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رام الله :اجتماع يناقش مسودة دليل
تصنيف مؤسسات التعليم العالي

مشاركون في اجتماع مجلس رؤساء الجامعات.

رام الل���ه " -األي���ام" :ناق���ش مجلس رؤس���اء الجامعات،
خ�ل�ال اجتماعه في رام الله ،أمس ،برئاس���ة وزير التربية
والتعليم العالي ،صبري صيدم ،المس���ودة األولى لدليل
تصنيف الجامعات الفلسطينية المقترح ،وذلك في إطار
تنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويه���دف دلي���ل التصني���ف المقت���رح إل���ى الوصول
بمؤسس���ات التعليم العالي الفلس���طينية إل���ى التميز
والتنافس���ية العالمي���ة ،من خالل اس���تخدام مؤش���رات
ُ
تصني���ف عالمي���ة تمهد الطريق أمام هذه المؤسس���ات
لخوض غمار التصنيفات العالمية.
وأكد صيدم أن مسودة الدليل المقترح تمت مناقشتها
في لجنة إص�ل�اح التعليم ،وأنه تم إطالع مجلس رؤس���اء
الجامعات عليه���ا ،أمس ،تمهيدًا لمناقش���تها في ورش
عمل متخصصة س���تنظم بمش���اركة ممثلي مؤسس���ات
التعليم العالي ،للوصول إلى نسخة منقحة ُيعاد عرضها
على مجلس���ي التعليم العالي ورؤساء الجامعات ،تمهيدًا

لعرضها على مجلس الوزراء.
وأشار صيدم إلى أن موضوع الحفاظ على ديمومة صندوق
إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ،كان
على طاولة "رؤس���اء الجامع���ات"؛ إذ تم التباحث في آليات
تعزيز التع���اون بين الصندوق والجامع���ات لحماية هذا
الصندوق الوطني.
جار ،بالتنس����يق م����ع الجهات ذات
���ل
�
العم
وش����دد على أن
ٍ
ّ
العالق����ة ،التخاذ خطوات عملية تصب في س����ياق الحفاظ على
الصندوق؛ لالستمرار بأداء مهمته الوطنية المتمثلة بمساعدة
الطلبة المحتاجين ،إلكمال تعليمهم العالي والمتوسط.
ّ
ووجه صيدم باس���م المجلس التحي���ة للقدس وأهلها
الصامدي���ن في وجه االحتالل وممارس���اته الظالمة ،التي
تس���تهدف ض���رب قط���اع التعلي���م وتهوي���د المدينة
المقدس���ة ومحو الهوية الوطنية للش���عب الفلس���طيني
منه���ا ،كما ّ
حيا صم���ود أهالي قرية الخ���ان األحمر الذين
يواجهون إجراءات ظالمة يمارسها االحتالل.

بلديتا البيرة وجونفلييه الفرنسية
تبحثان تعزيز عالقات التعاون

الوفد الفرنسي خالل زيارته بلدية البيرة.

البيرة " -األيام" :بحث رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل
قرعان ،مع رئيس بلدية جونفلييه الفرنسية األسبق جاك
بورغوان وزوجته ،ووفد فرنس���ي من بلديات ومؤسس���ات
فرنسية أخرى ،أمس ،تعزيز عالقات التعاون والتوأمة بين
الجانبين.
وأكد قرع���ان ،خالل اللقاء الذي حض���ره أعضاء المجلس
البلدي ،وع���دد من موظفي البلدية ،عم���ق العالقات التي
تجمع مدينتي البيرة وجونفلييه ،اللتين تقيمان عالقات
تع���اون وتوأم���ة منذ العام  ،2002مش���يرًا إل���ى ّ
أن عالقة
التوأم���ة التي تجمع المدينتين "م���ن أنجح التوأمات بين
مدن فلس���طينية وفرنس���ية ،كونها حققت االس���تدامة
الطويل���ة وعززت العالقات االجتماعية بين مواطني البيرة
وجونفلييه".
وقال" :نتطلع لتوسيع العالقة وتطويرها من خالل تبادل
الزيارات المش���تركة على الصعيدين الرسمي والشعبي،
وتفعيل برنامج الش���باب والزيارات العائلية للمدينتين"،
مش���يدًا بدعم بلدية وأهالي مدينة جونفلييه مش���اريع
بلدية البيرة ،وتطوير الخدمات في الكثير من المش���اريع،
واالس���تفادة م���ن تبادل الخب���رات الفني���ة والتقنية في

