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"شمس" : انتخابات "الهيئات المحلية" أظهرت مهنية 
"اللجنة" ووقوفها على مسافة واحدة من كل األطراف

جني���ن - محمد بالص: أكد مركز إعالم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية 
"شمس"، أمس، أن االنتخابات المحلية األخيرة التي جرت في العشرين 
من الش���هر الماضي، كانت نزيهة، وذلك ف���ي تقرير أولي للمركز حول 

سير العملية االنتخابية.
وأش���ار إلى أنه ومنذ اللحظة األولى التي حصل بها على صفة مراقب 
محلي، دأبت لجنة االنتخابات المركزية ودوائرها االنتخابية في مختلف 
المحافظ���ات، بالتواصل م���ع المركز، ومن خالل االجتماع���ات واللقاءات 
إلطالع���ه على س���ير األعمال والتحضي���رات للعملي���ة االنتخابية، فيما 
شارك ممثلو لجنة االنتخابات في العديد من االجتماعات واللقاءات مع 

الشبكات التي ينتمي المركز لها.
وأضاف في تقريره إن طاقمه الرقابي الحظ في مختلف مراكز االقتراع 
في س���ائر محافظات الضف���ة الغربية، التنظي���م والترتيب والمهنية 
واالحترافية الت���ي تمتعت بها أطقم لجنة االنتخابات المركزية، حيث 
بدت اإلش���ارات التعريفية أو التحذيرية واضحة، وخط سير الناخبين، 
واألس���هم الدالة على الممرات، ومواقع العاملين س���واء داخل أو خارج 
محط���ات االقتراع، ووض���ع الس���جل االنتخابي في مكان بارز وس���هل 

الوصول.
ولفت إلى التعامل المبني على االحترام الذي أبداه مس���ؤولو ومشرفو 
المراكز االنتخابية، ومحط���ات االقتراع مع المواطنين ومع أطقم الرقابة 
واإلعالم، ووكالء الكتل والمرش���حين، ما أكد من جديد المهنية العالية 
والقدرة الكبيرة على التعامل مع الجميع، والوقوف على مساحة واحدة 
من كل األط���راف دون أية محاباة أو تمييز، إضافة إلى التنظيم ووضوح 
المسؤولية من قبل لجنة االنتخابات، والتي أكدت من جديد أنها تسير 

على خطى الدول ذات اإلرث االنتخابي.
وقال مركز "ش���مس" في تقريره، إن المالحظ���ات التي جمعها طاقم 
الرقابة التابع له، أكدت أن التجاوزات والمالحظات التي وثقها، ال يمكن 
أن تكون س���ببا في التأثير على نزاه���ة االنتخابات أو على النتيجة، وأن 
التجاوزات والمالحظات التي تم حصرها وتسجيلها من قبل طاقم رقابة 
مركز "ش���مس"، ال تعدو عن كونها تصرفات فردي���ة غير ممنهجة، وال 

تعكس بالضرورة  توجها أو سياسة.
وأش���ار، إلى تواجد لبع���ض عناصر من األجهزة األمني���ة داخل مراكز 
االقت���راع، حتى بع���د اقتراعهم، عل���ى الرغم م���ن االحتجاجات لبعض 
الوكالء والمراقبين لدى رئي���س مركز االقتراع، وإخباره بضرورة مغادرة 
هذه العناصر مقر المركز، إال أن بعضهم اس���تمر بالتواجد داخل مراكز 

االقتراع وعلى أبواب تلك المراكز.
والحظ طاقم الرقابة في مركز "ش���مس"، أن هناك بعض المراكز التي 
كان���ت بها محط���ات االقتراع ف���ي الطابق الثاني، ما أع���اق وصول ذوي 

االحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى صناديق االقتراع بسهولة.
وج���اء في التقرير، إنه على الرغم من أن بعض الصحافيين حصلوا في 
الس���ابق على بطاقة من لجنة االنتخابات المركزية لتغطية االنتخابات، 
الحظ الطاقم الرقابي قيام حراس المراكز من الشرطة بمنع الصحافيين 

