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جامعة النجاح الوطنية

كلية الهندسة وتكنولوجيا املعلومات
حتت رعاية األستاذ الدكتور رامي حمدالله رئيس اجلامعة 

وبالشراكة مع: نقابة املهندسني | غرفة جتارة وصناعة نابلس 

تتشرف كلية الهندسة وتكنولوجيا املعلومات بدعوتكم حلضور فعاليات

2013 معرض مشاريع التخرج الهندسية والتكنولوجية 
الذي سيتم إفتتاحه في مسرح األمير تركي، وسيقام املعرض على أرض كلية الهندسة 

في احلرم اجلامعي اجلديد صباح يوم األربعاء 2013/5/29 

• تسجيل احلضــــور: الساعة 9:00	

 • اجللسة اإلفتتاحية: الساعة 9:30	

• قص الشـــــــــــــــريط: الساعة 10:30	
لقد  لإلستثمار،  اجلــاهــزة  الريادية  واألفــكــار  املشاريع  عشرات  املعرض  يضم 
املشاريع،  هذه  تطوير  في  ومشرفوهم  هم  كاماًل  دراسيًا  عامًا  الطلبة  أمضى 
ومت عمل مناذج أولية ومجسمات لها في تخصصات الهندسة والتكنولوجيا، 

وبعضها حصل على براءات إختراع. 
مالحظة: هناك فرصة للشركات الهندسية والصناعية حلجز أجنحة مجانًا 

في املعرض، ولهذا الغرض يرجى اإلتصال بالرقم )0598910822(
)ecc@najah.edu( أو على البريد اإللكتروني 

رّبما فرصتك اليوم لتطوير مشروعك الخاص ... بزيارة هذا المعرض 
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روف مفروش لاليجار
» بطن الهوى / رام الله « 

3 غرف نوم  / حمام عدد ) 2 (  / غرفة 
طعام  / غرفة جلوس  / مطبخ مفتوح / 

برندات مفتوحة 200 متر
	•اطاللة جميلة 
	•مكيف وتدفئة 

	•مصعد 
للمراجعة :

0522656069 / 0599031133
Furnished Roof 

For Rent In Baten El-Hawa - Ramallah
3  Bedrooms , 2 Bathrooms , Dining Room 
, Living Room with a large Kitchen , 200 

square meters open terrace 
Supplied with air conditioning •	
Heating and Parking Space •	
And	magnificent	view	.•	

For more information please call:

0599031133  Or  0522656069

ز5/13)18(

فلسطني - رام الله البيرة - املنطقة الصناعية
تلفون 022404447 فاكس 022400512 جوال 0599228686

E-mail:	alitimad-co@hotmail.com

بعد اعتماد منتجاتنا من قبل اجلمعية امللكية واملواصفات واملقاييس االردنية
 ميكنكم احلصول على منتجاتنا في االردن على العنوان التالي:

بيادر وادي السير : 0795726262 »سمير«  ،،  0795817981 »محمد«
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جمعية حواء تعقد ندوة سياسية حول العودة 
 ن��اب��ل��س - ال�����رواد ل��ل��ص��ح��اف��ة واإلع�����ام - ع��ق��دت جمعية م��رك��ز ح��واء 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا إلح���ي���اء ذك���رى 
النكبة يف محافظة نابلس ام��س ن��دوة سياسية بعنوان "ال��ع��ودة حق 
وإرادة ش��ع��ب"، حضرها ع��دد م��ن ممثيل املؤسسات األهلية وفصائل 

العمل الوطني يف نابلس.  
وألقت رئيسة الهيئة اإلدارية لجمعية حواء غادة عبدالهادي كلمة 
أكدت خالها عىل قدسية حق العودة، وتمسك الشعب الفلسطيني 
بكل ذرة تراب عىل أرض فلسطني وعدم التفريط بها، ودعت القيادة 
الفلسطينية إىل توفري كل مقومات الصمود للشعب الفلسطيني فوق 
أرضه ملواجهة املخططات اإلسرائيلية الرامية إىل تهجريه من أرضه كما 

حدث يف عام النكبة 1948.
وأك����د م��ن��س��ق ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا إلح���ي���اء ذك����رى ال��ن��ك��ب��ة ورئ��ي��س 
م��رك��ز ي��اف��ا ال��ث��ق��ايف تيسري ن��ص��رال��ل��ه ال���ذي ادار ال��ن��دوة ع��ىل أه��م��ي��ة إح��ي��اء 
ذكرى النكبة يف كل عام لتعزيز ثقافة العودة يف أذهان أبناء الشعب 
الفلسطيني،واوضح أّن إسرائيل ال تزال تراهن عىل عامل الزمن وفرض 
وقائع جديدة عىل األرض بهدف نسيان أصحاب الحق لحقهم وتخليهم 
ع��ن��ه، إاّل اّن ذل���ك ال ي��م��ك��ن أن ي���ح���دث، ف��ح��ق ال���ع���ودة راس����خ ال يسقط 
بتقادم السنني عليه، وهو حق فردي وجماعي ال يجوز فيه اإلنابة أو 

