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جنين: ورشة توصي بالتواصل بين مؤسسات
المجتمع المحلي لتطبيق مبادئ السلم األهلي

الس����لم األهلي والح����وار البن����اء، بما 
بي����ن أفراد  يؤس����س لعالقات متينة 

المجتمع.
ودعا موس����ى، الجميع إل����ى ضرورة 
المس����اهمة في تعزي����ز ثقافة الحوار 
والتسامح والسلم األهلي االجتماعي، 
مرك����زًا عل����ى ض����رورة تعزيز الس����لم 
التربي����ة والتعليم،  األهلي في قطاع 
والتوجه إلحداث تحس����ين في جودة 
وأس����اليب التعليم، مع تشديده على 
ض����رورة االحتكام إلى القانون في حل 

أي خالفات.
وتط����رق إل����ى مب����ادرة المحافظ����ة 
لتشكيل لجان السلم األهلي بالتعاون 
و"ش����مس"،  "جني����ف"  مرك����زي  م����ع 
للوصول إلى مجتم����ع خال من العنف 

االجتماعي.
من جهته، أشار ماسون، إلى أن هذه 
الورشة، تأتي في إطار مشروع تدريب 
لجان الس����لم األهلي ف����ي المحافظة، 
حول القيام بمهامها، وذلك من خالل 
الش����ريكة في  المحافظة  التعاون مع 
المش����روع، والمؤسس����ات الرس����مية، 

والفعالي����ات  األمني����ة،  واألجه����زة 
الشعبية.

وقال: "إننا نق����وم حاليًا بالبحث عن 
آليات تحسين السلم األهلي من خالل 
المحافظة، الجهة الراعية للمش����روع، 
الرس����مية  المؤسس����ات  وبمش����اركة 

واألمنية ممثلة بجهاز الشرطة.
المحافظة اختارت  أن  وبين ماسون، 
تشكيل اللجان كهدف، ونحن نساهم 
معه����ا ف����ي التدري����ب ح����ول آليات 

التخطيط اإلستراتيجي.
وتم تقسيم المشاركين في الورشة، 
إل����ى مجموع����ات عمل ناقش����ت رؤية 
المحافظة للس����لم األهل����ي ومفهومه 
وتحديات����ه، وطبيع����ة معالجة قضايا 
الس����لم األهل����ي وتحديد المش����اكل 
التي يواجهها والعمل على تحليلها، 
التواص����ل  إس����تراتيجية  وتحدي����د 
لمجل����س الس����لم األهل����ي، واألدوات 
والوس����ائل التي يمكن لهذا المجلس 
المواطنين،  م����ع  التواصل  من خاللها 
وزي����ادة الوعي العام ح����ول المجلس 

ونشاطاته.

مشاركون في الورشة.  

أوص����ى  ب����الص:  محم����د   - جني����ن 
مش����اركون في ورش����ة عمل متقدمة 
نظم����ت ف����ي محافظة جني����ن، أمس، 
بعن����وان "أبع����اد وتطلع����ات الس����لم 
األهلي في محافظ����ة جنين"، بضرورة 
التش����ابك والتواصل والتس����امح بين 
مؤسس����ات المجتمع المحلي المدنية 
واألمني����ة واألهلية، لتطبي����ق مبادئ 
الس����لم األهلي، وصياغة خطة بعيدة 
ومتوس����طة وقصيرة الم����دى، لتعزيز 

السلم األهلي.
توظي����ف  أهمي����ة  عل����ى  ورك����زوا 
الطاقات البش����رية، وتعزيز المشاركة 
المجتمعي����ة، وتحقي����ق التكامل بين 
أفراد المجتم����ع المحلي، للوصول إلى 
يحافظ  ومتماسك،  متس����امح  مجتمع 
عل����ى عاداته وتقالي����ده الوطنية في 
إط����ار الضواب����ط األخالقية وس����يادة 

القانون والنظام.
وش����ددوا على ضرورة حث الش����باب 
على مواصلة نش����ر السلم األهلي بكل 
ما يملكون من عل����م وثقافة ومهارات 