من دخول مراكز االقتراع للتصوير.
وتابع: "إن التسجيل شرط للترش���ح واالقتراع، إال أن بعض المواطنين 
الذين حضروا لالقتراع لم يجدوا أس���ماءهم في سجل الناخبين، وقاموا 

بمراجعة المعنيين، فمنهم من تم توجيهه إلى مراكز أخرى في نفس 
الدائرة االنتخابية، ومنهم من لم يجد اس���مه ال في هذا المركز أو ذاك، 
وتش���ير التقديرات إلى أن بعض المواطنين لم يكونوا مسجلين أصال، 
واآلخري���ن يؤكدون أنهم مس���جلون بدليل أنهم انتخبوا في الس���ابق 
في نف���س مركز االقتراع على ح���د تأكيدهم، ومع ذل���ك يمكن القول، 
إن االحتم���االت هي أنه انتخب في الس���ابق من خالل ورود اس���مه في 
االنتخابات السابقة في السجل المدني، أو أنه قام بالتسجيل مرة أخرى 
ف���ي هيئة أخرى، أو أنه لم يكن مس���جال أصال، وح���دث ذلك في غالبية 

المحافظات".
وأض���اف، إنه على الرغ���م من إعالنات لجن���ة االنتخاب���ات المركزية 
بضرورة التوق���ف عن الدعاية االنتخابية قبل موع���د إجراء االنتخابات 
ب� 24 س���اعة، إال أنه رصد تج���اوزات لبعض الكت���ل االنتخابية التي لم 
توق���ف دعايتها االنتخابية، خصوصا على أب���واب مراكز االقتراع وفي 
محيطها، وعلى مس���توى الدائرة االنتخابية من خالل الس���يارات التي 
تحمل صورا وأعالما وغيرها من وس���ائل الدعاية االنتخابية، إلى جانب 
توزيع بروش���ورات وكرتات صغيرة النتخاب القائمة، وهو ما حصل في 

مختلف المحافظات.
والح���ظ طاق���م "ش���مس" الرقاب���ي، أن تعليم���ات وإرش���ادات بعض 
المش���رفين، كانت خاطئة وتتناقض مع القان���ون وإجراءات وتعليمات 

لجنة االنتخابات المركزية.
ولف���ت المركز، إلى قان���ون الهيئات المحلية في مادت���ه "40"، والذي 
يتحدث عن الناخ���ب األمي أو المعاق، وإمكانية االس���تعانة بقريب له 
حت���ى الدرج���ة الثاني���ة، إال أن مراقبيه الحظوا قيام بعض األش���خاص 
بالتصويت عن األميين لمرات عديدة، على الرغم من أنهم ليسوا أقرباء 
لهم باألص���ل، كما أن بعض األش���خاص الذين ص���وت عنهم كأميين، 
بعضهم يحمل ش���هادات جامعية، والبعض اآلخر على مقاعد الدراسة 

الجامعية، وهو تجاوز حصل في مختلف المحافظات.
والحظ مراقبو مركز "ش���مس"، تدخالت مباش���رة من قب���ل الكثير من 
المرشحين في مختلف القوائم بأعمال أطقم لجنة االنتخابات المركزية، 
م���ن خالل حوارات ونقاش���ات ليس داخل المركز فحس���ب، وإنما داخل 

محطات االقتراع.
وف���ي نهاية تقريره الذي س���لم نس���خه منه إلى لجن���ة االنتخابات 
المركزية، أوصى مركز "ش���مس" بضرورة النظر في بعض مواد القانون، 

وإجراء بعض التعديالت عليها.
وطال���ب المركز، بأهمية أن تأخ���ذ لجنة االنتخاب���ات المركزية بعين 
االعتب���ار المالحظات التي رصدها المركز وغيره من مؤسس���ات الرقابة 
المحلي���ة، وذلك من خالل اللوائح والتعليمات، وإجراء بعض التعديالت 

الخاصة بالعملية االنتخابية.
وحث لجن���ة االنتخابات على ضرورة اس���تخالص العب���ر والنتائج من 
العملي���ة االنتخابية ب���كل مراحلها، خصوصا وج���ود قائمة واحدة غير 

مكتملة العد بالمقارنة مع عدد الهيئة المحلية.
وشدد على ضرورة إجراء االنتخابات في أيام الدوام الرسمي، واالبتعاد 
عن األيام والمواسم التي يكون بها المواطنون منشغلين، مع توصيته 

بضرورة عدم تدخل القوى األمنية بسير العملية االنتخابية.

