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وزير التربية يستقبل مدير اليونسكو في فلسطين 
ويبحث مع وفد ألماني التعاون المشترك 

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة 
التربيــة  وزيــر  اســتقبل   -
د.علــي  العالــي  والتعليــم 
زيدان أبو زهري، في مكتبه 
مديــر  امــس؛  اهللا،  بــرام 
مكتــب منظمــة اليونســكو 
في فلسطين ديريك الياس؛ 
بهدف بحث تعزيز آفاق العمل 
المشترك والتباحث في آليات 
تنفيذ برامج ومشاريع لخدمة 
قطاع التعليم في فلسطين. 
وأكــد أبــو زهــري ضــرورة 
تنفيــذ برامج بالشــراكة مع 
علــى  والعمــل  اليونســكو 
ضمان وصــول األطفال إلى 
التعليم؛ باعتباره من الحقوق 
األساسية التي كفلتها كافة 
المواثيق واألعــراف الدولية 

واإلنسانية.
وأشــار أبو زهري إلى توجه 
الوزارة الفاعل من أجل بحث 
آليــات دعم طلبــة الجامعات 
عبــر توفيــر مصــادر مادية 
الجامعية،  لتغطية األقساط 
طــالق  إ لــى  إ فــة  باالضا
مؤتمــرات ولقاءات بإشــراك 
الداعمين والشركاء الدوليين 
بهدف تســليط الضوء على 
واقــع التعليــم فــي القدس 

والمناطق المصنفة (ج).
بدوره، لفت الياس إلى أهمية 
مأسســة العالقة مــع وزارة 
تنفيــذ  وديمومــة  التربيــة 

مشــاريع وبرامج تسهم في 
خدمــة القطــاع التعليمــي، 
تحضيــرات  لــى  إ مشــيراً 
اليونســكو لتنفيــذ فعاليات 
تهــدف إلى تعزيــز االهتمام 

بالتعليم في فلسطين.
وأعرب الياس عن رغبته في 
مواصلة التعــاون مع الوزارة 
وبحث ســبل توظيــف كافة 
االمكانات والخبــرات والبناء 
علــى االنجــازات المتراكمة 
من أجل الوصول إلى الغايات 

المنشودة.
وفــي ســياق متصــل، بحث 
الوزيــر أبــو زهري مــع وفد 

ألمانــي ضــم نائبــة مديــر 
فــي  نــي  أللما ا ون  لتعــا ا
فلسطين زابينه بريكنكامب، 
ومســؤول برنامــج (هاوس) 
للتعاون والتطوير اندرياس 
كوينغ، ومنســقة برامج في 
بنــك التنميــة األلماني فداء 
عبد اللطيف، آفاق الشــراكة 
والتعــاون فــي العديــد مــن 

البرامج والمشاريع المهمة.
وأشــاد أبــو زهــري بالدعم 
الذي قدمته المانيا على مدار 
سنوات طويلة، تجسدت ببناء 
العديد من المدارس وتقديم 
متميــزة  تدريبيــة  برامــج 

وتوفير فرص عمل وخبرات 
كبيــرة، داعيــاً إلــى ديمومة 
تعزيز الدعم والشراكة بهدف 
ضمان خدمــة قطاع التعليم 

في فلسطين.
من جانبها، أكدت بريكنكامب 
عــم  لد ا صلــة  ا مو علــى 
خاصــة  لتعليــم  ا ع  لقطــا
توفيــر فرص تشــغيلية من 
خــالل اســتراتيجية التعليم 
الفتــة  والتقنــي،  المهنــي 
المؤسســات  اهتمــام  إلــى 
االلمانية الشريكة بالمناطق 
المهمشة الســيما المصنفة 
(ج) والقــدس والتعــاون من 

أجــل بنــاء مــدارس جديدة 
الرئيســية  الحاجات  وتلبيــة 

وعلى رأسها التعليم.
الوكيــل  اللقائيــن  وحضــر 
المساعد لشــؤون التخطيط 
والتطويــر د.بصــري صالح، 
والوكيل المســاعد للشؤون 
التعليميــة د.جهــاد زكارنة، 
والوكيل المســاعد للشؤون 
الماليــة واإلداريــة م.فــواز 
مجاهد، ومدير عام العالقات 
الدوليــة والعامــة م. جهــاد 
دريدي، ومستشــارة الوزارة 
د. سكينة عليان، ومدير عام 

المشاريع م. سمير رجب. 

