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جدول الزيارات العائلية لشهر شباط 2013

تعلن اللجنة الدولية للصليب األحمر عن برنامج الزيارات العائلية لشهر شباط 2013:

تاريخ الزيارة محافظات الضفة الغربية الفئة السجن 
28 & 14 جنني،  قلقيلية،  طولكرم،  سلفيت،  نابلس، 

طوباس
أمني و مدني نيفي  م���اج���ني،  ج���ي���ف���ع���ون،  

تيرزا  الرملة نيتزان
21 & 7 أب���و دي����س، رام الله،   اخل��ل��ي��ل، ب��ي��ت حل����م،  

أريحا

12 & 26 جنني،  نابلس   قلقيلية،  طولكرم،  سلفيت، 
طوباس

أمني و مدني أوف���ي���ك، رمي��ون��ي��م، ه���درمي، 
هشارون

19 & 5 رام ال���ل���ه، أري���ح���ا، ، ب��ي��ت حل���م، أب���و دي���س، 
اخلليل 

6 & 20 بيت  ن��اب��ل��س،  قلقيلية،  ط��ول��ك��رم،  سلفيت، 
حلم، أبو ديس، اخلليل أمني و مدني الدامون

13 & 27 جنني، طوباس، رام الله، أريحا
االربعاء

االحد جميع مناطق الضفة الغربية  مدني موقوفني   /  مدني محكومني  تسلمون

19 & 5 نابلس، طولكرم، سلفيت، قلقيلية، رام الله، 
أريحا

أمني و مدني شطا، جلبوع
12 & 26 أب�����و دي������س، اخل���ل���ي���ل، جنني،  ب���ي���ت حل�����م، 

طوباس
6 & 20 اخلليل، جنني، طوباس

أمني و مدني اوهلي  دي���ك���ل،  ال��س��ب��ع،  ب��ئ��ر 
كيدار

13 & 27 نابلس، سلفيت، طولكرم، قلقيلية، اخلليل

4 & 20 رام الله، أريحا
11 & 25 بيت حلم، أبو ديس

4 & 18 اخلليل، بيت حلم، أبو ديس 

أمني

نفحا
3 & 17 جنني، طوباس  

14 رام الله، اريحا

رامون
10 نابلس
10 اخلليل

6 & 18 اخلليل، جنني ، طوباس
28 & 14 بيت حلم، ابو ديس

7 رام الله، اريحا
25 & 11 نابلس

21 رام الله، أريحا
أمني نفحا، رامون

3 & 17 سلفيت، طولكرم، قلقيلية  

5 & 19 رام الله، أريحا
أمني عسقالن

12 & 26 بيت  قلقيلية،  ط��ول��ك��رم،  سلفيت،  ن��اب��ل��س، 
حلم، أبو ديس، جنني، طوباس، اخلليل

12 & 26 قلقيلية، سلفيت

أمني 19 & 5مجدو  بيت حلم، اخلليل ، أبو ديس ،رام الله ،أريحا 
، طولكرم 

4 & 11 ،18 ،25 جنني، طوباس
6 & 13 ،20 ،27 نابلس 

12 رام الله، أريحا

أمني 
و إداري النقب 

17 قلقيلية، سلفيت، طولكرم
19 بيت حلم، أبو ديس

5 & 19 اخلليل
3 نابلس

10 جنني، طوباس
3 & 27 رام الله، أريحا

أمني عوفر
6 & 20 جنني،  نابلس،  طولكرم،  سلفيت،  قلقيلية، 

طوباس، رام الله، أريحا
3 & 17 اخلليل

10 اخلليل ،بيت حلم ،أبو ديس

نود لفت انتباهكم بان هذا البرنامج قابل للتغيير.
تعاونكم و تفهمكم يساعد موظفي اللجنة الدولية للصليب األحمر لتسهيل خدمتكم بشكل أفضل 
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اضخم حملة تنزيالت نهاية موسم تشهدها البالد

بق�������ي اربع����ة  اي����������������ام فق�������������ط ... حلمل���������������ة التنزي�������������الت

