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قراءة بقانون التربية والتعليم العام
حازم أبو جزر

ألول مــرة في فلســطين يصــدر قــرار بقانــون للتربية 
والتعليم، هذا القطاع الضخم والهام جدا، يتطلع له الشعب 
كله في خلق جيل يحمل الهم الوطني، ويؤســس لنهضة 
علميــة وصناعية في دولة فلســطينية قويــة توفر حياة 
كريمة لإلنسان، تقوم على الحرية والديمقراطية، تحترم 
حقوق اإلنســان، وفي مقدمتها الحق في التعليم، وتمنع 
التمييــز والتهميش مهمــا كان المبرر، وتحمي اإلنســان، 

بخاصة األطفال.
أنجزت وزارة التربية والتعليم العالي هذا القانون بتضافر 
جهــود المؤسســات المجتمعية، فقد شــاركت فيه معظم 
المؤسســات المحلية والدولية العاملة فــي مجال التعليم 
العام، وتم التشــاور بشأنه مع مؤسسات حقوق اإلنسان، 
وخاصة الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، واستمعت الوزارة 
لجميــع الملحوظات الواردة منها، وقدمت الوزارات جميعها 
الرأي في مواد القانون، وعرض في مجلس الوزراء ســت 

مرات.
جاء القانون في ثمان وخمسين مادة، تناولت جميع الجوانب 
التربويــة، وحــددت األدوار، وعرفــت المصطلحات، أعدت 
بعناية قانونية وتربوية؛ ألن هذا العمل يتطلب الجانبين، 
ويبقى الســؤال: بمــاذا امتاز هذا القانــون؟ وما اإلضافة؟ 
ومــا الجديد الذي يحمله؟ وأســئلة كثيــرة تدور في أذهان 
الكثيرين من المهتمين في الشــأن التربــوي، والباحثين، 

ولإلجابة عن كل هذه التساؤالت أبين األمور اآلتية:
أوال: جاء هذا القانون ليحل محل قوانين قديمة ورثت من 
فتــرة الحكم األردنــي في المحافظات الشــمالية (الضفة 
والقــدس)، والحكم المصــري في المحافظــات الجنوبية 
(قطــاع غزة)، فهذا القانون يســري علــى جميع المدارس 

العاملة في فلسطين.
ثانيا: حددت في هذا القانون وبشــكل ال يحتمل التأويل 
أهداف التعليم في فلسطين، وأصبحت ضمن مادة قانونية 
تلزم الجميع العمل لتحقيقها مهما اختلف من في الحكم، 
وال تترك األمور لتغير األشــخاص فــي قمة هرم الوزارة، 

مما يعطي النظام التعليمي ثباتاً محموداً.
ثالثًا:حــدد القانــون إلزاميــة التعليم مــن مرحلة رياض 
األطفــال، وربط اإللزامية بالمجانية، وحددها حتى نهاية 
الصف العاشــر. مما يضمن التعليم للجميع، بغض النظر 

عن الظروف االجتماعية واالقتصادية.
رابعاً: منع القانون، وبنص ال يحتمل التأويل العنف كوسيلة 
تأديبية في المدارس، وأكد حماية األطفال، وتوفير البيئة 

الصحية، واآلمنة، وحظر كل أشكال العنف.
خامســاً: فلســطين تضع نصا قانونيا للتعليــم الجامع، 
وتم تعريفه بشكل واضح وصريح، وأكد دمج المعرضين 

لإلقصاء والمهمشين، وذوي اإلعاقة.
سادســاً: ورد فــي القانون مــواد صريحــة وواضحة حول 
الكشــف عن الموهوبيــن، والمبدعيــن، ورعايتهم، وهذا 
ســيضع الوزارة أمــام مســؤولية قانونية للقيــام بذلك، 

ويعطي فرصة للمحاسبة المجتمعية.
سابعاً: القانون وضع أسســا للمشاركة المجتمعية، ومن 
أهمها تشــكيل مجلس استشــاري من فعاليات مجتمعية 
لتقدم النصح، والمشــورة للوزير فــي القضايا التربوية، 
وسيكون عمل ومهام هذا المجلس بنظام يضعه مجلس 
الوزراء، كما أكد أهمية مجالس أولياء األمور، وحدد العالقة 
وآليات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات 

