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للمفروشات االمريكية
تعلن عن اكبر حملة تصفية على 
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البيع بسعر التكلفة

بريزيت – احمد سليم - عقدت كلية العلوم يف جامعة بريزيت، امس  
لقاًء لعرض ابداعات طلبة الكلية يف مراكز بحثية عاملية مرموقة.

واف��ت��ت��ح ال��ل��ق��اء ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���دراس���ات ال��ع��ل��ي��ا يف ال��ج��ام��ع��ة د. هرني 
جقمان مبيناً أهمية الثقافة والبحث العلمي يف اإلرتقاء باملجتمعات، 
مؤكداً عىل فخر واعتزاز الجامعة بطلبتها الذين قدموا انجازات بحثية، 
وافتخارها بالهيئة التدريسية يف كلية العلوم التي كانت عنواناً للبحث 

واملعرفة، وسنداً للطلبة. 
من جهته قال عميد كلية العلوم د. وائ��ل قراعني "إن الكلية تويل 
إهتماماً كبرياً للبحث العلمي، وفازت مؤخراً بالكثري من الجوائز التي 
اثبتت تميز طلبة الكلية بمختلف تخصصاتهم عن أقرانهم يف الجامعات 

االخرى، بل وتميزهم عىل املستوى العاملي أيضاً."
فيما أعرب األستاذ يف دائرة األحياء ومنسق النشاط د. جميل حرب، 
عن اعتزاز الكلية وفخرها بالطلبة، حيث حقق طلبة كلية العلوم مراكز 
م��ت��م��ي��زة يف ال��ك��ي��م��ي��اء واألح���ي���اء وال��ف��ي��زي��اء وال��ري��اض��ي��ات، واس��ت��ط��اع��وا أن 

يثبتوا تميزهم الكبري يف مختلف املجاالت واألمكنة.
وقدمت رئيسة دائرة الفيزياء د. وفاء خاطر كل من: سهاد دراغمة، 
محمد فرج، حمزة أبو دية عن دائرة الفيزياء لتقديم عرضاً ملساهماتهم 
أثناء مشاركتهم يف مؤتمرات دولية، فيما قدمت رئيسة دائرة األحياء 
د. ايميليا ربوتشولو طلبة الدائرة املميزين يف عروضهم البحثية وهم: 

آالء الشريف، أماين عبد، ملا قيمري.

واختتم اللقاء بتقديم رئيس دائرة الكيمياء د. حجازي أبو عيل طلبة 
الدائرة املشاركني بمؤتمرات دولية أو الفائزين بجوائز علمية هامة وهم: 

عهد بشارات، شريين زيداين، مؤيد علقم، وهديل فارس. 
وعىل صعيد آخر، زار وفد ايرلندي، أمس، جامعة بريزيت، لالطالع 
ع��ىل ال���واق���ع التعليمي يف ال��ج��ام��ع��ة وال��ت��ع��رف ع��ىل ال���رام���ج األكاديمية 

وتاريخها.
وضم الوفد: عضو مجلس الشيوخ، مدير املسرح الوطني السناتور 
فياك ماكونهيل واملحاضرة يف مجال االتصاالت يف جامعة دبلن، عضو 

مجلس الشيوخ ماري لويز والرملانية مورين اوسوليفان.
وق���������دم ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س ال����ج����ام����ع����ة ل�����ش�����ؤون ال���ت���ن���م���ي���ة واالت�������ص�������ال غسان 
الخطيب للوفد نبذة تعريفية عن نشأة الجامعة والكليات والتخصصات 
ال����ت����ي ت���ط���رح���ه���ا وال����������دور ال�������ذي ت����ق����وم ب����ه ل���خ���دم���ة امل���ج���ت���م���ع امل����ح����يل، وأكد 

اهتمامها بتطوير عالقاتها مع الجامعات املختلفة يف أنحاء العالم.
وأطلع نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية هرني جقمان الوفد 
عىل الواقع األكاديمي والخطط املستقبلية وعالقات التعاون القائمة بني 
الجامعة ونظرياتها من الجامعات العاملية، ودعا إىل تعزيز العالقات 

األكاديمية مستقباٌل مع القطاع األكاديمي يف ايرلندا.
من جهته، أبدى الوفد اإليرلندي اعجابه الكبري بجامعة بريزيت وما 
وصلت اليه من تقدم وازدهار يف ظل الظروف السياسية  واالقتصادية 

الصعبة التي تعيشها فلسطني.

