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نظرا لصيف جاف ولمحاربة األسعار

سعر تنك البالستيك

سعة 1000 لتر 260 شيكل

سعر تنك البالستيك

سعة 1500 لتر 360 شيكل

فقط هذه األسعار في الشركة

تنك 1500 لتر اسرائيلي         480

تنك 1000 لتر اسرائيلي         380

تنك 1500 لتر عربي          360

تنك 1000 لتر عربي           260

أسعار خاصة للحمامات الشمسية
السعر من الشركة فقط

للمهندسين واالسكانات والمقاولين

خالل ورشة نظمها مركزا "شمس" و"جنيف"

 رام الله: الدعوة إلى تعزيز الحماية 
القانونية والقضائية لحقوق اإلنسان

 مسيرات دعم للمصالحة 
في رام الله وطولكرم

محافظات –"وفا": خرج مئ���ات المواطنين، بعد صالة 
 الجمعة، في مسيرات مرحبة بالمصالحة الوطنية جابت 

عدة مناطق بالضفة الغربية.
فف���ي مدينة رام الله جاب مئات المواطنين، ش���وارع 
 المدينة في مس���يرة المصالحة الت���ي دعت لها حركة 

حماس. 
وأعرب المش���اركون في المس���يرة التي انطلقت من 
مس���جد جمال عب���د الناصر، عن فرحته���م بالمصالحة، 
 وإنهاء االنقس���ام الذي استمر أربعة أعوام بين شطري 

الوطن الواحد.
وأكدوا في المسيرة التي رفعت األعالم الفلسطينية، 
وراي���ات ل� "حماس" و"فتح"، أن الش���عب الفلس���طيني 
 س���يبقى يدًا واحدة في مواجهة ممارس���ات االحتالل، 

حتى إعالن الدولة الفلسطينية المستقلة.
وانطلق���ت بعد ص���الة الجمع���ة، من أمام المس���جد 
 الجديد في مدينة طولكرم مسيرة المصالحة بمشاركة 

"حماس" والقوى الوطنية واإلسالمية.
وأكد المشاركون في مس���يرة طولكرم رص الصفوف 
وتضييع الفرصة على المحتل المستفيد من االنقسام، 
 معربين عن شكرهم لجمهورية مصر العربية وقيادتها 

التي كان لها الدور األكبر في عملية المصالحة.

 "تربية قباطية" تنظم الملتقى 
التربوي السنوي الثاني

جني���ن - محمد بالص: نظم���ت مديرية التربية والتعليم ف���ي قباطية جنوب 
جنين، أول من أمس، الملتقى التربوي الس���نوي الثاني، بالش���راكة مع مؤسسة 
 "الرؤي���ا" العالمي���ة، تحت عنوان "دور اإلرش���اد التربوي والتعلي���م التقني في 

التحصيل العلمي". 
 وأك���د وكيل وزارة التربي���ة والتعليم العالي، محمد زيد، ف���ي كلمته خالل افتتاح 
الملتقى، أهمية هذه اللقاءات في بلورة حلول لمشاكل تعترض المسيرة التربوية.

وق���ال أبو زي���د إن ش���عار وزارة التربية للعام القادم، س���يكون ع���ام اإلدارة 
المدرس���ية، وذلك لما تمثله اإلدارات المدرسية من أدوات في تفعيل المسيرة 
 التربوي���ة، وأض���اف: "إننا ال ندخر جهدًا في س���لوك أي طريق تدعو لتحس���ين 

التحصيل لدى الطلبة".
من جهتها، أشارت مديرة "تربية قباطية"، د. ريما دراغمة الى إن هذا الملتقى 
ينعقد هذا العام، والشعب الفلسطيني يحتفل بالمصالحة الوطنية، ويأتي في 
 س���ياق الحراك الثقافي التربوي الذي تش���هده مديرية التربية، ويمثل محطة 

مهمة من محطات عرض التجارب التربوية وتقييمها.
وقدم عميد التخطيط والتطوير في جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، سامر 
النجار، ورقة بحثية عن تجسير العالقة بين المدارس والجامعة، ناقش فيها ما 
 وصفه���ا بالعثرات التي يمكن أن تعترض الطال���ب اللتحاقه بالجامعة، وآليات 

تخطي هذه العثرات.
وتطرق أس���امة اش���تية في ورقته العملية التي حملت عنوان "واقع التعليم 
المهن���ي في المدارس الثانوية الصناعية في فلس���طين"، إل���ى فروع التعليم 
 التقني الفلس���طيني، وآفاق تطور التعليم التقني بما يتالءم وحاجة الس���وق 

