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الشروع بإعادة إعمار مساكن للبدو
غـرب رام الـلـه هـدمـهـا االحـتـالل

رام الل����ه - "وفا": أعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، أمس، عن 
البدء بإعادة إعمار مس����اكن البدو غرب رام الله، في منطقة عين أيوب، 

بتعليمات من الرئيس محمود عباس.
وكان����ت قوات االحت����ال هدمت أكثر من 15 مس����كنا تع����ود للبدو، 

للسيطرة على األرض واستكمال التوسع االستيطاني.
وبينت المحافظ أنه ومنذ اللحظة األولى للحدث أمر الرئيس عباس بمباشرة 
العمل على إعادة إعمار المس����اكن وتقديم المس����اندة لبدو المنطقة، لتعزيز 

صمودهم أمام مخططات االحتال وحماية األرض من االستياء عليها.

وأشارت إلى أنه بعد مرحلة إعادة اإلعمار سيتم التعامل مع الحاالت 
الفردية وتقديم الدعم الازم لها في مجاالت الصحة والتعليم، مثمنة 
جهود طواقم الهال األحمر والمتطوعين الذين س����ارعوا منذ اللحظة 

األولى إلى مساعدة األسر المتضررة.
يذك����ر أن عملية إعادة اإلعم����ار تجرى بالتعاون م����ع مكتب االتحاد 
األوروبي للمساعدات اإلنسانية 'ايكو'، كما أن عدة مؤسسات ستساهم 
في تحس����ين الوضع المعيشي للسكان وتطويره، بالتنسيق مع جهات 

االختصاص في مؤسسات السلطة.

مساكن البدو التي هدمها االحتالل.

رام اللــه: ورشــة لمديري المــدارس حول
تعزيــز مفاهيم الحكم المحلي لدى الطلبة

رام الل���ه - "األي��ام": عق���دت وزارتا الحكم المحل���ي والتربية 
والتعليم العالي، في رام الله، أمس، ورشة عمل لمديري المدارس 
المش���اركة في مشروع "تعزيز مفاهيم الحكم المحلي لدى طلبة 
المدارس"، البالغ عددها 60 مدرسة موزعة على مديريات التربية 
في محافظات الضفة، بمش���اركة مدير عام اإلش���راف والتأهيل 
التربوي في وزارة التربية ثروت زيد، ومديرة التدريب في اإلدارة 

العامة لإلشراف د. سهير قاسم.
وأك���د زيد الدور الحيوي لمدير المدرس���ة ف���ي تطوير البيئة 
والعملي���ة التعليمي���ة – التعلمية في المدرس���ة، واس���تثمار 
الموارد المتاحة في المدرس���ة والمجتمع المحلي، مش���يرًا إلى 
الش���راكة بين المدرسة والهيئة المحلية، وأن الهيئات المحلية 
كانت شريكًا في تنفيذ مش���اريع تربوية في المدارس لمشروع 

المواطنة والمساءلة المجتمعية.
وش���دد على أهمية بناء جس���ور التواصل بين المدرسة والهيئة 
المحلية، واس���تثمار الكادر الترب���وي الموجود في المجتمع المحلي 
ومجال���س أولياء أمور الطلب���ة، وبناء مجالس التعلي���م المجتمعية 
لدروها ف���ي دعم العملي���ة التعليمية وتطويرها، وإع���داد الطالب 
الفاعل والمش���ارك في تطوير مجتمعه مسلحًا بقيم المواطنة التي 
تعزز الوالء واالنتماء وتنعكس في ش���كل ممارسات عملية، بهدف 
رفع درجة الوعي لدى كل مدير المدرس���ة ورؤساء الهيئات المحلية 
في تجس���يد العاقة بين الطرفين في أعمال وممارسات تتجه نحو 
تنمية المجتمع المحلي والمواطن، وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما.