مختلف المجاالت التي ّ
نصت عليها اتفاقية التوأمة".
من جهته ،أبدى بورغوان إعجابه بإنجازات بلدية البيرة،
من تقديم أفض���ل الخدمات لمواطني وزائ���ري المدينة،
مؤكدًا أهمية البيرة ومكانتها بين المدن الفلس���طينية
األخرى" ،لم���ا تحتله من مكانة إس���تراتيجية في الموقع
والتاريخ" ،ومعتبرًا نفسه من أبناء مدينة البيرة.
ونقل بورغوان تحيات رئيس بلدي���ة جونفلييه الحالي
باتريس الكليرك ،لرئيس بلدي���ة البيرة وأهالي مدينته،
داعيًا المجلس البلدي إلى زيارة جونفلييه في حزيران من
العام المقبل ،لتطوير العالقة وتعزيزها.
واستعرض عضوا بلدية البيرة ،منيف طريش ،وناريمان
الفار ،انته���اكات االحتالل بحق المدين���ة ،وحرمانها من
التوسع بسبب المستوطنات المحيطة من الشرق والشمال
والجنوب.
وكانت س���لطات االحتالل منعت ،في نيس���ان الماضي،
باتريس الكليرك وزوجته من دخول األراضي الفلسطينية،
حيث كان في زيارة رس���مية لمدين���ة وبلدية البيرة ،علمًا
ّ
أن بلدية جونفلييه الفرنس���ية كان���ت من أولى البلديات
الفرنسية التي اعترفت بالقدس عاصمة لفلسطين.

قلقيلية :تأكيد أهمية ترسيخ ثقافة السلم
األهلي والقضاء على الظواهر السلبية

متحدثون في اللقاء.

قلقيلي���ة " -األيام" :أكد متحدثون ف���ي لقاء جماهيري
حاشد عقد في دار محافظة قلقيلية ،أمس ،أهمية الحفاظ
عل���ى النس���يج المجتمعي وتعزيز ثقافة الس���لم األهلي
تحت س���يادة القانون والتصدي لكافة الظواهر السلبية
التي تمس امن المجتمع وس�ل�امته من خالل نشر اآلفات
االجتماعية وفي مقدمتها المخدرات والفلتان األمني.
وأكدوا دور المؤسسة األمنية في التصدي لهذه الظواهر
الخارجة عن عاداتنا وثقافتنا وتتساوق مع االحتالل.
ويأتي اللقاء بحسب بيان صدر عن دار المحافظة ،أمس،
لمساندة المؤسس���ة األمنية في حملتها لتعزيز سيادة
القانون والقضاء على بؤر الفلتان.
وش���ارك في اللقاء المحافظ اللواء رافع رواجبة ،ورئيس
بلدية قلقيلية د .هاشم المصري ورئيس الغرفة التجارية
طارق ش���اور ووجهاء وفعاليات مدين���ة قلقيلية ،وممثلو
القوى الوطنية في المحافظة.
في كلمته أش���اد اللواء رواجبة ب���دور أهالي المحافظة
والق���وى الوطنية الداع���م للحملة األمني���ة الهادفة إلى
القض���اء على المخدرات والجريمة ف���ي المحافظة ،مؤكدًا
أهمية الحمل���ة في الحفاظ على الس���لم األهلي ومحاربة
اآلفات االجتماعية الخارجة عن عرفنا وتقاليدنا ،مش���يدًا

