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"القدس المفتوحة" وجمعية كليات الخدمة االجتماعية 
تنظمان مؤتمرًا لقادة العمل االجتماعي العرب في بيروت

رام الله - "األي���ام": نظمت جامعة القدس المفتوحة 
وجمعي���ة كلي���ات الخدم���ة االجتماعي���ة ف���ي اتحاد 
الجامعات العربية والجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم، 
برعاي���ة وزير الش���ؤون االجتماعية اللبنان���ي بيار أبو 
عاص���ي، مؤتم���رًا علميًا بعن���وان القيادة ف���ي العمل 

االجتماعي.
وحضر المؤتمر ممثلون عن المؤسس���ات الحكومية 
واألهلية اللبنانية، وممثل عن س���فارة دولة فلسطين 
المستشار ماهر مشيعل، بمشاركة عدد من الجامعات 
والمؤسس���ات المهنية المتخصصة من إحدى عش���رة 
دولة عربية ه���ي: لبنان، وفلس���طين، واألردن، ومصر، 
والع���راق، واإلم���ارات العربي���ة، وقطر، والس���عودية، 

والكويت، والسودان، والمغرب.
وه���دف المؤتمر، بحس���ب بيان صدر ع���ن الجامعة، 
امس، إلى إلقاء الضوء على المش���اكل والنزاعات التي 
أفرزته���ا الح���روب وكيفية التدخ���ل االجتماعي للحد 
م���ن آثارها ونتائجها، وتبادل الخب���رات بين الباحثين 
والمؤسس���ات العربية من خالل عرض نتائج بحوثهم 

التي تعالج هذه المشكالت.
وركز المؤتمر في جلساته على مجموعة من المحاور 
التي تهتم بمجاالت الخدم���ة االجتماعية وميادينها 
المختلف���ة، وإع���داد ق���ادة اجتماعيي���ن لديهم من 
المعرفة والمهارة ما يؤهلهم للعمل في حاالت األزمات 
والحروب والكوارث، وعرض تجارب عربية لمؤسس���ات 
مهنية عملت خالل األزمات للحد من اآلثار المترتبة عن 
المشكالت االجتماعية الناشئة عن النزاعات، وبخاصة 

مشكالت األطفال والنساء والمشكالت األسرية.
وأك���دت األمي���ن الع���ام لجمعي���ة كلي���ات الخدمة 
االجتماعي���ة د. ه���دى س���ليم أن ه���ذا المؤتمر الذي 
أصب���ح تقليدًا س���نويًا يعقد كل عام على مدار س���تة 
أعوام متتابعة بهدف تركيز الضوء على الدور المميز 
القي���ادي لألخصائ���ي االجتماعي ف���ي عملية إحداث 
التغيرات المرغوبة في داخ���ل المجتمع، وبخاصة في 

ظل األوضاع الصعبة التي يعيشها الوطن العربي. 
وفي كلمته، أش���ار ممثل وزير الش���ؤون االجتماعية 
اللبناني إلى أهمية البحث العلمي في دعم الممارسة 
المهني���ة، وبناء خطط تخصصية هادفة تس���هم في 
تطوير مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية واألهلية، 
مش���يدًا ب���دور جمعية كلي���ات الخدم���ة االجتماعية 
وجهودها في ترس���يخ مهنة العم���ل االجتماعي على 

المستوى العربي.

وفي كلمة د. س���لطان أبو عرابي، األمين العام التحاد 
الجامع���ات العربية، أوضح أن جمعي���ة كليات الخدمة 
االجتماعي���ة بالرغم من كونه���ا حديثة العهد إال أنها 
نجحت خالل الس���نوات الخم���س الماضية في تنظيم 
مؤتم���رات وأنش���طة نوعية كان لها األث���ر الكبير في 
تحس���ين صورة العمل االجتماعي ف���ي الوطن العربي، 
وتحس���ين برامج وتخصصات الخدمة االجتماعية في 