اإلغاثة الزراعية تعلن البدء 
بالمرحلة  الثانية من مشروع 

الحد من المخاطر

)أ.ف.ب(   مواطن من بيت حانون يقف، أمس، امام مصنع بالستيك يمتلكة، بعد ان تعرض لقصف اسرائيلي، الليلة قبل الماضية.       

لقاء أدبـي فـي جامـعـة بيـت لحـم يناقـش
 رواية "ما بعد الشاطئ األخير" لعدوان عدوان 

بيت لحم – "األيام" – حس���ن عبد الج���واد: ناقش أكاديميون 
وكت���اب وإعالميون، رواية "ما بعد الش���اطئ األخي���ر"، للروائي 
الدكتور عدوان عدوان، اس���تاذ النقد األدب���ي في جامعة بيت 
لحم، والتي صدرت حديثا عن منشورات مركز أوغاريت الثقافي.

ونوه البروفس���ور معي���ن هلون رئيس دائ���رة اللغة العربية 
بالرواية، قائال: إنها تس���لط الضوء على مرحلة تاريخية مهمة 
من تاريخ الش���عب الفلسطيني، وهي تطور نوعي على مستوى 

الرواية الفلسطينية.
وقدم البروفسور قسطندي الشوملي استاذ األدب والترجمة 
عرضا مس���هبا اس���تعرض فيه تفاصيل الرواي���ة التي تتناول 
عملية الش���هيدة دالل المغرب���ي ورفاقها، وق���ال: إن الرواية 
التزمت بالمعايي���ر األدبية لكتابة الرواية، كما أنها جس���دت 

تاريخا فلسطينيا شكل نموذجا على الدوام.
وقال األب الدكت���ور جمال خضر عميد كلية اآلداب: إن رواية 
ما بعد الش���اطئ األخير أحي���ت فينا األمل، وأك���دت أن اإلرادة 

الفلسطينية لن تهزم.
من ناحيته قال الدكتور سعيد عياد استاذ الصحافة واإلعالم 
ف���ي جامعة بيت لح���م: إن الرواية اس���تطاعت أن تطور نموذج 
دالل المغربي، إلى رمز يتمثل ليس فلسطينيا فحسب بل عربيا 

وعالميا، وجعلها في مقام كبار الرموز المماثلة في التاريخ. 
ودعا الدكتور عياد إلى ضرورة إنتاج الرواية سينمائيا لتغدو 

جزءا من الوعي العربي الجمعي، وقدم المشاركون في النقاش 
بع���ض المالحظات عل���ى الرواية م���ن زوايا أدبية وسياس���ية 

وإنسانية.
وأكد الدكتور زين العابدين العواودة اس���تاذ النقد واالعالم 
في مناقش���ته المس���تفيضة أن الرواية تمث���ل نموذجا مهما 
في األدب الفلس���طيني، خاص���ة أنها تتناول نم���اذج وطنية 
استطاعت أن تسهم في نقل القضية الوطنية إلى وعي عالمي، 
وأش���اد بالنص الروائي الملتزم الذي نهجه الكاتب، منوها إلى 

تطور أدواته األدبية والفنية في كتابة الرواية.
وقدم كل من د. وليد مصطفى ود. وليد الش���وملي، ود. نورما 

المصرية مداخالت حول الرواية.
م���ن ناحيته قال الدكت���ور عدوان عدوان مؤل���ف الرواية، إن 
الكتابة عن دالل المغربي في نص روائي كانت أمرا صعبا، ألنه 

عمل على تحويل سرد تاريخي إلى نص روائي.
وتتح���دث الرواية عن عملية دالل المغرب���ي بطريقة روائية 
تراوح بين التسجيل والتخييل ذهب فيها الكاتب إلى أن دالل 
شخصية وطنية ينبغي استحضارها استحضارا رمزيا وطنيا، ال 
سيما في عصر الربيع العربي، وفي عصر االنكسار الحاصل على 

الصعيد الوطني.
وقد حضر المناقش���ة عدد من أس���اتذة الجامعة وحشد كبير 

من الطلبة.

