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مركز "شمس"  :اسرائيل هي الدولة الوحيدة في اإلحصاء الفلسطيني يشارك في مؤتمر العيدية في الخليل بين مؤيد ...ومتذمر!!....
العالم التي تنفذ عقوبة اإلعدام خارج نطاق المحكمة الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية

جنني – عيل سمودي  -دعا مركز إعالم حقوق
اإلنسان والديمقراطية "شمس" الدول التي ألغت
ع�ق��وب��ة اإلع ��دام م��ن ت�ش��ري�ع��ات�ه��ا ال��وط�ن�ي��ة بضرورة
القيام بحملة دبلوماسية اتجاه الدول التي ما زالت
تنفذ تلك العقوبة وإقناعها بضرورة التصويت يف
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون اول من
العام  2014إىل جانب إلغاء عقوبة اإلعدام ،
ك �م ��ا ودع � ��ا امل ��رك ��ز يف ذات ال� �ص ��دد مؤسسات
امل �ج �ت �م��ع امل � ��دين ويف م �ق��دم �ت �ه��ا م ��ؤس �س ��ات حقوق
اإلن � �س� ��ان ب � �ض� ��رورة ال �ض �غ ��ط ع� ل��ى ح �ك ��وم ��ات �ه ��ا من
أجل التصويت إىل جانب إلغاء عقوبة اإلع��دام يف
الجمعية العامة لألمم املتحدة ،كمقدمة إللغاء
عقوبة اإلعدام من تشريعاتها الوطنية .
جاء ذلك عرب بيان صحفي ،أصدره مركز إعالم
حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" ،بمناسبة
ال �ي ��وم ال �ع ��امل ��ي مل �ن��اه �ض��ة ع �ق ��وب ��ة اإلع � � ��دام ،والذي
ي �ص ��ادف غ� ��دا ،م ��ذك ��را أن ع ��دد ال � ��دول والواليات
ومناطق الحكم ال��ذايت التي ألغت عقوبة اإلعدام
ه� ��ي  ، 97وال� � � ��دول ال� �ت ��ي أل� �غ ��ت ع �ق ��وب ��ة اإلع� � ��دام
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ج��رائ��م ال �ح ��ق ال �ع ��ام ف �ع ��دده ��ا  ، 8أما
ال ��دول ال �ت��ي أل �غ��ت ع�ق��وب��ة اإلع� ��دام ب�ح�ك��م الواقع
(ل��م ت�ن�ف��ذ ال�ع�ق��وب��ة خ�ل�ال ال�ع�ش��ر س�ن��وات األخرية)
 ، 36وع��ن ال��دول ال�ت��ي تنفذ عقوبة اإلع��دام فهي
 57يف مقدمتها العراق والسعودية وإيران والصني
 ،أما دولة االحتالل فعىل الرغم من أنها ال تطبق
عقوبة اإلع��دام إال أنها الدولة الوحيدة يف العالم
ال �ت ��ي ت �ن �ف��ذ ع �ق��وب��ة اإلع � ��دام خ� ��ارج ن �ط ��اق املحكمة
م ��ن خ ل��ال االغ �ت �ي ��االت وال �ق �ت��ل ال�ع �م��د واستهداف
املدنيني العزل.
وقال املركز "أنها عقوبة ال يمكن الرجوع عنها
ح��ال تنفيذها ،كما إن�ه��ا تنتهك ال�ح��ق يف الحياة،
وه ��ي أق� ��رب م ��ا ت �ك ��ون ل�ل�ان �ت �ق��ام وال� �ث ��أر ،ف �ه��ي أداة

للقمع غري شرعية وغري عادلة ،وهي جريمة باسم
الدولة ترتكب بدم بارد وبسبق إصرار باسم العدالة
 ،أشبه ما تكون بعقوبة انتقام ص��ادرة عن قوس
املحكمة بلباس محتشم ".
َ
ذك ��ر م��رك��ز "ش �م��س" أن ب �ل��داً ش �غ��وف��اً بالقيم

اإلن�س��ان�ي��ة ،وع�ل�ى رأس�ه��ا ك��رام��ة اإلن �س��ان وقدسية
ال� �ح� �ي ��اة ،ك �ف �ل �س �ط�ي�ن ،ل ��م ي �ع ��د م �م �ك �ن ��اً أن ُيبقي
ع�ل�ى ع�ق��وب��ة اإلع� ��دام ض�م��ن م�ن�ظ��وم�ت��ه التشريعية
ال��وض �ع �ي��ة ،ل �ي��س ف �ق��ط ألن ح �ي��اة اإلن �س ��ان ،حتى
املجرم ،هي مقدسة ،بل أيضاً ألن العلم قد اثبت
انتفاء أية رابطة سببية بني تطور الجريمة ووجود
أو عدم وجود عقوبة اإلعدام .
واض ��اف "ان ه�ك��ذا ع�ق��وب��ة ،ف�ضل�اً ع��ن إزهاقها
لسلم العقوبات ال تعرف مثيالً لها يف أي تشريع
ج ��زايئ ،م��ن ش��أن�ه��ا أن ت�ن��زع س�ل�ط��ة ت�ق��دي��ر القايض
يف إن� � ��زال ال �ع �ق ��وب ��ة امل ل��ائ �م ��ة ب ��ال �ن �ظ ��ر ل� �ظ ��روف كل
ق �ض �ي ��ة ،ك �م ��ا ت �م �ن �ع ��ه م� ��ن ح� ��ق األخ� � ��ذ باألسباب
املخففة – إستناداً لقانون العقوبات -وذلك يحتم
ع�ل�ى ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ت �ع��دي��ل وإب � ��دال عقوبة
اإلع ��دام ب��ال�ع�ق��وب��ة ال�ت��ي ت�ل�ي�ه��ا يف س�ل��م العقوبات
وهي األشغال الشاقة املؤبدة.
وق ��ال امل��رك��ز "أن ه�ن��اك ح��اج��ة إىل ح��رك��ة قوية
نشطة داعمة لحقوق اإلن�س��ان ومناهضة لعقوبة
ّ
والكتاب،
اإلع� ��دام م ��ن ن�ش�ط��اء ح �ق��وق اإلن �س ��ان،
ورج ��ال ال��دي��ن ،وال�س�ي��اس�ي�ين ،وال�ف�ن��ان�ين ،ورجال
القانون والقضاة واملحامني ونقابتهم ،وإعالميني،
وم ��ؤس �س ��ات ح �ق��وق اإلن �س ��ان  ،وأع �ض ��اء املجلس
التشريعي ،واألحزاب السياسية ،ورجال الحكومة.
نحتاج إىل سياسيني وبرملانيني ومختصني يجيبون
ع�ل�ى ال �س ��ؤال ال �ت ��ايل :ه ��ل ع �ق��وب��ة اإلع � ��دام مجدية
وتمنع وقوع الجرائم وتوفر الحماية للمجتمع؟.
وب�ين مركز "شمس" ،أن عقوبة اإلع��دام تؤثر