الدولية الداعمة للتعليم.
ثامنا: ألول مرة يتم الحديث وبمواد قانونية عن تســريع 
التعليم، لينصف أولئك الذين وهبهم اهللا قدرات أكبر من 
عمرهــم الزمني؛ لينتقلوا إلى صفوف أو مراحل دراســية 

أعلى، ضمن معايير ومحددات تضعها الوزارة.
تاســعاً: لطالما نادى التربويون، بضرورة النهوض بمهنة 
التعليم، ورفع مكانة المعلم اقتصاديا واجتماعيا، واعتبار 
التعليم مهنة، يكون لها إجازة مزاولة مهنة، تحكمها معايير 
وأخالقيــات كمثيالتهــا من الطب، والهندســة، والمحاماة. 
ونص هذا القانون على ضرورة حصول المعلم على إجازة 
مزاولــة مهنــة التعليم من الوزارة، وضمــن نظام تضعه 
الحكومة لذلك، وســيرتبط أيضا بالئحــة لعالوة طبيعة 

عمل ترتبط بالرتبة التي يحصل عليها المعلم.
عاشــراً: ثبــت القانــون عملية تعييــن المعلميــن حاملي 
الشــهادات الجامعيــة المؤهلين تربويــا، وأعطى فرصة 
للوزارة لتعيين حملة الدبلوم وفق حاجتها؛ ألن هناك مراحل 
وتخصصات قد ال يتوفر لها حاملو البكالوريوس،مثل تربية 
الطفل، وأنه ما زال يوجد في فلســطين كليات متوسطة 
تمنح شهادة الدبلوم في هذه التخصصات، وال تتوفر برامج 
بكالوريــوس كهذه في الجامعات. وهذا أيضا نصت عليه 

استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين.
حادي عشــر: وردت فــي القانون مواد واضحــة للحد من 
التســرب من المــدارس، فقد ألزم القانــون وزارة التربية 
للحصول على بيانات المواليد من وزارة الداخلية لمتابعة 
من هم في السن القانونية لاللتحاق في التعليم األساسي، 
كما ألزم القانون الوزارة بوضع خطط عالجية للمنقطعين 
عن التعليم لظروف قاهرة إلعادتهم للمدرسة، وفي الوقت 
ذاته احتــوى القانون على نص عقوبــة واضحة لكل من 
يسحب ابنه أو ابنته، أو من هو وصي عليهما من المدرسة 
قبل ســن السادســة عشــرة، أو كل من يتســبب بســحب 
أي طفــل أو طفلة من المدرســة، وهــذا يعالج الكثير من 

الظواهر االجتماعية السلبية.
ثاني عشــر: ركــز القانون علــى تعزيز التفكيــر النقدي 
واإلبداعي، والتعليم القائم على البحث ويؤكد على التعليم 
العميق، وال حاجة إلنشاء مراكز أبحاث في المدارس، كما 
يعتقــد البعض، فالمدارس مهمتها تخريج طلبة يفكرون 
بطريقــة علميــة نقدية، وهذه مهمة مؤسســات التعليم 

العالي.
إنّ إصدار القانون من قبل سيادة الرئيس هو بداية العمل 
إلعداد أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء، خالل ستة أشهر، 
لكــي يتم وضع المواد القانونية حيز التنفيذ، ويحتاج هذا 
القانون إلى ســتة أنظمة تفســيرية، كما يحتاج إلى وضع 
تعليمات لمواد أخرى تصدر عن الوزارة، وطبعا أي شــيء 
يصــدر عن الــوزارة يكون بتوقيع وزيــر التربية والتعليم 
العالي، وهذه التعليمات هي التي تيسر العمل، وهنا اعتقد 
البعض أن القانون أعطى صالحية للوزير، مغفال ضرورة 
وجود تعليمات للتنفيذ وتســهيل األمور، والتعليمات التي 
ا بمال  ا مطلقً يصدرها الوزير هي إجرائية وال تعطي تصرفً
عام وإنما أشياء إجرائية ال تحتمل النقاش الطويل، ويجب 
أن تكون هذه التعليمات مفسرة للمواد القانونية وليست 

متعارضة معها، وهذا ضابط ايقاع قوي ألي تعليمات.

