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وفد صحافي هنغاري يوث

انتهاكات االحتالل في سلفيت

سلفيت ـ "األيام": زار وفد صحافي هنغاري، ضم مراسلين 
ومصورين صحافيين من صحيفة هنغاريا اليومية محافظة 
ســــلفيت، امس والتقــــى محافظهــــا عصام ابو بكــــر الذي 
اطلع الوفد علــــى مجمل االوضاع االقتصادية والسياســــية 
واالجتماعيــــة التي تعيشــــها المحافظة في ظل اســــتمرار 

االحتالل وممارساته العدوانية بحق المواطن ومقدراته.
واعتبـــر ابو بكر زيارة الوفد خطـــوة ايجابية نحو توثيق 
االنتهـــاكات االســـرائيلية على االرض وفضحهـــا دوليا، 
مشـــيرًا إلـــى ان محافظـــة ســـلفيت تعاني اســـتهدافا 
اسرائيليا غير مسبوق على كافة المستويات وخاصة فيما 
يتعلق باالســـتيطان ومصادرة اراضي المواطنين والمياه 

واالثار واالعتداء عليها.
ونظمت دائرة العالقات العامـــة واالعالم في المحافظة 

جولة اســـتطالعية للوفـــد الهنغاري شـــملت العديد من 
االماكـــن المســـتهدفة والمتضـــررة نتيجة ممارســـات 
االحتالل ابرزها مدخل سلفيت الشمالي المغلق امام حركة 
المواطنيـــن منذ بداية االنتفاضة الثانية، ووادي المطوي 
الذي يعاني من المياة العادمة ومخلفات المســـتوطنات، 
كذلك زيارة االماكن االثريـــة والتاريخية في منطقة دير 
ســـمعان ببلدة كفر الديك المحاطة بالبؤر االســـتيطانية 
المقامة علـــى اراضي المواطنين، ومنـــزل المواطن هاني 
عامـــر الواقـــع بين جـــدار الفصل العنصري ومســـتوطنة 

"القنا" المقامة على اراضي قرية مسحة.
واستمع الوفد الى شهادات حية بينت وحشية االحتالل 
وجرائمـــه التي ترتكب بحـــق كل ما هو فلســـطيني في 

المحافظة.

الوفد يطلع في مقر المحافظة على خرائطة توضيحية حول االستيطان في سلفيت.

رفح: قاتل المريض النفسي شقيقه
رفـــح - "األيـــام": تمكن جهاز المباحـــث التابع للحكومة المقالة من كشـــف 
تفاصيل مثيرة وصادمة تتعلق بالجريمة البشعة التي شهدتها محافظة رفح، 
األســـبوع الماضي، بقتل مواطن يعاني من اضطرابات نفســـية يدعى مسعود 

أبو هالل.
وقد اعترف شـــقيق المغدور ويدعـــى "ج" بقيامه بقتل شـــقيقه في منزله 
الصغير، بتوجيه أكثر من عشـــر طعنـــات قاتلة في الظهـــر والرقبة أدت إلى 
وفاته، وأضاف أنه تركه خمســـة أيام في مسرح الجريمة إلى أن انبعثت روائح 

كريهة من الجثة، قادت الجيران الكتشافها.
وعمت مشـــاعر الصدمة بين سكان المنطقة التي يقطن فيها المغدور، كون 

الجاني شقيق المجني عليه، ولعدم وجود مبررات مقنعة الرتكاب الجريمة.
وقال مواطنون من ســـكان المنطقة التي يقطن فيها القتيل إنه كان يعاني 

اضطرابات ومشاكل نفسية عدة، وكان يقيم في منزل صغير وحده.
يذكر أن جنوب القطاع كان شـــهد جريمتي قتل خالل أسبوع، فباإلضافة إلى 
جريمـــة قتل أبو هـــالل قتلت مواطنة من محافظة خـــان يونس، بعد تعرضها 

للضرب من قبل حماتها وبناتها.

"فتح" تنظم مؤتمر إقليم يطا
الخليل - "األيـــام": عقدت حركة التحرير الفلســـطيني "فتح" المؤتمر العام 
إلقليم يطا، أول من أمس، ليكون مؤتمر اإلقليم األول على مستوى األقاليم في 

الوطن وعبر مؤتمراتها التنظيمية.
وحضـــر المؤتمـــر محافظ الخليـــل كامل حميـــد، وعثمان أبو غربيـــة، ولجنة 
اإلشراف على استنهاض العمل التنظيمي ممثلة في عضو اللجنة المركزية د. 
جمال محيسن، وموسى أبو زيد، وابراهيم المصري وفهمي الزعارير من أعضاء 
المجلس الثوري، وأعضاء لجنة اإلشراف رمزي حرب، وعودة الرجبي، والنائب عن 
كتلة فتح في المجلس التشـــريعي أبو علي يطا وأعضاء المؤتمر والذين يحق 

لهم الترشح واالنتخاب.
وأعلنت نتائج االنتخابات فوز 11 عضوًا للجنة إقليم يطا الجديد ومن ضمنهم 
)2( أخوات وعن طريق االنتخاب باعتبارها تكريسًا للعملية الديمقراطية، وجاء 
على نحو التالي: محمد أبو عرام )االقراع(، حمدية مخامرة، محمد البيراوي، خليل 
حوشـــية، كمال يونس، زياد النواجعة، ابراهيم عوض، سمير الشواهين، اياد 

المصري، امتياز الهريني.