ش������ي������ك������ل  30 اج����������������������ز  روك�����������������س�����������������ي  ج��������������زم��������������ة 
ش���ي���ك���ل  45 ف�����خ�����م�����ة  ش�������ت�������وي  س�����ت�����ات�����ي  ب�����ي�����ج�����ام�����ة 
ب�  100 شيكل  3 Border Line كل  تريننچ بناتي والدي 
Border Line كل 2 ب�  100 شيكل تريننچ بناتي والدي محّير  
شيكل  80 »ك����اس����ت����رو«  رج����ال����ي  س���ت���ات���ي  ن���ف���خ  ج���اك���ي���ت 
شيكل  65 »ك����اس����ت����رو«  ش����ت����وي  ص������وف  رج����ال����ي  ب����ل����وزة 
ش���ي���ك���ل  50 ف����خ����م����ة  س�����ت�����ات�����ي   Bel berd ب������الي������ز 
شيكل  15 »دي����زن����ي«  ب��ن��ات��ي  والدي  ج���راب���ني  رب��ط��ت��ني 
ش���ي���ك���ل  3 ام������ري������ك������ي������ة  م���������ارك���������ة  م�����ش�����ك�����ل  م������ك������ي������اج 

رام الله شوبنچ  سنتر 
مدخل البيره - شارع رام الله القدس - قرب   عرابي  القصور الذهبية سابقا - جوال 0592117970

رام الله شوبنچ سنتر  
وتستمر عروض نهاية الشتاء

أي قطعة مولينكس 
أصلي فقط ب� 

150 شيكل

بيجامة ستاتي 
شتوي فخمة

 فقط ب� 45 شيكل

تريننچ بناتي والدي 
 Border Line
كل 3 ب�  100 شيكل

نابلس - الرواد للصحافة واإلعالم - أطلق معهد النجاح للطفولة التابع 
لكلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية، وعلى مدار يومني، 
أولى ورشاته التدريبية في مجال التربية اخلاصة بعنوان: "كيفية تعليم 

األطفال ذوي صعوبات التعلم".
وحضر الورشة ، مساعد عميد كلية الطب وعلوم الصحة للدراسات العليا 
الدكتورة سمر غزال ومدير معهد النجاح للطفولة الدكتور زاهر نزال ومديرة 
وحدة الروضة في املعهد ومدربة الورشة نارميان عثمان وممثلون عن املراكز 

ذات العالقة بذوي االحتياجات اخلاصة من املجتمع احمللي.
الورشة  من  االستفادة  لهم  ، متمنية  باحلضور  الدكتورة غزال  ورحبت 
بأقسامه  املعهد  ع��ن  تعريفيًا  ع��رض��ًا  ن��زال  الدكتور  ق��دم  ث��م  التدريبية، 

واألهداف التي وجد من أجلها.
وفي السياق ذاته، تابعت مدربة الورشة نارميان عثمان فعاليات اللقاء 
، وأوضحت أن تعليم وتدريب أي طفل ذي احتياج خاص على مهارة معينة 
أو  التدريب في جلسة فردية  كان  لذلك، سواء  التخطيط اجليد  يتطلب 

ضمن مجموعة صغيرة.

وأوضحت أنه مت تقسيم برنامج ورشة العمل إلى مرحلتني أساسيتني، 
األولى يتم فيها التعرف على األساليب السلوكية الصحيحة في تعليم مهارة 
جديدة من مهارات احلياة اليومية كالكالم، واألكل، والفهم، ومهارات اللبس، 
واستخدام النقود، وهذه املرحلة بدورها مقسمة إلى سبعة أجزاء كل منها 
يعرض أسلوبًا سلوكيًا معينًا، واملرحلة الثانية حملت في محتوياتها تطبيقًا 
عمليًا للمادة النظرية املتعلقة باملرحلة األولى. وأضافت عثمان ، أن ما مييز 
ورشة التدريب هو املوازنة بني املادة النظرية والعملية، حيث مت التركيز على 
اجلانب العملي من خالل أنشطة متعددة تضمنت التدرب على كتابة األهداف 

