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ائتالف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني

مؤتمر المستهلك الخامس
تتش���رف جمعية حماية المس���تهلك الفلس���طيني في محافظة رام الله والبيرة وائتالف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني 

بدعوتكم للمشاركة في اعمال مؤتمر المستهلك الخامس تحت عنوان

“السياسة التسعيرية وحقوق المستهلك”
وذلك يوم االحد 2017/4/2 الساعة العاشرة صباحا في فندق جراند بارك في رام الله.

يهدف المؤتمر الى التركيز على اهمية السياس���ة التس���عيرية ف���ي نيل رضا المس���تهلك، والتدخالت الممكنة في 

القطاعات كافة لضمان تس���عير عادل، لذلك نستضيف الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والباحثين واالكاديميين، 

للخروج بنتائج تضمن حقوق المس���تهلك في السياس���ة التس���عيرية، خصوصا ان بعض التجار قاموا بعروض اسعار 

طويلة االمد نالت رضا المستهلك وزاد االقبال وحقق التوازن بين التاجر والمستهلك.

الجلسة االفتتاحية

10 صباحا 

      كلمة ائتالف جمعيات حماية المستهلك صالح هنية المنسق العام
كلمة المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بسام ولويل امين السر
كلمة اللواء جبريل الرجوب – عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

         ادارة الجلسة – رانية الخيري امين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة

الجلسة االولى
 10.40

                        االتحاد الجمركي مع السوق اإلسرائيلي هل هو قدر ام خيار الدكتور رجا الخالدي
االمن االقتصادي مدخل الى االمن الوطني الدكتور نصر عبد الكريم

                     ادارة الجلسة معن صوافطة – مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس واالغوار الشمالية

الجلسة الثانية

رؤية الجهات الرسمية والقطاع التجاري لدورهم في السياسة التسعيرية 
 11.20

  منال فرحان شكوكاني – وكيل وزارة االقتصاد الوطني
عمر هاشم – نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس  

رانية شاهين – مدير عام إدارة الصيدلة في وزارة الصحة  
عمر امين – مدير مفروشات محمد امين في رام الله  

حاتم مسلماني – مجموعة مسلماني  
لؤي الحنش – مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية  

ادارة الجلسة: معتصم االشهب – امين صندوق جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة

الجلسة الثالثة

اثر فتح سوق االتصاالت على جودة الخدمة واالسعار
12.15

الدكتور مشهور ابو دقة – وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات السابق
المهندس فلوريد الزربا – مدير عام االدارة العامة لالتصاالت في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 Paltel معن ملحم – مدير عام شركة االتصاالت الفلسطينية
امجد غوشة  – شركة مدى لخدمات االنترنيت

شادي القواسمي – الوطنية موبايل
ادارة الجلس���ة: المحامي فريد االطرش- المستش���ار القانوني الئتالف جمعيات حماية المس���تهلك الفلس���طيني ورئيس فرع الجمعية في 

محافظة بيت لحم

اللجنة التحضيرية للمؤتمر:

صالح هنية، اياد عنبتاوي، محمد داود، الدكتور محمد الرمحي، المحامي فريد االطرش، صالح قصراوي، الدكتورة اس���الم 

عيادي، طارق طوقان، سعد كايد، الدكتور شاكر خليل، فيحاء البحش، الدكتور ايهاب البرغوثي.

الرئيس البلغاري يطلع على 
تطورات القضية الفلسطينية

صوفيا �"وفا": اطلع س���فير فلسطين عميد السلك الدبلوماسي في بلغاريا أحمد 
المذبوح، الرئي���س البلغاري الجن���رال رومن رادف، أمس، عل���ى تطورات القضية 
الفلسطينية، وذلك خالل لقاء ضم السفراء العرب المعتمدين في صوفيا، بحضور 

عدد من المسؤولين البلغار.
وعبر الرئيس رادف، عن توجه الرئاس���ة البلغارية للعم���ل على إعادة العالقات 
البلغارية العربية الى س���ابق عهدها وتوطيدها، معبرا عن احترامه لسيادة الدول 
وحدوده���ا الجغرافية المعترف بها دوليا، ومض���ي بلغاريا في مواجهة ومكافحة 
االرهاب والعمل على حل مشكلة الالجئين القادمين من اماكن الصراعات، كما اكد 