جنين: حملة تبرعات لدعم الالجئين 
الفلسطينيين النازحين من سورية

جنيـــن - "األيـام": أقام االتحاد العام للمرأة فـــي محافظة جنين، أمس، غداء 

تقشـــفيا لدعم الالجئين الفلســـطينيين النازحين من ســـورية بسبب األزمة 

هناك، وذلك تحت رعاية المحافظ، اللواء طالل دويكات.

وشارك في الغداء التقشـــفي الذي أقيم في قاعة "الروزنا" التابعة لجمعية 

رعاية وتأهيل الكفيف الخيرية إلى جانب المحافظ، مدير جهاز األمن الوقائي، 

العميد أمين ســـويطي، وممثلون عن المؤسسات الرســـمية المدنية واألمنية 

واألهليـــة، وفعاليات وقوى وأطـــر المحافظة، واالتحاد العـــام لنقابات العمال 

والهيئات المحلية.

وقال دويكات: "نرســـل اليوم رسالة من كل فلسطيني في الوطن لنعلن رغم 

كل الظروف القاســـية والصعبة التي نعيشها جراء سياسة االحتالل وعدوانه 

المســـتمر، أننا شـــعب واحد وألمنا مشترك وفرحنا مشـــترك ومصيرنا واحد، 

ونقول للعالم أجمع وللمحتل إن شعبنا لن يتخل عن ثوابته الوطنية".

وثمن دور االتحـــاد العام للمرأة على إطالقه "الحملة الشـــعبية إلغاثة أهلنا 

الالجئين الفلســـطينيين في سورية"، والتي وصفها بأنها مبادرة طيبة، وقال: 

"عودتنـــا المرأة أن تكون دوما في مقدمة من يتحســـس آالم ومعاناة شـــعبنا 

بإطالق هذه الحملة من أجل تقديم الدعم المادي لألســـر المشـــردة من سوريا 

الشقيقة والذين يعيشون ظروفا مأساوية".

ودعـــا القطاع الخـــاص وجميع أبناء الشـــعب الفلســـطيني للمشـــاركة في 

التخفيف من حجم المأســـاة التي حلت بالالجئين في ســـورية، مطالبا العالم 

بتحمل مسؤوليته التاريخية إزاء ما يتعرض له الالجئون في العالم من مآسي 

وتشريد واستمرار اقتالعهم وتهجيرهم من أرضهم.

من جهتها، قالت رئيســـة االتحاد العام للمرأة لفرع جنين، وفاء زكارنة: "إن 

الغداء التقشفي جاء دعما وإسنادا ألهلنا الفلسطينيين الالجئين في سورية، 

ضمـــن حملة تم إطالقها في كافة أرجاء الوطن والشـــتات فـــي الوطن العربي 

وكافة أرجاء العالم، لتؤكد أن الهم الفلسطيني الواحد".

وثمنت زكارنة دور كافة المؤسســـات الرســـمية واألهلية واألطر والفعاليات 

التي تسهم في إنجاح الحملة، مشيرة إلى أن األهالي قاموا بحملة التبرعات من 

خالل المدارس والمساجد بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم واألوقاف.

االحتالل يعتقل شقيقي 
أسير من طولكرم

طولكرم - "األيـــام": اعتقلت قوات 
شقيقين  أمس  اإلسرائيلي  االحتالل 
مـــن قريـــة قفيـــن جنـــوب مدينة 
طولكـــرم، أثنـــاء ذهابهمـــا لحضور 
جلسة محاكمة شقيقهما الثالث في 

محكمة سالم االحتاللية.
يذكـــر أن الشـــقيقين همـــا خالد 
محمود عجـــوري )26 عاما(، وعبد الله 
)24 عاما( حيث أن شـــقيقهما اعتقل 

في وقت سابق.