د. الكوني خالل الجولة.

جانب من الورشة.

د. ابو زهري خالل لقائه الوفد.

الحمد اهللا يتسلم التقرير من النتشة.

الحمد اهللا يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد
رام اهللا - الحياة الجديــدة - التقى رئيس الوزراء رامي الحمد 
اهللا، بمكتبه في رام اهللا، امس، رئيس هيئة مكافحة الفساد 
رفيق النتشة، الذي قام بتسليمه التقرير السنوي لهيئة مكافحة 
الفساد 2012، وأطلعه على عمل الهيئة وانجازاتها والتحديات 

التي تواجهها.
مــن جهته ثمــن الحمــد اهللا دور الهيئة في مكافحة الفســاد، 

وأكد على دعم الحكومة الكامل لعملها، وأشاد بحجم القضايا 
التي عملت الهيئة على معالجتها، بما يعزز من الشــفافية في 
فلســطين، ويعمل على الحفاظ على المال العام الذي يشكل 

الركيزة االساسية للتطور والتقدم االقتصادي.
وحضــر اللقــاء كل مــن اعضــاء المجلس االستشــاري للهيئة 

د.صبري صيدم، ومحمد منصور، وأحمد الصياد. 

خالل ورشة نظمها مركز "شمس" في جامعة النجاح

الدعوة إلى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب
نابلس – الحياة الجديدة – بشار 
دراغمة - دعا مشــاركون في 
ورشة عمل عقدت في مدينة 
نابلس إلى إنشاء آلية وطنية 
للوقاية مــن التعذيب، ووضع 
حد لظاهرة اإلفالت من العقاب 
وضرورة السعي لزيادة تطوير 
وتقويــة التدريبــات والبرامج 
التربويــة من اجــل ضمان أن 
جميــع المســؤولين بمــا في 
ذلك مســؤولو تنفيذ األحكام 
واألمــن ومســؤولو الســجون 
على دراية بأحكام االتفاقية، 
كما طالب المشاركون بتنظيم 
دورات تدريبية لموظفي تنفيذ 
القانون حول حقوق اإلنسان. 
وتعديل التشريعات وأن تسن 
تشريعات فعالة في حال عدم 
وجودها، وأن تلغي أية قوانين 
أو ممارســات تؤدي إلى إفالت 
مرتكبي التعذيــب وغيره من 
ضــروب ســوء المعاملــة من 
العقــاب. وضــرورة تعويــض 
األشخاص الذين يتم تعذيبهم. 
جــاء ذلك خالل الورشــة التي 
عقدها مركز حقوق اإلنسان 
 " "شــمس طيــة  لديمقرا ا و
في كليــة الشــريعة بجامعة 
النجــاح الوطنية حول اتفاقية 

مناهضــة التعذيــب، وافتتــح 
الورشــة إبراهيــم العبــد من 
مركز "شمس" معرفاً بالمركز 
ته  طا بنشــا و ع  و لمشــر با و
وقــال إن هــذه الورشــة هي 
إحدى نشــاطات مشروع نشر 
حقــوق  مفاهيــم  وتعزيــز 
اإلنســان الذي ينفــذه المركز 
بدعــم وتمويــل مــن الوكالة 
االســترالية للتنميــة الدولية. 
من جهته قــال الدكتور أيمن 
الدبــاغ إن اتفاقيــة مناهضة 
التعذيــب وغيره مــن ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو المهينة الصادرة 
في عام 1987 تعرف التعذيب 
بأنــه أي عمل ينتج عنه ألم أو 
عذاب شديد، جســديا كان أم 
عقلياً، يلحق عمداً بشــخص 
مــا بقصد الحصــول من هذا 
الشخص، أو من شخص ثالث، 
على معلومات أو على اعتراف، 
أو معاقبتــه على عمل ارتكبه 
أو يشــتبه في أنه ارتكبه، هو 
أو شــخص ثالــث أو تخويفــه 
أو إرغامــه هو أو أي شــخص 
ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا 
األلم أو العذاب ألي ســبب من 

األسباب يقوم على التمييز أيا 
كان نوعــه، أو يحرض عليه 
أو يوافق عليه أو يسكت عنه 
موظف رسمي أو أي شخص 

