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بيت جاال : ورشة حول االرتقاء بالعمل المجتمعي 

جنين-"األيام" : نفذ المركز الفلسطيني للدراسات 

وحوار الحضارات ورش���ة عم���ل متخصصة على مدار 

خمسة أيام في مدرس���ة طاليتا قومي في بلدة بيت 

جاال ح���ول االرتق���اء بالعمل المجتمع���ي، من خالل 

تمكين وتفعيل آفاق الشراكة الشبابية، وذلك ضمن 

مشروع "جس���ور" الذي ينفذه المركز والذي يهدف 

إلى تعزيز الش���راكة الش���بابية المجتمعية وجسر 

الفجوة بين المجتمعات المختلفة وتشكيل مجموعة 

خدمات مجتمعية .

و تمح���ور النق���اش ح���ول تفعيل آفاق الش���راكة 

الشبابية من خالل تعزيز وتطوير قدرات المجموعة 

ف���ي العمل المجتمعي والتش���بيك والتنس���يق مع 

مؤسسات المجتمع المدني وتطوير دور المؤسسات 

المهمش���ة، باإلضاف���ة إلى ض���رورة تعزي���ز العمل 

التطوعي لدى الش���باب وبناء جس���م شبابي متمكن 

وفعال يس���اهم في ارتقاء المجتمع، وذلك من خالل 

تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة والعمل على تغير 

األفكار النمطية السلبية السائدة .

وعمدت الورشة إلى تعميق قدرة المشاركين فيما 

يرتبط بالقدرات التحليلية ومهارات التخطيط وعمل 

خطة سنوية لمجموعة اللجان الخدماتية المشتركة، 

باإلضاف���ة إلى دراس���ة الص���راع والعن���ف الثقافي 

والبني���وي وداللت���ه وتأثيره عل���ى المجتمع المحلي 

وآليات تعزيز الحوار الش���بابي داخل المجتمع، عدا 

عن التعرف على آلية االس���تفادة م���ن هذا الصراع 

وقدرة تحويله إلى صراع بناء.

من جانب اخر تم تحليل واقع العمل المجتمعي في 

محافظ���ة الخليل للوقوف على مكامن الخلل، والعمل 

عل���ى تحويل الطاقات الكامن���ة الى طاقات بناءة من 

خالل بناء آفاق للش���راكة الش���بابية ف���ي المجتمع 

تس���هم في تنمية المجتمعات المحلية، وتس���اهم 

في توس���يع دائرة الش���راكة في العمل المجتمعي 

برمته.

واستهدفت ورش���ة العمل مجموعة من الناشطين 

المجتمعيي���ن، به���دف بن���اء وتطوي���ر قدراته���م 

الذاتي���ة، وتطوير التكاملية ف���ي االداء المجتمعي، 

وإعادة إنتاج المكونات الشبابية في قالب اجتماعي- 

ثقاف���ي قادر عل���ى بناء جيل ش���بابي ق���ادر ولديه 

الرغبة بالنهوض بالمجتمع، وتطوير مشاركة النساء 

والفئات المهمشة في صناعة القرار المحلي .

وف���ي نهاي���ة التدريب توص���ل المش���اركون إلى 

تحديد رؤي���ة المجموعة للعمل على تعميق مفهوم 

المواطن���ة والحكم الصالح وتقبل اآلخر وتفعيل دور 

الشباب والمرأة من خالل توسيع مفهوم الشراكة.

يذك���ر أن التدريب يأتي ضمن مش���روع "جس���ور" 

الذي ينفذه المركز الفلس���طيني لح���وار الحضارات 

في محافظتي بيت لحم والخليل، بدعم من الصندوق 

اإلقليمي االجتماعي الثقافي لالجئين الفلسطينيين 

وس���كان قطاع غزة والمم���ول من ال���وزارة األلمانية 

.GIZ للتعاون االقتصادي والتنمية خالل

مشاركون في الورشة.

