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القدس المفتوحة و(آكتد) الفرنسية و(معا) التنموي يوقعون مذكرة تفاهم
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
لقــدس  ا معــة  جا وقعــت 
المفتوحة مــن جهة، و(آكتد) 
العمــل  ومركــز  الفرنســية 
جهــة  مــن  (معــاً)  التنمــوي 
أخرى، امس األربعاء الموافق 
مذكــرة  2018م،  / 11 / 21 
تعزيز  إلــى  تهــدف  تفاهــم 
مجال  والتعاون في  الشراكة 
اإلدمــاج الرقمــي للخريجين 
وطــالب الجامعات، وذلك في 
مقــر اإلدارة العامــة لجامعة 
القــدس المفتوحــة في رام 

اهللا.
وقــع المذكرة عــن «القدس 
المفتوحة» أ. د. محمد شاهين 
الجامعــة  رئيــس  مســاعد 
لشؤون الطلبة، وعن مؤسسة 
(آكتــد) الفرنســية ميكوالي 
رادليكــي المديــر العــام في 
مكتب فلسطين، وعن مركز 
العمل التنموي (معاً) ســامي 

خضر المدير العام. 
وتهدف مذكــرة التفاهم إلى 
تمكيــن (آكتــد) و(معــا) من 
تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة 
مشــروع  ضمن  والفعاليــات 
«اإلدمــاج الرقمي للخريجين 
وطــالب الجامعــات» الممول 
من الوكالة الفرنسية للتنمية 
(AFD) فــي الفتــرة مــا بين 
2018-2021، الذي يستهدف 
فئة الشباب الخريجين وطالب 
الجامعات، لما فيه المصلحة 

الفضلى للفئة المستهدفة.
أيضــاً  المشــروع  ويهــدف 

إلــى تجــاوز عقبــات التنمية 
مــن خــالل اســتغالل جميع 
األدوات  فــي  اإلمكانيــات 
تعزيز  إلى  إضافــة  الرقمية، 
الفلســطيني  الشــباب  قدرة 
على العمل من خالل تحسين 
وســيتم  الرقمية،  مهاراتهم 
تنفيذ عدد من األنشطة في 
قطاع غزة، وكذا في الضفة: 
الخليــل، ورام اهللا والبيــرة، 
والمناطق الشــمالية الغربية 

في القدس.
ونقــل أ. د. محمــد شــاهين 
أ.  الجامعــة  رئيــس  تحيــات 
د. يونــس عمــرو، وقال «إن 
هــي  المفتوحــة  القــدس 
جامعــة عامــة غيــر ربحية، 
وهي جامعة منظمة التحرير 
الفلســطينية، وبــدأت فكرة 

إنشائها في ثمانينيات القرن 
الماضــي، وتعــززت مــع بدء 
االنتفاضــة األولــى، وتبنــت 
نظام التعليــم المفتوح منذ 
بدء عملها في فلسطين في 
1991، ولهــا حاليــاً 20 فرعاً 
تعليميــاً في الضفــة وقطاع 
غزة، وتضم (55) ألف طالب، 
وهــم يشــكلون ثلــث طلبة 
الفلسطيني،  العالي  التعليم 
وأصبحت حاليــاً تتبنى نظام 

التعليم المدمج».
وتابــع القــول: «اســتطاعت 
نظــام  تقنــن  أن  الجامعــة 
للبيئــة  المفتــوح  التعليــم 
لفلســطينية  ا و بيــة  لعر ا
يــر  تطو فــي  إلســهام  وا
المجتمع، وقد حــازت العديد 
من الجوائز المحلية والعالمية 

في السنوات األخيرة، وأثبتت 
تميــزاً كبيراً وغير مســبوق 

مقارنة بنظيراتها».
 مــن جانبــه، قــال ميكوالي 
رادليكــي: «ليــس هــذا هو 
المشــروع األول بيــن (آكتد) 
و»القــدس المفتوحــة»، بل 
متواصلــة  مشــاريع  هنــاك 
من خمــس ســنوات، ونحن 
مذكــرة  بتوقيــع  ســعيدون 
لتنفيــذ  ه  هــذ هــم  لتفا ا
على  يمتــد  الذي  المشــروع 
مدار خمس ســنوات، ونحن 
القــدس  بعالقــة  نفتخــر 
ومؤسسة (آكتد)،  المفتوحة 
وإن وجود القدس المفتوحة 
في هــذا المشــروع يضمن 

