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محليات 14

 نابلس - وفا- يتشــمم بــالل العورتاني الهــواء.. ليعرف 
أي ريح ســتحمل 800 ألف بالــون مضغوطة بغاز الهليوم 
تحمل رســم علم فلسطين عشية توجه القيادة السياسية 
الفلسطينية إلى األمم المتحدة لتقديم طلب االنضمام لها.

ويقول الرجل الذي يغرق بين أكوام من األعالم الفلسطينية 
وسط مطبعة على أطراف نابلس القديمة: إن البلد ستغرق 
باألعــالم بعد أيام «هكذا دعوا علــى الفيس بوك»، وفي 
مثل هــذا اليوم قبل 18 عاما وقعت اتفاقية أوســلو، بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في مدينة واشنطن 
االميركية. لكن الفلســطينيين اآلن يحاربون على الجبهة 

األممية بعدما فشلت تلك االتفاقية في انتزاع حقوقهم.
وبدأ الفلسطينيون بتنفيذ حمالت شعبية في كثير من دول 
العالم لدعم توجه القيادة إلى األمم المتحدة رغم معارضة 
الواليات المتحدة الصريحة وتهديدها باستخدام الفيتو في 
مجلس األمن، لكن ذلك ليس سببا وجيها، ليتوقف العمال 
في هذه المطبعة عن حياكة األعالم لساعات طويلة، قال 
نظــام قرطلــو الذي يعمــل على حياكة أجــزاء من قماش 
تحمل ألوان العلم األربعة: «نحن في طوارئ. الكل يطلب 
منا أعالما في هذه المرحلة»، يردد المعنى ذاته عامل آخر 
يضع رزمة من األعالم ألحد العاملين في المدارس الخاصة 
بمدينة نابلس، وقال الشاب إنه جاء إلى هنا لشراء األعالم 

لرفعها على سور أمام المدرسة.
وقــال قرطلو وهو يثني طيات أحــد األعالم: «نحن نعرف 
أن هناك اســتحقاقا ونحن نعمــل بأقصى جهدنا»، ويعمل 

عمــال المطابع على طباعة أعالم على المعادن وبعضهم 
يقــوم بحياكــة أعالم ضخمــة لرفعها في األيــام القادمة 
عشية هذا الحدث التاريخي، وقال عورتاني الذي أشار إلى 
أنــه طبع العلم على نحو مليون بالون، ســتطير في هواء 
فلســطين، هناك من طلب أعالما ضخمة، أحدها سيعلق 
في مدينة أريحا بحجم 5×12 مترا. وتقول السلطة الوطنية 
إن أيلول 2011 سيشــكل موعدا مفصليا، يعلن فيه انتهاء 
الشوط التفاوضي مع اإلسرائيليين، والعودة إلى المنظمة 
الدولية لألمم المتحدة لتتخذ قرارها بشــأن مصير الدولة 
الفلسطينية، وتتحمل مســؤوليتها في تحرير هذه الدولة 

من براثن االحتالل اإلسرائيلي.
ويعمل الفلسطينيون على مجاراة هذا الموعد عبر تنظيم 

المهرجانات والفعاليات الشعبية في الداخل والخارج.
وقال شاب يدعى رائد صالح ويعمل في اتحاد كرة الطائرة، 
جــاء إلــى المطبعة للحصــول على مالبس تحمــل الرقم 
194، إن حــكام المباريات ســيرتدون هذه المالبس دعما 
للتوجه السياسي. وثمة دعوات تطلقها جماعات إلكترونية 
علــى مواقــع التواصل االجتماعــي تدعو إلى رفــع العلم 
الفلســطيني في كل مــكان متاح في الســاعة التي يقدم 
فيهــا الرئيس طلب االنضمام إلى األمــم المتحدة وهو ما 
بــات يعــرف بالدولة 194. وقال العورتانــي وهو يرد على 
إحــدى المكالمات الهاتفية التي تطلب المزيد من األعالم: 
«نحــن اآلن نعمل على تجهيــز 50-70 ألف علم، وأضاف: 
«هذا ضغط لكن المرحلة تتطلب ذلك» في إشارة منه إلى 

رام اهللا - وفا- صادفت امس، الذكرى 
18 لتوقيع اتفاق أوسلو، الذي وقعته 
لفلســطينية  ا يــر  لتحر ا منظمــة 
وإســرائيل فــي مدينــة واشــنطن 

االميركية في 13 ايلول 1993.
وســمي االتفاق نســبة إلــى مدينة 
أوســلو النرويجيــة التي تمــت فيها 
المحادثــات الســرية التي تمت في 
عام 1991 أفرزت هــذا االتفاق في 