خالل ورشة في جامعة القدس نظمها مركز "شمس" 

الدعوة إلى إعادة النظر في قانون المطبوعات
والنشر بما يعزز حرية الرأي والتعبير

رام الله - "األي�ام": أوصى مشاركون في ورشة 
عمل عقدت ف���ي دائرة اإلعالم بجامعة القدس، 
أمس، بضرورة إعادة النظر في القانون رقم )9( 
لس���نة 1995 بش���أن المطبوعات والنشر، وإجراء 
التعديالت الالزم���ة عليه، والتأك���د من إقراره 
م���ن المجلس التش���ريعي، وأخ���ذه بالمعايير 
الدولية الخاص���ة بحماية حرية الرأي والتعبير، 
كما نص���ت عليها أح���كام القانون األساس���ي 
الدولية  والمواثيق واإلعالن���ات  الفلس���طيني، 
الخاصة بحقوق اإلنس���ان، وأن تكفل السلطتان 
التشريعية والتنفيذية عدم إصدار قوانين من 
شأنها المساس بحرية الصحافة، مع إلغاء كافة 
القوانين والقرارات المقي���دة لحرية الصحافة 

ووسائل اإلعالم كافة.  
ونظم الورش���ة مرك���ز إعالم حقوق اإلنس���ان 
والديمقراطية "شمس" تحت عنوان "الضمانات 
الدس���تورية والقانونية لحرية الرأي والتعبير" 
في إطار مساعيه الهادفة لتعزيز ونشر ثقافة 
حقوق اإلنسان في أوس���اط الشباب والشابات، 
ضم���ن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنس���ان 
وس���يادة القانون لدى ط���الب الجامعات، بدعم 
وتموي���ل من برنامج األمم المتح���دة اإلنمائي، 
حي���ث افتتحتها مي���ادة زيداني م���ن المركز 

معرفة بالمشروع وأهدافه.

وأكد أس���تاذ اإلعالم بجامعة القدس الدكتور 
أحم���د رفيق ع���وض، أن الحق ف���ي حرية الرأي 
والتعبير يعتبر من حقوق اإلنس���ان األساسية 
التي ال تق���وم قائمة أي نظ���ام ديمقراطي من 
دونه، حي���ث يعن���ي تمتع األش���خاص بالحق 
في اعتن���اق اآلراء واألف���كار والتوجهات التي 
يريدونها، دون تعرضه���م ألي ضغط أو إكراه، 
إضافة لقدرتهم على التعبير عن هذه األفكار 
والتوجهات، باس���تخدام شتى الوسائل، ودون 
وجود أي تهديد خارجي، يحد من حرية التعبير 

ونقل األفكار والمعلومات بكل حرية.  
الدس���تورية  الضمان���ات  إن  ع���وض  وق���ال 
والقانوني���ة لحري���ة ال���رأي والتعبي���ر وفق���ًا 
لتشريعات الصحافة الفلسطينية تستند إلى 
القانون األساسي، الذي تناول في مجموعة من 
مواده موضوعات حماية حرية التعبير والنشر 
وحرية الصحافة ضمن الب���اب الثاني "الحقوق 
والحريات العامة" خصوصًا  المواد من )33-9(، 
مبينًا أن هذا الباب كفل مبدأين أساسيين على 
المواطنين  التعبير لجمي���ع  األقل هما:حري���ة 
وبأش���كال متعددة، وحق إص���دار المطبوعات 

ونشرها وتوزيعها. 
وأضاف: بموجب أحكام هذا القانون األساسي 
فإنه يحظر على احد المساس بحرية الرأي، ومن 

حق كل إنس���ان التعبير عن رأيه ونش���ره سواء 
كان ذل���ك بالخطابة أو الق���ول أو الكتابة أو من 
خالل أي وس���يلة من وسائل التعبير المختلفة، 
إل���ى جانب قانون المطبوعات والنش���ر رقم )9( 
لس���نة 1995، وتضمن القان���ون )51( مادة جاء 
البعض منه���ا منس���جما تماما م���ع المعايير 
الدولي���ة الخاصة بحماية ح���ق التعبير وحرية 
الرأي والتفكير منه���ا المادتان )2( و)4( اللتان 
تعبران ع���ن رغبة ف���ي ضمان حري���ة التعبير 

وحرية إصدار المطبوعات ونشرها وتوزيعها.
وتابع: مع ذلك فقد تضمن قانون المطبوعات 
والنش���ر لس���نة 1995 مجموعة م���ن النصوص 
والم���واد الت���ي ال تنس���جم بل وتتع���ارض مع 
المعايي���ر الدولي���ة الخاصة بتوفي���ر الحماية 
لحري���ة التعبي���ر وال���رأي، فق���د اغف���ل قانون 
المطبوعات والنش���ر حرية العم���ل الصحافي، 
وذل���ك بتجاهله الف���رق بين حري���ة الصحافة 
وبين العمل الصحافي الح���ر، فالصحافة الحرة 
محصورة حريتها في دائرة النش���ر أو البث، في 
حين أن العمل الصحافي الحر يش���كل الركيزة 
األساس���ية للصحافة الح���رة، إذ ان���ه يصعب 
الحديث عن إرساء صحافة حرة دون توفير قدر 
واس���ع من الحرية واألمان والطمأنينة للعاملين 

في الصحافة.  