وأساليب متنوعة.
ونظم���ت ه���ذه الورش���ة، بالتع���اون 
المحافظة ومركز جنيف  والشراكة بين 
للرقاب���ة على القوات المس���لحة، ومركز 
إعالم حق���وق اإلنس���ان والديمقراطية 
"ش���مس"، وبحض���ور المحاف���ظ قدورة 
موس���ى، ونائ���ب مدير مرك���ز جنيف، 
نيكوال ماس���ون، ومنسقة المشاريع في 
المرك���ز، فاطمة عطي���وي، وأعضاء لجان 
السلم األهلي، وميادة زيداني، من مركز 

"شمس"، وفريق عمل السلم األهلي.
وأكد المحافظ، أهمية تعزيز ثقافة 

الخليل: إقامة خيمة 
اعتصام تضامنًا مع األسرى  

الخلي���ل – "األيام": أقام نادي األس���ير في الخليل، بالتعاون مع لجنة أهالي األس���رى 
ومكتب وزارة ش���ؤون األسرى بالمحافظة، أمس، خيمة اعتصام أمام مقر النادي تضامنًا 

مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل.
وقال���ت مصادر نادي األس���ير، أمس: إن األس���ير المحرر خضر عدن���ان كان زار خيمة 
االعتصام معّبرًا عن تضامنه مع األسرى المضربين، إلى جانب مجموعات من المواطنين 
وممثلي فعاليات ومؤسس���ات وطنية مختلفة، إضافة إلى حركة الش���بيبة الطالبية في 
جامعة بولتكنيك فلسطين، بعد فوزها بانتخابات مجلس اتحاد الطلبة، أول من أمس. 

وقال أمجد النجار، مدير نادي األس���ير بالخليل: "إن خيمة التضامن ستبدأ فعالياتها 
بالتنسيق مع كافة المؤسسات والفعاليات، يوم األحد القادم، حيث ستشمل الفعاليات 

تنظيم مهرجان تضامني مع األسرى واألسيرات صباح يوم اإلثنين. 
من جهت���ه، أوضح "أبو العبد" س���كافي رئيس لجن���ة أهالي األس���رى بالمحافظة: إن خيمة 
التضامن ستكون مفتوحة يوميًا بين الثامنة صباحًا والثامنة مساًء، فيما أكد إبراهيم نجاجرة 

مدير مكتب وزارة األسرى، أن الخيمة ستستمر حتى يتم تحقيق مطالب الحركة األسيرة.

"جرائم الفساد" تحكم على مدان 
من بيتا بتزوير إيصاالت الكهرباء 

رام الله � "وفا": حكمت محكمة جرائم الفس���اد، امس، بالحبس مدة س���نتين محسوبة 
منه���ا مدة التوقيف وغرامة بمبلغ مائة دينار أردني، على متهم  26 عاما من قرية بيتا 
بمحافظة نابلس، بتهمة إساءة االئتمان خالفا للمادتين 422 و423 من قانون العقوبات 

رقم 16 لسنة 1960، والتزوير خالفا للمواد 260 و261 من ذات القانون.
وتتلخص وقائع القضية بأن "المتهم كان يعمل في بلدية بيتا موظفا إداريا ومحاسبا، 
وكان يقوم بتزوير عمليات شحن الكهرباء، حيث كان يسّجل على المواطنين مبالغ أكبر 
من التي يصرفها لهم، ويأخذ الفرق لمصلحته الش���خصية، وبالتدقيق من قبل مدقق 
حس���ابات قانوني على برنامج إيرادات الكهرباء وبرنامج شحن الكهرباء للدفع المسبق 
عل���ى الصفحة الخاصة باس���م المتهم تبي���ن أن مجموع المبالغ الت���ي أخذها المتهم 
لمصلحته نتيجة إحداث الفرق والتالعب في الس���جالت واإليصاالت هو )89292( شيقال، 
وبمراجعة رئيس البلدية للمتهم بم���ا حدث أقر أمامه بأنه كان يتالعب في اإليصاالت 

وأنه مسؤول عن هذا التالعب وقام بإرجاع مبلغ )45150( شيقال.
وبناء عليه قررت المحكمة إلزام المتهم المدان بإعادة األموال المتحصلة من الجريمة 
تدفع في دائرة تنفيذ محكم���ة نابلس، وعليه يخفض عن المتهم المدان ربع العقوبة 
المحك���وم بها، وحيث إن المدان اعترف بجريمته أمام المحكمة وقال بأنه مذنب ونادم 