وفد إيرلندي يطلع على الواقع التعليمي فيها

جامعة بيرزيت تعقد لقاًء
لعرض ابداعات طلبتها في مجال العلوم

»القدس المفتوحة« تشارك
في المؤتمر العربي الدولي 

السادس لتكنولوجيا المعلومات
ال��رب��اط - شاركت جامعة القدس املفتوحة يف املؤتمر العربي ال��دويل ال��س��ادس لتكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات ال���ذي ع��ق��دت��ه املنظمة ال��ع��رب��ي��ة للتنمية الصناعية وال��ت��ع��دي��ن، ب��ال��ت��ع��اون م��ع املنظمة 
اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )ايسيسكو(، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، 
ووزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي باململكة املغربية تحت شعار "تكنولوجيا 

املعلومات وسيلة ملواكبة التطور واإلبداع".
وانعقد املؤتمر يف مدينة الرباط بمشاركة 300 مسؤوال يف القطاعني العام والخاص والجامعات 
واملعاهد وغرف التجارة والصناعة واالتحادات واملنظمات والهيئات العربية والدولية والخراء 

العرب والدوليني.
وه���دف امل��ؤت��م��ر إىل رف���ع ج���ودة تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات واالت���ص���االت ب��ال��دول ال��ع��رب��ي��ة م��ا يؤدي 
ب��ال��ت��ب��ع��ي��ة اىل س���رع���ة ال���ن���ف���اذ ل����أس����واق وزي��������ادة ال�����ص�����ادرات وك����ذل����ك ت���ع���زي���ز االن�����دم�����اج ف����ى السوق 

العاملية.
 Secure وشارك أ. طروب عيىس من فرع "القدس املفتوحة" يف جنني، بورقة علمية بعنوان

."Electronic Transaction" Protocol in E-Commerce
 وطالب املشاركون يف البيان الختامي للمؤتمر الدول العربية للعمل عىل االهتمام باملوارد 
البشرية وتوفري األيدي العاملة الالزمة لبناء التقنية املعلوماتية وتقوية البنية األساسية لنظم 
املعلومات واستخدام تكنولوجيا املعلومات لتطوير آليات إنتاج املعلومات بما يواكب التطورات 
ال��ح��دي��ث��ة وامل��ت��س��ارع��ة وال��ت��أك��ي��د ع��ىل س��رع��ة ال��ت��ح��ول إىل االق��ت��ص��اد امل��ب��ن��ي ع��ىل ال��ع��ل��م واملعلومات 
واملعرفة واستخدام أدوات وأساليب رقابة مالئمة للحفاظ عىل أمن البيانات ونظم املعلومات 
امل��خ��زن��ة وامل��ن��ق��ول��ة وال��ح��اج��ة ل��زي��ادة ال��وع��ي باملخاطر ال��ت��ي تتعرض لها نظم وش��ب��ك��ات املعلومات 
وتوفري سياسات ومعايري ومزاوالت ومقاييس وإجراءات ملواجهة تلك املخاطر وتشجع السلوك 

املالئم كدعامة جوهرية تجاه تطوير ثقافة أمن وخصوصية املعلومات. 

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة واإلعالم - شارك مدير مركز 
التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث يف جامعة النجاح الوطنية 
ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث الدكتور جالل 
الدبيك ب��ورش��ة عمل ح��ول مشاريع االت��ح��اد األوروب����ي والشبكات الدولية 
ل��ل��ت��ع��ل��م، وال���ت���ي ع���ق���دت يف ال��ع��اص��م��ة ال��ه��ن��غ��اري��ة ب���وداب���س���ت، ت��ح��ت عنوان 

"كيفية تسريع التعاون الدويل لتجسري الفجوة بني البحث واالبتكار".
وشارك يف الورشة باحثون ومنسقو مشاريع ممولة من االتحاد 
األوروب������������ي وأه����م����ه����ا م����ش����اري����ع "FP7" م�����ن ف���ل���س���ط���ني وم����ص����ر واالردن 
واي��ط��ال��ي��ا وال���ي���ون���ان وب��ل��ج��ي��ك��ا وه��ن��غ��اري��ا وال����والي����ات امل��ت��ح��دة ورومانيا 
وال���ن���م���س���ا وف����رن����س����ا وب���ري���ط���ان���ي���ا واس���ب���ان���ي���ا وامل����ان����ي����ا وال����ي����اب����ان واملكسيك 

واذربيجان واكرانيا.
وشارك يف جلسات الورشة عدد من مسؤويل املكتب الرئييس ملشاريع 
االت�����ح�����اد االوروب����������ي يف ب����روك����س����ل، وم���ن���ه���م رئ���ي���س���ة وح������دة ال���ب���ح���ث واالبتكار 

اليزابيث ليبتان ومسؤولة برنامج شبكة التعلم الدولية سوسان مادرز.
وت�������م ت���خ���ص���ي���ص ال����ج����ل����س����ات الس�����ت�����ع�����راض وم����ن����اق����ش����ة ع�������دد م�����ن املحاور، 
وأهمها وسائل وادوات دعم االبتكار، ووجهات النظر املختلفة ألصحاب 
املصلحة إلنشاء الشراكات الدولية لالبتكار، وإيجاد النهج املناسبة إلنشاء 

هذه شراكات.
وت���خ���ل���ل ال�����ورش�����ة اج��������راء ج���ل���س���ات ح�����واري�����ة ل���ت���ع���زي���ز االب����ت����ك����ار يف املشاريع 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وي��ش��م��ل ذل����ك ال���ش���روط االط����اري����ة ل��الب��ت��ك��ار، ح��ي��ث ت���م تقسيم 
ممثيل الدول املشاركة إىل ثالث مجموعات، هي الدول الصناعية، ودول 