ولفت ع���وض إل���ى أن المواد م���ن 18 إلى 21 
م���ن القانون وضع���ت نظاما خاص���ا لترخيص 
المطبوع���ات الصحافي���ة، "علما ب���ان الصحف 
ال تحت���اج إل���ى ترخيص قبل النش���ر وهذا من 
األمور المتفق عليها في القانون الدولي، يضع 
القان���ون العديد م���ن القيود عل���ى محتوى ما 
يمكن نش���ره، وبعض هذه القيود وارد بألفاظ 
غامضة وفضفاض���ة على س���بيل المثال "على 
المطبوع���ة أن تمتنع عن نش���ر ما يتعارض مع 

مبادئ الحرية".
وق���ال "إن غي���اب التش���ريعات القانوني���ة 
الحقيقي���ة الضامنة لحري���ة الصحافة واإلعالم 
وبقاء القوانين القديمة س���ارية المفعول يعد 
عقب���ة حقيقية أم���ام تطور الصحاف���ة، وحرية 
التعبي���ر ع���ن ال���رأي "فقلما أبدى المش���رعون 
العقوب���ات  تل���ك  إللغ���اء  حقيقي���ًا  اندفاع���ًا 
المفروض���ة على جرائم النش���ر وحري���ة الرأي، 
إضافة إلى ذل���ك إيجاد الضمان���ات القانونية 
الحقيقي���ة الت���ي تكفل للصحاف���ي واإلعالمي 
العيش بكرامة وضمان حقوقه، ومن هنا فإنه ال 
بد من أن يكون هناك تشريعات قانونية توفر 
الحماية القانونية للصحافيين واإلعالميين، ما 
يعني ضرورة التفكير بصياغة مسودة مشروع 

قانون حماية الصحافيين".

رفح: الدراجات النارية تتحول إلى وسيلة
 نقل عائلية في ظل أزمة المواصالت

كتب محمد الجمل:

تحولت الدراج����ات النارية ودراجات "ت����وك توك" إلى 
وس����ائل نقل عائلية في ظل اس����تمرار أزمة المواصالت 
الناجمة عن شح الوقود خاصة "السوالر" الذي تستخدمه 

وسائل النقل العمومية.
وس���اعد التحسن الطفيف في إمدادات وقود البنزين 
في ش���يوع تلك الظاهرة وظهورها بشكل أكبر من ذي 
قبل، وبدا مش���هد نقل النساء واألطفال على الدراجات 
النارية بنوعيها مش���هدا تقليديا خاص���ة لمواطنين 
يقطنون ف���ي أماكن ريفي���ة وأحياء بعي���دة عن مركز 

المدينة.
المواط����ن "أب����و محمود" وت����ردد في ذكر اس����مه كامال 
أكد أنه كان يرفض بل ويس����تهجن ركوب النس����اء على 
الدراجات النارية، كونها ظاهرة لم يش����هدها المجتمع 
الغزي م����ن قبل، وبين أنه غير قناعته مع اش����تداد أزمة 
المواصالت وصعوبة تح����رك زوجته وأبنائه خاصة أنهم 
يقطنون منطقة بعيدة عن مركز المدينة، فحمل زوجته 
خلف����ه على مت����ن الدراجة وأخذ يوصله����ا ويعيدها إلى 
المنزل خاصة في س����اعات الذروة التي تكون المواصالت 

فيها صعبة.
وأوضح أن الدراجة التي يفكر بتغييرها وش����راء "توك 
توك" بدال منها حلت مشاكل كبيرة لعائلته وبات التنقل 

والوصول إلى منطقة أمرا سهال.