نجاحه بشكل كبير».
إلى ذلك، قال ســامي خضر: 

«إن مركز (معاً) ســعيد بهذه 
الشراكة، ويكن كل االحترام 
والتقديــر لجامعــة القــدس 
المفتوحة التي تخدم مختلف 
فئات الشــعب الفلســطيني، 
وإن هــذا البرنامج سيســهم 
فــي إضافة نوعيــة للبرامج 
المتعــددة التــي يعمل عليها 

المركز منذ (30) عاماً».
االتفاقيــة:  توقيــع  حضــر 
الجامعــة  رئيــس  مســاعد 
العامــة  العالقــات  لشــؤون 
والدولية واإلعالم د. م. عماد 
عميــد  ومســاعد  الهودلــي، 
شــؤون الطلبة رئيس وحدة 
إيــاد  أ.  الخريجيــن  متابعــة 
اشــتية، ومديرة المشــروع أ. 
مــرام زعتــرة من مؤسســة 
(آكتــد)، وصوفي شــبر مدير 
المشــروع في مركــز «معا» 

التنموي.
يذكر أن (آكتــد) منظمة غير 
حكومية مقرها في باريس، 
تأسست سنة 1993، وتدعم 
الفئات الضعيفة من السكان 
الحــروب  مــن  المتضرريــن 
والكوارث الطبيعية أو األزمات 
االقتصادية واالجتماعية، ثم 
مرافقتهم في بناء مستقبل 
كتــد)  آ ) وبــدأت  أفضــل، 
فلســطين  فــي  نشــاطاتها 
عــام 2007 وحتــى اآلن من 
خــالل برامج األمــن الغذائي 
نية  اإلنســا لمســاعدات  وا
االقتصادي  التمكين  وبرامج 

في الضفة وقطاع غزة.

«التربية» تحتفي بالصباح لفوزه في الحملة العالمية 
للتعليم وتدعم البنا الحرازه لقبا في «نجوم العلوم» 

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
مت وزارة التربية والتعليم  نظّ
العالــي، في مقرهــا، امس، 
حفل اســتقبال مهيب للفائز 
العالميــة  الحملــة  برئاســة 
للتعليــم؛ مديــر عــام مركز 
إبــداع المعلم رفعت الصباح؛ 
بعــد  اللقــب  حصــد  والــذي 
انتخابــات شــارك بهــا ممثلو 
هيئات ومؤسسات تربوية من 
قرابة 100 دولة حول العالم. 
جــاء ذلــك بمشــاركة وزيــر 
التربيــة والتعليــم العالي د. 
صبــري صيدم، ومحافظ رام 
اهللا والبيــرة د. ليلــى غنــام، 
ومستشــار الرئيــس محمود 
عباس لشؤون اإلبداع رئيس 
لإلبــداع  األعلــى  المجلــس 
والتميــز م. عدنــان ســمارة، 
ومدير مكتب اليونســكو في 
فلســطين لوديفيكو كالبي، 
ووكيل «التربيــة» د. بصري 
صالح، والوكالء المســاعدين 
أ. عــزام أبــو بكــر وم. فــواز 
مجاهــد، ود. إيهــاب القبــج، 
وفريــق مــن البنــك الدولي، 
ورئيــس جامعــة القــدس د. 
عماد أبو كشك، والحائزة على 
لقب أفضل معلم في العالم 
واألســيرة  الحــروب،  حنــان 
المحررة عهد التميمي، وحشد 
كبير من الشــركاء المحليين 
الــوزارة  وأســرة  والدولييــن 
.  وفي هذا السياق، أكد  قاطبةً
صيدم التزام الوزارة بدعمها 
المميزين  لــكل  ومســاندتها 
والمبدعين من أبناء الشــعب 
الفلســطيني، مشــدداً علــى 
أن فوز الصبــاح بهذا المركز 
العالمي المهم يؤكد بما ال يدع 
مجاالً للشــك أن الفلسطيني 
مصــر علــى مســيرة العلــم 
واإلبداع والتميز، بالرغم من 
الحملة الشرســة التي يشنها 
ضد  االحتالل «اإلســرائيلي» 

نظــام التعليم الفلســطيني 
برمته.

