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خالل ورشة في جنين نظمها مركز "شمس" 

الدعوة إلى احترام الحقوق والحريات العامة
وتعديل بعض نصوص القوانين المعمول بها  

ب���اص: شدد  � محم���د  جني���ن 
مشاركون ف���ي ورشة عمل نظمها 
اإلنس���ان  إع���ام حق���وق  مرك���ز 
أول  "شم���س"،  والديمقراطي���ة 
من أم���س، في الجامع���ة العربية 
األميركي���ة، على ض���رورة احترام 
الحقوق والحريات العامة، وتعديل 
بعض نصوص القوانين المعمول 
بها في األراضي الفلسطينية، بما 

يتفق والمواثيق الدولية.
وبدئت هذه الورشة التي حملت 
عن���وان "الحريات الفردية في ظل 
الناشئة"، بكلمة  الديمقراطي���ات 
ألقتها المحامي���ة شروق أبو قرع، 
م���ن مركز "شمس"، بينت فيها أن 
الورشة نظمت ف���ي إطار مساعي 
المركز الهادفة إلى تعزيز ونشر 
ثقافة حق���وق اإلنسان في أوساط 
الجيل الشاب، ضمن برنامج تعزيز 
مفاهيم حق���وق اإلنسان وسيادة 
القان���ون ل���دى طلب���ة الجامعات، 
برنامج  وذلك بدعم وتموي���ل من 

األمم المتحدة اإلنمائي.
وتح���دث ف���ي الورش���ة، أستاذ 
الجامعة،  ف���ي  السياسية  العلوم 
الدكتور أيم���ن يوسف الذي قال: 
إن الديمقراطي���ة ال تتجزأ، ووفقا 
للتسلس���ل التاريخ���ي لنشوئها، 
توجد هن���اك ديمقراطية قديمة 
وأخ���رى حديثة، والقديمة تتصل 
بالديمقراطي���ة المباش���رة، ف���ي 
حي���ن تمث���ل الحديث���ة امتدادا 
وتطورا للقديمة التي تحولت إلى 
ديمقراطي���ة نيابي���ة ذات أسس 

محددة وواضحة.
إطار  "إن���ه في  وأضاف يوسف: 
الديمقراطي���ة، يمك���ن التميي���ز 
بين نظ���ام الحك���م الديمقراطي، 
فف���ي  الديمقراط���ي،  والنظ���ام 
الحالة األولى يق���وم نظام الحكم 
على األس���س التقليدي���ة لنظام 

مشاركون في الورشة 

السلطات  بي���ن  بالفصل  يتمي���ز 
والتنفيذية  التشريعي���ة  الثاث 
والقضائية، مع استقال األخيرة، 
وتتجل���ى الديمقراطي���ة في هذا 
النظ���ام بتفتي���ت االستبداد بين 
سلطات ث���اث تتوازن فيما بينها 
بالمراقب���ة والمحاسب���ة، ويك���ون 
سي���د  ه���و  األغلبي���ة  تصوي���ت 
الموقف، حتى ول���و كان متناقضا 
مع القيم السياسية المتداولة في 

الديمقراطية".
النظ���ام  ف���ي  "إن���ه  وتاب���ع: 
الديمقراطية  تكون  الديمقراطي، 
توفي���ر  ويت���م  حي���اة،  أسل���وب 
الفردي���ة  للحري���ات  الضمان���ات 
الفكرية والمدنية، وشيوع ثقافة 
حقوق اإلنس���ان والمساواة وعدم 
الدين  العنص���ري بسبب  التمييز 
أو اللون أو الجن���س، وتحقق مبدأ 
تكاف���ؤ الفرص، وغير ذلك مما هو 
الغربية،  بالحضارة  اليوم  معروف 
حيث السي���ادة للقيم السياسية 
نظام  وأي  بالحري���ات،  المتصل���ة 

ديمقراط���ي تتوافر فيه تعددية 
سياسية ألكث���ر من حزب، وتكون 

هناك انتخابات بشكل دوري".
عص���ر  ف���ي  العال���م  أن  ورأى 
المفه���وم  تج���اوز  "العولم���ة"، 
للديمقراطي���ة، حيث  التقلي���دي 
الفكري���ة  الحري���ات  تتط���اول 
والمدنية، وتتجاوز حدود السلطة 
السياسي���ة، وأصب���ح الحديث عن 
السائد  الديمقراطي  الحكم  نظام 
في الب���اد العربية ال معنى له، إن 