التفاوض أو االستفتاء.
وت��ح��دث األم���ني ال��ع��ام لجبهة التحرير الفلسطينية ال��دك��ت��ور واص��ل 

أبو يوسف
ع���ن ت��ب��ادل��ي��ة األرايض ال��ت��ي ط��رح��ه��ا وف����د ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ل��ق��ائ��ه 
بوزير الخارجية األمرييك جون كريي، وقال أن منظمة التحرير يمكن 
أن ت���ت���ع���اط���ى م�����ع ه������ذه األف������ك������ار يف ح������ال ان����س����ح����اب ق��������وات االح������ت������ال م��ن 
األرايض املحتلة ع��ام 1967 وإق��ام��ة ال��دول��ة الفلسطينية املستقلة كاملة 
ال��س��ي��ادة عليها، ب��ش��رط أن ت��ك��ون ال��ت��ب��ادل��ي��ة بالقيمة وامل��ث��ل، وأك���د عىل 
املوقف الفلسطيني برفض العودة إىل طاولة املفاوضات إاّل بعد قيام 
إسرائيل بوقف االستيطان، واالعرتاف بمرجعية عملية وإقامة الدولة 

الفلسطينية املستقلة عليها، واإلفراج عن األسرى .
 واس�����ت�����ع�����رض م���ن���س���ق االئ������ت������اف ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ال����ع����امل����ي ل����ح����ق ال����ع����ودة 
سليمان فحماوي القوانني التي فرضتها اسرائيل عىل املواطنني داخل 
الخط األخضر، والتي كان آخرها قانون خصخصة األرايض والسماح 
ل�����أف�����راد ال���ي���ه���ود ب���االس���ت���ي���اء ع����ىل أرايض ال���اج���ئ���ني ب���ع���د أن ك�����ان ي��ح��ظ��ر 
عليهم ذلك، ألّن حكومة االحتال هي التي كانت تقوم بهذه املهمة، 

وقال أن الجماهري الفلسطينية يف الداخل ترفض رفضاً قاطعاً عملية 
تبادل األرايض بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، وأن موقف فلسطينيي 

الشتات يرفض ذلك أيضاً. 
 وتحدث مستشار مؤسسة الحق املحامي ناصر الريس، عن وجود 
إسرتاتيجية إسرائيلية ترتكز عىل ف��رض الوقائع عىل األرض من خال 
سرقة األرايض الفلسطينية وإقامة مستوطنات مكانها، والتمهيد لقبول 
امل��ج��ت��م��ع ال������دويل وأص����ح����اب ال���ح���ق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني ل��ل��ف��ك��رة وال���ع���م���ل عىل 
إقناعهم بالبحث عن حلول للبدء بتجزئة القضية وتقديم التنازالت، 
وانتقد عدم وجود خطة إسرتاتيجية فلسطينية وإنما التعامل مع ردات 
الفعل اإلسرائييل، والنظر إىل الحقوق الوطنية الفلسطينية من زاوية 
سياسية وليس من زاوية قانونية، مما يجعل من مسألة الرتاجع عن 

الثوابت الفلسطينية أمراً ممكناً.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ب��ادل��ي��ة م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ق��ان��ون��ي��ة، ق����ال أّن���ه���ا تعني 
ت��ق��دي��م م��ك��اف��أة م��ج��ان��ي��ة ل��اح��ت��ال اإلس��رائ��ي��يل ع��ىل م��م��ارس��ات��ه املستمرة 
وت�����ص�����رف�����ات�����ه ال������ت������ي ي����ف����رض����ه����ا ع�������ىل أرض ال���������واق���������ع، م�������ن خ���������ال االح�����ت�����ف�����اظ 
ب��امل��س��ت��وط��ن��ات ال����ك����رى، وض�����م م���دي���ن���ة ال����ق����دس ب��ش��ك��ل ك���ام���ل واح���ت���ف���اظ 
الفلسطينيني بسيطرة جزئية عىل القدس الشرقية، وهذا يعني تعزيز 
الوجود اإلسرائييل وتركيزه عىل األرض، مما ي��ؤدي إىل خلق بؤر نزاع 
دائمة مع املستوطنني، وسيمنع من تطور الدولة الفلسطينية يف حال 
إق��ام��ت��ه��ا، ع���دا ع��ن خ��ن��ق جميع امل���دن الفلسطينية وح��ص��اره��ا، وإف���ات 

