
Wednesday 20 November 2013محليات االربعاء 20 /2013/11 12

- م
 )1

6(
 11

/1
9

معرض التصفيات األمريكية
يسرنا أن نعلن عن وصول

شحنة جديدة من الفرش املنزلي
) حلف – شراشف – مخدات – حرامات (

اضافة الى وصول

حقائب يدوية ستاتية من أحدث الماركات
احجام مختلفة...معاطف رجالية ونسائية

مالبس داخلية .... رجالي ونسائي
-----------------

مالبس وأحذية والدي وبناتي
أحدث املوديالت ....

من أشهر  املاركات األمريكية
معرض التصفيات األمريكية... يرحب بكم

البيرة – البالوع – خلف بالزا مول – تلفون 02-2421160
بإمكانكم االطالع على التفاصيل عبر الموقع األلكتروني

www.pdic.ps
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The United Nations Development Programme (UNDP) is the 
UN’s global development network, advocating for change and 
connecting countries to knowledge, experience and resources 
to help people build a better life. We are on the ground in 166 
countries, working with them on their own solutions to global 
and national development challenges. As they develop local 
capacity, they draw on the people of UNDP and our wide 
range of partners.

Vacancy Announcement 
DEEP Programme Manager – Re-Extend 

Detailed information and application instructions
can be viewed on the UNDP/PAPP web site.

jobs.undp.ps

Deadline for applications: 2 December 2013   
“For those who applied earlier need not to apply again”

“UNDP/PAPP is an equal opportunity employer: applications from 
both internal and external men and women will be considered equally”

“UNDP actively supports the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities adopted by the United Nations General Assembly”
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State of Palestine
Environment Quality Authority

Vacancy Announcement
The Environment Quality Authority (EQA) is implementing 
a project on Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) 
funded by UNEP during the period 1/9/2013- 30/3/2013.
A national team was formulated for the project. In this regard, 
EQA is looking for a consultant with experience in PRTR to 
work within the project as coordinator and facilitator, accord-
ing to the qualifications and tasks assigned to the position which 
can be obtained from EQA website

www.environment.pna.ps/ar
Those who are interested, should send their resumes to Email:

prtr@environment.pna.ps
or at 

fax: 02-2403494 by 23/11/2013.
A short list of candidates will be contacted for interviews.

جنني – تقرير عيل سمودي – "االعتقال 
ي���ط���ارد االس������رى وذويهم،  االداري ك���ال���غ���ول 
ف��م��ت��ى سينتهي ه���ذا ال��غ��ول وي���م���وت؟ يكفي 
ح���زن���ا وامل�����ا ع��ان��ي��ن��اه ط�����وال ال��ع��ش��ري��ن ع���ام���ا ما 
ب����ني اع���ت���ق���ال واخ������ر م���ح���روم���ني م�����ن  ال����ف����رح و 
ب����ه����ذه الكلمات  ال�����ح�����زن "..  ن���ع���ي���ش���ه  ك�����ل م�����ا 
استهلت املواطنة ام ايسر حديثها ملراسلنا، 
ب��ع��د رف��ض��ت س��ل��ط��ات االح���ت���ال االف������راج عن 
زوجها االسري الشيخ نزيه سعيد عبد القادر 
اب���و ع���ون )51 ع��ام��ا ( واس��ت��م��رار تغييبه خلف 
ال��ق��ض��ب��ان ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ى ال��ت��وايل بذريعة 

امللف السري.

حياة السجون 
ق���������رار ت����ج����دي����د ال����ش����ي����خ ن�����زي�����ه، اث���������ار الحزن 
واالل�����������م ل�������دى ال����ع����ائ����ل����ة وخ������اص������ة ال������زوج������ة ام 
ايسر التي تفتقده كما تقول " منذ 20 عاما 
ل��م ي��ت��وق��ف االح���ت���ال خ��ال��ه��ا ع��ن استهداف 
زوج��ي، منذ االنتفاضة االوىل وحتى اليوم 
لم يبق مناسبة اال واعتقل فيها، وما يقضيه 
ب���ي���ن���ن���ا ال ي�����ذك�����ر ام����������ام ع�������ذاب�������ات ال�����س�����ج�����ون "، 
واضافت " االبناء ك��روا يف غياب والدهم، 
بعضهم درس وتخرج من الجامعات ولم 
ي�����ش�����ارك�����ن�����ا وال��������ده��������م ال�����ف�����رح�����ة ال������ت������ي اصبحت 
امل���������������آيس وامل���������ع���������ان���������اة التي  م�������ع�������دوم�������ة يف ظ���������ل 
ي���ف���رض���ه���ا االح�����ت�����ال ع���ل���ي���ن���ا ك�����ل ي������وم ح���ت���ى يف 