افتتاح معرض الكتاب في المزرعة القبلية

"القدس المفتوحة" تقرُّ 
إصدار مجلة لألبحاث 

والدراسات التربوية
رام الله - "األيام": أعلنت عمادة البحث 
العلم���ي والدراس���ات العليا ف���ي جامعة 
الق���دس المفتوح���ة أن إدارة الجامع���ة 
وافقت على إص���دار مجلة علمية محكمة 
بعنوان "مجل���ة جامعة القدس المفتوحة 
لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية".

وأوضحت العمادة ف���ي بيان لها امس 
أن "المجل���ة س���تصدر بواق���ع عددي���ن 
سنويا: األول في 1-4-2013م، والثاني في 

2013/10/1م".
وتوجهت العمادة للباحثين في الجامعة 
والدولية  والعربي���ة  المحلية  والجامع���ات 
الراغبي���ن  العلم���ي  البح���ث  ومؤسس���ات 
ف���ي نش���ر إنتاجه���م العلمي ف���ي مجال 
والنفس���ية على اختالف  التربوية  العلوم 
تخصصاتها، بض���رورة االطالع على قواعد 
النش���ر للمجلة في الصفح���ة اإللكترونية 

لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

"االتصاالت" و"التجمع الوطني" توقعان 
اتفاقية لتنفيذ دورات ألسر الشهداء

ع التجّمع 
ّ
جنين - محمد ب���الص: وق

الوطني ألس���ر ش���هداء فلس���طين، 
أم���س، اتفاقي���ة عمل م���ع مجموعة 
لتنفيذ  الفلس���طينية،  االتص���االت 
الخامسة  التدريبية  الدورات  مشروع 
ألسر الشهداء، وذلك في مقر شركة 

"جوال" بمدينة البيرة.
وجرى التوقيع على هذه االتفاقية، 
بمش���اركة مدير دائرة المس���ؤولية 
االتصاالت،  مجموعة  في  االجتماعية 
رائد ع���واد، واألمين الع���ام للتجمع 
الوطن���ي ألس���ر الش���هداء، محم���د 
صبيحات، بحضور منس���ق المشروع، 
أش���رف خمي���س، ومحمد عل���ي، من 

مجموعة االتصاالت.
إن قيم���ة هذا  وق���ال صبيح���ات: 
المش���روع، تبلغ س���بعة آالف دينار 
أردني، تق���وم مجموع���ة االتصاالت 
بتقديمه���ا لتغطية نفقات الدورات 
الخم���س التي س���يتم تنظيمها في 
خم���س محافظات، ويس���تفيد منها 
 ف���ي 

ً
خمس���ون مش���اركًا ومش���اركة

جانب من توقيع االتفاقية.

أس���ر  عدة مج���االت، وجميعهم من 
الشهداء.

وبي���ن أن التدري���ب س���يتم ف���ي 
مج���االت صيانة الهوات���ف النقالة، 

وكوافير ستاتي،  الحاسوب،  وأجهزة 
ف���ي محافظ���ات طولك���رم، ونابلس، 

وسلفيت، وطوباس، وقلقيلية.
االتص���االت  مجموع���ة  وتعه���دت 
بموج���ب االتفاقي���ة، بتقديم الدعم 
المال���ي على م���دار االتفاقية لرعاية 
مشروع الدورات المهنية لصالح أسر 
الشهداء في تلك المجاالت المهنية، 
م���ن خ���الل دف���ع أج���ور المدربي���ن 
وتكالي���ف الم���واد األولي���ة الخاصة 

باحتياج���ات ال���دورات، فيم���ا يلتزم 
ال���دورات في تلك  التجم���ع بتنفيذ 
المحافظ���ات، ومتابعة تنفيذها وفق 
الشفافية واإلفصاح، وتوفير  معايير 
كاف���ة المس���تلزمات الالزم���ة إلنجاز 
المشروع، وتزويد مجموعة االتصاالت 
الالزمة  واإلدارية  المالي���ة  بالتقارير 
الذي س���يتم تنفيذه على  للمشروع 
مدار أربعة أش���هر بواقع 250 ساعة 

تدريبية.