أم����ا المواطن خالد عمر فأكد أنه بالرغم من رفضه حمل 
النساء واألطفال على الدراجات فقد اضطر مرة إلى إعادة 
زوجته للمن����زل على متن الدراجة بع����د عجزه عن إيجاد 

وسيلة للمواصالت.
وأوضح أن����ه ال يفكر بإعادة نقل زوجت����ه على الدراجة 
نظ����را للخطر الذي ق����د يصيبها وانتق����ادات البعض له، 
مطالبا المواطنين بالحذر وعدم اإلكثار من حمل النس����اء 
واألطفال على الدراجات نظرا للمخاطر التي قد يتعرضون 

لها.
المواطن يوس����ف عبد الحميد أجرى بعض التعديالت 
على دراجة "توك توك" يمتلكها، وقام بتغطيتها وصمم 

لها مقاعد لتصبح وسيلة مريحة للنقل وغير مكشوفة.
وأوض����ح أن كافة تحركات����ه وتنقالته وأفراد أس����رته 
تتم بواس����طة الدراجة، وكثيرا ما يقوم بنقل أبنائه إلى 
مدارس����هم إذا عجز عن إيجاد مركبة تقلهم، مضيفا أن 
جيرانه وأصدقاءه يطلبون من����ه أحيانا أن يوصلهم إلى 

أماكن معينة.
وأش����ار إلى أن الحصول على الوقود أضحى أس����هل من 
ذي قب����ل، إال أنه يواجه صعوبات ف����ي توفيره، وكثيرا ما 
يضط����ر للوقوف ف����ي طوابير أمام المحط����ات، واالنتظار 

فترة طويلة لتعبئة دراجته.
الجدير ذكره أن قطاع غزة يش����هد اكتظاظا بالدراجات 
الناري����ة بمختلف أنواعها، بعد أن تم إدخال اآلالف منها 

عبر األنفاق.

"مفتاح"  تنظم لقاءات في برقين وعجة
حول تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية 
جنين-"األي���ام" : نظمت المب���ادرة الفلس���طينية لتعميق الح���وار العالمي 
والديمقراطي���ة مفتاح مجموع���ة من اللق���اءات التوعوي���ة والتثقيفية حول 
المواطنة وتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية وذلك في جمعية سيدات 

برقين وجمعية سيدات عجة ومركز دير غزاله النسوي .
وذكرت فرحة ابو الهيجاء منس���قة مفتاح في جنين ان هذه اللقاءات تندرج 
ف���ي اطار تعزيز المش���اركة المجتمعية والسياس���ية للم���رأة وكذلك تفعيل 
مفه���وم المواطنة الفاعلة من حيث الحقوق والواجبات واالنتماء هذا باإلضافة 
الى اهمية المشاركة في االنتخابات كشكل من اشكال ممارسة الديمقراطية، 
مشيرة الى اهمية ممارسة الحكم الرشيد – الصالح ومشاركة المجتمع المحلي 

والمؤسسات االهلية والشبابية في صناعة القرار.
وأوصى المشاركون في نهاية اللقاءات بأهمية زيادة وعي المجتمع المحلي 
ب���دوره وكذلك تكثيف اللقاءات بحيث تش���تمل على كال الجنس���ين الن ذلك 
يساعد في تغيير النظرة النمطية والتقليدية للمرأة هذا باإلضافة الى ضرورة 

تعزيز دور االعالم في نشر الوعي حول الموضوع .

جنين: اجتماع للجنة االستشارية 
الثقافية في المحافظة

جني���ن � "األي���ام": نظمت مديري���ة ثقافة جنين، أم���س، اجتماعا ف���ي مقرها للجنة 
االستشارية الثقافية في المحافظة، ولجنة تنسيق أدباء المحافظة والداخل.

وقال مدير الثقافة، عزت أبو الرب: إن هذا االجتماع خصص لالستماع لتقييم المجلس 
االستشاري الثقافي حول النش���اطات الثقافية التي تم تنفيذها، ومناقشة التحضير 
لمهرجان "جذور العودة" والذي س���تنظمه بلدية اليامون لمناس���بة ذكرى النكبة، في 
السادس عشر من الجاري، بالتعاون مع مديرية الثقافة، واتحاد الكتاب العرب في حيفا، 
ومناقش���ة الخطة الربعية الثانية، والتحضير لتنظيم زيارة للمحافظة من اجل التعرف 