انتخاب إدارة جديدة 
لجمعية "شباب 

المستقبل" في جنين
جنين - "األيــــام": انتخبت جمعية 
"شـــباب المســـتقبل" فـــي محافظة 
جنين، أمس، هيئـــة إدارية جديدة، 
وذلك خالل االجتماع الســـنوي الذي 
العمومية في مركز  عقدته هيئتها 

"الغد" لمرضى التوحد في المدينة.
تحـــت  االنتخابـــات،  وجـــرت 
الداخليـــة،  وزارة  ممثـــل  إشـــراف 
محمـــد صبيحـــات، وممثل الشـــؤون 

االجتماعية، أسامة دعيبس.
وبعد التأكد مـــن اكتمال النصاب 
القانونـــي، وقراءة التقريـــر اإلداري 
عليهمـــا  والمصادقـــة  والمالـــي 
اإلدارية  الهيئـــة  باإلجمـــاع، قدمت 
وجـــرت  اســـتقالتها،  الســـابقة 
االنتخابات التـــي فاز فيها عزمي أبو 
الرب، رئيسا للجمعية، وعلي ياسين، 
نائبـــا له، ومحمد جالل، أمينا للســـر، 
وزيد زيـــد، أمينا للصندوق، وعضوية 
صدام عمارنة وتمـــام قناوي وأحمد 

صباح.

ورشة في الخليل 
حول حماية األطفال 

من االستغالل
الخليل - "األيـــام": نظمت جمعية 
الهالل االحمر وبالتعاون مع شـــبكة 
حمايـــة الطفولـــة بمناســـبة الثامن 
من أيار، في بلدة نوبا، امس، ورشـــة 
عمل تحت عنوان "حماية االطفال من 
االستغالل" وذلك في متنزة البلدية.

وشـــارك فـــي الورشـــة ممثلون عن 
االجتماعيـــة  والشـــؤون  المحافظـــة 
ووزارة العمل،  بحضور ممثلي بلديات 

نوبا وخاراس والعديد من األهالي.
االسرة  واســـتعرضت مديرة قسم 
والطفـــل فـــي المحافظة صفـــاء ابو 
اســـنينة دور المحافظة في استمرار 
البرامـــج الداعمـــة والهادفة لحماية 
الطفولة من كافة اشكال االستغالل.

التدخل في  آليات  وتم استعراض 
حمايـــة الطفولة من االســـتغالل من 

خالل الشؤون االجتماعية.
وفي كلمة جمعية الهالل ركز بسام 
مرشود على دور الرعاية االسرية في 
حمايـــة االســـرية منـــذ الطفولة في 
التي تســـاعد  الى االعراض  التعرف 
في الكشـــف عـــن تعـــرض االطفال 
لكافـــة اشـــكال وانواع االســـتغالل، 
كما تم التركيز على اهمية االســـرة 
في  المحلي  المجتمـــع  ومؤسســـات 

حماية الطفل من االستغالل.

القوى الوطنية والنقابية: إرهاب فكري

غزة: أمن »المقالة« يفرج عن الكاتب أبراش بعد إعادة اعتقاله 
غـــزة ـ »وكاالت«: أعلنـــت وزارة الداخلية في 
الحكومـــة المقالـــة اإلفراج عن الوزير الســـابق 
والكاتب  د. إبراهيم ابراش بعد اعتقاله لساعة 
واحـــدة، بحجة »رفضـــه المثول امـــام الجهات 

المختصة«.
وقالـــت داخلية المقالة فـــي بيان صدر عنها 
مساء أمس »تم االفراج عن إبراهيم ابراش بعد 
اعتقاله بســـاعة واحدة بعد رفضه المثول امام 
الجهات المختصة وال يوجد احد فوق القانون«.

وكانت زوجة الوزير السابق د. إبراهيم أبراش 
قالـــت »ان عناصر مـــن األمن الداخلـــي التابع 
للحكومـــة المقالة في غـــزة اعتقلوا ظهر امس 
زوجها بعد أن رفض تقديم اعتذار عن كتابات 
انتقد فيها زيارة القرضـــاوي لغزة ودولة قطر 

وحماس.
وطالبت زوجة وزير الثقافة الســـابق والكاتب 
الدكتور إبراهيم أبـــراش الحكومة المقالة في 

غزة باإلفراج الفوري عن زوجها.
وقالـــت: إن اعتقال زوجها يأتي بعد عدة أيام 
علـــى احتجازه مـــن قبل األمن الداخلـــي التابع 
للمقالـــة، حيث تم اســـتجوابه يـــوم الخميس 
الماضي حـــول بعض كتاباته التـــي اعتبرتها 
الحكومة المقالـــة في غزة مســـيئة للحكومة، 
 إلى أن أمن المقالة 

ً
وللشـــيخ القرضاوي، منوهة

طالـــب د. أبـــراش بتقديم اعتذار رســـمي عن 
كتاباته »المسيئة«، إال أنه رفض.