وجتزئتها، ومن ثم تقدميها دراميًا، ومناقشة أشرطة فيديو ونقدها.
تدريبية  ورش���ات  لسلسلة  ب��داي��ة  تعتبر  ه��ذه  العمل  ورش���ة  أن  ي��ذك��ر 
املصطلحات  على  التعرف  إل��ى  ه��دف��ت  وق��د  اخل��اص��ة،  التربية  م��ج��ال  ف��ي 
جللسة  كالتخطيط  والتطبيق،  املعنى  حيث  من  التدريب  في  املستخدمة 
كما  التدريب،  في  املستخدم  التوجيه  وأن��واع  املكافأة،  واستخدام  فردية، 
التدريبية بلغة سليمة  املشاركني من صياغة األهداف  إلى متكني  هدفت 

وجتزئتها وتطبيقها.

معهد النجاح للطفولة يعقد ورشة تدريبية
للعاملني في مجال االحتياجات اخلاصة

جنني � علي سمودي � نظمت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وجلنة 
االحمر في  الصليب  امام مقر  االس��رى  اعتصاما تضامنيا مع  امس  االسير 
جنني على شرف الذكرى اخلامسة لرحيل القائد القومي الوطني الدكتور 
القوى  جورج حبش مؤسس اجلبهة مبشاركة قادة وكوادر اجلبهة وممثلي 

وعدد من احملررين واهالي االسرى. 
ورفع املشاركون صور الراحل حبش واالمني العام الشهيد ابو علي مصطفى 

واالمني العام االسير احمد سعدات.
والقى عبد الله عفيف زكارنة كلمة اجلبهة، موضحا انها قررت التضامن 
املؤسس حلركة  القائد  ال��ث��ورة  حبش  االس��رى في ذك��رى رحيل حكيم  مع 
القوميني العرب واجلبهة الشعبية دعمهم والوفاء له وتعبيرا عن التمسك 

بدماء الشهداء الذين قضوا من أجل حترير فلسطني وحرية شعبها.
االحتالل  إنهاء  في  املباشرة  الوطنية  واملهمة  احلقوق  ان  زك��ارن��ة  وأك��د 
وجتسيد قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس تتطلب 
من كافة قوى الشعب السياسية واالجتماعية وبخاصة حركتي فتح وحماس 
تغليب التناقض الرئيس مع االحتالل، الذي ميعن في استيطانه وتهويده 

لألرض وإجرامه بحق اإلنسان واملقدسات. 
من  االنتقالية  الوطني  التوافق  حكومة  تشكيل  في  بالشروع  وطالب 
الكفاءات املستقلة لكسر احلصار وتوحيد املؤسسات وإعادة االعمار واإلعداد 
لالنتخابات واستعادة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية من اجلميع بإقرار 
قانون التمثيل النسبي الكامل وعلى أساسه الشروع في انتخابات تشريعية 
داخل الوطن وخارجه ملجلس وطني جديد يعيد االعتبار ملنظمة التحرير 

قائدًا وممثاًل  شرعيا وحيدا للشعب، ويرسخ ويجسد منجزاته املعمدة بالدم 
والتضحيات على أرض غزة بهزمية احلصار وفي األمم املتحدة برفع مكانة 

فلسطني فيها إلى دولة مراقبة.
فيها  حيا  كلمة  االس��الم��ي"،  "اجل��ه��اد  حركة  في  القيادي  احمل��رر  والقى 
اجلبهة ومواقفها وقادتها الذين قدموا مناذج للنضال والبطولة في مقثارعة 
االحتالل ، وحيا االسىرى وفي مقدمتهم املضربني واالمني العام سعدات، داعيا 
الكرامة  معركة  مساندة  نحو  بفعالية  والعمل  اجلماهيري  احلراك  لتعزيز 