وجدد الوزير المباركة باســم 
للصبــاح  التربويــة  األســرة 
على هذا اإلنجــاز، متمنياً له 
التوفيق والنجاح في إدارة هذه 
الحملــة؛ واالنتصــار للتعليم 
يواجــه  الــذي  الفلســطيني 
أعتــى هجــوم مــن االحتالل 
ســتهداف  با  ، يــه صر منا و
مدارس التحدي والحرب على 
المنهاج الوطني، واالستمرار 
الطلبــة  علــى  باالعتــداءات 
لمؤسســات  وا لمعلميــن  وا
التعليمية. وتابع صيدم:»نحن 
نقف أمام لحظة تاريخية بهذا 
اإلنجاز، الذي يعبر عن أصالة 
الفلسطيني،  الشــعب  وثبات 
اإلنجــاز  بخيــار  وتمســكه 
واإلبداع، متسلحين بالصمود 
خاصةً بمدارس التحدي التي 
تقــارع االحتــالل فــي كافــة 

المناطق المستهدفة».
مــن جهتهــا، باركــت غنــام 
ز  لفــو ا ا  هــذ لفلســطين 
المشــرف، متمنيــةً للصبــاح 
كل التوفيــق فــي إدارة هذه 
وزارة  دعــم  مثمنةً  الحملــة، 

التربية ومســاندتها للصباح، 
مؤكدةً بقاء محافظة رام اهللا 
والبيرة عند التزامها بمساندة 
بمســيرة  لالرتقاء  «التربية» 
الحضــور  وتعزيــز  التعليــم 
الدولي لفلسطين في مختلف 

المحافل المهمة.
بدوره، شــكر الصبــاح وزارة 
لوزيــر  با ممثلــة  لتربيــة  ا
صيــدم وكامــل قيادتها على 
مســاندتهم القوية له، مثمناً 
في الوقت ذاته كل من دعموه 
وســاندوه مــن أبناء الشــعب 
حفاوة  إن  قائالً  الفلسطيني، 
هذا االستقبال وطيب اإلسناد 
تنتصــر  الــوزارة  أن  يؤكــد 
لــكل مــن هدفه إعالء اســم 

فلسطين عالياً.
وأكد الصباح أن حصوله على 
هذا المركــز ينتصر للتعليم 
الفلســطيني وحــق الطلبــة 
في تلقــي تعليمهم في ظل 
بيئــة آمنــة؛ خاصــةً في ظل 
ممارسات االحتالل وانتهاكاته 
المتواصلــة بحــق المســيرة 
فلســطين،  فــي  التعليميــة 
مؤكداً أن الحق بالتعليم غير 

قابل لالنتقاص. 

من جانبه، أشاد سمارة بالتميز 
الذي حققه الصباح وأنه شرف 
لفلســطين، مؤكــداً أهميــة 
اإلنجازات  تحقيق المزيد من 
الدولــي،  المســتوى  علــى 
وإيصال رســالة الفلسطيني 
المميز والمبدع للعالم أجمع.

كالبــي  بــارك  جهتــه،  مــن 
لفلســطين الحصــول علــى 
هذا المركز، مثمناً اإلنجازات 
والنجاحات التي يحققها نظام 
خاصةً  الفلســطيني  التعليم 
على المستوى الدولي، مشيداً 
بالحــرص  الوقــت  ذات  فــي 
الــذي تبديــه وزارة التربيــة 
لتعزيز هذه اإلنجازات، مؤكداً 
علــى الشــراكة المتينة بين 
وفــي  واليونســكو.  الــوزارة 
كلمتــه ممثــالً عــن االئتالف 
التربــوي الفلســطيني هنــأ 
الصبــاح  الخفــش؛  نصفــت 
بهــذا الفــوز الذي رفع اســم 
فلســطين عاليــاً، مؤكــداً أن 
هــذا اإلنجــاز لم يكــن ليتم 
لــوال دعم وزارة التربية وكل 
الفلســطيني.  الشــعب  أبناء 
وفي سياق اخر، أكدت الوزارة 
للطبيب  ومســاندتها؛  دعمها 

الفلســطيني وليد البنا الذي 
ينافــس على اللقب العاشــر 
من مسابقة «نجوم العلوم» 
من بين أربعة مبتكرين عرب 
من سوريا والجزائر وعمان، 
إذ كان البنــا قــد ابتكر نظارةً 
ذكيةً تكشف الجلطة الدماغية 
التــي تعتبر المســبب الثالث 
للوفاة فــي العالم. وفي هذا 
الســياق؛ تمنى وزير التربية 
والتعليــم العالــي د. صبــري 
صيدم، باسم األسرة التربوية 
، التوفيق للطبيب البنا  قاطبةً
لنيل اللقب في هذه المسابقة 
فلسطين  اسم  ورفع  الدولية 
الفلسطيني  أن  مؤكداً  عالياً، 
اعتــاد علــى التألــق والتميز 
في مختلف المحافل العلمية 
والثقافية اإلقليمية والدولية.