ولفتت زوجة أبراش إلى أن أمن المقالة طالبه 
بالعودة للتحقيق يوم األحد، لكنه لم يستجب 
للطلـــب، قائلـــة »انه كاتـــب وله حريـــة الرأي 

والتعبير«.
وانتقدت زوجة أبراش موقف بعض منظمات 
حقوق اإلنســـان في غزة التي قالت: إن موقفها 
 بموقف 

ً
كان ســـلبيا، ولم تحرك ساكنا، مشيدة

بعض القوى السياسية التي أكدت على دعمها 
له خالل بعض االتصاالت داعيـــة إياها للعمل 

على إطالق سراحه.
واألدباء  للكتـــاب  العـــام  االتحاد  واســـتنكر 
الفلسطينيين، أمس، إقدام أجهزة حماس على 
اعتقال الكاتب واألكاديمي إبراهيم أبراش من 

منزله في غزة.
وأوضح االتحاد، في بيان أصدره، أن د. أبراش 
شـــغل منصب وزيـــر الثقافة ســـابقا، وهو من 
الكتاب والمحلليـــن واألكاديميين المختصين 

بالشأن الفلسطيني.
ر االتحـــاد بأن أجهزة حمـــاس كانت قد 

ّ
وذك

قامـــت يومـــي األربعـــاء والخميـــس الفائتين 
باســـتجواب أبراش على خلفية مقاالته الناقدة 
لزيارة الشيخ القرضاوي لغزة، ولمواقف األخير 

من القضايا العربية. 
وأشار أبراش، حسب البيان، إلى أن المحققين 
طلبوا منـــه االعتـــذار للقرضـــاوي وحماس من 
خالل مقـــال الحق، وبعد رفـــض االعتذار طلبوا 
منه العودة مجـــددا للمقابلة يوم األحد وهو ما 
رفضه أبراش قائال:  من يريد استدعائي فليأت 
لمنزلـــي وليعتقلني، وهو ما تم اليوم باعتقاله 

من بيته. 
وأدان االتحاد في بيانه سياسة تكميم األفواه 
من خالل اســـتدعاء المثقفيـــن واألكاديميين 

والكتاب للتحقيق معهم.
واعتبـــر االتحاد العـــام للكتـــاب أن ›اعتقال 
أســـتاذ العلوم السياســـية في جامعة األزهر 
د.أبراش يشـــكل إســـاءة للثقافة الفلسطينية 
واعتداء صارخا على حرية التعبير. وإن شـــعبنا 
الذي ينشد حريته المشـــتهاة والتي يؤسس 
لهـــا المبدعـــون والكتـــاب لـــن يقبـــل بكاتم 
الصوت. وال بديل عن الحريـــة إال بالمزيد منها 
والتأكيد عليها. وإن الشـــعب الذي يرزح تحت 
ابه إال بفضاء 

ّ
نير االحتالل والقمع لـــن يقبل كت

يليـــق بهـــم وبدورهم فـــي منازلـــة االحتالل 
وأدواته واســـتطاالته. ومنازلة العتمة الجاثمة 
والجهل المطبق وكل مـــا يحد من قدرة المبدع 
علـــى الجهر برأيـــه وحرية الـــرأي والتعبير. إن 
الثقافة الفلسطينية التي كاتف فيها المثقف 
البندقيـــة تحتاج إلـــى اإلســـناد والدعم ال إلى 
الحصار والمحو والتضييق. والمثقف المشتبك 
هو الضمانة األكيدة للمقولة الواثقة والنقدية 
التي تصحح بوصلة السياســـي فـــي كل زمان 
ومـــكان. والمثقف المعافى هو رأس الحربة في 
تأســـيس الثابت والتأكيد عليـــه. ألن المثقف 
الحقيقـــي هو اســـتراتيجيا مقابـــل التكتيك 

واآلني. وهو الثابت أمام زحف المتغيرات‹.

واســـتنكر حزب الشـــعب الفســـطيني قيام 
األمـــن الداخلي التابع للحكومة المقالة في غزة 
باعتقـــال الدكتور ابراهيم ابراش من منزله في 
مدينة غزة، على خلفية كتابته لمقاالت تندرج 

في اطار حرية الرأي.
واعتبر الحـــزب أن االصرار على اعتقال ابراش 
رغـــم كل االتصـــاالت، وحملـــة التضامن يمثل 
اســـتهانة من قبـــل الحكومة المقالـــة بالراي 
العام، كما يعتبر اصرار منها على قمع الحريات 
واســـكات الراي االخـــر، مطالبًا لجنـــة الحريات 

بالتحرك العاجل لإلفراج عن ابراش.
واستنكر محمود الزق عضو المكتب السياسي 
لجبهـــة النضال مـــا قامـــت به عناصـــر االمن 
الداخلـــي التابعة للحكومة المقالة في غزة، من 
اعتقال للوزير السابق الدكتور أبراهيم أبراش.