على المحافظ الجديد ووضعه في صورة المشهد الثقافي في المحافظة.
وتحدث أبو الرب ع���ن مهرجان "جذور العودة"، والنجاح التي حققته مديرية الثقافة 

والمجلس االستشاري الثقافي، من خالل النشاطات الربعية للعام الحالي.
وأض���اف: إنه تم خالل الربع األول، تنفيذ النش���اطات المقررة م���ن قبل وزارة الثقافة 
بش���كل جيد، والبالغ عددها 19نش���اطا. من جهتها، تحدثت عضو المجلس االستشاري، 
الدكت���ورة عبلة الف���اري، عن هيكلي���ة المجلس المكون م���ن 21مثقف���ا يمثلون كافة 
المحافظ���ات. وقالت الفاري: إن عمل أعضاء المجلس ف���ي جنين كان متميزا في تعزيز 

المشهد الثقافي، ما حدا بعدد من المحافظات لتقليدها.

افتتاح مقر للجنة المرأة العاملة في اليامون
جنين - "األي���ام": افتتح االتحاد العام لعمال فلس���طين في محافظة جنين، 
أم���س، مقرًا للجنة المرأة العاملة في بل���دة اليامون، غرب المدينة، وذلك خالل 

زيارة قام بها وفد يمثل االتحاد لمقر البلدية.
وضم الوفد: رئيس فرع االتحاد، محمود أبو الوفا، وأعضاء من الهيئة اإلدارية، 
وممثلين عن دائ���رة المرأة؛ والذين اجتمعوا مع رئي���س البلدية عماد عباهرة 
وأعض���اء من المجلس البلدي، بحضور مس���ؤول برنامج التش���غيل الذي تديره 

وكالة الغوث الدولية في البلدة، باسم سمار.
وناق���ش المجتمع���ون عددًا من القضاي���ا التي تهم العم���ال والعامالت في 
البل���دة والمحافظة، وأبرزها ارتفاع نس���بة البطالة والفق���ر، والمضايقات التي 
يتعرض���ون لها على حواجز االحتالل من حي���ث االعتقال واإلهانة. وأكد رئيس 
البلدية، استعداده لدعم جهود االتحاد العام للعمال ولجنة المرأة العاملة في 
البلدة، من خالل تقديم مقر للجنة من أجل تنفيذ كافة النشاطات التي سيتم 
تنفيذه���ا في البلدة. أما أبو الوفا، فأكد دع���م االتحاد المطلق للجنة المرأة في 
البلدة، م���ن خالل عقد اللقاءات التثقيفية للعم���ال والعامالت، ودعم الدورات 
المهني���ة، ومتابعة كاف���ة القضايا العمالي���ة للعاملين في مناطق الس���لطة 
الوطني���ة وداخل الخط األخضر، والعمل على بناء تنظي���م نقابي عمالي فاعل، 

وتطبيق نظام الحد األدنى لألجور والعدالة االجتماعية.

محافظ طوباس يترأس االجتماع الدوري 
للمجلس التنفيذي في المحافظة

طوباس-"األي���ام" : ت���رأس محاف���ظ طوب���اس واألغ���وار 
الش���مالية، مروان طوباس���ي، أم���س، االجتم���اع الدوري 
للمجلس التنفيذي في المحافظ���ة، وذلك بحضور أعضاء 
المجل���س من م���دراء وممثل���ي المؤسس���ات الحكومية، 
وسكرتير المجلس، حسام دراغمة، ومنسق المجلس، بشار 

بني عودة.
وثمن طوباس���ي، دور أعضاء المجلس ف���ي إنجاح زيارة 
رئي���س ال���وزراء، د.س���الم في���اض، مؤخ���را، للمحافظة، 
ومش���اركتهم الفاعلة في التضام���ن والوقوف إلي جانب 

األسرى في معركتهم العادلة.
واستعرض، الوضع السياسي العام وتوجيهات الرئيس 
بخصوص تعزيز األمن واألمان وسيادة القانون، باإلضافة 

إلى انتهاكات االحتالل في األغوار الشمالية.
وتح���دث عن القرارات التي توصل���ت إليها لجنة البنية 
التحتية واللجنة االقتصادية االجتماعية وهما اللجنتان 
اللت���ان انبثقتا ع���ن المجلس التنفيذي ف���ي اجتماعاته 
الس���ابقة، مش���يرا إلى انه تم رفع توصي���ات هذه اللجان 
بخصوص أولويات االحتياجات لألغوار الش���مالية لرئيس 