الفلسطينية.
أما رئيس قسم اإلرشاد التربوي في مديرية التربية، عبد المنعم لحلوح، فقدم 
 عرض���ا لفيلم أنتجه عن دور اإلرش���اد التربوي في توجي���ه الطلبة التخاذ القرار 

وتحديد وجهة الدراسة، وأثر ذلك في تحسين التحصيل عند الطالب.
وقدم رئيس قس���م اإلشراف التربوي في المديرية، مروان حنتولي، شرحا عن 
تجربة مديرية التربية في قباطية في تنفيذ مش���روع القراءة والكتابة لتالفي 
 تقصير الطلبة في امتالك مهارات القراءة والكتابة، وتطرق إلى آليات التنفيذ، 

والتقويم والتوصيات.
وشرح مشرف المرحلة األساسية في المديرية، عبد الله زيد، تجربة المديرية 
 في قياس امتالك طلبة الصف األول األساسي لمهارات القراءة والكتابة، ووضح 

طرق القياس التي أجريت وآليات التنفيذ والنتائج.
وقدمت مدير عام اإلرش���اد التربوي والتربية الخاص���ة في وزارة التربية، ريما 
 الكيالني، مداخلة حول المفهوم الش���امل لإلرش���اد، ودور المرشد التربوي في 

تفعيل المفهوم لتحقيق مخرجات إيجابية في مسيرة التربية.
وق���دم مدير عام الميدان التربوي ف���ي وزارة التربية، محم���د القبج، مداخلة حول 
 مقررات المدارس الثانوية الصناعية، وعالقتها بالمقررات في الجامعات التطبيقية، 

ووضح الفجوة المعرفية التي يمكن أن تتخلق في انتقال الطالب إلى الجامعة.
يش���ار إلى أن الملتقى الترب���وي نظم في قاعة متنزه "جن���ات" جنوب جنين، 
 بحضور حش���د من مديري ومديرات المدارس التابعة لمديرية التربية، وأولياء 

أمور الطلبة، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشعبية. 

إطالق نار باتجاه بلدة الشوكة

 رفح: جماهير غفيرة تشّيع جثمان
الشهيد الزطمة إلى مثواه األخير

رام الله - "األي�ام": أكد مش���اركون في ورشة عمل 

ب���رام الله، أول من أم���س، ضرورة االلت���زام العلني 

بحقوق المواطنين في التعبير عن أنفسهم بحرية، 

وإع���داد الرؤية واأله���داف والخط���ط والميزانيات 

إلرس���اء آلية تش���اور للمواطن، بالتعاون مع ممثلي 

المجتم���ع المدن���ي، وجع���ل الن���اس عل���ى دراية 

بالتحديثات بانتظام من خالل اإلعالم والتصريحات 

العلنية، والمش���اركة المطردة للمواطنين، كونهم 

 العنصر األساسي والرئيس في آليات تعزيز سيادة 

القانون.

ودعوا إلى ممارسة أشكال الرقابة المختلفة، وفي 

مقدمتها الرقابة القضائية، ومس���اهمة مؤسسات 

التنش���ئة االجتماعية ف���ي تكوين وع���ي حقوقي 

وأخالقي ذي محتوى إنس���اني في عملية مس���تمرة 

ودائم���ة، بدءًا م���ن البي���ت والمدرس���ة والجامعة، 

 وتطبيق مب���دأ س���يادة القانون والمس���اواة أمامه 

وتكافؤ الفرص أمام القانون.

ج���اء ذلك خ���الل ورش���ة نظمه���ا مرك���زا حقوق 

اإلنس���ان والديمقراطية "شمس"، و"جنيف" للرقابة 

الديمقراطية على القوات المس���لحة، ضمن أنشطة 

برنام���ج منت���دى تعزيز س���يادة القان���ون والحكم 

 الصال���ح، بمش���اركة ممثل���ي مؤسس���ات المجتمع 

المدني في مدينة رام الله.

وبي���ن د. عمر رحال م���ن مركز "ش���مس" أن هذه 

اللقاءات تهدف إلى العمل على إجراء مشاورات مع 

مؤسسات المجتمع المدني، للوقوف على التحديات 

والمعيقات التي تحول دون تطبيق سيادة القانون، 

 ف���ي محاول���ة للخ���روج بمجموع���ة م���ن التوصيات 

والنتائج التي من شأنها أن تساعد صناع القرار.

وأش���ار رحال إلى أن أجهزة األم���ن على احتكاك 

مباشر مع المواطنين، وهي مطالبة بتطبيق القانون 

وف���رض النظ���ام، لذلك هن���اك أهمية لالس���تماع 

إلى رأي ممثلي مؤسس���ات المجتم���ع المدني حول 

اآلليات الكفيلة لتطبيق سيادة القانون، إلى جانب 

المعيق���ات والتحدي���ات التي تح���ول دون تطبيق 

القانون ف���ي محافظ���ة رام الله والبي���رة، واآلليات 

المقترحة لتعزيز التش���اور والشراكة بين األجهزة 

األمنية ومؤسس���ات المجتمع المدني، الس���يما أن 

 هناك أزمة ثقة وفجوة بين الطرفين بفعل تراكمات 

متعددة وقلة الحوار والتواصل بين الطرفين.