ع�ل�ى ال �ف �ئ��ات األق ��ل ح �ظ��اً ب�ش�ك��ل خ ��اص .فالفقراء
وأف � ��راد األق �ل �ي ��ات أك ث��ر ت �ع��رض��اً ل�ع�ق��وب��ة اإلع � ��دام ،
وقال " بات واضحاً أن مثل هذه العقوبة القاسية
إشكالية بطبيعتها ،السيما ألنها ُتستخدم بشكل
غري متناسب ضد األشخاص األقل قدرة عىل الدفاع
عن أنفسهم ،والذين يعانون من التمييز عىل نطاق
أوس� ��ع .ف�ل�ا م �ن��اص م ��ن ال �ق ��ول أن ع �ق��وب��ة اإلعدام
ت�ع�ت�ب�ر ف �عل�اً ع �ن �ي �ف��اً ،وم ��ع أن أح ��د أك ب��ر التربيرات
ل�ع�ق��وب��ة اإلع ��دام يف أن�ه��ا تشكل رادع ��اً ض��د ارتكاب
أش��د ال�ج��رائ��م خ �ط��ورة .ول�ك��ن ه��ذه ال�ح�ج��ة ليست
م�ب�ن�ي��ة عل��ى ال�ح�ق�ي�ق��ة؛ ف�ل�ا ت��وج��د أدل��ة م�ق�ن�ع��ة عىل
أن ع�ق��وب��ة اإلع ��دام ت��ردع ال�ج��ري�م��ة أك�ث�ر م�م��ا تفعل
األشكال األخرى للعقوبات.
وأك ��د امل ��رك ��ز ع�ل�ى أن م ��ا دام ��ت ع �ق��وب��ة اإلعدام
ق ��ائ �م ��ة ،ف ��ان ��ه ال ي �م �ك ��ن أب� � ��داً ال �ت �خ �ل ��ص م ��ن خطر
إعدام األبرياء .ويف ختام بيانه الصحفي حيا مركز
"ش �م ��س" م ��ؤس �س ��ة "م� �ع ��اً" ض ��د ع �ق ��وب ��ة اإلع � ��دام
واالئتالف التونيس إللغاء عقوبة اإلعدام ،واملعهد
العربي لحقوق اإلنسان ،والتحالف الدويل ملناهضة
عقوبة اإلع��دام والتحالف العربي ملناهضة عقوبة
اإلعدام عىل جهودهم املتميزة وحركتهم الدؤوبة
إلل �غ ��اء ع�ق��وب��ة اإلع� ��دام م ��ن ال�ت�ش��ري�ع��ات الوطنية
م � ��ن خ �ل ��ال ك� �س ��ر ح� ��اج� ��ز ال� �ص� �م ��ت ح� � ��ول عقوبة
اإلع� ��دام .واوىص م��رك��ز "ش �م��س" ب �ض ��رورة البناء
ع�لى نتائج وت��وص�ي��ات املؤتمر اإلقليمي ض��د عقوبة
اإلع ��دام وال ��ذي ع�ق��د يف ت��ون��س ت�ح��ت ع �ن��وان "عىل
طريق إلغاء عقوبة اإلعدام" يف الفرتة الواقعة بني
 2014/9/27-26وال ��ذي ي��ؤس��س ل�ب�ن��اء ش ��راك ��ات بني
مؤسسات حقوق اإلنسان العربية ومثيالتها عىل
امل�س�ت��وى ال ��دويل ع�ل�ى ط��ري��ق إل�غ��اء ع�ق��وب��ة اإلعدام
من التشريعات الوطنية للدول التي ما زالت تحكم
وتنفذ عقوبة اإلعدام .