الوزراء.
وتن���اول نتائج ورش���ة االحتياج���ات واألولويات لألغوار 
الشمالية والتي عقدت بالمحافظة، مؤخرا، مشيرا إلى أنه 
تم عرض هذه االحتياجات مع ممثلي الدول المانحة بغية 

بحث آليات تنفيذ هذه المشاريع واألولويات وتمويلها.
وتطرق طوباس���ي، إلى االس���تعدادات الجارية لتنظيم 
المهرجان الزراعي الثقافي في المحافظة، والمقرر إقامته 

في تموز ليتم خالله عرض مكنونات المحافظة ومنتجاتها 
الزراعي���ة والصناعية، إلى جانب إب���راز الجانب الفلكلوري 
التراث���ي الثقافي للمحافظة، عبر تنظيم أمس���يات فنية 

فلكلورية تتخلل ليالي المهرجان.
وأطلع طوباس���ي، أعضاء المجلس، عل���ى فعاليات إحياء 
الذكرى الرابعة والس���تين للنكبة، والتي دعا إلى أوس���ع 

مشاركة جماهيرية فيها.
وأكد طوباس���ي، أهمية س���يادة األمن والقانون وحفظ 
النظ���ام، مؤكدا، أن الجمي���ع تحت القانون، وأنه س���يتم 
الضرب بيد من حديد على كل من تس���ول له نفسه العبث 

بأمن الوطن والمواطن.
وش���دد عل���ى ض���رورة المتابع���ة والرقابة عل���ى عمل 
المؤسس���ات الحكومية وأدائها، ورفده���ا بما يلزمها من 
أطقم وخب���راء بغية تحس���ين األداء واالرتقاء بمس���توى 

العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
وركز على ضرورة التقيد باألنظم���ة والقوانين، وخاصة 
قانون الخدم���ة المدني���ة، ونظام التش���كيالت اإلدارية، 
والمرسوم الصادر بش���أن اختصاص المحافظين، وضرورة 
التكام���ل ب���األدوار م���ن أجل تحقي���ق أهداف الش���عب 

الفلسطيني.
وأوصى المجتمعون، بضرورة الحصول على موافقة كافة 
جهات االختصاص بشأن منح التراخيص الالزمة للمنشآت 
المستحدثة بكافة أنواعها، وتوحيد اآلليات المتبعة لدى 
جه���ات االختصاص واالتف���اق عليها من قب���ل المحافظ 

والمجلس التنفيذي بشأن تعديل أو تصويب عملها.

جانب من االجتماع.

السفير الفاهوم يبحث مع مسؤولي مقاطعة 
مورتموزيل الفرنسية التعاون المشترك

باريس -"وفا": بحث سفير فلس���طين لدى فرنسا هائل 
الفاه���وم، أمس، ف���ي لقاءات منفصلة مع مس���ؤولين في 
مقاطعة مورتموزيل الفرنسية س���بل التعاون المشترك 

بين فلسطين والمقاطعة.
والتقى الس���فير خالل زياته مدينتي نانسي وفاندوفر، 
م���ع رئي���س المجلس الع���ام للمقاطعة ميش���يل دينيه، 
ورئيس بلدية مدينة فاندوفر س���تيفان هالبو، وعدد من 
ممثلي المنطقة في مجلسي الش���يوخ والنواب، وبرئيس 

بلدية مدينة نانسي أندريه روسينو.
وتناولت اللقاءات المستجدات السياسية على الساحة 
الفلس���طينية وآف���اق العم���ل الفلس���طيني الفرنس���ي 
المشترك، والعمل البلدياتي والتبادل الثنائي بين المدن 
الفرنسية والمدن الفلسطينية، ومشاريع دعم المزارعين 
الفلس���طينيين والتعاون الثنائي بي���ن جامعات منطقة 
اللوري���ن والجامع���ات الفلس���طينية المتعلق���ة بتطوير 

الدراسات العلمية في مجال دراسات المياه.
وركز السفير في لقاءاته على قضية األسرى المضربين 
عن الطعام في السجون اإلسرائيلية، مطالبا بدور فرنسي 
وأوروبي فاعل في الضغط على إسرائيل للحفاظ على حياة 
األس���رى وضمان حريتهم باعتبارهم أس���رى حرية، داعيا 
المسؤولين الفرنسيين إلى العمل من أجل إجبار إسرائيل 