رغبة بالده بالمشاركة في إعمار ما هدمته الحروب في بالدنا.
وأكد السفير المذبوح، أن القضية الفلس���طينية تبقى القضية المركزية لالمة 
العربية، ويبق���ى االحتالل العقبة الرئيس���ية في تحقيق الس���الم واالزدهار في 
المنطقة، وأن الجانب الفلس���طيني ملتزم بح���ل الدولتين على حدود العام 1967، 
بحيث تكون القدس الش���رقية عاصمة لدولة فلسطين، وتطبيق قرارات الشرعية 
الدولي���ة، ومب���ادرة الس���الم العربية، إال أن ما تقوم به إس���رائيل من اس���تيطان، 
ومصادرة أراض، "وس���رقة تراثنا وآثارنا وتزوير تاريخن���ا، قد أوصل الوضع لواقع 
الدولة الواحدة بنظامين، بمعنى تأسس نظام أبارتهايد". وطالب بلغاريا بمقاطعة 
االحتالل والمس���توطنات وما يتعلق بها لتكون رسالة واضحة من المجتمع الدولي 
الى اس���رائيل لتغير نهجها العنصري وتس���حب جيش���ها من االراضي المحتلة 

وتعترف بدولة فلسطين.
ودعا الرئيس البلغاري للعمل على تعديل المخاطبة بين مؤسس���تي الرئاس���ة 
البلغارية والفلسطينية لتصبح متكافئة ولتتطابق مع القانون والقرارات الدولية 

التي اعترفت بدولة فلسطين كعضو مراقب في االمم المتحدة.
وش���دد عدد من الس���فراء العرب خالل اللقاء الذي عقد بمقر الرئاسة البلغارية، 

على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية التوصل لحل عادل لها.

ندوة في "بيرزيت" تناقش خطة األمم 
المتحدة لمنع التطرف العنيف

رام الل���ه � "األيام": نظم معهد مواط���ن للديمقراطية وحقوق 
اإلنس���ان في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع اللجنة التنس���يقية 
للمقاومة الش���عبية، ومؤسسة نوفاكت "إس���بانيا"، ومرصد منع 
التطرف العنيف "ش���راكة أروربية عربي���ة"، أول من أمس، ندوة 
تحت عنوان "فحص عقيدة منع التطرف العنيف في ضوء جهود 
األمم المتحدة"، وذلك لمناقشة طبيعة الجهود الدولية الرامية 
إلى الوقاية من التطرف العنيف في العالم، والتي تجسدت في 
خطة خاصة أطلقتها األمم المتحدة، وأثرها على حقوق اإلنسان 

وقدرة الفلسطينيين على مقاومة االحتالل.
وتركز النقاش بشكل خاص حول مالءمة هذه المعالجة الدولية 
للسياق الفلسطيني، واستكش���اف العالقات الديناميكية بين 
الديمقراطية الحقيقية واألم���ن، والوقوف على التجارب البارزة 
في المقاومة الفلس���طينية القادرة على خلق بيئة ال تدفع نحو 

التطرف واإلرهاب.
وقال مدير معهد مواطن د. مضر قس���يس: إن العالم إنشغل 
مؤخ���را بمعالجة قضية التطرف العني���ف، رغم أنه ليس حديث 
العه���د، ولكن م���ا زال هناك إحجام فلس���طيني ح���ول الخوض 
في الموضوع، بس���بب القلق من أن يفهم ذلك على أنه س���حٌب 
لشرعية بعض أشكال المقاومة، موضحا أن هذا اإلحجام ال يقلل 
من خطورة الموضوع، وأكد أن فلسطين غير محصنة أمام أشكال 
التطرف المنتش���رة في البل���دان المجاورة مثل س���وريا ومصر 

وغيرها.
وأض���اف: "الخيار الوحي���د أمامنا هو الح���وار المجتمعي حول 
المس���تقبل الفلس���طيني وس���بل المقاومة ونجاعتها"، مشيرًا 
إلى الحاجة لعدم ترك س���احة تفس���ير القان���ون الدولي للقوى 

االستعمارية.
من جهته، بّي���ن الخبير التقني بس���يادة القانون في برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي ستايس���ي ويل���د بلندل، أن هناك عددا 
من األس���باب التي تراكمت وأدت في النهاية النتشار التطرف 
العنيف حول العالم، مؤكدا أهمية التعرف على هذه األس���باب 
قبل التفكي���ر بالقضاء عليها، وأهمية اختيار الكلمات واألفعال 
بعناية كبي���رة عند الحديث حول الموض���وع، الفتًا الى أن األمم 
المتحدة تعمل حاليًا على مقاومة انتش���ار التطرف العنيف في 

جميع دول العالم.

وأوض���ح أن التاريخ أثبت للعالم أن انتش���ار العنف يؤدي إلى 
هدم المجتمعات وتراجعها، مؤكدًا حق الفلسطينيين الشرعي 
بمقاوم���ة االحتالل، "وأن هنالك اليوم اتفاق عالمي حول مقاومة 
العنف واإلرهاب حول العالم"، وشدد على ضرورة تطبيق العدالة 
االجتماعية وف���رض التدابير األمنية إضافة للعمل المش���ترك 