وقال الزق في تصريح خاص لوكالة معا:«نحن 
فـــي جبهة النضال نســـتنكر وندين مثل هذه 
االعتقاالت بحق الكتاب والمحلليين السياسيين 
فـــي غزة كونهم شـــخصيات اعتبارية«، مطالبًا 
انهـــاء ملف االعتقاالت بحـــق الكتاب والمحلل 

السياسيين.
وأضاف الزق:«نســـتغرب مـــن الحكومة التي 
تعتقل شـــخصية مثل أبراش لمجرد تقريرًا او 
تحقيقًا قد كتبه، هذا أمـــر غريب وغير مألوف 
في العمـــل الوطني، والعالقات الفلســـطينية 

الداخلية«.
وطالب الزق الحكومة المقالة في غزة باالفراج 
الفـــوري عـــن الدكتور أبـــراش، وقـــال:«ال نريد 
ســـجون فلســـطينية جديدة، تكفينا السجون 

االسرائيلية«.
وأدانـــت مؤسســـة حقوقية أوروبيـــة إقدام 
األجهـــزة األمنيـــة التابعـــة للمقالـــة في غزة 
اعتقـــال الكاتب السياســـي والوزير الســـابق 
إبراهيم أبراش دون اإلفصاح عن أسباب وجيهة 

العتقاله.
وقال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان 
في بيان له مســـاء األحـــد،:«إن عناصر من األمن 
الداخلـــي اعتقلوا أبراش مـــن منزله الكائن في 
برج الســـعادة جنوب مدينة غـــزة، عصر اليوم 
األحد، دون أن يظهروا أي أمر رسمي باالعتقال، 
قبل أن يتم االفراج عنه بعد ساعة من احتجازه«.
واســـتنكر المرصـــد رفض العناصـــر األمنية 
التابعة للمقالة االفصاح عن الجهة الرســـمية 
التـــي يمثلونهـــا، أو تقديـــم بالغ رســـمي من 
النيابـــة العامة يبرر اعتقـــال األبراش، مضيفًا 
:«أن هذا هو االنتهـــاك الثاني بحقه بعدما تّم 
استدعاؤه يوم الخميس الماضي للتحقيق على 

خلفية مقاالت سياسية انتقد بها الحكومة في 
غزة، كما صرح أبراش سابقًا«.

المرصـــد  رفـــض  ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
األورومتوســـطي ما صّرح به الناطق باسم وزارة 
الداخلية المقال فـــي قطاع غزة من أّن خلفيات 
اســـتدعاء واعتقال أبـــراش »ليـــس لها عالقة 
بحريـــة الـــرأي والتعبيـــر، إنما جاءت ألســـباب 
يعلمها أبراش جيـــدًا«، واعتبر ذلك تبريرًا غير 

مقبول.
وأضـــاف المرصـــد الحقوقـــي معقبـــًا علـــى 
تصريحات وزارة الداخلية المقالة، التي حصل 
عليها في اتصال مســـاء اليوم، أن على الوزارة 
أن تتعامـــل مع قضيته عبـــر اآلليات القانونية 
والرســـمية، داعيًا إياها إلـــى االفصاح بصورة 
واضحة عن خلفيات وأسباب اعتقاله، لضمان أن 
تكون بعيدة عن المّس بحقه في حرية الكتابة 

والرأي والتعبير. 
أدان اإلتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين، 
اليوم األحد، إجراءات أجهزة حركة حماس بحق 
االســـتاذ والمفكـــر الدكتور إبراهيـــم أبراش، 
معتبرة أن اختطاف الدكتور أبراش ›ممارسات 

لإلرهاب الفكري‹ من قبل أجهزة حماس.
وقال االتحاد، في بيان أصدره،  امس، لقد وقف 
االتحاد العام للحقوقيين الفلســـطينيين، على 
الالقانونية من استجواب واستدعاء  اإلجراءات 
لألستاذ والمفكر الفلسطيني الدكتور إبراهيم 
أبـــراش من قبـــل أجهزة حركة حماس بســـبب 
مقاالته النقدية والتي لم يخرج فيها األســـتاذ 
أبراش عن أصول الكتابة العلمية والموضوعية 
والتـــي تتميز بها دراســـاته وأبحاثه ومقاالته 
طيلـــة مســـيرته األكاديمية على مدى ســـتة 
وثالثيـــن عامـــًا كمحاضر وأســـتاذ جامعي في 
الجامعـــات المغربية ثم الفلســـطينية، ومثل 
نموذجًا للمثقف الوطني المدافع بصالبة ووعي 
عن القضية الفلسطينية وعن القضايا القومية.

وشجب االتحاد ما اسماها ممارسات ›اإلرهاب 
الفكري‹ التي تقوم بها األجهزة األمنية لسلطة 
حركة حماس المتحكمة  بالشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة، والتي تســـتهدف أصحاب الرأي 
والفكر وفي مقدمتهم الدكتور إبراهيم أبراش 
األســـتاذ الجامعي المشـــهود له بالموضوعية 
والشـــفافية والنزاهـــة، وعضو االتحـــاد العام 

للحقوقيين الفلسطينيين.

