية 

للتهدئة فغاب املوضوع عن بالهم".

تقرير اخباري

جنني � علي سمودي � دان مركز إعالم حقوق 
االنتهاكات  "ش��م��س"  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  اإلن��س��ان 
وخروقها  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  اإلسرائيلية 
خاصة   فلسطني  ف��ي  ال��دول��ي  اإلن��س��ان��ي  للقانون 
ال���ع���دوان ع��ل��ى غ���زة وم���ا راف��ق��ه م��ن م��ج��ازر بحق 

املدنيني العزل .
إنشاء  ب����ض����رورة  "ش���م���س"  م���رك���ز  وط���ال���ب 
استهداف  ف��ي  للتحقيق  املستوى  رفيعة  جلنة 
املدنيني وفحص أنواع األسلحة التي استخدمتها 
يشارك  مستقل  حتقيق  وب��إج��راء  "إس��رائ��ي��ل" 
اجلسيمة  االنتهاكات  ح��ول  دوليني  خبراء  فيه 
اجلوية  والهجمات  اإلن��س��ان،  حلقوق  واملنهجية 
الهائل  والقصف  النطاق،  والواسعة  العشوائية 
األساسية  ال��ه��ي��اك��ل  وق��ص��ف  امل��دن��ي��ني،  للسكان 
إزاء  البالغ  القلق  يالحظ  وإذ  احليوية.  املدنية 
واحلالة  اإلنسان  بحقوق  الالحق  األذى  استمرار 
غزة  قطاع  ف��ي  املدنيني  للمواطنني  اإلنسانية 
األبرياء  املدنيني  وقتل  مهاجمة  أن  يؤكد  وإذ   ،
ميثاق  مل��ب��ادئ  خ��رق��ًا  واملمتلكات  امل��ن��ازل  وه���دم 
األمم املتحدة، والقانون الدولي، والقانون اإلنساني 
حلقوق  ص��ارخ��ًا  انتهاكًا  كذلك  ويشكل  ال��دول��ي، 
معاجلة  إل��ى  املاسة  احلاجة  ي��درك  وإذ  اإلن��س��ان، 
كما  غ��زة،  قطاع  في  الرهيبة  اإلنسانية  احلالة 
الناجم عن  البيئي  التردي  القلق  يالحظ بعني 
الهجمات اإلسرائيلية ، وأثره الضار بالصحة، وإذ 
االتصاالت  شبكات  استهداف  إزاء  القلق  يساوره 
الستمرار  بالسخط  يشعر  وإذ  اإلع��الم،  ووسائط 
اجلنوني  القتل  في  عقاب  دون  من  "إس��رائ��ي��ل" 
واملسنني وغيرهم من  والنساء  املستمر لألطفال 

املدنيني في فلسطني.
وأكد املركز في بيانه،  على املقاصد واملبادئ 
الواردة في ميثاق األمم املتحدة، وإذ يؤكد أيضًا 
ع��ل��ى اإلع����الن ال��ع��امل��ي حل��ق��وق اإلن���س���ان، وإعالن 
العهد  إل���ى  ي��ش��ي��ر  وإذ  ف��ي��ي��ن��ا،  ع��م��ل  وب��رن��ام��ج 
والسياسية،  امل��دن��ي��ة  ب��احل��ق��وق  اخل���اص  ال��دول��ي 
ب��احل��ق��وق االقتصادية  اخل���اص  ال��دول��ي  وال��ع��ه��د 

واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، 
يسّلم  وإذ  اإلن��س��ان،  حقوق  صكوك  من  وغيرها 
اإلنسان  وح��ق��وق  والتنمية،  واألم���ن،  السلم  ب��أن 
إلى  املتحدة،وإذ يشير  أرك��ان منظومة األمم  هي 
آذار   15 امل���ؤرخ   ،251/60 العامة  اجلمعية  ق��رار 
2006، الذي قررت اجلمعية فيه أن يقوم مجلس 
حقوق اإلنسان )أ( مبعاجلة حاالت انتهاك حقوق 
اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية، 
وتقدمي توصيات بشأنها، )ب( وباالستجابة فورًا 
اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  الطارئة  احل��االت  في 
وبصكوك  املتحدة،  األمم  مبيثاق  يسترشد  وإذ 
اإلنساني  والقانون  الصلة،  ذات  اإلن��س��ان  حقوق 
الدولي، وبخاصة اتفاقيتي الهاي للعامني 1899 
و1907 بشأن قوانني وأعراف احلرب البرية التي 
حتظر مهاجمة وقصف السكان املدنيني واألهداف 
املدنية، وتبني االلتزامات بتوفير احلماية العامة 
من األخطار التي تنشأ عن العمليات العسكرية 
اإلغاثة  وم��واد  واملستشفيات،  املدنية،  لألهداف 
ووسائط النقل، وإذ يشير إلى التزامات األطراف 
املتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف املؤرخة 
12 آب للعام 1949 وفي البروتوكولني اإلضافيني 
ال��ت��زام كل  ب��ه��ا، وإذ ي��ؤك��د م��ن ج��دي��د  امللحقني 
طرف من األطراف السامية املتعاقدة في اتفاقية 
جنيف ب��ش��أن ح��م��اي��ة األش��خ��اص امل��دن��ي��ني في 
باتخاذ  الرابعة(  جنيف  )اتفاقية  احل��رب  وقت 
إجراء ضد األشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا 
لالتفاقية،  جسيمة  انتهاكات  بارتكاب  أم��روا  أو 
وإذ يشير إلى اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب 
أن  يؤكد  وإذ  اإلنسانية،  ضد  املرتكبة  واجلرائم 
الدولي  اإلنساني  والقانون  اإلنسان  حقوق  قانون 

متكامالن ومتآزران.
وشدد مركز "شمس"،  على أن احلق في احلياة 
يشكل أهم احلقوق األساسية من حقوق اإلنسان 
كلها، وإذ يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة التي 
تشكل انتهاكات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان 
حلقوق  النطاق  الواسعة  االنتهاكات  هالته  وإذ   ،

اإلنسان على يد "إسرائيل" هذه االنتهاكات التي 
أسفرت عن قتل وجرح املئات من املدنيني العزل، 
واخلاصة،  العامة  للممتلكات  كبير  تدمير  وعن 
وتشريد االالف من شدة إطالق القذائف والقصف 
ضد السكان املدنيني، ويدين استهداف املسعفني 
وجعلهم ضحايا ومنعهم حتى من انتشال جثث 
ال��ض��ح��اي��ا م��ن حت��ت ال���رك���ام، واس��ت��ه��داف مواقع 
األمم املتحدة والصحفيني واملدنيني،وعلى وجه 

التحديد الشيوخ واألطفال والنساء .
وط��ال��ب م��رك��ز "ش��م��س"،  إل��ى ض���رورة إلزام 
املجتمع الدولي السرائيل من أجل االمتثال امتثااًل 
فوريًا ودقيقًا اللتزاماتها القائمة مبوجب قانون 
حقوق اإلنسان، وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل، 
وال��ق��ان��ون اإلن��س��ان��ي ال���دول���ي ، وإل���ى ع���دم قيام 
"إسرائيل" مستقباًل  بأي عمليات عسكرية ضد 
السكان املدنيني واألهداف املدنية، هذه العمليات 
واالنتهاك  وال��ت��دم��ي��ر  ال��ق��ت��ل  إل���ى  ت����ؤدي  ال��ت��ي 
في ختام  املركز  ودع��ا  اإلن��س��ان.  اخلطير حلقوق 
بيانه،  إلى ضرورة  تشكيل  جلنة حتقيق رفيعة 
استهداف  في  التحقيق  أجل  من  وذل��ك  املستوى 
"إسرائيل" بشكل منهجي للمدنيني وقتلهم في 
فلسطني ؛وفحص أنواع األسلحة التي تستخدمها 
للقانون  األس��ل��ح��ة  ه���ذه  وام��ت��ث��ال  "إس���رائ���ي���ل" 
اإلسرائيلية  الهجمات  حجم  ال��دول��ي؛وت��ق��ي��ي��م 
وأثرها الفّتاك بحياة البشر واملمتلكات والهياكل 

األساسية احلساسة، والبيئة.
ويطالب األمني العام لألمم املتحدة  ومؤسساتها 
أن يوفرا جميع أشكال املساعدة اإلدارية والتقنية 
واللوجستية املطلوبة لتمكني جلنة التحقيق من 
إجناز واليتها بسرعة وكفاءة كما ويطالب املجتمع 
السلطة  بتزويد  عاجلة  بصفة  القيام  ال��دول��ي 
اإلنسانية  ب��امل��س��اع��دة  الفلسطينية  الوطنية 
واملالية لتمكينها من التصدي للكارثة اإلنسانية 
األشخاص  وإع���ادة  الضحايا،  وتأهيل  امل��ت��ردي��ة، 
املشردين إلى ديارهم، واستعادة الهياكل األساسية 

الضرورية.

