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رام الله: "القضاء األعلى" ينظم حلقة 
نـقـاش حـول الـتـوقيـف االحـتيـاطـي

رام الله ـ "األيام": نظم مجلس القضاء األعلى، في رام 

الله، أمس، حلقة نقاش حول مسألة التوقيف االحتياطي 

للمشـــتبه بهم والمتهمين خالل فترات التحقيق لدى 

النيابة العامة وخـــالل المحاكمات، والحاجة إلى تمديد 

توقيفهم من عدمه.

وأكـــد رئيس دائـــرة التدريب القضائـــي في مجلس 

القضـــاء األعلـــى القاضي اســـعد مبارك، الـــذي افتتح 

الحلقة، أن مجلس القضاء األعلى مهتم بهذا الموضوع 

لما لـــه من أهمية فـــي اإلجراءات الجزائيـــة المتعلقة 

بحقوق المواطنين وحرياتهم.

وأشـــار إلـــى أن قانون اإلجـــراءات الجزائيـــة األردني 

الســـابق أعطى المدعي العام صالحية مطلقة بتوقيف 

المتهمين حتى نهاية المحاكمة، لكن القانون الحالي 

أعطـــى المحكمة صالحية الرقابـــة القضائية على هذا 

اإلجراء.

مـــن جهته، أشـــار الخبيـــر الدولي القاضي الســـابق لدى 

المحكمـــة الجنائية الدولية جيف هابينـــورز، إلى المعايير 

الدوليـــة للتوقيف االحتياطي الواردة فـــي اإلعالن العالمي 

لحقـــوق اإلنســـان، والعهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة 

والسياسية التي نصت على حق المتهم بالمحاكمة العادلة، 

مبينًا األسباب التي تستوجب تمديد التوقيف االحتياطي، 

ومـــن أهمها، حالة الضرورة وحفظ األدلة، وعدم التأثير على 

الشهود، والحفاظ على حياة المشتبه بهم، والخوف من فرار 

المشتبه بهم، والخوف من تأثير عائلة الضحية.

ولفت هابينورز إلى مســـألة التدبير االحتياطي التي 

تناولها قانون منع الجريمة األردني، لألعوام 1935، 1954، 

وقانـــون االنتداب البريطانـــي 1935، وأوضح الفرق بين 

التوقيف االحتياطي الـــذي يكون وفق قناعة المحكمة 

بضرورة التوقيف والتمديـــد، وبين التدبير االحتياطي 

الذي يكون بناء على طلب المشـــتبه به نفســـه بغرض 

توفيـــر الحماية القضائية، مشـــددا على أهمية إدخال 

هذا المفهوم على التشـــريع الفلسطيني خصوصا أنه 

ورد في االتفاقيات الدولية وله أصوله المتبعة.

وشـــارك في حلقة النقـــاش، التي نظمـــت بالتعاون 

مع بعثة الشـــرطة األوروبية، 14 قاضيا من قســـم الجزاء 

في محاكـــم الصلح، وحضرها رئيـــس دائرة التفتيش 

القضائـــي في مجلس القضاء األعلى القاضي فتحي أبو 

سرور.

وناقش المشاركون مفهوم التوقيف االحتياطي، حيث 

رأى بعض القضاة أن المبررات التشـــريعية الواردة في 

التشريع الفلسطيني فضفاضة وتحتمل التأويل، فيما 

دعا البعـــض اآلخر إلى تعزيز المعرفة والفكر القانوني 

لدى القائمين على تطبيق القانون من الشرطة، والنيابة 

العامة، والقضاة، من أجل عدم التعســـف في استخدام 

هذا الحق، ورأى آخرون أن التشريع الفلسطيني لم يحدد 

الجنح والجنايات التي تســـتوجب التوقيف االحتياطي 

بعكس التشريع المصري -على سبيل المثال- الذي أجاز 

التوقيف فقط للجنح التي تزيد عقوبتها على سنة.

ونـــوه القضاة إلـــى أن الواقع الفلســـطيني من حيث 

نقـــص الســـيادة علـــى األرض وتقســـيم المناطق إلى 

)أ،ب،ج( يفـــرض علـــى القضاة أعباًء فـــي اتخاذ قرارات 

التوقيف من عدمها.

مشاركون في حلقة النقاش.