آخر يتصرف بصفة رسمية.
وشــدد الدكتور الدبــاغ بأنه 
ال تجــوز ممارســة التعذيــب 
بأي مبرر، ســواء في ظروف 
اســتثنائية مثل حالة الحرب 
أو حالة االضطرابات داخلية، 
كمــا ال يجوز التــذرع بطاعة 
أمر صادر عــن موظف أعلى 
رتبــة أو عــن ســلطة عامــة 
للقول بإباحــة التعذيب. كما 

تتعهــد الدول بــأال تطرد أي 
شــخص أو تقيده أو تســلمه 
إلى دولة أخــرى، إذا توافرت 
أســباب حقيقيــة تبعث على 
االعتقاد بأنه سيتعرض فيها 
للتعذيــب. وعليها أن تضمن 
أعمــال  تكــون جميــع  بــأن 
التعذيب،محاوالت ممارسات 
التعذيب والتواطؤ أو المشاركة 
فيهــا جرائم خطيرة تتصدى 
لهــا القوانين الجنائية للدول 
األطراف بالتجريم والعقاب. 
وأوضح بأنــه ونظراً ألهمية 
الجانــب التعليمي واإلعالمي 
فــي التطبيق الفعــال لمبدأ 
الحظــر في جانبــه الوقائي، 
فلقد نصت االتفاقية على أن 
تضمن الدول األطراف إدراج 
دروس حــول منــع التعذيــب 
في برامج تدريب الموظفين 
المكلفيــن بتنفيــذ القوانين 
األشــخاص  مــن  وغيرهــم 
الذين لهــم عالقة باالعتقال 
معاملــة  أو  االســتجواب  أو 
المساجين أو المعتقلين، على 
أنه ينبغي للدول األطراف أن 
تضمن وجود تدابير قانونية 
لحمايــة ضحايــا التعذيــب و 

تعويضهم.

وزير الحكم المحلي يزور منطقة أريحا واألغوار 
أريحــا - الحيــاة الجديدة - قــام وزير الحكم 
المحلي د. ســائد الكوني بجولة في محافظة 
أريحا واألغوار الشــمالية التقــى خاللها مدير 
عــام حكم محلي أريحــا وطاقم من المديرية 
ورؤساء وأعضاء عدد من الهيئات المحلية وقد 
اطلع الكونــي الحضور على الظروف الصعية 
التــي تواجه المواطنين وخاصة زيادة أســعار 
الكهربــاء والمياه، باإلضافة إلــى عدم التزام 
المواطنين في هذه التجمعات بدفع ما عليهم 
من مســتحقات، وتم نقاش موسع حول هذه 

المشاكل وطرق حلها. 
وأشار الكوني الى سعي الوزارة لتحقيق رؤيتها 

فــي تطوير حكــم محلي ديمقراطــي يعتمد 
النزاهــة نبراســاً، والعدالة نهجاً، والمســاءلة 
عنوانــاً، وقــادر على تحقيق خدمــة مواطنيه 
وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق تنمية محلية 

مستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة.
واكــد الكوني أنــه دون التعاون بيــن الجميع 
والتشــارك في اتخاذ القرارات لن تكون هناك 
تنميــة، ولــن تكــون هنــاك دولــة ألن الدولة 
الفلســطينية وبنائها تحتاج إلــى جهود كافة 
شــرائح المواطنين وإخالصهم ومســاعدتهم 
لبعضهم البعض وللهيئات المحلية التي تعمل 

لمصلحة المواطن.

نقابة الصحفيين تشجب وتحذر من اإلعالم 
الموتور الذي يستهدف الفلسطينيين في مصر 

رام اهللا - الحيــاة الجديدة –حذرت نقابــة الصحفيين مما 
وصفتــه بحالــة االنفالت اإلعالمــي الصــادرة عن بعض 
وسائل اإلعالم المصري التي تستهدف العموم الفلسطيني 
وتحــرض ضــد وجوده ليــس علــى ارض جمهورية مصر 
العربية فحســب بل على كل ما هو فلســطيني في كافة 
أماكــن تواجــده فــي ظاهــرة خطيــرة ومشــينة وال تليق 
بإعالم سطر مالحم في اإلسناد واألخوة والتعاضد. وأشار 
بيان صحفي صــادر عن لجنة الحريــات الصحفية التابعة 
للنقابة لجملة من البرامج والحوارات الموجهة ضد الشعب 
الفلســطيني وضد قضيته عبر العديد من وسائل اإلعالم 
المصرية وتورط بعض الصحفيين في حملة مســعورة ال 
تمــت للمهنية وال للقومية وال للوطنيــة وال حتى لألخالق 
اإلنسانية بصلة مما يعرض أبناء الشعب الفلسطيني لألذى 
والضرر في بلــد اعتدنا عليه كحضن دافئ وحصن حامي 