ما عرف بمؤتمر مدريد.
وتعتبر اتفاقية أوســلو، أول اتفاقية 
رسمية مباشرة بين منظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلة بأمين سر اللجنة 
التنفيذية محمود عباس، وإسرائيل 
ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون 

بيريس.
ورغم أن التفاوض بشــأن االتفاقية 
تم في أوسلو، إال أن التوقيع تم في 
واشنطن، بحضور الرئيس االميركي 

السابق بيل كلينتون.
إقامــة  علــى  االتفاقيــة  وتنــص 
انتقاليــة  ذاتيــة  حكومــة  ســلطة 
فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد 
الفلســطينية)،  الوطنية  بالســلطة 
ومجلس تشــريعي منتخب للشعب 
الفلسطيني، في الضفة وقطاع غزة، 
لفتــرة انتقالية إلتمامهــا في أقرب 
وقــت ممكن، بمــا ال يتعــدى بداية 

السنة الثالثة من الفترة االنتقالية.
ونصت االتفاقية كذلك، على أن هذه 
المفاوضات ســوف تغطــي القضايا 
المتبقية، بما فيها القدس، الالجئين، 
الترتيبــات األمنية،  المســتوطنات، 
الحدود، العالقات والتعاون مع جيران 

آخرين.
ولحفظ األمن في األراضي الخاضعة 
للســلطة الوطنية، نصت االتفاقية 
على إنشاء قوة شــرطة فلسطينية 
قويــة، من أجل ضمان النظام العام 
في الضفة وقطاع غزة، بينما تستمر 
إســرائيل في االضطالع بمسؤولية 

الدفاع ضد التهديدات الخارجية.
يذكــر إن إســرائيل زادت من وتيرة 
االعتداءات ومصادرة األراضي خالل 

هــذه الفترة مــا يعنــي تنصلها من 
أغلبية بنــود هذا االتفــاق بما فيها 
تزايــد حجــم االســتيطان وتضييق 
الخنــاق على مدينــة القدس وعدم 

االعتراف بحق عودة الالجئين.
وفي مطلع عام 1995 أعلن المتحدث 
باســم بلدية االحتــالل في القدس، 
أن مجلــس البلدية وافق على خطة 
لبناء مســتوطنة جديدة تســتوعب 
خمســة وعشرين ألف مستوطن في 
جبــل أبــو غنيم، ما أثــار ردود فعل 
فلســطينية حادة، ما أدى بإسرائيل 
إلــى محاولــة امتصــاص الغضــب 
الفلسطيني باإلعالن عن النية ببناء 
ألف وخمسمئة مسكن للمقدسيين، 
ولكــن تــم رفــض هــذه التســوية 
التي اعتبــرت محاولة للتغطية على 
اســتكمال تطويق القدس عبر بناء 

المستوطنة الجديدة.
وفــي عــام 1996 خــاض الشــعب 
الفلســطيني ما ســمي بـ «انتفاضة 
النفــق» ردا قيام إســرائيل بافتتاح 
نفق تحت أساسات المسجد األقصى 
انتفاضــة فلســطينية عارمة، بدأت 
في القدس وامتدت لتشمل كل أنحاء 
فلسطين. قدم الشعب الفلسطيني 
خاللها نحو تسعين شــهيداً وتمكن 
المنتفضــون مــن قتل ثالثة عشــر 
جنديا إســرائيليا. وعقب فشل قمة 
«كامــب ديفيد» عام 2000 بســبب 
الخــالف حــول قضية القــدس رغم 
تســوية بقية قضايا الحــل الدائم، 
وكانت القمة قد عقدت بمنتجع كامب 
ديفــد بواليــة ميريالنــد بالواليات 
المتحدة يوم 11 تموز 2000 إليجاد 
حل ســلمي للصــراع الفلســطيني 
اإلســرائيلي، وجمعــت بين الرئيس 
األميركــي حينهــا بيــل كلينتــون، 
والرئيــس الشــهيد ياســر عرفات، 
ورئيس الــوزراء اإلســرائيلي إيهود 
بــاراك. وعلــى اثر فشــل محادثات 
كامــب ديفيــد، اندلعــت انتفاضــة 
الفلســطينية  األرض  فــي  ثانيــة 
وســميت انتفاضة األقصــى، والتي 

 18 عاما على أوسلو 

كان ســببها المباشــر دخول رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي «السابق» أرئيل 
شــارون إلى باحة المســجد األقصى 
برفقة حراسه، األمر الذي دفع جموع 
المصليــن إلــى التجمهــر ومحاولــة 
التصدي له، فكان من نتائجه اندالع 
أول أعمال العنف في هذه االنتفاضة، 
ومــرت مناطق الضفــة وقطاع غزة 
خاللها بعــدة اجتياحات إســرائيلية 
منها عمليــة الدرع الواقــي وأمطار 
الصيف. وفي يوم 11تشــرين األول 
عام 2004 ودع الشعب الفلسطيني 
الرئيــس الراحل ياســر عرفات بعد 
تعرضــه الزمــة صحية حــادة أودت 
بحياته، بعد تعرضه لتســمم حسب 