الجوار األوروبي، والدول النامية.
وخ�����الل ج��ل��س��ات ال����ورش����ة، اس��ت��ع��رض ال���دك���ت���ور ال��دب��ي��ك أه����م خصائص 
مشروع تخفيف مخاطر ال���زالزل يف فلسطني ال��ذي تنفذه جامعة النجاح 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع امل����رك����ز األوروب����������ي ل���ه���ن���دس���ة ال���������زالزل وم���ع���ه���د IUSS  يف بافيا 
بايطاليا، وما يحمله من تحقيق ألهم معايري االتحاد األوروب��ي، وأهمها 
التكامل والتشبيك والتفاعل مع شرائح مختلفة من املجتمع، وانعكاسات  
ذل�����ك ع����ىل م����ا ي����ع����رف ب���االب���ت���ك���ار غ����ري ال���ت���ق���ن���ي وال���ت���ن���م���ي���ة امل���س���ت���دام���ة والتوعية 

املجتمعية.
وأظ������ه������رت ج���ل���س���ات ال������ح������وار وج��������ود اه����ت����م����ام ك���ب���ري إلع�����ط�����اء األول�����ول�����ي�����ة يف 
امل��س��ت��ق��ب��ل ل���دع���م امل����ش����اري����ع امل���رت���ب���ط���ة ب��امل��ج��ت��م��ع وم���ؤس���س���ات���ه، وم�����ن ضمنها 
م��ش��اري��ع ل��ه��ا ع��الق��ة ب��االب��ت��ك��ار امل��ج��ت��م��ع��ي، وت����م ت��ق��دي��م ع����دد م���ن املداخالت 
حول دور جامعة النجاح يف مجال تقديم الدراسات واألبحاث التطبيقية 

كخدمات مجتمعية، وتميزها يف هذا املجال.

جامعة النجاح تشارك بورشة عمل في هنغاريا 
حول التعاون الدولي بمجال البحث العلمي

رام الله -وفا- قال القنصل األمرييك العام مايكل راتني 'إن التعليم 
يفتح عيون الناس نحو أشياء لم يكونوا يعوها وتثقفهم وتزيد وعيهم 

اإلنساين'.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل امل���ؤت���م���ر ال��ص��ح��ف��ي ال������ذي ع���ق���ده 'االم����دي����س����ت' امس 
ل�����إع�����الن ع�����ن اس���ت���ض���اف���ت���ه ل����أس����ب����وع ال���������دويل ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ب���م���ش���ارك���ة مدير 
'االم��ي��دي��س��ت' ستيف كيلر، وم��دي��ر ع��ام ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة وال��ع��ام��ة يف 
وزارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ج���ه���اد دري������دي وع�����دد م���ن الشخصيات 

العامة والرتبوية.
وأض��������اف رات����ن����ي 'أن م����ئ����ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني ي�����درس�����ون يف 36 والي�������ة يف 
م��خ��ت��ل��ف امل����راح����ل ال����دراس����ي����ة، وأن ك����ل ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ي������درس أو ي��ع��ي��ش يف 

أمريكا هو سفري لبالده'.
وأش�����اد ال��ق��ن��ص��ل األم�����رييك ال���ع���ام ب��ال��ع��الق��ات ال���ت���ي ت���رب���ط الجامعات 
األمريكية والفلسطينية ألهمية ما يحققه الطالب خالل برامج التبادل 
الدرايس والدراسة بالخارج مضيفا، 'بمقابلتي مع أي فلسطيني يدرس 

يف أمريكا أرى أنه كون خرة ودراية باملجتمع والثقافة األمريكية'.
وأض���������اف، 'ال ي��ن��ح��ص��ر ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ق���دم ال�������ذي ي����ري����ده اإلن�����س�����ان بتوفر 
امل�����������وارد، ول���ك���ن���ه ي���ت���ح���ق���ق ب�����������اإلرادة وه�����ن�����اك ال����ع����دي����د م�����ن ق���ص���ص النجاح 

لفلسطينيني يف أمريكا'.
وق��ال كيلر 'إن أسبوع التعليم سيشهد العديد من األنشطة التي 
سيقدمها 'االمديست' يف الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة'، معربا 

عن سعادته بمساعدة الطالب الفلسطينيني ماديا ومن خالل تطوير 
لغتهم وت��ح��ف��ي��زه��م ع��ىل أن ي��ك��ون��وا ت��ن��اف��س��ي��ني، وب��ت��ق��دي��م م��ن��ح دراسية 
كمنحة 'فولرايت'، واصفا أهمية هذه املنح يف تغيري الصورة النمطية 

السابقة عن الشعبني.
وأشاد بالثقة التي توليها وزارة الشؤون الخارجية األمريكية لعمل 
'االم��دي��س��ت' م��ش��ريا إىل ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة م��ع وزارة ال��رتب��ي��ة والتعليم 

الفلسطينية التي عملت عىل إنجاح عمله.  
م��ن جانبه، ق��ال دري���دي 'إن ش��راك��ة ال���وزارة م��ع 'االم��دي��س��ت' عمرها 
سنوات، قدم خاللها منحا دراسية ساعدت يف بناء القدرات التي من 

