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خالل افتتاح المؤتمر الدولي للطب المخبري في بيت لحم

األعرج: العمل النقابي أحد الروافع الفاعلة للقضية الفلسطينية وحركة التحرر الوطني
النجار: توجهنا بطلب لرفع تمثيل فلسطين في االتحاد الدولي للطب المخبري

مدير مستش���فى بيت جاال، وعدد 
من أعضاء المجلس التش���ريعي، 
ورؤس���اء البلديات في المحافظة، 
والعديد من ممثلي المؤسس���ات 
والهيئ���ات والفعاليات الوطنية، 
والباحثي���ن،  األطب���اء،  ومئ���ات 
ف���ي  العاملي���ن  واألخصائيي���ن 
مجال الطب المخبري، من مختلف 

المحافظات الفلسطينية.
وقال األعرج: "أنتم تعلمون أكثر 
م�ن غيركم قيمة العمل النقابي، 
ودوره في تنمية المجتمع والدفاع 
والحقوق،  والهوي���ة  الوط���ن  عن 
وحينم���ا أتح���دث ع���ن الحقوق، 
فإنن���ي ال أتحدث ع���ن حقوقكم 
والمكفول���ة  فحس���ب  النقابي���ة 
عل���ى  والت���ي  والمضمون���ة، 
أهميتها، ال تنفص���ل عن حقوق 
وطنك���م وش���عبكم، فنقابتك���م 
وكل مثيالتها في فلس���طين في 
نظري وفي نظر مؤسسة الرئاسة، 
هي من الروافع المهمة والفاعلة 
الفلس���طينية،  للقضية  والحرية 
ولحرك���ة التح���رر الوطن���ي، ف���ال 
ش���يء أعظم من الوطن والشعب، 
الثابتة  الوطنية  حقوقنا  وإحقاق 
ف���ي الحري���ة والهوي���ة وتقرير 
المستقلة  الدولة  المصير وإقامة 
وعاصمتها القدس الش���ريف أواًل 

وأخيرًا.
األوض���اع  "إن  األع���رج:  وتاب���ع 
الخطيرة التي يعيش���ها الشعب 
الفلس���طيني تحتم علينا جميعًا 

الوحدة،  واستعادة  صفوفنا  رّص 
وه���ذا ما عقدنا الع���زم عليه، من 
أجل تصليب جبهتن���ا الداخلية، 
وتعزيز التماسك، وذلك بترسيخ 

وحدتنا".
وق���ال: "إن إيماننا بالس���الم هو 
إيمان راسخ ال يتزعزع، وعلى هذا 
األس���اس والخيار اإلس���تراتيجي 
الدولية  الش���رعية  بقرارات  قبلنا 
ذات الصلة بفلس���طين كأس���اس 
للحل، غير أن الحكومة اإلسرائيلية 
المماطل���ة  نه���ج  اعتم���دت 
تنفيذ  في  والتسويف  والمراوغة 
تق���وم  وه���ي  اس���تحقاقاتها، 
بتقويض عملية الس���الم برمتها 
في المنطق���ة وتعمل على تفريغ 
كل الجهود والمب���ادرات الدولية 

واإلقليمية من مضمونها".
وأكد النجار الذي رحب بالحضور 
والوفود الدولية والعربية "أهمية 
بدء أعمال المؤتمر الفلس���طيني 
الس���ابع للط���ب المخب���ري، الذي 
ينطل���ق برعاي���ة الرئيس محمود 
"الط���ب  ش���عار  تح���ت  عب���اس، 
المخبري التميز من خالل الجودة"، 
وأهمية الج���ودة، وضبط النوعية 
ف���ي المختب���رات الطبية، في ظل 
سعي النقابة للبدء بتطبيق نظام 
ضب���ط الجودة الوطن���ي، وأهمية 
والعربي���ة  الدولي���ة  المش���اركة 

المميزة في أعمال المؤتمر.
وق���ال: "إن نقابة الطب المخبري 
ف���ي فلس���طين توجه���ت بطلب 