الجامعات العربية.
وف���ي كلمة جامع���ة القدس المفتوحة اش���ار عميد 
كلية التنمية االجتماعية واألس���رية د. عماد اش���تية 
إل���ى أهمية هذا المؤتمر كونه يناقش واحدة من أهم 
التحديات الت���ي تواجه الوطن العرب���ي الذي تعيش 
كثير من دول���ه حالة من انعدام األمن، وانعكاس ذلك 
على المجتمع واألفراد، وبخاصة ظاهرة الهجرة المرعبة 
س���واء أكانت الهجرة الداخلية أم الخارجية في الدول 

العربية.
وأوضح أن الحروب الداخلية التي شهدتها المنطقة 
قد ترك���ت آثارها على األس���رة وبنيته���ا ووظائفها، 
وعلى الش���باب واألطفال والنس���اء، م���ا يتطلب تدخاًل 
مهني���ًا مكثفًا من خالل مؤسس���ات قادرة على تقديم 
الخدمات ومواجهة المشكالت، مؤكدًا أهمية التدخل 
االجتماع���ي في بناء الس���الم والمصالحة في مرحلة ما 
بعد الح���رب، وتعزيز ثقافة الح���وار وتبني القيم غير 
العنيفة، واستثمار الموارد االجتماعية وتوظيفها في 
خدم���ة المجتمعات المتضررة م���ن الحروب والنزاعات 

واألزمات.
فيما أشار د. حاتم عالمي رئيس مجلس أمناء الجامعة 
الحديث���ة لإلدارة والعلوم إل���ى أهمية دور األخصائي 
االجتماعي بصفته رائدًا في إحداث التغيرات وتهيئة 
البني���ة االجتماعية والثقافي���ة لتفعيل التغير ضمن 
أنماط ومناهج التدخل المختلفة، س���واء على مستوى 
الفرد أو الجماعة أو المجتمع، وضمن األساليب المهنية 

المختلفة والمرتبطة بالوقاية والعالج والتنمية.
وبعد جلسة االفتتاح عقدت على مدار يومين ثماني 
جلس���ات، قدم فيها الباحثون م���ن الجامعات العربية 
ملخصات أبحاثهم وخبراتهم التي ركزت في مجملها 
على األوضاع االجتماعية والنفس���ية لألطفال والنساء 
المتضررين من الحروب والك���وارث، وخاصة الالجئين 
والنازحين منه���م، ودور األخصائيي���ن االجتماعيين 
ف���ي الوطن العربي في معالجة وترميم اآلثار المترتبة 

عليها.

مشاركون في المؤتمر.

غزة: "الجامعية التطبيقية" تطلق فعاليات 
اليوم الدولي للفتيات في تكنولوجيا المعلومات

رام الل���ه - "األي���ام": احتفل���ت الكلي���ة الجامعية 
للعلوم التطبيقي���ة بإطالق فعالي���ات اليوم الدولي 
للفتيات وتكنولوجيا المعلومات، والذي ينظمه قسم 
تكنولوجي���ا المعلوم���ات للعام الرابع عل���ى التوالي، 
ويأت���ي هذا الع���ام بالتع���اون مع حاضن���ة يوكاس 
التكنولوجي���ة، وهو جزء من المب���ادرة التي أطلقها 
االتح���اد الدولي لالتص���االت وتكنولوجيا المعلومات 
منذ العام 2010م وأقرها في الخميس الرابع من شهر 

نيسان من كل عام.
وانطلق���ت االحتفالية بحضور ومش���اركة الدكتور 
رفعت رس���تم رئي���س الكلية، والمهندس س���هيل 
مدوخ وكيل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
والدكتور علي الخطيب النائب األكاديمي، والدكتور 
س���عيد الزبدة مدير حاضنة ي���وكاس التكنولوجية، 
والمهندس س���امر ياغ���ي رئيس قس���م تكنولوجيا 
لليوم  التحضيري���ة  اللجن���ة  المعلوم���ات ورئي���س 
الدولي للفتيات، وممثلين عن المؤسس���ات الرسمية 
والتكنولوجية والمئات م���ن طالبات الكلية وطالبات 