والعزة التي يخوضها االسرى .
وسلم املعتصمون مذكرة للصليب االحمر، تضمنت نداء من جلنة االسير 
التقدمية  النقابي  العمل  وجبهة  الفلسطينية  امل��راة  وجلنة  الفلسطيني 
وجبهتي العمل الطالبي في جامعتي القدس املفتوحة والعربية االمريكية 
واحتاد جلان الطلبة الثانويني في محافظة جنني لكافة املؤسسات احلقوقية 
والدولية واالنسانية وعلى راسها الصليب االحمر بالتدخل الفوري والعاجل 
االنتهاكات  عبر  اسرانا  نحو  الزاحفة  البطيء  املوت  سياسة  وقف  اجل  من 
اليومية املتكررة مما حدا باالسرى للدفاع عن انسانيتهم وكرامتهم الوطنية 
باللجوء الى سياسية االضراب املفتوح عن الطعام الشعار   تلك املؤسسات 
والقوى والفعاليات بالظلم الواقع عليهم لعل وعسى ان تلقى خطوتهم هذه 
الدعم واالسناد واملتابعة احلثيثة مبا يليق وينسجم مع حجم املعاناة والقهر 

واحلرمان الذي يعانيه اسرانا وذويهم .
اسرانا  التي تضمن حقوق  الدولية  االتفاقيات  لتطبيق  املذكرة  ودعت 

وخاصة اتفاقية جنيف املوقعة من قبل االحتالل.

خالل اعتصام إحياء لذكرى احلكيم في جنني 

املطالبة باالفراج عن االسرى وحتقيق الوحدة الوطنية

طولكرم - مراسل "ے" اخلاص - نظمت جبهة النضال الشعبي 
في  "ف�����دا"   – الفلسطيني  الدميقراطي  االحت���اد  وح��زب  الفلسطيني 
فرصة   ، املصاحلة   "  : عنوان  حتت  مشتركة  سياسية  ن��دوة  احملافظة، 

أخيرة " وذلك في قاعة " النضال " مبدينة طولكرم  
وحتدث في الندوة كل من : فضل طهبوب عضو املكتب السياسي جلبهة 
النضال الشعبي ، سكرتير دائرة العالقات الوطنية والسياسية ، ومحمد 
حمارشة عضو املكتب السياسي حلزب "ف�دا" ، ود. حسن خريشة النائب 
الثاني لرئيس املجلس التشريعي ، وأدارها محمد علوش ، عضو اللجنة 

املركزية ، سكرتير جبهة النضال بطولكرم .
ودعا املتحدثون ، الى ضرورة توحيد اجلهود لترجمة اتفاق املصاحلة 
عبر  ملموسة  عملية  اج���راءات  خ��الل  م��ن  ال��واق��ع  ارض  على  الوطنية 
تشكيل حكومة التوافق الوطني ومباشرة عمل ومهام جلنة االنتخابات 
املركزية في قطاع غزة والتحضير إلجراء االنتخابات كمدخل حقيقي 

إلنهاء االنقسام .
االحتالل  س��وى  يخدم  ال  االنقسام  ان   ، الندوة  في  املتحدثون  وأك��د 
الوطنية  ال��وح��دة  داع���ني الجن���از   ، وأج��ن��دات��ه  وسياساته  االس��رائ��ي��ل��ي 
باعتبارها صمام امان احلقوق والثوابت الوطنية ، مطالبني بإدانة أي 
طرف يسعى باجتاه ادامة واقع ومظاهر االنقسام الذي شكل طعنة في 

خاصرة املشروع الوطني وطعنة لنضاالت وأحالم الشهداء واألسرى .

وأشار املتحدثون في الندوة ، الى ان لقاءات القاهرة يجب ان حتسم 
بإجتاه املصاحلة الوطنية واملجتمعية وتسوية كافة اخلالفات والتباينات 
التي تعيق مسيرة الوحدة واملصاحلة ، مؤكدين اهمية ممارسة الضغط 
الشعبي إللزام أي طرف من اطراف االنقسام لالذعان واالمتثال لإلرادة 