االعياد ".
ام ايسر، التي رددت مرات عديدة عبارة 
" تعودنا وعشنا وبنينا حياتنا عى االعتقال 
وامل����ع����ان����اة "، ح���اف���ظ���ت ع����ى وص����ي����ة ال��������زوج ، 
وت����اب����ع����ت رع�����اي�����ة وت����رب����ي����ة االب������ن������اء وتعليمهم 
رغ����������م ك��������ل ال���������ظ���������روف ال�����ص�����ع�����ب�����ة وال������ق������اس������ي������ة ، 
وق�����ال�����ت " ان������ه ظ���ل���م وع���������ذاب وع�����ق�����اب ، لكن 
م��ث��ل��م��ا ص����ر زوج�������ي وت���ح���م���ل يف س���ب���ي���ل دينه 
ووطنه وشعبه، وقفت لجانبه وربيت ابنايئ 
وبنايت السبعة ليفخر بهم والدهم دوما ، 
فنحن صابرون والحمد لله وهذه السجون 

اىل زوال ".

االعتقال االخري 
يف م����ن����زل����ه����ا يف ب�����ل�����دة ج����ب����ع ق�����ض�����اء جنني، 
ت�����ت�����زي�����ن ج��������دران��������ه ب������ص������ور ال�����ش�����ي�����خ ن������زي������ه الذي 
ت�����ف�����اص�����ي�����ل محطات  ب�����ك�����ل  ت����ح����ت����ف����ظ ذاك�������رت�������ه�������ا 
اع�����ت�����ق�����ال�����ه وت�������واري�������خ�������ه�������ا، وت�������ق�������ول " م�����ن�����ذ عام 
االن����ت����ف����اض����ة االول وح����ت����ى ال�����ي�����وم ، ل�����م يبقى 
زوج�������������ي، وغالبية  ف�����ي�����ه  واح�����ت�����ج�����ز  اال  س�����ج�����ن 

االعياد استقبلناها يف غيابه ".
االحتال  ق����������وات  ان  اي������س������ر،  ام  واف��������������ادت 
اقتحمت منزلها يف تاريخ 2011/7/5 ، واعتقلت 
ال�����ص�����ح�����ي�����ة الصعبة،  ظ�������روف�������ه  رغ����������م  زوج�������ه�������ا 
وق���ال���ت " ط��ب��ع��ا االع���ت���ق���االت ال��س��اب��ق��ة اورتث 
زوجي االمراض ، فهو يعاين من اعصاب يف 
قدمه والضغط وقرحة يف معدته ومشاكل 
يف ع��ي��ن��ي��ه، اض���ي���ف ال��ي��ه��ا غ���ض���اري���ف يف ظهره 
"، وت��ض��ي��ف " رغ���م ذل����ك، اع��ت��ق��ل��وه وحولوه 
ل���اع���ت���ق���ال االداري وه�����و م����ا ي���ؤك���د ان�����ه اجراء 
ت����ع����س����ف����ي، ف�������زوج�������ي م����س����ت����ه����دف دوم�����������ا رغم 
عجزهم عن ادانته او اصدر أي الئحة اتهام 
بحقه، ويف حال أي احداث سياسية يتعرض 

لاعتقال ". 
وتكمل " خال اعتقاله، تدهورت صحته 
ك���ث���ريا، وف��ق��د م���ن وزن����ه 5 ك��ي��ل��و، ورغ����م ذلك 
ي��ت��ع��رض ل��اه��م��ال ال��ط��ب��ي وح���رم���ان العاج، 

واالشد مأساوية يرفضون االفراج عنه ".

صور معاناة 
يف س����ج����ن "ه���������داري���������م"، اس����ت����ق����ب����ل الشيخ 
ن����زي����ه ن����ب����أ ت����ج����دي����د اع����ت����ق����ال����ه ل����ل����م����رة الخامسة 
ع���ى ال����ت����وايل، ت���ق���ول زوج���ت���ه " ت���ق���اري���ر اطباء 
مصلحة السجون اكدت ان وضعه الصحي 
يسء وب���ح���اج���ة ل���رع���اي���ة وع��������اج، ول���ك���ن���ه���ا لم 
تجد نفعا، واصدرت املخابرات قرار التجديد 
رغ����م ان���ه���ا ع���ى م�����دار ع���ام���ني ل���م ت��ت��م��ك��ن  من 
ادان����������ة زوج���������ي ب�������أي ت���ه���م���ة "، واض�������اف�������ت" كنا 
ن��ت��أم��ل ان ي��ق��ي ش��ه��ر رم��ض��ان وال��ع��ي��د بيننا 
، ول��ك��ن��ه��م ح���رم���ون���ا م���ن���ه ، وام����ام����ه 6 شهور 

عجاف جديدة ".