واعتبر صيدم أن منافسة البنا 
للحصول على اللقب في هذه 
المسابقة ووصوله للتصفيات 
على  يؤكــد  فيهــا؛  النهائيــة 
الجديرة  الفلســطيني  كفاءة 
داعيــاً  واالعتــزاز،  بالفخــر 
لتكثيــف التصويــت للبنا من 
https:// :الرابــط هذا  خالل 
www.starsofscience.

وأشــار   .com/voting/ar
أي  نجــاح  أن  إلــى  الوزيــر 
فلســطيني هو نجاح مكمل 
لما تسجله فلسطين ونظامها 
التعليمي من نجاحات عربية 
ودوليــة، باتــت محط إشــادة 
من الخبراء الدوليين والهيئات 

التربوية المختلفة. 
و»نجــوم العرب» هو برنامج 
تعليمــي  بواقــع  تلفزيونــي 
ترفيهــي أُطلق بمبــادرة من 
مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
ويهــدف  المجتمــع  وتنميــة 
العربــي  الشــباب  لتمكيــن 
مــن تطبيــق حلــول مبتكرة 
للمشكالت اإلقليمية من خالل 

العلوم والتكنولوجيا. 

المواطنون يتذمرون من ارتفاع أسعار الخضار
تذمرهــم  مواطنــون  أبــدى  رام اهللا- وفــا- 
الرتفــاع أســعار الخضار والفواكــه، وتحديدا 
البصــل، الــذي يرتفــع ســعره ألول مرة في 
السوق الفلسطينية، ليصل سعر الكيلوغرام 
الواحد لـ7 شواقل، في الوقت الذي كانت تباع 
الكيلوات السبع منه بـ10 شواقل، بينما تجاوز 
أسعار بعض األصناف ضعف السعر الذي كانت 
تباع عنده، األمر الذي أثار استياء المواطنين.

المواطــن محمــد أبو عقــل قال لـ»وفــا»، إن 
«الشــخص قد يصل لمرحلة يعزف فيها عن 
شــراء أي منتــج، حتى لو كان أساســيا، فتارة 
نسمع عن ارتفاع سعر البندورة، وتارة الخيار، 
واليوم البصل الذي كان ال يتجاوز الـ3 شواقل، 

هذا غير معقول، وال يطاق».
أما المواطن بالل شاهين فعبر عن غضبه من 
ارتفاع األســعار بقوله إنــه اضطر في الفترة 
األخيرة لشراء كميات قليلة جدا، حسب حاجته 

وقدرته المادية.
أحــد أصحاب محــالت الخضــار فــي رام اهللا 
قــال إنــه يشــتري كميــات كبيرة من ســوق 
بيتــا بنابلس، وفــي اآلونة األخيــرة ارتفعت 
األســعار كثيرا مقارنة بالســابق نظرا لتقلب 
الطقــس، لكن اإلقبال بقي كما هو مع فارق 

أن المواطنين باتوا يشترون كمية أقل.
بدوره، أوضح مدير عام التســويق في وزارة 
الزراعــة طارق أبو لبن أســباب ارتفاع بعض 
األســعار. وقال إن المنتج الزراعي يتأثر دائما 
بعوامل المناخ وتقلبات الطقس، ما ينعكس 
علــى أســعار الخضار، لذلك فــإن هناك فترة 
انتقالية، بحيث ينتقل اإلنتاج في الشــتاء من 
المناطــق الجبليــة األكثر بــرودة إلى مناطق 
األغوار، وينتج عن هذه الفترة فجوة تســتمر 
فترة معينة، تؤدي إلى شح في إنتاج الكميات 

ما يؤدي الرتفاع في األسعار.
وأضاف ان الوزارة تدرس بجدية طرقا لتوفير 
الســلع فــي هــذه الفتــرة االنتقاليــة، ومنها 
االستيراد من الخارج، وإذا كانت الفترة قصيرة، 
يمكــن المضي باتجاه شــراء أصنــاف بديلة، 

وبالنسبة للبصل فإن هناك إمكانية لتوفيره 
من مصادر أخرى.