ف���ي  فلس���طين  تمثي���ل  لرف���ع 
المخبري،  للط���ب  الدولي  االتحاد 
من عضوية مراق���ب، إلى عضوية 
دائمة وكاملة، حيث س���يتم بحث 
ه���ذا الموضوع بناء على رس���الة 
تلقتها النقابة من رئيس االتحاد 
بيسشل  غراهام  الدكتور  الدولي 
إل���ى اجتماع المكتب  الذي دعاه 
التنفي���ذي لالتح���اد الدولي، في 
اجتماعه الدوري، في مراكش، في 
الرابع من أيار المقبل، لبحث هذا 

الموضوع".
وشدد النجار على "أهمية برنامج 
التعليم المس���تمر، ال���ذي بدأت 
النقابة تطبيقه م���ع بداية العام 
القطاع  أوض���اع  وتنظيم  الجاري، 
وتحديد  الخاص،  المخبري  الطبي 
وترخي���ص  الفح���وص،  أس���عار 
المختب���رات، وتحدي���د األج���ور"، 
مشيرًا إلى "ارتفاع نسبة البطالة، 
التوظيف،  ف���رص  ش���ح  بس���بب 

وارتفاع أعداد الخريجين".
المؤتم���ر إلى االرتقاء  ويهدف 
الطبي���ة  الخدم���ات  بمس���توى 
المخبرية في فلسطين، من خالل 
تعزيز برام���ج الرقاب���ة الداخلية 
ج���ودة  لضم���ان  والخارجي���ة، 
الخدم���ات المخبري���ة المقدم���ة 
مفه���وم  وتعزي���ز  للمواطني���ن، 
التعلي���م المس���تمر، لرفع كفاءة 
أخصائيي وفنيي المختبرات، في 
األبحاث  في  المستجدات  متابعة 
العلمية، وتوفير فرصة للباحثين 

لنشر  الفلسطينيين،  والدارسين 
وتبادل الخبرات وتش���جيع البحث 
التميز من خالل  العلمي، وتعزيز 

الجودة.
وس���تتضمن أعم���ال المؤتم���ر 
عرض���ًا ألكثر م���ن 50 بحثًا علميًا، 
في مجال علم األحي���اء الدقيقة، 
الكيمي���اء  وعل���م  ال���دم،  وعل���م 
الس���ريرية، والبيولوجيا الجزئية، 
المناع���ة  وعل���م  والطفيلي���ات، 
السريرية، كما س���يتم عرض 13 
ملصقًا علميًا ف���ي أروقة المؤتمر 
لعدد من الباحثين، وستقدم إدارة 
المؤتمر ثالث جوائز تش���جيعية 
وه���ي  المش���اركين،  للباحثي���ن 
جائزة المرحوم عطا الله رشماوي 
ألفضل بحث علمي، وجائزة نقيب 
الطب المخبري، ألفضل عمل مميز 
في خدم���ة مهنة الطب المخبري، 
بوس���تر، ألفضل  وجائ���زة أفضل 

بحث في المؤتمر.
وفي ختام حفل افتتاح أعمال 
المؤتمر افتت����ح األعرج، والنجار، 
لح����م، بحضور  بي����ت  ومحاف����ظ 
ع����دد كبي����ر م����ن المش����اركين 
ألحدث  طبي����ًا  علمي����ًا  معرض����ًا 
المخبري،  الطب  أجهزة ومعدات 
والذي ش����اركت فيه 10 شركات 
ألعم����ال  راعي����ة  فلس����طينية 
المؤتمر، من بينها شركة أدوية 
الرازي، وشركة اركوميد، وشركة 
بيوتيك، وش����ركة مي����دي فارم، 

وبيو الين، وانتر ميد.

كتب حسن عبد الجواد:

الرئاس���ة  ديوان  رئي���س  قال 
األع���رج في  الدكت���ور حس���ين 
كلمة نياب���ة عن الرئيس محمود 
عب���اس: "إنن���ا ال نبي���ع األوهام، 
وإنم���ا نؤمن بأن الح���ق ال يمكن 
طمس���ه، وأعل���م أن فلس���طين، 
وفي مقدمتها القدس، تتعّرض 
ألبش���ع هجمة اس���تيطانية عبر 
أن  التاريخ، فاالحتالل ال يريدها 
تبق���ى عربية، ومدينة للس���الم 
والمحب���ة والتعايش، وإنما يريد 
االس���تحواذ عليه���ا وتهويدها 
وطمس معالمه���ا، ونحن نقول: 
وإن أحطموها  عبث���ًا تحاول���ون، 
القبي���ح  العنص���ري  بس���وركم 
وحرابك���م الهمجي���ة البغيضة، 
حراب االغتصاب التي تجتاح روح 
الم���كان والزمان، فإننا وش���عبنا 
ونس���كنها  بصدورنا  نحميه���ا 
صميم قلوبنا، ومهما تغطرست 
حرابكم فستنكس���ر، ومهما عال 