من جهته، تحدث جمال س���الم من "التربية" عن المراحل التي 
مر بها المش���روع منذ انطاقته في أيار الماض���ي، ابتداًء بعقد 
اللق���اءات المناطقي���ة في رام الل���ه ونابلس وجني���ن والخليل، 
وتدريب رؤس���اء وأعضاء الهيئات المحلية المستهدفة، إضافة 
إلى تدريب المعلمين في المدارس المس���تهدفة على مفاهيم 
الحك���م المحل���ي، وآليات تنفيذ المش���اريع المس���تهدفة بين 
المدرس���ة والهيئ���ة المحلية، وق���ال: يعد هذا اللق���اء لمديري 
الم���دارس انطاقًا من قناع���ة وزارتي الحكم المحل���ي والتربية 
التعليم بدور مدير المدرسة المهم في إنجاح المشروع، وتعزيز 
الش���راكة والتع���اون مع الهيئ���ة المحلية، الذي يب���دأ خطواته 

العملية مع بداية الفصل الدراسي الثاني المقبل.
وتم خال الورش���ة تقس���يم المتدربين إلى مجموعات، شرح 
خالها أحمد خالد ومصطفى صاح اإلطار الدس���توري والقانوني 
لعمل الهيئ���ات المحلية، ومقومات تل���ك الهيئات وتصنيفها 
ومرجعياته���ا، ومس���ؤولية وزارة الحك���م المحل���ي، إضافة إلى 
هيكلية تل���ك الهيئات المحلية وتنظيمه���ا اإلداري وإجراءات 
الرقابة تجاه مجالس الهيئات المحلية، وكذلك إيرادات ونفقات 

الهيئات المحلية والموازنة والميزانية والتقارير المالية.
وعرض جمال س���الم ومجدي معمر عل���ى المجموعات مفهوم 
المواطن���ة والتربية على المواطنة، ودور المدرس���ة في التربية 
عل���ى المواطن���ة، وكذل���ك دور مدير المدرس���ة في المش���روع 

والمشاريع الطابية.

بـيـت لـحـم: احـتـفـال لـتـكـريـم
مديري ومعلمي مدارس نحالين

بي����ت لحم - "األيام": نظم مجلس ق����روي نحالين احتفاال لتكريم 
مديري ومعلم����ي القرية، بالتعاون مع مجل����س اولياء االمور، تحت 

رعاية مديرة تربية بيت لحم نسرين عمرو.
وحضر الحفل عبد الله ش����كارنه مدير تربية بيت لحم الس����ابق، 
ورئي����س المجلس القروي ابراهيم ش����كارنه، ورئيس مجلس اآلباء 
ناجح غياظة، ورئيس قس����م االنش����طة فايز جعارة، ورئيسة قسم 
العاق����ات العامة خل����ود دراس، ومديري ومعلمو م����دارس القرية 

وأولياء االمور.
وعبرت مديرة التربية والتعليم في كلمتها عن شكرها، لكل من 
س����اهم في انجاح الحفل الذي يكرم ثلة من ابناء ش����عبنا ساهمت 
في زرع القيم الوطنية والدينية والمثل العليا في نفوس طلبتهم 
عل����ى الرغم من الظ����روف الصعبة الت����ي عانوا منه����ا، آملة ايفاء 

المعلمين حقوقهم ألن مهنة التعليم هي أصل جميع المهن.
ونوهت عمرو الى ان مهمة التربية والتعليم ليس����ت حكرًا على 
وزارة التربية والتعليم فقط، وإنما هي مس����ؤولية المجتمع بكافة 

اطيافه، مش����يدة باأليادي البيضاء التي ساهمت في بناء وتشييد 
الصروح العلمية التي ساهمت في تخريج العديد من الشخصيات 

القيادية التي نعتز بها.
كم����ا هنأ ش����كارنه اس����رة التربي����ة والتعلي����م، بي����وم المعلم 
الفلس����طيني، كونه اساس المجتمع والمسؤول عن تربية وتوجيه 

االبناء.
وف����ي كلمة مجلس اآلب����اء اثنى غياظ����ة بالتع����اون المثمر بين 
المجلس القروي ومجلس اآلباء ومديري المدارس، والتي س����اهمت 

في دعم االبداعات الطابية وتحقيق االهداف التربوية.
وألقت المربية ندى رومي مديرة مدرس����ة بنات نحالين الثانوية 
كلمة مدي����ري المدارس عبرت فيها ع����ن امتنانها لكل من مديرة 
التربي����ة والتعليم والمجلس القروي ومجلس اولياء االمور ومجلس 
اآلباء لجهوده����م في انجاح ه����ذا االحتفال، الذي يك����رم المعلم 
الفلس����طيني الذي حمل على عاتقه تعليم االجيال على الرغم من 

الظروف التي عانى منها بسبب االحتال.