لم يكن دليل تخلف.
ف���ي  الديمقراطي���ة  إن  وق���ال: 
العالم العربي، وتحديدا في عصر 
العولمة، ال تزال تسير في نطاقها 
الضيق الذي كانت تسير فيه في 
القرن التاسع عش���ر، ووقفت عند 
مفهوم نظام الحكم الديمقراطي 
دون اهتمام بتطوير الديمقراطية 
ف���ي أن تتح���ول من مج���رد نظام 
إلى أسلوب حي���اة، ونتيجة  حكم 
الديمقراطية  ه���ذه  تتسم  لذلك 
وغالب���ا  والضع���ف،  بالهشاش���ة 

م���ا يسه���ل إيقافه���ا أو التاعب 
بها، ويص���ل الجرم إل���ى حد سن 
مفهوم  مع  تتع���ارض  تشريعات 
الديمقراطي���ة نفس���ه، كم���ا هو 
حاصل ف���ي قواني���ن المطبوعات 
والنشر، ومن���ع الكتب، والتضييق 
الدينية  المذاه���ب  ممارسة  على 
للمذه���ب السائد في  المخالف���ة 
الرسمي���ة  والمراقب���ة  الدول���ة، 
المستمرة للفعل الفكري، واعتبار 
ممارسة النقد الديني مثا جريمة 

فكرية يعاقب عليها القانون.
وبي���ن يوسف أن الحريات وردت 
في الدساتي���ر العربية بصورة أو 
بأخ���رى، وجميعه���ا يشترك في 
خاصية أن تنظي���م هذه الحريات 
يجب أن يتم وفقا للقانون، وغالبا 
ما يأتي القان���ون مخالفا أو مقيدا 

لهذه الحريات.
وعبر، عن اعتق���اده أن المشكلة 
تكم���ن في المحرم���ات القانونية 
الت���ي ال تعرف ح���دودا، وتعطي 
للنظ���ام السياسي مج���اال واسعا 

للتح���رك ضد من يم���ارس بعض 
الحري���ات، مشي���را، إل���ى مصطلح 
يتسم  وال���ذي  العام���ة"،  "اآلداب 
بحي���ث  واالتس���اع،  بالغم���وض 
يمك���ن النظ���ام السياس���ي م���ن 
إس���اءة استخدام ه���ذا المصطلح 

الفضفاض وبصورة تعسفية.
وأشار إل���ى مساعي بعض الدول 
لمصادرة حرية التعبير في الفضاء 
الكوني عبر مصادرة حرية التعبير 
والذي���ن  المدون���ات،  ألصح���اب 
يكتبون للمواقع اإللكترونية حول 

الموضوعات المختلفة.
الحري���ات  إن  يوس���ف:  وق���ال 
الفردي���ة تم���ر الي���وم بمنعطف 
خطير بسبب غياب الوعي بأهمية 
قيم الديمقراطي���ة، وما لم تتوفر 
ثقافة تعليمية ترسخ هذه القيم، 
المزيد من  نح���و  باإلنسان  وتدفع 
االرتب���اط به���ا وبحق���وق اإلنسان 
كقضية حياة وليس مجرد تدوين 
بع���ض البن���ود الدستوري���ة هنا 
وهن���اك، ف���إن الواق���ع سيشهد 
تده���ورا وتدنيا للحريات الفردية 
الفكري���ة والمدني���ة، بص���ورة لم 

يسبق لها مثيل.
ورأى أن بعض الدول التي تتحفظ 
على بعض بنود االتفاقيات الدولية 
الخاصة بحق���وق اإلنسان، ستبقى 

تقمع الحريات.
الورشة،  المشاركون في  وأوصى 
بض���رورة الوع���ي بأهمي���ة قي���م 
الديمقراطي���ة وثقاف���ة المواطن، 
بم���ا يرس���خ القيم نح���و االرتباط 
بحق���وق اإلنس���ان كتغطية حياة 
وليس مجرد تدوين لبعض البنود 
الدستورية، وع���دم قمع الحريات 
الفردية الممنوحة للمواطن بحجة 
اإلضرار بمصال���ح الدولة، وتعديل 
بعض نصوص القوانين بما يتفق 

مع المواثيق الدولية.