بدور األجهزة األمنية وتفانيها في عملها من اجل توفير
األمن واألمان للمواطنين.
واضاف إن الحملة ستس���تمر إل���ى أن نصل إلى الهدف
الرئي���س بتعزيز الس���لم األهلي والقض���اء على الظواهر
السلبية.
وفي كلمته عن أهالي ووجهاء المحافظة شكر ماجد عباه
المحاف���ظ واألجهزة األمنية عل���ى دورها في توفير األمن
للمواطنين ،مش���يرا إلى أهمية اس���تمرار الحملة األمنية
لتش���مل كافة أشكال الفس���اد والظواهر السلبية ،منوها
إلى أهمية وج���ود قوانين رادعة للخارجي���ن عن القانون
والتش���دد في العقوبات ،مؤكدًا وق���وف أهالي وفعاليات
المحافظ إلى جانب األجهزة األمنية في محاربتها للفساد.
وأكد محمود ولويل أمين سر حركة فتح دور األهالي في
إيصال الهم المجتمعي واحتياج���ات المواطنين ،منوها
إلى أن االعتماد األكبر في الس���لم األهلي على المواطنين
ووعيهم حول قضاياهم المجتمعية.
وأشار إلى التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني
والمؤامرات التي تحاك ضد الش���عب الفلسطيني لتدمير
النسيج االجتماعي ،شاكرا المحافظ واألجهزة األمنية على
دورهم في الحفاظ على امن المواطن.

األعرج يطلع وفد البلديات
الفرنسية على واقع الخان األحمر
رام الل���ه " -األيام" :اصطح���ب وزير الحكم المحلي ،حس���ين األعرج ،أم���س ،وفدًا من
ش���بكة التعاون الالمركزي الفلسطيني الفرنسي ،الذي يضم عددًا من ممثلي البلديات
الفرنسية ،في زيارة ميدانية تضامنية للخان األحمر.
واطل���ع األعرج الوفد الفرنس���ي على طبيع���ة األوضاع في الخان األحم���ر ،وما يعانيه
الس���كان المحليون من صعوبات جراء التضييق الذي تمارس���ه قوات االحتالل بحقهم،
وإخطارهم بالرحيل ،وتهديداتهم الدائمة لهم بالتهجير القسري وتجريف المساكن
والمدرسة الوحيدة في المنطقة ،التي تخدم قرابة  170طالبًا.
وقال" :تسعى إسرائيل بمخططاتها لعزل القدس وتقطيع أوصال الضفة" ،مشيرًا إلى
أن تلك المس���اعي تش���كل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولكافة المواثيق والقوانين
الدولية.
وحث األعرج الوفد الفرنس���ي على مطالبة قيادة وحكومة بلدهم بممارس���ة مزيد من
الضغط السياسي على حكومة االحتالل لوقف جرائم اسرائيل وتوفير الحماية الدولية
الفورية للشعب الفلسطيني ،وعدم االكتفاء ببيانات الشجب واالستنكار.
واستعرض طبيعة التدخالت التي قامت بها الوزارة لدعم صمود أهالي الخان األحمر
بتوجيه���ات من القيادة ،وبدعم من الحكومة ،حيث قررت تش���كيل مجلس قروي للخان
األحمر وأعلنت عن تش���كيلته ،وعملت مخططًا هيكليًا إرش���اديًا له ،كما خصصت مبلغًا
ماليًا كمصاريف تش���غيلية للمجلس ،إضافة إلى س���عيها لتشجيع االستثمار وتنفيذ
برامج ومشاريع تستهدف تطوير الصنع اليدوية الحرفية البدوية وترويجها.
وكان األعرج أطلع الوفد الفرنسي ،بمقر الوزارة ،على طبيعة واقع قطاع الحكم المحلي،
وما ش���هده من تطور ملحوظ على كافة األصعدة ،إلى جانب عالقة الوزارة وشراكتها مع
الدول والجهات الشريكة والصديقة.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه فرنسا للشعب الفلسطيني وحكومته ،ودعم تنفيذ وإقامة
مش���اريع تنموية تطويرية في العديد من الهيئ���ات المحلية ،وأهمية عالقات التوأمة
بين البلديات الفلس���طينية ونظيراتها الفرنسية في تعزيز تبادل التجارب والخبرات،
مش���يرًا إلى أهمية اس���تمرار الدع���م من خالل التع���اون الالمركزي وتوس���يع مجاالت
استهدافه ليشمل محافظة القدس وقطاع غزة واستمرار الدعم الحالي.
وترأس األع���رج وفدًا من طواقم الوزارة ومديرياتها في الزيارة الميدانية التضامنية
مع الخان األحمر ،حيث أكد وقوف كامل طواقم الوزارة إلى جانب األهالي.