على فعلته والتمس الرحمة والرأفة.
ورأت المحكمة من أخالق المدان ومن ماضيه بأنه ليس من أصحاب السوابق وهو شاب في 

"التحرير الفلسطينية" تدعو 
إلى تصعيد المقاومة الشعبية 

رام الل���ه � "وفا": دع���ت جبهة التحرير 
الفلس���طينية في بيان أصدرته لمناسبة 
ذكرى انطالقته���ا إلى تصعيد المقاومة 
باعتبارها  أش���كالها  بكاف���ة  الش���عبية 
حقا م���ن حقوق الش���عوب الواقعة تحت 
االحتالل كفلته كاف���ة المواثيق الدولية 
واإلنس���انية، وجعل االحت���الل مكلفا بما 
يردعه من التمادي واإليغال في عدوانه.

وطالبت الجبهة ف���ي بيان لها أمس، بضرورة 
رسم إس���تراتيجية وطنية فلسطينية قوامها، 
تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الفلسطينية 
بش���كل ف���وري دون تأخير، كما طالب���ت بإعادة 
النظر باالتفاقي���ات الموقعة مع االحتالل الذي 
تنكر لها واس���تخدمها غطاء لتمرير سياساته 

العدوانية تجاه اإلنسان وممتلكاته.

بيت لحم: توقيع اتفاقية 
تعاون بين "فلسطين األهلية" 

و"الحاضنة الفلسطينية" 
بيت لح���م � "األي���ام": وقع���ت، امس، 
بي���ن كلية فلس���طين  اتفاقي���ة تعاون 
والحاضن���ة  الجامعي���ة،  األهلي���ة 
المعلومات  لتكنولوجي���ا  الفلس���طينية 
وزي���ر  بحض���ور  وذل���ك  واالتص���االت، 
المعلوم���ات  وتكنولوجي���ا  االتص���االت 
الدكتور مش���هور أبو دقة وحسن قاسم  
رئيس مجل���س إدارة بيكتي، وداود الزير 
أمن���اء كلية فلس���طين  رئيس مجل���س 

األهلية الجامعية، 
والدكتور غسان أبو حجلة رئيس الكلية، 
وع����دد م����ن مس����اعدي الرئيس ورؤس����اء 
األقسام اإلدارية واألكاديمية في الكلية . 
ووق���ع االتفاقية عن الكلي���ة الدكتور 
أبو حجل���ة، وعن الحاضنة الفلس���طينية 
واالتص���االت  المعلوم���ات  لتكنولوجي���ا 

رئيس مجلس إدارتها حسن قاسم.
وتهدف االتفاقية إلى تجسيد التعاون 
المثمر والبناء بين الحاضنة الفلسطينية 
لتكنولوجي���ا المعلوم���ات واالتص���االت، 
وكلية فلس���طين األهلية الجامعية، في 
مجال دعم الريادة واإلبداع في فلسطين.

مقتبل العمر ولظروفه العائلية والظروف 
التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على 
االعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون 
ق���ررت المحكم���ة وقف تنفي���ذ العقوبة 
بح���ق المتهم المحك���وم عليه لمدة ثالث 
سنوات، وإلزام المتهم المدان بدفع مبلغ 
)100( دينار رس���وم ونفق���ات المحاكمة، 

والحكم قابل لالستئناف.

في ختام أسبوع "الحملة العالمية للتعليم"

رام الله: المطالبة بتبني سياسة
 التعليم اإللزامي والمجاني لألطفال 

جني���ن � محمد بالص:  طالب مش���اركون ف���ي الحفل الختامي 
لفعاليات أس���بوع "الحمل���ة العالمية للتعلي���م"، والذي نظمته 
مديرية التربية والتعليم في محافظة جنين، أمس، بالش���راكة 
مع االئتالف الفلس���طيني من أجل بيئة تعليمية تعلمية آمنة"، 
ومركز "إبداع المعلم"، السلطة الوطنية، بتبني سياسة التعليم 