محـافظ قلقيلية ينفي مصادرة
أطـنـان مـن الـلـحـوم الـفـاسـدة

قلقيلية � "األيام": قال محافظ قلقيلية رئيس لجنة السامة العامة 
اللواء د. عبدالله كميل: إن ما نش����ر في وسائل اإلعام عن ضبط أطنان 
من اللحوم الفاس����دة، غير دقيق، وان ما ت����م ضبطه هو ""600 كغم و " 

400 " كغم تم التحفظ عليها الى حين الفحوص.
وش����دد المحاف����ظ في بيان صحاف����ي، امس، صدر ع����ن مكتبه خال 
االجتماع الطارئ للجنة الس����امة العامة، على ضرورة توخي الدقة في 
نقل المعلومات والعودة للمرجعيات الرسمية قبل نشر أي خبر يتعلق 

بمثل هذه المواضيع.
واضاف: أن كافة مؤسسات المحافظة تعمل معا للقضاء على المواد 
الفاس����دة ومنع ترويجها في أس����واقنا، وهذا ال يعني التخبط في نقل 

األخبار مما يؤدي إلى اإلضرار بالمصلحة الوطنية واالقتصاد المحلي .
م����ن جهة ثانية، أكد اللواء كميل على س����يادة القانون واس����تقال 
القض����اء، مثمن����ا الجهود الت����ي تقوم بها مؤسس����ة القض����اء ممثلة 

بالمحكمة والنيابة في إرس����اء دعائم تنفيذ القانون في كافة القضايا 
المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين.

ج����اء ذلك خال زيارت����ه للمحكمة ولقائه رئي����س المحكمة خالد ابو 
خديجة وقضاة محكمة الصلح والبداية، ورئيس النيابة مقداد حطاب .

وتط����رق المحافظ الى موض����وع المخدرات الذي هو حديث الس����اعة 
في محافظ����ة قلقيلية، مؤكدا على ضرورة ان يكون هنالك قانون رادع 
لكل من تس����ول له نفسه تدمير شبابنا، مثمنا الجهود التي تقوم بها 

المؤسسة األمنية بماحقة تجار المخدرات في المحافظة. 
وشدد المحافظ على تطبيق اش����د العقوبات على كل من يقوم ببيع 
البضائع الفاسدة وبضائع المس����توطنات، مطالبا من الجميع التكاتف 

لمحاربة الظواهر السلبية في المحافظة .
وجرى خال اللقاء مناقش����ة العديد من القضايا التي تتعلق بس����ير 

العمل في المحكمة.

طالبوا بالموافقة على إقامته في "السرايا" أو "الكتيبة"

غــزة: الفتحاويون يتطلعون إلى تكــرار نجاح مهرجان االنطالقة العام الماضي
كتب عيسى سعد الله:

يتطلع الجمهور العريض لحركة فتح في قطاع غزة هذه األيام إلى تكرار االحتفال 
بذكرى انطاقتها العام الماضي، الذي شهد أكبر حشد جماهيري في تاريخ القطاع، 
ويستعد هذا الجمهور إلى ذلك في حال وافقت الحكومة المقالة وحركة حماس على 

السماح لحركة فتح بإحياء ذكرى االنطاقة التي تحل، األربعاء المقبل.
وتنظر الجماهير إلى س���احة السرايا وس���ط مدينة غزة بفخر كونها احتضنت 
أكبر تجمع بشري شهدته المدينة لاحتفال بذكرى انطاقة الثورة الفلسطينية 

المعاصرة العام الماضي.
ويترقب الش���اب رائد أبو زايد، الذي وقف يتأمل س���احة السرايا من الرصيف 
الغربي المقابل لها أن توافق حركة حماس على إقامة المهرجان في هذا المكان، 