مجرمي الحرب اإلسرائيليني من املحاكم الدولية.
 ام���������ا م����س����ت����ش����ار دي�������������وان ال������رئ������اس������ة ل�������ش�������ؤون ال�������ق�������دس امل�����ح�����ام�����ي اح����م����د 

الروييض 
فاستعرض م��ا تقوم ب��ه سلطات االح��ت��ال م��ن عملية تطهري عرقي 
م��رم��ج��ة ض��د الفلسطينيني يف ال��ق��دس ب��ه��دف ط��رده��م م��ن��ه��ا، ب��ع��د أن 

قامت بإغاق معظم املؤسسات الفلسطينية فيها.
ودعا إىل وضع خطة صمود فلسطينية ترتكز عىل مواصلة العمل 
السيايس لدعم صمود املقدسيني، وق��ي��ام ال��ع��رب واملسلمني باإليفاء 
ب���ال���ت���زام���ات���ه���م وت���ع���ه���دات���ه���م ال����ت����ي ق���ط���ع���وه���ا ع����ىل أن���ف���س���ه���م يف امل���ؤت���م���رات 
ال���ع���رب���ي���ة واإلس����ام����ي����ة، وال�����ب�����دء ب��ع��م��ل��ي��ة ت����وأم����ة ب����ني امل������دن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 

والعربية والقدس.
وقال أن القيادة الفلسطينية صمدت أمام الضغوط الدولية التي 
م��ورس��ت عليها يف ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة وال��ت��ي ك���ان نتيجتها ف���رض حصار 

مايل وسيايس عليها من بعض الدول الكرى.

ندوة بعنوان " النكبة ... التاريخ والمستقبل " 
ضمن فعاليات قالونيا 

 ال���ق���دس - م��ن��ى ال���ق���واس���م���ي - أق�����ام تجمع 
ش�����ب�����اب ع�������ائ�������دون ب����ال����ت����ع����اون م������ع م�����رك�����ز ي���ب���وس 
ال�����ث�����ق�����ايف ب�����ال�����ق�����دس م������س������اء أم���������س األول ن�������دوة 
ب����ع����ن����وان " ال���ن���ك���ب���ة ... ال����ت����اري����خ وامل���س���ت���ق���ب���ل " ، 
ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ق��ال��ون��ي��ا ... ع��ىل درب ال��ع��ودة 
، ب����ح����ض����ور ع�������دد م������ن ال����ش����خ����ص����ي����ات امل���ق���دس���ي���ة 
ورئ��������ي��������س م������ؤس������س������ة ال��������ق��������دس ل����ل����ت����ن����م����ي����ة أح����م����د 
جبارين ومديرها املحامي خالد زبارقة والشيخ 
ع����يل أب���وش���ي���خ���ة ، وت������وىل إدارة ال����ن����دوة ف����راس 

صباح من تجمع عائدون .
وت���ح���دث يف ال���ن���دوة م��دي��ر م��رك��ز ال���دراس���ات 
امل�������ع�������اص�������رة يف أم ال������ف������ح������م ص�������ال�������ح ل�����ط�����ف�����ي ع���ن 
تساؤل" هل إنتهت نكبة الشعب الفلسطيني 
؟ مؤكدا أن نكبة الشعب الفلسطيني لم تنته 
، وه��ي لم ترتكب يف ع��ام 1948 بل ب��دأت منذ 
أن وط���أت أق���دام االنجليز أرض��ن��ا وتنفيذها ما 
ي��س��م��ى وع����د ب��ل��ف��ور ، وح����ل امل���س���أل���ة ال��ي��ه��ودي��ة 

عىل حساب شعبنا الفلسطيني .
وق����ال : ل��ق��د إرت��ك��ب��ت ال��ع��ص��اب��ات 70 م��ج��زرة 
إستشهد خالها 15 ألف وخمسمائة وثاثون 
شهيدا ، وهدمت خمسمائة وثاثة عشر قرية 
و10 م����دن و70 ق��ب��ي��ل��ة ، وامل���ؤس���س���ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة 
ت��س��ي��ط��ر ح��ال��ي��ا ع���ىل 85 % م���ن ارض فلسطني 
التاريخية ، كما يوجد ما بني 6 إىل 7 مليون 
الج������������ئ يف ال����������داخ����������ل وال��������ش��������ت��������ات ، وم������������ع م���������رور 
السنوات بنت اسرائيل 480 مستوطنة ، يعيش 
ف���ي���ه���ا 573 أل�������ف م���س���ت���وط���ن ب���ال���ض���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة 

والقدس ، منها 270 مستوطنة بالقدس 
ون�����وه إىل إس���ت���م���رار ن��ك��ب��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

اسرائيل ويف الدول العربية .
وقال ان الشعب الفلسطيني أمام تحديات 
كبرية م��ن خ��ال حالة الفرقة وف��ق��دان األرض 
ال����ذي ي��ت��م ب��ش��ك��ل م��رم��ج وم��ن��ه��ج��ي م��ؤك��دا ان 
حق العودة ال يزول بالتقادم وتهويد األرض 

م���������رف���������وض ، ون���������رف���������ض س������ي������اس������ة ال����ت����ق����س����ي����م����ات 
لفلسطني. 