خالل ورشة ناقشت "أسباب وعالج سفاح القربى"

جنين: توصية باالهتمام باألماكن المهمشة 
والفقيرة ومعالجة الضغوط النفسية 

جني���ن � محمد باص: أوصى مشاركون 
في ورشة عم���ل نظمتها جامعة القدس 
المفتوحة ف���ي جنين، بضرورة االهتمام 
باألماكن المهشم���ة والفقيرة، ومعالجة 
الضغوط النفسية الناجمة عن الضغوط 
المجتمعي���ة، والت���ي تق���ود في بعض 
الحاالت إلى اإلقب���ال على تعاطي المواد 
المخدرة التي تؤكد في حاالت كثيرة إلى 

سفاح القربى، أو االغتصاب.
واعتب���روا خ���ال الورشة الت���ي جاءت 
تح���ت عنوان : "سفاح ف���ي طي الكتمان 
وخصص���ت لمناقش���ة مسبب���ات سفاح 
القرب���ى، وط���رق مواجهته���ا، أن آلف���ة 
المخدرات دورا رئيسا في انتشار سفاح 
القرب���ى، خصوصا بالنسب���ة للمتعاطين 
والمدمني���ن مم���ن تغي���ب المخ���درات 
عقوله���م، وتجعله���م يرتكب���ون بعض 
الممارس���ات القاتل���ة، ويفتقدون للقيم 

والمبادئ، وهم تحت تأثير هذه اآلفة.
ودعا المشاركون، إلى العمل على إشباع 
للفرد من مأكل  االحتياجات األساسي���ة 
ومشرب، وإشب���اع االحتياجات الجنسية، 
بشك���ل مشروع، وتشجيع ال���زواج، ونشر 
الوع���ي المجتمعي ح���ول خطورة وحرمة 
مسألة السفاح أو الزنا بالقربى، سواء من 

خال الرضى أو االغتصاب.
وعبروا عن اعتقادهم أن ظاهرة عزوف 
الشب���اب عن الزواج ألسب���اب اقتصادية 
بحتة كامن���ة في ع���دم مقدرتهم على 
اإليفاء بتكاليف الزواج الباهظة، تشكل 
واحدة من األسباب التي تدفع هؤالء إلى 
البحث عن ط���رق غير مشروعة في سبيل 
تلبية رغباتهم واحتياجاتهم الجنسية.

وأش���ار ع���دد م���ن المشاركي���ن، إلى 
ضحايا سف���اح القربى من اإلناث اللواتي 
يتعرضن للقتل عل���ى خلفية ما يسمى 
ب���� "ش���رف العائل���ة"، في الوق���ت الذي 
يل���وذ فيه المج���رم بجريمت���ه، مستغا 

جانب من اللقاء 

بعض الثغرات في القانون الفلسطيني، 
مجمعين على أن حالة الفوضى واالنفات 
األمني والت���ي سادت لسن���وات طويلة، 
لعب���ت دورا بارزا في ارتف���اع عدد ضحايا 

سفاح القربى أو المحارم.
وم���ن بي���ن تل���ك األسب���اب كم���ا رأى 
مشارك���ون ف���ي الورش���ة، تعط���ل دور 
المجل���س التشريعي ال���ذي أصبح عاجزا 
ع���ن سن القواني���ن والتشريع���ات التي 
من شأنه���ا أن تعالج الكثير من القضايا 
الحياتية ف���ي المجتم���ع، باإلضافة إلى 

ثقافة الصمت السائدة في المجتمع.
وش���دد المشاركون على ضرورة تطوير 
جنبا  الفلسطين���ي،  العقوب���ات  قان���ون 
إل���ى جنب مع التوج���ه للبحث والتقصي 
والدراس���ة من أج���ل الوق���وف عن كثب 
على أسب���اب مشكلة سفاح القربى وطرق 
الع���اج، وأهمية التنشئ���ة االجتماعية 

السليمة من كافة الجوانب، والعمل على 
تعزي���ز المفاهيم المجتمعي���ة القائمة 
على منظومة القيم التي تبحث باألسباب 
والدوافع لمثل ه���ذه الجرائم، مشددين 
عل���ى ض���رورة تعزي���ز ال���دور الرقاب���ي 

للمؤسسات االجتماعية والقانونية.
وكان���ت ورش���ة العمل، بدئ���ت بكلمة 
ألقاه���ا مدير مرك���ز "ش���ارك" الشبابي، 
كف���اح أبو سرور الذي أش���ار إلى األهمية 
لكونها  الورشة،  التي يكتسبها موضوع 
خصص���ت إلث���ارة ومناقشة واح���دا من 
المواضي���ع الت���ي تق���ع في دائ���رة طي 

الكتمان في المجتمع الفلسطيني.
وثمن أب���و سرور مب���ادرة طلبة جامعة 
جني���ن  لمنطق���ة  المفتوح���ة  الق���دس 
التعليمي���ة، والذي���ن ب���ادروا إل���ى طرح 
موض���وع سف���اح القرب���ى عل���ى طاول���ة 
النقاش، ليك���ون محط اهتمام المجتمع، 

وذلك باعتب���اره موضوعا يكتسب أهمية 
خاصة.