وأوض���ح أنه رغم إح���راز الس���لطة الوطنية تقدما 

في إرس���اء س���يادة القانون إال أن هناك الكثير من 

التحديات التي ما زالت قائم���ة، مؤكدا أن الجهات 

المكلف���ة إنفاذ القانون تواجه صعوبات عديدة في 

 إرس���اء القان���ون والنظام وحماية المجتمع بس���بب 

التهديدات الخارجية.

للرقاب���ة  مرك���ز جني���ف  مدي���ر  نائ���ب  وق���دم 

الديمقراطية على القوات المسلحة نيكوال ماسون، 

ش���رحًا موجزًا عن المشروع ومراحله الذي ينفذه كل 

 من مركز "جنيف" ومركز "شمس" منذ ثالث سنوات 

في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وقال ماس���ون إن تعزيز س���يادة القانون وتعزيز 

إص���الح القطاع األمن���ي يحتاج إل���ى تضافر جهود 

الجميع في سبيل االرتقاء بالعمل األمني، وإن ذلك 

 يمكن أن يتحقق بفعل الش���راكة والتنس���يق بين 

القطاع األمني ومؤسسات المجتمع المدني.

وش���دد على أن تطبيق س���يادة القان���ون يتطلب 

التزام األجه���زة األمنية بتطبي���ق القانون، وفهم 

األجه���زة األمني���ة للقان���ون، ومعرف���ة المواط���ن 

لحقوقه وواجبات���ه ومفهوم تطبي���ق القانون، وأن 

تعطيل أعمال المجلس التش���ريعي والتداخل في 

الصالحيات بين األجه���زة، والقوانين المعمول بها 

 حاليًا ال تتالءم مع الواق���ع، وكلها معيقات وعقبات 

تحول دون تطبيق سيادة القانون.

وشدد المش���اركون في الورشة على ضرورة وجود 

بناء مؤسس���اتي يمكن من س���يادة القانون ضمن 

إطار عمل قانوني تام ومتناس���ق، وسلطة قضائية 

مدربة وذات كفاءة، وجه���ات محترفة مكلفة إنفاذ 

القانون، واحترام حقوق اإلنس���ان، ووجود ضمانات 

محاكمة عادلة، وتعزيز اس���تقالل وكفاءة السلطة 

القضائي���ة، ووجود المزي���د من األجه���زة األمنية 

المدرب���ة، ومش���اركة المواطنين في صن���ع القرار 

 المتعلق بتوفير األم���ن، والضغط على صناع القرار 

لضمان المساواة.

وأكدوا أن ال���ذي يجب أن يحكم المجتمع هو مبدأ 

س���يادة القانون، داعي���ن جميع أعض���اء المجتمع 

وس���لطات الدول���ة الى احت���رام القانون كأس���اس 

لمشروعية األعمال، وأن هذا ال يعني مجرد االلتزام 

باحترام أحكامه بل يعني س���مو القانون وارتفاعه 

على الدولة، وهو ما يتطلب أن تبدو هذه الس���يادة 

في مضمون القان���ون ال في مجرد االلتزام بأحكامه، 

 ومن حيث المضمون يجب أن يكفل القانون الحقوق 

والحريات للمواطنين.

وقال المش���اركون إن هذا المضمون هو أس���اس 

س���يادة القانون، فهو ليس أداة لعمل الدولة فقط، 

ولكن���ه أيضا الضمان الذي يكفل الحقوق والحريات 

في مواجهة الدولة، إذ إن ه���ذه الحقوق والحريات 

ه���ي الش���رط األس���اس لممارس���ة الديمقراطية، 

وإذا كان الدس���تور ينظ���م عالقة س���لطات الدولة 

فيم���ا بينها فإنه فوق ذلك يكف���ل احترام الحقوق 

والحري���ات لألفراد في مواجهة الدولة، فالدس���تور 

بهذا الوصف ه���و أداة فعالة لحماية هذه الحقوق 

 والحريات في مواجهة الجميع بما في ذلك السلطة 

التشريعية.

ودع���ا الناش���ط والكاتب الش���بابي إياد اش���تية 

المجتمع المدن���ي بتحديد احتياجاته األمنية على 

المس���توى المجتمعي، كونه جزءًا من مجتمع واحد 

في س���بيل تعزيز مفهوم س���يادة القانون، مؤكدًا 

أن ذل���ك ال يك���ون إال من خالل تش���كيل مجموعات 

 ضغط لتحقيق الممارسة الفعلية بخطوات ملموسة 

وهادفة لترجمة هذا المفهوم على أرض الواقع.