الخليل: ورشة تناقش دور اإلعالم
فـي تـعـزيـز الـتـثـقـيـف الـصـحـي

رام اللـــهـ  "األيـــام": نظمـــت مديريـــة الصحة في 
الخليل، أمس، ورشة عمل حول دور وسائل اإلعالم في 
التثقيف والتعزيز الصحي، وذلك بالتعاون مع دائرة 
التثقيف والتعزيـــز الصحي في وزارة الصحة، تحت 
عنوان "اإلعالم والمؤسســـات شـــركاء في التثقيف 
الصحي"، بحضور عدد من اإلعالميين والمؤسســـات 
اإلعالميـــة ووكاالت األنباء فـــي المحافظة، ومحافظة 
الخليل وممثلين عن وزارات الثقافة والعمل والتربية 
والتعليـــم الشـــؤون االجتماعية واإلعـــالم والهالل 
األحمـــر، ومؤسســـة الرؤيا العالميـــة ووكالة الغوث، 
ولجـــان العمـــل الصحـــي، وجمعية تنظيم األســـرة 

وبلدية الخليل.
وأكـــد مديـــر عـــام الصحة فـــي محافظـــة الخليل 
الدكتور رامي القواسمي، أهمية دور اإلعالم، خاصة 
الصحي، في تقديم المعلومات الصحية للمواطنين، 
والتعريـــف برزمـــة الخدمـــات األساســـية المقدمة 
للمواطنيـــن في مراكـــز وعيادات الرعايـــة الصحية 
األولية والصحة العامة، مشـــيرًا إلى دور اإلعالم في 
بناء وعي صحي مجتمعي، من خالل نشـــر المعلومة 
الموثوقة للمواطنين، ونشـــر أسس السلوك الصحي 
الســـليم واالنفتـــاح على مصـــادر اإلعـــالم الصحي 
المتعددة، عبر تحليل اإلحصائيات الصحية، لتكوين 

صورة متكاملة للمعلومة الصحية.
وشـــدد على أهمية اإلعالم في تصحيح الســـلوك 
الصحـــي الوقائـــي، ودوره فـــي توفيـــر الوقاية من 
األمـــراض الوبائية والمزمنة، من خالل نشـــر الوعي 
الصحـــي، وكيفيـــة تجنبهـــا والتعريـــف بمصادر 
الخطورة لهذه األمراض والمســـاهمة بنشر الثقافة 

الصحية.
من جهته، قـــال مدير غرفة تجارة وصناعة الخليل 
جواد الســـيد: إن اســـتضافة الغرفة لهذا النوع من 
األنشطة الصحية يأتي من إيمانها بأهمية الرسالة 

التي تحملها للمواطنين.
وعرضـــت المثقفـــة الصحيـــة فـــي مديرية صحة 
الخليل ميسون السراحنة، وطاقم التثقيف والتعزيز 
الصحي في الـــوزارة النشـــاطات الصحية المختلفة 

ودور اإلعالم والمؤسسات.
ودعا المشاركون في الورشة إلى تكامل العمل بين 
مديرية الصحـــة والوزارات والمؤسســـات اإلعالمية 
للنهـــوض بمفهـــوم اإلعـــالم الصحيـــة، وتوظيفه 
فـــي نقل المعلومـــة الصحية المفيـــدة والصحيحة 
للمواطنيـــن، بهـــدف تطوير األداء، ورفع مســـتوى 
الخدمات الصحيـــة المقدمـــة للمواطنين، من خالل 

سهولة صولها وعدالة توزيعها.

"الـقـدس لـرعـايـة أطـفـال الـتوحـد"
تحتفـل بتخريج طواقم متخصصة

رام الله - "األيـام": احتفلت جمعية القدس لرعاية 
أطفال التوحد "جاكوب"، أول من أمس، باختتام دورة 
تدريبيـــة مؤهلة لرعاية مثل هذا المرض، عقدت في 

مدينة رام الله.
وشـــارك في الدورة، التي مولها البنك اإلســـالمي 
للتنمية بواسطة undp، الطواقم العاملة في الضفة 

الغربية بمجال األطفال خاصة في مرض التوحد. 
وافتتح الحفل الذي شارك فيه وزير شؤون القدس 
ومحافظها عدنان الحســـيني وحاتم عبد القادر أمين 
اللجنة القطرية الفلســـطينية والمستشار التنموي 
جـــورج عكروش وعـــدد مـــن المتخصصيـــن برعاية 
أطفال التوحـــد، الرئيس الفخري عبد القادر الخطيب 
الذي تنـــاول أهمية هذا الموضوع في ظل ما تعانيه 
المدينة المقدســـة من ضغوطات احتاللية مختلفة، 
وضرورة إيـــالء االهتمام المطلوب للقائمين عليه في 