ال ت��م��ل��ك ام اي���س���ر س����وى ال����دع����اء والصر 
، وت��ق��ول " ام��ل��ن��ا ب��ال��ل��ه دوم����ا، الن االحتال 
وق���وان���ي���ن���ه وق�����ض�����اءه ظ����ال����م، ف���ل���و ك������ان هناك 
مل�������ا مكث  ق�������ان�������ون دويل  او  او ض�����م�����ري  ع�������دال�������ة 
زوجي يف السجن لحظة واحدة "، واضافت 
" لاسف ، مئات مؤسسات حقوق االنسان 
، ول��ك��ن ال قيمة ل��ه��ا ، الن��ه��ا ل��م تتمكن من 
وض���ع ح��د ل��س��ي��اس��ة االع��ت��ق��ال االداري الذي 
يعتر اق��ى عقاب ووسيلة انتقام بحقنا ، 

فأين العدالة ".
 تستعيد ام ايسر من ذاكرتها الكثري من 
صور املعاناة التي واجهتها بصر ، وتقول " 
هذا حالنا منذ 20 عاما ، زوجي اسري ومحروم 
من كل يشء ، وانا اتحمل مسؤولية اسرة 
كاملة ، والحمد لله الذي كرمني حتى احقق 
حلم والدهم ، لكن ال يمكن نسيان االلم يف 
لحظات غياب والدهم "، وتضيف " علمتهم 
حتى حققوا النجاح يف مدارسهم وتخرجوا 
م��ن ج��ام��ع��ات��ه��م ول���م ي��ش��ارك��ه��م وال���ده���م أي 

لحظة من اهم ساعات الفرح بحياتهم ".
والدتها  ع�������ام�������ا(   20( وئ�����������ام  االب�������ن�������ة  ت�����ع�����ان�����ق 
وتقبل رأسها وتقول " حكايتنا تكشف ظلم 
االحتال وجوره ، وتروي صمود وبطولة ابي 
وث��ب��ات وت��ح��دي ام��ي ال��ت��ي تحملت ك��ل يشء 
ط��وال 21 عاما ، كانت االم واالب والصديق 
وااله�����������ل  ، ورغ��������م ذل������ك امل����ن����ا غ����ي����اب اب������ي النه 
ليس هناك من يحل مكان حنان االخر  فهما 
ط��رف��ان مكمان لنا ك��ام واب "، واض��اف��ت " 
بكيت بشدة عندما كرمتني  الجامعة ، النه  
ك������ان ام������يل ان ي����ك����ون وال���������دي م���ع���ي وبجانبي 

،لكن السجن والسجان فرقوا  بيننا ". 
اكرث ما يؤلم العائلة ، املنع االمني الذي 
ح���رم���ه���ا م����ن زي��������ارة ال���ش���ي���خ ن����زي����ه ،وت�����ق�����ول ام 
اي���س���ر " الك����م����ال ال���ع���ق���اب ف�����إن ج��م��ي��ع ابنايئ 
وبنايت ممنوعني امنيا ، وبعدما حرمت من 
زي���ارت���ه مل���دة ع��ام��ني م��ن��ح��وين م��ؤخ��را تصريحا 

ملرة واحدة ".

رحلة عذاب مستمرة عبر 20 عاما  

زوجة األسير نزيه أبو عون: اإلعتقال اإلداري 
كالغول يطارد األسرى

ال�������ق�������دس- م������ن أح�����م�����د ج������اج������ل- احتفلت 
ال���ك���ات���ب���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ن���س���ب ادي�������ب حسني، 
القصصية  م������ج������م������وع������ت������ه������ا  ب�������ت�������وق�������ي�������ع  ام������������������س، 
الجديدة "اوراق مطر مسافر"، التي صدرت 
عن دار الجندي للنشر والتوزيع يف القدس، 
ب��ح��ض��ور ع���دد ك��ب��ري م��ن املثقفني واالعاميني 
وال�����ف�����ن�����ان�����ني وذل����������ك يف ق�����اع�����ة م������راك������ش بمركز 

يبوس الثقايف . 
وت�����ح�����دث يف األم����س����ي����ة ال����ت����ي اداره�����������ا خالد 
الغول كّل من الكّتاب: محمود شقري، ديمة 

السّمان وجميل السلحوت.
واع��ت��ر الكاتب محمود شقري ، أّن نسب 
أدي�����������������ب ح�������س�������ني ت�������ك�������ُت�������ب ق������ص������ص������ه������ا م�����������ن دون 
ت��ك��ّل��ف أو ح��ذل��ق��ة أو ت��ع��ق��ي��د، وت��خ��ت��ار ماّدتها 
ال����ق����ص����ص����ّي����ة ال������خ������ام م����م����ا ح����ول����ه����ا م������ن ظواهر 
بتطويعها  ت��������ق��������وم  ث���������م  وأح�����������������������داث،  ووق����������ائ����������ع 
ُ��ت��أيّن، والصياغات  لُتصبح عر لغة السرد امل
املؤّثر  اللغوّية الجميلة، قصًصا لها وقعها 

يف النفوس.  