 وتحدث املحاضر يف جامعة بريزيت الدكتور 
إب�����راه�����ي�����م أب�����وج�����اب�����ر ع������ن ن�����ج�����اح�����ات وإخ�����ف�����اق�����ات 
امل���ش���روع ال��ص��ه��ي��وين يف ض���وء ال��ن��ك��ب��ة ، م��ؤك��دا 
أن����ه ب��ع��د 65 ع���ام���ا م���ن ال��ن��ك��ب��ة م���ا زال ال��ش��ع��ب 
الفلسطيني ي��ت��ذك��ر قضيته ، ول���م ول���ن ينىس 
قضيته ودماءه حتى لو بقي طفل فلسطيني 
واحد من 12 مليون ، وقال ان نجاح املشروع 
ال����ص����ه����ي����وين ج�������زيئ ف����ق����د ه�����زم�����ت اس�����رائ�����ي�����ل ع����ام 
، ويف  ل�����ب�����ن�����ان  ال������ل������ه يف  ح���������زب  أم�����������ام  و2006   2000
أعوام 2008 و 2009 و2012 هزمت يف غزة  كما لم 
ي��ت��م��ك��ن ال���ك���ي���ان م���ن اس���ت���ق���دام اغ���ل���ب ال���ي���ه���ود ، 
ولم يتمكن من إجتثاث الشعب الفلسطيني 
أو ت���ط���ب���ي���ق م���ق���ول���ة أرض ب�����ا ش���ع���ب ، وف���ش���ل 
يف إق��ن��اع ال��ي��ه��ود يف فلسطني بقابلية وج���وده 
، وت�������راج�������ع ع������ن األي�����دل�����وج�����ي�����ا ب����ش����ك����ل ن����س����ب����ي ، 
وال���ه���ج���رة امل��ع��اك��س��ة ل���خ���ارج ال���ك���ي���ان ت������زداد من 

عام آلخر .  
 واك����د ال��ن��اش��ط امل��ق��ديس ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف غيث 
أن أح��د مامح فشل امل��ش��روع الصهيوين هي 
ال���ذاك���رة الفلسطينية ، وق���ال : ه��ن��اك إع���رتاف 
ص�������ه�������ي�������وين ب���������إرت���������ك���������اب ج�������ري�������م�������ة ب�������ح�������ق ال�����ش�����ع�����ب 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي وت�����ري�����ره�����ا ب�������أق�������وال ت����ف����اؤل����ي����ة م��ن 
التاريخ ، بينما يخوض الشعب الفلسطيني 
ملحمة تاريخية وبطولة من النضال سميت 
ث���ورة وإن��ت��ف��اض��ة وح��رك��ة ت��ح��رر وط��ن��ي ، كذلك 

صمود الشعب وعدم إستسامه  .
وق�������ال غ���ي���ث : أن������ا أراه���������ن ب���ص���م���ود ال��ش��ع��ب 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي وم�����واص�����ل�����ة ك����ف����اح����ه وإن�����ت�����ص�����اره ، 
وامل���������ش���������روع االس�������رائ�������ي�������يل س�����ي�����ه�����زم ول���������ن ي���ص���م���د 
أم�����������ام م�������ش�������روع ال������ح������ق وال��������ع��������دل ، وي������ج������ب أن 
ن�������ك�������ون ح������ري������ص������ني ع��������ىل إن��������ع��������اش ال�����������ذاك�����������رة م���ن 
خ������ال ت��ع��م��ي��م��ه��ا ل����أج����ي����ال ال����ق����ادم����ة وال���ح���ش���د 

والتعبئة . 
واف��ت��ت��ح��ت ف��ع��ال��ي��ات ق��ال��ون��ي��ا ي����وم األرب���ع���اء 
، ب�����م�����ش�����ارك�����ة وزي�����������ر ش�����������ؤون ال�������ق�������دس امل����ح����اف����ظ 
ع����������دن����������ان ال������ح������س������ي������ن������ي وش�������خ�������ص�������ي�������ات م����ق����دس����ي����ة 
واهايل قرية قالونيا . وقال الحسيني ان مثل 
ه�������ذه ال����ف����ع����ال����ي����ات ت���س���ه���م يف اف������ش������ال امل���خ���ط���ط 
ال���ص���ه���ي���وين ، وه������ي دل����ي����ل ع�����ىل ف���ش���ل���ه اص������ا ، 
واض�������اف ان االح�����ت�����ال راه������ن ع����ىل م�����وت ال��ك��ب��ار 
ون����س����ي����ان ال����ص����غ����ار ، وه�������ذا امل�����ع�����رض وال���ن���ش���اط 
يثبتان بالوجه القاطع ان موت الكبار لم يؤثر 
عىل ذاكرة الصغار وان هؤالء الشباب يقومون 
ب����م����ح����ارب����ة امل������ش������روع ال������ه������ادف اىل دث�������ر ال����ت����اري����خ 