قضى  26عيدا خلف القضبان

والدة االسير حاتم محمود :عيدنا
يوم حريتهم وكسر القيود واجتماع الشمل

بيت لحم  -املنهل للصحافة واالع�لام  -نفذت املؤسسة الفلسطينية للتمكني والتنمية املحلية
"ري�ف��ورم" ل�ق��ا ًء توعويا بعنوان" ل��م يتوقف عند الفصل" ،وذل��ك يف اط��ار تمكني الفئات املهمشة،
وتعزيز الشراكة املجتمعية لجهة تحسني اليات صناعة السياسات العامة ،حيث يأيت هذا اللقاء
ٌ
املؤسسة.ونفذ اللقاء يف مركز شباب مخيم عايدة،
ضمن أنشطة مشروع مساحة عمل الذي تنفذه
بحضور محمود زواه��رة عن محافظة بيت لحم ،ونضال العزة مدير مركز بديل ،وكريم عساكرة
م��دي��ر قسم األخ�ب��ار يف وك��ال��ة م�ع��اً ،وال�ع��دي��د م��ن اه��ايل املخيم وال�ن��اش�ط�ين ال�ش�ب��اب ،حيث استهل
زواه��ره ال�ل�ق��اء بمجموعة م��ن األرق��ام واالح�ص��ائ�ي��ات ال�ت��ي تبني م��دى ت��أث�ير ال�ج��دار ع�لى اه��ايل مخيم
ع��اي��دة ل�لاج�ئ�ين ،مبيناً دور املحافظة يف م�ق��اوم��ة ج��دار الفصل العنصري ومستقرئاً مجموعة من
السياسات التي تم وضعها لذلك ،وأشار زواهرة الـی ضرورة تكريس الجهود القانونية التي كفلت
حريات االنسان الفلسطيني يف محاربة هذا الجدار .وعن أثر الجدار الذي لم يكتف بالفصل تحدث
ال�ع��زة ،واص�ف��اُ االث ��ار السلبية ل��وج��ود ه��ذا ال�ج��دار ع�لى س�ك��ان مخيم ع��اي��دة ،م��رك��زاً يف ح��دي�ث��ه عىل
االطفال وما يعانونه يف داخل املخيم حيث سلب الجدار منهم ابسط حقوقهم املرتبطة باملساحات
االم�ن��ة وحقهم يف اللعب واالث��ار التي ترتبت ع�لى العملية التعليمية ،وص��والً اىل الحق يف الحياة
والعيش الكريم.وتحدث عساكرة عن اهمية دور االعالم الفلسطيني يف تسليط الضوء عىل قضية
الجدار معرباً عن أسفه اثر تقصري بعض املؤسسات االعالمية يف هذا الصدد ،وأضاف أنهم باشروا
باتخاذ خ�ط��وات جدية لنشر واث��ارة ال��رأي ال�ع��ام ال��دويل ات�ج��اه ه��ذه القضية والرتكيز ع�لى الروايات
االنسانية التي تعرض شكل هذه املعاناة التي تجسد الواقع املرير الذي يعيشه الفلسطينيون.وركز
الحضور عىل القصص االنسانية التي ترتبت عىل عملية الفصل وعىل منظومة االحتياجات األساسية
االنسانية التي هددها هذا الجدار ،وش��ددوا عىل مدى خطورته عىل حياة الفلسطيني ليس فقط
كونه يحد من حريته ،واحتياجاته االنسانيه األساسية وانما كونه يهدد السلم املجتمعي يف املناطق
املجاورة مرتباً ضنكاً اخر عىل حياة الفلسطينيني ،ومهدداً مساحات كبرية كانت تستخدم للزراعة
وال�ك�ف��اي��ة ال��ذات�ي��ة ،وأض��اف محمد أب��و س��رور أح��د م�ش��اريك امل�ش��روع أن ه��ذا ال�ج�س��م اص�ب��ح معاناة
يومية ألهايل املخيم ،وحوُل شكل الحياة البسيطة التي كان يعيشها أهل املخيم ،اىل حياة خوف
وقلق مستدمان ،واختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات التي ركزت عىل ضرروة نشر تأثري الجدار
عىل املستوى الدويل وتحديدا مؤسسات حقوق االنسان بصورة قصص انسانية.ويذكر أن مشروع
م�س��اح��ة ع�م��ل ي��أيت يف إط ��ار ت�ع��زي��ز م�ش��ارك��ة ال�ش�ب��اب وال�ن�س��اء يف ال�ح�ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة واالجتماعية،
بمأسسة ال�ت�غ�ير ال��ذي ت��م تحقيقه يف ق��درات امل�ج�م��وع��ات املستهدفة م��ن خ�ل�ال إي�ج��اد ب�ن��ى نظامية
قادرة عىل االستجابة الحتياجات تلك الفئات.
 - )21( 10/8م

االحتالل باالعتقال مرات عديدة  ،املرة االوىل عام
،1987وع �ن��دم��ا ان��دل�ع��ت االن�ت�ف��اض��ة االوىل  ،واصل
ال �ك �ف��اح وم �ق��ارع��ة االح �تل��ال  ،ف �ت �ك��ررت اعتقاالته
وص �م ��وده وت �ض �ح �ي��ات��ه خ �ل��ف ال �ق �ض �ب��ان بي��ن اعوام
 1989و." 1993
ع �ق��ب ان � ��دالع ان �ت �ف��اض��ة االق� ص��ى  ،ب� ��دات قوات
االحتالل بمالحقة حاتم  ،ويقول شقيقه يسري "
رح�ل��ة االع�ت�ق��ال  ،ع��ززت قيم النضال وزرع��ت روح
االيمان يف اعماقه  ،فكان من اوائل الذين ادرجت
اسمائهم ضمن قوائم املطلوبني يف محافظة الخليل
ب�س�ب��ب دوره ال �ب��ارز يف االن�ت�ف��اض��ة ،وم�س��اه�م�ت��ه يف
تأسيس كتائب شهداء االقىص" ،ويضيف " لم تنل
منه التهديدات  ،وكلما ت��زاي��دات امل��داه�م��ات ملنزلنا
يتمسك بقراره الوطني ورفض االستسالم والتخيل
عن واجبه  ،وعىل عىل مدار عامني ،نجا من عدة
محاوالت اغتيال واعتقال ".
يتذكر يسرى لحظات اعتقال شقيقه حاتم يف