من جهتها قالت الكاتبة ديمه السمان ، 
ان القارئ لقصص االديبة حسني ، سيجد أّن 
هذه أالديبة الشابة التي جاءت اىل القدس 
طالبة علم ال تعرف يف املدينة املقدسة شيئا، 
ما لبثت أن سحرت بقدسية املكان وتاريخه 
وحضارته وعمرانه، وما يتعرض له من سلب 
ون����ه����ب، ف��س��ك��ن��ت��ه��ا ال����ق����دس ك���م���ا س��ك��ن��ت هي 
ال��ق��دس، وأخ��ذت تجوب أسواقها وحاراتها 
وأزق������ت������ه������ا وم�����س�����اج�����ده�����ا وك�����ن�����ائ�����س�����ه�����ا، وقراها 
وت��ت��م��ع��ن يف س����وره����ا، وك������أيّن ب��ه��ا ت��ب��ح��ث عن 

عبق تاريخ املدينة الذي ال يكذب".
أم�������ا ال����ك����ات����ب ج���م���ي���ل س����ل����ح����وت، ف�����ق�����ال :" 
ن��س��ب أدب ح��س��ني ه���ذه ال��ف��ت��اة ال��ق��ادم��ة من 
رام������ة ال��ج��ل��ي��ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ت��ح��ل��ق يف عالم 
ب�����س�����رع�����ة س����ف����ي����ن����ة ف�����ض�����ائ�����ي�����ة، وكأنها  اإلب���������������داع 
تسابق الزمن، لكنها تأتينا يف كل مّرة بإبداع 
ج��دي��د ي��ده��ش��ن��ا، وه����ذا ي��ن��ب��ئ أن��ن��ا أم����ام أديبة 

ذات شأن".
ويقول األديب ابراهيم جوهر معلقا عى 

املجموعة :" تقودنا الكاتبة يف رحلة عميقة 
ممتعة داخل شخصياتها يف هذه القصص، 
رحلة تكشف فيها خبايا النفوس، وتطلعنا 
ع�������ى ت����ن����اق����ض����ات����ه����ا وط�����م�����وح�����ه�����ا وأس�����ئ�����ل�����ت�����ه�����ا يف 
محاولة منها للوصول إىل عالم أكرث جمااًل 
يبتعد ع��ن األن��ان��ي��ة وال��ب��غ��ض��اء، وي��ق��رب من 

التسامح االجتماعي واألصالة اإلنسانية".
أم��ا صفحة ال��غ��اف فهي لوحة تشكيلية 
بريشة الفنان الكبري طالب دويك حاول من 
خ��ال��ه��ا تجسيد ع��ن��وان امل��ج��م��وع��ة م��ن خال 

الرسم وبأسلوب إبداعي مبهر.
ويقع الكتاب يف 135 صفحة من الحجم 

املتوسط ويضم 21 قصة قصرية  . 
ي��ذك��ر أن ن��س��ب أدي����ب ح��س��ني م���ن مواليد 
عام 1987 من قرية الرامة الواقعة يف الجليل 
الفلسطيني، وصدرت روايتها األوىل "الحياة 
الصاخبة" عام 2005، ومجموعتها القصصية 
األوىل م�����راوغ�����ة ال������ج������دران" ع�����ام 2009 ع����ن دار 

الهدى-كفر القرع.

االحتفال بإطالق المجموعة القصصية
"أوراق مطر مسافر" في مركز يبوس الثقافي

ب����ي����ت ل����ح����م - م������ن ن����ج����ي����ب ف����������راج وجورج 
زي������ن������ة - ق������ال������ت رئ�����ي�����س�����ة ال�����ب�����ل�����دي�����ة ف���������ريا بابون 
امليادية  االع������ي������اد  اح�����ت�����ف�����االت  ان   ، ام�������س   ،
امل�����ج�����ي�����دة ت���خ���ت���ل���ف ع������ن االع��������������وام ال����س����اب����ق����ة ، 
مشرية اىل ان البلدية ومؤسسات املجتمع 
املحيل والجهات الرسمية املختلفة ، عملت 
ع���ى اع������داد ب���رن���ام���ج م���وس���ع وم��م��ي��ز لاعياد 