ورجــح أن تنتهــي هذه الفجوة نهاية الشــهر 
الجــاري، وبالتالي عودة األســعار إلى ســابق 

عهدها.
بدوره، قال رئيس جمعية حماية المســتهلك 
صالح هنية إن ســبب ارتفاع أســعار الخضار 
يعود لكثرة الوسطاء بين المزارعين والسوق 
الفلسطينية، خاصة في ظل الفترة االنتقالية 
التي استمرت ألكثر من شهر ونصف تقريبا.

وبين أن الوســيط يقوم بشراء كميات معينة 
من المزارعين بســعر معين، ويبيعها للتاجر 
بســعر أعلى، وهكذا تصل للمستهلك بسعر 

أعلى.
الوســطاء  بإلغــاء  الزراعــة  وزارة  وطالــب 
التجاريين، وبأن تكون العالقة مباشــرة بين 

المزارع والسوق.
وفــي معرض رده على ذلك، قــال مدير عام 
التسويق في وزارة الزراعة، إن وجود الوسطاء 
التجاريين ضروري في سلســلة توريد الغذاء 
للمســتهلك، وإن الــوزارة تســعى ألن تكون 
الهوامش التســويقية موزعة تبعا للتكاليف 
التســويقية المدفوعة، وبالتالــي ال يلغي أي 
دور فــي تلــك العمليــة، ألن كل طرف يكمل 
اآلخر ويعمل على ضمان توريد الغذاء للسوق 
والمســتهلكين. وأضاف ان «للوســيط أهمية 
كبرى، حيث إنه يسهل وجود المنتجات، فمثال 
بدل أن يقوم المســتهلك بشراء منتج معين 
مــن منطقــة ويذهب لشــراء منتــج آخر من 
منطقة أخرى، يقوم الوسيط بتوفيرها كلها 

في السوق الفلسطينية».
وشــدد على أن الــوزارة تعمل لصالح المزارع 

ولكن هذا ال يعني أنها تستثني اآلخرين.
أحد المزارعين من بلدة ميثلون جنوب محافظة 
جنيــن، قال إنــه يبيع محصوله بســعر زهيد 

للتجار الذين يبيعونه بدورهم بسعر أعلى.
وتطــرق إلى ارتفاع ســعر «الزهــرة»، وذلك 
بسبب إصابتها بالمرض، ما أدى لقلة اإلنتاج.

«الحق في الحياة» تكرم د.صيدم

التربية تبحث مع المانحين وشركائها الوطنيين 
والدوليين تعزيز الدعم للتعليم بالقدس

رام اهللا- الحياة الجديدة- عقدت وزارة التربية 
والتعليــم العالــي، أمــس، االجتمــاع الدوري 
مع المانحين والشــركاء الوطنيين والدوليين 
لتعزيز التعاون لدعم القطاع التعليمي؛ خاصةً 
فــي مدينة القــدس؛ في ظل مــا يعانيه هذا 
القطــاع من هجمة شرســة يشــنها االحتالل 

لضرب منظومة التعليم برمتها.
وأكد وزير التربيــة والتعليم العالي د.صبري 
صيدم على االهتمام الكبير الذي توليه الوزارة 
لدعم التعليم في القدس؛ خاصةً وأنها أطلقت 
على العام الدراسي الحالي «عام التعليم في 
القدس»، مشــيراً للجهود التي تبذلها الوزارة 
لحمايــة التعليم في المدينة المقدســة؛ من 
خــالل مواجهة سياســات األســرلة والتهويد، 
خاصــةً وأن االحتــالل يواصــل حملته لضرب 
النظام التعليمي في القدس، واتهام المناهج 
الوطنيــة بالتحريــض ومحــاوالت تزويرهــا 
وفــرض المنهاج اإلســرائيلي علــى مدارس 
المدينــة، مشــيراً إلــى مــا يعانيــه األطفال 
والمعلمين واألســرة التربوية مــن انتهاكات 

