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الــــكــلـــيـة الـعـــصـــريــة الـجـامـعــيــة   
دائرة العالج الطبيعي والرياضي و دائرة التعليم املستمر

اعـالن  وظـائـف شـاغـرة
تعلن دائرة املوارد البشرية  في الكلية العصرية اجلامعية عن حاجتها مللء الشواغر اآلتية و يفضل 

من حملة شهادة الدكتوراة:-  
>   Orthopedic and sport’s therapy   )عالج وتقومي العظام والعضالت في االصابات الرياضية(

>  Acute injury care for sports therapy )العالج الرياضي لالصابات احلديثة )احلادة((
>  Manuel therapy )العالج اليدوي(      >   Spinal therapy   )عالج إصابات العمود الفقري(.

>   Post – surgical rehabilitation )التأهيل بعد التدخل اجلراحي (     * Fractures) التأهيل حلاله الكسور(
>  Total goint – Replacement Rehabilitation   )التأهيل للمفاصل الصناعية(   

>   Gait Analysis  ) التحليل احلركي (
>  ACL Rehabilitation  ) التأهيل لتمزق األربطة (      >  Work  Related injuries ) عالج إصابات العمل (

>  Rehabilitation of Running Injuries  )التأهيل إلصابات املالعب (
>   Athletics Nutrition ) تغذية الرياضيني (

>  Electrotherapy )العالج الكهربائي(     >   Exercise Physiologies )فسيولوجيا الرياضة ( 
الرياضة  في  امليكانيكية  احلركة  )علم    Biomechanics and Motor Control in Sport and Exercise   <

والتمارين( 
على الراغبني احلضور إلى دائرة املوارد البشرية في رام الله من اجل تقدمي طلبات التوظيف مرفقة بالسيرة الذاتية 
اجلامعية  العصرية  الكلية  مجمع  مبنى  في  وذلك   ، العملية  واخلبرة  العالمات  كشوفات  و  اجلامعية  الشهادات  وصور 
الصحي الواقع مقابل مشفى رام الله احلكومي هاتف رقم 2967021 – فاكس رقم 2967025 او على البريد االلكتروني 
information@muc.edu.ps أو في دائرة التعليم املستمر في الكلية العصرية اجلامعية باخلليل )أبو كتيلة( مبنى 
022227775  ،  يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا  الشهيد “عبد الرحيم محمود”  هاتف رقم 022227774   فاكس رقم 

من صباح يوم االثنني املصادف  2013/6/3 وحتى مساء يوم االثنني10 /2013/6.
دائرة املوارد البشرية
الكلية العصرية اجلامعية ز6/3)7(

ز6/4)4(

الــــكــلـــيـة الـعـــصـــريــة الـجـامـعــيــة   

اعـالن  وظـائـف شـاغـرة
تعلن دائرة املوارد البشرية  في الكلية العصرية اجلامعية عن حاجتها مللء 

الشواغر اآلتية :-  
* التمريض* العالج الطبيعي *العالج الرياضي* العالقات العامة * الترجمة 
اسالمي  *فقه  *قانون  واعالم  *صحافة  التركية  اللغة   * االجنليزية  *اللغة 
*التسويق *التأمني * العلوم املالية واملصرفية  *اإلدارة التقنية *احملاسبة التقنية 
*نظم املعلومات احملاسبية *إدارة انظمة املعلومات ) MIS ( * شبكات حاسوب            
* أنظمة التشغيل  * أمن وحماية املعلومات ) IS ( *قواعد بيانات *إدارة فنادق 
املهنية   السالمة والصحة  *سياحة وسفر *تصنيع غذائي *رقابة صحية   * 

*امناء مكتبات   .
على الراغبني احلضور إلى دائرة املوارد البشرية في رام الله من اجل تقدمي طلبات التوظيف مرفقة بالسيرة 
 ، الدكتوراة  شهادة  حملة  ويفضل  العملية  واخلبرة  العالمات  كشوفات  و  اجلامعية  الشهادات  وصور  الذاتية 
وذلك في مبنى مجمع الكلية العصرية اجلامعية الصحي الواقع مقابل مشفى رام الله احلكومي هاتف رقم 
022967025 او على البريد االلكتروني information@muc.edu.ps أو في  – فاكس رقم   022967021

دائرة التعليم املستمر في الكلية العصرية اجلامعية باخلليل )أبو كتيلة( مبنى الشهيد “عبد الرحيم محمود”  
هاتف رقم 022227774   فاكس رقم 022227775  ،  يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من صباح يوم االثنني 

املصادف  2013/6/3 وحتى مساء يوم االثنني10 /2013/6
دائرة املوارد البشرية
الكلية العصرية اجلامعية

جمعية لفتا اخليرية
فلسطني

اعالن هام !!!

مخيم لفتا الصيفي للعام 2013
)بشائر العودة(

تعلن ادارة جمعية لفتا اخليرية عن بدء التسجيل ملخيم لفتا الصيفي للعام 
2013 والذي ستبدأ فعالياته في الفترة الواقعة ما بني 2013/6/8 - 2013/7/8 
من  العديد  يتضمن  حيث   - اجلنان  حي   - البيرة  مبدينة  اجلمعية  مقر  في 
النشاطات والبرامج الهادفة التربوية والدينية والعلمية والثقافية والرياضية 
وفقرات  وخارجية  داخلية  والعاب  وسائل  على  التعرف  الى  اضافة  والفنية 
ورحلة  ترفيهية  ورحالت  ومصانع  ملؤسسات  وزيارات  للدمى  ومسرح  ترفيهية 
الى مدينة القدس وقرية لفتا لتعريف االطفال على تاريخها وتراثها برفقة 

اهالي االطفال اضافة الى العديد من البرامج:
> العدد محدود سارعوا بتسجيل ابناءكم.