مركز »شمس«: إسرائيل لن تستطيع اإلفالت
من العقاب على انتهاكاتها حلقوق اإلنسان

بيت حلم - جنيب فراج - اكد البيان اخلتامي ملؤمتر "القدس – السالم  
واحلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني " الذي اقامته جلنة القدس البرملانية 
واملجموعة البرملانية السويدية الفلسطينية وجميعهم اعضاء في البرملان 
السويدي  في العاصمة ستوكهولم يوم احلادي والعشرين من الشهر اجلاري ، 
"ان االعتداء االسرائيلي على قطاع غزة أعاد القضية الفلسطينية الى دائرة 
الضوء". واشار البيان الذي وصل نسخة منه ل�"ے" الى  ان الفلسطينيني 
حيثما وجدوا في القدس والضفة الغربية ومخيمات اللجوء وفي قطاع غزة 
يتعرضون لالعتداء  املستمر على حقوقهم الوطنية املشروعة على مدى أكثر 
من 45 عاما من احتالل اسرائيلي قمعي على مرأى من عالم متفرج على 

االعتداء الصارخ على آمال وتطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني".
وجاء في البيان " ان احلرب على قطاع غزة التي شنتها اسرائيل جاءت 
من أجل حتويل أنظار العالم عن ممارساتها الالشرعية في بناء املستوطنات 
ومنع التوصل حلل سلمي يفضي القامة دولة فلسطينية واحلؤول دون التوجه 
الى اجلمعية العامة للحصول على صفة عضو مراقب لفلسطني في األمم 
املتحدة" وقال البيان انه وبدون " القدس احملتلة كعاصمة وانسحاب اسرائيلي 
من كافة األراضي احملتلة ال مكان لقيام دولة فلسطينية  من أجل هذا انعقد 

مؤمترنا " القدس – السالم واحلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني ".
وادان املجتمعون  سياسة االستيطان  ومبدأ مصادرة األراضي  واالعتداء 
على احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني ؛ ومن أجل حل سلمي فإننا ومعنا 
التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  باستثناء  العالم  ودول  األوروبية  ال��دول 

ستكون محاصرة ندعم التوجه الى األمم املتحدة".
كما اكد املجتمعون ان اخلالفات في املجتمع الدولي وعدم توافق وجهات 
النظر وافتقاد التحرك الفاعل هو أمر كارثي اذ ان اسرائيل تتعامل بعنف 

واستخفاف مع مباديء حقوق االنسان و ترتكب جرائم ضد االنسانية وتتحدى 
الشرعية الدولية  وال تلتزم  بتنفيذ قرارات األمم املتحدة؛ وباملقابل نرى أنها 
حتظى بعالقة تفضيلية في االحتاد األوروبي  ما يجعلها متعن في سياستها 
االحتاللية. وشدد البيان على ضرورة التصدي بحزم للممارسات القمعية 
االسرائيلية لتعلم أننا جادون في مسعانا وأن ارتكابها جرائم ضد  االنسانية 
وحقوق الشعب املشروعة يستوجب حتميلها املسؤولية وال بد من معاقبة 
التحرك  عليها  السويد  فإن  وبالتالي  مخالفاتها  على  وجترميها  اسرائيل 
اجلرائم  من  والتحقق  االنسان  حقوق  أجل  من  املتحدة  األمم  أروق��ة  داخ��ل 

االسرائيلية ومحاسبتها.
كما شدد البيان على " ان حروب اسرائيل وسياستها االحتاللية  يجب 
أن تواجه مبزيد من التضامن  ملمارسة أقصى درجات الضغط على اسرائيل. 
علينا احلصول من احلكومة السويدية كخطوة أولى على تعهد مبنع تداول 
السلع املصنعة  في املستوطنات االسرائيلية في السوق السويدية. وعلينا 
التقدم في تضامننا بتدابير جديدة تكون فيها السويد في طليعة التضامن 