"التربية" تكثف الدعم النفسي لطلبة
"الخان" وتستنكر اقتحام مدرسة "ابزيق"
رام الل���ه " -األيام" :أعلن���ت وزارة التربية والتعليم العالي ،من خ�ل�ال اإلدارة العامة
لإلرش���اد والتربية الخاصة ،أمس ،مواصلة تكثيف الدعم النفس���ي لطلبة مدرسة قرية
الخان األحمر ،تأكيدًا على مؤازرة المدرس���ة ودعمها ،في ظل الفترة العصيبة التي تمر
بها نتيجة اعتداءات االحتالل ،وممارساته المجحفة بحقها.
وأك���د مدير عام اإلرش���اد والتربية الخاصة ،محمد الحواش ،تش���كيل فريق مكون من
مديري���ات تربية القدس وضواحيها وأريحا واألغوار؛ لتكثيف الدعم النفس���ي للطلبة،
وتنظيم الزيارات بما يتقاطع والوضع النفس���ي للطلبة والمواد التدريسية ،وبما يضمن
عدم تشتيت الطلبة جراء كثافة الزيارات للمدرسة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار حرص الوزارة وقيادتها على توفير مختلف
ً
أش���كال الدعم النفس���ي في الميدان الترب���وي ،خاصة في ظل الظ���روف الصعبة التي
يمر بها أطفال فلس���طين ،وتعرضهم لالس���تهداف المباشر من االحتالل ،واالعتداءات
المتواصلة على مدارسهم.
ً
ُ
وش���دد الحواش على أن الوزارة تعمل جاهدة على تخفيف الضغوط النفس���ية التي
يعاني منها الطلبة والكوادر التربوية ،نتيجة ممارسات االحتالل وانتهاكاته.
واس���تنكرت "التربية" ،أم���س ،اقتحام قوات االحتالل مدرس���ة التح���دي " 10ابزيق"
بمديري���ة تربية طوباس ،إذ قام���ت بالعبث بالغرف الصفي���ة ،والتحقيق مع المعلمين
بعد أن صادرت بطاقاتهم الش���خصية ،والتقطت الصور داخل المدرسة ،واصفة عملية
االقتح���ام بجريمة بش���عة تض���اف إلى
سلس���لة جرائم االحتالل المتواصلة بحق
التعليم ومؤسساته.
وق���ات "التربي���ة" ف���ي بيان له���ا ،إن
اعت���داء االحت�ل�ال وانتهاكات���ه بح���ق
مدارس "التحدي" التي ش���يدتها الوزارة
ف���ي المناطق المس���تهدفة والنائية لن
تثن���ي عزيم���ة أبناء األس���رة التعليمية
وإصراره���م على مواصل���ة تعليم الطلبة
وضمان حقهم في التعليم اآلمن .ودعت
الوزارة كاف���ة المؤسس���ات والمنظمات
الدولية والحقوقية واإلعالمية إلى تحمل
مس���ؤولياتها إزاء انته���اكات االحتالل
بحق التعليم ،والعمل على فضحها.

الحمد الله يطلق مؤتمر "سيباد" ويؤكد
ضرورة االستفادة من تجارب دول شرق آسيا

(عدسة :معن خليفة)

مشاركون في اطالق الفعاليات.