في ختام مؤتمر نظمته «القدس المفتوحة» والزرقاء»

توصية بتنشيط البحث العلمي في مجاالت
المسؤولية االجتماعية وانعكاساته على أداء الجامعات

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- اختتمت جامعتا 
القــدس المفتوحة والزرقاء، يــوم الماضي 
المؤتمــر العربــي األول حــول المســؤولية 
المجتمعيــة للجامعــات العربيــة الــذي عقد 
بعنوان: «المســؤولية المجتمعية للجامعات 
العربيــة»، وأقيم في أروقــة جامعة الزرقاء 
بالمملكة األردنية الهاشــمية، وذلك برعاية 
عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي األردني.
وألقى جاسم جرجيس كلمة باسم الباحثين 
المشاركين في المؤتمر، شكر فيها جامعتي 
القدس المفتوحــة والزرقاء على تنظيمهما 
هذا المؤتمر الهام، وما تضمنه من توصيات 
هامة بخصــوص تفعيل تبني المســؤولية 

المجتمعية في الجامعات العربية.
ثم تــال مروان درويش نائــب رئيس اللجنة 
العلميــة للمؤتمــر البيــان الختامي شــاكرا 
جامعتي الزرقاء والقدس المفتوحة، رئاسة 
ولجانــا، خاصا بالذكر اللجنتين التحضيرية 
والعلميــة ودائرتي العالقات العامة واإلعالم 
على الجهود المباركة التي بذلوها إلنجاح هذا 

المؤتمر وتحقيق غاياته.
وقــال درويــش إنه اســتنادا إلــى افتتاحية 
المؤتمــر وجلســاته ومــا أفرزته النقاشــات 
والمداخالت من أفكار عكست أهمية المؤتمر 
وضرورته، فقد أوصى المشاركون بضرورة 
قيام الجامعات العربية بتحديد استراتيجيات 
معلنة حول المسؤولية المجتمعية وأولويات 
اهتماماتها، مع ضرورة أن يكون هناك متابعة 
محــددة مــن طــرف وزارات التعليــم العالي 

واالتحاد العام للجامعات العربية.
كمــا أوصى المؤتمرون بــأن تعقد الجامعات 
سلســلة ندوات ومحاضــرات لتثقيف الطلبة 
والعامليــن فيها، إلى جانــب إدراج تقييمهم 
الوظيفــي ضمــن اهتماماتهــم بهــذا األمر 
المهــم، وأن تطرح الجامعات ضمن خططها 
المســؤولية  بعنــوان  مقــرراً  األكاديميــة 

المجتمعية للجامعات.
المشــاركون إلنشــاء موقــع عربــي  ودعــا 
الكترونــي للمســؤولية المجتمعيــة يرعــاه 
االتحاد العام للجامعات العربية ليمثل المظلة 
التي يستفي منها البعد العربي لهذا اإلطار. 
وشــددوا على ضرورة تعميم مبدأ الشراكة 
بين الجامعات نفسها، وبينها وبين القطاعات 
المجتمعيــة األخــرى لبناء توجهــات رصينة 
لتحقيــق مجتمــع المســؤولية المجتمعيــة. 
وطالبوا بأن تتبنى الجامعات مبادرات مسؤولة 
مجتمعياً تسهم بإثارة االهتمام لدى األوساط 
المجتمعيــة األخــرى وتقودها إلــى انجازات 
المناهــج  تضميــن  وأن  األولويــات،  بــارزة 
المدرســية خبرات منظمة حول المســؤولية 
المجتمعية مما يعزز من اتجاهاتهم االيجابية 

تجاه مشكالت مجتمعهم منذ الصغر.
الجامعــات  تبــادر  أن  المشــاركون  وطالــب 

بالتنســيق مع النقابــات المهنيــة والعمالية 
ومنظمات المجتمع المدني األخر للتشارك في 
المسؤولية المجتمعية وتشجيع المعنين على 
فكرة التطوع في تنفيذ مشاريع المسؤولية 

المجتمعية.
وشــدد المشاركون على ضرورة العمل على 
تركيز إسهامات المسؤولية المجتمعية فيما 
من شــأنه خدمة التنمية المســتدامة ودعم 
مبادرات ومشــاريع الجامعات، وعلى توطيد 
العالقــة بيــن الجامعــة والمجتمــع المحلي، 
ومؤسســات القطــاع الخاص والمؤسســات 
اإلنتاجية في تبني مشــاريع مشتركة تخدم 