ليعود إليه وأسرته كما فعلوا قبل نحو عام.
ويتوق أبو زايد المناصر لحركة فتح إلى تكرار اإلنجاز الفتحاوي غير المس���بوق 
بحشد جماهيري فاجأ في حينه أنصار "فتح" وقياداتها قبل سواهم من األطراف، 
مش���يرًا إلى استعداده ونظرائه من نش���طاء الحركة للقيام بما هو مطلوب منهم 

لتحقيق إنجاز مماثل هذا العام.
أما الناش���ط الفتحاوي الش���اب نهاد أبو عقل فقد أعرب ع���ن مخاوفه من عدم 
موافق���ة حركة حماس عل���ى إقامة المهرجان على أرض الس���رايا بذريعة القيام 

بتعش���يبها وإجراء بع���ض عمليات البناء والتطوير فيها، مش���يرا إلى ش���عوره 
بالتشاؤم إزاء س���ماح حماس بإقامة المهرجان، بعد أن فوجئت باألعداد البشرية 

الهائلة التي شاركت في حفل االنطاقة العام الماضي.
وتعقيب���ًا على رفض حركة حماس إقامة المهرجان في س���احة الس���رايا التي 
تعتبر من أكبر س���احات المدينة، وتليها س���احة الكتيبة أكد الناشط الفتحاوي 
إبراهي���م عل���وان إص���رار حركة فتح عل���ى إقام���ة المهرجان في إح���دى هاتين 

الساحتين وعدم القبول بإقامته في مكان آخر.
وق���ال عل���وان إن "حم���اس" ترغب م���ن خال إقامته ف���ي مكان آخر في إفش���ال 
المهرجان بع���د صدمتها من نجاح المهرجان الماضي، مش���يرًا إلى توقعه وتوقع 
معظم أنصار "فتح" رفض "حماس" السماح بإقامة المهرجان في إحدى الساحتين.
وتخش���ى الطالبة الجامعية هناء س���الم م���ن مماطلة حم���اس ورفضها إقامة 
مهرج���ان االنطاقة هذا العام، في ظل عدم ظهور بوادر في س���احة الس���رايا أو 

استعدادات لهذه المناسبة.
وقالت س���الم التي وقفت تراقب الس���احة تحت أش���عة الش���مس مع عدد من 
نظيراته���ا الطالبات إنها تتمنى أن تعود لرؤية التزيين واالحتفاالت الش���عبية 
التي س���بقت يوم االنطاقة، الفتة إلى أنه���ا لم تتمكن يومذاك من االقتراب من 

الساحة بسبب االكتظاظ البشري الهائل.
وأشارت سالم التي تسكن حي الشيخ رضوان شمال المدينة إلى نيتها القدوم 

مبك���رة إلى االحتفال إذا ما وافقت حماس على إقامته في المكان، خصوصًا وأنها 
اكتفت بمتابعة ما يجري عن بعد أكثر من 300 متر من الساحة العام الماضي.

وأجمعت وسائل اإلعام والمراقبون على أن مهرجان انطاقة فتح العام الماضي 
أكبر تجمع بشري يشهده قطاع غزة على مدار تاريخه، وذهبت التقديرات إلى أن 

عدد المشاركين تجاوز نصف مليون مشارك.
يش���ار إلى أن آمال حم���د عضو اللجن���ة المركزية لحركة فت���ح أعلنت أول من 
أم���س عن مماطلة حركة حماس في الس���ماح لحركة فتح بإقامة احتفال بالذكرى 
التاسعة واألربعين النطاقتها، وأكدت في تصريحات صحافية أن حماس تمارس 
التس���ويف الحقيقي في ه���ذه القضية قبل أيام من ذك���رى االنطاقة في األول 
من الش���هر المقبل، وترفض بشكل مطلق الس���ماح للحركة بإقامة االحتفال في 
ساحة السرايا أو الكتيبة بمدينة غزة، معتبرة أن حماس تريد دفع فتح إلى إقامة 
االحتفال في مكان بعيد مثل مستوطنة "نتساريم" السابقة إلعطائها إذنا بذلك.
وقالت إن مس���ؤولين من حركة حماس أبلغوا فتح أن إقامة االحتفال في ساحة 
الكتيب���ة والس���رايا غير واردة، وأنهم يمك���ن أن يفكروا في الس���ماح لنا بإقامة 
االحتفال على أراضي مس���توطنة "نتس���اريم" المخاة، وهو م���ا ترفضه فتح ألن 
الم���كان بعيد ع���ن الناس وال توجد في���ه مقومات إقامة المهرج���ان مثل المياه 
والكهرباء والمس���تلزمات الحياتية الازم توفرها في ظل وجود أعداد هائلة من 