التقارير األولية عن سبب وفاته.
وفــي عــام 2005 انتخــب الرئيس 
للســلطة  محمــود عبــاس رئيســا 
الوطنية، ورئيســا لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، الذي اتخذ برنامجا في 
توفير األمن واألمان للمواطن وبناء 

المؤسسات وإنهاء االحتالل.

وعقــب رحيــل الرئيــس األميركي 
جــورج بوش االبن عن ســدة الحكم 
الرئيــس  وانتخــاب   2008 عــام 
األميركــي الحالــي بــاراك اوبامــا، 
تأمل الفلســطينيون بتغيير الحقبة 
التاريخيــة حســب مــا قدمــه اوباما 
مــن وعــود بحل األزمة في الشــرق 
األوســط وإنهاء الصراع الدائم حيث 
إنه وفي خطابه أمام الجمعية العامة 
لألمــم المتحــدة في أيلــول 2009، 
عبــر عــن أمنيتــه أن يــرى مندوب 
الدولة الفلســطينية جنبــاً إلى جنب 
مع مندوبــي باقي الدول في الدورة 

القادمة في أيلول 2011.
طلــق  أ  2 0 1 0 ل  يلــو أ فــي  و
الفلســطينيون واإلسرائيليون حقبة 
جديــدة مــن المفاوضــات برعايــة 
أميركيــة، إال أن هــذه المحادثــات 
اصطدمــت بإصــرار رئيــس الوزراء 
اإلسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو 
علــى المضي في االســتيطان وبناء 
جــدار الفصــل العنصــري ورفضــه 

العودة إلــى التفاوض على أســاس 
الرابع من حزيران عام 1967، وبناء 
عليه رفض الفلسطينيون استئناف 
هــذه المحادثــات حتى االســتجابة 

لمطالبهم.
وعليــه أصرت القيادة الفلســطينية 
علــى ضــرورة التوجــه إلــى األمــم 
المتحــدة، وعقب خطــاب اوباما عام 
2009 لنيل الحقوق التي نص عليها 
القانــون الدولي، وحســب قــرارات 
الشــرعية الدولية، ومــن اجل إنهاء 
االحتالل بنيل االعتراف بالدولة على 
حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وبنــاء عليه، ترى الســلطة الوطنية 
أن أيلــول 2011 سيشــكل موعــداً
مفصليــاً، يعلن فيه انتهاء الشــوط 
التفاوضي مع اإلسرائيليين، والعودة 
إلى المنظمة الدولية لألمم المتحدة 
لتتخــذ قرارها بشــأن مصير الدولة 
الفلســطينية، وتتحمل مســؤوليتها 
فــي تحرير هــذه الدولة مــن براثن 

االحتالل اإلسرائيلي.

 غنيم يطلع السفير االردني  على تصاعد اعتداءات المستوطنين
رام اهللا – الحيــاة الجديــدة - اطلــع وزير الدولة لشــؤون 
الجدار واالستيطان المهندس ماهر غنيم السفير االردني 
لدى الســلطة الوطنية الفلســطينية عواد خالد السرحان 
على آخر المســتجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية 
ال ســيما تصاعد وتيرة اعتداءات المســتوطنين على أبناء 
شعبنا وممتلكاته ومقدساته مع اقتراب توجه القيادة الى 
االمــم المتحدة لنيل عضوية دولة فلســطين على حدود 
الرابع من حزيران عام 1967, واكد غنيم للسفير السرحان 
ان االعتداءات المتواصلة لالحتالل ومستوطنيه تهدف الى 
افشال مساعينا بالتوجه لالمم المتحدة بعد ايام من خالل 
جر المنطقــة الى دوامة جديدة من العنف. واكد الســفير 
الســرحان موقف االردن الرافض لالســتيطان, مستنكرا 
في الوقت نفســه االعتــداءات المتواصلة للمســتوطنين 
بحق الشعب الفلســطيني وارضه ومقدساته خاصة بحق 