المجتمع المحلي.
وقام محمود الــوادي رئيس جامعة الزرقاء، 
ونائبــا رئيس جامعة القــدس المفتوحة، د. 
عصام خليل ود. مروان درويش، ثم د. رشدي 
القواسمة مدير مكتب الجامعة بعمان، وأ. د. 
عمر الهمشــري عميد كلية العلوم التربوية 
بجامعة الزرقاء رئيس المؤتمر، وأ. د. يوسف 
ذياب عواد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، 
بتكريــم الباحثين واللجان والهيئات الداعمة 
واألفراد بشهادات مشاركة وتقدير، لما أبدوه 
من جهود متواصلة علــى مدى أكثر من (6) 

أشهر إلخراج هذا المؤتمر إلى حيز اإلنجاز.
جلسات اليوم الثاني:

 وفي اليوم الثاني قدمت العديد من الجلسات، 
تــرأس األولــى أ. د. فتــح اهللا غانم ود. عمر 
رحــال، قدمــت خاللهــا د. بتول غانــم ورقة 
حول تصــور مقترح حول تعــاون الجامعات 
المســؤولية  اســتدامة  نحــو  الفلســطينية 
االجتماعيــة. فيمــا قدمت د. ســهاد عبد اهللا 
بنــي عطــا أنمــوذج مقتــرح للجامعــات في 
العمل التطوعي المجتمعي للحد من ظاهرة 
التطرف، وعن دور جامعة النجاح الوطنية في 
إطالق مبادرات المسؤولية المجتمعية تحدث 

د. عدنــان ملحم. ثــم قدمت د. أســماء عبد 
السالم دراسة تحليلية حول تفعيل المشاركة 
المجتمعية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية 
اآلداب جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
في ضــوء معايير الجودة، وتحــدث د. ناصر 
بــاي أعمر عن نظام التعليــم العالي الجديد 
(ل م د) فــي الجزائر وعالقته بســوق العمل 
كمســؤولية اجتماعيــة. وتحدثــت د. آمــال 
الحيلة عن أثر الحريات األكاديمية في تعزيز 
المســؤولية المجتمعيــة لــدى العاملين في 
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة. وقدم 
أ. د. جاســم محمــد جرجيــس وأ. خالد أحمد 
حلومة ورقة حول تعزيز برامج المســؤولية 
المكتبات  األكاديمية:  للمكتبــات  المجتمعية 
األكاديمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

أنموذجاً.
فــي الجلســة األولى أيضا قــدم أ. د. ربحي 
عليــان ورقــة حــول الثقافــة المعلوماتيــة 
ومســؤولية المكتبات الجامعية في نشــرها 
بيــن أفــراد المجتمــع الجامعــي، وعــن دور 
المكتبــات الجامعيــة في خدمــة المجتمعات 
المحليــة: مبادرة المكتبة مــن أجل المجتمع 
نموذجا تحدث د. سيف بن عبد اهللا الجابري 
ود. أصيلة بنت سالم الهنائية، وفيما يتعلق 
بالمســؤولية المجتمعية للمكتبات الجامعية 
باألردن: واقع استخدام األطفال لمكتبة سمو 
األميرة إيمــان بنت عبد اهللا الثاني المنبثقة 
عن مكتبة الجامعة الهاشمية ومدى رضاهم 
عنها مــن وجهة نظرهم تحدث كل من أ. د. 
فضــل جميل كليب وهنــد البطمة ومناهي 
سليمان وعال محمد صادق. وفيما يتعلق بدور 
الجامعات في تعزيز األمن الفكري  للطالب: 
دراسة ميدانية على جامعة األغواط–الجزائر 
تحدث أ. د. هواري معراج وأ. توفيق حويشتي. 
وحول الجامعة والبحث العلمي ودورهما في 

حماية النزاهة ومكافحة الفساد قدمت ورقة 
لكل من د. السبتي وسيلة ود. زعرور نعيمة 
ود. كردودي صبرينة. وكان د. سمير الجمل 
آخر المتحدثين في الجولة األولى وقدم ورقة 
بعنوان الحرية األكاديمية ودورها في تعزيز 
األمن الفكري مــن وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريــس فــي الجامعات الفلســطينية في 