هذا العام .
وقالت بابون خال لقاء مع الصحفيني 
وم��م��ث��يل وس���ائ���ل االع������ام امل��ح��ل��ي��ة والعربية 
ب����ال����ع����ي����د هذا  : ان االح�������ت�������ف�������االت  وال�������دول�������ي�������ة 
العام تختلف من حيث الرتيبات والرامج 
وامل���واع���ي���د ، م���ش���رية اىل ان���ه���ا س��ت��ب��دأ بشكل 
رس����م����ي م�����ع ب�����داي�����ة ال����ش����ه����ر ال������ق������ادم للتأكيد 
ع�������ى ان رس�������ال�������ة امل�������ي�������اد ال������ت������ي ان����ط����ل����ق����ت من 
ك���ن���ي���س���ة امل����ه����د وب����ي����ت ل���ح���م ي���ج���ب ان تسبق 
اطاق االحتفاالت باالعياد يف مختلف انحاء 
العالم لتساهم يف تعزيز الرسالة واهدافها 

العظيمة.
واشارت بابون اىل ان الصحفيني تعودوا 
املؤتمر  ع�������ق�������د  ع����������ى   ، م����������������دار س����������ن����������وات  ع����������ى 
ال����ص����ح����ف����ي الط�����������اق اع�������ي�������اد امل�������ي�������اد منتصف 
شهركانون االول ، وداخل قاعة فينا ببلدية 

ب���ي���ت ل���ح���م ، ل��ك��ن��ه��ا ه�����ذا ال����ع����ام س��ت��ن��ظ��م يف 
الثاثني من الشهر الجاري وسيجري عقد 
امل����ؤت����م����ر ال���ص���ح���ف���ي يف س����اح����ة امل����ه����د الساعة 

الخامسة مساء.
واشارت اىل ان مدينة بيت لحم ستشهد 
اف���ت���ت���اح س������وق امل����ي����اد ال����ت����ج����اري ل����ه����ذا العام 
بشكل مختلف ، ح��ي��ث ان���ه ل��ن ي��ك��ون ليوم 
ال���ب���ع���ث���ات الدبلوماسية  ي��ق��ت��ص��ر ع����ى  واح������د 
وامل��������ؤس��������س��������ات ال�������دول�������ي�������ة ، ب��������ل س�������ريك�������ز عى 
الفلسطيني  وامل�������������واط�������������ن  امل��������ح��������يل  امل������ج������ت������م������ع 

وسيستمر لعدة ايام .
هناك  ان  اىل   ، ب�����������اب�����������ون  اش���������������������ارت  ك�������م�������ا 
مجموعة برامج مختلفة ستشهدها مدينة 
ب���ي���ت ل���ح���م وس����اح����ة امل���ه���د ع����ى م������دار الشهر 
بشكل يليق باملناسبة وعظمتها وقدسيتها 
وروح���ه���ا ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��م��ث��ل رس��ال��ة العدل 

واملحبة والسام والكرامة االنسانية.
ب���������دوره اش��������ار ع����ص����ام اج����ح����ا ن����ائ����ب رئيس 
ب���ل���دي���ة ب���ي���ت ل���ح���م ، اىل ان ال���ب���ل���دي���ة عقدت 
اج�����ت�����م�����اع�����ات م���خ���ت���ل���ف���ة ع������ى م����������دار االسابيع 
االخرية مع ممثيل مؤسسات املجتمع املدين 
بمدينة بيت لحم من اجل اشراكها برنامج 
االحتفاالت كون هذه االحتفاالت مسؤولية 

مجتمعية و وطنية لكل مواطن من مواطني 
املحافظة .

واشار اجحا ، اىل ان البلدية تعمل عى 
انهاء تزيني املدينة من اجل اخراجها بأجمل 
ص��وره��ا ، م��ش��ريا اىل ان ط��واق��م بلدية بيت 
لحم ب��ذل��ت وت��ب��ذل ج��ه��ودا ضخمة النجاح 

الفعاليات االحتفالية.
ال���ص���ح���ف���ي���ني وممثيل  واض����������اف اج�����ح�����ا ، ان 
وسائل االعام الفلسطينية والعربية والدولية 
جزء اسايس من نقل واقع وحقيقة ما يجري 
يف مدينة بيت لحم خال االعياد املجيدة ، كما 
ان وسائل االعام تعتر جزء مهما يف الرويج 
ل��ب��ي��ت ل��ح��م وب��رام��ج��ه��ا ب���االع���ي���اد وع��ل��ي��ه ك����ان ال 
ب��د م��ن اس��ت��ض��اف��ة ال��ص��ح��ف��ي��ني الط��اع��ه��م عى 
اليات التعاون وتعزيز العمل والخروج بصورة 
منتظمة ومتميزة ملدينة بيت لحم يف عيدها 

بمياد السيد املسيح عليه السام.
واشار اجحا اىل وجود تصورات لتنظيم 
العمل للصحفيني وتسهيل مهمتهم ولهذا 
ك����ان االج���ت���م���اع ل��اس��ت��م��اع ل�����رأي الصحفيني 
م�����ن اج�������ل ت�����ج�����اوز اي اش����ك����ال����ي����ات ح����دث����ت يف 
امل�������ايض ، م�����ش�����ددا ع�����ى ض���������رورة استخاص 

العر مما جرى يف االعوام املاضية. 