الدولي مع الشعب الفلسطيني".
طلب  دع��م  طالبها  كما  فلسطني.  ب��دول��ة  االع��ت��راف  السويد  وط��ال��ب  
العامة  فلسطني باحلصول على صفة مراقب في اجللسة املقبلة للجمعية 

في األمم املتحدة.
مبشاركة  السويدي  البرملان  قبة  حتت  انعقد  املؤمتر  ان  الى  هنا  يشار 
برملانني اوربيني ونشطاء مؤيدين  للقضية الفلسطينية وهو االجتماع االول 
من نوعه والذي يعتبر سابقة بهذا االجتاه حسب ما قاله فيكتور سماعنه 
املؤمتر تيسير خالد عضو  البرملانية، وقد شارك في  القدس  رئيس جلنة 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير والذي القى كلمة بهذه املناسبة. 

البيان اخلتامي ملؤمتر »القدس-السالم« املنعقد في ستوكهولم
يؤكد على أحقية فلسطني في نيل عضوية األمم املتحدة

فلسطني حتصد 3 جوائز في 
»منتدى الشباب العربي« بالقاهرة 

نابلس - عماد سعاده - اختتم وفد شبابي فلسطيني مشاركته في فعاليات املنتدى السنوي العاشر 
للشباب العربي للتنمية املتكاملة، الذي عقد في القاهرة  برعاية جامعة الدول العربية، ومركز االمم 

املتحدة لالعالم، بحصوله على عدد من جوائز املنتدى.
وسفراء   املنظمة،  اجلهات  املصرية بحضور  االوب��را  دار  في  املنتدى  اخلتامي ألعمال  احلفل  وجرى 

وممثلني عن كافة الدول العربية.
وحصد الوفد الفلسطيني 3 جوائز، االولى فاز بها مساعد مفوض التعبئة والتنظيم في حركة 
فتح للشؤون الشبابية عبد املنعم وهدان وهي جائزة التميز الشبابي العربي للعام 2012 في العمل 

الدبلوماسي. 
وفاز في اجلائزة الثانية ممثل فلسطني في املجلس عماد يونس الذي حصل على جائزة الريادة 
في العمل التطوعي الشبابي للعام 2012. وحصدت العداءة الفلسطينية ورود صواحلة اجلائزة الثالثة 

وهي جائزة التميز في العمل الرياضي العربي.
اجلوائز  هذه  على  فلسطني  "حصول  أن  غالية،  ابو  مشيرة  الدكتورة  املنتدى  رئيسة  واعتبرت 
هو داللة على  ان فلسطني تتقدم بجدارة في كافة الساحات العربية والدولية، وتعبر عن مستقبل 

قضيتها الوطنية العربية".
بدوره، اكد وهدان ان "حصول فلسطني على هذه اجلوائز، هو انتصار لقضية الشباب الفلسطيني، 
عملها  لتتويج  الفلسطينية  القيادة  لتوجة  دعما  وتاتي  الفلسطيني،  للشباب  تكرمي  مبثابة  هي 

الدبلوماسي بنيل االعتراف في دولة فلسطني في االمم املتحدة".
لقضيتهم  النتصارهم  ولشبابها  لفلسطني  تكرمي  هي  اجلوائز  "هذه  ان  يونس  قال  ناحيته،  من 

ومشروعهم الوطني".

جمعية التضامن تتفقد منزل
أسرة معدمة بهدف مساعدتها

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم - قام وفد من جمعية التضامن اخليرية بزيارة 
ميدانية الحد البيوت ضمن سلسلة اجلوالت امليدانية لبيوت األسر املعدمة وأسر األيتام في محافظة 

نابلس.
وقال رئيس جمعية التضامن الدكتور عالء مقبول ان البيت الذي متت زيارته شبه فارغ من األثاث، 
واألسرة التي تسكنه مكونة من خمسة اطفال، ويعمل رب االسرة عتاال، وتعتاش أسرته تارة من أهل 