جداركم فسيندثر.
ج���اء ذلك خالل كلم���ة، ألقاها 
األعرج، في افتتاح أعمال المؤتمر 
الفلس���طيني الدول���ي الس���ابع 
للط���ب المخبري في فلس���طين، 
تحت ش���عار "التمي���ز من خالل 
الجودة"، في قص���ر المؤتمرات، 
في بي���ت لحم، والذي يس���تمر 
أيام، بحضور محافظ بيت  ثالثة 
لحم عبد الفتاح حمايل، وأسامة 
المخبري  الط���ب  نقي���ب  النجار 
ف���ي فلس���طين ورئي���س اتحاد 
والدكتور  الصحي���ة،  النقاب���ات 
أحمد أب���و زي���د، والدكتور عماد 
الدي���ن عيتاني رئي���س االتحاد 
العرب���ي للبيولوجيا الس���ريرية، 
والدكتورة سلوى عمارين رئيسة 
الجمعية األردنية للعلوم الطبية 
ودي���ع  والدكت���ور  المخبري���ة، 
م���ن األردن، والدكتور  خ���روف، 
أسعد الرمالوي مدير عام الرعاية 
الصحية األولي���ة، والدكتور عبد 
العزي���ز الهديل���ي م���ن تونس، 
للبيولوجيا  العربي  االتحاد  عضو 
محم���د  والدكت���ور  الس���ريرية، 
زكريا جاد من مص���ر، والعالمين 
من  هيس  كاميلي���ا  الدكت���ورة 
ساند  اسفير  والدكتور  النرويج، 
بي���رغ ممث���ل رئي���س االتح���اد 
الدولي للطب المخبري، والدكتور 
محم���د عيس���ى رزق مدير صحة 
بيت لحم، والدكتور زياد ش���قير 

اختيار فلسطين عضوًا 
في مجلس  الشبكـة 

العالمية لخطوط الطفل
رام الل���ه � "وف���ا": أعل���ن أمس، 

عن اختيار المستش���ار القانوني 

الي���وم وغدا'  'س���وا مع���ا  لمركز 

المحامي جالل خض���ر، عضوا في 

لتكنولوجيا  االستشاري  المجلس 

االتص���ال الحديثة في الش���بكة 

ضمن  الطفل،  لخط���وط  العالمية 

المتحدة  الواليات  ست دول هي: 

األميركي���ة، وكن���دا، والدنمارك، 

إلى  إضافة  وكيني���ا  ونيوزلن���دا، 

فلسطين.

وس���يكون من مه���ام المجلس 

الذي تش���كل حديثا، العمل على 

وضع الخطط ورس���م السياس���ات 

تكنولوجيا  اس���تخدام  لتطوي���ر 

ل���دى 130 من  الحديثة  االتصال 

خطوط حماية الطفل المنتش���رة 

في 120 دولة أعضاء في الشبكة.

وأوض���ح خضر في بي���ان لمركز 

'س���وا معا الي���وم وغ���دا' أنه تم 

اختي���اره ف���ي رس���الة وصلت���ه 

من المدي���ر التنفيذي للش���بكة 

العالمي���ة لخطوط الطفل الدولية 

نانيتا الروز، مؤكدا أن خط حماية 

يس���تخدم  الفلس���طيني  الطفل 

التكنولوجية  المع���دات  أفض���ل 

هذا  ف���ي  والمتاح���ة  الحديث���ة 

المجال.

وتأس���س برنام���ج خ���ط حماية 

الطف���ل الفلس���طيني المجان���ي 

)121( س���نة 2004، وه���و يمث���ل 

العالمية  الش���بكة  في  فلسطين 

لخطوط مس���اندة األطفال والتي 

تضم أكثر من 120 دولة.

تقديم  إلى  البرنام���ج  ويهدف 

واإلرش���اد  والدع���م  المس���اندة 

لألطفال والشباب والشابات الذين 

يتعرضون ألي ش���كل من أشكال 

العن���ف واإلس���اءة واإلهمال عبر 

االتصال المجاني بالرقم )121(.