المشاركين.

افتتاح مســتوصف صحي في اليامــون بتمويل من "األعمال اإلماراتية"
جنين - محمد باص: احتفلت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية، أمس، بافتتاح مس���توصف 
الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم الصحي ف���ي بلدة اليامون غربي جني���ن، لصالح الجمعية 
العلمي���ة الطبية في بيت المقدس، وذلك خال احتفال نظمته في مقر المس���توصف، تحت 

رعاية الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ورئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد الله.
ونظ���م حفل االفتتاح، بحض���ور محافظ جنين، اللواء طال دوي���كات، ممثا عن الرئيس أبو 
م���ازن، ووزير الصح���ة، الدكتور جواد عواد، ممثا ع���ن رئيس الوزراء، وس���فير دولة اإلمارات 
العربي���ة المتحدة، أحمد الطنيجي، ومف���وض هيئة األعمال الخيري���ة اإلماراتية في الضفة 
الغربية، إبراهيم راشد، وعدد من النواب، وممثلين عن المؤسسات الرسمية واألهلية، وحشد 

من أهالي البلدة.
وأش���اد وزير الصحة في كلمت���ه بالدعم اإلماراتي المتواصل ل���كل القطاعات في المجتمع 

الفلسطيني، وفي المقدمة منها القطاع الصحي.
وأك���د ع���واد، أن الحكومة تولي القط���اع الصحي أهمي���ة خاصة وتضعه على رأس س���لم 

أولوياتها، بالتوازي مع قطاعي التعليم واألمن.
وأش���ار إلى أن األيام القليلة القادمة، ستشهد البدء بتطبيق القرار الذي اتخذته الحكومة، 
مؤخرا، ويقضي بتفريغ الكادر الصحي الحكومي، وضمان عدم االزدواجية في تقديم الخدمة 
الصحي���ة، وذلك بهدف ضم���ان تقديم الخدمات الصحية األمث���ل للمواطنين، وتوفير أجواء 

البحث الصحي، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي.
ورك���ز على حرص وزارة الصحة إعطاء المجال للمنظمات غير الحكومية والعاملة في القطاع 
الصحي، والتي له���ا دور تكميلي لوزارة الصحة في تقديم الخدم���ات، مؤكدا، التزام الوزارة 
والحكومة دعم تلك المنظمات في جهودها الرامية إلى تقديم الخدمات الصحية والوقائية، 
وخدمات الرعاية الصحية األولية للمواطنين، ونش���ر الوعي الصحي، واالس���تجابة الحتياجات 

المجتمع.
وق���ال ع���واد: "إن الخدمة الصحية حق لكل مواطن وليس���ت هبة من أح���د، ونحن ملتزمون 
باالستمرار في تطوير القطاع الصحي، وتحقيق المزيد من اإلنجازات النوعية، وعلى استعداد 

تام للتعاون مع الجميع من أجل تقديم الخدمات الصحية األمثل للمواطن".
من جهته ش���دد دويكات على حرص السلطة الوطنية على االس���تمرار في بناء مؤسسات 
الدول���ة، وتوفير خدمة األمن واألم���ان للمواطن، وتعزيز ثقافة الس���لم األهلي في المجتمع، 

والدفاع عن المشروع الوطني، وتوحيد الصفوف في مواجهة كل التحديات.
وفي كلمته أشار الطنيجي، إلى العاقات الفلسطينية - اإلماراتية المتميزة، والتي قال في 