بلدية جنين تحصل على مضخة جديدة 
للحد من أزمة المياه في المدينة

جنيـــن ـ "األيام": حصلت بلدية جنين، أمس، علـــى مضخة جديدة لبئر مياه 
"الســـعادة" الرئيس غرب المدينة، من دائرة مياه الضفة الغربية، ما من شأنه 

أن يحد من أزمة المياه التي تعاني منها عدة أحياء في المدينة.
وذكـــرت البلدية أنها شـــكلت فريق عمل مكون من أعضـــاء المجلس البلدي 
ومدراء الدوائر واألقسام فيها، من أجل إدارة أزمة المياه التي عصفت بالمدينة 

جراء تعطل مضخة بئر "السعادة" عن العمل.
وقال مديـــر دائرة المياه والصـــرف الصحي في البلديـــة، المهندس راغب 
ملحيـــس: إن تعطل هـــذه المضخة نجم عـــن تماس كهربائي أصاب شـــبكة 
الكهرباء في الســـادس عشـــر من الشـــهر الجاري، ما أدى إلى تعطل ضخ مياه 

البئر.
وأضـــاف ملحيس: إن هـــذا الوضع دفع البلدية إلى الطلب من ســـلطة المياه 
ودائرة مياه الضفة الغربية، مســـاعدتها من أجل إصالح المضخة، فاستجابت 

دائرة مياه الضفة الغربية وأرسلت المضخة الجديدة مع الرافعة.
وأشـــار إلى أن األطقم الفنية ســـتبدأ برفـــع المضخة المتعطلـــة من داخل 
البئـــر خالل اليومين القادمين، الفتا إلـــى أن عملية تركيب المضخة الجديدة، 
ستســـتغرق نحو عشـــرة أيـــام، مؤكدا أن البلديـــة حرصت علـــى توفير كافة 
التجهيـــزات الالزمة ألطقم ســـلطة ودائـــرة المياه العاملة فـــي البئر من أجل 

تركيب المضخة الجديدة.
ووجهـــت البلديـــة نـــداء إلـــى المواطنين ناشـــدتهم فيه ضرورة ترشـــيد 
االســـتهالك اليومي للمياه لتتمكن من توزيع الكميات المتوفرة بعدالة على 

جميع األحياء في المدينة، ضمن الجدول المعد للتوزيع.
وأكدت أنها تبذل جهودا بالتعاون والتنسيق مع دائرة مياه الضفة الغربية 
لزيادة الكميات التي تساعد على تعويض النقص الحاصل في كميات المياه، 
داعية المواطنين إلى التعاون والتبليغ عن أي خلل يحدث في خطوط الشـــبكة 

وفي حال عدم وصول المياه حسب برنامج توزيع المياه المعد لألحياء.

الجمعية األلمانية لتعليم الكبار 
تفتتح فرعها في رام الله

رام اللـــه - "األيام": افتتحت مؤسســـة التعـــاون الدولي التابعـــة للجمعية 
األلمانية لتعليم الكبار، فرعها في فلســـطين بمشاركة شخصيات ومؤسسات 
محلية ودولية ورســـمية برام الله في حفل رســـمي، امـــس، تخلله العديد من 

الكلمات والتعريف بالمؤسسة وبرامجها ومشاريعها في فلسطين.
وأشـــار جهاد زكارنة الوكيل المســـاعد لوزارة التربية والتعليم في رام الله 
الى أن الجمعية األلمانية لتعليم الكبار تقوم بدور مع الوزارة في قطاع تعليم 
الكبار وخصوصًا في العمل المشـــترك باإلستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار، 

وهناك تعاون وتفاعل بيننا في مختلف المشاريع.
وهنأت بربرا وولف ممثلة جمهورية ألمانيـــا االتحادية في رام الله بافتتاح 
المكتب، مثمنة الدور الريادي للمؤسســـة في العمل مع الشركاء بمجال تعليم 

الكبار وخصوصًا في فلسطين من خالل البرامج المختلفة.
وبينت مديرة مكتب فلســـطين في مؤسســـة التعاون الدولي مها سموم ان 
افتتـــاح الفـــرع يأتي تتويجًا للجهـــود المبذولة منذ أكثر مـــن عام من العمل 
الدؤوب مع الشركاء المحليين لتطوير وتعزيز برامج تعليم الكبار في فلسطين 
ما مهد الطريق لرسم مالمح عمل مؤسسة التعاون الدولي ومستوى الدعم في 

هذا المجال وخصوصًا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وأضافـــت بأن واقـــع تعليم الكبار في فلســـطين والظروف التي يعايشـــها 
المجتمع الفلســـطيني والتطور الحاصل على مســـتوى العالم يحتاج ذلك إلى 
رؤية ومساهمات وخبرات وفتح آفاق جديدة وتوفير مجموعة كاملة من خدمات 
التعليم للجميع، في أي مكان وفي أي وقت مع التركيز على التعلم واكتســـاب 
المعلم التمكين للجميع في ظل ظروف دائمة التغيير من المتعلمين والموارد 