> الفئة العمرية من سن 4-10 سنوات لكال اجلنسني.
> الدوام يبدأ يوم السبت 2013/6/8 الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا.

خصم  ويوجد  مواصالت  بدون  شيكل   200 للطفل/ة  االشتراك  رسوم   <
لالشقاء.

> يبدأ التسجيل من يوم الثالثاء 2013/6/4 حتى 6/10.

املخيم الصيفي بإشراف:
 معلمات روضة اجلمعية وعدد من املتطوعني

يسر ادارة اجلمعية ان تعلن عن فتح باب التسجيل الطفال روضة جمعية لفتا 
اخليرية مرحلة )البستان والتمهيدي( للعام 2013 - 2014

للمراجعة جوال 0599131467   تلفاكس 2405296

ز6/5)18(

وزير االقتصاد االسرائيلي يطالب بوضع عبارة 
"صنع في منطقة السالم" على بضائع المستوطنات

ال������ق������دس- أق�����ام�����ت امل���ك���ت���ب���ة ال���ع���ل���م���ي���ة أم����س 
، ح��ف��ل إش���ه���ار ك��ت��اب ودراس�����ة "ح�����ارة ال��ي��ه��ود 
يف ال��������������ق��������������دس: ب������������ن ال��������ح��������ق��������ائ��������ق وال�������ت�������ض�������ل�������ي�������ل" 
ل���ل���ك���ات���ب ع����دن����ان ع���ب���د ال���������رازق يف م����س����رح ك��ل��ي��ة 
ه������ن������د ال�����ح�����س�����ي�����ن�����ي ، ب������ح������ض������ور ع������������دد ك������ب������ر م���ن 
الشخصيات املقدسية واألكاديمين واملهتمن 

بالتاريخ املقديس.
وقّدم د. عدنان عبد الرازق ، موجزاً حول 
دراس����ت����ه، وع�����ّرف يف ال���ب���داي���ة ب���ج���زأّي ال��ك��ت��اب، 
إذ ي�����أيت ال����ج����زء األول ك��ع��م��ل ع����ى ال���ب���ح���ث يف 
امل����ص����ادر ال��ع��ل��م��ي��ة وع�����رض األدل������ة ذات ال��ص��ل��ة 
بالواقع التاريخي والسيايس للوجود اليهودي 
يف ال���ق���دس، ع��ر ال��ح��ق��ب ال��ت��اري��خ��ي��ة امل��ت��ع��ددة 
ووض���ع ح���ارة ال��ي��ه��ود، وأم��اك��ن��ه��م امل��ق��دس��ة يف 
مختلف العصور، بما يف ذلك احتالل القدس 
عام 1967. أما الجزء الثاين فيتضمن الحقائق 
واألدل�������������������ة امل�������وث�������ق�������ة م������ي������دان������ي������ا، وت������ش������م������ل ل������وائ������ح 
وس��ج��الت ل��ل��ع��ق��ارات وه��وي��ت��ه��ا ض��م��ن منطقة 
حارة اليهود املوسعة، وكذلك صورا ميدانية 

واخرى جوية وخرائط وثائقية.
وت������أيت دراس�������ة "ح�������ارة ال���ي���ه���ود يف ال���ق���دس 
بن الحقائق والتضليل" )إصدار دار الرمال- 
ق���رص وت��وزي��ع املكتبة العلمية يف ال��ق��دس( 
، ل��ت��ح��ي ع���ن ال��ت��اري��خ ح���ن اح��ت��ل��ت ال��ق��دس 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة يف س���ن���ة 1967  وب���ق���ي���ة األرايض 
والتي تعمل الحكومة اإلسرائيلية منذ ذلك 
ال�������وق�������ت ع�������ى ب������ن������اء ح�����������ارة ي������ه������ود م�����وس�����ع�����ة يف 
البلدة القديمة من القدس العربية املحتلة 
تحت شعار : إعادة بناء "الحي اليهودي"، 
كما كانت عليه الحال قبل حرب سنة 1948 
وب���أس���ال���ي���ب م���ت���ن���وع���ة، ت�������ارة ق���ان���ون���ي���ة وأخ������رى 
"م����ع����م����اري����ة"، ل���ك���ن���ه���ا ب��م��ج��م��ل��ه��ا اس��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

تفرضها قوة االحتالل.
وي���ش���ر ع���ب���د ال��������رازق يف م���ق���دم���ة دراس����ت����ه ، 
إىل أن ه����ذا ال���ب���ن���اء ي��ش��م��ل اق���ت���ط���اع م��س��اح��ات 
واس��ع��ة م��ن ال��ب��ل��دة ال��ق��دي��م��ة واالس��ت��ي��الء عى 
ع���ق���ارات ع��رب��ي��ة ع��دي��دة ل��ت��وس��ي��ع ح����ارة ال��ي��ه��ود 
ش�����رق�����اً وش������م������االً ل���ت���ص���ل إىل ح���ج���م أك������ر ك���ث���راً 
م���م���ا ك����ان����ت ع���ل���ي���ه ق���ب���ل ح�����رب س���ن���ة 1948 ، أو 

ما قبل ذلك.

بتنظيم من المكتبة العلمية ....