اإللزامي والمجاني لألطفال لمرحلة ما قبل المدرسة.
ونظم الحفل، في مدرسة "الزهراء" األساسية للبنات بالمدينة، 
بمش���اركة نائ���ب المحافظ، عبد الل���ه بركات، ومدي���رة التربية، 
س���الم الطاهر، ونائب قائ���د المنطقة، المقدم م���روان نعيرات، 
ومنس���ق مركز "إبداع المعلم" في محافظات الش���مال، عبد الله 
ج���رار، وبحضور طاقم مديري���ة التربية، وممثلي���ن عن عدد من 

المؤسسات، ورياض األطفال، وأعضاء هيئات التدريس.
وبدئ���ت فعاليات االحتفال، بتالوة عطرة من آي الذكر الحكيم، 
ألقتها إحدى طالبات "الزهراء"، والنشيد الوطني، وعرض كشفي، 

والوقوف دقيقة صمت مع قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
وبعد عرض فني قدمته العش����رات من طالبات المدرس����ة، ألقت 
الطاهر، كلمة أشارت فيها، إلى أن الحملة العالمية للتعليم، جاءت 
هذا العام لتركز على شريحة حيوية ومرحلة عمرية مهمة تتمثل 
بمرحل����ة الطفولة المبكرة، وكان ش����عارها لهذا العام، "حقوق منذ 

البداية! الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة اآلن!".
وقالت الطاهر: إن الطفولة المبكرة تشكل الفترة األكثر أهمية 
في مجال التنمية البش���رية، باعتبار أن السنوات األولى من عمر 
اإلنس���ان، مؤثرة إلى حد كبير في حياته المس���تقبلية، وتؤكد 
حاجة الطفل إلى متعة ذهنية ورياضة جسيمة تجعله مستعدا 

للحياة القادمة، والعمل واإلنتاج.
وش���ددت، على ضرورة تعزي���ز التعاون بين أف���راد المجتمع 
ومؤسس���ات حماية حق���وق الطفل، كما نص���ت عليها المواثيق 

الدولي���ة، وأهمها حقه ف���ي التعليم، والعيش ف���ي بيئة آمنة 
وس���ليمة، وذلك من خالل االهتمام بكل ما يتعلق به من تغذية 

ورعاية وتعليم وترفيه ليعيش طفولة سعيدة.
من جهته، أكد بركات، أن الس���لطة الوطني���ة تضع على رأس 
س���لم أولوياتها توفير الرعاية والعناي���ة الكاملة لألطفال منذ 

نشأتهم، وفي جميع مراحل دراستهم.
وق���ال ب���ركات، إن العل���م يش���كل هدفا رئيس���ا م���ن أهداف 
الحضارات، وهدفا س���اميا من أهداف الديانات السماوية الثالث، 
ويكتس���ب أهمية خاصة بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي قاوم 
محاولة تذويب هويته الوطنية، بامتالكه لسالح العلم والمعرفة.

أما جرار، فقال في كلمته: "إن فلسطين شاركت هذا العام وللعام 
الخام���س عل���ى التوالي، في الحمل���ة العالمية للتعليم، وش���كلت 
مش���اركتها العربي���ة األولى من نوعها في هذه الحملة، وأسس���ت 
الحملة العربية للتعليم، وس���اهمت في إدراج اللغة العربية كلغة 
أساس���ية للحملة العالمي���ة، إلى جانب عضوي���ة المنطقة العربية 

وشمال أفريقيا بمقعد دائم في المجلس الدولي للحملة.
وش���دد، على ضرورة تعزيز ح���ق األطفال نوعي���ة تعليم في 
مرحلة الطفولة المبكرة، مش���يرا، إلى أن قطاع الطفولة المبكرة 
في فلس���طين، يعتبر تعليما غير سمي، حيث تقتصر مسؤولية 
وزارة التربية تجاه التعليم في هذه المرحلة، على الرقابة ومنح 

التراخيص لرياض األطفال.
وأكد، حق األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، بالحصول على تعليم 

نوعي، وإيالء المزيد من االهتمام بهذا القطاع من قبل الحكومة.
بعد ذلك، دشن المشاركون في االحتفال، لوحة جدارية تعبر عن 
حق الطفل في المرح والفرح والتعلم والموس����يقى، وأشرف عليها 
فنانون من مديرية التربية وهم، إبراهيم حمدوني، ونضال ذيب، 

وأحمد قبها، وبالل صبح، وهيفاء أبو صالح، ومنال صالح.