والحضارة العربية يف القدس وفلسطني .
واوض�����������ح ان ع���������ودة ال�����ح�����ق الص�����ح�����اب�����ه ق���ائ���م 
ال م�����ح�����ال�����ة ، وض����������������رورة ت����ع����م����ي����م ف������ك������رة ش����ب����اب 
عائدون لتكون شعار وعنوان املرحلة القادمة 
لكافة اب��ن��اء ال��ق��رى امل��ه��ج��رة وخ��اص��ة يف مدينة 

القدس .
 وألقى خالد الغول منسق املشاريع كلمة 
مركز يبوس مرحبا بأي مبادرة شبابية شبيهة 

واستعداد مركز يبوس الحتضانها. 
 وت���ح���دث ف����راس ص��ب��اح ع���ن ف��ك��رة التجمع 
وال�����س�����ب�����ب وراء اق������ام������ة م����ث����ل ه��������ذه ال���ف���ع���ال���ي���ات 
موضحا ان الهدف تجسيد العودة فعا واقعا 
عىل االرض وعدم االكتفاء باطاق الشعارات 
املطالبة باملحافظة عىل حق العودة من خال 
االرتباط الوثيق باالرض حيث يأيت هذا املعرض 
يف سياق مسرية العودة التي ابتدأها التجمع 

منذ اربعة اعوام .
 وأش���������ار ان ن���ك���ب���ة ق����ري����ة ق���ال���ون���ي���ا اب�����ت�����دأت يف 
الثاين عشر من نيسان 1948 وان والدة العودة 
ب��������دأت ع�������ام 2010 م�����ن خ�������ال اق�����ام�����ة ال���ن���ش���اط���ات 
والفعاليات يف قرية قالونيا مثل ترميم مقرة 

القرية التي تعرضت للتجريف .

"المبادرة الوطنية" تدعو للتراجع 
عن رفع قيمة الضريبة المضافة

رام الله - دع��ت حركة امل��ب��ادرة الوطنية الفلسطينية الحكومة اىل ال��رتاج��ع عن ق��راره��ا برفع 
قيمة الضريبة املضافة من 15% اىل 16%، والعمل عىل تخفيض الضرائب بدال من رفعها، "مراعاة 

للظروف االقتصادية واملعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني".
واع��رب��ت ال��ح��رك��ة ع��ن معارضتها ل��ل��ق��رار مل��ا يشكله م��ن ع��ب��ئ اض���ايف ع��ىل ال��ف��ئ��ات ال��ف��ق��رية التي 

تعاين االمرين جراء االرتفاعات املتتالية يف االسعار.
وقالت الحركة ان القرار يبني اىل الخطأ الذي ارتكب ازاء االلتزام باتفاق باريس االقتصادي 

الذي يجر الجانب الفلسطيني عىل رفع قيمة الضرائب كلما رفعتها اسرائيل.
واكدت حركة املبادرة الوطنية الفلسطينية ان قرار رفع الضريبة يشري اىل مدى الحاجة لتغيري 

السياسات االقتصادية والتحلل من اتفاق باريس املجحف بحقوق الشعب الفلسطيني.
واشارت اىل ان رفع قيمة الضريبة املضافة من قبل الحكومة يعود اىل قرار اسرائيل رفع قيمة 

تلك الضريبة من 17% اىل 18% رغم انه كانت هناك معارضة حيال رفع الضرائب.

إحياء الذكرى الـ65 للنكبة في 
كاتدرائية الملح بكولومبيا

بوغوتا - وفا- أحيت السفارة والجالية الفلسطينية يف كولومبيا، بالتعاون مع الحزب الليرايل 
الكولومبي، الذكرى ال�65 للنكبة، يف مهرجان خطابي أقيم يف كاتدرائية امللح إحدى أهم املعالم 

السياحية واألثرية والدينية يف بلدة زيباكريا الكولومبية.
وحضر املهرجان، وزير الداخلية الكولومبي فرناندو كاريو، وعمدة بلدة زيباكريا ماركو توليو 
سانشز، والهيئة القيادية العليا، وأعضاء من الرملان عن الحزب الليرايل، وقائد شرطة البلدة، 

وأعضاء الجالية الفلسطينية وطاقم السفارة.
وأكد الوزير الكولومبي كاريو يف كلمته باملهرجان تضامن باده مع الشعب الفلسطيني من 