وملجأ امن لكل العرب.
وأكد البيان علــى احترامه لنقابــة الصحفيين المصريين 
وكافة األطر الصحفية التي كانت وما زالت مدرسة إعالمية 
ريادية تعلمنا ونتعلم منها ونعول عليها ان ال تصمت على 
مثل هذه التصرفات التي تسيء للحالة اإلعالمية المصرية 
وللنســيج الوطني والقومي. وبين البيان أن موقف النقابة 
يتقاطــع مع موقــف الفصائل الفلســطينية الداعية لعدم 
التدخل في الشأن المصري واحترام خيارات الشعب وقواه 
الوطنيــة والمجتمعية واســتنكار أي تدخل أو إقحام للحالة 
الفلسطينية من أي جهة فلسطينية أو مصرية في الشؤون 

الداخلية لجمهورية مصرا لعربية.
وطالبت النقابة الجهات السياســية المســؤولة عن اإلعالم 
المصــري وقف حالــة التحريض البغيض التي تســتهدف 
العالقة التاريخية بين الشعبين الن ما يحدث يشكل بادرة 

خطيرة جدا من الواجب التكاتف لمحاربتها ونبذها.

احتجز طفلين قرب الحرم االبراهيمي

االحتالل يغلق طريق البقعة بالخليل بالسواتر الترابية
الخليل - وفا- أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس، الطريق 
المؤدية إلى منطقة البقعة شــرق الخليل بالســواتر الترابية، 
ومنعت سكانها من الوصول الى منازلهم. وأفاد عطا جابر أحد 
القاطنين بالمنطقة لـ»وفا»، ان ما يســمى أمن المســتوطنات 
أغلق الطريق المؤدي إلى المنطقة بالقرب من الشارع االلتفافي 
بالسواتر الترابية، لمنع سكانها من المرور، مشيرا إلى أن قوات 
االحتالل عمدت إلى اغالق الشــارع أكثــر من ثالث مرات خالل 

الشهر الجاري، بعدما قام سكان المنطقة بفتحه.
 وأضاف جابر أن السكان سيضطرون إلى الوصول إلى بلدة بني 
نعيم شرقا، أو ســلوك طرق وعرة وطويلة لقضاء مصالحهم 
واحتياجاتهم من مركز مدينة الخليل، في حال استمر إغالقه، 
مؤكــدا أن مســتوطني «خارصينــا» القريبة مــن منزله قاموا 
باقتــالع أشــتال حديقة منزلــه المزروعــة بأشــتال البندورة، 
والفصوليــاء، واللوبياء، والفلفل قبل يومين، وقاموا بزراعتها 
بأشجار الليمون والزينة، تمهيدا لالستيالء عليها. ومن الجدير 
ذكره، أن منطقة البقعة تتعرض بشكل متواصل إلى هجمات 
المســتوطنين واعتداءاتهم المســتمرة التي تطال المواطنين 
وأراضيهــم ومزروعاتهــم؛ بهــدف ترحيلهــم عــن المنطقــة 
واالســتيالء عليها. كما احتجزت قــوات االحتالل امس، طفلين 
بالقرب من الحرم االبراهيمي بالبلدة القديمة من مدينة الخليل 
لساعات، واعتدى مستوطنوها على أحد المواطنين جنوب يطا.

وأفــادت مصــادر أمنيــة لـ وفا» «بــأن قوات االحتــالل احتجزت 
الطفليــن أحمــد عبد القادر( 10 ســنوات)، ومحمد عيســى ابو 
ميالة (7 ســنوات) بالقرب من الحرم االبراهيمي لعدة ساعات، 

ثم قامت بإخالء سبيلهما.
مــن جهة أخــرى، اعتدى مســتوطنو «يائير» جنــوب يطا على 
المواطن عمر جبريل حوشــية، ما أسفر عن إصابته برضوض 
فــي جميع أنحاء جســمه، نقل على اثرها إلى مستشــفى ابو 

الحسن القاسم في البلدة للعالج.