الوطنية وإرادة الشعب الفلسطيني .
الفصائل  التي جرت بني  السابقة  أن احل��وارات   ، املتحدثون  وأضاف 
الفلسطينية برعاية مصرية وعربية إلنهاء حالة االنقسام الداخلي ، قد 
ناقشت كافة القضايا اخلالفية وتوصلت إلى نقاط اتفاق وقواسم مشتركة 
، وحددت آليات للتنفيذ ، واقترحت جداول زمنية للتطبيق ، وكان آخر 
تلك االتفاقات : اتفاق القاهرة املوقع في الرابع من شهر أيار عام 2011م ، 
وإعالن الدوحة املوقع في السادس من شهر شباط 2012م ، مشددين على 
أن املطلوب إلجناز املصاحلة هو تطبيق ما مت االتفاق عليه دون مماطلة أو 
تسويف ، وبعيدًا عن اختالق األعذار للتهرب من استحقاقات املصاحلة . 
وثمنت مداخالت املتحدثني في الندوة ، اجلهود املصرية املبذولة إلجناز 
املصاحلة وإنهاء االنقسام ، ورحبت باللقاءات الفصائلية ، وأكدت على 
املوقف الداعي إلى تركيز كل اجلهود على التطبيق العملي ملا مت االتفاق 
، معتبرين أن حتقيق  للتنفيذ  ، وحتديد ج��داول زمنية ملزمة  عليه 
وسياسية  وطنية  إرادة  توفر  تتطلب  ملحة  وطنية  ض��رورة  املصاحلة 

حقيقية ال إلى جوالت حوار جديدة.

خالل ندوة سياسية بطولكرم .... 

املتحدثون يشددون على ضرورة توحيد اجلهود
لترجمة اتفاق املصاحلة على األرض 

الهالل األخضر الفلسطيني
قريباً في غزة

غزة - وقع وزير الصحة السابق د. باسم نعيم ورئيس منظمة الهالل األخضر التركي 
الفلسطيني كفرع للمنظمة  الهالل األخضر  اتفاقية لتأسيس منظمة  إحسان كرامان، 

التركية النامية.
وقال كرامان في بيان للمنظمة:" إن االتفاقية التي وقعت باألمس تتضمن تأسيس فرع 

لها في فلسطني، باإلضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في مجاالت عملها املختلفة".
وأضاف: "إن املنظمة تسعى إلى التوسع في أنشطتها دوليًا واالنتشار كمؤسسة منوذجية عاملية 

في مجال مكافحة املشروبات الكحولية والعقاقير املخدرة والتبغ".
من جانبه، عبر نعيم عن إعجابه بعمل اجلمعية ونشاطها، قائاًل: "إن العقاقير املخدرة تهرب 
إلى غزة عبر إسرائيل ، وتباع على أنها دواء ، مؤكدًا أن الشباب الفلسطيني مهدد جراء هذا األمر، 

ما يشدد على احلاجة لوجود مثل هذه املنظمة حلمايتهم.
وكان نعيم ، قد زار مقر املنظمة، خالل تواجده في تركيا ضمن وفد طبي فلسطيني من قطاع 
غزة سافر إلى احلدود التركية السورية قبل أيام في مهمة إنسانية خلدمة الالجئني السوريني 

على احلدود والفارين من احلرب الراهنة في البالد.

ورشة تدريبية في رام الله
حول »االعالم احلقوقي«  

رام الله – منى القواسمي -  نظم مركز احلق التطبيقي للقانون الدولي التابع ملؤسسة 
احلق مبقره مبدينة رام الله مؤخرا ورشة تدريبية بالتعاون مع " منظمة صحفيون من 
أجل حقوق اإلنسان الكندية "  حتت عنوان " اإلعالم احلقوقي والربط ما بني حقوق 
اإلنسان ووسائل اإلعالم " مبشاركة عدد من الباحثني احلقوقيني في مؤسسات فلسطينية 

مختلفة وإعالميني وإعالميات .
املركز  إهتمام  على  الدولي  للقانون  التطبيقي  احل��ق  مركز  مدير  أحمد  وس��ام  واك��د 
بتقوية قدرات الصحافيني في مجال حقوق االنسان ، إلفادة الصحفي مبهنته والقضية 

الفلسطينية .
وقال " نحن كمؤسسة احلق ومركز احلق التطبيقي يعد جزءا أساسيا من عملنا هو 
إيجاد الطرق لبناء قدرات الفئة املستهدفة التي نعمل معها ، وكلما مت تقوية قدراتها 

في هذا املجال ، يتم إحترام حقوق االنسان ."
اما عن مشاركة منظمة صحفيون من أجل حقوق االنسان الكندية ، أضاف " أن هناك 
فلسفة تشير إلى أهمية التعلم من ثقافة اآلخرين ، وجتربة كل مؤسسة ممكن ان تفيد 
املؤسسة األخرى ، وال نركز على املعلومات الداخلية فقط فمن املمكن أن وجهة النظر من 