كلمته، إنها تشكل نموذجا نوعيا للعاقات ما بين الدول العربية.
وق���ال: "إن دولة اإلمارات العربية المتحدة، تحرص على االس���تمرار في تقديم الدعم لكل 
أطياف الش���عب الفلس���طيني الذي يس���عى من أجل نيل حقوقه الوطنية المش���روعة وبناء 

مؤسسات دولته".
وركز الطنيجي، على أهمية مستوصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصحي في تقديم 
خدم���ات الطب العام وعدد من التخصص���ات الطبية، باإلضافة إلى خدمات األش���عة والعاج 
الطبيع���ي للمرضى والكبار، معتبرا، إقامة هذا المس���توصف، بمثابة خطوة مهمة في طريق 

تحقيق التنمية الفلسطينية، وتحقيق مستقبل واعد على هذه األرض المباركة.

مشاركون في حفل افتتاح المستوصف، امس.               )عدسة : "األيام"(

أما راش���د، فق���ال: "إن هذا المس���توصف، يعتبر بصم���ة إماراتية 
جديدة، ورس���الة محبة وإخاء للشعب الفلس���طيني من دولة اإلمارات 

العربية المتحدة".
وبين أن تكاليف المس���توصف األولية، بلغت نص���ف مليون دوالر 
أميرك���ي، ونفذ بدعم من الجهات المانحة، مؤسس���ة محمد بن راش���د 
آل مكت���وم، وهيئة األعم���ال الخيرية اإلماراتية، والتي أش���رفت على 

المشروع الذي تستفيد منه الجمعية العلمية الطبية.
وأضاف راش���د، إن الجهات المعنية، باشرت بتأسيس المستوصف 
في العام 2007، ويقع على مس���احة إجمالي���ة أكثر من 600 متر مربع، 
وهو بناء مس���تقل يتكون من طابق واحد عل���ى أن يصار إلى تحديثه 
وإضافة أقسام أخرى في سنوات الحقة، ويخدم أكثر من 50 ألف نسمة 
موزعي���ن على أكثر من عش���رة تجمعات س���كانية متقاربة في الجهة 

الغربية من مدينة جنين.
وأوضح أن المس���توصف يقدم خدماته للجمهور بأسعار رمزية بما 
يتناسب مع دخل الفرد في تلك التجمعات السكانية الفقيرة، وتشمل 
خدماته الطب العام، والفحوص المخبرية، وتقديم الدواء، واألش���عة، 
والع���اج الطبيعي والبيتي للمرضى كبار الس���ن، والعناية الس���نية، 

باإلضاف���ة إلى أقس���ام الباطني، واألن���ف واألذن والحنج���رة، والعظام 
والنسائية، وتمتد ساعات دوام المستوصف على مدار 24 ساعة يوميا.
وتابع إن المس���توصف يقدم خدم���ات إس���عافية وطبية وعاجية 
أخرى، مثل دورات في اإلسعاف األولي، وإقامة األيام الطبية المجانية، 
وتقدي���م ال���دواء المجاني للفق���راء، واألي���ام العاجي���ة التثقيفية 
والتوعي���ة، وتوزيع ع���دد من الكراس���ي لحاالت مرضية مس���تعصية 
وفقي���رة، وإقامة اإلفط���ارات الرمضانية للفقراء، وتوزي���ع زكاة الفطر 
والمال للفقراء والمهش���مين والمعاقين وغيره���م الكثير من الفئات 

التي تستحق المساعدة.
م���ن جانبه، وصف رئيس الجمعية العلمي���ة الطبية لبيت المقدس، 
الدكتور سلطان الريماوي، هذا المستوصف، بأنه إنجاز طبي مهم في 

إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي.
وتح���دث في االحتف���ال، رئيس بلدية اليامون، غس���ان س���مار، في 
حين ألقى كلم���ة المتبرعين ب���األرض، نزار س���مودي، وتخللته فقرة 
زجلية للفنان نور الدين أبو الهيجاء، وأخرى ش���عرية للش���اعر سمير 
أبو الهيجاء، وتكريم عدة ش���خصيات، وتسليم مفاتيح المستوصف، 

وزراعة شجرة في ساحته الرئيسة، والقيام بجولة في داخله.