االحتفال بإشهار كتاب ودراسة "حارة اليهود 
في القدس بين الحقائق والتضليل"

هدف الدراسة ....
وي��ؤك��د عبد ال����زارق أن ال��دراس��ة ت��ه��دف إىل 
ت���وث���ي���ق ه������ذا ال����ت����وس����ع االس����ت����ي����ط����اين، وب�����ال�����ذات 
توثيق ت��اري��خ��ي وم��ي��داين ل��ل��وج��ود ال��ي��ه��ودي يف 
القدس، ولهوية وملكية العقارات واملساحات 
ال�����ت�����ي ام������ت������دت إل����ي����ه����ا ح����������ارة ال�����ي�����ه�����ود امل����ب����ت����دع����ة، 
وخصوصاً داخل حارة الشرف وحارات أخرى 
يف اتجاه الشرق والشمال، ويضيف : "إن ما 
ي����ع����زز ض��������رورة إج��������راء ه������ذه ال������دراس������ة ه����و ق��ي��ام 
س��ل��ط��ات االح���ت���الل ب���م���ح���اوالت م��ك��ث��ف��ة لتغير 
م����ع����ال����م ال����ب����ل����دة ال����ق����دي����م����ة وإخ����ض����اع����ه����ا ل���ه���وي���ة 
قومية يهودية، وكذلك تقوم هذه السلطات 
م����ن����ذ م���ط���ل���ع س����ن����ة 2009 ب������إص������دار وث�����ائ�����ق م��ل��ك��ي��ة 
)طابو( لعقارات عربية داخل الحارة املوسعة 
مل���ص���ل���ح���ة امل����س����ت����وط����ن����ن ال�����ي�����ه�����ود ال������ج������دد خ����الف����اً 
للقوانن وأعراف تسجيل العقارات يف معظم 

دول العالم، بما يف ذلك إسرائيل.
وأش���������������ار ع��������دن��������ان ال����ح����س����ي����ن����ي وزي�������������ر ال�����ق�����دس 
ومحافظها الذي حضر الحفل ، اىل أن األمالك 
مسّجلة يف )ال��ط��اب��و( ل��ك��ن أح����داً ال ي��ع��رف أي��ن 
هي، أو أين خبئت، لكنها بالتأكيد موجودة يف 

مكان ما عند األردنين أو اإلسرائيلين. 
ك���م���ا أش�������ار إىل أن ت����زوي����ر أوراق امل���ل���ك���ي���ة ل��م 
يحصل يف أي وقت مىض، إال يف زمن االحتالل 
اإلسرائييل الذي يسعى إىل تزوير كافة الوثائق 

لصالحه. 
ويف ه��ذا ال��س��ي��اق شكر الحسيني ، جهود 
الباحث عبد ال��رازق الكبرة يف توثيق األمالك 
والعقارات العربية يف حارة الشرف خاصة ويف 

املدينة القديمة عامة.
وق��������د ت����ل����ق����ى ع����ب����د ال��������������رازق أس����ئ����ل����ة ال����ح����ض����ور 
وأج�������������اب ع����ل����ي����ه����ا، ووّق�������������ع ال�����ك�����ت�����اب الح�������ق�������اً ب���ع���د 

انتهاء املحاضرة. 

انطالق حملة "الكهرباء حق انساني
 اليجوز رفع اسعار استهالكها"

رام ال��ل��ه - ك��ام��ل جبيل - انطلقت يف 
املحافظة امس ، حملة ) الكهرباء حق 
إنساين ... ال يجوز رفع اسعار استهالكها 
( وال�������ه�������ادف�������ة إىل رف����������ض إج�������������������راءات رف�����ع 
اسعار الكهرباء ونسبة الضريبة املضافة 
واس���������ع���������ار امل��������ح��������روق��������ات واس���������ع���������ار ال����س����ل����ع 

االساسية املتأثرة بالضريبة .
واط��������ل��������ق��������ت ال������ح������م������ل������ة ب��������ال��������ش��������راك��������ة ب����ن 
جمعية حماية املستهلك الفلسطيني يف 
املحافظة، والغرفة التجارية الصناعية 
واالتحاد العام لنقابات عمال فلسطن، 
وال�����ح�����راك ال���ش���ب���اب���ي ال����وط����ن����ي، ح���ي���ث ت��م 
جمع التواقيع عى الرسالة التي سرتفع 
للرئيس محمود عباس للمطالبة بوقف 
إج�������������راءات ال�����رف�����ع ال����ت����ي ط����ال����ت ال���ك���ه���رب���اء 

واملحروقات والضريبة املضافة.
وك�����������ان ال������ع������ش������رات م�������ن امل������ش������ارك������ن يف 
ح��م��ل��ة االح���ت���ج���اج ال��ش��ع��ب��ي ع���ى ال��غ��الء 
، ق��د تجمعوا ع��ى م��ي��دان امل��ن��ارة ودع��وا 
امل�����واط�����ن�����ن ل���ل���ت���وق���ي���ع ع�����ى ال�����رس�����ال�����ة ال���ت���ي 
الق�������ت اق�����ب�����اال واس������ع������ا، وت�������م ال����ت����ج����ول يف 
مناطق التجمعات الكثيفة يف املدينتن 

للتوقيع عى الرسالة.
وأصدرت الفعاليات بيانا صحفيا جاء 

ف��ي��ه : يف ض���وء ه���ذا ال��وض��ع امل���ت���أزم فإننا 
ندعو إىل ما ييل:

- ال�������رتاج�������ع ع������ن ك�����اف�����ة إج���������������راءات رف����ع 
اسعار الكهرباء ونسبة الضريبة املضافة 

واملحروقات واسعار السلع االساسية.
- ت�������ش�������ك�������ي�������ل ل�������ج�������ن�������ة م�������خ�������ت�������ص�������ة ت�������ك�������ون 
مرجعيتها منظمة التحرير الفسطينية 
ضمن سقف زمني محدد وبمرجعيات 
واضحة ملراجعة جدية وواضحة لرتكول 
باريس االقتصادي لتعديله ليصبح أكرث 
عدال وانصافا واعالن الخطوات العملية 

بخصوصه للرأي العام الفلسطيني.
- امل����ط����ل����وب ال�����ي�����وم أك������رث م�����ن أي وق���ت 
م��������ىض اع������ت������م������اد س�����ي�����اس�����ة ت�����ع�����زي�����ز ص����م����ود 
املواطن عى أرضه ويف وطنه وفك تبعية 
االق���ت���ص���اد ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ع���ن االق���ت���ص���ادي 
اإلس��������رائ��������ي��������يل ض�����م�����ن س����ل����س����ل����ة إج���������������راءات 
ي��ق��ع يف ق��ل��ب��ه��ا دع����م وت��ش��ج��ي��ع امل��ن��ت��ج��ات 
ال�����ع�����ال�����ي�����ة  ال����������ج����������ودة  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة ذات 
وال�������س�������ع�������ر امل��������ن��������اف��������س، وت�������ع�������زي�������ز ق������درات������ه������ا 
ال���ت���ص���دي���ري���ة وال���ت���ن���اف���س���ي���ة خ���ص���وص���ا وأن 
رف�����ع اس����ع����ار ال���ك���ه���رب���اء وال����ض����رائ����ب ي��ق��ل��ل 

هذه القدرات.
- ندعو إىل استخدام العوائد املتحققة 

م�����ن ج�����م�����ارك وم�����ك�����وس ال���ت���ب���غ وال����ع����وائ����د 
امل���ت���ح���ق���ق���ة ع�����ن م���خ���ت���ل���ف ان���������واع ال���ض���رائ���ب 
ب��إت��ج��اه دع���م ال��س��ل��ع االس��اس��ي��ة لخفض 
اس���������ع���������اره���������ا ل�����ل�����م�����س�����ت�����ه�����ل�����ك ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي 
وت�����وج�����ي�����ه�����ه�����ا ن�����ح�����و رف����������ع ك��������ف��������اءة ال�����ق�����ط�����اع 

الصحي الفلسطيني. 
ورفعت الفعاليات الفتات احتجاجية 
، م�����ؤك�����دة أن ال����ك����ه����رب����اء ح�����ق إن�����س�����اين ال 

يجوز التالعب بأسعارها.
وكانت املؤسسات الشريكة يف املبادرة 
االحتجاجية ، قد بلورت برنامجا متكامال 
حسب صالح هنية رئيس جمعية حماية 
املستهلك ، الذي أكد أن حملة التوقيع 
ج������ان������ب  إىل  امل��������ح��������اف��������ظ��������ة،  س�����ت�����س�����ت�����م�����ر يف 
ح����ش����د ال����ت����أي����ي����د م�����ن ج����م����ه����ور امل����واط����ن����ن، 
وم���ن���اص���رة امل��س��ت��ه��ل��ك وال���ف���ئ���ات امل��ه��م��ش��ة 
يف آل����ي����ات االح���ت���ج���اج امل���ن���ظ���م وامل����ؤث����ر م��ن 
أج����ل ت��غ��ي��ر ق���واع���د ال��ل��ع��ب��ة ال���ت���ي عمقت 
تبعية االق��ت��ص��اد الفلسطيني لالقتصاد 
اإلسرائييل وتعميق تبعية قطاع الطاقة 
ل�����ل�����ش�����رك�����ة ال������ق������ط������ري������ة اإلس������رائ������ي������ل������ي������ة دون 
أي م���ح���اول���ة ل��ل��ت��وج��ه ص�����وب ال���ت���ول���ي���د أو 
ال������ت������وج������ه ل����ل����ط����اق����ة امل������ت������ج������ددة وال����ب����دي����ل����ي����ة 

باستثناء بعض املحاوالت الخجولة.

- قال وزير االقتصاد اإلسرائييل رئيس حزب البيت اليهودي "نفتايل بينت" خالل جولة قام بها امس يف عدد من مستوطنات شمال الضفة 
الغربية وزار خاللها جامعة "ارئيل" االستيطانية :"أنا أؤيد وضع عالمات خاصة تميز منتجات املستوطنات بشرط أن يكتبوا عليها "صنع يف 
منطقة السالم" بدال من عبارة صنع يف مستوطنات الضفة الغربية.وأضاف الوزير اإلسرائييل املقيم يف احدى املستوطنات بشمال الضفة : 
" هناك مصانع يعمل فيها عرب ويهود وهذا هو السالم الحقيقي وليس السالم الدائر يف مكاتب انابوليس التي ال يوجد بداخلها شخص 
واحد يدرك ما يجري يف الواقع، فالكلمات ال تصنع السالم لكن االعمال املشرتكة وامللكيات املشرتكة هي من يصنع السالم ونحن ال نكره 

احد ولدينا رغبة بالعيش املشرتك، لذلك اقرتح ان نوافق عى تميز منتجات املستوطنات بعبارة "صنع يف منطقة السالم".