المادية والبشرية المحدودة.
واعتبرت مدير المكتب اإلقليمي للشرق األوسط بالجمعية األلمانية لتعليم 
الكبار كاترين دينيس أن تعليـــم الكبار أداة فاعلة في محاربة الفقر والقضاء 
على البطالة في المجتمعات الفقيرة التي تســـتهدفها المؤسســـة من خالل 
العمـــل مع الشـــركاء المحليين لتمكين األفـــراد والمجتمعـــات من النهوض 

بأنفسهم نحو األفضل.
ودعت جميع القطاعات بالتعاون والشراكة من أجل تطوير مسار تعليم الكبار 
وتجســـير الفجوات بين ما تقدمه المؤسسات وسوق العمل تحقيقًا لألولويات 

وأهمها تحسين فرص دخول الشباب والكبار لسوق العمل.

ورشة بالخليل توصي بتفعيل دور وسائل
اإلعالم لتعزيز ونشر مفاهيم الديمقراطية

الخليل - "األيام": أوصى مشـــاركون في ورشـــة نظمها 
مركز إعالم حقوق اإلنســـان والديمقراطية "شـــمس" في 
الخليل، أمـــس، حول التربية علـــى الديمقراطية بضرورة 
عقـــد األنشـــطة والفعاليـــات بهـــدف تبـــادل الخبرات 
والتجـــارب الرامية إلـــى تقييم تجربـــة التربية المدنية، 
وتفعيل وتعزيز دور وسائل اإلعالم لتعزيز ونشر مفاهيم 

الديمقراطية والتحوالت الديمقراطية في فلسطين.
وشـــددوا على ضـــرورة وضـــع اســـتراتيجيات جديدة 
للنهـــوض بـــاألداء التربـــوي بالمؤسســـات التعليميـــة، 
وترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني لدى المتعلمين، 
وبناء قدرات الشباب على تعزيز الديمقراطية التشاركية 
لتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم من أجل إشـــراكهم 
في الحياة العامة المجتمعية ورســـم الخطط المستقبلية 

بطريقة ممنهجة وإيجابية.
ودعوا لنشـــر قيم الديمقراطية بين الشـــباب والشابات 
وتعريفهـــم على حقوقهم وواجباتهـــم وحقوق اآلخرين 

وواجباتهم أيضًا.
وأوضح إبراهيم العبد من مركز "شمس" أن هذه الورشة 
هي إحدى نشاطات مشروع تعزيز مفاهيم الديمقراطية 
والثقافـــة المدنية لطلبة كليات الشـــريعة في الجامعات 
الفلســـطينية بدعـــم وتمويـــل مـــن الصنـــدوق الوطني 

.)NED( الديمقراطي
وبيـــن الدكتـــور نضـــال أبـــو عيـــاش أن التربيـــة على 

الديمقراطية هي مجموعة من الســـلوكيات والممارسات 
واألســـاليب التـــي يتـــم تطبيقهـــا داخل المؤسســـات 
التعليميـــة بغيـــة تدريب المتعلمين علـــى فهم مدلول 

الديمقراطية.
وقال إن تشـــكل القيم الديمقراطيـــة في وعي وتفكير 
الفرد والجماعة مازال في طور التكون، والبد من أن نحميه 
من لغة الكراهية والحقد وثقافة العنف والعنف المضاد 
المكثف حتى يظل النهـــج الديمقراطي قادرًا على غرس 

األفكار والقيم والممارسات السليمة.
وأوضح أبو عياش أن المؤسسة التعليمية لها دور مؤثر 
في بناء وترســـيخ قيم الديمقراطيـــة وتحتاج إلى جهود 
ومثابرة، كما تتطلب أفقًا زمنيًا طوياًل األمد حتى تتحقق.
وقـــال إن األهداف ال تتحقق بمجـــرد االتفاق عليها، بل 
البد مـــن إجراءات عمليـــة وتضمينها المناهـــج والكتب 
المدرســـية ومناهج إعداد األســـاتذة وتهيئـــة المجتمع 

المدرسي لبلوغ تلك األهداف.
وأوضح أبــــو عياش أن هناك مجموعة من اإلشــــكاليات 
التي تواجه التربيــــة على الديمقراطية، حيث يالحظ أن 
أحد األسباب في ذلك هو ضعف ثقافة الديمقراطية في 
المجتمــــع، حيث يعود ذلك بنظــــر البعض إلى كون تلك 
الثقافة تعتبر وافدًا جديدًا على المجتمع الفلســــطيني.
كمــــا أن الثقافــــة الديمقراطيــــة في فلســــطين ما زالت 

متدنية.