المقدســات االســالمية وما تم اقترافــه مؤخرا من احراق 
للمســاجد في اماكن مختلفة من الضفة, واشاد السرحان 
بالعالقات االخوية الطيبة والتاريخية التي تجمع الشعبين 
الفلسطيني واالردني, مؤكدا دعم بالده للقيادة والشعب 
الفلسطيني في الوصول الى حقوقهم العادلة التي كفلتها 
كافة الشــرائع والقوانين الدولية, كذلك تم التطرق بين 
الوزير غنيم والســفير الســرحان الى محاوالت اســرائيل 
االســتيالء علــى اراضي البحــر الميت ما يــؤدي الى الغاء 
شاطئ فلسطين بالسيطرة واالستيالء على االرض تحت 
الماء ايضا على امتداد الشــاطئ الفلســطيني وتم تأكيد 
اهمية التنســيق والتعاون في هذا المجال, وشــكر غنيم 
االردن ملــكا وحكومــة وشــعبا على دعمهــم المتواصل 
للشــعب والقضية الفلســطينية على كافــة الصعد وفي 

مختلف المجاالت. 

 ريح البلد.. سياسية 

مرحلة دعم االستحقاق.
وثمة في الشــارع الفلســطيني مــن يــرى أن التوجه إلى 
األمم المتحدة هو تكتيك إعالمي، لكن القيادة السياســية 
الفلســطينية أكــدت غير مرة أنها جازمة فــي هذا االتجاه 
رغــم الضغوطــات الدوليــة. وكانت لجنة مبادرة الســالم 
العربية قررت في ختام اجتماعها على المســتوى الوزاري، 
اســتمرار االتصاالت والمشــاورات العربية مع مختلف دول 

العالم، من خالل اللجنة المنبثقة عن لجنة مبادرة السالم 
العربيــة والتي كانت شــكلت في اجتماع ســابق بالدوحة، 
لحشــد التأييد الدولي في األمم المتحدة لالعتراف بالدولة 
الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، 
وفرد مثل عورتاني يتابع هذه التصريحات واألخبار ليعرف 
أي اتجــاه تدور فيه الريح السياســية، ليعمــل على زيادة 

إنتاجه من األعالم.

 في ظل التفاف الجامعات على قرار الوزارة المتعلق بمعدالت القبول

عمداء الكليات والمعاهد يدعون وزيرة التربية 
لعقد اجتماع لبحث التعليم المهني والتقني

 ورشة عمل في طولكرم حول الثقافة المضادة للفساد
طولكرم -  الحياة الجديدة – مراد ياسين - أوصى مشاركون خالل 
لقاء موســع حول الثقافة المضادة للفساد في طولكرم بضرورة 
التركيــز على البعــد األخالقي في موضوع الفســاد، وعالج هذا 
الجانب يكون من خالل مناهج الدين واألخالق، وتعديل القوانين 
المتعلقة بمحاسبة مرتكبي جرائم الفساد المختلفة، واإلصالح في 
العملية التعليمية، وتطوير مناهج التربية والتعليم، وتقديم مواد 
تنــدرج في أفق التربية على القيــم األخالقية والروحية واحترام 
القانــون وحقوق الناس وضرورة خلق رأي عام معارض للفســاد 
داخل المجتمع. وكان المشــاركون يتحدثون خالل اللقاء الموسع 
الذي عقده مركز حقوق اإلنســان والديمقراطية « شــمس» في 
قاعة المجلس القروي في صيدا  مع ممثلي مؤسســات المجتمع 
المدني والمواطنين، حول الثقافة المضادة للفساد بحضور رئيس 
المجلس فؤاد عبد الغني، ويأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع 
المثل الشــعبي ودوره في مكافحة الفساد والممول من االئتالف 
من اجل النزاهة والمســاءلة (أمان)، وقال حمد حمايل من مركز 

«شمس»، «أن الفساد يعد الجريمة األكثر خطراً من بين الجرائم 
التــي تنال من قيــم العدالة وســبل تنمية وتطــور المجتمعات 
المعاصرة، فهو العامل األكثر تخريباً وتدميراً للمجتمعات الفقيرة 
والنامية وسبباً مباشراً في ضياع فرص التقدم والرفاه االجتماعي 
وإحبــاط خطط التنمية وفي زيادة الفقــراء فقراً». وقال المدرب 
بشــار الديــك، أن وجود نظــام قانوني متميز لمكافحة الفســاد 
يتضمــن إلزام الموظفين بتقديم كشــف عن مصالحهم المالية، 
بما يملكونه من عقارات ومنقوالت وأرصدة مالية واسهم وسندات 
وحقــوق، ومن ثم تتم مراقبة التطــور المالي الحاصل للموظف 
ســنويا لتحديد الزيادات المالية الطارئة غير المعقولة قياساً إلى 
دخله الســنوي المعتاد. وأكــد الديك على أهميــة دور منظمات 
المجتمع المدني ووســائل اإلعالم في تعزيز نشر ثقافة مكافحة 
الفســاد في أوساط المجتمع، وحث وسائل اإلعالم التفاعل البناء 
مع جهود مكافحة الفساد من خالل وسائل عديدة أبرزها الصحافة 

االستقصائية وعملية التوعية.