لقاء توعوي حول تاثير
جدار الفصل على مخيم عايدة

أجمل مظاهر العيد

وترى روان جميل ،بالعيدية من أجمل مظاهر
ال �ع �ي ��د ،ت �ض �ف��ي ع ل��ى ال �ع �ي ��د ل ��ون ��ا ج �م ��ال �ي ��ا يرسم
البسمة عىل الشفاه وتدخل الفرح عىل القلوب،
مشرية اىل أن هذه العادة يجب أن تبقى وتستمر،
ألنها أحيانا تسد الرمق ،وهي حق املرأة عىل أهلها
لو كانت غنية أو فقرية.
وأض� ��اف� ��ت ،أن م ��راع ��اة ال� �ظ ��روف االقتصادية
لألقارب واجب ،مؤكدة لو أن أحد أقاربها وضعه
املادي سيئ ال تتواىن عن إعادتها عىل شكل هدية،
م�ش�يرة ل�ظ��اه��رة بعض األزواج اخ��ذ عيديه زوجته
رغما عنها.
وت� �ب ي��ن ج �ي �ه ��ان ع� �ي س��ى ،أن ال �ع �ي ��دي ��ة يف ظل
األوضاع والظروف الصعبة ،يجب أن تقتصر عىل
األق � ��ارب م ��ن ال ��درج ��ة األوىل ،أي أن ي �ت��م تقديم
ال�ع�ي��دي��ة ل�ل�أخ��ت وب�ن��ت األخ ��ت وب�ن��ت األخ واألم،
م �ش�ي�رة اىل أن ال �ع �ي��دي��ة ت �ت �ف ��اوت ح �س��ب الطبقة
االجتماعية.وأكدت ،أنه لو أحد أقاربها فقريا لن
ت��أخ��ذ م�ن��ه ال�ع�ي��دي��ة ول ��ن ت�ق�ب�ل�ه��ا م�ن��ه ،م�ش�ي�رة أنه
يجب أن يكون هناك اتفاق عىل ذلك دون أي حرج،
م��ؤك��دة أن ح�ض��ور األه ��ل ي�ف��رح�ه��ا أك�ث�ر م��ن تسلم
العيدية ،الفتة إىل أن بعض النساء تدفع لزوجها
بعض املال ليقوم بمعايدة أهلها.
وأش� � ��ارت ع �ي�س�ى اىل ،أن ال �ك �ث�ي�ر م ��ن النساء
تنتظرن العيدية بفارغ الصرب حتى تقوم بتجديدات
تريدها داخل منزلها وبالذات إذا كانت ال تعمل،
متمنية من الله أن تستمر هذه العادة.

عادة ال تحبها!!

وأوضحت رزان جهاد " أم احمد" ،أن العيدية
ع ��ادة وت�ق�ل�ي��د ال ت�ح�ب�ه��ا ،م�ت�س��ائ�ل��ة م ��اذا ي�ع�ن��ي أن
ي ��زور ال��رج��ل م�ح��ارم��ه وي�س�ل�م�ه��ن ال�ع�ي��دي��ة مؤكدة
ان الزيارة كافية والعيدية غري ضرورية.
وت ��واف ��ق أم ع �ب ��ادة ،أم اح �م ��د ،ب��أن �ه��ا ال تحب
هذه العادة نهائيا ،وال تحبها وال تحب ان يعطيها
أح ��د ش �ي �ئ��ا ،م�ض�ي�ف��ة أن ��ه ال ي �ج��ب أن ن �ع �ت��ب عىل
أحد يف هذه الفرتة العصيبة فالوضع االقتصادي
ال يرحم أحدا.
وأض��اف��ت ،أن��ه ي�ج��ب أن ت�ك��ون عالقتها باألهل
ق��وي��ه ب��دون ق�ي��ود ،ف�ل��و ك��ان��ت ه��دي��ة بسيطة فهذا

إعـالن وظيفة شـاغـرة

تعلن جلنة إعمار اخلليل عن حاجتها مللء وظيفة مدير/ة برنامج املتابعات
القانونية ،وفق املؤهالت التالية:
•ب�ك��ال��وري��وس ف��ي أح��د م�ج��االت العلوم اإلنسانية أو اإلدارة أو القانون
ويفضل من حملة شهادة الدراسات العليا.
•خبرة عملية في مجال إدارة برامج أومشاريع ذات صلة بحماية أو تنمية
املجتمع ال تقل عن خمس سنوات.
•خبرة عالية في مجال إدارة املوارد البشرية واإلدارة املالية.
•خبرة في مجال متابعة وتنفيذ وتقييم املشاريع.
•مهارة إعداد التقارير الفنية واملالية واخلطط اإلستراتيجية والتنفيذية
باللغة االجنليزية.
•إتقان اللغة االجنليزية بشكل ممتاز قراءة وكتابة ومحادثة.
•دراية جيدة بالواقع السياسي والقانوني ملدينة اخلليل وبلدتها القدمية
بشكل خاص.
•القدرة على استخدام احلاسوب وخاصة برنامج() word،excel

الوثائق املطلوبة-:

التزام وقيد

وي� ��رى م ��اج ��د م �ح �م��د ع �م ��ر ،أن ال �ع �ي��دي��ة تثقل
الكاهل ،مشريا اىل إنه خصص أكرث من نصف راتبه
كعيديات لقريبات ،حيث حدد لوالدته  50شيكال
ول �ك��ل واح� ��دة م ��ن ش�ق�ي�ق��ات��ه ال �س��ت  20ش�ي�ك�ل�ا من
اق��ارب  ،الفتا اىل أنه أحيانا ال يشرتي مستلزمات
ال�ع�ي��د وال ي�ف��ي بمتطلبات ال�ح�ي��اة ب�س�ب��ب العيدية
التي هي التزام وقيد ،داعيا إىل تقليص هذه العادة
وان تقتصر عىل األخوات فقط ال غري.
وأكد سعدي عبد الحافظ ،أن العيديه نوع من
أن ��واع االل �ت��زام م��ع إن�ه��ا أح��د أش�ك��ال ص�ل��ة الرحم،
ول �ك �ن �ه��ا ت �ش �ك��ل ع �ب �ئ��ا اق �ت �ص ��ادي ��ا يف اآلون � ��ة األخرية
ل�ت ��ردي ال ��وض ��ع االق �ت �ص ��ادي ،م �شي��را اىل أن ��ه يحز
بالنفس أن ب�ع��ض األرح ��ام ال يعجبها امل�ب�ل��غ الذي
يقدم لها كعيديه.