مقتل 11 مقاتاًل معارضًا في اشتباكات 
مع مجموعات كردية في شمال سورية

بيروت ـ ا, ف. ب: قتل 11 عنصرا في مجموعات مقاتلة 
معارضة في ســـورية في اشـــتباكات دارت ليل السبت 
االحد مع مقاتلين من لجان الحماية الشـــعبية الكردية، 

بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق االنسان امس.
فـــي غضون ذلك، افاد المرصد عن اندالع اشـــتباكات 
بين مجموعـــات مقاتلة واللجـــان الكردية في محافظة 
الحسكة )شـــمال شـــرق(، من دون ان يتضح ما اذا كان 

ثمة رابط بين الحادثين.
وقـــال المرصد في بريـــد الكتروني بعـــد ظهر االحد 
"تدور اشـــتباكات عنيفة بين وحدات حماية الشـــعب 
)الكردية( والكتائـــب المقاتلة على حاجز تل حلف في 
مدينة رأس العين"، متحدثا عن مقتل اربعة عناصر من 

المجموعات المعارضة.
واوضـــح مدير المرصـــد رامي عبد الرحمـــن في اتصال 
هاتفـــي مع وكالة فرانـــس برس ان االشـــتباكات "تأتي 
غداة هجوم شـــنه عناصر من جبهة النصرة )االســـالمية 
المتطرفة( على حاجز للجان الشعبية الكردية التي ردت 
باقامة حواجز"، مشيرا الى معلومات عن "خطف عنصرين 

من النصرة من قبل اللجان الكردية، ما اثار توترا".
وكان المرصد افاد في وقت ســـابق  عن "اشـــتباكات 
ليلة أمس بين وحدات حماية الشعب الكردي والكتائب 
المقاتلـــة، بالقرب من قرية عقيبـــة في منطقة عفرين" 
الواقعة في الريف الشـــمالي لمدينة حلب، كبرى مدن 

شمال سوريا.
وافاد المرصد ان االشـــتباكات "ادت الى استشهاد ما 
ال يقل عن 11 مقاتال من الكتائب المقاتلة، واصابة اكثر 
من 20 بجروح، ولم ترد معلومات عن الخســـائر البشرية 
في صفـــوف وحدات حمايـــة الشـــعب" التابعة لحزب 
االتحـــاد الديموقراطي، الفرع الســـوري لحـــزب العمال 

الكردستاني.
وافـــاد احد اعضـــاء اللجنة في عقيبـــة وكالة فرانس 

بـــرس ان االشـــتباكات "اندلعت بعد اجتيـــاح مجموعة 
مسلحة من لواء التوحيد )ابرز المجموعات المقاتلة في 
حلب والمقـــرب من جماعة االخوان المســـلمين( للبلدة 
مطالبا بتســـليم حاجز لجان الدفاع الشـــعبية الكردية 

للمسلحين".
واشـــار الى ان المقاتلين المعارضين "اتهموا عناصر 
الحاجز بتســـهيل مرور ســـكان بلدة نبل )ذات الغالبية 

الشيعية( القريبة المحاصرة".
اثر ذلك، اندلعت اشـــتباكات بيـــن الطرفين ادت الى 
"مقتل قائد المجموعة )المعارضة( وســـتة مســـلحين"، 
بحسب العضو في اللجنة الذي اشار الى ان لواء التوحيد 
قام اثر ذلك بمهاجمة قرية عقيبة مســـتخدما قذائف 
الهاون والرشاشـــات الثقيلة، انطالقـــا من قرية الزيارة 

القريبة منها.
واوضح ان "االشتباكات اســـتمرت طيلة ليل البارحة، 
وثمة عدد من الجرحى فـــي صفوف اللجان الكردية، اال 

ان احدا منهم لم يمت".
وافاد المرصد السوري عن وقوع اشتباكات مماثلة قبل 
ايام بيـــن المقاتلين االكراد والمجموعات المقاتلة على 
حاجـــز نصبته االخيرة جنوب مدينـــة كوباني في ريف 

حلب الشمالي.
ومن اســـطنبول، قال العضو في المجلس الكردي االعلى 
بـــرزاد ابراهيـــم لفرانس بـــرس "نعمل علـــى )حل( هذا 
الموضوع. طبعا نحن قلقـــون، لكن ليس واضحا ما اذا كان 

ثمة رابط بين االشتباكات في راس العين وريف حلب".
ويحاول االكـــراد غالبا النـــأي بمناطقهم عـــن النزاع 
بين الرئيس السوري بشـــار االسد ومعارضيه. وتشهد 
العالقة بيـــن االكراد والمقاتليـــن المعارضين توترات 
فـــي بعض االحيان، اال ان مجموعـــة منهم انضمت الى 
المجموعـــات المعارضة في بعـــض المناطق، منها حي 

الشيخ مقصود في مدينة حلب.