 وفد استوني يزور األكاديمية الفلسطينية 
للحكومة اإللكترونية في جامعة بيرزيت

 جنين: البدء باعداد المخطط الهيكلي 
والخطة االستراتيجية لبلدية مرج ابن عامر

جنين - الحياة الجديدة- تم اإلعالن عن بدء العمل بإعداد المخطط الهيكلي 
والخطة االســتراتيجية لبلدية مرج ابــن عامر، وذلك خالل اجتماع عقد، أمس، 
في مقر بلدية مرج ابن عامر، حضره رئيس البلدية نصر آدم، وأعضاء المجلس 
البلدي، والدكتور رامي عبد الهادي مدير مركز الهندسة والتخطيط في رام اهللا، 
والطاقم المرافق له، وم. محمد ربايعه من صندوق تطوير وإقراض البلديات، 
وم.محمد حفناوي من مديرية الحكم المحلي في جنين، وم.عمر أبو الرب مدير 
الدائرة الهندســية في البلدية. وهذا المشروع ممول من الممثلية الدنماركية، 

عبر صندوق تطوير وإقراض البلديات.
وتــم خــالل االجتماع مناقشــة الخطوات الــالزم اتخاذها للبدء بهــذه العملية 
الضروريــة للنهوض بمنطقة نفــوذ البلدية. حيث تم االتفاق على اللجان التي 
يجب تشــكيلها، من أجل البدء بإعداد المخطط الهيكلي والخطة االستراتيجية 
للبلديــة، وتقرر أن يتم تشــكيل لجنــة التخطيط االســتراتيجي، ولجنة البناء 
المؤسســي، إلى جانب اللجنة األساســية للتخطيط، وتم االتفــاق على اختيار 
منســق للخطة، يتابع خطوات العمل، وينظمها ويقدمها للبلدية. حيث ســيتم 
تشكيل هذه اللجان بأسرع وقت؛ إلطالق هذا المشروع إلنجازه على أكمل وجه 

بما يلبي حاجة المنطقة من مشاريع.

وزارة الثقافة تحتفل بتوقيع ديوان
 الشاعر الراحل محمد اسماعيل

جنيــن - وفا- احتفلــت وزارة الثقافة في جنين، امس، بتوقيع ديوان الشــاعر 
الراحل محمد ذياب محمود إســماعيل ”أبو سمير“، بعنوان ”نفحات الزهور من 

نفثات الصدور“، وذلك ضمن فعاليات صيف جنين الثقافي 2011. 
وقال مدير الثقافة في جنين عزت أبو الرب إن توقيع هذا الديوان يعد تكريما 
إلحدى الشــخصيات األدبية والثقافية في جنين. مشــيراً  إلى أن الوزارة بصدد 
إطالق عدة إصدارات وكتب أدبية وثقافية لكتاب شباب من جنين، خالل األيام 

القليلة المقبلة ما يعزز األدب والثقافة في الوطن.
وأشادت مديرة التربية والتعليم في جنين سالم الطاهر بمناقب وصفات الشاعر 
الراحل، مســتذكرة أهم المحطات التاريخية التي مر بها الشاعر الراحل، والذي 
كانت له بصمات واضحة في إثراء األدب والثقافة الوطنية. واعتبرت أن للثقافة 
والتربية دورا تكامليا في ســبيل تعزيز الهوية الفلسطينية والثقافة الوطنية، 

وبلورة الشخصية الفلسطينية وإحياء الذاكرة.
واعتبر الشــاعر والناقد فيصل قرقطي في كلمة وزارة الثقافة أن تبني الوزارة 
لديوان الشاعر الراحل ”أبو سمير“، يجسد مبدأ مد الجسور والروابط بين األجيال 

األديبة والمثقفة.
واســتذكر الشاعر ياسين الســعدي، أهم المحطات التاريخية في حياة الشاعر 
الراحــل، مبينــا أنه كان قد فــاز بعدة جوائــز ثقافية وأدبية علــى الصعيدين 

المحلي والوطني.
واستذكر إبراهيم نجل الشاعر الراحل أهم اللحظات التاريخية التي ساهم فيها 
والده في إثراء الثقافة الفلســطينية، مشيرا إلى أن والده كان يتمنى نشر هذا 

الديوان في جنين وفلسطين عموما قبل وفاته.
وفي ختام االحتفال، وزعت عدة نسخ من ديوان الشاعر الراحل ”أبو سمير“ على 

الحضور والمؤسسات والجمعيات في جنين.

المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية
يقوم بجولة ميدانية في المحافظات

 مدير تربية جنوب نابلس 
يتفقد مدارس قريوت وقبالن

نابلس – الحياة الجديدة – تفقد مدير التربية والتعليم صباح امس، مدرستي 
قريوت الثانوية المختلطة وقريوت الثانوية للبنات، واستمع من األستاذ هاني 
كســاب عن ســير العملية التعليمية في المدرســة ،ولمجموعة من المالحظات 
والتســاؤالت من معلمي المدرسة بعد اجتماعه بهم، وحث المعلمين على بذل 
المزيد من الجهود للوصول إلى نتائج مميزة، والمساهمة في بناء جيل قادر على 
حمل راية المســتقبل. كما اجتمع عواد بالهيئة اإلدارية والتعليمية في مدرسة 
قريوت الثانوية للبنات، وقالت مديرة المدرسة أمية عقاب إن العملية التعليمية 
في المدرسة تسير على أكمل وجه وأن الهيئة التدريسية في المدرسة مكتملة.

كما تفقد عواد مدرســة ذكور قبالن الثانوية، والتقى مدير المدرســة األستاذ 
أسعد شحادة، واستمع منه لتقرير عن سير العملية التربوية في المدرسة. كما 
تفقد مدير التربية يرافقه وفد من المديرية بلدية قبالن والتقى األستاذ يوسف 
صــالح القائم بأعمال رئيس البلدية، الذي أبدى اســتعداد البلدية للتعاون مع 
المديرية في سبيل تطوير العملية التربوية. من جهة اخرى، عقد قسم اإلرشاد 
والتربية الخاصة في مديرية جنوب نابلس دورة تدريبية للمرشدين ا لتربويين 
في مدارس المديرية. وثمن عواد دور قســم اإلرشــاد في المديرية في تعزيز 

العملية التربوية، وتوفير المناخ األنسب للعملية التربوية.

رام اهللا- الحياة الجديدة- قام وفد من أكاديمية الحكومة االلكترونية 
االســتونية بزيارة األكاديمية الفلســطينية للحكومة اإللكترونية، 
أمس، والتي تعمل جامعة بيرزيت على إنشائها بتمويل من برنامج 
TEMPUS التابع لالتحاد األوروبي. كممثلين عن أكاديمية الحكومة 
االلكترونية االستونية وحضر الدكتور أرفو أوت (Arvo Ott) المدير 
التنفيذي لألكاديمية وهانيس أســتوك عضو البرلمان اإلســتوني 
والخبير في شــؤون الحكومة اإللكترونيــة. كما حضر مدير برنامج 
التعــاون الفلسطيني-االســتوني، وســيم عبــد اهللا باإلضافة إلى 
مستشــاري وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومديري أقسام 
التدريب والحكومــة اإللكترونية في وزارة اإلتصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات. أما من جامعة بيرزيت، فحضر الدكتور علي جابر القائم 
بأعمــال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات والذي قام بافتتاح اللقاء 
باإلضافة إلى الدكتور واصل غانم، األستاذة مجد األشهب والدكتور 
مصطفى جــرار مدير مشــروع األكاديمية الفلســطينية للحكومة 
اإللكترونيــة (http://www.egovacademy.ps).  وقــدم الدكتور 
جرار عرضــا حول األكاديمية الفلســطينية للحكومــة اإللكترونية 
والتــي تعمــل جامعــة بيرزيت على إنشــائها بتمويل مــن اإلتحاد 
األوروبي. وتهــدف األكاديمية إلى إثراء المجتمع الفلســطيني عن 
طريــق تنمية وبناء القدرات فــي مجال الحكومة اإللكترونية، حيث 
تطمح األكاديمية لتغطية إحتياجات كل من القطاع العام والخاص 
في فلســطين للخبــرات التقنية والقانونية الالزمــة لبناء الحكومة 
اإللكترونية عن طريق دورات تديبية متخصصة تســتهدف القطاع 