أجل اسرتداد حقوقه، ودعمها لكافة الجهود لتحقيق السام العادل.
وشدد سفري فلسطني عماد جدع أن شعبنا يحيي ذكرى النكبة سنويا ليؤكد أنه لن يتخىل 
ع��ن حقه يف ال��ع��ودة ألن��ه ح��ق تاريخي وش��رع��ي وق��ان��وين ث��اب��ت وغ��ري ق��اب��ل للتصرف مستمد من 

القانون الدويل املعرتف به عاملياً وألنه حق ال يسقط بالتقادم مهما طالت املدة.
واس���ت���ع���رض ال���ت���ط���ورات ع���ىل ال��س��اح��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال���وض���ع ال��س��ي��ايس ال���راه���ن وال��ص��ع��وب��ات 
التي تمر بها العملية السياسية، محذرا من خطورة اإلجراءات االستيطانية الشرسة بالقدس 
املحتلة واملخططات اإلسرائيلية التي تهدف إىل تهويد املدينة وتغيري مامحها ووضع املزيد من 

العراقيل أمام عملية السام.
وق�����ال: إن 'ال���ق���ي���ادة وال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ث��اب��ت��ون ع���ىل ع���دم ال���ع���ودة إىل امل���ف���اوض���ات يف ظل 
استمرار الحكومة اإلسرائيلية بسياسة االستيطان وهدم املنازل واألسر والحصار'. وإن 'شعبنا 
سيستمر يف ن��ض��ال��ه وامل��ط��ال��ب��ة ب��ال��ح��ري��ة ح��ت��ى إق��ام��ة دول��ت��ه املستقلة ك��ام��ل��ة ال��س��ي��ادة وعاصمتها 

القدس الشريف' .
وقالت ممثلة الحزب الليرايل يف بيان أصدره الحزب: 'معاناة الشعب الفلسطيني ال يمكن 
أن تمر دون أن يتذكره العالم املتحضر. مئات اآلالف من الفلسطينيني من األطفال والبالغني 
الذين قتلوا خال 65 عاما من االحتال، واآلالف من األطفال عذبوا وخطفوا، إضافة إىل مئات 
اآلالف من املنازل واملمتلكات التي سرقت أو دمرت، ما يتوجب عىل املجتمع الدويل إدانة اإلبادة 

الجماعية التي يمارسها االحتال منذ 65 عاماً'.
وعرت عن تضامن الحزب الليرايل الكولومبي وتعاطفه مع شعب دولة فلسطني وحكومته 

ومؤسساته، معربة عن أملها بأن يعم السام الشرق األوسط، سام العدالة والقانون.
ودعا الحزب يف بيانه املجتمع الكولومبي واملدافعني عن الحرية وحقوق اإلنسانية، إلظهار 

التضامن مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل الجهود لتحقيق السام.

"بيت لحم فلسطينية" .. مبادرة 
شبابية للتأكيد على هوية المدينة

ب���ي���ت ل���ح���م - اط����ل����ق ع������دد م�����ن ال���ن���ش���ط���اء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني ام��������س، م������ب������ادرة ب����ع����ن����وان "ب����ي����ت ل��ح��م 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة"، ت���ق���وم ع���ىل ت���وزي���ع ق��م��ص��ان )يت ش�����ريت( ك��ت��ب ع��ل��ي��ه��ا "اح���ب���ك ي���ا ف��ل��س��ط��ني" ب��ال��ل��غ��ة 

االنجليزية عىل السياح األجانب الذين يزرون كنيسة املهد يف بيت لحم.
وق��ال عضو مبادرة "بيت لحم فلسطينية" محيسن العمارين ان فكرة اط��اق ه��ذه املبادرة 
جاءت ردا عىل محاوالت السلطات االسرائيلية املتواصلة لتهويد املدينة وطمس هويتها وتزوير 
تاريخها من خال ارسال مرشدين سياحيني يهود وإلباس بعض املجموعات السياحية مابس 

كتب عليها عبارات باللغة العرية.
واضاف العمارين "بدأنا نشاهد يف الفرتة األخرية سياحا أجانب يرتدون مابس مكتوب عليها 
شعارات ورم��وز اسرائيلية وبعض السياح يظنون أن بيت لحم مدينة إسرائيلية بسبب حملة 

التشويه التي يقوم بها االحتال".
بدوره، قال الناشط الشبابي معاذ اللحام: "نحن مجموعة من الشباب املتطوعني قمنا بهذا 
العمل بجهد ف��ردي لرنسل رس��ال��ة إىل العالم مفادها أن مهد املسيح عليه ال��س��ام بيت لحم 

فلسطينية وستبقى فلسطينية".
وأك���د ال��ل��ح��ام ان امل��ب��ادرة ال تقتصر فقط ع��ىل ت��وزي��ع ه��ذا القمصان مجانا وإن��م��ا ستشمل يف 

املستقبل العديد من الخطوات والفعاليات للتأكيد عىل هوية بيت لحم الفلسطينية.