اخلير وتارة من بعض الشواكل التي يجمعها من عمله.
واكد مقبول ان جمعية التضامن تسعى لتأثيث مثل هذه البيوت وإعادة ترميمها، الن املسكن هو من 
ابسط حقوق االنسان الذي يجد راحته فيه، مضيفا ان اجلمعية وبواسطة أهل اخلير تتطلع إلى رؤية 
جديدة ومفهوم أشمل من تقدمي الكفاالت املالية لأليتام، حيث تتطلع لتحسني اوضاع املسكن وترميم 

البيوت ليتم االرتقاء باحلالة املعيشية لألسر املستورة، وذلك من خالل زيارات ميدانية تفقدية.
ودعا مقبول اهل اخلير لدعم تلك العائالت، كما دعاهم ملرافقة طاقم اجلمعية لبيوت تلك االسر 
ان  العائالت تعيلها نساء بعد  أغلب تلك  ان  الى  األس��ر، منوها  املطلوب جتاه تلك  بالواجب  ليقوموا 

فقدن املعيل.

حركة فتح تكرم
مجلس قروي مسلية السابق

جنني -علي سمودي - نظمت حركة التحرير الفلسطيني فتح في قرية مسلية حفال تكرمييا 
ألعضاء املجلس القروي السابق بحضور عدد من وجهاء القرية والعديد من املؤسسات الرسمية 

واألهلية.
وألقى فاروق أبو الرب كلمة بالنيابة عن حركة فتح كما حتدث رئيس املجلس اجلديد محمد 
أبو الرب عن املعوقات التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي في وجه عملية بناء وتطوير الدولة 
الفلسطينية وأكد على مواصلة عملية البناء والتطوير من أجل الوصول إلى الدولة الفلسطينية  
املستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، مؤكدا دعم شعبنا للرئيس أبو مازن في توجهه إلى األمم 

املتحدة من أجل نيل العضوية غير الكاملة لدولة فلسطني .
وبدوره ، شكر سفيان أبو الرب بالنيابة عن املجلس القدمي القائمني على هذا احلفل ، وفي 
نهاية احلفل مت توزيع الشهادات التقديرية ألعضاء املجلس السابق من قبل حركة فتح وجمعية 

تنمية شباب مسلية.

منح وسام النسر األستيكي
لسفيرة فلسطني لدى املكسيك 

مكسيكو - وفا- قررت احلكومة املكسيكية منح سفيرة فلسطني في املكسيك رندة النابلسي وسام 
النسر األستيكي؛ تقديرا جلهودها في تثبيت العالقات الثنائية و تطويرها.

وأشادت وكيل وزارة اخلارجية املكسيكية لورديس اراندا خالل مأدبة غذاء اقامتها بهذا اخلصوص 
العادلة، كونها وسعت  والتزامها بقضية شعبها  النابلسي،  السفيرة  و إصرار  ال��وزارة مبثابرة  في مقر 

مجال عمل السفارة.
وتطرقت ارندا إلى دور النابلسي الفعال في قطاعات متعددة االتصال، سواء اجلامعات، أو اجلالية، 
أو رجال األعمال والوزارات املختلفة، عدا عن جهودها في البرملان، ومجلس الشيوخ، كانت محسوسة 

خالل السنتني املاضيتني.
وأشارت بقولها 'سفير يعطي 92 محاضرة في مختلف اجلامعات، واملراكز خالل سنتني، باإلضافة 
إلى سياسة التعريف بالثقافة والسينما والتراث والواقع احلياتي للشعب الفلسطيني، من املؤكد أن 

ذلك يبعث على الفخر'. وسيتم منح الوسام بعد اقراره من مجلس الشيوخ.

ورشة عمل في محافظة القدس
عن حقوق العمال  

القدس – ناقشت ورشة عمالية عقدت في االحتاد العام لعمال القدس امس قضية التنظيم النقابي 
للعمال بحضور اسحاق ابو صبيح مدير عام وزارة العمل وعدد من العمال والعامالت في قطاع البناء 