مختلف النواحي المادية والمعنوية. 
وأشـــار الحســـيني في كلمته إلـــى الضغوط التي 
تعيشـــها مدينة القـــدس والقيـــود التـــي تواجه 
ســـكانها جراء اإلجراءات االحتالليـــة الظالمة والتي 
تدفع إلى ظهور أمراض نفســـية مختلفة من شأنها، 
حال عدم متابعتها وعالجهـــا، ان تعمل على خلخلة 

النمو االجتماعي. 
المؤسســـاتي  العمـــل  أهميـــة تكامـــل  وأوضـــح 
المتخصـــص في عالج مثـــل هذه األمـــراض وتبني 
اســـتراتيجية وطنية تخصصيـــة، صحيحة وصحية 
للنهوض بالمجتمع المقدســـي، وتهيئة األســـباب 

فـــي أكثر من موقـــع ومراعاة الخصوصيـــة لألمراض 
المختلفة ومنها مرض توحد األطفال، مؤكدا ضرورة 

تهيئة بنية تحتية مستدامة في هذا المجال. 
واســـتعرض خليل جـــرادات عضـــو الجمعية جانبًا 
من أهداف وبرامج الجمعية وخططها المســـتقبلية 
واحتياجاتها لرعاية أطفال التوحد خاصة في مدينة 
القدس، منوها إلى وجود أكثـــر من 600 حالة، منها 
300 ظاهرة بشـــكل جلي واألخـــرى بحاجة إلى عمل 
دؤوب من أجـــل تشـــخيصها، وبالتالـــي معالجتها 
وتأهيلهـــا وإعادة دمجهـــا في المجتمـــع على نحو 

صحي.
بدوره، أشـــار باســـل روبي عضو الجمعية إلى شكل 
العمل الذي تقوم به جمعيته في ظل مالحظة الزيادة 
المستمرة في هذه الحالة خاصة في مدينة القدس، 
موضحـــا ان العمل يكون على ثالثة مســـتويات، بدءًا 
بالطفل حيث العالج والتأهيل والتدريب ومن ثم مع 
األهل حيـــث التعريف وتعزيز عمليـــة قبول العالج 
والتأهيـــل والدعـــم المـــادي والنفســـي، وأخيرا مع 
المجتمع من حيث التوعيـــة بضرورة العالج وتقديم 

الدعم النفسي لمثل هذه الحاالت. 
وأكد األخصائـــي الدكتور ياســـر صندوقة ضرورة 
االهتمـــام بهـــذه الحـــاالت وتوفير وســـائل الدعم 

المناسبة لعالجها ورعايتها وتأهيلها. 
وجـــرى في ختـــام الحفل الـــذي أقيم فـــي مطعم 
فيالدلفيـــا بشـــارع الزهراء بمدينـــة القدس تكريم 

المتفوقين بالدورة والمتخصصين بهذا المرض.

ضـبـطـت طـنـيـن مــن الـمـخــدرات

رفح: السلطات المصرية توّجه ضربات جديدة لقطاع التهريب عبر األنفاق
كتب محمد الجمل:

وجهت الســـلطات المصرية ضربات جديدة لقطاع التهريب 
خالل األيام القليلة الماضية، بعد أن ضبطت قواتها المنتشرة 
على طول الحدود مزيدا من األنفاق وأغلقت ودمرت بركًا خاصة 

بتهريب الوقود السائل إلى قطاع غزة.
ومنذ نهاية األســـبوع الماضي تشـــهد المنطقة الحدودية 
عودة للنشـــاط المصري، خاصة في منطقتـــي البراهمة وقرب 
بوابة صالح الدين، ما أســـفر عن اكتشـــاف أعـــداد جديدة من 

األنفاق.
وقـــال أحـــد العاملين فـــي األنفاق إن عشـــرات مـــن الجنود 
المصريين المدعومين بمعدات حديثة قاموا بعمليات تفتيش 
وبحث مكثفة في الجانب اآلخر من الحدود أسفرت عن اكتشاف 
وتدميـــر مزيد من األنفاق، يقع عدد منهـــا قرب حي البراهمة 