والمتعاون للوقوف بوجه التطرف وانتشاره.
بدوره���ا، كش���فت منس���قة منطقة المش���رق في مؤسس���ة 
NOVACT م���ار بينس���يني أن المجتم���ع المدن���ي يفتق���ر إلى 
األجندة اإليجابية الهادفة لمنع التطرف، وأن هناك العديد من 
السياسات غير الفعالة في مواجهة اإلرهاب، وهناك العديد من 
ال���دول حول العالم التي تعتمد كليا على النموذج اإلس���رائيلي 

في منع التطرف.
وأوضح����ت بينس����يني أن هن����اك العديد من المؤتم����رات التي 
إنعقدت في العالم لمناقش����ة س����بل منع التط����رف، وتوصلت إلى 
ضرورة صمود التعليم على المس����توى المحلي ف����ي البلدان التي 
تعاني من اإلرهاب، إضافة لضمان حماية حقوق اإلنس����ان، وتعزيز 
دور الشباب في المجتمعات، مش����ددة على أهمية إيجاد خطابات 
إعالمية بديلة، وأش����ارت إل����ى أهمية إجراء الدراس����ات واألبحاث 
لمعرفة إمكانية تطبيق هذه اإلجراءات في األراضي الفلسطينية.
وقدم أس���تاذ الفلس���فة والديمقراطية والدراس���ات العربية 
المعاصرة في الجامعة د. جورج جقمان مداخلة حول االتجاهات 
والعوامل الرئيس���ية للتطرف في فلس���طين، مش���يرا الى أعلى 

أشكال هذا التطرف الذي يتمثل في ارهاب الدولة.
ورب���ط جقمان بين ارهاب الدولة هذا وظهور حركات المقاومة 
كرد فعل طبيعي، مس���تحضرا في هذا المجال نموذج المقاومة 

اللبنانية عدا عن النموذج الفلسطيني.
ولفت إلى أن العالم يمر بمجموع���ة من المتغيرات حاليا ال بد 
أن تفض���ي إلى تغير في الوض���ع اإلجمالي، وُيأمل أن يصب هذا 

التغير في صالح تحرر الشعوب.
أما منس���ق اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية منذر عميرة 
فاستعرض أبرز محطات اللجنة ونجاحاتها، كما استعرض رؤية 
المقاومة الش���عبية، مؤكدًا أنها ال تمثل بديال عن أي شكل آخر 
من أش���كال المقاومة، "ولكنها الش���كل األنج���ع واالكثر مالءمة 

اليوم وفقًا للظروف السياسية سواء المحلية أو الدولية".

"القدس المفتوحة" تنظم ورشة 
حول تطبيقات الهواتف الذكية

رام الله - "األيام": نظمت كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، 
ومركز التعليم المفتوح في جامع���ة القدس المفتوحة، بمبنى 
كلية مس���قط في فرع رام الله والبيرة، ورشة تدريبية لمجموعة 
م���ن طلبة الكلية في مجال تطوير تطبيق���ات الهواتف الذكية؛ 

تحضيرًا لمسابقة ال�"ألكسو" لتطبيقات الهواتف الذكية.
وحضر افتتاح الدورة نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية 
د. س���مير النجدي، ومدير فرع رام الله والبيرة د. حسين حمايل، 
وعميد كلية التكنولوجيا د. يوس���ف أبو زر، ومدير دائرة الجودة 
د. م. يوس���ف الصباح، ومدير مركز التعليم المفتوح بهاء ثابت، 

وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية.
وأكد النجدي أهمي���ة تطبيقات الهواتف الذكية، خاصة تلك 
المندرجة تحت اإلطار التعليمي والتربوي، في ظل انتشار اقتناء 
األجهزة الذكية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الجامعة عبر طلبتها 

في المنافسات المحلية واإلقليمية والدولية.
من جهته، ش���دد حمايل على فعالية أعضاء هيئة التدريس 
في كلي���ة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ف���ي الفرع بتنظيم 
ورش ولق���اءات تدريبية تدّعم المع���ارف النظرية والتطبيقية 
التي يتلقاها الطلبة، مبينًا أن هذه األنشطة التعليمية تسهم 
في مواكبة التطورات التكنولوجية المتس���ارعة، وجسر الفجوة 

بين المنهاج وسوق العمل.
ب���دوره، ثّم���ن أب���و زر جه���ود أعض���اء الهيئة التدريس���ية 
المتواصل���ة، مؤكدًا س���عي الكلي���ة الدائم الى إيج���اد الحلول 
المالئمة لتلبية متطلبات س���وق العمل ف���ي قطاع التكنولوجيا، 

ولفت إلى أن الدورات وال���ورش التدريبية تأتي في إطار تأهيل 
الطلب���ة للوصول بهم إلى درجة عالية م���ن التمكن والتميز في 