شأنها أن تساهم يف بناء الدولة الفلسطينية'.
وأش������ار إىل أن االح����ت����الل ي��ع��ي��ق ع��م��ل ال��������وزارة يف امل���ن���اط���ق 'ج' ويمنع 
توصيل خدمة تعليم جيدة للطلبة الفلسطينيني يف املنطقة، مشريا 
إىل أه��م��ي��ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف امل����دن وال���ق���رى وال���ت���ي ت��س��اه��م يف االرتقاء 

باملستوى التعليمي للطلبة.
وأش����اد دري����دي ب��أه��م��ي��ة زي�����ارات األس���ات���ذة وط���واق���م ال������وزارة للواليات 
املتحدة األمريكية والتي تساعد يف بناء قدراتهم وتنعكس يف تعاملهم 

مع الطالب.
يذكر أن األسبوع الدويل للتعليم يبدأ اليوم وتنتهي فعالياته يوم 
الخميس 21 تشرين الثاين، وتتنوع وتتوزع األنشطة لتشمل محافظات 

الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

»االمديست« يعلن انطالق
األسبوع الدولي للتعليم

رام الله- أقر مجلس بلدية رام الله بصفته اللجنة املحلية لأبنية 
والتنظيم، يف جلسته ال�48، مشروع األحكام الخاصة بحماية املباين 

التاريخية وتحويلها للجنة اإلقليمية لالعتماد الرسمي.
وأوض��ح��ت بلدية رام ال��ل��ه يف ب��ي��ان صحفي أن امل��ش��روع ي��ه��دف إىل 
وض��ع ق��وان��ني حماية خ��اص��ة بمنطقة البلدة القديمة ووض���ع أحكام 
خ���اص���ة ل��ح��م��اي��ة امل���ن���اط���ق ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل����ب����اين ال��ت��اري��خ��ي��ة امل���ن���ف���ردة، من 
خالل تعيني ح��دود املناطق واملباين، ووض��ع أحكام وتوصيات عامة 

لحمايتها.
وأق�����������ر امل�����ج�����ل�����س م�������س�������ودة دل������ي������ل إج������������������راءات ال������ش������ك������اوى ب�����ع�����د إجراء 
ال��ت��ع��دي��الت امل��ق��رتح��ة ع��ل��ي��ه��ا، وأش������ارت إىل أن ه���ذا ال��دل��ي��ل ي��ه��دف إىل 
تطوير الخدمات املقدمة من البلدية وتحسني أدائها وتعزيز الرقابة 
وامل��س��اءل��ة املجتمعية والتميز والشفافية، وتنظيم وتسهيل عملية 
ات���ص���ال امل���راج���ع���ني م���ع ال����دوائ����ر امل��خ��ت��ص��ة يف ال��ب��ل��دي��ة ل��ح��ل مشاكلهم 

وتحقيق مطالبهم.
 وق�����رر امل��ج��ل��س ت��ع��دي��ل آل���ي���ة ع����رض ج��ل��س��ة ال��ل��ج��ن��ة امل��ح��ل��ي��ة للبناء 

وال��ت��ن��ظ��ي��م يف ال��ج��ل��س��ة ال��ع��ل��ن��ي��ة، واس���ت���خ���دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف عرض 
املعامالت، وتطوير آلية تصوير وبث الجلسات العلنية.

واعتمد املجلس املقرتح لتصميم طرق ذات صلة بالطريق الدائري، 
ض��م��ن ال���رؤي���ة ال��ش��م��ول��ي��ة ل��ل��ب��ل��دي��ة ب��ت��ط��وي��ر ش��ب��ك��ة ال���ط���رق واملواصالت 
يف امل���دي���ن���ة ع����ن ط����ري����ق إن����ش����اء م�����س�����ارات وش���������وارع خ���ارج���ي���ة راب����ط����ة مع 
األحياء والضواحي بهدف تخفيف االختناقات املرورية يف مركز املدينة 

والشوارع الرئيسة.
ولفت البيان إىل أن املشروع يهدف إىل ربط مناطق )الريحان، 
الطرية، الحي الدبلومايس، س��ردا( بشوارع رئيسة وه��ي شارع 
يربط منطقة سردا-الحي الدبلومايس مع الطريق الدائري، بطول 
2كم، وشارع أبناء رام الله لربط منطقة الطرية والضواحي مع 
ال��ط��ري��ق ال���دائ���ري ب��ط��ول 2.5ك�����م، ووص����ل ش����ارع ال��ط��رية الرئيس 
م��ع منطقة ع��ني قينيا وال��ط��ري��ق ال��دائ��ري ب��ط��ول 1.8ك����م، وتنفيذ 
ج��زء من الطريق ال��دائ��ري لوصل منطقة الحي الدبلومايس مع 

منطقة الطرية بطول 3كم . 