رئيسة بلدية بيت لحم تلتقي الصحافيين 
واس����ت����ج����اب����ة  م�����ن ق���ب���ل امل����ؤس����س����ات واألجهزة، تمهيدا إلعالن االحتفاالت بأعياد الميالد

وإن كانت الهيئة تطمح إىل املزيد من التعاون 
وتعميق الشراكة مع وسائل اإلعام والتعاون 
ب����م����ا ي�����خ�����دم ال���ج���م���ي���ع وي����س����ل����ط ال������ض������وء ه����ن����ا أو 
ت�����ص�����در تقريرا  ال���ه���ي���ئ���ة  م����ن����وه����ا إىل أن  ه������ن������اك، 
س���ن���وي���ا ت����رص����د ف���ي���ه ح���ج���م االن����ت����ه����اك����ات ه���ن���ا أو 

هناك وكذلك اإلنجازات التي تمت.
ق��������������ادة األج����������ه����������زة األمنية  ال��������ل��������ق��������اء:  ح�������ض�������ور 
والشرطية وم��دراء ال��دوائ��ر الحكومية أعضاء 
املجلس التنفيذي وأعضاء املجالس والهيئات 
املحلية والبلدية باملحافظة إىل جانب ممثيل 

وأمناء الفصائل والقوى الوطنية باملحافظة.

محافظ أريحا يلتقي وفدا
عن الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 

أري���ح���ا -وف������ا- ق����ال م��ح��اف��ظ أري���ح���ا واألغوار 
ماجد الفتياين إن أجهزة الدولة الفلسطينية 
معنية بحفظ النظام وبسط سيادة القانون 
استخدام  إس�����������اءة  أو  ت���ق���ص���ري  أي  وم����ح����اس����ب����ة 
والقيادة  ال����رئ����ي����س  ت���ع���ل���ي���م���ات  وإن  ال�����ق�����ان�����ون، 

واضحة باحرام حرية وكرامة اإلنسان.
وأك��د لدى لقائه يف مقر املحافظة بمدينة 
أريحا وفدا وفدا من الهيئة املستقلة لحقوق 
اإلن��������س��������ان، االس������ت������ع������داد ل���ت���ل���ق���ى وم����ت����اب����ع����ة أي 
ش����ك����وى أو ت���ظ���ل���م ألس��������اءه أو ان����ت����ه����اك حقوق 
والقوانني  ال�������دس�������ت�������ور  ك����ف����ل����ه����ا  ال�������ت�������ي  امل���������واط���������ن 
ال�����ن�����اظ�����م�����ة, واالس�������ت�������ع�������داد ال������ت������ام ل����ل����ت����ع����اون مع 
املؤسسات ذات العاقة ومتابعة وع��اج أي 
ملف يطرح، قائا 'ليس لدينا ما نخفيه ومن 
ي������يء اس����ت����خ����دام ال����ق����ان����ون أو ي���م���ت���ه���ن كرامة 

اإلنسان الفلسطيني يحاسب'.
ب��������دوره ت����ط����رق م����دي����ر م���ك���ت���ب وس������ط الضفة 
يف الهيئة وليد الشيخ، إىل آلية عمل الهيئة 
الفردية  ب������ال������ح������ق������وق  ت�����ع�����ن�����ى  م�����ن�����ظ�����م�����ة  ك������ون������ه������ا 
ل����ل����م����واط����ن وم����ت����اب����ع����ة ش�����ك�����اوى امل�����واط�����ن�����ني عى 
امل����ؤس����س����ات ال���رس���م���ي���ة ول���دي���ه���ا ط����اق����م للبحث 
امل����ي����داين واق��������راح ب���ع���ض امل���ش���اك���ل أو الظواهر 
ذات العاقة بعملهم ومخاطبة الجهات ذات 

العاقة السرداد حق أو مظلمة املواطن.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الجانب الرسمي 
أكد الشيخ  أنه يف املجمل هناك تعاون وثيق 

ندوة بجامعة بيرزيت حول 
المتوقع حدوثها  "الزالزل 
والتخفيف من مخاطرها"

ب���ريزي���ت – اح���م���د س��ل��ي��م - ع���ق���دت ع���م���ادة ش�����ؤون ال��ط��ل��ب��ة يف ج��ام��ع��ة ب���ريزي���ت ام����س محاضرة 
بعنوان: "ال��زالزل املتوقع حدوثها يف فلسطني والتخفيف من مخاطرها"، وذلك بهدف توعية 