على احترام اتفاقيات جنيف في معاملة األسرى.
وعل���ى هامش اللق���اءات أطل���ق رئيس بلدي���ة مدينة 
فاندوفر، دعوة لرؤس���اء البلديات من الحزب االش���تراكي 

بض���رورة مطالب���ة الرئي���س المنتخب فرانس���وا هوالند 
بااللتزام بالبرنامج السياس���ي للحزب االشتراكي المتعلق 
بالموق���ف من القضية الفلس���طينية وض���رورة االعتراف 

الفوري بالدولة الفلسطينية.
وفي إطار فعاليات اس���بوعها التضامني المنعقد تحت 
ش���عار:'الربيع الفلس���طيني'، نظم���ت جمعي���ة التضامن 
الفلس���طينية الفرنس���ية، لق���اء جماهيري���ا ف���ي قاعة 
المكتب���ة الوطنية في مدينة فاندوفر، حضره ممثلون عن 
الجمعيات الفرنسية المهتمة بالشأن الفلسطيني، وعدد 
من المواطنين الفرنس���يين ومن ذوي األصول العربية في 

منطقة اللورين.
وقدم السفير الفاهوم خالل اللقاء شرحا حول التطورات 
ف���ي األرض الفلس���طينية وتط���ورات عملي���ات الس���الم 
المتعثرة بسبب التعنت اإلسرائيلي، وقدم شرحا باألرقام 
للنم���و المخيف للمس���توطنات الالش���رعية المقامة على 

االرض الفلسطينية.
كما تطرق السفير إلى الدور الهام الذي تلعبه الجمعيات 
التضامنية والعمل األهلي الفرنس���ي من أجل فلسطين، 
في تعزيز صمود شعبنا وإبقاء القضية الفلسطينية حية 

في الرأي العام الفرنسي.
كما زار الس���فير الفاهوم معرضا للصور الضوئية حمل 
عنوان: 'فلس���طين مقابل فلس���طين' للفنانة الفرنس���ية 
بولين بورجيه، كما شارك الكاتبة كريستين هيسل توقيع 

كتابها األخير عن غزة والمعنون 'غزة: اكتب اسمك'.

الموافقة على اعتماد طلب عضوية 
الخليل كإحدى المدن التاريخية العالمية

الخليل - "وفا": نجح���ت بلدية الخليل في الحصول 

على موافقة اتحاد الم���دن التاريخية، العتماد طلب 

عضوية مدين���ة الخليل كإحدى الم���دن التاريخية 

العالمي���ة، والذي ق���دم في كان���ون األول من العام 

الماضي، خالل أعمال المؤتمر العام السنوي لالتحاد 

في مدينة )هوي( في فيتنام نهاية نيسان الماضي.

وبعث اتحاد المدن التاريخية، أمس، رسالة لبلدية 

الخليل يؤك���د فيها موافقته عل���ى انضمام مدينة 

الخليل، واعتماده���ا عضوًا كامل الواجبات والحقوق، 

بعد أن تمت دراسة ملف المدينة المقدم من بلدية 

الخليل والتصويت عليه م���ن قبل األعضاء وحصوله 

على الموافقة الكاملة حس���ب اإلج���راءات القانونية 

المتبعة في النظم الداخلية التحاد المدن التاريخية، 

وتعتبر أول مدينة فلسطينية تنضم لقائمة أعضاء 

االتحاد.

ويض���م االتحاد، الذي يعتبر تجمع���ًا دوليًا للمدن 

التاريخية ف���ي العالم، 93 مدين���ة تاريخية من 54 

دولة، ويهدف إلى تعزيز العمل المش���ترك من أجل 

حماية المدن التاريخي���ة وتبادل الخبرات للنهوض 

به���ا وتنميتها كم���وروث ثقافي وإنس���اني عالمي 

للبشرية جمعاء.

وأوضح رئي���س بلدية الخليل خالد العس���يلي، أن 

أهمية انضم���ام مدينة الخليل لالتح���اد تكمن في 

إضافة اسم فلسطين كإحدى الدول كاملة العضوية 

ف���ي اتحاد يضم 54 دولة ما يعزز دعم توجه القيادة 

الفلس���طينية نحو تثبي���ت الحق الفلس���طيني عبر 

المؤسس���ات األممية والدولية ووضع اسم فلسطين 

كدولة بكامل الحقوق الواجبات ورفع علم فلس���طين 

بجانب أعالم دول العالم الحر األخرى.