جميلة جدا

وق ��ال ع ��دى داود ،أن ال �ع �ي��دي��ه ج�م�ي�ل��ه جدا،
موضحا أنه يتفرغ أيام العيد لصلة أرحامه بسبب
انشغاالته طوال العام ،وأن هذا حق عليه يجب اال
يقصر فيه ،مضيفا كما هو جميل أن تبذل الجهد
وت ��أيت ل�ت�ع�ط��ي ال�ع�ي��دي��ة ط��وع��ا ل�ل�أق ��ارب ،م��ا يوطد
ويقوي العالقات بني االقارب.
وأض � ��اف ،أن اإلن �س ��ان ال ي��دف��ع ال �ع �ي��دي��ه النها
زي� � ��ادة م � ��ال ب� ��ل الن �ه ��ا واج � ��ب ع �ل �ي ��ه ل �ت �ق ��وي ��ة صلة

جرب خاطر

وب� �ن� �ظ ��ر م �ح �م ��د م � ��اه � ��ر ،ال� �ع� �ي ��دي ��ه ه � ��ي "جربة
خاطر" ،ودعم معنوي اكرث من مادي ويجب عىل
كل واحد أن يتذكر أرحامه وحسب قدرته ،مؤكدا
ع�ل�ى اس�ت�م��رار ال�ع�ي��دي��ه ف�ه��ي ت�ب�ن��ي ع�ل�اق��ة ال ��ود بني
األهل واألقارب.

عادة حميدة

وق��ال��ت امل��ؤرخ��ة م�ك��رم ال�ق�ص��راوي ،أن العيديه
ه��ي ع ��ادة ح�م�ي��دة م�ت��أص�ل��ة يف امل�ج�ت�م��ع اإلسالمي
ومستحبه ،وغ��دت من ال�ع��ادات واالع��راف التي ال
ي�م�ك��ن االس�ت�غ�ن��اء ع�ن�ه��ا ،أن�ه��ا م��وج��ودة يف معظم
البلدان العربية ،وترتكز يف بالد الشام التي تهتم
ب�ه��ا اك�ث�ر م��ن غ�يره��ا.وأوض�ح��ت ،أن ت��اري��خ العيديه
ي��رج��ع اىل ال�ع�ه��د ال�ف��اط�م��ي ف�ه��ي ق��دي�م��ة ،لتوطيد
ص�ل��ة ال��رح��م ،وان��ه ي�م�ك��ن أن ت�ك��ون ال�ع�ي��دي��ة هدية
ع�ي�ن�ي��ة ول �ي��س ش��رط��ا ن �ق ��دا ،وي �ج��ب ان ن ��راع ��ي بأن
ال �ل��ه ال ي�ك�ل��ف ن�ف�س��ا اال وس�ع�ه��ا وعل��ى االق� ��ارب ان
يراعوا ذلك ،مؤكدة انها تعترب مرهقة لذوي الدخل
املحدود ،كما انه يجب أن ال تدخل يف باب النفاق،
م ��ؤك ��دة ان �ه��ا م ��ع اس �ت �م��رار ه ��ذه ال �ع ��ادة الن �ه��ا أحد
مظاهر صلة الرحم.

زيارة وفد «الردال النرويجية» لمدارس أريحا

اريحا  -يف إطار عالقة التوأمة بني بلدية أريحا وبلدية الردال الرنويجية  ،وضمن برنامج التبادل الثقايف
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن  ،زار وف��د م��ن م��دي�ن��ة الردال ال�نروي�ج�ي��ة ب�ع��ض امل ��دارس يف م�ح��اف�ظ��ة أري�ح��ا و األغ ��وار  ,وذلك
لالطالع عىل أوضاع التعليم يف مدارس املحافظة ،وضم الوفد الرنويجي " أنا افدان "  ،مسؤولة الوفد
ورئ�ي��س جمعية الصداقة الرنويجية الفلسطينية  ,وع��دد م��ن األكاديميني وال�ترب��وي�ين وطلبة الجامعات
الرنويجية .وكان يف استقبال الوفد د .بسمات سالم النائب الفني ملدير الرتبية والتعليم و عضوي املجلس
البلدي سالم غروف ولبنى رومة  ،باإلضافة إىل رئيس قسم العالقات العامة يف الرتبية و التعليم موىس
ابورومي ومشرفة اللغة االنجليزية النا املؤقت .
ورح�ب��ت سالم بالوفد الضيف ونقلت تحيات مدير الرتبية والتعليم أ .محمد ال�ح��واش  ,وع�برت عن
سعادتها بهذه الزيارة والتي تعد األوىل لوفد نرويجي ملدارس أريحا بالرغم من عالقة التوأمة التي تربط
البلدين والتي بدأت منذ عدة سنوات  .كما أشارت إىل أن هذه الزيارة تأيت يف إطار التبادل الثقايف واملعريف
ب�ين البلدين وال�ت�ع��رف ع�لى ثقافة األخ��ر متمنية أن ت�ع��ود ه��ذه ال��زي��ارة بالنفع ع�لى طلبتنا يف امل��دارس وأن
ت�س��اه��م بتحسني ن��وع�ي��ة التعليم  ،م��ن خ�ل�ال ت�ب��ادل ال�ل�ق��اءات ب�ين طلبتنا وال�ط�ل�ب��ة يف ال�نروي��ج ومعلمينا
ومعلمني يف ال�نروي��ج  ,ب��اإلض��اف��ة اىل إسهامها يف اك�ت�س��اب املعلمني ل�خ�برات ج��دي��دة ب��اإلض��اف��ة إىل تبادل
خرباتهم مع زمالئهم املعلمني يف الرنويج .وشملت الزيارة مدرستي بنات أريحا الثانوية ومدرسة جمعية
سيدات أري�ح��ا ،والتقى الوفد مديرة مدرسة بنات أريحا الثانوية ران��ا عبد العال و مدير مدرسة جمعية
سيدات أريحا أ .تيسر العجوري واملعلمني واملعلمات يف املدرستني ،وتجول يف الغرف الصفية  .كما التقى
أيضا عدد من الطلبة  ,و زار الوفد نادي اللغة االنجليزية يف مدرسة جمعية سيدات أريحا و اطلع عىل
الربامج املقدمة للطلبة يف إطار تطوير لغتهم االنجليزية .
أما يف مدرسة بنات أريحا الثانوية  ،إطلع الوفد عىل طريقة التدريس فيها من خالل حضوره لحصة
صفية يف مادة التكنولوجيا و أخرى يف مادة الجغرافية  ,كما زار الوفد مخترب الحاسوب و مرافق املدرسة
األخ��رى .واخ�ت�ت��م ال��وف��د ال�نروي�ج��ي زي��ارت��ه ب��زي��ارة مل��دي��ري��ة ال�ترب�ي��ة والتعليم وت�ج��ول يف أروق�ت�ه��ا وإط�ل��ع عىل
األنشطة التي تقوم بها املديرية ،والتقى موظفي املديرية ورؤساء أقسامها وحضر جانب من دورة تدريبية
تعقدها املديرية للمعلمني بعنوان " صناعة املعلم املبدع".