تخصصاتهم الجامعية.
وقّدم صّباح نبذة تعريفية عن الورش���ة وأهميتها في تطوير 
مهارات الطلبة وتمكينهم في مجال تطوير تطبيقات الهواتف 
الذكية، وقال: تأتي هذه الورشة مساندة لطلبة مشاريع التخرج 
في ف���رع رام الله والبي���رة في الفصل الدراس���ي الحالي؛ إلنجاز 
مشاريعهم التي تركز على تطبيقات الهواتف الذكية، وكذلك 
استعدادًا للمشاركة في مسابقة ال�"ألكسو" لتطبيقات الهواتف 
الذكية المزمع تنظيمها في تونس نهاية العام الجاري، مشيرًا 
إلى أن الجامعة حازت خالل مس���ابقة العام الماضي على المرتبة 

األولى فلسطينيًا.
ويش����رف صّباح على تطوي����ر مجموعة م����ن التطبيقات الخاصة 
بالهوات����ف الذكي����ة، أبرزه����ا تطبي����ق جبين����ة للتراث الش����عبي 
الفلس����طيني، وتطبيق حماية الصور واللوحات الفنية من السرقة 
اإللكتروني����ة، إضاف����ة إل����ى تطبي����ق خطاطك معك لفن����ون الخط 
العربي والزخرفة، وكذلك تطبيق دليلك السياحي، وتطبيق تطّوع 

للمؤسسات العاملة في القطاع التطوعي، وغيرها من التطبيقات.
وأش���رف على عملية التدري���ب المدربان: م. حس���ين يونس، 
وم. محم���د عبد الحق من مرك���ز التعليم المفت���وح، وفي ختام 
الورش���ة تم توزيع طلبة مشاريع التخرج في مجموعات للمتابعة 
م���ع المدربين ف���ي المركز؛ لتوجيهه���م وتدريبهم حتى إنجاز 

مشاريعهم بشكل نهائي.

"طوباس الخيرية" تختتم لقاءات 
التوعية للنساء في ميثلون

طوب���اس - "األي���ام": اختتم���ت جمعية طوب���اس الخيرية، 
مجموع���ة جديدة من لقاءات التوعية االجتماعية والقانونية 
للنس���اء، اس���تهدفت 17 مواطنة من قري���ة ميثلون، بينهن 
عام���الت ورب���ات بيوت، وذل���ك بالش���راكة مع مرك���ز المرأة 
لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وبدعم من مؤسسة "دروسوز" 

السويسرية.
وبين���ت الجمعية أن لقاءات التوعي���ة نظمت ضمن برنامج 
الخدم���ة االجتماعي���ة والقانونية بهدف توعي���ة المجتمع 
بحقوق النس���اء، حيث تق���دم الجمعية ه���ذه الخدمات من 
خالل فريق من المحاميات واألخصائيات االجتماعيات، ويتم 
تقديم االستش���ارة القانونية واالجتماعية من خالل اإلرشاد 

في الجمعية أو الترافع في المحاكم مجانًا.
وأش���ارت إلى أن اللقاءات ش���ملت ثمانية مواضيع أهمها 
الضغوط النفس���ية وحقوق المرأة وموض���وع الثقة بالنفس 
والعالقات االجتماعية واألسرية، حيث تمت مناقشة العنف 
المبني على النوع االجتماع���ي، والعادات والتقاليد لموضوع 
اختيار شريك الحياة، والشروط الخاصة بعقد الزواج والمهر، 

ومخاطر التكنولوجيا، وموضوع الميراث للمرأة.

ولفتت المحامية في وحدة الخدمة االجتماعية والقانونية 
في الجمعية، آالء صبح، إلى ازدياد الطلب من الجمعية لمثل 
ه���ذه اللقاءات في محافظة طوباس وجنين وقراها، مبينة أن 
هذه الخدمات من ش���أنها أن تس���هم ف���ي تخفيف الضغط 

والعبء والعنف الذي تعيشه المرأة.
وثمنت مديرة الجمعية حسنية ربايعة البرنامج والخدمات 
النوعية التي تقدمها الجمعية مؤكدة ضرورتها، خاصة في 

ظل عدم وجود مؤسسات تقدمها.
من جهتها، شددت األخصائية االجتماعية إيمان مبسلط، 
على ض���رورة تنفيذ اللق���اءات وتقديم الخدم���ة في جنين، 
حي���ت تتوجه م���ع المحامي���ة لتقديم الخدمة بي���ن لقاءات 
توعي���ة واستش���ارات او مرافعات للمحاك���م، منوهة إلى أن 
الجمعية تس���عى بكل إمكانياتها لمس���اعدة النساء وتلبية 
احتياجاته���ن في محافظة جنين، وتقديم الخدمة المطلوبة 

على أكمل وجه.
بدورها، أكدت الناش���طة النسوية ابتس���ام أهمية لقاءات 
التوعية والخدمات األخرى، لما لها من دور في تعزيز قدرات 

المرأة الذاتية وتحقيق حقوقها وتخفيف العنف عنها.