رام الله: بحث سبل التعاون بين 
وزارة الخارجية ونظيرتها الفنلندية

رام الله –"وفا" : بحثت مساعدة وزير الش����ؤون الخارجية للشؤون األوروبية السفير 
أمل جادو مع نائب س����كرتير الدولة للشؤون الخارجية الفنلندية آن سبيلينين والوفد 

المرافق له، سبل التعاون بين الجانبين.
وتن����اول االجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بالبيرة، أم����س، العالقات الثنائية بين 
البلدين وس����بل تطويرها في العديد من المجاالت والوضع السياسي على الساحتين 

الفلسطينية واإلقليمية.
وأكدت الس����فيرة جادو "أن السالم يبقى خيارًا إس����تراتيجيًا للقيادة الفلسطينية 
الت����ي تتحرك عل����ى العديد من المس����تويات بما ف����ي ذلك التوجه لألم����م المتحدة 

للمحافظة على حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولي�ة".
كما نبهت لخطورة التصعيد اإلس����رائيلي العسكري ضد قطاع غزة والذي يأتي في 
إطار سياسات الحكومة اإلس����رائيلية من بناء جدار وتوسيع مستوطنات واستهداف 

لمدينة القدس الشرقية لعزلها بوسائل شتى عن محيطها الفلسطيني.
وتوقفت أمام تقرير القناصل العامين األوروبيين في القدس الشرقية حول الوضع 
في مدينة القدس ومناطق الس����لطة الوطنية المصنفة )ج(، مطالبة االتحاد األوروبي 
اعتماد هذين التقريرين ليش����كال رافعة لمقاربة جدي����دة لالتحاد األوروبي، تتخطى 
بيانات األس����ف، التي يصدرها تجاه االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية، لدفع إسرائيل 

على احترام القانون الدولي وااللتزام بمرجعيات واتفاقيات السالم.
في ذات الس����ياق، ركزت جادو على أهمية اتخاذ االتحاد األوروبي موقفًا واضحًا إزاء 
تسويق البضائع اإلس����رائيلية المنتجة في المستوطنات المنافية للشرعية الدولية 
وعلى ضرورة ربط اتفاقية الش����راكة بين االتحاد األوروبي وإسرائيل مع احترام حقوق 

اإلنسان من قبل إسرائيل، كما نصت على ذلك االتفاقية نفسها.
وش����ارك في االجتماع من الجانب الفنلندي مدير وحدة الش����رق األوس����ط وش����مال 
إفريقيا هيلينا توري، ومستشار الوحدة ريكا ايليا، ومسؤولة الملف في الوحدة بولينا 
هيلمين، وممثل فنلندا لدى الس����لطة الوطنية مات����ي ايرريلو، ونائبته ماريانا ماكين 
ومستشارته للتنمية مينا هاركونين، فيما شارك من الجانب الفلسطيني مدير دائرة 
ش����مال غرب أوروبا رائد الدبس، ومدير إدارة فنلندا هبة ش����هاب ومدير وحدة اإلعالم 

حسان البلعاوي.  

رام الله: ورشة عمل حول رؤية الشباب
 والمجتمع المدني لتفعيل منظمة التحرير

رام الله –"وفا": قدم ممثلون عن مؤسس���ات المجتمع المدني وقطاع الشباب، 

في ورش���ة عمل عقدت بمقر منظمة التحرير برام الل���ه امس، أوراق عمل حول 

رؤيتهم بش���أن تفعيل المنظمة، كما طرحوا تصوراتهم حول موضوع الشباب 

بشكل عام.

وهدف���ت الورش���ة التي نظمتها دائ���رة الثقافة واإلعالم ف���ي المنظمة إلى 

االس���تماع لرؤية وتصور الش���باب والمجتم���ع المدني ح���ول تفعيل وتطوير 

'م.ت.ف'.

وحضر اللقاء ممثلون عن المؤسس���ات والتجمعات الشبابية، وممثلو األحزاب 

السياس���ية واالتحادات الش���عبية واألطر النقابية ودوائر ومؤسسات منظمة 

التحرير.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيسة دائرة الثقافة واإلعالم 

حنان عش���راوي، 'إن هناك ضرورة ملّحة لتطوير المنظمة وتفعيل مؤسساتها 

التي مثلت اإلطار الجامع لشعبنا في الوطن وأماكن اللجوء، وجسدت عبر التاريخ 

هويتنا ونضال شعبنا من أجل الحرية واالستقالل'.