وقبالة حي البرازيل جنوب شرقي المدينة.
وقالت مصـــادر محلية: إن ثمة تركيـــزا على األنفاق التي 
كانت تهرب الوقود الســـائل بنوعيـــه، موضحة أن قوات من 
حرس الحدود مدعومة بجرافات قامت بأعمال حفر موســـعة 

في أكثر مـــن نقطة على الحدود، واقتلعـــت ودمرت أنابيب 
بالستيكية كانت مدفونة في باطن األرض وتستخدم لنقل 

الوقود.
وقدرت أعـــداد األنفاق التي تعرضت للتدميـــر خالل الفترة 
نفســـها بنحو عشـــرة أنفاق، موضحة أن بعضهـــا تم تدميره 
بوساطة المتفجرات، في حين ضخت السلطات المصرية مياها 

عادمة في أنفاق أخرى بهدف تدميرها.
وتشـــاهد يوميا حفارات مصرية تنتشـــر على طول الحدود 
وتقوم بعمليـــات حفر متواصلة في باطن األرض، يصل عمقها 

في بعض المناطق إلى أكثر من 12 مترًا.
وكان بعض العمـــال تحدثوا نقال عـــن نظرائهم المصريين 
عن قيام الســـلطات المصرية بتنفيـــذ عمليات دهم وتفتيش 
لبعض المخازن بحثا عن سلع يتم تخزينها تمهيدا لتهريبها 
للقطـــاع، وقالوا إن كميات من البضائع المتنوعة ضبطت وتمت 

مصادرتها.
من جانبهـــا أعلنت الســـلطات المصرية عن ضبـــط عدد من 
األنفاق التـــي تربط مصر وقطاع غزة وإحبـــاط تهريب كميات 
كبيرة من البضائع، وأكدت أنها اكتشـــفت ودمرت أكبر شبكة 

لتهريـــب الوقود عبر الحـــدود مع قطاع غزة تقـــع في منطقة 
البراهمة جنوب غربي محافظة رفح نهاية األسبوع الماضي.

وتضم الشـــبكة حسب بيان لألمن المصري 7 بيارات رئيسية 
تحتوي على 30 طنا من الســـوالر، منها 4 بيارات خرســـانية و3 
بالســـتيكية تستخدم في تخزين الســـوالر وتهريبه من خالل 

شبكة خراطيم لنقل الوقود بإجمالي 70 خطا رئيسا وتبادليا.
كما جرى اكتشاف وتدمير نفقين لتهريب األفراد والبضائع 
أســـفل منزلين برفح، وضبط مخزن ســـري يضـــم 77 جواال من 
نبات البانجـــو المخدر بإجمالي 2000 كيلـــو جرام داخل مزرعة 

في العريش.
واشـــتكى بعض الباعة والتجار في األسواق من ارتفاع أسعار 
بعض أنواع الســـلع التي لم تتأثر كثيـــرا باإلجراءات المصرية 

مثل السجائر.
وكانـــت قـــوات األمن المصرية عـــززت إجراءاتهـــا على طول 
حدودها مع قطاع غزة خالل األيام الماضية، وكثفت من انتشار 
عناصرها وآلياتها العســـكرية في الجانـــب اآلخر من الحدود، 
خاصـــة قبالـــة المناطق التي يتـــم فيها البحث عـــن أنفاق أو 

تدميرها.

عـائـلـة الـعـالـول تـطـالـب "حـمـاس" 
بالكشف عن المتورطين بقتل نجلها

غزة - "وفا": طالبت عائلة المواطن المغدور محمود خليل العالول، أجهزة أمن 
"حماس" بتحمل مسؤولياتها بالكشف عن كافة المتورطين في اختطاف وقتل 

ودفن أحد أفرادها والتنكيل بوالديه ألكثر من أربعة أشهر.
وقالـــت العائلة في بيان للـــرأي العـــام، أصدرته أمس، إن اعتـــراف القاتل 
بجريمته ومحاولة حصر القضية في شـــخصه ال يعني للعائلة إغالق القضية، 
خاصة أن التحقيقات تشـــير وبشكل واضح إلى تلقي القاتل مساعدة من قبل 
آخرين في الخطف والدفن ومحاوالت إخفاء الجريمة والتنكيل بذويه بسلســـلة 

طويلة من الممارسات الالإنسانية.
وجددت عائلة العالول مطالبتها بسرعة القصاص من القاتل وإعدامه إحقاقًا 

للحق ودرءًا للفتنة.