وق���ال، إن موافقة االتح���اد على انضم���ام مدينة 

الخليل، هو بمثابة خطوة جديدة ومتقدمة نحو وضع 

المدينة على خارط���ة المواقع العالمية، والتاريخية، 

والسياحية، وهو نجاح لجهود حماية مدينة الخليل 

وقلبه���ا من سياس���ات التغيي���ر والتهوي���د التي 

تنتهجها س���لطات االحتالل بحق تاريخ ومقدسات 

وآثار، يش���هد العال���م أجمع ومؤسس���اته المهنية 

بأحقية تربعه على سلم المواقع األثرية والتاريخية 

واإلنسانية في العالم.

وبين أن االنضمام لالتحاد يجس���ر ويمهد الطريق 

نح���و تس���جيل البلدة القديم���ة م���ن المدينة على 

قائمة الت���راث العالمي، وتعزيزه���ا بخطوات دولية 

موازية وتحقيق ضغوط قوية على "اليونس���كو" نحو 

إقرار ح���ق الفلس���طينيين، باعتماد ملف���ات المدن 

الفلس���طينية لما تحمله من تاريخ إنساني يوازي إن 

لم يتعد كثيرًا من المواق���ع العالمية المدرجة على 

قائمة التراث العالمي في "اليونسكو".

ودعا العس���يلي، العالم الح���ر والباحثين عن حفظ 

التاريخ والحقوق إلى دعم مش���روع تسجيل الخليل 

عل���ى قائم���ة الم���دن التاريخية لدى "اليونس���كو"، 

وق���ال، "إن الطري���ق اآلن أقص���ر م���ن أي وقت مضى 

فنحن نقترب بثبات نح���و قبول ملف الخليل بعد أن 

حصلت فلس���طين على العضوية الكاملة في منظمة 

"اليونسكو"، والتي كانت تعتبر العقبة الكبرى أمام 

قبول ملفات المدن الفلسطينية.

مجلس تنمية االقتصاد يطلق مسابقة 
خطط األعمال في بيت لحم 2012 

بي���ت لحم – "األيام": أطلق مجلس تنمية االقتصاد المحلي في محافظة بيت 
لحم من خ���الل جمعية التنمي���ة المجتمعية والتعليم المس���تمر - بيت لحم 
مسابقة خطط األعمال الثانية في محافظة بيت لحم، والتي ستعقد في الفترة 

بين أيار وكانون األول 2012.
وتس���تهدف المس���ابقة طالب وخريجي الجامعات التالية: جامعة بيت لحم، 
جامعة فلس���طين األهلية، جامعة الق���دس المفتوحة الذي���ن يطمحون ببدء 
مش���اريعهم الخاصة، كما تستهدف المسابقة أصحاب المشاريع القائمة في 

محافظة بيت لحم من القطاع الخاص الذين يطمحون بتوسيع أعمالهم.
يذكر أن الهدف العام للمسابقة هو تشجيع الريادية كخيار مهني مستقبلي 
في إطار الس���عي لتقليل مس���توى البطالة والحد من الفق���ر. ومن المتوقع أن 
يش���ارك أكثر من 200 ريادي وريادية في المس���ابقة بينما سيتم الوصول إلى 
أكثر من 5000 طالب وطالبة. وينظم المسابقة مجلس تنمية االقتصاد المحلي 
في محافظة بيت لحم والذي يضم في جمعيته العامة 54 مؤسسة وفي هيئته 
اإلدارية 13 من ابرز مؤسس���ات محافظة بيت لحم من القطاعات العام والخاص 
واألهلي، بدعم م���ن برنامج تطوير القطاع الخاص التاب���ع والممول من الوزارة 
األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية، وبالشراكة مع وزارة االقتصاد الوطني 
الفلس���طيني وبتنفيذ من جمعي���ة التنمية المجتمعية والتعليم المس���تمر 
وبالش���راكة مع جامعة بيت لحم، جامعة فلس���طين األهلي���ة، جامعة القدس 

المفتوحة وغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم.