وأكد، حرص مركز "ش���ارك"، على دعم 
ك���ل المب���ادرات الخاقة الت���ي تهدف 
إل���ى تحسين الوض���ع االجتماعي، وتزيد 
من ف���رص مشاركة الشب���اب في تنمية 

مجتمعاتهم وفي صنع القرار.
وأش���ار، إل���ى الجرائ���م الت���ي ترتكب 
معظمه���ا بحق اإلناث م���ن ضحايا سفاح 
القربى، الفتا، إلى أن بعض وسائل اإلعام 
ومواقع اإلنترنت، تسهم في انتشار هذا 
النوع من الجرائ���م، وخصوصا تلك التي 
تبث األفام اإلباحي���ة الجنسية، وبعض 
المسلسات التي تبث ثقافة دخيلة على 

المجتمع الفلسطيني.
وشارك في ورشة العم���ل التي أدارت 
عرافته���ا المشرف���ة االجتماعي���ة ف���ي 
إباء خريوش، مدير  التعليمية،  المنطقة 

عماد  الدكت���ور  التعليمي���ة،  المنطق���ة 
نزال، ومساع���د المحافظ، كمال أبو الرب، 
ومديرة مرك���ز تأهيل ورعاي���ة الفتيات 
التاب���ع ل���وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة، 
رحاب السع���دي، وعميد كلي���ة التنمية 
عماد  الدكت���ور  والمجتمعية،  األسري���ة 
اشتية، والمحاضر والمشرف التربوي في 
المحافظات بالجامع���ة، الدكتور إياد أبو 
بك���ر، ومدير مركز ع���اج وتأهيل ضحايا 
التعذي���ب في الضف���ة، الدكت���ور أكرم 
عثمان، والمحامية سوزان جرار، والدكتور 
عم���ر دارغمة، وممثلون ع���ن المؤسسات 
الرسمية واألهلية، واالتحاد العام للمرأة، 

واألطر النسوية، وحشد من الطلبة.
واستع���رض عثمان، أعم���ار المعتدى 
عليه���م من خ���ال السفاح ف���ي الضفة 
الغربية، مشيرا، إلى أن عملية االستغال 
تتم ما بي���ن ست سنوات ولغاية 13عاما، 

تكون معظم ضحاياها من اإلناث.
وبي���ن، أن نسب���ة الذين ت���م االعتداء 
عليهم سواء بالرضا أو االغتصاب، لغاية 
خم���س سن���وات، تبلغ 10% م���ن مجموع 
ضحايا سفاح القربى، و22% من سن ست 
سنوات ولغاية عشر سن���وات، و12% من 
سن 11عام���ا لغاية 15عام���ا، ومن سن 16 
لغاية 18عاما، بلغت 46%، والنسبة الغير 

محددة بلغت %10.
ولف���ت عثمان، إلى أن م���ا نسبته %75 
من اعتداءات سفاح القربى تمت من األب 
على البن���ت، و80% م���ن األمهات كانت 

بسبب الصمت.
بدوره، أكد ن���زال أن الجامعة مستمرة 
ف���ي سياس���ة التشبي���ك والتواصل مع 
كافة المؤسس���ات الرسمية واألهلية من 
أجل معالجة كاف���ة القضايا المجتمعية، 
وتحدي���دا تلك التي يت���م الصمت عنها 
تحت شعار الع���ادات والتقاليد السائدة 

والخوف.