نابلس – "األيام": أعلنت مؤسسة االغاثة 
الزراعية، امس، في قرية اللبن الش���رقية، 
عن الب���دء بتنفي���ذ المرحل���ة الثانية من 

مشروع الحد من المخاطر واالنكشاف.
جاء ذلك خالل ورش���ة عم���ل نظمتها، 
المتطوعي���ن  م���ن  لعش���رات  أم���س، 

والمتطوعات في مقر المجلس القروي. 
"تدري���ب  بعن���وان  الورش���ة  وكان���ت 
بالمش���اركة ح���ول التعرض لالنكش���اف 
وتحدي���د الق���درات وقابلي���ة الح���د من 
المخاطر" في اطار مش���روع تعزيز صمود 
المواطنين الممول من قبل وزارة التنمية 
البريطانية DFID بالتعاون مع مؤسس���ة 
Christian Aid، وذل���ك بحضور عش���رات 
م���ن متطوع���ي ق���رى كل م���ن عمورية، 

الساوية، واللبن الشرقية.
الثاني���ة عل���ى تمكين  المرحل���ة  وترك���ز 
المتطوعين وبناء قدراتهم في مجاالت ادارة 
المشاريع، االعالم، المحاسبة، االسعاف االولي 

والدفاع المدني انطالقًا من االسبوع القادم.
وتح����دث خالد منصور مدير فرع االغاثة 
ف����ي محافظة نابل����س، ع����ن اهمية هذه 
ال����دورات تكمن ف����ي إعداد قي����ادات من 
أبناء البل����دات وتنمية قدراتهم الريادية 
وحسن التصرف في األزمات، التي ستعزز 
لديه����م ط����رق االس����تفادة م����ن الموارد 
المتوفرة  والمادية  والبش����رية  الطبيعية 

في كل قرية.
وأشار منسق المشروع، الى أن المشروع 
س���يرفد العديد من المؤسسات المحلية 
بكادر مؤه���ل، يضم جمعي���ات قاعدية 
نس���ائية، زراعية، ش���بابية، وأعضاء في 

المجالس المحلية. 

جانب من المعرض.

رام الله � "األيام": افتتح���ت مجموعة من خريجي وطلبة 
الجامعات/ في قرية المزرعة القبلية، أول من أمس، معرض 
الكتاب االول "أول الغيث قطرة، بحضور المئات من أهالي 

القرية.
وأكد رئيس بلدي���ة الزيتونة ) اتح���اد المزرعة القبلية 
وأبو شخيدم( صائل حنون، على "أهمية مثل هذه األفكار 
النوعية في القرى، فهي تساعد على خلق جيل واع وقارئ 
في آن، داعيا الش���باب إل���ى االهتمام في مج���ال القراءة، 
وأن يكون المعرض بالفعل أول الغيث لنش���اطات توعوية 
ثقافية قادمة، واعدا بتقديم كافة ما يلزم من أجل تعزيز 

فكرة القراءة بشكل عام في بلديته.

ب���دوره، قال المرّبي المتقاعد كمال حنون: تبقى للكتاب 
أهميته، رغ���م التطور التكنولوجي الهائ���ل الذي يجري، 
فالكت���اب خير جليس مهما أتى العلم من تطور، مش���يدا 

بجهود النخبة القائمة على المعرض.
وألقى الزجال أحمد أبو ربي���ع مقطوعة زجلية تحث على 

القراءة، وتشيد بجهود القائمين على المعرض.
وتول���ى عرافة االفتتاح محمد أبو ربيع الذي دعا بدوره 
البلدية القادمة إلى العمل ضمن مضمار األدب، مؤكدا 
أن االس���تثمار في العقول هو أهم اس���تثمار، كما أكد 
أهمية دع���م البلدبة، مش���يدا بتوفيرها مس���تلزمات 

المعرض.