المحافظة غنام تتفقد عائالت أسرى 
وتعود مصابين في بلدة سلواد

رام الله- تفقدت املحافظة د. ليى غنام، عددا من عائالت األسرى املصابن يف بلدة سلواد 
شمال شرق رام الله.وزارت املحافظة غنام ، عائلة األسر ثائر حماد واطمأنت عى صحة والده، 
وعادت الجريح منتصر الجمل وهو ضابط يف الشرطة الخاصة وأصيب اثر اعتداء االحتالل عى 
الشبان يف مسرتهم األسبوعية، والجريح أحمد الزير الذي أصيب جراء اعتداءات املستوطنن 

عليه ، كما زارت عائلة األسر املحرر عبد الرؤوف يوسف.
ودع��ت غنام ، العالم إىل التدخل الفوري لوقف قمع االحتالل ومستوطنيه ألبناء شعبنا 
األع�����زل، م��ؤك��دة أن ه���ذه االن��ت��ه��اك��ات امل��ت��واص��ل��ة وامل��ت��ص��اع��دة ل��ن ت��ث��ن��ي شعبنا ع��ن م��واص��ل��ة درب 

الحرية وصوال لفلسطن دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
ووضعت غنام ، اكليال من الزهور عى النصب التذكاري لشهداء سلواد أثناء جولتها ومدير 

مخابرات جنن العميد محمد داوود يف البلدة.
من جانبهم، عر األهايل ووجهاء البلدة ، عن اعتزازهم بهذه الجولة التي ترتك األثر األكر يف 

نفس العائالت واألسرى وتمسح دمعة عن وجوه األمهات وتساندهم يف ظروفهم القاسية.
م��ن جهة اخ���رى ، أك���دت امل��ح��اف��ظ��ة  ، أن��ه��ا تعمل وبشكل تكاميل م��ع ك��اف��ة امل��ؤس��س��ات ذات 
ال��ع��الق��ة لتمكن امل���رأة واملجتمع الفلسطيني وتخليصه م��ن ك��اف��ة االش��ك��ال��ي��ات ال��ت��ي ق��د تتسبب 

بالعنف املجتمعي بهدف الرقي نحو األفضل.
جاء ذلك ، خالل لقائها امس ، بوفد البعثة الدولية يف قضايا مراجعات الحاالت الحرجة 
والذي ضم مدير البعثة كريس ميشيل وطاقم من هيئة األمم املتحدة للمرأة وطاقم من وزارة 
ش��ؤون امل��رأة ، يف مقر املحافظة ، بهدف مناقشة مشروع إنشاء نظام وطني ملراجعة الحاالت 

الحرجة والعنف ضد النساء.
وأش������ارت غ��ن��ام خ���الل ال��ل��ق��اء ، اىل أن ال��ق��ت��ل يف ف��ل��س��ط��ن ه���و ل��ي��س ب��ظ��اه��رة، ب���ل ه���و س��ل��وك 
فردي وحاالت استثنائية ألشخاص يعانون من بعض املشاكل، مشددة عى ضرورة النظر إىل 
العنف املجتمعي بشكل كامل ودراسة العوامل والظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
التي قد تؤدي اىل ازدياد حاالت العنف داخل املجتمع الفلسطيني.وأوضحت غنام بأن القيادة 
الفلسطينية عى الدوام تقف يف وجه كافة مظاهر اإلقصاء والتهميش التي تتعرض لها املرأة، 
إيماناً بدورها الهام يف الدفاع عن املشروع الوطني والنهوض بالقضية الفلسطينية، مبينه حرص 
ال��رئ��ي��س م��ح��م��ود ع��ب��اس ع��ى ت��ك��ري��م امل����رأة م��ن خ���الل ال��ت��وق��ي��ع ع��ى ات��ف��اق��ي��ة "س���ي���داو" ال��ت��ي تكفل 
لها حقها بالعيش بكرامة ، الغية كافة أشكال التمييز ضدها ، مشرة اىل أن املحافظة أخذت 
عى عاتقها بأن تكون مظلة وحماية لكافة املؤسسات التي تعمل لحماية النساء وتمكينهن، 
ومواجهة العنف بكافة أشكاله.من جانبه أشاد ميشيل ، بالوضع الفلسطيني املتقدم عن غره 
م��ن ال��ب��ل��دان العربية م��ن حيث ال��ح��ف��اظ ع��ى ح��ق��وق امل���رأة وض��م��ان م��س��اوات��ه��ا ب��ال��رج��ل ع��ى كافة 
ال��ص��ع��د ، م��ع��رب��اً ع���ن أم��ل��ه ب���أن ت��ت��م��ك��ن ال��ب��ع��ث��ة م���ن ت��ط��وي��ر ال��ن��ظ��ام ل��ي��ش��م��ل ك��اف��ة م��ظ��اه��ر العنف 

األخرى كالعنف ضد األطفال والعنف األسري واملجتمعي بشكل عام.