في المؤتمر الختامي لشبكة المدارس النموذجية برام الله

الدعوة الستخدام التكنولوجيا لتعزيز التواصل
بين اإلدارة والمعلمين والطلبة وأولياء األمور

رام الله � "األي�ام": نظم برنامج شبكة المدارس النموذجية، 
بالتعاون م���ع وزارة التربية والتعليم، ف���ي رام الله، أول من 
أمس، المؤتم���ر الختام���ي الثاني تحت عن���وان :"استخدام 
التكنولوجيا ف���ي التعليم والتعلم"، بحض���ور وكيل الوزارة 
المساعد لشؤون التخطي���ط والتطوير د.بصري صالح، ومدير 
عام البرنامج د. كريس شين، ومدير البرنامج د. سعيد عساف، 
ومدير هندسة الشبكات في الوزارة طالب الحج محمد، وعدد 
من م���دراء التربية والتعليم م���ن المحافظات الشريكة، ومن 
موظفي المديري���ات وقسم هندسة الشبك���ات في الوزارة، 
ومديري مدارس الشبكة الحكومية، وممثلين عن المؤسسات 
المحلي���ة والدولية العاملة في مجال دم���ج التكنولوجيا في 
التعلي���م، تم خاله عرض أه���م النتائ���ج والتوصيات وأبرز 
التحدي���ات التي واجهت ه���ذا الجانب؛ الستخ���اص العبر 

والدروس من تجربة البرنامج. 
واستعرض شين بعض المخرجات والتحديات التي رافقت 
استخ���دام التكنولوجي���ا ف���ي التعليم، مشيرًا إل���ى أن هذا 
المؤتم���ر سيتبن���ى العديد من التوصي���ات التي سيرفعها 

البرنامج إلى وزارة التربية. 
وأوضح أن برنامج شبكة الم���دارس النموذجية الممول من 
الوكال���ة األميركية للتنمية الدولية، ال���ذي تنفذه مؤسسة 
"االمديست" عمل عل���ى دمج التكنولوجيا ف���ي التعليم في 
40 مدرس���ة حكومية و17 خاصة مشاركة ف���ي البرنامج، عبر 
تزويده���ا بكافة األجه���زة اإللكترونية الازم���ة من طابعات 
وأجهزة عرض وحواسيب محمولة ومختبرات للحاسوب وربط 
المدرس���ة كاملة بخدمة اإلنترنت بسرعة عالية؛ كل ذلك جاء 

من أجل توفير كل ما يلزم لجعل التعليم إلكترونيًا.
من جانبه، أشاد صالح بدور وجهود برنامج شبكة المدارس 
النموذجي���ة والقائمين عليه، مشيرًا إلى أبرز االنجازات التي 
حققها البرنامج، وأكد فلسفة الوزارة وتوجهها نحو الوصول 

إلى المهارات والمعارف المميزة.
وشدد على ض���رورة االستفادة من التطورات التكنولوجية 
الراهن���ة لخدمة المسيرة التربوي���ة والتعلمية والتعليمية، 
داعي���ًا في الوقت ذاته إلى تعزيز مشاركة الطالب في عملية 
التعلم وتفعيل ه���ذه المشاركة من خال األهل والقطاعين 

الخاص والعام.
وأكد أهمي���ة تعزيز جانب التوعية عل���ى كافة القطاعات 
وتطوير القدرات عبر جعل المعلم يلم بكافة جوانب توظيف 
التكنولوجيا، مبينًا أن التكنولوجيا تعتبر واحدة من مكونات 
التعلم مدى الحياة، داعيًا إلى استثمار وتوظيف الحلول غير 

المكلفة في مجال التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية.
ونوه صالح إلى أهمية المتابعة والتقييم لهذه البرامج لما 

تقدمه من معلومات وحقائق، مبنيًا أهمية تحقيق االنسجام 
ضم���ن استراتيجي���ات وطنية ومنه���ا استراتيجي���ة وزارة 
التربية، مش���ددًا على ضرورة تفعي���ل الشراكات مع القطاع 
الخ���اص، وتجنيد الدعم سياسيًا واقتصادي���ًا لهذه البرامج 

الفاعلة والرامية إلى خدمة التعليم والتعلم. 
من جانب���ه، بين الحج محم���د أهمي���ة ودور وزارة التربية 
وقسم هندسة الشبكات في تعميم استخدام الكمبيوتر في 
المدارس ورعاية ربط المدارس باإلنترنت، والبناء على ما قام 
به برنامج شبكة المدارس النموذجية وتعميم الفكرة، مؤكدًا 
أن استخدام التكنولوجيا ف���ي العملية التعليمية باتت من 
أه���م األمور التي تسهم في تحسين العملية التعليمية من 

أجل إكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين. 
بدوره، قدم عس���اف عرضًا تناول في���ه النتائج الرئيسية 
لهذه التجرب���ة الرائدة، إضافة الى بع���ض التوصيات التي 
تؤسس إلى مسودة سياسات مقترحة بشأن التكنولوجيا في 
التعليم؛ حيث تم تنظيم جلسات عمل لمناقشة التوصيات 
لمسودة السياس���ات المقترحة وتقدي���م التغذية الراجعة 