الطلبة بمخاطر الزالزل وآلية الحفاظ عى السامة.
ق���دم امل��ح��اض��رة م��دي��ر م��رك��ز التخطيط وال��ح��د م��ن خ��واط��ر ال���ك���وارث يف ج��ام��ع��ة ال��ن��ج��اح ونائب 
رئ��ي��س الهيئة الوطنية للتخفيف م��ن اخ��ط��ار ال��ك��وارث د. ج��ال ال��دب��ي��ك، وم��س��اع��د م��دي��ر الدفاع 

املدين الفلسطيني جر دويكات
وقال د. الدبيك أنه ال بد من التحضري واالستعداد التأمني الحتمالية وقوع الكارثة من خال 
ال���دراس���ات امل��ح��دث��ة، وامل��راق��ب��ة ال��دائ��م��ة، والتشخيص السليم للكارثة قبل وق��وع��ه��ا ومعالجتها 
واستيعابها أث��ن��اء وق��ع��ه��ا، وب��ع��د وق��وع��ه��ا. وه���ذه األم���ور ال تتحقق إال م��ن خ��ال تطوير املعرفة 
ومواكبتها، والحكم الرشيد، وابتكار أساليب لتجنب أك��ر ض��رر ممكن، كبناء منازل مقاومة 
للزالزل، وتشكيل وتأهيل فرق اإلنقاذ والدفاع املدين واملتطوعني بمشاركة جماعية من املواطن 

واملختص وصاحب القرار.
وقام د. الدبيك بتشخيص عام ملدى احتمال حصول زالزل يف املنطقة والقوة القصوى املحتملة 
لهذه الزالزل، باإلضافة إىل تسليط الضوء عى أهم األخطاء املوجودة يف أنماط املباين الدارجة 
يف ف��ل��س��ط��ني وم����دى م���اءم���ة ه����ذه امل���ب���اين مل��ق��اوم��ة ال�������زالزل، وب���ال���ت���ايل ل��ل��ح��د م���ن م��خ��اط��ر الكوارث 
الزلزالية املحتملة، هناك حاجة لالتزام بمتطلبات املدن اآلمنة، وهذا يتطلب التزام البلديات 
وامل��ؤس��س��ات املحلية األخ���رى ذات العاقة باللوائح واملعايري الخاصة املعتمدة ل��دى املؤسسات 

.UNISDR األممية ذات العاقة
من جهته، قدم دويكات مجموعة من النصائح للمواطنني يف حال ح��دوث كارثة زلزالية، 
أهمها ضبط النفس والعائلة، وتجهيز خطة طوارئ، بتأمني مداخل ومخارج البيت، والوصول 

إىل أماكن آمنة، وتوفري حقيبة طبية تساعد يف االستمرار عى الصمود مدة 72 ساعة.
وق���ال " ُي��َف��ض��ل ال��خ��روج م��ن امل��ن��زل اىل منطقة آم��ن��ة بعيدة ع��ن ال��ع��م��ران، او ال��ل��ج��وء ملنطقة 
آمنة داخل املنزل واألكرث أمانا بمثل هذه الحاالت، هي بيت الدرج إن كان مبني من األسمنت 
الخرساين، أو تحت حلوق األب��واب التي تحمي من سقوط أج��زاء من السقف عى ال��رأس، أو 

االختباء تحت أي جسم متني". 
وأض�����������اف ع���م���ي���د ش���������ؤون ال���ط���ل���ب���ة أ.م����ح����م����د األح������م������د ب�������أن ه�������ذه امل�����ح�����اض�����رة ت�������أيت ض����م����ن سلسلة 
املحاضرات العامة التي تقوم بتنظيمها عمادة ش��ؤون الطلبة، حيث تهدف هذه املحاضرة اىل 
توعية الطلبة بمخاطر ال����زالزل يف فلسطني، وت��ه��دف أي��ض��ا اىل توعية الطلبة بكيفية التصرف 

حني وقوع الزلزال. 

'شورتات 2013' يعرض أفالما عربية 
قصيرة حائزة على جوائز عالمية

رام ال��ل��ه- وف��ا- ع��رض مسرح وسينماتك القصبة يف املدينة ، مساء ام��س، الفيلم الفلسطيني-
امل��ص��ري 'م���ع أين أع���رف أن ال��ن��ه��ر ق��د ج���ف' للمخرج ع��م��ر ه��ام��ي��ل��ت��ون، ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات أس��ب��وع الفيلم 

القصري 'شورتات 2013'.
وح��از الفيلم ع��ى ج��ائ��زة أفضل فيلم عربي قصري يف مهرجان أب��و ظبي السينمايئ ال���دويل 2013، 