العام والخاص، وتقديم استشارات في مجال الحكومة اإللكترونية، 
قيادة األبحاث المتعلقة بتكنولوجيات الحكومة اإللكترونية، ونشــر 
أوراق علمية وبحثية تتعلق بالحوكمة اإللكترونية مما يســهل نقل 
الخبــرات واإلنجازات واالســتفادة منها.  واســتعرض الدكتور جرار 
التبادل البيني الفلسطيني «زنار» (http://zinnar.pna.ps) والذي 
هو نتاج عمل اللجنة الوطنية لمعايير التبادل البيني الفلســطيني 
بالتعاون مع األكاديمية الفلسطينية للحكومة اإللكترونية. وتتكون 
اللجنة الوطنية لمعايير التبادل البيني من ســت وزارات ومؤسسات 
حكوميــة وهــي: وزارة االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومــات، وزارة 
الداخلية، وزارة المالية، وزارة االقتصاد الوطني، سلطة النقد، وجهاز 
اإلحصــاء المركزي الفلســطيني. وزنار هو عبارة عن مجموعة من 
 (Interoperability Framework) األطر والمواصفات والمقاييــس
التــي تحكــم عمليات تبــادل البيانــات إلكترونياً بين المؤسســات 
الحكومية لضمان تبادل ســليم ومتفق عليه للبيانات وبذلك يوفر 
زنــار البنيــة التحتية المناســبة لتصميــم وبناء خدمــات الحكومة 
ع والتطوّر. وتمحور  ّوسال وقابل للتاإللكترونية بشكل سليم وفع
النقاش بين المشاركين حول سبل التعاون بين أكاديمية الحكومة 
اإللكترونية الفلسطينية واألكاديمية اإلستونية وخاصة فيما يتعلق 
بأمن المعلومات. كما قدم هانيس أستوك عرضا حول مقترح مشروع 
تدريــب تقوم فية األكاديمية اإلســتونية بتدريب كــوادر حكومية 
فلســطينية في مواضيع متنوعة في أمــن المعلومات وذلك ضمن 

مشروع التعاون اإلستوني- الفلسطيني.

رام اهللا - الحياة الجديدة- قامت إدارة المركز 
الفلســطيني لقضايــا الســالم والديمقراطية 
وممثله مؤسســة Fin church Aid الفنلندية 
بجولــة ميدانيــة فــي عــدد مــن المحافظات 
في الضفة تضمنت جلســات نقــاش وتحديد 
احتياجــات مع الفئــات المســتهدفة، حيث تم 
اللقــاء بعدد من المؤازرين في محافظة جنين 
في اليوم األول، تم الحديث حول أهم التحديات 
والصعوبات التي تواجههم في المنطقة، حيث 
تــم التأكيد على أن نســبة البطالة والفقر في 
تزايد في محافظة جنين ال سيما بوجود نسبة 

كبيــرة مــن الخريجين الجــدد مــن الجامعات 
والكليات الفلسطينية. أما في محافظة نابلس 
فكان الوضع مختلفاً نسبياً حيث توجه الشباب 
نحــو الحديث حــول الوضع السياســي الراهن 
ومتطلبــات المرحلة ودور الشــباب في صناعة 
القــرار، فتم التطــرق الى اســتحقاقات أيلول 
وتحليلهــا بناًء على حقائــق واقعية وتاريخية.  
وفــي اليــوم الثاني التقــت ممثلة المؤسســة 
الفنلنديــة وإدارة المركــز بعــدد من نشــطاء 
ومــؤازري وأصدقــاء المركز الفلســطيني في 
محافظــة رام اهللا حيــث تــم الحديث عن أهم 
العقبــات والتحديــات التــي تواجــه الشــباب 
الفلســطيني في منطقة رام اهللا التي تركزت 
حول عدم وجود دراسة جدوى إلحتياجات سوق 
العمل من قبل الجامعات الكليات الفلسطينية 
مما يزيد من نسب البطالة وعدم وجود فرص 
عمل، كما تم تقديم مجموعة من المقترحات 
لتنفيذ مبادرات شــبابية ركزت بشكل أساسي 
علــى العمــل على وجــود تواصل شــبابي مع 

الفلســطينين فــي مختلــف أنحــاء الوطن في 
غــزة وفي األراضي الفلســطينية المحتلة عام 
48 وفــي الشــتات، باإلضافة الــى عقد لقاءات 
تواصــل مع الشــباب في العالــم العربي لنقل 
التجربــة الفلســطينية لهــم واالســتفادة من 
تجاربهــم وخبراتهم.  أمــا في منطقة الجنوب 
(الخليــل وبيت لحم) فقد تــم اللقاء بعدد من 
ممثلي المؤسسات القاعدية في المنطقة وتم 
الحديــث حــول دور المؤسســات القاعدية في 
العمل الوطني والديمقراطي وتلبية احتياجات 
الفئات المهمشــة والفقيرة. وتم كذلك إيصال 
رسالة من قبل المشاركين الى الشعب الفنلندي 
مفادها أهمية دعم الشــعب الفنلندي للحقوق 
المشروعه للشعب الفلســطيني بإقامة دولته 
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس.   ومن الجدير 
ذكره أن المؤسسة الفنلنديه تقوم بدعم ثالث 
مؤسسات في الشــرق األوسط، األردن ولبنان 
وفلســطين، والمركز الفلسطيني هو الشريك 

الوحيد للمؤسسة الفنلنديه منذ عامين.