كتب محمد الجمل:

ش���ّيعت جماهي���ر غفي���رة م���ن 

جثم���ان  يون���س  خ���ان  محافظ���ة 

الشهيد شادي الزطمة )28 عامًا( من 

"كتائب القسام"؛ الذراع العسكرية 

ف���ي موكب جنائزي  لحركة حماس 

 مهيب، ظهر أمس، شارك فيه آالف 

المواطنين من أبناء المحافظة.

وانطل���ق الموكب من مستش���فى 

الش���هيد أبو يوس���ف النجار، حيث 

باتجاه  كان يرقد جثمان الش���هيد 

حي تل الس���لطان غ���رب المحافظة 

حيث يقع منزل عائلته، وقد ألقيت 

نظرة الوداع عل���ى الجثمان الطاهر 

 قب���ل أن ينقل إلى مس���جد بالل بن 

رباح في الحي ألداء صالة الجنازة.

بعد ذلك انطلق المشيعون باتجاه 

مقبرة الش���هداء ش���رق المحافظة، 

 ووري الجثمان الطاهر الثرى وس���ط 

صيحات التكبير والتهليل.

وردد المش���اركون ف���ي مس���يرة 

التشييع ش���عارات نددت بالعدوان 

اإلس���رائيلي المتواص���ل على مدن 

على  المف���روض  والحصار  الضف���ة 

التي  بالوح���دة   القطاع، مش���يدين 

تحققت مؤخرًا.

وثّم���ن المتحدثون خ���الل موكب 

الذي  المصالحة  اتف���اق  التش���ييع 

وقع قبل ع���دة أيام ف���ي العاصمة 

 المصري���ة القاهرة، وش���ددوا على 

ضرورة إنجاحه.

ورّص  التوّح���د  ض���رورة  وأك���دوا 

الصف���وف في ه���ذه المرحلة التي 

 يتع���رض فيه���ا الش���عب لهجمة 

شرسة طالت األرض والمقدسات.

يذكر أن الش���هيد  الزطمة أصيب 

اس���تهدفت  اغتيال  عملي���ة  خالل 

نشطاء من القس���ام في التاسع من 

الش���هر الماضي في المدينة، وقد 

استش���هد خاللها قي���ادي بارز في 

 الحركة يدعى تيس���ير أبو س���نيمة 

ومرافقه محمد عواجة.

ووصف���ت ج���راح الزطم���ة حينها 

بالخطي���رة، إذ بترت س���اقاه ونقل 

 إلى مصر للعالج إال أنه فارق الحياة 

أمس.

إطالق نار باتجاه أراض زراعية
إل���ى ذلك، أطلق���ت دبابات ونقاط 

إس���رائيلية  عس���كرية  مراقب���ة 

منتش���رة على طول خ���ط التحديد 

"خ���ط الهدنة" الواقع أقصى ش���رق 

محافظة رفح، النار بصورة متقطعة 

باتج���اه مناط���ق متفرقة م���ن بلدة 

الش���وكة الزراعي���ة المحاذية للخط 

المذك���ور، خ���الل س���اعات ليلة أول 

 من أم���س وفجر أمس، مس���تخدمة 

الرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

ل�"األيام"  وأفادت مصادر محلي���ة 

بأن الدبابات اإلسرائيلية المنتشرة 

في محي���ط معبر "صوفاه" ش���مال 

ش���رقي المحافظ���ة كثف���ت، خالل 

الساعات األربع والعشرين الماضية، 

 عملي���ات القص���ف باتج���اه مناطق 

زراعية خالية.

وأوضح���ت المص���ادر: أن القصف 

ترك���ز باتجاه حقول تق���ع بمحاذاة 

المعب���ر المذك���ور، كم���ا أن مواقع 

عس���كرية مقام���ة على ط���ول خط 

التحدي���د أطلق���ت الن���ار باتج���اه 

مزارعين ورعاة أغن���ام تواجدوا في 

 أرضيه���م الواقع���ة عن���د األطراف 

الشرقية للبلدة.

وبين���ت أن القص���ف ل���م يوق���ع 

إصاب���ات ف���ي صف���وف المواطنين 

لكنه تس���بب ف���ي حالة م���ن الذعر 

والهلع في صفوف المزارعين الذين 

 أجبروا على ترك أراضيهم الزراعية 

والفرار خشية التعرض لألذى.

مسيرة في طولكرم دعمًا للمصالحة.            )إ.ب.أ(

http://www.iceni.com/unlock.htm