"اتحاد المرأة الفلسطينية" و"قلقيلية 
النسائية" تناقشان حملة مقاطعة اسرائيل

قلقيلية - استقبلت جمعية قلقيلية النسائية للتنمية االجتماعية الخرية مساء أمس أعضاء 
االت���ح���اد ال��ع��ام ل��ل��م��رأة الفلسطينية وع���ض���وات م��ن األم���ان���ة ال��ع��ام��ة، ب��ح��ض��ور وف���د م��ن ال��س��ي��دات 

الناشطات والفاعالت يف املجتمع، ضمن حملة مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها.
ورحبت رقية نزال رئيس الجمعية بالهيئة اإلدارية لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية /فرع 
قلقيلية باالعضاء هيثم عرار وختام سعافن وخولة األزرق من األمانة العامة، وبدأت الجلسة 
بحق تقرير امل��ص��ر وح��ق ال��ع��ودة وامل��س��اواة للشعب الفلسطيني داخ���ل ال��خ��ط األخ��ض��ر والضفة 
ال��غ��رب��ي��ة.ك��م��ا أش���ار االت���ح���اد ال��ع��ام ل��ل��م��رأة الفلسطينية ع��ض��و حملة م��ق��اط��ع��ة إس��رائ��ي��ل وسحب 
االس��ت��ث��م��ارات منها وف���رض ال��ع��ق��وب��ات عليها اىل ان ال��ح��م��ل��ة ت��دع��و  األط���ر وامل��ؤس��س��ات النسوية 
والحقوقية والسياسية والحزبية ومؤسسات املجتمع املدين واملحيل والجامعات الفلسطينية 
بان تعمل جادة بمقاطعة البضائع سواء كانت من املنتجات اإلسرائيلية ومنتجات املستوطنات 
.وقال ان الحملة تهدف للخروج بتوصيات عى املستوى املجتمعي والوطني للمقاطعة حيث ارتكز 
النقاش حول التعريف بحركة املقاطعة ومنهجية عملها والحمالت الدولية الخاصة بقطاع املرأة 
وتكوين أسس نداء املقاطعة.ويف ختام الحملة قام االتحاد بدعوة السيدات للمشاركة يف املؤتمر 

الوطني ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية الذي سيعقد يف جامعة بيت لحم بتاريخ 2013/6/8 .

اعتقال 150 مقدسيا وهدم 13 منشأة وتصاعد 
اعتداءات المستوطنين في القدس خالل أيار الماضي

ال��������خ��������اص - رص�����د  م��������راس��������ل "ے"  ال��������ق��������دس – 
م���رك���ز م��ع��ل��وم��ات وادي ح���ل���وة- س���ل���وان االن��ت��ه��اك��ات 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ض���د امل��ق��دس��ي��ن يف امل��دي��ن��ة خ����الل شهر 
أي���ار امل���ايض، حيث كّثفت سلطات االح��ت��الل خالله 
، ح����م����الت االع�����ت�����ق�����االت وال�������ه�������دم، وق����م����ع امل����س����رات 
السلمية يف املدينة وانتهاك حرية التعبر عن الرأي، 
اضافة اىل تصاعد اعتداءات املستوطنن املتطرفن 

عى املواطنن.
ورص����������د امل������رك������ز ، اع�����ت�����ق�����ال ح����������وايل 150م�����ق�����دس�����ي�����ا، 
م��������ن ب����ي����ه����م����ن 20 ق��������اص��������را ت���������������رتاوح اع�������م�������اره�������م م��������ا ب���ن 
)15-18 ع����ام����ا(، و20 ط���ف���ال ت�������رتاوح أع���م���اره���م م����ا ب��ن 
)7 س���ن���وات-15 ع��ام��ا(، ك��م��ا ت��م اع��ت��ق��ال 3 س��ي��دات، 
إح���داه���ن ب��ع��د ق��م��ع م��س��رة س��ل��م��ي��ة ب��ال��ق��دس، وأم 

وابنتها بعد مداهمة منزلهن.
وتم اعتقاالت األطفال والقاصرين بعدة طرق 
منهم م��ن اعتقلوا  م��ن منازلهم يف س��اع��ات الفجر 
األوىل، أو ق����ب����ل وب�����ع�����د م����غ����ادرت����ه����م م�����دارس�����ه�����م يف 
القدس القديمة، أو أثناء مشاركتهم يف مسرات 
واعتصامات سلمية ، علما ان معظم االعتقاالت 
يف ال����ش����وارع ن��ف��ذت��ه��ا ال����وح����دات امل��س��ت��ع��رب��ة ال��ت��اب��ع��ة 

للشرطة.
وأكد املركز ، عدم قانونية االعتقاالت لألطفال 
–ح����س����ب ال����ق����وان����ن االس���رائ���ي���ل���ي���ة وال�����دول�����ي�����ة-، ح��ي��ث 
اع��ت��ق��ل��وا ف���ج���را م���ن م��ن��ازل��ه��م ، دون ال���س���م���اح ألح��د 
من والديهم بمرافقتهم بسيارة الشرطة، كما تم 
تقييد أيديهم، اضافة اىل تخويفهم اثناء االعتقال 

واالعتداء عليهم.
هدم منازل ومنشآت تجارية ....

ويف االسبوعن األخرين من شهر أيار املايض ، 
نفذت البلدية، حملة هدم واسعة بإشراف سلطة 

الطبيعة اإلسرائيلية.
ويؤكد املركز ، أن معظم املنازل التي هدمت تقع 
يف أراٍض  م��ه��ددة ب��امل��ص��ادرة ل��ص��ال��ح اق��ام��ة"ح��دائ��ق 
ال������ق������دس، أو أراٍض  م����ص����ادرة  وط����ن����ي����ة" يف م���ح���ي���ط 

لصالح املرافق العامة.
كما ه��دم��ت ال��ج��راف��ات االس��رائ��ي��ل��ي��ة 10 م��ن��ازل يف 