لها.
وقال: إن البرنامج سيعمل خال شهر حزيران المقبل على 
تنظيم مؤتمري���ن آخرين لدراسة أثر برنامج شبكة المدارس 
النموذجي���ة على الم���دارس المشاركة ف���ي مجالي التطوير 
المهني للمعلمين ضم���ن الخدمة وتدريب مديري المدارس 

ضمن دبلوم القيادة المدرسية الذي تنفذه الوزارة.
وفي الختام أوص���ى المؤتمرون بض���رورة تزويد المدارس 
الحكومية جميعه���ا بخدمة االنترنت، وبني���ة تحتية تتيح 
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم، وتدعم 
التنمية المهنية بص���ورة فاعلة، ودعوة وزارة التربية لتبني 
معايير ذات مستوى ع���ال إلدخال التكنولوجيا في التعليم، 
وجعل التدريب على استخدام التكنولوجيا مكونًا رئيسًا في 
برامج إعداد المعلمين قب���ل الخدمة وأثنائها، بحيث يشمل 
أساليب تعليم ترك���ز على قضايا مث���ل التعليم التعاوني، 
وحل المسائل لتمكين المعلمين من استخدام طرق التقويم 

األصيلة المشتملة على تقييم مشاريع الطلبة وإبداعاتهم.
وأكد المشاركون في المؤتم���ر ضرورة استخدام المدارس 
للتكنولوجيا؛ لتعزيز التواصل الفعال بين اإلدارة والمعلمين 
والطلبة وأولياء األمور، اعتمادًا على ما يتوافر من برامج سهلة 
وفعالة وقليلة الكلفة كالبريد اإللكتروني ووسائل التواصل 
االجتماعي مثل الفيسبوك، وضرورة قيام الوزارة ومديريات 
التربية ومديري المدارس باستحداث دليل او خطوط عريضة 
تتيح جدولة مرنة لليوم الدراسي الذي يتيح ايضًا استخدام 

غرفة الحاسوب لتعليم المواد الدراسية المختلفة.

جانب من المؤتمر الختامي.

م رئيس وأعضاء مجلس بلدي عقابا   ويكرِّ

محافظ طوباس يتفقد حي "الدير" بعد
تعرضه لعملية اقتحام من االحتالل 

طوب���اس � محمد ب���اص: تفقد محافظ طوباس واألغ���وار الشمالية، 

م���روان طوباس���ي، أول من أم���س، على رأس وفد ضم م���دراء األجهزة 

األمنية في المحافظة، حي "الدير" شرق المدينة، بعد تعرضه لعملية 

اقتح���ام واسعة م���ن قبل قوات االحت���ال اإلسرائيل���ي، وكّرم رئيس 

وأعض���اء مجلس بل���دي عقابا الساب���ق لمناسبة انته���اء مهام عمله، 

وتسلم المجلس الجديد إدارة البلدية بقرار من وزير الحكم المحلي.

وقال طوباس���ي: إن قوات االحت���ال المعززة باآللي���ات العسكرية، 

اقتحمت حي "الدير"، حيث دهمت عددا من منازل المواطنين، وقامت 

بتصويرها ورسم خرائط تبين مرافقها، وتسجيل معلومات شخصية 

عن ساكنيها.

وأكد أن عملية االقتحام هذه وما رافقها، تندرج في إطار الممارسات 

اإلسرائيلي���ة الهادفة إل���ى ترويع المواطنين، من خ���ال المداهمات 

الليلية لمنازلهم، وتنفيذ تدريبات في األحياء المأهولة بالسكان.

وأش���ار إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار سياسة السلطة الوطنية 

الهادف���ة إلى االطمئنان عل���ى المواطنين، وتفق���د أحوالهم، وتلبية 

احتياجاتهم، والعمل على حمايتهم من أية إجراءات تنفذها سلطات 

االحتال، م���ن خال متابعة هذه االنتهاكات م���ع الجهات المختصة 

قانونيا ودوليا.