أنشطة مجتمعية عدة في مخيم جنين 
جنني –عيل سمودي - نظمت جمعية الجليل للرعاية والتأهيل املجتمعي يف جنني انشطة 
م��ج��ت��م��ع��ي��ة ش��م��ل��ت ورش�����ة ع��م��ل ل��ل��م��ؤس��س��ات وأه������ايل أط���ف���ال ال��ش��ل��ل ال���دم���اغ���ي ، ب��ال��ت��ع��اون مع 
م��ؤس��س��ة س��ع��ي��د ال���خ���ريي���ة ووك����ال����ة ال���غ���وث ال���دول���ي���ة ، ت���ن���اول���ت واق�����ع وخ����دم����ات ال��ت��أه��ي��ل امل��ق��دم��ة 
ألطفال الشلل الدماغي يف جنني، وتحدث املشاركون عن  احتياجات األطفال يف املرحلة القادمة 
، وكذلك تعزيز االمكانيات والخرات يف مواجهة الصعوبات التي تعاين منها األسر وأطفالهم 
، مؤكدين ان��ه  أصبح باإلمكان التعامل مع خدمات التأهيل املقدمة ألطفال الشلل الدماغي 

وأسرهم ضمن خدمات التأهيل النوعية من خال جمعية الجليل يف جنني .
كما ونظمت الجمعية ورشة عمل مع شركة االتصاالت الفلسطينية بعنوان" اآلثار الصحية 
والبيئية ملحطات جوال –تعديل اتجاهات املجتمع السلبية نحو قطاع االتصاالت "، تناولت الوعي 
املجتمعي للمشاركني، وأهمية املشاركة املجتمعية يف تعزيز الدور التنموي لقطاع االتصاالت 

لصالح احتياجات املواطن الفلسطيني ودعم صموده .
وأش���رف ع��ىل ال��ورش��ة ال��دك��ت��ور غ��ان��دي م��ن��اص��رة رئ��ي��س قسم الهندسة الكهربائية يف جامعة 

البوليتكنيك، وشارك يف الورشة 35 مشاركا من الجنسني.

ورشة عمل في كلية الدعوة بقلقيلية 

حول "حرية الرأي والتعبير"
ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة/ غ���س���ان ال���ك���ت���وت/ ال�������رواد ل��ل��ص��ح��اف��ة 
واإلع��������������ام - ع����ق����د م�����رك�����ز إع����������ام ح�����ق�����وق اإلن�����س�����ان 
والديمقراطية "شمس" امس، ورشة عمل تحت 
ع���ن���وان "ح���ري���ة ال������رأي وال��ت��ع��ب��ري وال���ص���ح���اف���ة"، يف 

كلية الدعوة اإلسامية يف قلقيلية.
واف�����ت�����ت�����ح ال�������ورش�������ة إب�����راه�����ي�����م ال����ع����ب����د م������ن م���رك���ز 
"ش�������م�������س" ال������������ذي اوض������������ح أن ه���������ذه ال��������ورش��������ة ه���ي 
إح����دى ن��ش��اط��ات م���ش���روع ن��ش��ر وت��ع��زي��ز مفاهيم 
حقوق اإلنسان الذي ينفذه املركز بدعم وتمويل 
من الوكالة االسرتالية للتنمية الدولية، مقدما 
ت��ع��ري��ف��اً ب��م��رك��ز ش��م��س وب���امل���ش���روع وب��ن��ش��اط��ات��ه، 
وشكر إدارة وطلبة الكلية عىل املشاركة والتعاون. 
ب�������������دوره، رح�������ب ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال�������دع�������وة اإلس����ام����ي����ة 
الدكتور أحمد حجاز باملركز والحضور، مشدداً 
ع���ىل أه��م��ي��ة ال��ن��ش��اط��ات ال��ام��ن��ه��ج��ي��ة ودوره������ا يف 

صقل مهارات الطلبة.
م�����ن ج����ان����ب����ه، ق�������ال امل����������درب ب����ش����ار س���ل���ي���م���ان أن 
حرية الرأي والتعبري يمكن تعريفها بانها الحرية 
يف التعبري ع��ن األف��ك��ار واآلراء ع��ن ط��ري��ق الكام 
أو الكتابة أو عمل فني م��ن دون رق��اب��ة أو قيود 
ح��ك��وم��ي��ة، ب��ش��رط أن ال يمثل ط��ري��ق��ة ومضمون 
األف��ك��ار أو اآلراء م��ا يمكن اع��ت��ب��اره خ��رق��اً لقوانني 
وأعراف الدولة أو املجموعة التي سمحت بحرية 