اكميل : تجريف االحتالل أراضي
زراعية في قلقيلية جريمة منظمة
قلقيلي���ة - "األيام": وصف محافظ قلقيلية الل���واء د. عبدالله كميل ما قامت 
به قوات االحتال من تدمير لألراضي الزراعية جنوب قرية رأس عطية؛ وإغاق 

مداخل قرية عزون عتمة باإلجرام المنظم تجاه كل ما هو فلسطيني.
وش���دد اكميل في بيان صحافي أمس على ضرورة اتخاذ موقف دولي واضح 

تجاه ما يقوم به الجيش اإلسرائيلي والمستوطنون.
وقال المحافظ: "إننا فوجئنا صباح اليوم )الخميس( بقيام الجيش اإلسرائيلي 
بتجري���ف 8 دونمات زراعي���ة من أراضي قرية رأس عطية وس���رقة األش���جار 
الموجودة فيها"، مش���ددا أن ه���ذا األمر جريمة تضاف إلى سلس���لة الجرائم 
اإلس���رائيلية بحق المواطني���ن، وهذا يعبر عن اإلجرام المنظم الذي تمارس���ه 

إسرائيل يوميا بحق المواطنين.
وأكد المحافظ أن حكومة اليمين المتطرف في إس���رائيل تسابق الزمن لخلق 
أمر واقع جديد على األرض يدمر أية فرصة للسام، مطالبا المؤسسات الدولية 
والمؤسس���ات التنموية تقديم مش���اريع عاجلة للمناطق التي تخوض تحدي 

وطني يومي مع االحتال وصراعا مع المستوطنين.

"التعليم العالي" تناقش ملفات 
تتعلق بمعادلة الشهادات الجامعية

رام الله - "األي�ام": ناقش وزير التربية والتعليم العالي علي زيدان أبو زهري، 
عددًا من الملف���ات المتعلقة بمعادلة الش���هادات الجامعية، وتمت الموافقة 
على معادلة عدد من الش���هادات ورفض بعضه���ا، إضافة إلى تأجيل البت في 

أخرى.
وأش���ار أبو زهري، خال اجتم���اع اللجنة العلي���ا لمعادلة الش���هادات التي 
يترأس���ها، ف���ي رام الله، أم���س، إلى أنه يت���م اإلعداد لنظام جدي���د لمعادلة 
الش���هادات؛ تم عرضه على عدد من المختصين لدراس���ته وإبداء الماحظات 
الازمة عليه، وس���تتم مناقش���ته مع الدائرة القانونية في مجلس الوزراء في 

سبيل إقراره.
وأوضح أن النظام الجديد س���يعالج العديد من المسائل الشائكة والمتعلقة 
بمعادلة بعض ش���هادات الطلبة، مبينًا أنه سيتم من خال النظام الجديد سد 

أي ثغرات ُوجدت في النظام المطبق حاليًا.

ندوة في الخليل تبحث آليات تفعيل 
نظام المساءلة والشكاوى في الشرطة

الخلي���ل – "األي�����ام": نظم مركز إعام حقوق اإلنس���ان والديمقراطية 
"ش���مس" في الخليل، أم���س، ندوة حول "آليات تفعيل نظام المس���اءلة 
وآليات الش���كاوى في الشرطة"، بمش���اركة مدير ديوان المظالم وحقوق 
اإلنس���ان في الش���رطة المقدم ردينة بني ع���ودة، والمحاضر في اإلعام 

نضال أبو عياش ومدير المركز عمر رحال.
وقال����ت المقدم بني ع����ودة في مداخلته����ا خال الن����دوة، التي نظمت 
بدعم م����ن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وحضرها العش����رات من ممثلي 
المؤسس����ات الحكومية واألهلية والمواطنين، إن����ه ال حصانة لمن ينتهك 
حقوق اإلنسان، وأن ديوان المظالم في الشرطة لم يأت كخطوة "تجميلية"، 
وإنما لقناعة راس����خة بأن رؤية ورسالة الش����رطة تقوم على حماية الحقوق 
والحريات، مؤكدة أن كل ش����كوى يقدمها المواطن ضد عناصر من الشرطة 
تحظى بالمتابعة واالهتمام، فيما س����يقوم الديوان بإعداد مدونة السلوك 
وأخاق الشرطة الشهر القادم؛ لتحديد مسلكيات الشرطة أثناء التفتيش 