من جهة أخرى، كّرم طوباس���ي، رئيس وأعضاء مجلس بلدي عقابا 

السابق لمناسب���ة انتهاء مهام عمله، وتسلم المجلس الجديد إدارة 

البلدي���ة بقرار م���ن وزير الحك���م المحلي، وذلك خ���ال حفل نظمه 

المجلس الجديد، بحضور عضو المجل���س الثوري لحركة فتح، جمال 

أبو محسن وقادة األجهزة األمنية، ومدير الحكم المحلي، طارق عمير، 

ومدي���ر دائرة البلديات والهيئات المحلية ف���ي المحافظة، عبد الله 

دراغمة، وأعضاء المجلس البلدي السابق والحالي، إضافة إلى ممثلين 

عن المؤسس���ات الرسمية واألهلية والهيئ���ات المحلية، وحشد من 

المواطنين.

وأشاد رئيس المجل���س البلدي الجديد، جمال أب���و عرة، باإلنجازات 

التي حققها المجلس السابق، خال فت���رة عمله التي استمرت لمدة 

أربع سنوات، مؤكدا أن المجلس الحالي سيكمل طريق البناء والتطوير 

على خطى اإلدارة السابقة، وسيعمل على تحقيق التنمية والشفافية 

بالعم���ل والبناء على ما تحقق م���ن إنجازات، وتوفي���ر الخدمات التي 

يحتاجها المواطنون.

أما طوباسي، فشك���ر المجلس السابق باس���م مؤسسات المحافظة 

األمني���ة والمدنية، على كافة الجهود التي بذله���ا خال فترة توليه 

إدارة البلدية.

وقال، إن���ه يتوجب على من يعمل بالعمل الع���ام، أن يتمتع بسعة 

الص���در وتقبل اآلخرين، وحث المجلس الجديد، على استكمال مسيرة 

التنمي���ة في البلدة وتحقي���ق مصالح مواطنيه���ا، وأن يراكم على ما 

تحقق م���ن إنجازات خ���ال الفت���رة السابقة، وتوسيع نط���اق العمل 

من خ���ال اللجان التي تهت���م بكافة القطاع���ات الشبابية والنسوية 

واألهلي���ة، وتجسيد روح التع���اون في اتخاذ الق���رار، والمشاركة في 

صياغة ورسم السياسات.

وأك���د المحافظ استعداد المحافظ���ة والمؤسسة األمنية والمجلس 

التنفي���ذي، للتعاون التام وتقديم كل ما يلزم لتطوير البلدة، مشددا 

على أهمية التقيد بالنظام والقانون، في الوقت الذي أشاد فيه، بدور 

األجهزة األمنية في تحقيق األمن واألمان الذي تنعم به المحافظة.

وأض���اف طوباسي: "إننا نعم���ل وفق توجيه���ات الرئيس بالحفاظ 

عل���ى األمن واألم���ان، وممارس���ة الديمقراطية بكل حري���ة وشفافية 

ونزاهة، ونسعى لحماية الحريات العامة والشخصية بموجب القانون 

األساسي والميثاق الوطني".

بدوره، ثم���ن عمير، ما وصفها باللفتة الكريمة من البلدية الجديدة 

اتج���اه المجلس البل���دي السابق، والتي قال، إنها ت���دل على التفاعل 

واالنخراط بالعمل الع���ام واألخاق الحميدة الت���ي يتمتع بها أهالي 

البلدة، واإليمان بالديمقراطية وتبادل السلطة واألدوار، داعيا المجلس 

الحال���ي لاستنارة بخب���رات المجلس القديم وتجارب���ه، واالنخراط مع 

مؤسسات المجتمع المحلي بتحقيق المشاركة المجتمعية الحقيقية 

إلكمال ما تم إنجازه.

م���ن جهته، استعرض رئيس المجل���س السابق، عزت غنام، مسيرة 

العم���ل الخدماتي واإلنج���ازات والمشاريع التي نف���ذت خال العقود 

الماضي���ة، والتي أدت إلى تطوير وتنمية البلدة من قرية صغيرة إلى 

بلدة كبيرة تتوفر به���ا كل الخدمات، معتبرا كل ما تم إنجازه، بمثابة 

واجب وطني في بناء مؤسسات الدولة.

وفي نهاي���ة الحفل، قدم طوباسي ومدراء األجه���زة األمنية، دروع 

تكريم وشه���ادات تقدير لرئيس وأعضاء المجل���س البلدي السابق، 

فيما ق���دم رئيس المجلس الحال���ي، درعا تقديري���ة لرئيس البلدية 

الساب���ق، وذل���ك عرفانا بالدور الري���ادي الذي قدم���ه المجلس للبلدة 

وأهاليها.