بالتعاون بني االحتاد العام فرع فلسطني واالحتاد العام فرع القدس ونقابة البناء واالخشاب. 
ورحب النقابي احمد شقير رئيس احتاد عمال فلسطني في القدس باملشاركني في الورشة التي ادارها 
بسام السالمية رئيس نقابة البناء، واشتملت على التعريف بالعمل النقابي وطبيعته وكيفية تنظيم 
وتأطير العمال من خالل جلان عمالية في مواقع العمل والنقابات املختلفة في اطار املفهوم الوطني 
العام للعمل النقابي في القدس الذي هو عمل جماهيري منظم ومستقل في اطار مؤسسة دميقراطية 

مستقلة تعنى بالعمال ومشاكلهم وظروف عملهم بهدف حتسينها وتطويرها. 
كما شارك ابو صبيح ممثل وزارة العمل  بتقدمي محاضرة عن حقوق العمال من احلد االدنى لالجور 

والضمان االجتماعي والتأمينات الوطنية وكافة احلقوق االساسية.
واوضح النقابي شقير ان احتاد العمل وضع خطة استراتيجية للنهوض بالنقابات من خالل ورشات 
عمل وفعاليات عديدة اخرى لتعريف العمال وتذكيرهم  بحقوقهم وكيفية احلصول عليها بالطرق 
القانونية.  واشار الى ان هذه النشاطات واحلراك النقابي في مدينة القدس هو ارهاص بقرب انطالق  

االنتخابات العامة في االطر النقابية املختلفة  التي تشهد ظروفا افضل من السابق.
من جانبه، اكد فؤاد خوري امني صندوق نقابة البناء على اهمية عقد مثل هذه الورشات لتوعية 

عمالنا وتعريفهم بدور نقاباتهم في الدفاع عن حقوقهم وصيانتها  وتكريسها.

حارس االراضي املقدسة يترأس االحتفال 
بعيد يسوع امللك والقديسة كاترينا

بيت حلم – من جورج زينه- ترأس حارس األراضي املقدسة بيير باتيستا بيتساباال في كنيسة 
القديسة كاترينا الرعوية في بيت حلم ، صباح امس ،  قداسا احتفاليا مبناسبة عيد يسوع امللك 
 ، الالتني في احملافظة  الرعوية شفيعة رعية  كاترينا  والقديسة  الكاثوليكي  العمل  شفيع مؤسسة 
مبشاركة االب مروان دعدس كاهن رعية الالتني ولفيف من االباء وجوقة الكنيسة . وحضر القداس 
، فيرا بابون رئيس بلدية بيت حلم والدكتور فكتور بطارسة رئيس البلدية السابق ورؤساء وأعضاء 
وممثلو  الكاثوليكي  العمل  ومؤسسة  الثالثة  الفرنسيسكانية  والرهبنة  االنطونية  اجلمعية  وممثلو 

واعضاء املؤسسات واجلمعيات وابناء الرعية .
وألقى األب مروان دعدس ، عظة حث فيها احلضور على االستعداد روحانيا في زمن املجيء الذي 
ابتدأ يوم امس ، بالصالة واحملبة والتسامح الستقبال عيد امليالد املجيد والسنة امليالدية اجلديدة 

وليكون أبناء الرعية في بيت حلم خير شهود مليالد السيد املسيح له املجد.
وقدم نبذة عن حياة القديسة كاترينا الشهيدة التي رفضت اخلضوع ألوامر االمبراطور الروماني 
الوثني مما دعاه الى إصدار أمر بقتلها حيث حالفتها النجاة في املرة األولى ومن ثم أمر بقطع رأسها 

فإستشهدت متمسكة بإميانها املسيحي دون خوف أو تعب أو وهن . 
الرعية وقدم  وفعاليات  ونوه بنشاطات  الكاثوليكي  العمل  وملؤسسة  الرعية  التهاني ألبناء  وقدم 

الشكر حلارس األراضي املقدسة لترؤسه القداس بهذه املناسبة .
وفي نهاية االحتفال ، تقبل حارس األراضي املقدسة التهاني مبناسبة العيد في قاعة اخلورانية .

من جهة اخرى ، اقامت مؤسسة العمل الكاثوليكي ، العديد من الفعاليات حيث قدم مسرح عناد 
مسرحية هادفة جتسد حقوق الطفل والواجبات امللقاة على العائلة واملجتمع ، من متثيل الفنان خالد 
املصو ورميي الساحوري ومهند مهنا ، اضافة الى الرسم على وجوه األطفال وفقرات ترفيهية بحضور 

عائالت الرعية .