املالكي للعقارات

مطلوب ٍ
أراض للشراء في رام الله والبيرة والقرى املجاورة

يتوفر لدينا خدمة التخمني العقاري املعتمد
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جنني – تقرير عيل سمودي  " -حيايت وعمري
ت��رت�ب��ط ب��اب�ن��ي  ،ال اري��د يف ه��ذه ال��دن�ي��ا س��وى رؤيته
باحضاين  ،ق�ضى  12عاما يف السجن بينما املرض
ينهك جسده فهل يايت العيد القادم وهو معي "..
بهذه الكلمات استهلت الحاجة الستينية ام حاتم
 ،حديثها عن اسريها حاتم محمود موىس الجمل
 42عاما  ،الذي يستقبل العيد ال 26خلف القضبان
 ،فهي االك�ثر تاثرا بغياب واعتقال وحكم ابنها ،
ورغم ما تتكبده من عناء ومشقة بسبب املمارسات
التعسفية عىل بوابات السجون تصر عىل مقاومة
امراضها وزيارته النها الوحيدة التي يمكنها رؤيته
والتواصل معه  ،وتضيف " اقىس لحظات العمر
هو مجيء العيد  ،فمنذ اعتقاله حرمته عىل نفيس
 ،وع �ي��دن��ا ال�ح�ق�ي�ق��ي ع�ن��دم��ا ي�ت�ح��رر وي�ك�س��ر القيود
ويجتمع شملنا ".
ورغم اجتماع االبناء واالحفاد حول ام حاتم يف
منزلها يف خليل الرحمن  ،ارتسمت معالم الحزن
واالل ��م ع�لى م�ح�ي��اه��ا ط��وال اي��ام ال�ع�ي��د  ،ف�ه��ي كما
يقول نجلها يسري " االك�ثر ت��اث��را بغياب واعتقال
وحكم حاتم  ،لم تعد والديت قادرة عىل احتمال
غ�ي��اب��ه  ،ت�ق�ضي اي��ام�ه��ا ب��ال�ب�ك��اء وال�ح��زن وخ��اص��ة يف
امل �ن��اس �ب��ات واالع� �ي ��اد  ،ح �ت��ى اص �ب ��ت ب ��االم ��راض "،
ويضيف " نشاركها دوم��ا الدعاء واالم��ل ان يتحرر
ك��ل االس��رى واخ��ي  ،وان تحل علينا اع�ي��اد الحرية
والنصر بالخالص من السجون واالحتالل وظلمه
املستمر ".
وب �ف �خ��ر واع� �ت ��زاز ي �ت �ح��دث ي �س ��ري ع ��ن محطات
ن�ض��ال ش�ق�ي�ق��ه ح��ات��م ب��اك��ورة اب �ن��اء ال�ع��ائ�ل��ة ،الذي
شارك يف مسرية النضال خالل االنتفاضتني ،ويقول
"عىل مقاعد الدراسة شارك يف املسريات ومقاومة
االح� �ت� ل��ال ث ��م ال �ت �ح ��ق ب �ح ��رك ��ة ف �ت ��ح  ،فاستهدفه
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ال ��ذي ��ن ق ��ام ��وا ب �ب �س��ال��ة ف��اس�ت�ش�ه��د ع ��دد م ��ن رفاقه
 ،وب �ق��ي ح��ات��م ي �ق ��اوم ح �ت��ى اص �ي��ب ب��رص��اص �ه��م يف
اذنه ويده اليمنى ،ونجا من كمني املوت ومحاولة
االغ�ت�ي��ال ب�ف�ض��ل ال�ل��ه ورع��اي�ت��ه ال ��ذي ك�ت��ب ل��ه عمرا
جديدا " ،ويضيف " رغم وضعه الصحي تعرض
للتحقيق وق�ب��ل ان ي�ن�ه��ي ع�لاج��ه وي�ت�م��اث��ل للشفاء
ج ��رى ن �ق �ل��ه ل �ل �س �ج��ون وح ��وك ��م ب��ال �س �ج��ن الفعيل
ملدة  24عاما .
ال�ح�ك��م ل��م ي�ك��ن ك��اف�ي��ا ل�لاح�ت�لال  ،ف�م��ارس كل
اشكال العقوبات بحق االسري حاتم الذي لم ينل
الحكم من معنوياته  ،وذكر يسري  ،ان سلطات
االح �ت ل��ال ع��اق �ب �ت��ه ب��ال �ع��زل يف ال ��زن ��ازي ��ن االنفرادية
لفرتة طويلة بسبب عدم االمتثال الوامر السجانني
ورفضه الخضوع لالجراءات التعسفية  ،فتعرض
لعزل مرات عديدة يف سجون عوفر وريمون  ،ثم
ص��در ق��رار ب��امل�ن��ع االم�ن��ي ب�ح��ق جميع اف��راد العائلة
ب��اس�ت�ث�ن��اء وال��دت��ه  ،وي �ق��ول ي�س��ري " اه�م�ل��ت ادارة
السجون ع�لاج اخ��ي رغ��م استمرار معاناته بسبب
االص��اب��ة  ،وم��ا زال ح�ت��ى ال�ي��وم ي�ت�ج��رع ك��ل صنوف
االل ��م وس��ط اه�م��ال ح��ال�ت��ه ال�ص�ح�ي��ة " ،وي�ض�ي��ف "
وب �س �ب��ب م��واق �ف��ه ال �ن �ض��ال �ي��ة وال��وط �ن �ي��ة ق �ب��ل وبعد
اع �ت �ق ��ال ��ه  ،ع ��وق �ب ��ت وج �م �ي ��ع اش �ق ��ايئ ب �م �ن �ع �ن��ا من
زيارته ".
يف سجن "ريمون " يستقبل االسري حاتم العيد
 ،مستمرا يف الصمود والعطاء والتضحية  ،لكن
وال ��دت ��ه ت� ��ذرف ال ��دم ��وع يف امل �ن��اس �ب��ة وت �ق ��ول " عيد
ب��اي ح��ال ع��دت ي��ا ع�ي��د  ،ك�ل�ه��ا اي ��ام م��ؤمل��ة وصعبة
وال�ع�م��ر يميض وم��ا زال��ت سجونهم تفرقنا ،اصيل
لله يف هذه االيام املباركة ان يحقق امنيتي االخرية
يف الحياة عناقه حرا ".