يوم مروري في أريحا
حول مخاطر الدراجات النارية

أري���ح���ا -وف�����ا- ش�����ارك ال���ع���ش���رات م���ن ك�����وادر ال��ش��رط��ة امل����روري����ة، وس��ائ��ق��و ال����دراج����ات امل����روري����ة يف 
محافظة أري��ح��ا واألغ����وار ام��س ب��ي��وم م���روري نظمته ال��ش��رط��ة، بعنوان 'ال��دراج��ة ال��ن��اري��ة وسيلة 

نقل ال قتل'.
وق��ال محافظ أري��ح��ا واألغ���وار ماجد الفتياين إن ه��ذه الفعالية ت��أيت ضمن األس��ب��وع الوطني 
للشباب وال���ذك���رى ال��ت��اس��ع��ة ل��رح��ي��ل ال��ق��ائ��د ي��اس��ر ع��رف��ات، ل��ت��ك��ون ه���ذه امل��ن��اس��ب��ات محطة يمكن 
اس���ت���ث���م���اره���ا يف ت���وع���ي���ة امل���ج���ت���م���ع، م����ش����ددا ع����ىل أه���م���ي���ة ال���ت���وع���ي���ة امل�����روري�����ة وال���س���الم���ة ال���ع���ام���ة عىل 

الطرق.
وبني مدير شرطة املحافظة املقدم منري جمعة أن الشرطة وانسجاما من رسالتها يف خدمة 
شعبنا وح��ف��ظ األم����ن وال��ن��ظ��ام ت���رى يف ه���ذه امل��ن��اس��ب��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ش��ب��اب��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة وسيلة 
لتأكيد رسالتها ونشر املعرفة والوعي بما يحافظ عىل أمن وسالمة املواطن، خاصة فيما يتعلق 

باستخدام الدرجات النارية.
وش���دد م��س��ؤول  ش��رط��ة امل���رور  ال��رائ��د ع���واد األس��ط��ة ع��ىل أهمية ال��ت��زام راك���ب ال��دراج��ة بلبس 
الخوذة وااللتزام بالقوانني الناظمة لكيفية استخدام وسرعة الدرجات النارية، مؤكدا أن شرطة 

املرور حريصة عىل انفاذ القانون ومخالفة من ال يلتزم.
ووزع طلبة املدارس من اعضاء مشروع الشرطة املدرسية، نشرات توعية متعلقة بالالئحة 
التنفيذية لقانون املرور رقم 5 لسنة 2000 الصادر عن مجلس الوزراء والناظم الستخدام الدراجة 

النارية.
وق�����دم ع����دد م���ن رج�����ال امل������رور وال�����دوري�����ات ال��خ��ارج��ي��ة ع���روض���ا ل��ق��ي��ادة ال����درج����ات ال���ن���اري���ة اآلمن 

وبمشاركة عدد من سائقي الدرجات باملحافظة.

اعتصام في نابلس احتجاجا 
على تقليص خدمات 'األونروا'

نابلس -وف��ا- اعتصم عشرات املواطنني وممثلو لجان خدمات املخيمات، ولجنة التنسيق 
الفصائيل يف نابلس، أم��ام مقر وكالة غوث وتشغيل الالجئني 'األون���روا' يف نابلس، احتجاجا 
عىل سياسة التقليصات التي تقوم بها الوكالة، خاصة يف برنامجي التشغيل لعمال الطوارئ، 

وتوزيع التموين لحاالت الشؤون االجتماعية.
وقدم املشاركون رسالة اىل وكالة الغوث بواسطة مدير املنطقة معاوية اعمر حول سياسة 

الوكالة يف وقف برنامج الطوارئ وفصل موظفني.
وأك����������دوا أن ت��ق��ل��ي��ص ال����خ����دم����ات امل����ق����دم����ة ل���الج���ئ���ني م����ن ق���ب���ل األون�����������روا ي����زي����د م����ن ت�������ردي الوضع 
االقتصادي داخل املحافظات، وطالبوا باستمرار برنامج الطوارئ )العمل مقابل املال( يف املدن 

والقرى الفلسطينية دون أي تقليص عليه والعمل عىل زيادة األعداد فيه.
ودعا املعتصمون األونروا إىل إلغاء وتوقيف كل ما تم اإلعالن عنه من وظائف تتعلق برنامج 
الطوارئ )العمل مقابل املال( عىل حساب الوظائف القائمة يف منطقة الشمال، والعمل عىل 

توظيف الجئي الوطن بدالً من توظيف األجانب برواتب أعىل.

رام ال��ل��ه -وف����ا- ت��رص��د وك��ال��ة األن���ب���اء وامل��ع��ل��وم��ات الفلسطينية )وف����ا( ما 
تنشره وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيني 
وال��ع��رب، وفيما ييل أب��رز ما ورد يف تقريرها رق��م 164، ال��ذي يغطي الفرتة 

منذ بداية هذا الشهر وحتى السابع منه. 