افتتاح المقر الجديد لجمعية التضامن 
البلجيكية الفلسطينية في بروكسل

بروكس���ل - "وفا": افتتح رئيس جمعية التضامن البلجيكية الفلس���طينية، 
عضو مجلس الش���يوخ البلجيكي الس���ابق بي���ر غاالند، أم���س، المقر الجديد 
للجمعية، في بلدية س���كاربيك، في العاصمة بروكسل، بحضور رئيس بلدية 
سكاربيك برنار كليرفاتي، والمستشار حس���ان البلعاوي عن سفارة فلسطين 

لدى بلجيكا، ورئيسة لجنة فلسطين في البرلمان الفيدرالي البلجيكي.
واس���تذكر غاالن���د، الذي منح���ه الرئيس محم���ود عباس مواطنة الش���رف 
الفلسطينية في شباط 2015، مراحل تأسيس الجمعية في نهاية الستينيات 
من القرن الماض���ي، في ظروف صعبة، كان النضال الفلس���طيني يتم وصمه 
باإلرهاب، مذك���رًا بالدور الريادي الذي لعبه الش���هيد نعيم خضر، أول ممثل 
لمنظمة التحرير في بروكسل، في تجميع أكبر عدد من الشخصيات البلجيكية 
وم���ن مختلف التوجه���ات السياس���ية والفكرية في إطار جمعي���ة التضامن 
البلجيكية الفلس���طينية والتي أصبحت اإلطار الرئيس في بلجيكا المدافع عن 

القضية الفلسطينية.
وقال: "إن الجمعية اختارت افتتاح مقرها الجديد وهو ملك لها حصلت عليه 
بعد إدخال إصالحات عليه، من سيدة بلجيكية ثرية أوصت بإعطاء هذا المبنى 
للجمعية، في الذكرى 41 ليوم األرض، لتؤكد أن هذه المناس���بة مع مناس���بة 
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هما المناسبتان المركزيتان 
التي قررت الجمعية تنظيم حدث كل عام منذ تأسيس���ها"، ورأى أن المقر في 

حلته الجديدة هو قطعة من فلسطين.
وأعلن رئي���س الجمعية إطالق الحملة المركزية للتعاون مع كافة الجمعيات 
المؤيدة لفلسطين إلحياء الذكرى الخمسين لالحتالل لألرض الفلسطينية في 
حزيران 1967 والذي يناسب الذكرى السبعين للنكبة ومائة عام من وعد بلفور.
وتناوب مس���ؤولو الجمعية بش���رح الحملة عبر عرض فيديو، يبين المراحل 
األساس���ية التي تنوي حركة التضامن القيام بها على مدار عام 2017، والتي 
تش���مل عرض أفالم وندوات وتس���يير كرف���ان )باص صغير( يط���وف المدن 
البلجيكية يشرح القضية الفلسطينية لمختلف فئات الرأي العام في بلجيكا، 

من خالل عرض صور وأفالم صغيرة وتوزيع كتيبات.

افتتاح مجموعة مشاريع تطويرية في عناتا
الق���دس - "األي���ام": افتتح وكيل وزارة الحك���م المحلي محمد 
حسن جبارين، بحضور وزير شؤون القدس ومحافظها المهندس 
عدن���ان الحس���يني، أول من أم���س، مجموعة من المش���اريع في 
بلدة عناتا، ش���مال القدس، بتمويل من الحكم المحلي وصندوق 

تطوير البلديات.
وش���ملت تلك المش���اريع تعبيد وتأهيل طرق داخلية بقيمة 
250 أل���ف دوالر بتمويل من البنك اإلس���المي للتنمية من خالل 
وزارة الحكم المحلي، وإنش���اء مركز خدمات الجمهور، بقيمة 75 
أل���ف يورو، وتزوي���د البلدية بالطاقة الشمس���ية بقيمة 15 ألف 
يورو، وتوريد وتش���غيل سيارة مكنسة ش���وارع بقيمة 134 ألف 
ي���ورو، بتمويل من صن���دوق تطوير البلديات، وبناء وتش���طيب 
المرك���ز الصحي، بقيمة 90 ألف دينار بمس���اهمات من األهالي 
والمجتمع المدني، ويأتي االحتفال بإنجاز هذه المشاريع تزامنًا 

مع ذكرى يوم األرض.
وق���ال جبارين ف���ي كلمته باالحتفال، الذي حض���ره مدير عام 
صندوق تطوير البلديات الدكتور توفيق البديري: "إن احتفالنا 
بإنجاز هذه المشاريع في ذكرى يوم األرض الخالد، يأتي لتأكيد 

تعزيز صم���ود مواطنينا وتجذرهم بأرضهم، ووقوفهم في وجه 
ممارس���ات االحتالل في المصادرة والتهويد، خاصة في مناطق 

القدس ومحيطها".
وأكد اهتمام ال����وزارة بمحافظة القدس والمناطق المصنفة )ج( 
وتلك المهددة بالجدار واالستيطان، بإعطائها األولوية في الدعم 
والمش����اريع، لتعزيز صمودها وتحس����ين الخدمات المقدمة لها، 