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - دعــا عمداء الكليات والمعاهد 
المهنية والتقنية في فلسطين التي يصل عددها إلى نحو 
40 كلية ومعهد إلى عقــد اجتماع عاجل مع وزيرة التربية 
والتعليــم العالي، لبحث قضايا التعليــم المهني والتقني، 
ومشــكالت التعليــم العالي بشــكل عام في ضــوء إصرار 
إدارات بعــض الجامعات الفلســطينية على خــرق قرارات 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بشــأن اســس ومعدالت 
القبــول في الجامعات، األمر الذي وجد فيه مجلس العمداء 
تهديدا لمستقبل التعليم المهني والتقني وضربة ال يمكن 
إصــالح نتائجهــا أبدا. وأعرب عدد من العمــداء عن أملهم 
فــي االجتمــاع بســيادة الرئيــس محمود عبــاس ورئيس 
الوزراء الدكتور ســالم فياض لبحث تداعيات هذه القضية 
المهمــة التي تؤثر نتائجها ليس على التعليم فحســب بل 
على خطط وبرامج التنمية للدولة الفلسطينية المستقلة، 
ويؤدي إلى إغالق وإنهاء وجود بعض الكليات الفلسطينية 
العريقةومــن بينها بعض القــالع الوطنية والتعليمية في 
القدس. ويقضي قرار سابق لوزارة التربية والتعليم العالي 
ومجلــس التعليم العالي صدر في عام 2003 بتحديد الحد 
األدنــى للقبول في برامج البكالوريــوس بـ 65 في المئة، 
وشــمل هذا القرار الجامعات العربية واألجنبية اعتبارا من 
العام الدراسي 2008-2009 فصاعدا، حيث استندت الوزارة 
في قرارها بتحديد اسس القبول إلى المادة 17 من القانون 
رقم 11 لســنة 1998 بشــأن التعليم العالــي الذي يخولها 
صالحيــة تحديد المعــدالت الدنيا في امتحانــات الثانوية 
العامــة كأســاس للقبــول في مؤسســات التعليــم العالي 
الفلســطينية. وقالت مصادر العمداء أن بعض الجامعات ال 

تكتفي بالخرق الصريح والفظ لهذا القرار عبر قبول طالب 
بمعدالت تقل بكثير عن الحد األدنى بل وصل بعضها إلى 
قبول طلبة بمعدل %50 فقط، بل لجأت إدارات بعض هذه 
الجامعات أحيانــا إلى االلتفاف على قرار الوزارة بابتداع ما 
ســمته هذه الجامعات «سنة تحضيرية» يقبل فيها الطلبة 
بصرف النظر عن معدالتهم، ويدرسون مواد ثقافية عامة 
ال عالقة لها بالتخصصات الجامعية المعتمدة، ليجري بعدها 
اعتمــاد معدالتهم في الســنة التحضيرية أساســا للقبول 
في تخصصــات البكالوريــوس. وأوضح المصــدر أن هذه 
الممارســات تنطوي على مخالفة صريحــة لقرارات وزارة 
التربية والتعليم العالي، كما أنها تشــكل اســتغالال ماديا 
واضحا للطلبة وذويهم حيث إنها تكلف الطلبة مبالغ باهظة، 
في الوقت الــذي يظل مصير جهودهــم وتعبهم وكدهم 
غامضا في ضوء قرارات الــوزارة الواضحة بعدم االعتراف 
بشــهاداتهم. وأعــرب عمداء الكليات عــن دعمهم الكامل 
لقرار وزارة التربية والتعليم العالي ولخطتها االستراتيجية، 
وكذلــك دعمهم للخطــة الوطنية االســتراتيجية للتعليم 
المهني والتقني الموقع من وزارتي التربية والتعليم العالي 
والعمل، وطالب العمداء بالتطبيق الحازم للقانون الخاص 
بالتعليــم والتعليمات الصــادرة عن الوزارة اســتنادا إليه، 
محذرين من ان استمرار التجاوزات سيؤدي إلى إقفال عدد 
من الكليــات والمعاهد، وتخريب التعليم المهني والتقني، 
عالوة على تردي وانهيار مستوى التعليم الجامعي بشكل 
عام وهو ما يخالف التوجهات الرســمية للسلطة والحكومة 
وتوصيات كل المؤتمرات العليمة المتخصصة التي أوصت 

بدعم التعليم المهني والتقني.

صورة ارشيفية لتوقيع اتفاقية اوسلو في البيت االبيض

عمال يحيكون اعالم فلسطين في احد مشاغل نابلس استعدادا الستحقاق ايلول.           «وفا»
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