احتاللية متواصلة. 
ووجــه الوزيــر رســالة للمانحين والشــركاء 
دعاهــم فيها لتعزيز الدعــم لقطاع التعليم، 
موجهاً رســالة أخرى لألسرة التربوية وعموم 
الشعب الفلسطيني، يدعوهم فيها لضرورة 
مواصلــة اإلنجازات بالرغم من كل المعيقات 

التي يضعها االحتالل.
واســتعرض ممثل وحدة القدس في الرئاسة 
وعــد قنــام الخطــة االســتراتيجية للتنميــة 

القطاعية في القدس، التي تعبر عن السياسة 
العليا لدولة فلسطين اتجاه مدينة القدس في 
مختلف القطاعات التي يتبناها سيادة الرئيس 
محمود عباس والحكومة الفلسطينية، وتعتبر 
المرجعيــة الرســمية للعمــل فــي العاصمة 
المحتلة، مستعرضاً األهداف المتوقع تحقيقها 
حتــى عام 2022 لقطــاع التعليم في القدس 

وآليات التدخل لحماية هذا القطاع.
كما قدمت مدير عام وحدة شؤون القدس ديما 
الســمان عرضاً يوضح خطة الــوزارة لحامية 
التعليــم في القدس من خالل مجموعة عمل 

فنية لحماية هذا القطاع.
وفي سياق آخر، كرمت جمعية الحق في الحياة 
ممثلة بأمين صندوقها موسى الوزير، امس، 
د.صيــدم، تقديراً لــدوره الوطنــي والتربوي 
األصيــل وحرصه علــى تطويــر التعليم في 
فلســطين، وذلك بحضور مدير عام العالقات 

الدولية والعامة في «التربية» نديم سامي.
وفــي هــذا الســياق، أشــاد صيــدم بالجمعية 
ومبادرتها للتكريم، معرباً عن شكره وتقديره 
للجمعية لدورها الريادي وتفاعلها مع القضايا 
المجتمعية وعلى رأســها التعليم. وأكد صيدم 
أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والجمعية، 
الفتاً إلى اهتمام الوزارة بتفعيل الشراكات مع 
المؤسسات المجتمعية والوطنية لدعم القطاع 
التعليمي فــي العديد من الجوانب. من جهته، 
أشاد موســى بجهود وزارة التربية التطويرية 
ودعمها ومساندتها لنشاطات الجمعية للنهوض 

بقطاع التعليم.

ضبطت قرابة نصف كيلو غرام مخدرات 

«شرطة طولكرم» ترمم منزال يعاني أصحابه من أوضاع صعبة
طولكرم– الحياة الجديدة– مراد ياسين- 
سلمت شرطة محافظة طولكرم، أمس، 
منزال لعائلــة محتاجة بعد ترميمه كامال 
وإعادة تأهيله في مدينة طولكرم، وقال 
العقيــد « عزام جبارة « للحيــاة الجديدة 
« انــه وبنــاء علــى تعليمــات مــن مدير 
عام الشــرطة اللواء حــازم عطا اهللا، تم 
تســليم منــزل لعائلــة محتاجــة بعد ان 
قامت الشرطة مع اصدقائها من المجتمع 
المحلي بترميم المنزل ترميما كامال، لكي 

يتسنى لسكانه أن يعيشوا بظروف صحية 
جيدة. وأشــار العقيد عــزام جبارة إلى أن 
رسالة الشــرطة ليســت مقتصرة فقط 
على تطبيق القانون ومحاربة المنفلتين 
والمطلوبين للعدالة، مضيفا ان ما تقوم 
به الشــرطة من أعمال إنســانية بشكل 
مستمر، سواء بترميم البيوت أو باألعمال 
التطوعيــة، ما هي إال أعمــال تهدف إلى 
مســاعدة المواطنيــن، وتمكينهــم مــن 
العيش بكرامة ضمن اإلمكانات المتاحة، 

إضافة إلى فرض سيادة القانون وإسناد 
األجهــزة األمنية في مالحقــة الخارجين 
عن القانون والحفاظ على األمن واألمان 
للمواطنين وممتلكاتهم. وضبطت شرطة 
طولكرم قرابة نصف كيلو غرام مخدرات 
فــي طولكرم وذكر بيــان إدارة العالقات 
العامة واإلعالم في الشــرطة، انه وبناء 
على معلومات وردت للشرطة تفيد بوجود 
كمية من مواد يشتبه أنها مخدرة بحوزة 

احد االشخاص والمتواجد في طولكرم.