بيــت لحم: تخريــج المشــاركين في 
دورة حول معالجة صعوبات التعلم
بيـــت لحمـ  "األيام": احتفلت مديريـــة التربية والتعليم في بيت لحم، أمس، 
بتخريج المشـــاركين فـــي دورة تدريبية حول "اســـتراتيجيات الوقاية وعالج 
صعوبات التعلم"، بالتعاون والتنسيق مع مركز غراس، وبحضور مديرة التربية 
نسرين عمرو، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للتأهيل موسى درويش، 
ومديـــر برنامج التأهيل المبنـــي على المجتمع المحلي إيـــاد حمدان، ومديرة 
مركز غراس ابتســـام الزغير، ورؤساء أقسام اإلرشاد التربوي والعالقات العامة، 

ومشرف التعليم الجامع في مديرية التربية.
وأشادت عمرو بالشـــراكة والتعاون بين مديرية التربية ومؤسسات المجتمع 
المحلـــي للنهـــوض بالواقع التربوي والتعليمي، كونها مســـؤولية مشـــتركة 
يتحملهـــا الجميع، وبـــدور مركز غراس الفاعل في مجال تبني اســـتراتيجيات 
لمعالجة صعوبات التعلم، داعية المشاركين في الدورة الى تطبيق ما تعلموه 

من مهارات وخبرات في الميدان التربوي.
من جهتها، اســـتعرضت الزغير الدورات التدريبية التي نفذت بالشراكة مع 
"تربية بيت لحم" بهدف النهوض بالواقع التربوي، مشـــيرة الى انه منذ العام 
2010 تم تدريب 400 معلم ومعلمة على استراتيجيات الوقاية وعالج صعوبات 
التعلم والتأخر الدراســـي، ما أســـهم في تنمية قدرات المشـــاركين في هذه 
الدورات على كيفية التعامل مع الطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم، 

مثمنة تعاون مديرية التربية وطاقم مركز غراس إلنجاح الدورات.
بدوره، أشـــار درويش إلى دور المؤسسات األهلية الداعم للوزارات باعتبارها 
مؤسســـات الدولة الرسمية، وإلى دور مركز غراس الذي اصبح له باع طويل في 

التعاون مع مديرية التربية لصالح الطلبة.
ولفتت المعلمة هبة المغالســـة، إحدى المشـــاركات في الدورة، إلى اهتمام 
مديرية التربيـــة ومركز غراس باألطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم، 
مؤكدة أن التعامل مع هذه الفئة يتطلب تفعيل المهارات التي تم اكتسابها 

في الدورة، واختتم االحتفال بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

لـقـاء تـعـريـفـي لـطلـبـة كـلـيـة
الهندسة في جامعة بيرزيت

بيرزيت - "األيـام": عقدت كلية الهندسة في جامعة بيرزيت، أول من أمس، اللقاء 
التعريفـــي لطلبة الكلية، وهـــدف إلى تعريفهم بكلية الهندســـة والتخصصات 
الموجـــودة بهـــا والحصول على اإلرشـــاد األكاديمـــي وكيفية اختيـــار المقررات 

الدراسية، وذلك بحضور طلبة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية فيها.
افتتـــح اللقاء عميد كلية الهندســـة د. عفيف حســـن مؤكدا أهميـــة اللقاء في 
كونه مرجعًا لحياتهم الدراســـية المستقبلية، وقال: "لقد بدأت الكلية ومنذ العام 
المنصرم سياسة القبول المزدوج، وتضع الكلية خبراتها المتراكمة لتزويد الطلبة 
بأفضل العلوم الهندســـية والمهنية وتأهيلهم لسوق العمل المحلية والدولية، 
ومـــن البرامج الجديدة في الكلية برنامـــج التعليم التعاوني، والذي يتضمن قضاء 

الطالب ثالثة فصول دراسية في موقع العمل أثناء دراسته الجامعية".
وقدمـــت إيمان أفغاني من قســـم التســـجيل والقبـــول في الجامعة شـــرحا عن 
تخصصات الكلية وبرامجها وأنظمتها، حيث تطرح الكلية تخصصات في الهندسة 

الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، المعمارية، وهندسة الميكاترونكس.
واشـــتمل اليوم التعريفي أيضًا على فقرات فنية، ومحاضرات حول الهندســـة 
وسوق العمل قدمها خريجو الكلية، إضافة الى مسابقات رياضية في التنس وكرة 

القدم.