وش���ددت على أن قطاع الش���باب ركيزة أساس���ية من ركائز النضال الوطني 

والبناء الديمقراطي لدولة فلسطين ومؤسساتها المختلفة.

وقالت: "إن منظمة التحرير تدرك جاهزية الشباب في صنع التغيير واإلسهام 

الفاع���ل في عملية البناء، وألننا لس���نا راضي���ن على ما آلت إلي���ه األمور، ارتأينا 

تصويب المسار بشكل إيجابي من خالل توسيع نطاق مشاركة الشباب والمجتمع 

المدني وفتح أفق التدخل اإليجابي لهم في عملية التغيير المنشودة'.

بدورهم أبدى المش���اركون اس���تعدادهم لمتابعة اللقاءات وتشكيل لجنة 

تحضيرية للخروج بخطة عمل شاملة يتم تقديمها للمعنيين.

جنين : ورشة عمل حول "الشباب واإلعالم"
جنين � "األيام": نظم المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية، 

أمس، ورش���ة عمل تدريبية في مقره بمدينة جنين، بعنوان "الش���باب 

واإلعالم"، وذلك بدعم من مؤسسة "MCC" الكندية.

وش���اركت في هذه الورش���ة، مجموعة من طلبة اإلع���الم والقانون من 

الجامع���ة العربية األميركية، وتم خاللها التركي���ز على النظام الدولي 

القائ���م حاليا، والقان���ون الدول���ي، ودور اإلعالم في تصوي���ر تطورات 

األحداث في العالم، وموقع القضية الفلسطينية في اإلعالم، إضافة إلى 

آليات تفسير الشرعية الدولية في ظل النظام الدولي وسيطرة الواليات 

المتحدة األميركية.

وقال القائمون على هذه الورش���ة، إنها نظمت في إطار سلسلة ورش 

تدريبية حول آليات تعزيز دور الشباب في التعامل مع وسائل اإلعالم، 

وتحليل الخب���ر اإلعالمي، ومعرفة طبيعة المكان���ة اإلعالمية التي يتم 

التعام���ل معه���ا، والقدرة عل���ى التحليل بمهارة إعالمية تس���تند إلى 

الحقائق، والتوثيق اإلعالمي السليم.

خالل ورشة في جامعة القدس نظمها مركز "شمس"

الدعوة إلى احترام حقوق األقليات 
والالجئين استنادًا لقواعد القانون الدولي

القدس - "األي�ام": أوصى مش���اركون في ورشة عمل 
حول حقوق األقليات في ض���وء القانون الدولي، أمس، 
بعدم االحتجاج بالس���يادة الوطنية الذي من شأنه أن 
ل عقبة أمام اإلرادة الدولي���ة للمجتمع الدولي، 

ّ
يش���ك

مؤكدين ضرورة أن تكون المسؤولية في حماية حقوق 
اإلنسان مش���تركة بين األجهزة الدولية التي تقررها 
وتراقب تنفيذها، والس���لطات الوطنية التي تحترمها 

وتطبقها.
ودعوا إلى العمل على تش���جيع وتعزيز نظام ش���كاوى 
األفراد، الذي يعتبر خير وس���يلة لحماية حقوق اإلنسان، 
والس���عي إل���ى إيج���اد حلول دائم���ة لمش���كلة األقليات 
والالجئي���ن، من خالل إلزام الدول باالنضمام إلى الصكوك 
المتعلقة بالالجئين، وتس���هيل اإلج���راءات في الحصول 

على اللجوء وحماية حقوق الالجئين.
ونظم الورشة مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 
" شمس" في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس، 
ضمن أنش���طة مش���روع تعزيز مفاهيم حقوق اإلنس���ان 
والحك���م الصالح لطلبة كليات الش���ريعة ف���ي الجامعات 
المحلية، بدعم من مؤسس���ة المستقبل، بحضور حشد من 
طلبة الكلية، وافتتحها منس���ق المش���روع إبراهيم العبد 