وأضــاف البيان، أنه تــم تحريك قوة من 
شرطة مكافحة المخدرات الى المكان وتم 
القــاء القبض على المشــتبه به وضبط 
بحوزته مغلفات من مادة يشتبه انها مادة 
القنب المخدرة (مصنع ) بلغ وزنها قرابة 
(461) غم، و(بالطة حشيش ) بنية اللون 
يشتبه انها مادة الحشيش المخدرة وزنها 
قرابة (102) غــم، و(97) حبة من حبوب 
االكســتازي باالضافــة إلى بذرة اشــتال 

المارجوانا المخدرة.

مركز «شمس» يعقد لقاءين مع مجلس 
السلم األهلي في محافظة الخليل

الجديدة-  الحيــاة  الخليل- 
عقــد مركــز إعــالم حقوق 
والديمقراطيــة  اإلنســان 
جنيــف  ومركــز  «شــمس» 
لقــوات  ا علــى  بــة  للرقا
المسلحة لقاءين منفصلين 
حول مجلس السلم األهلي 
وعقد  الخليل،  محافظة  في 
مجلــس  مــع  األول  اللقــاء 
الســلم األهلــي فــي مقــر 
المحافظــة، فيمــا عقد لقاء 
آخــر حضــره مجموعــة من 
المجتمع  مؤسســات  ممثلي 
المدني والمؤسسات المدنية 
وباحثيــن  المحافظــة  فــي 

وأكاديميين.
وافتتــح اللقــاء مديــر دائرة 
محافظــة  فــي  لعشــائر  ا
الخليل د. ســليمان جرادات، 
بالتأكيد على دور العشــائر 
فــي الحفــاظ على الســلم 
األهلــي، والتعاون الدائم ما 
والمحافظة  العشــائر  بيــن 
والمؤسسة الشــرطية فيما 

يخص ذلك.
وتناول اللقاءان سبل تعزيز 
والتماســك  األهلي  الســلم 

االجتماعــي فــي محافظــة 
الخليل، ويهدف اللقاءان إلى 
بحــث المعيقــات والعراقيل 
التي تحول دون تعزيز السلم 
األهلي في المحافظة، حيث 
ال يتحقق الســلم األهلي إال 
مســتديم،  اجتماعي  بحوار 
ومن أجل الخروج بمجموعة 
والتوصيــات  النتائــج  مــن 
التي يمكــن لصانــع القرار 
الفلسطيني االستفادة منها، 
باإلضافة إلى ســماع وجهة 
المجتمــع  مؤسســات  نظــر 
الســلم  ومجلــس  المدنــي 
العالقة  يخص  فيما  األهلي 
الشــرطية  المؤسســة  مــع 
الفلسطينية وسبل تطورها 
ألهلــي  ا للســلم  خدمــةً 
ومساعدتها في الحفاظ على 
والتماســك  والقانون  األمن 

االجتماعي.
المؤسســة  حضــرت  فيمــا 
األول،  اللقــاء  الشــرطية 
وقدمــت رؤيتها فيما يخص 
العالقــة  وطبيعــة  العمــل 
المجتمــع  مؤسســات  مــع 
إلــى  وتطرقــت  المدنــي، 

بعض الظواهــر التي تهدد 
الســلم األهلي كالمخدرات، 
والســيارات الغيــر قانونيــة 
والمشطوبة)،  (المســروقة 
وأكدت على انفتاحها الدائم 
المجتمع  مكونــات  كل  على 
الفلســطيني، ووجودها من 
أجــل حفظ النظــام واألمن 

للمواطنين.
وفــي نهاية اللقاءين أوصى 
ضرورة  علــى  المشــاركون 
وأهمية تعزيز السلم األهلي 
والتماســك االجتماعــي في 
المجتمع، من خالل ترسيخه 
في المجتمع ونشــر التوعية 
المجتمعيــة حوله، وضرورة 
تطوير العالقة بين مجلس 
والمؤسسة  األهلي  الســلم 
لفلســطينية،  ا الشــرطية 
القانون  تطبيــق  وضــرورة 
وتعديــل بعــض القوانيــن 
كقانــون العقوبــات وقانون 
األحوال الشخصية، وضرورة 
المظاهــر  عــن  االبتعــاد 
الســلبية التي تهــدد تعزيز 
والتماســك  األهلي  الســلم 

االجتماعي.