مشيرًا إلى حشد كل الطاقات وتوجيه التمويل من أجل ذلك.
من جهته، تحدث الحس���يني عن خصوصية القدس وحاجتها 
للدع���م والم���ؤازرة، فهي عاصم���ة الدولة التي تقاوم غطرس���ة 
المحتل وممارس���اته التهويدية، "وفي ذكرى يوم األرض نجسد 

انتماءنا لها ولكل األرض الفلسطينية بالعمل والصمود".
بدوره، شكر رئيس بلدية عناتا الوزارة والصندوق على تمويل 
المش���اريع، مؤك���دًا أهمية ذلك في المس���اعدة على تحس���ين 
الخدم���ات المقدم���ة للمواطنين، وتمكين البلدي���ة من مواصلة 

عملها وتطوير قدراتها.
وتخلل االحتفال تقديم فقرات تراثية من طلبة مدرسة البلدة، 

وتكريم الممولين والمتبرعين.

ندوة في الخليل حول 
المستجدات والتحديات األمنية

الخلي���ل - "وفا": نظمت إدارة العالقات العامة واإلعالم في جهاز األمن الوقائي، ولجنة 
العالق���ات العامة في المؤسس���ة األمنية، بمحافظة الخليل، أول م���ن أمس، ندوة تحت 

عنوان "المستجدات والتحديات األمنية على الساحة الفلسطينية".
وحضر الندوة التي نظمت في قاعة محافظة الخليل، المحافظ كامل حميد، ومؤسسات 

المجتمع والنقابات واالتحادات ولجنة العشائر واإلقليم.
وأكد حميد أهمية هذه اللقاءات لتعزيز الش���راكة بين المواطن واإلعالم ورجل األمن، 

داعيًا إلى التكاتف والوحدة للتصدي للتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
وفي كلمته بالنيابة عن األجهزة األمنية، ش���دد مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
في جهاز األمن الوقائي، على ضرورة التعاضد والوحدة والمزيد من الش���راكة بين األمن 
والمواطن واإلعالم وقال: "إنه ال اس���تقرار وال رخاء وال اقتصاد دون أمن وأمان يش���عر به 
المواطن"، داعيًا الجميع للوحدة والوقوف خلف الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس 

ونبذ الفرقة واالبتعاد عن أصحاب األجندات الخاصة والحزبية المقيتة.
كم���ا دعا الكل إلى رص الصف ودعم المؤسس���ة األمنية في خطواتها إلنهاء الفلتان 

األمني "لتحقيق حلمنا باالستقالل والنصر وإعالن دولتنا الفلسطينية".
ف���ي ختام الندوة فتح ب���اب النقاش بين الحض���ور واللجنة العلي���ا للعالقات العامة 

واإلعالم في المؤسسة األمنية.

السفير شامية يبحث مع مسؤولين 
طاجيك تعزيز التعاون بين البلدين

رام الله � "األيام": اجتمع مس���اعد وزير الخارجية لش���ؤون آس���يا وافريقيا وأستراليا، 
الس���فير مازن شامية، مع مس���ؤولين طاجيك، في إطار زيارته لجمهورية طاجيكستان، 
والتق���ى نائب رئيس ال���وزراء إبراهيم عظيم، ومستش���ار رئيس الجمهورية لش���ؤون 
العالقات الخارجية أعظم ش���اه ش���ريفي، ورئيس اتحاد الغ���رف التجارية والصناعية 
شريف سعيد، بحضور سفير فلسطين لدى أوزباكستان وغير المقيم في طاجيكستان 

محمد ترشحاني، ومدير دائرة دول آسيا الوسطى رنا زكارنة.
واس���تعرض شامية الوضع السياس���ي في منطقة الشرق األوس���ط، ومجريات القمة 
العربية، ولقاءه وزير الخارجية أصلوف س���راج الدين، والمش���اورات السياسية مع كبار 
مس���ؤولي وزارة الخارجية الطاجيكية، وم���ا نتج عنها من تفاهمات ح���ول االتفاقيات 

المقرر توقيعها في األيام المقبلة بين الجانبين.
وأكد الجانبان روابط األخوة التي تربط الشعبين الفلسطيني والطاجيكي منذ 25 عاما، 

وأعربا عن تطلعهما لالرتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجاالت.
وش���دد نائب رئيس ال���وزراء الطاجيكي على العالقة المتينة بي���ن البلدين، وأهمية 
النه���وض بهذه العالق���ات إلى مس���توى يليق بالعالق���ة التاريخية، ودعم الش���عب 
الطاجيكي الكامل للش���عب الفلسطيني في تحقيق حريته واس���تقالله وإقامة الدولة 