ال���ت���ع���ب���ري، وي���ص���اح���ب ح���ري���ة ال�������رأي وال���ت���ع���ب���ري ع��ىل 
األغ����ل����ب ب���ع���ض أن��������واع ال���ح���ق���وق وال������ح������دود، م��ث��ل 
ح��ق ح��ري��ة ال��ع��ب��ادة، وح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة، وح��ري��ة 
ال���ت���ظ���اه���رات ال��س��ل��م��ي��ة. وق�����ال أن ال���ح���ق يف ح��ري��ة 
ال��رأي والتعبري عموماً هو الحق األس��ايس الذي 
ي����ش����ك����ل إح����������دى ال�����دع�����ائ�����م ال�����ج�����وه�����ري�����ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
ب���ك���ل  أن دور اإلع�������������ام  ال�����دي�����م�����ق�����راط�����ي، م�����وض�����ح�����اً 
أش���ك���ال���ه يف ال����دف����اع وال���ن���ه���وض ب���ح���ق���وق اإلن���س���ان 
ي����ت����م����ث����ل ب�����ال�����ع�����م�����ل ع��������ىل ت������وج������ي������ه ك�������اف�������ة ال������ط������اق������ات 
اإلعامية نحو معالجة هموم املجتمع وحاجاته 
امل���ت���زاي���دة، وإع���ط���اء م��س��اح��ة واس���ع���ة م���ن ال��ح��ري��ة 
لإلعام بوسائله املختلفة وضمان حق الوصول 
إىل املعلومة بشفافية ونشرها من دون أية قيود، 
والعمل عىل حث كافة املؤسسات الرسمية وغري 
ال��رس��م��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ع���ىل ت��س��ه��ي��ل ع��م��ل امل��ؤس��س��ات 
اإلعامية بما يكفل حريتها يف العمل الصحفي. 
وقال أن دور اإلعام يف نشر وتعزيز ثقافة حقوق 
اإلنسان يتمثل يف إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان 
من خال اإلعام، من خال تقديم االستشارات 
ال����ق����ان����ون����ي����ة وال����ت����ح����ق����ي����ق����ات وال�����ت�����ق�����اري�����ر ال���ص���ح���ف���ي���ة 
اإلخبارية واالستقصائية، والحمات اإلعامية 
والندوات الصحفية والدعاية واإلعان، وتقديم 
ال��ت��س��ه��ي��ات ال��ك��اف��ي��ة ل��ل��ح��ص��ول ع���ىل امل��ع��ل��وم��ات. 

وق����������ال س����ل����ي����م����ان أن ب����ع����ض امل��������ؤش��������رات ت����ك����م����ن يف 
دور اإلعام يف الدفاع عن حقوق اإلنسان الذي 
يتجىل يف رص���د االن��ت��ه��اك��ات وت��ع��زي��ز دور اإلع���ام 
يف امل��ح��اس��ب��ة وامل��راق��ب��ة وامل��س��اءل��ة، ويف املساهمة 
ال����ف����اع����ل����ة ب���خ���ف���ض وت���������رية ال������خ������اف������ات، م������ن خ����ال 
امل��ع��ال��ج��ة اإلع���ام���ي���ة امل��ه��ن��ي��ة ل��ل��ق��ض��اي��ا وامل��ش��ك��ات 
ال�����ق�����ائ�����م�����ة، ويف ت����ح����ري����ر اإلع�����ام�����ي�����ني م������ن ه���اج���س 
ال��رق��اب��ة ال��ذات��ي��ة السلبية، وب��ن��اء ع��اق��ات شراكة 
بني اإلعام ومؤسسات حقوق اإلنسان، وطرح 
ب��رام��ج حقوقية إعامية توعوية تثقيفية بهدف 

توفري ونشر الحد ثقافة حقوق اإلنسان.
ويف ختام الورشة، أوىص املشاركون بضرورة 
أن ت����خ����ص����ص وس�������ائ�������ل اإلع��������������ام م�����س�����اح�����ة ل���ت���ل���ق���ي 
ال���ش���ك���اوى ح����ول ان���ت���ه���اك���ات ح���ق���وق اإلن����س����ان، أو 
م��ن خ���ال ب��رام��ج تلفزيونية وإذاع���ي���ة أو م��ق��االت 
تتناول حقوق اإلنسان، وسن قانون حول حرية 
امل���ع���ل���وم���ات ي����ح����دد ب����وض����وح إج�����������راءات ال���ح���ص���ول 
عىل املعلومات وكذلك اإلجراءات التي تحد من 
الوصول إىل أنواع معينة من الوثائق، وضرورة 
م����واءم����ة أو س����ن ت���ش���ري���ع���ات ج����دي����دة ل���ه���ا ات���ص���ال 
مباشر باإلعام، وضرورة تعزيز وعي اإلعاميني 

بمفاهيم حقوق اإلنسان.