اخلارج تفيدنا في عملنا ."
واملركز معا هي تبادل  املؤسسة  أن هناك نقطة رئيسية تركز عليها  الى  وأشار وسام 
املعلومات لتقوية اخلبرات ، ففي الوقت الذي نعني فيه بتقوية قدراتنا من قبل األجانب 
، نحن معنيون أيضا أن خبرتنا تساعد في تقوية معرفة األجنبي بالقضية ، واالستفادة 

منا على قدر إستفادتنا منهم . 
ومن جانبها ، قالت بوني ألني صحفية ومدربة في منظمة صحفيون من أجل حقوق 
لها  فلسطني  لكن   ، بالعالم  جدا  ض��روري  التدريب  هذا  أن  أعتقد   " الكندية  االنسان 
خصوصية ألنه يوجد فيها الكثير من االنتهاكات التي لها عالقة بحقوق االنسان ، ومن 
الضروري واألهمية أن يكون الصحفيني ملمني بالقوانني التي حتكم هذه االنتهاكات ، 
ويجب أن يعرفوا القانون الدولي حلقوق االنسان والقانون اإلنساني الدولي ، فالصحفيني 

تقع عليهم مسؤولية فردية في نقل االنتهاكات التي يروها للخارج . "
ونوهت بوني الى أنه لفت إنتباهها خالل الورشة التدريبية أن معظم الصحفيني ملمني 
بحقوق االنسان ويعرفون االنتهاكات األساسية ، قائلة " وفي نفس الوقت عندما تدرجنا 

في النقاش وجدت أن هناك نوع من التعقيد نتيجة صعوبة الوضع الذي يعيشونه ."
وأضافت " وفي أي بلد هناك حكومة واحدة ولكن في فلسطني يختلف الوضع ، حيث 

يحتاج الوضع ملساءلة أكثر من جهة ."
وأشارت الى أن هذا التدريب يعتبر مقدمة ملا ستقوم به في األيام القادمة ، في التعرف 

على االحتياجات املطلوبة وإمكانية أن تكون التدريبات مدتها أطول ونوعيتها أعمق .
وخالل الورشة التدريبية حتدثت الصحفية واملدربة بوني ألني عن منظمة صحفيون 
التقارير  إع��داد  مجال  في  وبرامجها  عملها  وكيفية  الكندية  االنسان  حقوق  أجل  من 

امليدانية وإقامة ورشات العمل ووضع املناهج في الكليات واجلامعات وغيرها . 
حقوقية  قصصا  استعرضت  وليبيريا  ومصر  ب��األردن  التدريب  في  جتربتها  وع��ن 
بالتغطية  توفرها  يجب  التي  األم��ور  إلى  وتطرقت   ، االنسان  بحقوق  مختصه  وأخبار 
 ، االنسان  والعالقة بحقوق  والتمكني  التمييز  واملساءلة وعدم  املشاركة  الصحفية منها 
وقراءة الصحفي للمصطلحات القانونية وحتويلها للغة مبسطة ، والسعي دوما للحصول 

على السبق الصحفي .
وأكدت بوني أهمية معرفة الصحفي حلقوق االنسان وسبب وجودها ، كذلك معرفته  
باإلعالن العاملي حلقوق االنسان ، التي من خاللها يتعرف الصحفي على حقوقه االعالمية 
، وتطرقت إلى القضايا املسموح بالكتابة عنها واألخرى املمنوعة في األراضي الفلسطينية 
، ونوهت إلى أهمية معرفة الصحفي لالعالم احلقوقي والعالقة بني االعالم االجتماعي 

وصحافة املواطنني واالعالم احلقوقي .
وقدم املستشار القانوني في مؤسسة احلق عصام عابدين مداخلة حول ضرورة توفر 
االنسان  قانون حقوق  واالط��الع على   ، االنسان  الصحفي بحقوق  واملعرفة لدى  الثقافة 
والدقة  املصداقية  الصحفي  إلكساب  وذل��ك   ، واالتفاقيات  والعهدين  العاملي  واإلع��الن 