دورة مـتخصـصة فـي نابلس
حـول الـتصمـيـم الجرافيكي

نابلـــس - "األيــام": نظمـــت نقابة العاملين فـــي الطباعة والنشـــر واإلعالم، في مقر 
النقابـــات اللوائـــي بمحافظة نابلـــس، أول من أمـــس، دورة متخصصة فـــي التصميم 
الجرافيكي، بمشاركة 24 من العاملين في مجال الطباعة والنشر واإلعالم، وعدد من طلبة 
قســـم التصميم الجرافيكي في كلية هشـــام حجاوي، وبحضور عدد من أعضاء الهيئة 

اإلدارية للنقابة. 
وافتتح الدورة النقابي رباح الحاج داوود الذي شدد على ضرورة االلتفاف حول النقابة 

لما فيه مصلحة العاملين بشكل عام وللعاملين في قطاع الطباعة بشكل خاص.
وألقى رئيس النقابة في الوطن عبد الكريم لفداوي كلمة دعا خاللها المشـــاركين إلى 
االســـتفادة من خدمـــات النقابة المختلفة من دورات وورش عمـــل ومؤتمرات، مبينًا أن 
الدورة تأتي ضمن سياســـة النقابة في رفد كافة العاملين في قطاع الطباعة بالخبرات 

الحديثة. 
وقدم ياســـين أبو خميس، الذي حاضر في الدورة، عرضًا حول آخر ما توصل إليه علم 
التصميم، وأساســـيات العمل والمشـــاكل التي تمر بها عملية الطباعـــة وعلم األلوان 

والبرامج الحديثة.

أســرى "مجدو": إدارة الســجون مارست 
سـيـاســـة مـتعـمـــدة الغـتـيـــال الـتـرابـي

رام الله ـ "وفا": أكد األسرى في سجن "مجدو"، أن إدارة سجون 
االحتالل مارســـت سياســـية متعمدة من اإلهمـــال الطبي بحق 
األســـير حسن الترابي، ما أدى إلى استشهاده بعد فصل جسده 

عن األجهزة التي كانت تبقيه على قيد الحياة.
وأكد األســـرى لمحامي مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 
اإلنســـان سامر ســـمعان، أن سجن مجدو شـــهد قبل استشهاد 
الترابـــي وضعًا غريبًا، فقد زادت زيـــارات ضباط كبار من مصلحة 
السجون ومحطات تلفزيونية، حيث كانت إدارة السجن تستعد 
لفـــك األجهزة التي تبقي الترابي على قيد الحياة عن جســـده، 

ألنها علمت أنه سوف يستشهد بكل األحوال.
وأفاد األســـير بســـام ذياب لمحامي "الضمير" بأن إدارة السجن 
حاولت التنصل من مســـؤولياتها تجاه األسير الترابي، حيث كانت 
هنالك محاولة )قبل 3 أســـابيع من استشهاد الترابي( من مسؤول 
االســـتخبارات لتهيئة األجواء بأن حســـن سوف يستشهد، وأنهم 
قدموا له العالجات الالزمة، وأنه حضر إلى السجن مريضًا من الخارج.
وقال ذياب: كان األســـير الترابي معنا في قســـم 5 في سجن 
مجدو، وكان يعاني ألما شـــديدا في رأســـه وكان يقوم بمراجعة 

الدم من فمه منذ وصوله للقســـم، ووعدتنا إدارة الســـجن بنقله 
إلى مستشـــفى ســـجن الرملة إلجراء فحوص لـــه نتيجة تدهور 
صحته، ولكن اإلدارة لم تقم بنقله، ووقتها قامت عيادة السجن 

بإعطائه حبة دواء فقط.
وأضاف ذياب: 'فـــي عيد األضحى تحديدًا فـــي تاريخ 10-15، 
أغمي على حســـن فجـــأة وكان يراجع الدم بكميـــات كبيرة مثل 
قطع اللحم، ووقتها تم إخراجه ونقله إلى مستشـــفى العفولة، 
واكتشف أن لديه ســـرطانا في الدم. وقتها قامت إدارة السجن 
بإبـــالغ األســـرى بأنه تم إطالق ســـراح الترابـــي، ولكنه كان في 
مستشـــفى العفولة، فقد كانت إدارة السجن على علم بصعوبة 

حالة الترابي وأنه لن يبقى حيًا'.
وكان األســـير الترابي اعتقل بتاريخ 2013/1/17 من منزله في 
بلدة صرة غـــرب مدينة نابلس، ووجهت له النيابة العســـكرية 
تهمـــة االنتماء لحركة الجهاد اإلســـالمي، وانضمامه لمجموعة 
عســـكرية تابعة لها، وأصيب خالل اعتقاله في ســـجن "مجدو" 
بنزيف داخلي نتيجة انفجار في األوعية الدموية، نقل على إثره 

من داخل السجن إلى مستشفى "العفولة".