القدس )بيت حنينا، وجبل املكر، والطور، وجبل 
امل������ش������ارف-ش������ع������ف������اط( وت��������م ت����ش����ري����د ح����������وايل 80 ف��������رداً 
معظمهم من األطفال، كما هدمت عائلة مقدسية 
منزلها بنفسها يف شارع صالح الدين، كما تم هدم 
م����ع����رض ل����ل����س����ي����ارات يف ال���ش���ي���خ ج���������راح، وك������راج������ا يف 
حزما، اضافة اىل تشميع 3 محالت تجارية باملنطقة 

لعدم استخدامها من أصحابها.
وواص�������ل�������ت س����ل����ط����ات االح�������ت�������الل ، ت���ن���ف���ي���ذ أع����م����ال 
تجريف يف منطقة القصور األموية جنوب املسجد 
االق����������ى، ويف س����اح����ة ال�����������راق، ل���ت���ن���ف���ي���ذ امل���خ���ط���ط���ات 

االستيطانية.
ووزع�����ت ط���واق���م ال��ب��ل��دي��ة ، اخ���ط���ارات ه���دم عى 
ع���������دد م�������ن امل��������ن��������ازل يف ال�������ق�������دس ب����ح����ج����ة ال�����ب�����ن�����اء دون 
ترخيص، اضافة اىل اص��دار ق��رار إداري بهدم جزء 

من مسجد رأس العمود" محمد الفاتح " .
اعتداءات املستوطنن....

ويف ش���ه���ر أي������ار امل������ايض ، ن���ف���ذ امل���س���ت���وط���ن���ون ع���دة 
إع�������ت�������داءات ب���ح���ق امل���ق���دس���ي���ن وم���م���ت���ل���ك���ات���ه���م، ح��ي��ث 
قام مستوطن متطرف باالعتداء عى سائق األجرة 
ابراهيم خليل الشاويش 51 عاما، بطعنه 6 طعنات 

يف انحاء مختلفة من جسده.
ك��م��ا اع���ت���دت م��ج��م��وع��ة م���ن امل��س��ت��وط��ن��ن ، عى 
ف��ت��ي��ة م���ن س���ل���وان )م���ح���م���ود غ���ي���ث، وث���ائ���ر م���س���ودة، 
وم���ه���دي ال���ب���ن���ا، وم��ع��ت��ص��م ص����ي����ام(، أث���ن���اء م���روره���م 
بالقدس القديمة، وأصابوا احدهم بجرح كبر يف 
رأسه بعد ضربه بقطعة حديد ، كما قام مستوطن 

من سلوان باالعتداء عى طفل من القرية .
وص���������ع���������د امل�������س�������ت�������وط�������ن�������ون م����������ن ج�������م�������اع�������ة "ت������دف������ي������ع 
الثمن" من اعتداءاتهم ضد ممتلكات املقدسين، 
حيث ق��ام��وا ب��إت��الف اط����ارات 20س��ي��ارة ورش ع��ب��ارات 
عنصرية عليها يف مناطق ) أرض السمار، والشيخ 
ج����راح، وش��ع��ف��اط، وال��ب��ل��دة ال��ق��دي��م��ة(، اض��اف��ة اىل 
كتابة شعارات عنصرية عى بوابة وحائط كنيسة 
"رق��اد السيدة العذراء" يف جبل صهيون بالقدس 

القديمة.
ويف أواخ�������ر ال���ش���ه���ر امل������ايض اص���ي���ب ال����ح����اج ط���الل 

أبو سارة وابنائه الثالثة بكسور وجروح متوسطة، 
جراء االعتداء عليهم من قبل جنود حرس الحدود 
بزي مدين، بعد اقتحام معرض للسيارات يملكه يف 
املنطقة الصناعية " قلنديا "شمال مدينة القدس.
وامل����ع����ت����دى ع��ل��ي��ه��م ه����م :ال�����ح�����اج ط������الل 63 ع��ام��ا 
اصيب برضوض وجروح بيده جراء ضربه"بالبوما"، 
ورائ������د 40 ع���ام���ا اص���ي���ب ب��ش��ع��ر يف ق��ف��ص��ه ال���ص���دري، 
ورام������ي اص���ي���ب ب��ش��ع��ر ب��وج��ه��ه وال���ق���ف���ص ال���ص���دري، 

ومنصور اصيب برضوض مختلفة.
ك��م��ا اع���ت���دى ح�����راس أم����ن ال���ق���ط���ار ال��خ��ف��ي��ف عى 
الشاب املقديس محمد أبو رموز واصابوه برضوض 

وجروح مختلفة.
م��������ن ج�����ه�����ة اخ�������������رى اس������ت������ول������ت ج����م����ع����ي����ة"ع����ط����رت 
ل��ي��وش��ن��ة" ع���ى م��ح��ل��ن ت��ج��اري��ن يف ط��ري��ق ال��ه��ك��اري 
بالقدس القديمة، بحجة انها امالك يهودية قبل 
ع���ام 1948، وح�����اول امل��س��ت��وط��ن��ون ك��ذل��ك االس��ت��ي��الء 
عى شقة سكنية لعائلة جابر يف حي شعفاط من 

خالل التالعب بقرار ملحكمة الصلح اإلسرائيلية.
مداهمات يومية ....

وش��ه��د ال��ش��ه��ر امل����ايض م��داه��م��ة ش��ب��ه ي��وم��ي��ة من 
قبل موظفي الضريبة والتأمن الوطني واملخابرات 
للمحالت التجارية وحارات القدس القديمة، كما 
ت��م مداهمة العديد م��ن امل��ن��ازل يف ح��ارة ب��اب حطة 

واالعتداء عى سكانها دون مرر.
املسجد االقى ....