اجتماع للجنة الفلسطينية الروسية المشتركة ولقاء الفروف

شعث : دعم روسي لدخول 
فلسطين المنظمات الدولية

موســكو - الحيــاة الجديدة - عقــدت اللجنة 
الفلســطينية الروسية المشتركة اجتماعا لها 
في العاصمة الروســية موسكو امس االثنين 

لتنسيق المواقف الثنائية المشتركة. 
وقال شــعث رئيس الجانب الفلســطيني في 
اللجنة المشــتركة, في تصريــح صحفي, ان 
االجتمــاع ياتي في اطار التشــاور والتنســيق 
الثنائي وبناء العالقات الفلسطينية الروسية, 
وحضــر االجتمــاع بوكدانوف رئيــس الجانب 
الروسي وطاقم من وزارة الخارجية الروسية, 
وسفير فلسطين في موسكو فايد مصطفى 
وعبداهللا عبداهللا نائب المفوض العام وسفيان 

بسيط عن الجانب الفلسطيني. 
واضــاف شــعث ان االجتمــاع تنــاول القضايا 
الثنائية والدعم المتبادل واالعتراف الروســي 
بدولة فلسطين ودعم مشاركتها في المنظمات 
الدولية المختلفــة. اضافة الى مواضيع المنح 

الدراسية والتبادل الثقافي والتجاري. 
ووضــع شــعث الجانــب الروســي فــي صورة 

االوضــاع السياســية فــي فلســطين والعالم 
العربي وجوالت وزير الخارجية االميركي جون 

كيري الى المنطقة. 
كمــا التقى شــعث وزيــر الخارجية الروســي 
سيرغي الفروف تلبية لدعوته, حيث وضعه في 
صورة التطورات السياسية وتحديدا ما يتعلق 
بزيــارة جون كيــري للمنطقة غــدا والموقف 
الفلســطيني مــن جهــوده المبذولــة الحيــاء 
المفاوضــات, مشــيرا الى زيارة الفــروف الى 
الواليات المتحدة قريبا الحياء اللجنة الرباعية. 
كمــا بحث شــعث والفــروف االوضــاع الحالية 
فــي مصــر وســوريا وتاثيرهما علــى الوضع 

الفلسطيني. 
ونوه شــعث في بيانه الى ان روســيا ملتزمة 
المســتقبلي  الفلســطيني  الحــراك  بدعــم 
على الســاحة الدولية للدخــول في المنظمات 
الدولية, ومشيرا الى الموقف الروسي المتفهم 
لبــدء مفاوضــات  الفلســطينية  للمتطلبــات 

سياسية جادة. 

اليوم صرف ملحق رواتب لـ 216 أسرة شهيد
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - قال التجمع الوطني 
ألسر شهداء فلســطين ان وزارة المالية ستقوم 
بصرف ملحق رواتب خاص بأسر الشهداء الذين 
لم يتم الصرف لهم عن شــهر حزيران الماضي. 
وقــال األميــن العام للتجمع محمــد صبيحات، ان 
وزارة المالية ستقوم بصرف ملحق لـ (216) أسرة 
شــهيد، من المصنفين شــهداء مدنيين، والذين 
لم يحصلوا على مخصص عن الشــهر الماضي. 
وأوضح أنه تم إبالغه بشــكل رســمي من قبل 
وزارة المالية، أن هذه الرواتب ستكون في البنوك 

صباح اليوم الثالثاء. ووجه صبيحات شكره للجهود 
التي بذلها مدير عام مؤسسة رعاية أسر الشهداء 
والجرحى خالد جبارين، وطاقم المؤسسة، وكذلك 
مدير عام الرقابة في وزارة المالية محمود زعرور، 
كي يتم صــرف هذه المخصصــات، خاصة وأننا 
في شهر رمضان الفضيل، الذي تتضاعف خالله 
تكاليــف الحيــاة اليومية لدى جميع أبناء شــعبنا. 
وكان تجمع أسر الشــهداء مارس ضغوطا هائلة 
كي يتم صرف هذه المخصصات من خالل ملحق 

بدالً من تأجيل الصرف إلى الشهر المقبل.