مـركـز حـقـوقـي يـطـالـب بـالـتحـقـيق
في ظروف استشهاد األسير الترابي

غـــزةـ  "وفا": طالب المركز الفلســـطيني لحقوق اإلنســـان، 
أمـــس، بالتحقيق الفـــوري والمحايد في ظروف ومالبســـات 
استشهاد المعتقل في سجون االحتالل، حسن الترابي، في 

مستشفى العفولة.
وعبـــر المركـــز في بيان له، عـــن قلقه البالغ مـــن أن تكون 
سلطات االحتالل قد ماطلت في توفير العالج الطبي المالئم 
والسريع للترابي، مدينًا تجاهل الدعوات المتكررة لسلطات 
االحتالل إلطالق سراحه، رغم علمها بإصابته بمرض سرطان 

الدم قبل اعتقاله مطلع العام الحالي.
ووفـــق بيان المركز، فإن استشـــهاد الترابي يعكس حالة 
التدهـــور العام في أوضاع األســـرى في ســـجون االحتالل، 

وتظهر مدى اإلجراءات القمعية التي تتخذ بحقهم، خاصة 
فيما يتعلق باإلهمال الطبي الذي يتعرضون له وعدم توفير 
العالج الالزم لمئات المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من 

أمراض مزمنة وخطيرة. 
وباستشـــهاد الترابي يرتفع عدد الشـــهداء في ســـجون 
االحتـــالل خـــالل العام الجـــاري إلى ثالثة، حيث ســـبق وأن 
استشـــهد ميســـرة أبو حمدية )64 عاما( مـــن الخليل، في 2 
نيسان الماضي، في مستشـــفى "سوروكا" العسكري، حيث 
كان يعالج من مرض سرطان الحنجرة، وسبق ذلك، استشهاد 
المعتقل عرفات جرادات )30 عاما( من الخليل، في 23 شباط، 

جراء التعذيب خالل التحقيق معه في سجن "مجدو".

مركز "شــمس" يفتتح دورة لطلبة كليات 
الشريعة حول الديمقراطية والثقافة المدنية

رام الله - "األيـام": افتتح مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

"شـــمس"، في رام اللـــه، أول من أمس، دورة تدريبيـــة لطلبة كليات 

الشريعة في جامعات القدس والنجاح والخليل، والقدس المفتوحة، 

وكليـــة الدعوة اإلســـالمية بقلقيليـــة، تحت عنـــوان "مفاهيم في 

الديمقراطيـــة والثقافـــة المدنيـــة"، بدعم من الصنـــدوق الوطني 

للديمقراطية.

وقـــدم إبراهيم العبد من مركز "شـــمس" نبذة حـــول طبيعة عمل 

المركز ونشـــاطاته، وقال إن الهدف من الـــدورة هو توفير الفرصة 

التدريبية للمجموعة من طلبة كليات الشـــريعة إلكسابهم مجموعة 

من المهـــارات والمعـــارف، وفتح حوارات شـــبابية حـــول مفاهيم 

الديمقراطية وثقافة المدنية، ورفع مســـتوى الوعي الحقوقي لدى 

الشباب، وفتح نقاش للوصول إلى وعي كامل بهذه المفاهيم.

وأوضـــح العبـــد أن الـــدورة ستســـتمر أربعـــة أيـــام، بواقـــع 22 

ســـاعة تدريبية، وتتناول موضوعـــات الحريات العامـــة في النظم 

الديمقراطية، والنظام السياســـي والتداول الســـلمي للســـلطة من 

خالل االنتخابات، والثقافة السياسية من حيث دور الفكر السياسي 

في التحـــول الديمقراطي، والمواطنة، ودور اإلعالم في دعم وتعزيز 

مبادئ الديمقراطية، ومشـــاركة المرأة فـــي العملية الديمقراطية، 

وشارات الصليب األحمر، وســـيدرب فيها مجموعة من األكاديميين 

ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني. 