رام الل���ه " -وفا" :أطلق رئيس ال���وزراء رامي الحمد الله،
أمس ،بمكتبه في رام الله ،فعاليات مؤتمر (س���يباد) في
فلس���طين ،وذلك ألول مرة بع���د انتقال االش���راف عليه
لرئاسة الوزراء الفلسطينية.
ويه���دف المؤتم���ر لبن���اء وتنمي���ة الك���وادر والق���درات
الفلسطينية ،وبحث سبل دعم االقتصاد الوطني الفلسطيني.
وحضر اطالق الفعاليات سفراء دول منظمة التعاون من
أجل فلسطين لدول شرق آسيا (سيباد) ،وعدد من الوزراء،
وسفراء الدول لدى فلسطين.
وقال الحمد الله في كلمت���ه" :هناك ثالثة عناصر لبناء
الدولة ،وهي :الس���يادة ،واألرض ،والشعب ،وفيما يخص
الس���يادة واألرض من الواج���ب التأكيد عل���ى اننا نواجه
العديد من المعيقات بسبب االحتالل االسرائيلي ،من أجل
بناء دولة ديمقراطية متواصلة قابلة للحياة".
وأوض���ح أن اله���دف م���ن مس���يرة الس�ل�ام النهاي���ة
التام���ة لالحتالل العس���كري اإلس���رائيلي ،وإقامة الدولة
الفلس���طينية المستقلة على حدود العام  ،1967والقدس
الش���رقية عاصمتها ،وحل قضية الالجئين حس���ب القرار
 ،194ومبادرة السالم العربية".
وأش���ار إل���ى أن تجارب دول ش���رق اس���يا وتقدمها في
مج���االت التنمي���ة هو مص���در اله���ام لن���ا ،ونتطلع الى

نابلس " -األيام" :ب���دأت طواقم بلدية
نابلس بحملة إلزالة التعديات والالفتات
غي���ر المرخصة المنتش���رة في ش���وارع
المدينة.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن البلدية،
أم���س ،ضمن سلس���لة م���ن االج���راءات
س���تعمل البلدية عل���ى اتخاذها لضمان
المحافظ���ة على المظهر العام للش���وارع
واالرصفة والجزر والمناطق العامة.
وأوضح مدير قسم الجباية في البلدية
سامح كوع ،أن طواقم البلدية عملت على
إزال���ة ما يقارب الـ  250الفتة في مختلف
مناطق المدينة (الشرقية ،شارع سفيان،
شارع العدل ،منطقة األكاديمية ،وشارع
رفيديا الرئيس وغيرها من المناطق).
ودع���ا كوع كاف���ة المواطنين وأصحاب
المحال والمنش���آت التجارية إلى ضرورة
االسراع في ازالة الالفتات غير المرخصة،
واتباع االج���راءات القانونية عند تركيب
الالفت���ات واالعالنات ،وض���رورة مراجعة
البلدي���ة لمعرفة القواني���ن التي تنظم
ذلك ،واال س���تكون البلدي���ة مضطرة الى
ازالة الالفتات المخالفة وغير المرخصة.

االس���تفادة من ه���ذه التجارب المهمة ،كما أن (س���يباد)
يعتبر جس���را ثقافيا بين بلداننا من اجل زيادة التفاهم
والحوار ونقل المعرفة.
واستدرك الحمد الله :أدعو دول اسيا الى تقديم الدعم
لوكالة غوث وتشغيل الالجئين "االونروا" ،في ضوء القرار
األميرك���ي األخير بوقف الدعم للوكالة ،لمس���اعدتها في
مواصل���ة تقديم خدماتها لالجئي���ن ،نحن نعتمد عليكم
كأصدق���اء ،من أجل بناء الدولة ،واح���راز تقدم في عملية
السالم ،ونؤكد أهمية االس���تثمار في فلسطين ،من أجل
تعزيز االمن والديمقراطية في المنطقة".
من جانبهم ،أكد السفراء مواصلة دعم بالدهم للشعب
الفلس���طيني ولح���ل الدولتي���ن ،ودع���م بناء مؤسس���ات
الدولة الفلس���طينية ،واالقتصاد والتنمية في فلسطين،
واس���تمرار التعاون في العديد م���ن المجاالت ،خاصة بناء
القدرات ،وتنمية المصادر البشرية.
يش���ار إلى أن مؤتمر "سيباد" تأس���س بمبادرة من اليابان
العام  ،2013ويهدف الى الوقوف على التطورات السياسية
واالقتصادي���ة الفلس���طينية ،والجهود المبذول���ة في بناء
مؤسسات الدولة الفلس���طينية ،وتنمية المصادر البشرية
فيه���ا ،والتحديات القائم���ة ،نتيجة االحتالل االس���رائيلي
والمعيقات التي يفرضها.