'إنها حرب الله ضد العرب'
نشر موقع 'كيكار هشبات' الديني يف االول من هذا الشهر مقالة تحمل 
عظات دينية عنصرية لليهود بقلم الحاخام نري بن آرتيس. وادعى بأن ما 
ي��ج��ري يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ه��و ح���رب ي��خ��وض��ه��ا ال��ل��ه ض��د ال��ع��رب إلشغالهم 
بأنفسهم و'ك���ف ي��ده��م' ع��ن إس��رائ��ي��ل، ك��م��ا زع���م وق����ال: أع��ض��اء الكنيست 
والوزراء عليكم أن تفكروا مرتني بكل خطوة تقومون بها، لقد تم اختياركم 
وأنتم تلعبون بحياة اإلنسان وبمصري أرض اسرائيل املقدسة- أرض اليهود! 
ال يوجد لليهود مكان يذهبون إليه! لأغيار حولنا يوجد، لليهود ال. فكروا 
بالدمار، األلم والعذاب، يف أعقاب تنفيذ عملية السالم بني الشعبني، التي 
لن تكون ولن تتحقق! سيواصلون العمليات اإلرهابية دون توقف، أضعاف 
وأسوأ مما كان، ألنه مع الطعام تتفتح الشهية. هذه إرادة املقدس-املبارك، 
أن ي���واص���ل م���الي���ني ال��الج��ئ��ني ال���ه���رب م���ن س���وري���ا وي����أخ����دوا م��ع��ه��م القذارة، 
ال���ت���ل���وث، ال���وح���ش���ي���ة، ال���ش���ر، ع����دم ال���ق���ان���ون، ال���ك���راه���ي���ة وال��ت��ع��ط��ش للدم، 

ويلصقونهم باألردن، تركيا، لبنان وشعوب أخرى.

'الدعوة إىل البناء يف القدس'
ونشر موقع 'إن آر ج��ي' مقالة كتبها ارئ��ي��ل كاهانا يف نفس ال��ي��وم دعا 

من خاللها رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو إىل اتخاذ قرارات 

ج��ري��ئ��ة وال���ش���روع ب��ال��ب��ن��اء يف ال��ق��دس وال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة. وق����ال: م��ن��ذ خمس 
سنوات ورئيس الحكومة بنيامني نتنياهو، يخىش البناء يف القدس ويهودا 
والسامرة. ولأسف الشديد، فهو يتجرأ عىل اإلعالن عن مناقصات فقط 
بعد ح��دوث عملية تخريبية أو بعد اإلف���راج ع��ن قتلة ال��ي��ه��ود. إذا ك��ان هو 
ال��ش��ج��اع وب��ي��ن��ي��ت ال��ج��ب��ان، ع��ل��ي��ه اإلع�����الن ع���ن ال��ب��ن��اء يف ك���ل أس���ب���وع وليس 

عندما ُتفتح أبواب سجن عوفر.

'أعمال ياسر عرفات اإلرهابية'
ون��ش��ر م��وق��ع 'إن آر ج���ي' يف ال��راب��ع م��ن ه���ذا ال��ش��ه��ر م��ق��ال��ة كتبها أساف 
ج���والن، ادع��ى م��ن خاللها أن قتل رئيس الحكومة السابق إس��ح��اق رابني 
دف���ع ال��ي��م��ني اإلس��رائ��ي��يل لتقبل ات��ف��اق أوس��ل��و، رغ���م أن راب���ني ه��و الشخص 
األول ال���ذي ك��ان سيقوم بإلغاء ات��ف��اق أوس��ل��و، وذل���ك نتيجة أع��م��ال ياسر 
ع��رف��ات 'اإلره���اب���ي���ة'. وق����ال: ق��ت��ل راب����ني ب��ي��د ي��غ��ئ��ال ع��م��ري ه��و ال��ك��ارث��ة الكرى 
التي حلت عىل اليمني يف إسرائيل منذ قيام الدولة. والسبب أنه من دون 
القتل، كان رابني سيستنتج بنفسه أن الطريق مسدود مع الفلسطينيني 
كما حدث مع بريس وباراك واوملرت. أي أنه وبكلمات أخرى، لوال عملية 
قتل راب��ني لتم إلغاء اتفاق أوسلو يف سنوات التسعينيات من قبل رابني 
نفسه، بعد أن انكشف وبشكل مباشر أسلوب الخداع واالزدواجية التي 
يتمتع بها ياسر عرفات. مع مرور الوقت، أصبحت الحقيقة أكرث وضوحا 
بأنه ال يوجد مصطلح شعب فلسطيني، كما ال يوجد شعب سوري، أردين، 
عراقي وليبي وشعوب أخرى يف املنطقة. هذا ما يحدث عندما تنضم حماس 
يف قطاع غزة وبسهولة إىل اإلخوان املسلمني يف مصر، والفلسطينيني يف 

يهودا والسامرة إىل إخوتهم يف األردن.

»وفا« ترصد التحريض والعنصرية
في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

بلدية رام الله تقر مشروع األحكام الخاصة 
بحماية المباني التاريخية

الخليل - وفا- أوصت ورشة عمل نظمها مركز املرأة لإرشاد القانوين 
واالجتماعي امس يف الخليل، بتكثيف وتطوير العمل والتنسيق مع لجان 
اإلصالح القانوين املختلفة، وزيادة التأثري عليها باتجاه إقرار قانون عقوبات 
فلسطيني يكون أكرث إنصافا للنساء، وذو فعالية يف ردع ومعاقبة الجناة، 