معرفًا بالمركز وبأهداف المشروع.
وأكد المحاضر الدكتور نضال أبو عياش خالل الورش���ة 
أن األقليات تمثل ملمحًا من مالم���ح الدولة الحديثة، وأن 
الدراسات تش���ير إلى أن هناك اقل من عشرة بالمائة من 
دول العالم تتمتع بالتجان���س الثقافي، واألهم من ذلك 
أن هذه الظاهرة هي س���بب مباش���ر في اندالع الصراعات 
الداخلي���ة، حي���ث تعان���ي الكثير من الدول من مش���كلة 

األقليات. 
وقال أبو عياش إن األقلية هي مجموعة من األفراد الذين 
تربطه���م خصائص قومي���ة أو اثنية أو ديني���ة أو لغوية 
تختلف عن خصائص غالبية سكان الدولة المعنية، وهذا 
ال يعن���ي أن األقلية تكون ضعيفة أمام األغلبية، مبينًا أن 
العالم يتجه اآلن أكثر نح���و االهتمام بموضوع األقليات، 
أهم العناصر الجديدة في تطور مس���ألة الحريات وحقوق 
اإلنس���ان في القانون الدولي الجدي���د وفي ضوء مناخات 

العولمة التي تسود العالم.
وبين أن هذه المس���ألة حساس���ة ج���دًا عالميًا كواحدة 
من المس���ائل التي أرقت ضمير اإلنس���انية قرونًا طويلة، 
ومع إنش���اء عدد كبير من اللج���ان واإلعالنات واالتفاقيات 
التي عملت عل���ى تطبيق مبادئ لتعزي���ز وحماية حقوق 
األش���خاص المنتمين إلى أقليات والح���د من االنتهاكات 
التي تفاقمت مع فش���ل القواني���ن الوطنية في التعاطي 
مع المسألة بشكل عام، وحتى فشل األمم المتحدة، والذي 
لم يحل دون نهوض منظمات دولي���ة إقليمية بدور رائد 

ومميز في هذا المجال.

وقال: لم���ا كان لكثير من األقلي���ات عالقات وامتدادات 
تتعدى النط���اق الداخلي للدولة بحك���م ارتباطها اإلثني 
واللغوي أو الديني ب���دول أخرى تماثلهم نفس الصفات، 
أفس���ح ذلك المجال أم���ام التدخالت الخارجي���ة بذريعة 
الدف���اع عن األقليات وتس���عير الكثير م���ن النزاعات في 
الدول المج���اورة. الي���وم كل العالم يتحدث عن مس���ألة 
األقليات كأحد المواضيع األساس���ية في اهتمام القانون 
الدول���ي، س���واء بعد الح���رب العالمية األولى مباش���رة أو 
ف���ي النصف الثاني للقرن العش���رين. فمعظم الصراعات 
الداخلية والدولية عكست وجود األقليات في أساس تلك 
النزاعات، ما يبرر الحاجة إلى مجموعة كاملة من القوانين 
الخاصة التي ترعى المس���ألة. وبالمقابل الخوف يتصاعد 
من أن ي���ؤدي االندفاع في تلبية طموح���ات األقليات إلى 
زعزعة االس���تقرار العالمي وإلى زيادة النزعات الداخلية 

الدولية كمصدر توتر دائم.
وش���دد على أهمية الجهود الدولي���ة الراهنة المنصبة 
بجدية وفاعلية عل���ى حماية األقليات، خاصة بعد انتهاء 
الحرب الب���اردة وتغير العالقات بي���ن دول أوروبا الغربية 
ودول ش���رق ووس���ط أوروب���ا، وباهتمام بالغ ل���دى الدول 

األوروبية. 
وقال أبو عياش إن ذلك يظهر مدى إلحاح مشكلة حقوق 
األقلي���ات في كل مكان تقريبًا، والتعقيدات المتش���ابكة 
المحيطة بها والت���ي كانت على الدوام تمنع الوصول إلى 
نص���وص أو إجابات أو حلول حاس���مة أو نهائية من طرف 
القانون الدولي للمش���كلة، ما يعني أن اإلجابات تلك هي 
في تطور مستمر، لم تقف في الماضي عند شكل قانوني 
واحد ثابت باعتباره حاًل أخيرًا ونهائيًا، وإنما كانت سرعان 
ما تتعدل بإجابة الحقة أو نص الحق فرضته تجربة أخرى، 