والثقة بكتابته .
وتطرق إلى قانون نقابة الصحفيني وأهمية معرفة الصحفي باملواثيق الدولية حلقوق 

االنسان والدستور والتشريعات . ولفت إلى قانون النشر واملطبوعات لعام 1995 .
وأشار إلى أهمية إعداد التقارير املشتركة بني الصحفي واحلقوقي والقانوني من أجل 

املصداقية والدقة واحلماية .
وتخلل الورشة التدريبية النقاش واحلوار ، وفي نهايتها قدمت الصحفية بوني ألني 
الشهادات للمشاركني واملشاركات بالدورة . وقدم املدير وسام أحمد درع املؤسسة للصحفية 

بوني ألني 

 مركز »شمس« ينتج فيلما يرصد به أبرز 
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيني

جنني- علي سمودي - أنتج مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" فيلمًا 
وثائقيًا حول االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بعنوان "صفحات سوداء"، 

بهدف رصد االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة .
الفلسطيني  الشعب  حقوق  على  اإلسرائيلية  االنتهاكات  تأثير  م��دى  الفيلم  وب��ني 
بها  م��رت  التي  الرئيسية  األح��داث  الفيلم  ويسرد  الوطنية،  احلقوق  على  وخطورتها 
القضية الفلسطينية وذلك منذ بداية الهجرة االسرائيلية إلى فلسطني كما يبني الفيلم 

االنتهاكات اجلسيمة واالعتداءات االسرائيلية بحق املدنيني العزل.
ويبني الفيلم مدى انطباق القانون الدولي على األراضي الفلسطينية  التي تندرج 
حكمًا ضمن نطاق ومفهوم األراضي احملتلة، لكونها وجدت فعليًا حتت سيطرة وإدارة قوات 
أجنبية معادية اجتازتها باستخدامها للقوة دون وجه حق، وجنحت فعليًا بالسيطرة عليها 

وإدارتها من خالل إقامة حكومة عسكرية متارس دورها في حكم وإدارة هذه األراضي. 
ويوضح الفيلم السياسة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية احملتلة التي تتعارض 
متامًا مع القانون الدولي ملا تنطوي عليه من خرق واضح ألحكام اتفاقيات جنيف وألحكام 
امللحقني البروتوكولني اإلضافيني التفاقية جنيف 1949 م، وخاصة املادة 2/54 من امللحق 

األول واملادة 24 من امللحق الثاني اللتان حترمان االستيالء على املناطق الزراعية. 
كما إنها تشكل في الوقت نفسه خرقا ألحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وخاصة 
املادة 2/27 منه والتي تنص على أنه ال يجوز جتريد أحد من ملكه تعسفا، ولقرارات مجلس 

اآلمن وفي مقدمتها القرار رقم466 الصادر عن مجلس األمن في عام 1979 م. 

جامعة اخلليل تختتم ورشات حول 
اإلدارة الصفية وطرق التدريس

اخلليل - اختتم املجلس الثقافي البريطاني وقسم اللغة االجنليزية في جامعة اخلليل سلسلة 
من ورشات العمل ، لطلبة السنة الرابعة ، استمرت خمسة أيام حول اإلدارة الصفية وطرق التدريس 
في مركز املصادر الفرنسية في اجلامعة. حيث زار أندرو فوستر ، مدير البرامج التعليمية في 
املجلس الثقافي البريطاني ، ترافقه فاتن احلصري منسقة البرامج االجنليزية في املجلس ، اجلامعة 
واجتمعا مع رئيس قسم اللغة االجنليزية الدكتور محمد فراح ومنسق ورش العمل عبدالكرمي 

حداد واعضاء من الهيئة  التدريسية . 
وحضر ورشات العمل 25 طالبا وطالبة وعددًا من أعضاء الهيئة التدريسية من قسم اللغة 

االجنليزية ومركز اللغات. 
وفي نهاية الورش قام فوستر بتقدمي الشهادات للمشاركني، وشكر رئيس قسم اللغة 
االجنليزية ومنسق ورش العمل املدربة جوليتا شومنان واملجلس الثقافي على جهودهما 

إلجناح الورش .