هانوي  -وكاالت  -بدأ األربعاء مؤتمر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية  ،''IAOS 2014عمله يف
مدينة دان��اج بفيتنام ،بمشاركة فلسطني ممثلة برئيسة ج�ه��از اإلح�ص��اء الفلسطيني ع�لا ع��وض والوفد
املرافق .ومن املقرر أن يستمر عمل املؤتمر الذي يعقد تحت عنوان 'مواكبة احتياجات العالم املتغري' يومني
بمشاركة رؤساء األجهزة اإلحصائية العاملية والعديد من خرباء اإلحصاء يف العالم.
من جانبها قالت عوض إن املؤتمر يبحث يف اجتماعاته وجلساته العديد من املحاور والقضايا املتعلقة
بتطوير نظام اإلحصاءات الرسمية العاملي ،وكذلك تلبية التوقعات املتزايدة ملستخدمي اإلحصاءات ضمن
امل��وارد املتوفرة ،واستغالل التكنولوجيا واملصادر الجديدة للبيانات ،باإلضافة إىل بناء الشركات وتعزيز
العالقات واوجه التعاون يف كافة املجاالت التي تخدم تعزيز وتطوير اإلحصاءات الرسمية،
وأش� ��ارت إىل أن ال��وف��د ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي س�ي�ق��دم ث�ل�اث أوراق ع�م��ل خ�ل�ال امل��ؤت �م��ر ،ال��ورق��ة األوىل تتعلق
بالتحديات والفرص التي تواجه اح�ص��اءات املياه يف فلسطني ،والثانية ح��ول قياس االنفاق عىل الصحة
يف فلسطني وت��وزع امل��وارد املالية يف القطاع الصحي ،بينما ال��ورق��ة الثالثة ستكون ح��ول تكامل البيانات
والتصور املريئ للبيانات واملؤشرات اإلحصائية.
وص��رح��ت ب��أن ال��راب�ط��ة ال��دول�ي��ة ل�لإح�ص��اءات ال��رس�م�ي��ة  ،IAOSتعترب منظمة دول�ي��ة غ�ير حكومية تم
تأسيسها يف العام  ،1985وهي تابعة للمعهد الدويل لإلحصاء ( ،)ISIحيث تديرها لجنة تنفيذية منتخبة
ملدة سنتني ،وتضم العديد من املتخصصني يف مجال اإلحصاءات الرسمية ،وكذلك العديد من منتجي
ومستخدمي اإلحصاءات الرسمية يف مختلف انحاء العالم.
واوضحت أن الرابطة تهدف إىل تعزيز التفاهم والتقدم لإلحصاءات الرسمية واملوضوعات ذات الصلة،
وتعزيز تطوير ال�خ��دم��ات اإلحصائية الرسمية بفعالية وك�ف��اءة م��ن خ�لال االت�ص��االت ال��دول�ي��ة ب�ين األفراد
واملنظمات ،بما يف ذلك املستخدمني لإلحصاءات الرسمية ،فضال عن معاهد البحوث.
وأضافت أن العضوية يف الرابطة تكون من خالل أعضاء أفراد يعملون يف املجال اإلحصايئ وأعضاء
م��ؤس�س��ات ت�ع�م��ل يف االح �ص ��اء وال �ت��ي ق��د ت�ك��ون م��ؤس�س��ات ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وع�ل�م�ي��ة وح�ك��وم�ي��ة وم�ن�ظ�م��ات غري
ربحية ،ومؤسسات تجارية.