أطفال خالل فعاليات اختتام الحملة العالمية 

وزارة التربية تصدر نشرة حول 
تأثير "الجدار" على العملية التعليمية

رام الله � "األي����ام": أصدرت وزارة التربي���ة والتعليم العالي، 
أمس، نش���رة خاصة حول تأثير جدار الضم والتوسع العنصري 
عل���ى العملية التعليمية، تؤرخ وتوثق فيها وبأس���اليب علمية 
ومتخصص���ة ألثر الجدار على العملي���ة التعليمية، كغيرها من 

اآلثار التي تؤثر على كافة مناحي الحياة اليومية.
وتم خالل النشرة، التي أعدها رئيس قسم النشرات والدوريات ريما 
طحاينة األحمد، التركيز عل����ى األبعاد القانونية واألهداف االحتاللية 
لبن����اء الجدار، ودور وزارة التربية في دع����م الصمود والتحقيق من آثار 
الجدار السلبية على المدارس المتضررة في الضفة الغربية والقدس.

وقدمت النش���رة مؤش���رات عامة وحقائق مهمة حول طبيعة 
المعاناة التي يعانيها قطاع التعليم بشكل مباشر وغير مباشر 

م���ن أضراره والحيلولة دون حصول ابناء الش���عب الفلس���طيني 
عل���ى فرصهم في التعلي���م، وأفردت أبواب���ًا متخصصة لبعض 
المناط���ق التي تعاني مدارس���ها وطالبها ومعلموها وبش���كل 
يومي انتهاكات من قبل االحتالل وبواباته وجدرانه مثل القدس 

وجنوب الخليل وسلفيت وقلقيلية وغيرها من المناطق.
وضمت النش���رة مؤش���رات بيانية وإحصائية ح���ول التنقالت 
اليومية للطلبة والمعلمين واالداريين وطلبة مؤسسات التعليم 
العال���ي واالعت���داءات عليهم، وأش���كال التعذي���ب والتنكيل 
المختلف���ة للمدارس الواقعة خلف وبمحاذاة الجدار وعبر بوابات 
التفتي���ش واإلذالل، واختتمت بقصيدة ش���عرية لمحررها عبد 

الحكيم أبو جاموس تحت عنوان "ُجدر مسندة".

قائد منطقة جنين يكّرم طاقم 
المستشفى الميداني األردني 

وذويه، وأنه يوجد تجسيد لمعنى األسرة 
الواحدة، وأنه وزمالءه األطباء لم يشعروا 

بغربة بل كانوا بين أهلهم وذويهم.
وحي���ا الش���ويات، الوح���دة الحقيقية 
واألردني،  الفلس���طيني  الش���عبين  بين 

والتي يجس���دها الملك عبد الله الثاني، 
والرئيس محمود عباس.

وفي نهاية اللق���اء، قدم عصيدة درعًا 
 لمدير المحطة الطبية األردنية، 

ً
تقديرية

وآخر لضابط االرتباط فيها.

عصيدة يكرم طاقم المستشفى الميداني األردني.  

جني����ن - "األي����ام": ك����ّرم قائ����د منطقة 
جنين، العميد راضي عصيدة، أمس، طاقم 
المستشفى الميداني األردني العامل في 
أعماله، وذلك  انتهاء  لمناس����بة  المدينة، 

خالل زيارة قام بها للمستشفى.
وذكر بيان لدائرة العالقات العامة واإلعالم 
في قوات األمن الوطن���ي في جنين، أن قائد 
المنطقة زار المحطة الطبية األردنية العاملة 
في المدينة لمناس���بة انته���اء عمل البعثة 
الحالية، واجتمع بمديرها، المالزم أول ثابت 
الشويات، وضابط االرتباط، المالزم قصي عبد 

الله القرالة.
وأش���اد عصي���دة، ب���دور األردن مل���كًا 
 وش���عبًا، على الدعم المتواصل 

ً
وحكومة

للشعب الفلس���طيني والسلطة الوطنية 
في شتى المجاالت.

من جهته، قال الش���ويات: إنه ش���عر 
أثن���اء خدمته في جني���ن والتي امتدت 
مدة ش���هرين متتاليين، أن���ه بين أهله 