وت������واص������ل������ت ان�����ت�����ه�����اك�����ات ح�����رم�����ة امل����س����ج����د األق������ى 
خ�����الل أي������ار امل������ايض ، ح���ي���ث اق���ت���ح���م���ه ال����ع����ش����رات م��ن 
امل�����س�����ت�����وط�����ن�����ن وال�������ج�������ن�������ود، وامل������ل������ف������ت اي�������ض�������اً م����ح����اول����ة 
اق���ت���ح���ام���ه م����ن ب�����اب االس�����ب�����اط وامل����ل����ك ف���ي���ص���ل، وق����ام 

ضابطان بإقتحام مسجد قبة الصخرة.
ويف س��اب��ق��ة خ��ط��رة ، أدت م��س��ت��وط��ن��ة ط��ق��وس��ا 
دي�����ن�����ي�����ة ع�����ن�����د ب���������اب ال�����ق�����ط�����ان�����ن وه���������ي ت�������رت�������دي ف���س���ت���ان 
ال��زف��اف ، ويف ي��وم آخ��ر قامت عضو الكنيست عن 
ح����زب "ال���ل���ي���ك���ود" ون���ائ���ب وزي�����ر امل����واص����الت “ت��س��ي��ف��ي 
ح����ط����وب����ويل” ب���إق���ت���ح���ام االق������ى ق���ب���ل ي�����وم واح������د م��ن 

زفافها.

"العليا" االسرائيلية تمهل "الدولة "       
14 يوما للرد على التماس بخصوص إخالء 

المستوطنين من اراضي دورا القرع
القدس – زيك ابو الحالوة - امهلت املحكمة العليا االسرائيلية "الدولة " بالرد عى االلتماس 
املقدم من اصحاب ارايض قرية دورا القرع شمال رام الله ، بخصوص اخالء املستوطنن من 

اراضيهم خالل 14 يوما.
وقال املحامي حسام يونس الذي مثل االه��ايل ل "القدس" : " قدمنا امس ، التماسا اىل 
املحكمة العليا االسرائيلية بإسم اصحاب ارايض قرية دورا القرع الواقعة إىل الشمال من مدينة 
رام الله بخصوص اخالء املستوطنن من اراضيهم وهدم العمارات املبنية عى هذه االرايض ، 

علما بانهم يعرفون املنطقة بموقع "جفعات هاؤلبنا" .
ي��ذك��ر ان���ه ت��م ت��ق��دي��م ال��ت��م��اس يف ال��ع��ام 2008 ع��ن ط��ري��ق جمعية "ال��س��الم االن" ح���ول اخ��الء 

املستوطنن حيث تم قبول االلتماس والدولة تعهدت بازالة او نقل البيوت اىل مكان اخر.
واش��ار املحامي يونس ، اىل انه تم تقديم االلتماس بخصوص جميع البيوت املوجودة يف 
املنطقة املسماه "جفعات هاؤلبانا" اي "جبل غرطيس" من ارايض دورا القرع والحديث يدور 

عن عدة قطع من االرايض من حوض رقم 5 . 
وطالب االلتماس ، املحكمة بااليعاز للدولة بإزالة 9 عمارات ، بحيث ان كل عمارة تتكون 
م��ن 3 ط��واب��ق واك����رث م��ن 30 م��ب��ن��ى م��ت��ح��رك��ا "ك���رف���ان". اض��اف��ة اىل ازال����ة ال���ج���دار ال����ذي ي��ف��ص��ل بن 
اه����ايل دورا ال��ق��رع وال��ق��ري��ة وب���ن اراض��ي��ه��م ال��واق��ع��ة اىل ال��ش��م��ال م��ن م��س��ت��وط��ن��ة "ب��ي��ت اي����ل" يف 

جبل غرطيس.
واوضح ان مستوطنة "بيت ايل" قائمة عى امر عسكري من العام 1970 وان الهدف املعلن 
م��ن��ه ك���ان اق���ام���ة ب����ؤرة اس��ت��ي��ط��ان��ي��ة ت��س��م��ى "ب��ي��ت اي����ل" ب���ق���رار ح��ك��وم��ي . ويف ال���ع���ام 1978 ص��ادق��ت 
املحكمة العليا عى االمر العسكري بوضع اليد وبالتايل لم يكن هناك امكانية الزال��ة البيوت 
وهذا االمر يشر اىل 2426 دونما ولكن املستوطنن لم يكتفوا بهذا االمر العسكري وبدأوا يمتدوا 
شماال باتجاه دورا القرع النهم كانوا معنن بإحتالل املرتفعات الجبلية اي )شمال بيت ايل( 
وبالتايل اعتدى املستوطنون عى ارايض غر خاضعة لقرار عسكري بل ارايض فلسطينية خاصة 

مسجلة بالطابو يف االدارة املدنية .
واكد ان بناء بيوت املستوطنن تم بإيعاز وتمويل رسمي من الدولة "ومن املعيب ان دولة 
تدعي الديمقراطية واحرتام سيادة القانون تمول اقامة مشاريع غر مرخصة ومن خاللها يتم 

االعتداء عى ارايض فلسطينية خاصة  ".
واك���د امل��ح��ام��ي ي��ون��س ، ان املحكمة امهلت ال��دول��ة م��دة 14 ي��وم��ا ل��ل��رد ع��ى االل��ت��م��اس املقدم 

من جانب االهايل.