الخليل -جهاد القواسمي -ل��م تمنع األوضاع
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ص �ع �ب ��ة وارت � �ف � ��اع ت �ك ��ال �ي ��ف الحياة
وامل�ع�ي�ش��ة س�ك��ان ال�خ�ل�ي��ل م��ن ان ي�ق��دم��وا العيدية
التي تشكل أهم طقوسهم املتوارثة يف العيد وتقليد
جار منذ مئات السنني ،ينتظرها الصغار بشغف،
ويضعون توقعاتهم لحجم م��ا سيحصلون عليه
وك�ي�ف�ي��ة إن �ف��اق �ه��ا ،وي �ش��ارك �ه��م ف�ي�ه��ا ال �ك �ب��ار الذين
يسرتجعون معها ذكرياتهم بما تمثله من فرحة
واب�ت�ه��اج ،وال تقتصر ع�لى األط�ف��ال فقط فالنساء
والفتيات كذلك يتلقني العيدية من أقاربهن لتأكيد
صلة الرحم وتعزز الروابط األسرية واالجتماعية.

يكفي ،وأن ال تقتصر عىل أيام العيد فقط بل عىل
مدار السنة من خالل املناسبات.

رحمه ،مشددا عىل بقاء هذه العرف املتوارث منذ
سنني ،واغتنام فرصة اللقاء خاصة يف ظل الثورة
ال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ة يف ع �ص ��ر االن� ت��رن� ��ت وال �ف �ي ��س بوك
والتويرت التي أضعفت النسيج االجتماعي ،مضيفا
أنها أيضا تزيل سوء الفهم والخالف بني األقارب.

أراض جتارية وسكنية للبيع في رام الله والبيرة
يتوفر لدينا ٍ

للبيع في سردا

< قطعة ارض مساحتها 1094م 2على ثالثة شوارع تصنيف فلل على مدخل احلي الدبلوماسي
< أرض مساحتها 850م 2في االرسال  ،حي االذاعة  -قرب مدارس االوائل

مطلوب اراضي للشراء في االردن
عمان  -ناعور  -شفا بدران  -ابو نصير  -طبر بور
للبيع في كفر عقب:

شقق ديلوكس منطقة قدس مشطبة وعظم

مطلوب شقق فارغة لاليجار
لاليجار شقة فارغة سوبر ديلوكس طابق اول في الطيرة
للمراجعة واالستفسار :املالكي للعقارات

< كشف عالمات التوجيهي
< الشـهادات اجلامعية
< صورة عن الهوية الشخصية
		
< شهادات اخلبرة
< صورة شخصية
		
< السيرة الذاتية
تقدم طلبات التوظيف والوثائق املطلوبة في مقر جلنة إعمار اخلليل
(اخل�ل�ي��ل -ال �ب �ل��دة ال�ق��دمي��ة – ق�ص��ر دوي ��ك) ف��ي م��وع��د أق �ص��اه ي��وم األربعاء
2014/10/19م علم ًا بأن األولوية تعطى لسكان البلدة القدمية في اخلليل.
القائم بأعمال املدير العام
م .غسان جميل إدريس

جوال  0599783082محمد املالكي
al.malkips2007@hotmail.com

فيال للبيع  -بركة سباحة
تقع الفيال في موقع مميز  ،منطقة راقية جدا

تتكون الفيال من ثالث غرف نوم  +حمام عدد ( )3وصالون

ز)13(10/9

اريحا

للمراجعة :
جوال  / 0597882662ارضي 022310093
بلفون 0529597274

يعلن احت��اد شركات أنظمة املعلومات الفلسطينية «بيتا» عن فتح ب��اب التسجيل للشركات
الراغبة من غير أعضاء اإلحت��اد في املشاركة مبعرض فلسطني التكنولوجي – إكسبوتك ،2014
والذي سيقام في الفترة من  12– 9تشرين ثاني /نوفمبر القادم ،في مركز رام الله الترويحي (مقابل
مسبح الصنوبر ) .وفي غزة في منتجع الشاليهات.
علم ًا بأن آخر موعد للتسجيل سيكون الساعة الثالثة مساء من يوم اخلميس  –16تشرين أول/
أكتوبر القادم ،فعلى الشركات الراغبة باملشاركة في املعرض التوجه إلى مكتب االحتاد الكائن في
رام الله  -عمارة اوغاريت – الطابق الرابع ،شارع اإلرسال وفي غزة عمارة السالم – الطابق الرابع-
شارع اجلالء ابتداء من اليوم اخلميس  ،2014 /10/2الساعة  8:30صباح ًا ولغاية الساعة  4مساء
أي��ام األح��د وحتى اخلميس ،للحجز وتعبئة من��وذج التسجيل للمعرض واختيار مساحة العرض،
وللحصول على خارطة املوقع ممكن احلصول عليها الكترونيا بإرسال طلب احلصول عليها حسب
االمييل املوضح الحقا.

لالستفسار :

يرجى االتصال على هاتف اإلحتاد رام الله 022958447 :
او عبر االمييل maria@pita.ps
غزة  082881110 :او عبر االمييل haneen@pita.ps

•مالحظة :األولوية لمن يبادر بالحجز ويسدد الرسوم المترتبة على ذلك.
ولكم جزيل الشكر واالحترام

 - )1( 10/8م

وغرفة جلوس  +مطبخ  +غرفة سفرة
•مع موقف سيارة عرض الشارع  12مترا
•تقع على شارعني
•مساحة البناء 2 7 5مترا مربعا «دوبلكس»
ومساحة االرض 755مترا مربعا
•مالحظة  :بركة السباحة اوفر فلو مع خدماتها

االعالن عن فتح باب التسجيل ملعرض إكسبوتك 2014