المستقلة وعاصمتها القدس.
ولفت مستش���ار رئيس طاجيكستان لشؤون العالقات الخارجية إلى اهتمام الرئيس 
إمام علي رحمن بتطوير العالقات الثنائية بين فلس���طين وطاجيكس���تان في مختلف 
المجاالت، ودعم مؤسس���ة الرئاس���ة الطاجيكية ومتابعتها مع وزارة الخارجية وجهات 
االختصاص الستكمال مشاريع التعاون، وضمان تطبيق مخرجات المشاورات السياسية 

التي تمت بين الجانبين.
أما رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية فأبدى جاهزيته لتنفيذ توقيع االتفاقية 
الثنائية بين اتحاد الغرف التجارية والصناعية الطاجيكية مع نظيرتها الفلس���طينية 
في األيام القريبة، وأنه سيعمل على عقد مجلس رجال أعمال مشترك، ودعوة الشركات 
الفلس���طينية لحضور المعارض التي يتم عقدها في طاجيكستان، وتشجيع الشركات 
في بالده للعمل ضمن ش���راكات معقولة ومفيدة للطرفين، وتوفير التسهيالت الالزمة 

لرجال األعمال الفلسطينيين الذين يتوافدون إلى طاجيكستان.

رام الله: اجتماع يناقش االستعدادات إلحياء 

يوم األسير ومساندة اإلضراب المفتوح
رام الله - "األيام": ُعقد بمقر نادي األس���ير، في رام الله، أمس، 
اجتماع مركزي لمناقش���ة االس���تعدادات لإلضراب المفتوح عن 
الطعام لألس���رى في س���جون االحتالل، الذي أعلنه القائد مروان 
البرغوثي، وقرر األسرى خوضه مع بداية اليوم األول ليوم األسير 
في 17 نيس���ان الجاري، وذلك بحضور رئيس نادي األسير قدورة 
فارس، ورئيس هيئة شؤون األس���رى والمحررين عيسى قراقع، 
ومديري نادي األسير وهيئة شؤون األسرى في محافظات، وعدد 

من األسرى المحررين.
وأكد قراقع أن األس���ير مروان البرغوثي عض���و اللجنة المركزية 
لحركة "فتح"، سيقود معركة الحرية والكرامة في سجون االحتالل، 
تزامنًا مع انطالق فعاليات يوم األس���ير، وذلك بإضراب مفتوح عن 
الطعام لكافة أس���رى حركة "فتح" في السجون، الذين يشكلون ما 

نسبته 65% من مجموع األسرى البالغ عددهم 7000 أسير.
وقال: اإلضراب يتعلق بتحس���ين ش���روط الحياة اإلنس���انية 
والمعيش���ية في الس���جون، بعد أن وصل الح���وار والمفاوضات 
مع إدارة الس���جون إلى طريق مس���دود، به���دف وقف الهجمة 

المستمرة على حقوق األسرى وكرامتهم.
وأش���ار إل���ى أن مطالب األس���رى التي أعلنت ف���ي بيان صادر 
عن البرغوثي إنس���انية عادلة تتعلق بش���كل أساس بالمطالبة 
بتركي���ب هوات���ف عمومية لألس���رى ف���ي الس���جون للتواصل 
االجتماعي واإلنس���اني م���ع عائالتهم، وإعادة الزي���ارة الثانية 
شهريًا، والتي تم إيقافها من قبل الصليب األحمر منذ أكثر من 
عام، إضافة إلى وقف سياس���ة المنع األمني للمئات من عائالت 
األس���رى من زيارة أبنائهم، وزيادة مدة الزيارة وإدخال األطفال 
القاصري���ن للزيارة ودون حواجز، وإنهاء ملف األس���رى المرضى 
بتقديم الع���الج والفحوص الطبية الدورية، واإلفراج عن الحاالت 
الصعبة ووقف نقل المرضى في سيارة "البوسطة"، ووقف العزل 

االنفرادي واالعتقال اإلداري وإعادة التعليم للسجون وغيرها.
من جهته، استعرض فارس واقع الحركة األسيرة داخل سجون 
االحتالل، مؤك���دًا أن هدف معركة الحري���ة والكرامة هو تعزيز 
العمل الجماعي والوحدة الوطنية داخل وخارج السجون، وإعادة 

هيبة األسرى والحالة النضالية الكفاحية.
وأوض���ح أن اإلضراب جاء على ضوء اس���تمرار حكومة االحتالل 
بانتهاك حقوق األس���رى األساس���ية، وتجريدهم من صفتهم 
كأس���رى حرية والتعامل معهم كمجرمين وإرهابيين، كما صرح 

بذل���ك وزير الجيش اإلس���رائيلي ليبرمان الذي يعتبر األس���رى 
إرهابيي���ن ويج���ب إعدامهم، وبعد أن اعتب���ر الصندوق القومي 