أو واقع جديد. 
وأض���اف: ال يب���دو أن قاعدة تط���ور مواق���ف أو إجابات 
القانون الدولي من مس���ألة حقوق األقليات انكسرت اآلن 
أو بلغت نهاي���ة المطاف، بل لعل الثابت الوحيد في هذه 
المس���ألة هو ضرورة البحث عن حل قانوني دولي لمشكلة 
حقوق األقليات آخذين ف���ي االعتبار أن مثل هذا الحل، أو 

الحلول، خاضع هو نفسه لقاعدة التطور.
وأوض���ح أنه رغم االرتباط الش���ديد بي���ن حماية حقوق 
اإلنس���ان وحفظ األمن والس���لم الدوليين اللذين أكدهما 
ميثاق األمم المتحدة، إال أن الواقع العملي يثبت بش���اعة 
ال���دول بممارس���اتها في انتهاك وقتل حقوق اإلنس���ان، 
ما أدى إل���ى تهديد األمن والس���لم الدوليي���ن، وقال: إن 
التعه���دات الت���ي قطعتها الدول على نفس���ها بموجب 
اتفاقي���ات حقوق اإلنس���ان لم تخض���ع للرقاب���ة، ما عدا 
التقاري���ر الطوعية، ول���م يحدث إن هن���اك دولة تقدمت 
بتقارير تنس���ب فيه���ا قصورها وتقاعس���ها عن تنفيذ 

التزاماتها بحماية حقوق اإلنسان.

المشاركون في الورشة.

طولكرم: "الدفاع المدني" تتفقد 
إجراءات السالمة في محطات الوقود 
طولك���رم � "األي�ام": نفذت مديرية الدفاع المدني في محافظة طولكرم، أمس، جوالت 

ميدانية على عدد من محطات تزويد الوقود لتفقد إجراءات الوقاية فيها.
وذكر تقرير إلدارة العالقات العامة واإلنسانية في "الدفاع المدني" أن الجولة شملت 
6 محطات للوقود، وأنه تم تنفيذ الحملة بمش���اركة مالزم أول مهندس���ة سماح حمدان 
وعددا من المهندس���ات من المديري���ة العامة في رام الله، ومديرة الوقاية والس���المة 

العامة في مركز الدفاع المدني بطولكرم مالزم أول مهندس ِنَعْم الشامي.
وأش���ار التقرير إلى أنه تم إعالم أصحاب محطات تزويد الوقود بإجراءات واشتراطات 
الوقاية والس���المة العام���ة فيها، وإلزامهم بما يجب تطبيق���ه وتوفره مع تحديد فترة 
زمني���ة اس���تنادًا للوائح التنفيذية وقان���ون الدفاع المدني لتطبيق وتنفيذ الش���روط 
وتس���وية الوضع فيها، ومراجعة البعض ممن استوفوا تطبيق هذه االشتراطات بشكل 

عام، ومنحهم التصاريح الالزمة للمباشرة بالعمل.
وأوض���ح مدير الدفاع المدني في محافظة طولكرم النقي���ب نضال الجالد أن الجوالت 
ش���ملت التأكد من س���المة التمدي���دات الكهربائية داخل المحط���ات، ووجود طفايات 
الحريق اليدوية، والتأكد من صالحيتها وفحص خزانات الوقود ومدى مناس���بة مداخل 
ومخارج تلك المحطات في حاالت الطوارئ، وعدم وجود عوائق ومخالفات قد تعيق آليات 
الدفاع المدني عند وقوع أي طارئ، مؤكدًا أنه ال تهاون مع محطات الوقود المخالفة، وأن 

سالمة المواطن هي الهدف األهم للجميع.