وإشراك الضابطة القضائية 'الشرطة و النيابة' يف هذه األنشطة.
ودع�������ت ال�����ورش�����ة ال����ت����ي ت����ن����اول����ت ظ����اه����رة ق���ت���ل ال����ن����س����اء إىل ح����ث الخطباء 
وامل���رش���دي���ن ال��دي��ن��ي��ني ل��ل��ت��أث��ري إي��ج��اب��ا يف ال��ت��وج��ه��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، واىل زيادة 
االه����ت����م����ام ب���ال���ع���م���ل م����ع امل����ؤس����س����ات اإلع����الم����ي����ة، وإش���������راك ق���ط���اع واس������ع من 
االع��الم��ي��ني يف ال��ج��ه��د امل���ب���ذول ل��ل��ت��أث��ري يف ال����رأي ال���ع���ام، وت��وج��ه��ات املجتمع 
املحيل تجاه حقوق ال��ن��س��اء. وتحدثت م��دي��رة مركز امل���رأة ل��إرش��اد القانوين 
واالج��ت��م��اع��ي بالخليل أم���ل الجعبة ع��ن األرق����ام واإلح���ص���اءات ال��ت��ي تتعلق 
بهذه الظاهرة خالل العام الجاري، وتصاعدها مقارنة باألعوام السابقة، 
مشرية إىل أن القتل هو انتهاك ألبسط وأهم الحقوق االنسانية وهو الحق 

يف الحياة مهما كانت األسباب والدوافع.
وأك����دت ال��ج��ع��ب��ة أن م��رك��ز امل����رأة ي��واص��ل ال��ع��م��ل وال��ت��ن��س��ي��ق م��ع الهيئات 

واملؤسسات املختلفة للقضاء عىل ظاهرة قتل النساء.
م����ن ن���اح���ي���ت���ه، أوض������ح ن��ب��ي��ل دوي����ك����ات م����ن م���رك���ز امل�������رأة ل����إرش����اد القانوين 
واالج����ت����م����اع����ي أن ال�����ه�����دف م�����ن ال�����ورش�����ة ه�����و ع������رض آخ������ر ال�����ت�����ط�����ورات املرتبطة 
ب��م��وض��وع ق��ت��ل ال��ن��س��اء وم��ن��اق��ش��ت��ه��ا، ب��ه��دف ال���وص���ول إىل ن��ت��ائ��ج وتوصيات 

تسهم يف بناء إطار مجتمعي عام للقضاء عىل الظاهرة.
وأشار إىل أن املركز يقوم بعملية رصد وتوثيق لحاالت قتل النساء يف 
املجتمع الفلسطيني بغض النظر عن أسباب القتل، داعيا كافة الهيئات 
واملؤسسات ووسائل االعالم إىل التدقيق يف األرقام واإلحصاءات التي يعلن 

عنها املركز حول قتل النساء.
وق���ال' سجلت آخ��ر اإلح���ص���اءات إىل أن ع��دد ال��ن��س��اء ال��ل��وايت ُقتلن منذ 

بداية العام الجاري وحتى اآلن هو 28 امرأة، بغض النظر عن أسباب ودوافع 
ومالبسات القتل، كونه يحتاج إىل سلسلة من عمليات البحث والرصد 
والتوثيق املحيطة بعملية القتل للوقوف عىل أسبابها. وعرضت املحامية 
لطيفة سحويل من مركز املرأة ملخصا للتقرير الذي أعدته بعنوان 'نساء 
مستباحة أرواحهن- جرائم قتل النساء يف فلسطني بني الواقع االجتماعي 
والقانون'، حيث يتناول نتائج عملية الرصد والتوثيق لجرائم قتل النساء 

خالل عامي 2011-2012، مشرية إىل أن عدد هذه الحاالت بلغ )18( حالة.
واستعرضت املعلومات التي قام املركز بجمعها حول حاالت القتل هذه 
كأسباب ودوافع القتل، وعالقة القتلة مع الضحية، والحالة االجتماعية 
واالقتصادية للنساء ضحايا عمليات القتل، وغ��ريه��ا م��ن املعلومات التي 
رصدها املركز، الفتة إىل أن هذه األرقام قد تكون غري دقيقة، نظرا لوجود 
حاالت قتل  قد يتم إخفائها وعدم التصريح عنها، إضافة إىل الصعوبات 

التي تواجه املركز يف جمع املعلومات وتوثيقها.
وأوض����ح����ت أن امل����رك����ز ي���ض���ع ال���ل���م���س���ات األخ�������رية ع����ىل ال���ت���ق���ري���ر، ح���ي���ث من 
املتوقع أن يتم االعالن عر مؤتمر صحفي عن إصداره خالل عدة أسابيع.
وأوصت الورشة بالدعوة اىل زياد التأثري من أجل تشريع قانون أحوال 
شخصية فلسطيني يكون أكرث عدالة وإنصافا لحقوق النساء الفلسطينيات 
يف مختلف املجاالت، وزيادة حمالت التوعية والتثقيف لكل فئات املجتمع 
ح����ول خ���ط���ورة ظ���اه���رة ق��ت��ل ال���ن���س���اء ع���ىل ال��ت��م��اس��ك وال��ن��س��ي��ج االجتماعي، 

وتعبئة الرأي العام للدفع باتجاه وقف الظاهرة.
كما دعت إىل تكفيف التنسيق والعمل مع مجلس القضاء األعىل وغريه 
م��ن امل��ؤس��س��ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة، ب��ه��دف ال��ت��س��ري��ع ب���إج���راءات ال��ت��ق��ايض يف حاالت 
قتل النساء بهدف تعزيز عامل الردع للقتلة، والدعوة إىل إيجاد وتفعيل 
آليات للمساءلة واملحاسبة لكل الجهات والهيئات واملؤسسات ذات العالقة 

باملوضوع، وفحص مدى تقدمها يف العمل عىل التصدي لقتل النساء.