والتحقيق والضبط وبما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.
م���ن جهته، أكد أبو عياش أهمية تس���هيل وص���ول الصحافيين إلى 
المعلوم���ات المتصلة بأية انته���اكات ضد المواطنين، مش���يرا إلى أن 

أفضل وس���يلة للتواصل بين الش���رطة والجمهور هي وس���ائل اإلعام، 
بم���ا في ذلك لتعزيز احترام القانون والمحافظة على س���يادته والرقابة 
اإليجابية والش���فافية والنزاهة والمس���اءلة والمحاسبة؛ وإلرساء دعائم 

العدل المنشود وتحقيق الحكم الرشيد وحفظ هيبة الشرطة.
ب���دوره، بين رحال أن هدف الندوة المس���اهمة ف���ي تقليص الفجوة 
القائمة بين المواطنين والمؤسسة الشرطية، بما في ذلك عبر االستماع 
إلى ش���كاواهم واإلجابة عن تس���اؤالتهم، الفتا إلى أن وظيفة المؤسسة 
الش���رطية في الدول الديمقراطية هي حماية الحقوق والحريات العامة، 

وتعزيز السلم األهلي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وفي ختام الندوة أوصى المش���اركون فيها بضرورة توعية المواطنين 
بحقوقهم، وتوعية رجال الش���رطة بواجباته���م، وبإيجاد آليات واضحة 
في اختيار منتسبي المؤسسة الش���رطية وبناء قدراتهم، وبتعزيز دور 
اإلعام في المساءلة للمؤسسة الشرطية، وفي حماية الحقوق والحريات، 
وبتحري دقة التقارير الطبية المقدمة للش���رطة، وبإنش���اء فرع لديوان 
المظالم وحقوق اإلنسان في محافظة الخليل، وبتقديم منتهكي حقوق 

اإلنسان من منتسبي الشرطة إلى محاكمات عادلة وعلنية.

مدير مركز القدس الدولي في روسيا 
يـطـلـع علـى األوضـاع الـفلـسطـينـيـة

رام الله � "وف�ا": أطلع رئيس ديوان الرئاسة حسين األعرج، مدير مركز الدفاع 
عن القدس في روس���يا، ونائب رئيس مركز دبلوماتيكا الكس���ندر بريديكوف، 
خال لقاء في مقر الرئاس���ة برام الله، أمس، على آخر مس���تجدات األوضاع في 

األرض الفلسطينية، ومعاناة المواطنين جراء االحتال وإجراءاته األحادية.
وأش���ار األعرج إلى ما تتعرض له مدينة الق���دس المحتلة من تهويد 
واس���تياء على األراضي وتضييق على أهالي المدينة المقدسة، مشيدًا 
بمواقف روسيا الداعمة للشعب الفلس���طيني وقيادته، ومؤكدا ضرورة 
استمرار هذه المواقف اإليجابية وتعزيزها من خال دعم بناء مؤسسات 

الدولة الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة.

م���ن جهته، أوض���ح بريديك���وف أن زيارته تهدف إل���ى االطاع على 
أوضاع الشعب الفلسطيني، على ارض الواقع، خاصة في مدينة القدس، 

واإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة لتغيير معالم المدينة المقدسة.
وأشار إلى انه سيعمل على نقل هذه الوقائع إلى القيادة الروسية ووزارة 
الخارجية، وكذلك س����يعمل عل����ى عقد ندوات عالمي����ة للتعريف بقضيتي 

القدس واألسرى، خاصة اعتقال االحتال لألطفال دون السن القانونية.
وحضر اللقاء، رئيس ديوان وزير األسرى وشؤون المحررين صالح نزال، 
ومدير العاق���ات الدولية في الوزارة عمر ناصر، والوكيل المس���اعد في 

ديوان الرئاسة غازي عاونة.