محافظة الخليل.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها أ. د. حسني 
عــوض ود. عطا اهللا الرويلــي، تحدث د. بو 
حديــد ليلــى وأ. د. العلــى بوكميــش وأ. د. 
يحيــاوي الهام عن التخطيط االســتراتيجي 
كاستراتيجية لتطوير المسؤولية المجتمعية 
بالجامعــات العربيــة. كمــا تحدثــت م.هدى 
عزت دبالن عن دور الجامعات الفلســطينية 
فــي بنــاء مجتمــع المعرفة مــن وجهة نظر 
عينــة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
القــدس المفتوحــة فــرع نابلــس. وقدم د. 
ناصــر ســعد العتيبي ود. ريــم عبد الرحمن 
الجابر ود. ســليمان عبد اهللا الشــتوي رؤية 
اســتراتيجية مقترحــة لتطوير المســؤولية 
المجتمعية في الجامعات السعودية. كما قدم 
د. ســليم الخطيب تصــورا مقترحا لتعزيز 
برامج المسؤولية االجتماعية لمركز التعليم 
المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الزرقاء. 
وتحدث د. عبد اهللا راجي الرضاونة عن الرؤية 
المســتقبلية لتطويــر الشــراكة المجتمعية 
لجامعــة الريان بالمدينة المنــورة. وقدم د. 
نسيم أبو جامع وأ. فاطمة زكريا وافي ورقة 
حول دور الجامعات الفلســطينية في خدمة 
المجتمع في ضوء مسؤوليتها المجتمعية في 

عصر العولمة من وجهة نظر الطلبة.
في الجلسة الثانية أيضا تحدث د. أحمد داود 
ود. زيــد العــدوان ود. محمد قطاوي عن دور 
جامعــة الزرقاء في تعزيــز مفاهيم التنمية 
المستدامة لدى طلبتها. وفيما يتعلق بمستوى 
إدراك العاملين بجامعة األقصى للمسؤولية 
االجتماعيــة تحــدث كل من أ. د. ســامي أبو 
إسحاق ود. زهير النواجحة. وقدمت أ. يسرى 
صــادق جــالل ورقــة حــول دعــم الجامعات 
العراقيــة للعمل التطوعــي والوعي البيئي 
والتنمية المستدامة لخدمة المجتمع. وتحدث 
الباحثون: د. حسين عثماني ود. وليد بيبي وأ. 
عفاف حمادي عن دور الجامعة بين متطلبات 
المســؤولية المجتمعيــة وتكريــس التنمية 
المحلية المســتدامة: دراسة تجارب ميدانية 
محليــة وعالميــة. وقدمــت د. آيات نشــوان 
ورقــة عن دور الجامعــات العربية في خدمة 
المجتمــع في ضوء مســؤوليتها االجتماعية: 
أين وإلى أين؟. وأخيرا تحدث أ. د. شريف علي 
حماد ود. ناصر جاســر األغا عن الممارســات 
الرئيســة إلدارة المســؤولية المجتمعية في 
جامعة القدس المفتوحة في ضوء المواصفة 

القياسية األيزو (26000). 

لقطة من ختام المؤتمر.

انطالق المشاورات السياسية بين فلسطين وسريالنكا 
الجديــدة-  الحيــاة  كولومبــو- 
انطلقت اولى جلســات المشاورات 
السياسية بين الجانبين الفلسطيني 
لعاصمــة  ا فــي  لســريالنكي  وا
كولومبو، إذ ترأس وفد فلســطين 
مساعد وزير الخارجية لشؤون اسيا 
وافريقيا واستراليا السفير د. مازن 
شــامية، ضــم الوفد الفلســطيني 
سفير دولة فلسطين لدى سريالنكا 
زهيــر حمــداهللا، وهشــام ابو طه 
من ســفارة دولــة فلســطين لدى 
سريالنكا، ويعاد جرادات من وزارة 
ترأس  و  الفلســطينية،  الخارجيــة 
الســريالنكي مساعدة وزير  الوفد 
و  السياســية  للشــؤون  الخارجيــة 
التعاون الدولي الســفيرة غراســي 
اسيواثام، وضم الوفد السريالنكي 
لفيف من كبار المسؤولين في وزارة 
الخارجية و ممثليه عن كافة وزارات 

الحكومة السريالنكية.
واكدت رئيســة الوفد السريالنكي 
علــى الموقــف الرســمي لدولتهــا 
الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني 