من جهته، شــــدد المدرب إياد إشــــتية على أهمية عقد دورات لها 

عالقة بالديمقراطية والثقافة المدنية ألن طلبة الشريعة بحاجة ماسة 

لهــــذه الموضوعات التي قد تضيف شــــيئا جديد لهم على الســــاحة 

العملية، متمنيــــًا أن تضيف الدورة الجديد من المعلومات للمتدربين 

لتمكنهم من معرفة قضايا حقوق اإلنسان بشكل أكثر فعالية.

وأوضح أن التعليـــم والتثقيف المدني يعد أحـــد القضايا بالغة 

األهميـــة العتبارات اقتصاديـــة واجتماعية وثقافيـــة، وهو يعنى 

التعليم السياســـي أي التشـــكيل الثقافي بغرض تكوين المواطن 

المشارك في نظام حكم صالح بكل شروطه ومقوماته، وقال: ال بد من 

تدريب الشباب على المشاركة الواعية والسلوك الرشيد كمواطنين 

لهم حق المشـــاركة في االنتخابات والحياة العامة، واختيار الحكام 

والمفاضلة بين السياســـات المطروحة، وبـــذل مجهود عملي إلنجاز 

التنمية الذاتية والنهضة الوطنية، بهدف تنمية المجتمع المدني 

الذي يقوم على التعددية الثقافية واالجتماعية.

"تنفيذي بيت لحم" يبحث ملف "ســجل 
أضـــرار الـجـــدار" والـتحـضيـرات لـلشـــتـاء 

بيت لحم – "األيـام": بحـــث المجلس التنفيذي لمحافظة بيت 

لحم برئاسة المحافظ عبد الفتاح حمايل، أمس، الوضع السياسي 

واعتداءات المســـتوطنين اليومية واالســـتيطان، وملف إنشاء 

ســـجل أضرار جدار الفصل العنصري وجبر الضرر، والتحضيرات 

لفصل الشتاء للخروج بأقل الخسائر، وتكريم المؤسسات األمنية 

والمدنية بمدرائها وممثليها لما يقدمونه من عطاء متواصل.

وأكد حمايل ضرورة اإلســـراع في إنشـــاء ســـجل أضرار الجدار 

وجبر الضرر، الذي ال يعتبر تعويضا عن الممتلكات وفقدان الحق 

فيها، أو المطالبة بها إنما ما ســـببه الجدار من تأثير على الحياة 

اليومية للمتضرر فـــي القطاعات الزراعية والتجارية والســـكن 

والموارد المتعددة والبنية التحتية والسياحة.

وأشـــار إلى ضرورة اســـتنهاض المواطنين للعمل في أراضيهم، 

للحيلولة دون االســـتيالء عليها من المستوطنين، كما الحال في خلة 

القطن جنوب بيت لحم والتي تعمل "دائرة اآلثار اإلسرائيلية" فيها.

من جهته، شـــرح مديـــر البلديـــات خليل الشـــعالن اآلليات 

المتبعة لتســـجيل أضـــرار الجدار، وتعبئة الســـجالت بالتعاون 

مـــع الهيئات المحلية والبلديات في كافة القطاعات، ليتســـنى 

متابعتها من قبل اللجان المشكلة، والتي يترأسها تيسير خالد 

والبت فيها وجبـــر الضرر من خالل األمم المتحـــدة، إضافة إلى 

توجيه خطب الجمعة في المســـاجد لتوجيه المواطنين لضرورة 

تسجيل األضرار الناتجة عن الجدار وسبل جبر الضرر.

بدوره، أكد مديـــر الدفاع المدني الجاهزية الســـتقبال فصل 

الشتاء، وذلك بعمل أربع غرف عمليات فرعية في مناطق الريف 

الشـــرقي والغربي والجنوبي، ومنطقة الوســـط، وغرفة عمليات 

مركزية لتقليـــل األضرار الناتجة عن المنخفضات، مشـــيرًا إلى 

التواصـــل من خالل غـــرف العمليات المشـــتركة، مـــع أصحاب 

المعـــدات الثقيلة في المناطق األربع فـــي أوقات الطوارئ، وإلى 

ضرر االنهيارات في األسوار وإغالق الطرق.