ورشة عمل في الخليل تناقش ظاهرة قتل النساء

توقيع مذكرة تفاهم للربط 
اإللكتروني بين القضائين 

األعلى والعسكري
رام الله - وق��ع مجلس القضاء األع���ىل، والقضاء العسكري، ام��س م��ذك��رة تفاهم لتطبيق 

برنامج إدارة سري الدعوى )ميزان2( يف املحاكم العسكرية.
وتأيت هذه املذكرة، ضمن اسرتاتيجية السلطة القضائية لتطوير نظم املعلومات واالتصاالت 
وتبادل املعلومات القضائية مع املؤسسات ذات العالقة بالعمل القضايئ، حيث يرتكز مضمون 

املذكرة عىل الربط االلكرتوين بني مجلس القضاء األعىل وهيئة القضاء العسكري.
ويتيح الرنامج للقضاء العسكري ال��وص��ول إىل قاعدة البيانات العامة واالس��ت��ف��ادة منها، 

لتسهيل عمل القضاة.
وأشار رئيس املحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فريد الجالد إىل أن هذه 
االتفاقية تشكل نقلة نوعية يف تطوير العمل القضايئ بما يف ذل��ك القضاء العسكري، وتأيت 

استكماال لالتفاقيات التي تم توقيعها سابقا مع مؤسسات أخرى.
من جانبه، شكر رئيس هيئة القضاء العسكري عبد اللطيف العايد مجلس القضاء األعىل 
وأش������اد ب��م��واق��ف��ه ال���دائ���م���ة يف دع����م وت���ط���وي���ر ال���ق���ض���اء ال��ع��س��ك��ري، م���ؤك���دا أن ال���ق���ض���اء العسكري 

سيعتمد كافة القوانني الجزائية التي يعمل بها القضاء املدين.
ويف نهاية الحفل قدم مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات مراد رمان عرضا تقدميا حول برنامج 
)ميزان2(، وذكر أن العمل جار عىل تفعيل الخدمات اإللكرتونية عىل املوقع اإللكرتوين ملجلس 

القضاء األعىل.

وفد من البرلمان اإليرلندي 
يزور جمعية إنعاش األسرة

ال���ب���رية- اس��ت��ق��ب��ل��ت ج��م��ع��ي��ة ان���ع���اش األس�����رة وب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع وزارة ال��ث��ق��اف��ي��ة وف�����داً م���ن الرملان 
اإليرلندي بهدف التعرف واإلطالع عىل الجمعية وأقسامها.

وض������م ال����وف����د ك����ال م����ن ال���س���ي���ن���ات���ور ف����ي����اش م����اك����ون ج�������ايل، وم��������اري ل����وي����س، ومورين 
وكان يف استقبالهم رئيسة الجمعية فريدة عارف العمد وعدد من أعضاء وموظفي 
الجمعية، بحضور مدير مكتب وزير الثقافة سعيد ساعد، والسيدة ميجن ديتشن 

من الوزارة.
ويف ب���داي���ة ال���ل���ق���اء، رح���ب���ت ال��ع��م��د ب���ال���وف���د ال����زائ����ر وق���دم���ت ل��ه��م ش���رح���اً م��ف��ص��اًل ع���ن الجمعية 
وم��راح��ل تطورها وأهدافها وإنجازاتها، وأك��دت أن الجمعية تواصل مسريتها ومنذ انطالقتها 
ب��دع��م ص��م��ود اإلن���س���ان ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ع���ىل أرض����ه وال���ن���ه���وض ب���أوض���اع امل�����رأة واألس������رة الفلسطينية 
ورفع  مستواهم اجتماعياً واقتصادياً وهذا هو النهج الذي دأبت عىل السري فيه جمعية إنعاش 

األسرة منذ انطالقتها.
ك��م��ا وض��ع��ت ال��ع��م��د ال���وف���د ال���زائ���ر يف ص����ورة ال���وض���ع ال���ع���ام يف األرايض ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وكذلك 
الصعوبات واملعيقات التي يواجهها الشعب الفلسطيني يف ظل االحتالل الفلسطيني، وشكرتهم 
ع��ىل ه��ذه ال��زي��ارة ال��ت��ي ت��أيت يف إط���ار تعزيز ع��الق��ات الجمعية م��ع امل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تويل 

اهتماماً لقضية الشعب الفلسطيني.
م���ن ج��ه��ت��ه، أب�����دى ال���وف���د اإلي���رل���ن���دي إع���ج���اب���ه ال���ش���دي���د ب��ال��ج��م��ع��ي��ة وب���ال���خ���دم���ات ال���ت���ي تقدمها 

وخاصة للمرأة الفلسطينية. 
ويف نهاية الزيارة، اطلع الوفد عىل أقسام الجمعية وعر عن إعجابه الشديد بالتطور والتقدم 

الذي حققته الجمعية وأكدوا أنهم سينقلوا ما شاهدوه إىل شعبهم وحكومتهم.