في الحرية واالستقالل الوطني، و 
ضــرورة تطبيق قرارات الشــرعية 
ن  لشــأ با لمتعلقــة  ا ليــة  و لد ا
الفلســطيني لضمــان قيــام دولة 
فلســطين علــى حــدود الرابع من 
حزيــران عــام 1967 و عاصمتهــا 
القــدس الشــرقية، كمــا و اكــدت 
على دعمهــا لدولة فلســطين في 
المنظمات الدولية واســتمرار دعم 
ســريالنكا لمطالب فلســطين في 
اليونيسكو و لعضوية فلسطين في 

منظمة االنتربول. 
واكــد الطرفــان على اهميــة انهاء 
كافــة االزمــات المتفاقمة بالطرق 
الســلمية، مع التشديد على ضررة 
يهــدد  الــذي  االرهــاب  مكافحــة 

االنسانية. 
ضــرورة  علــى  الجانبــان  واكــد 
تدفق الدعم الدولي على الشــعب 
الفلســطيني فــي اماكــن تواجده، 
والتــزام المجتمع الدولــي بأولوية 
باعتبارها  الفلســطينية  القضيــة 
مفتاح كل ازمات المنطقة، وضرورة 

محــاوالت  امــام  الطريــق  قطــع 
اطــراف  مــن  الســيء  االســتغالل 

متطرفة. 
قــام  الثنائــي،  المســتوى  وعلــى 
الطرفــان بمراجعــة كافة اشــكال 
االتفاقيــات  و  المشــترك  التعــاون 
على  واتفقــا  الموقعــة،  الســابقة 
اليــات تطويرهــا و تفعيلها، وعلى 
رزمــة اتفاقيــات جديــدة للتعــاون 
فــي مجاالت بناء القدرات و التنمية 
المســتدامة، اتفاقيــة العفاء جواز 
الســفر الدبلوماســي الفلسطيني 
من تأشيرة الدخول الى سريالنكا، 
واتفاقيــة تشــكيل مجلــس رجال 
اعمــال مشــترك،  واتفاقية تعاون 
تشــجيع  هيئتــي  بيــن  مشــترك 
للتعــاون  واتفاقيــة  االســتثمار، 
التجــاري و االقتصــادي، واتفاقيــة 
في مجــال التعاون الزراعي والري، 
اتفاقية للتعاون في مجال السياحة، 
واتفاقية للتعاون في مجال الصحة 
الدوائيــة،  والتجــارة  والصناعــة 
اتفاقية للتعاون في المجال االمني، 

واتفاقية في مجال الثقافة والفنون، 
واتفاقية للتعاون في مجال التربية 
والتعليم العالــي واتفاقية للتعاون 

في مجال المياه و البيئة. 
واتفق الطرفان على عقد اللجنة 
المشــتركة بين البلدين برئاســة 
وزيــري الخارجيــة للتوقيــع على 
هذه االتفاقيات ولوضع الية متابعة 
لهــا علــى ان يتــم عقــد مجلس 
رجال اعمال فلسطيني سريالنكي 
اعمــال  هامــش  علــى  مشــترك 

اللجنة. 
واتفــق الطرفان علــى الية انعقاد 
دورية سنوية الستمرار المشاورات 
السياســية بين البلديــن ولضمان 
متابعــة و مراجعــة كافــة القضايا 
الثنائية، باالضافة الى وضع تصور 
لتبــادل الزيــارات بيــن مســؤولي 
البلديــن علــى كافة المســتويات، 
والتشــديد علــى ضــرورة تعزيــز 
التواصــل على مســتوى ناشــطي 
والمؤسســات  المدنــي  المجتمــع 

االعالمية. 

من جانبه، اكد السفير شامية على 
تقدير القيادة الفلسطينية والشعب 
الفلســطيني للتطورات السياسية 
والدستورية في ســريالنكا خاصة 
مكافحــة  بمجــال  يتعلــق  فيمــا 
الفســاد والســير قدما نحــو مزيد 
مــن الشــفافية و الحكم الرشــيد، 
والمســاواة و العدالة الديمقراطية 
و حقوق االنسان ودعم االصالحات 
الديمقراطية وفق خيارات الشــعب 
تدخــالت  اي  دون  الســريالنكي 
خارجية، ودعــم توجهات الحكومة 
الســريالنكية في انجاز المصالحة 
الوطنية الشــاملة وفــق التوجهات 
الوطنية ومصالح سريالنكا العليا. 