وجائزة مهرجان روتردام 2013، وجوائز عاملية أخرى.
وي����روي الفيلم ق��ص��ة رج���ل ي��ع��ود إىل فلسطني ب��ع��د أن ق���اده اخ��ت��ي��ار م��ص��ريي إىل أم��ريك��ا لسنوات 
ط��وال، ويربط بني املسائل السياسية املعاصرة باملشاكل العاطفية بأسلوب شيق وملفت، وحقق 
ن��ج��اح��ا ب����ارزا ب��ف��ض��ل وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث ت��م إن��ت��اج��ه ب��ش��ك��ل ك��ب��ري م��ن ج����راء ح��م��ل��ة من 
التمويل الجماعي عى موقع 'Indiegogo'، وحمات ترويجية عى وسائل التواصل االجتماعي، 

ساهمت بجمع مبلغ  29000 دوالر ملرحلتي اإلنتاج وما بعد اإلنتاج.
وش��ه��دت األم��س��ي��ة ال��راب��ع��ة ، ع��رض الفيلم الفلسطيني ال��ف��رن��ي 'ح��ن��ني' ال���ذي ي���روي قصة امرأة 
فلسطينية يف الخمسينات م��ن عمرها تعيش وح��ي��دة بعيدة ع��ن زوج��ه��ا واب��ن��ه��ا، والفيلم السوري 
'الكلب' للمخرج فارس خاشوق، والفيلم السوري 'يا بيتي يا بويتاين' للمخرج عمرو خيطو، والفيلم 
الليبي 'ع����ودوا بهم إىل بيوتهم' للمخرج عبد ال��ق��ادر ف��س��وك، والفيلم ال��س��وري الفلسطيني 'ميغ' 

للمخرج ثائر السهيل، والفيلمني 'تغطية' و'وجوه املخيم' للمخرج السوري حسن الطنجي.

كلية فلسطين الجامعية 
تستضيف منسقة برنامج البعثات 

بالمجلس الثقافي البريطاني
ب��ي��ت ل��ح��م - م��ن ج���ورج زي��ن��ه - استقبلت كلية فلسطني األه��ل��ي��ة الجامعية ممثلة بالدكتور 
سامي باشا مساعد الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير ، مرينا قسيس منسقة برنامج املنح 

والتعليم العايل يف املجلس الثقايف الريطاين يف رام الله.
واوضحت مرينا ، كيفية الحصول عى البعثات واملنح التي يقدمها املجلس الثقايف الريطاين 
للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية يف الجامعات الفلسطينية للدراسة يف الجامعات الريطانية 

بحضور عدد من الطاب و أعضاء الهيئة التدريسية.
وع����ر ال���دك���ت���ور س���ام���ي ب���اش���ا ع���ن رض�����اه وس���ع���ادت���ه ب��ان��ض��م��ام ال��ك��ل��ي��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة ل���رن���ام���ج املنح 
ال���دراس���ي���ة ه��ي��س��ب��ال ""HESPAL  " ه����ذه ال��س��ن��ة ، ب��ع��د ال���ل���ق���اءات امل��ك��ث��ف��ة م���ع امل��ج��ل��س الثقايف 

الريطاين.

الدفاع المدني ينفذ تمارين 
إخالء في مديرية تربية جنين 

ج��ن��ني � ع��يل س��م��ودي � ن��ف��ذت إدارة ال��ت��دري��ب وم��رك��ز دف���اع م���دين ج��ب��ع ت��م��اري��ن إخ���اء م��درس��ت��ني يف 
محافظة جنني.

وذكر تقرير إلدارة العاقات العامة واإلع��ام يف الدفاع املدين ان تمارين اإلخاء شملت مدرسة 
الكرامة األوىل للذكور و مدرسة الرامه األساسية املختلطة يف محافظة جنني، حيث شملت التمارين 
التدريب عى اإلخاء واإلطفاء والتعرف بأجهزة اإلطفاء "بودرة" وكيفية استخدامها حيث استفاد 

من هذه التمارين 697 طالبا وطالبة باإلضافة إىل الهيئة التدريسية يف كلتا املدرستني.
و اضاف التقرير ان هذه التمارين تهدف إىل رفع الجاهزية لدى الطاب وتأيت ضمن سلسلة تمارين 
وتدريبات يومية يتم منحها للمواطنني وكافة شرائح املجتمع املحيل واملدين ليك يتمكن املستفيدين 

من هذه الدورات من التعامل السليم واآلمن مع حاالت الطوارئ.
وقال مدير مركز دفاع مدين جبع النقيب جهاد الرخ ان هذه التدريبات تصب يف رفع امكانيات 
املجتمع يف تعاملهم مع الحوادث والذي سيؤثر ايجابياً عى التخفيف والحد من الخسائر البشرية 

واملادية .