نابلس: ورشة في "النجاح" حول استخدام
بيانات"اإلحصاء" في إعداد األبحاث األكاديمية

نابل����س – "األيام": نظم برنامج التبادل الش����بابي الدولي )زاجل(- دائرة العالقات العامة 
ومكتب مس����اعد الرئيس لش����ؤون الخريجين في جامعة النجاح الوطنية، أمس، ورشة حول 

استخدام بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في إعداد األبحاث األكاديمية.
وأش����ار وحيد ش����حرور، مدير دائرة ش����مال الضفة الغربية في الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلس����طيني الى البيانات الت����ي ينتجها الجهاز وآلية إنتاجها وفرص االس����تفادة منها 
وس����بل الوصول إليها وآلية الحصول على المواد الخ����ام لألبحاث العلمية وما يقدمه مركز 

البحث العلمي التابع للجهاز للباحثين الجامعيين.
واستعرض شحرور نشأة الجهاز المركزي لإلحصاء الذي تم تأسيسه عام 1993، وطبيعة 
العمل فيه وآلية اس����تخدام بياناته من خالل الصفحة االلكترونية ووس����ائل نش����ر المواد 
وأن����واع اإلحصاءات التي ينجزه����ا الجهاز ومصادر البيانات وخدم����ات الجمهور باإلضافة 
إلى تقدي����م لمحة عن البيانات الخام التي يوفرها الجهاز. وتضمنت الورش����ة عرضًا حول 

البيانات اإلحصائية الخاصة بالسكان والزراعة واالقتصاد الفلسطيني.
وأوضح ش����حرور أن جهود الجهاز تمتد لتشمل اإلنسان الفلس����طيني وما يرتبط به من 
تعلي����م وأمن وأراٍض وم����ا عليها والزراعة والس����ياحة والتنمية. و أنت����ج الجهاز عددًا من 
المسوح المتعلقة بالحكم السياس����ي، وتحدث السيد شحرور عن أهمية االستعانة بهذه 
المسوح لتمكين الباحثين من إعداد أبحاث علمية موثقة تتمتع بالموضوعية والمصداقية 
في مختلف المجاالت.ُ يذكر أن جهاز اإلحصاء المركزي الفلس����طيني حصل على ش����هادة 
االيزو العالمية وتتمتع بياناته بالرس����مية والدقة. الس����يد وحيد شحرور، إداري شاب في 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس����طيني، يشرف على إدارة العمليات الميدانية للجهاز في 
منطقة ش����مال الضفة، بما يش����مل جمع البيانات من مصادرها المختلفة، تدّرج في مواقع 
مختلفة في الجهاز، حيث عمل مس����اعدًا إحصائيًا في دائ����رة إحصاءات الزراعة، كما عمل 
مديرًا للتعداد العام للس����كان والمساكن والمنشآت عام 2007 في محافظة نابلس، ويعمل 

حاليا مديرًا لدائرة شمال الضفة الغربية في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

بيت لحم: الحكم 
بالسجن 3 سنوات 
على متهم بالسرقة

بي���ت لح���م - "األي����ام": أص���درت 
محكم���ة البداية في بيت لحم، أمس، 
حكم���ا باألش���غال الش���اقة المؤقتة 
لمدة 3 س���نوات على المتهم "س.ع" 
)17 عامًا( وقت ارتكاب الجرم من بلدة 
العيزرية، ش���رق القدس، عن تهمة 
السرقة خالفا ألحكام المادة 404 ق.ع 

لسنة 60.
وقالت المحكمة في منطوق الحكم 
إن الوقائع تشير إلى أنه في آذار من 
عام 2008 أقدم المتهم على س���رقة 
النقود من متجر المشتكي الذي يقع 

في بلدة العيزرية.

دورة في الخليل حول 
تعزيز إيجابيات طلبة 

رياض األطفال
الخليل - "األي����ام": نظمت جمعية 

الشبان المسلمين في الخليل، أمس، 

دورة تربوية لمعلمات رياض األطفال 

في الجمعي���ة تحت عن���وان "تعزيز 

لطالب  اإليجابية  والسلوكيات  القيم 

رياض األطفال"، وذلك بمشاركة 30 

من العام���الت في الري���اض التابعة 

للجمعية.

ال���دورة  أن  الجمعي���ة  وأوضح���ت 

التي حاضر فيها ط���ارق عبد الفتاح 

مشرفة  القواس���مي  ووداد  الجعبري 

الجمعي���ة،  ف���ي  األطف���ال  ري���اض 

بالتعليم  متصلة  موضوعات  تناولت 

األكاديم���ي والتعلي���م التربوي في 

مرحلة ما قبل المدرس���ة، إلى جانب 

توضيح أه���م األس���س والمرتكزات 

السلوكيات  تعزيز  وس���بل  التربوية 

والقيم اإليجابية لدى األطفال.

جانب من المشاركين في المؤتمر.
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