وشــكر الســفير شامية ســريالنكا 
المواقــف  علــى  وشــعبأ  حكومــة 
السياســية الداعمــة لشــعبنا، وما 
قدمــوه مــن منــح لســفارة دولــة 
فلســطين في كولومبــو، بما فيها 
مقــر  لبنــاء  االرض  تخصيــص 
و  للدبلوماسيين  ومسكن  السفارة 

العاملين فيها.

اعتقال ثمانية مواطنين من الضفة ومصادرة مخارط في الخليل
محافظــات- الحيــاة الجديــدة- وفــا- 
اعتقلت قوات االحتالل ثمانية مواطنين 
من محافظات الضفــة امس. في وقت 
اعلنــت مصــادر امنيــة اســرائيلية ان 
قــوات االحتالل وبمشــاركة من حرس 
داهمــت «ورشــة  والشــرطة  الحــدود 
حدادة» في الخليل، تضم ست مخارط 
وجــرى تفكيكهــا ومصادرتهــا. وادعت 
المصادر انه جرى العثور على اســلحة 

في المخارط. 
فــي القــدس المحتلــة اعتقلــت قوات 
االحتالل، فجر امس الجمعة، الطفلين 
محمد محمود، ومحمد عطية بعد دهم 
منزليهمــا فــي بلــدة العيســوية. كما 

اعتقلت قوات االحتالل شابا (على األقل) 
لم تعــرف هويته بعد خــالل اقتحامها 
بلدة العيزرية جنوب شرق القدس فجر 
امس. وتم اقتياد المقدسيين الثالثة إلى 
مراكز توقيف وتحقيق تابعة لالحتالل 

في المدينة المقدسة.
وفي بيت لحم اعتقلــت قوات االحتالل 
الليلة قبل الماضية 3 أطفال من مخيم 
الدهيشة، بدعوى القاء زجاجات حارقة 
على معســكر للجيش االسرائيلي في 
التجمع االستيطاني «غوش عتصيون» 

جنوب مدينة بيت لحم.
وبحســب ما نشر موقع االذاعة العبرية 
«ريشت بيت» امس الجمعة فقد اعتقلت 

قــوات االحتــالل االطفــال الثالثة بعد 
القاء الزجاجــات الحارقة، وعثرت قوات 
االحتــالل علــى زجاجات حارقــة أخرى 
كانت فــي حقيبة يحملها احد االطفال، 
وجرى تحويلهم للتحقيق لدى المخابرات 

االسرائيلية.
وفي الخليل اعتقلت قوات االحتالل فجر 
امس، شــابين من بلــدة صوريف بعد 

مداهمة منزليهما.
وأكد شــهود عيان أن االحتــالل اعتقل 
األســير المحرر تقي الدين جمال الهور 
نجل األسير جمال الهور، والمواطن براء 
حســين حميدات، وتم نقلهما إلى جهة 

غير معلومة.

تواصل جهود إقامة «معرض الصناعات اإلنشائية» في الخليل
الخليل- الحياة الجديدة- يتواصل العمل في الخليل إلقامة «معرض 
الصناعات اإلنشــائية» المزمع إقامته في 29 من الشــهر الجاري في 
مجمع إسعاد الطفولة بالمدينة، بتنظيم من نقابة المهندسين وشركة 
نور المســك إلدارة المعارض. وأكد القائمون على المعرض جهوزية 
االستعدادات إلقامة المعرض في موعده، ولقاء الجهات المعنية لتوفير 
كل مــا يلــزم من أجل تســهيل عمل طواقم المعــرض «الذي يعتبر 
الحدث االقتصادي األضخم على مســتوى الوطن واألول من نوعه». 
وأكد المدير التنفيذي للمعرض، نور مسك، على استمرار الجهود في 
تجهيزات المعرض والتواصل مع جميع الشركات لتغطية متطلباتهم، 
وتوفيــر ما يلزم ضمــن خطة متكاملــة، مثمناً تعاون مجمع إســعاد 
الطفولة التابع لبلدية الخليل مع إدارة المعرض وتقديم التســهيالت 
الالزمــة إلنجاحــه. كما التقت إدارة المعرض، شــركة البرج للمعدات 
الثقيلــة، الراعي الذهبي للمعرض، واطلعوهــا على آخر التجهيزات 
الخاصــة بالمعــرض، وآليات العمل فيــه. وأكدت شــركة البرج على 
اهتمامها بالمعرض وان رعايتها الذهبية له يأتي «إيمانا من إدارتها 
والقائمين عليها بأهميته في تنشيط الحركة االقتصادية في الوطن».