محافظ طوباس يكرم مجلس بلدي عقابا

جمعية واد النيص تكرم الشيخ صبري
رام الله - "األيام": نظمت جمعية وادي النيص الخيرية بوادي النيص في الريف الجنوبي لمحافظة 
بيت لحم، أول من أمس، احتفااًل لتكريم الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسامية العليا بمدينة 
الق���دس، وتسميته بفارس القدس للع���ام 2011 و2012، وافتتاح قاعة الجمعي���ة وإطاق اسم مقرئ 

المسجد األقصى الشيخ داوود عطا الله عليها.
وف���ي بداية االحتفال الذي أدار عرافته محمد بريجي���ة، ورعاه محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، 
وع���دد من ممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية في محافظة بيت لحم، وحشد من المواطنين، رحب 
الشيخ وليد موسى رئيس الجمعية بالحضور، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهود صبري 

في خدمة المسجد األقصى، والشعب الفلسطيني ومقدساته على مدار عشرات السنوات.
من جهته، أكد حمايل أن الشيخ صبري عامة فلسطيني يحظى بتقدير واحترام الشعب الفلسطيني 
وقيادته الوطنية، لما قدمه ويقدمه من اجل مدينة القدس وخدمة المقدسات وحمايتها، مشيرًا إلى 

أنه وقف في وجه كل المؤامرات التي يخططها االحتال للنيل من المقدسات في القدس.
بدوره، شدد جورج النبر مدير مدرسة الفرير على أن تكريم الشيخ صبري يمثل رسالة وحدة وطنية 
إسامي���ة مسيحية، مشيرًا إلى انه درس وتعلم في ساحات المسجد األقصى مع إخوانه وأبناء شعبه 

المسلمين، ما يعكس حقيقة المعاني اإلنسانية والتآخي الذي يعيشه الفلسطينيون في القدس.
من جهته، شكر صبري جمعي���ة وادي النيص الخيرية، معربًا عن اعتزازه وافتخاره بهذه الجمعية 
في خدمة بلدها ووطنها، مؤكدًا انه سيواصل العمل من اجل القدس والمقدسات، ودعم كافة الجهود 

لخدمة المجتمع والقضية الفلسطينية.

جنين: الحكم بالسجن 
3 سنوات على ُمدان بالسرقة

رام الله � "األي�ام": أدانت محكمة بداية جنين، أول من 
أم���س، المتهم )ع.ز( من بلدة نزلة زيد في جنين بتهمة 
السرقة خاف���ًا ألحكام المادة 404 م���ن قانون العقوبات 

المعمول به.
وأشار بيان أصدره المكتب اإلعامي للنيابة العامة إلى 
أن الوقائع تفيد بأن المدان، وهو في مطلع العشرينيات 
م���ن عمره أقدم في شهر شباط م���ن العام الماضي، على 
سرق���ة مجوه���رات ومصاغ ذهب���ي من غرفة ن���وم أحد 
المواطنين، بعد أن تسلق سل���م على المنزل ودخل إليه 

من شباك المطبخ.
وأوض���ح أن المحكم���ة قررت وض���ع الم���دان المذكور 
باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثاث سنوات، وأنه حوكم 
على ان���ه متهم فار من العدالة، مبين���ًا أنه مثل النيابة 

العامة في هذه القضية وكيل النيابة صبحي حلوة.

يوم ترفيهي ألطفال
 الحمة في المالح

   طوب���اس-  قام مجلس قروي المالح والمض���ارب البدوية بتنفيذ 
يوم ترفيهي لاطفال بالتعاون م���ع وكالة غوث وتشغيل الاجئين 

الفلسطينيين.
وق���ال عارف دراغم���ه رئيس المجلس ان هذا الي���وم جاء من اجل 
التفري���غ عن األطفال ف���ي خربة الحمة الت���ي استهدفتها جرافات 
االحتال وعنصرية الهدم اإلسرائيلي، ما شكل صدمة لدى األطفال 

لرؤيتهم منازلهم تتهاوى بفعل التدمير والخراب لممتلكاتهم.
وبين المجلس ان األطفال والصغار من سكان المضارب هم األكثر 
تض���ررا بسب���ب السياس���ة اإلسرائيلية التي تسته���دف المنطقة 
بأكمله���ا، وان األطفال يعانون من الظ���روف الصعبة التي يفرضها 
االحت���ال على السكان من مصادرة لألراضي واالستياء على مصادر 

المياه ومنع إقامة اماكن حيوية في المنطقة خاصة بالصغار.
وثمن المجلس دور وكالة الغوث ف���ي الوقوف مع السكان وتلبية 

احتياجاتهم.