الداعم لألسرى منظمة إرهابية.
وبّي���ن أن الخطوة المقبلة ستش���كل نقلة نوعي���ة ذات طابع 
إس���تراتيجي في حياة وتاريخ الحركة األس���يرة، وتعيد االعتبار 
لدوره���م الوطن���ي ولمكانته���م القانونية والش���رعية، في ظل 
الهجوم الرس���مي اإلس���رائيلي على حقوق األس���رى وش���رعية 
نضاله���م، ال���ذي دأبت حكوم���ة االحتالل القيام به س���واء على 
مس���توى التعام���ل مع األس���رى أو على مس���توى التش���ريعات 

والقوانين التعسفية بحقهم.
بدوره، دع���ا مدير العالقات العامة واإلعالم في نادي األس���ير 
أمجد النج���ار كافة الفصائل في س���جون االحت���الل، لالنضمام 
الى هذه الخطوة اإلس���تراتيجية والنوعي���ة المهمة، والتالحم 
في وحدة وطنية حقيقية لمواجهة إجراءات وممارس���ات إدارة 

سجون االحتالل وحكومة إسرائيل.
واعتب���ر أن ه���ذه أول خط���وة كبي���رة جماعي���ة وذات طاب���ع 
إس���تراتيجي يخوضه���ا األس���رى منذ س���نوات طويل���ة داخل 
السجون، وأن ما يميزها هو أنها بقيادة أحد رموز وقادة الشعب 
الفلس���طيني وهو مروان البرغوثي المحكوم 5 مؤبدات و40 عامًا 

والمعتقل منذ 15 عامًا.
وش���دد على أن اإلضراب يس���تند إلى ش���رعية المطالب التي 
يطرحها األسرى، والمتفقة مع القانون الدولي والقانون الدولي 
اإلنس���اني، ومع حقوق األس���رى الواردة ف���ي اتفاقيات جنيف 
الثالث���ة والرابعة، ومع كافة الش���رائع والمعاهدات اإلنس���انية 

المتعلقة بحقوق األسرى.
وأجمع المش���اركون ف���ي االجتماع من كاف���ة المحافظات على 
الوقوف صفًا واحدًا إلنجاح فعاليات يوم األس���ير الفلس���طيني، 
ووض���ع برنام���ج نضالي متمي���ز يرتقي إلى مس���توى المعركة، 
مطالبين بتوحيد الخطاب اإلعالمي في معركة اإلضراب المفتوح 
عن الطعام، واالتفاق على إطالق اس���م "معرك���ة إضراب الحرية 

والكرامة" عليها.
وأكدوا ض���رورة عقد اجتماعات مع كافة القوى والمؤسس���ات 
لوض���ع برنامج ش���عبي وجماهي���ري وإعالمي لمس���اندة معركة 
الحري���ة والكرامة على كافة المس���تويات: المحلي���ة والدولية، 

رسميًا وقانونيًا وسياسيًا.

قراقع بحث مع جامعة النجاح 
التعاون في دعم قضايا األسرى

نابلس - "األيام": زار رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
عيس���ى قراقع، أول من أمس، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، 
والتقى القائم بأعمال رئيس الجامعة د. ماهر النتش���ة، ونائب 
رئيس الجامعة للش���ؤون األكاديمية د. محمد العملة، ومساعد 
الرئيس للش���ؤون المجتمعي���ة د. عدنان ملحم، وعميد ش���ؤون 
الطلبة موسى أبو دية، ومدير العالقات العامة خالد مفلح، لبحث 
آليات التعاون المش���ترك بين الجانبي���ن، وذلك بحضور وفد من 

الهيئة التدريسية في الجامعة.
وقال قراقع: إن فعاليات يوم األسير هذا العام وفي ظل معركة 
الحرية والكرامة بش���روع األسرى في إضراب مفتوح عن الطعام، 
ستكون متميزة وواس���عة، وهي رسالة من الشعب الفلسطيني 
إلى العالم يقول فيها: "إننا ش���عب ال نريد سوى الحرية ورحيل 

االحتالل عن حياتنا والعيش بكرامة".
وثّمن ال���دور الكبير الذي تقوم به جامع���ة النجاح في خدمة 
قضية التعليم الجامعي لألسرى داخل سجون االحتالل، ولألسرى 
واألس���يرات المحررين، معتبرًا أن دعم التعليم وتس���هيل ذلك 
أمام الطلبة األس���رى جزء من دعم نضال الشعب الفلسطيني من 

أجل الحرية، وزرع األمل لدى األسرى وعائالتهم.
م���ن جهته، ق���ال النتش���ة: إن جامعة النجاح ب���كل طواقمها 
ستبقى إلى جانب األسرى ودعمهم، معتبرًا ذلك جزءًا من رسالة 

الجامعة الوطنية ومن تاريخها النضالي المشهود.
وأضاف: س���تبذل الجامع���ة كل ما تس���تطيع لتمكين الطلبة 
األس���رى من اس���تكمال تحصيلهم العلمي، ومساعدتهم على 

التغلب على كل العقبات التي وضعها االحتالل في طريقهم.