هيئة األمم المتحدة للمرأة تنظم فعالية توعية
بالمساواة بين الجنسين في جامعة النجاح
نابل���س " -األيام" :نظمت هيئة األم���م المتحدة للمرأة،
مؤخرًا ،بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية ومنتدى شارك
الش���بابي ،فعالية توعوية ضمن أنشطة الحملة اإلقليمية
"ألني رجل" بعنوان "رجال يروون قصصهم حول المساواة
بين الجنسين".
وتن���درج الفعالي���ة بحس���ب بي���ان صدر ع���ن الهيئة،
أمس ،ضمن برنامج "رجال ونس���اء من أجل المس���اواة بين
الجنس���ين" ،الذي تنف���ذه الهيئة والممول من الس���ويد،
بحضور ممثلين عن الجامعة والمؤسسات األهلية وحشد
من الطلبة والمهتمين.
وأعرب���ت منس���قة البرنامج ف���ي هيئة األم���م المتحدة
للمرأة ،هديل عبده عن أهمية عقد مثل هذه النش���اطات
التي تس���تهدف الشباب ،مش���يرة الى أن نتائج الدراسة
االقليمي���ة حول الرجال والمس���اواة بين الجنس���ين التي
أصدرتها هيئة األمم المتحدة للمرأة أظهرت أنه ال يوجد
هناك فوارق في المواقف المرتبطة بالنوع االجتماعي بين
جيل الشباب الذكور والرجال األكبر سنًا.

وضم���ن أنش���طة الفعالي���ة الرئيس���ةُ ،عقدت جلس���ة
لمجموعة من المتحدثين الرجال كنماذج إيجابية ُيحتذى
بها ،تحدثوا خاللها عن تجارب ش���خصية من واقع الحياة
اليومي���ة متصلة ب���أدوار وممارس���ات تخط���ت مفاهيم
تقليدية ل���دور الرجل في أماكن العمل أو داخل األس���رة
كرعاية األبناء واألعمال المنزلية والمسؤوليات المشتركة،
وفي مفاهيم المساواة بين الجنسين بشكل عام.
والق���ت الفعالية تفاعال كبي���را واندماجا من قبل الطلبة
بااللعاب والنشاطات المختلفة التي جرت ،مؤكدين ضرورة
زي���ادة عدد الفعاليات التي تعن���ى بمثل هذه المواضيع
لمجاراة التطور الحضاري والفكري في الدول االخرى والتي
تعزز ايصال الفكرة على الرغم من بساطتها وسالستها.
وشملت الفعالية عرض صور بعنوان "آباء فلسطينيون"
والتي تس���لط الضوء على نماذج لرجال يشاركون أسرهم
في نواحي الحياة األسرية ،إضافة إلى عرض أفالم قصيرة
أنتجتها الهيئة ،ومس���ابقات ومس���رح صامت وأنش���طة
أخرى في مدرج وساحة الشهيد ظافر المصري.
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بلدية نابلس تبدأ
بحملة إلزالة التعديات
على شوارع المدينة
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الحكم بالسجن
والغرامة على
أسير من اليامون
جني���ن " -وف���ا" :أص���درت محكمة
االحت�ل�ال العس���كرية في "س���الم"،
أم���س ،حكم���ًا بالس���جن لم���دة عام
وغرامة مالية على األسير إسالم فواز
سمار من بلدة اليامون ،غرب جنين.
وأش���ار ذوو األس���ير س���مار ،ب���أن
محكمة "س���الم" العسكرية أصدرت
حكمها بالس���جن الفعل���ي لمدة عام
وغرام���ة مالية بقيمة ألفي ش���يكل
على نجلها إسالم.
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