مدارس الثانوية العامة.
وأعلن د. رس���تم عن تقديم منحة سنوية للطالبات 

الص���م الحاص���الت على دبل���وم تكنولوجي���ا اإلبداع 
للحصول على فرص���ة االحتضان في حاضنة يوكاس 
التكنولوجي���ة لم���دة عام يتم خاللها مس���اعدتهن 
في تكوين ش���ركة حقيقية خاص���ة بهن تكون نواة 
لتأس���يس شركات تخدم هذه الشريحة العزيزة على 

قلوبنا جميعا.
بعد ذلك تم افتتاح معرض المش���اريع اإلبداعية 
الذي أقيم على هام���ش الفعاليات ويضم مجموعة 
متمي���زة من المش���اريع الت���ي أنجزته���ا رياديات 
األعم���ال وطالبات الكلي���ة الجامعي���ة وطالبات من 
المدارس الثانوية واإلعدادية في مجال تكنولوجيا 

المعلومات.
واش���تملت وقائع الجلس���ة األولى عل���ى مجموعة 
م���ن المحاضرات والندوات، أما الجلس���ة الثانية فقد 
اشتملت على ورشة عمل حول مفهوم ريادة األعمال 
تناولت محاور مختلف���ة في مهارات العمل الجماعي 

والتفكير خارج الصندوق والتفكير اإلبداعي.
واختتم���ت فعاليات الي���وم الدول���ي للفتيات في 
تكنولوجي���ا المعلوم���ات بتكري���م كاف���ة المدارس 

المشاركة وأعضاء اللجنة التحضيرية.

غزة: االئتالف التربوي يطلق 
فعاليات الحملة العالمية للتعليم

رام الل���ه - "األيام": أطلق االئت���الف التربوي ممثاًل 
بمركز إبداع المعلم في غزة فعاليات الحملة العالمية 
للتعليم، والت���ي تكرس هذا الع���ام 2017 بأن يكون 
التعليم على رأس األولويات عن غيره من القطاعات. 

وبدأت الفعاليات، بحس���ب بيان صدر عن االئتالف، 
أمس، بمش���اركة عدد كبير من المؤسس���ات األهلية 
بتنفي���ذ مجموع���ة م���ن األنش���طة داخ���ل مقراتها 
والم���دارس الحكومي���ة للتعبي���ر عن ه���دف الحملة 
العالمية للتعليم "دافع ع���ن التعليم" في قطاع غزة 
خالل 23 - 29 نيسان 2017م وهو يدور حول )المساءلة 
عن أهداف التنمية المس���تدامة SDG4( ومش���اركة 
المواطني���ن والذي يه���دف لضم���ان التعليم الجيد 
المنصف الش���امل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى 

الحياة للجميع.
ونفذ فريق مركز إبداع المعلم مجموعة من الزيارات 
لعدد من مؤسس���ات االئتالف التربوي الفلس���طيني 
والمؤسس���ات األهلية الت���ي تدعم قط���اع التعليم، 
للتضامن مع األهداف التي تنادي بها الحملة والعمل 

على الحشد والمناصرة بأنشطة متنوعة.

التلبان���ي منس���قة الحملة  وأوضح���ت مجدولي���ن 
العالمي���ة للتعليم بغ���زة مطالب الحمل���ة هذا العام 

واألهداف منها. 
ويواص���ل فري���ق إب���داع المعل���م تنفيذ أنش���طة 
وفعاليات الحملة، بتنفيذ الزيارات وتغطية أنش���طة 
أسبوع الحملة العالمية للتعليم 2017 في العديد من 
المؤسس���ات المشاركة منها جمعية العطاء الخيرية، 
طموح لتنمية المهارات، هيئة مجمع الكرامة، أجيال 
لإلبداع والتطوير، جمعية الهالل األحمر، جمعية بناء 
للتنمية والتمكين، جمعية طالئع فلس���طين، مكتبة 
س���مو األمير نايف بن عبد العزيز، اليونس���كو، مركز 
المغازي الثقافي، جمعية تواصل للش���باب والثقافة 

الخ.
يذك���ر أن الحمل���ة العالمية للتعليم تقام س���نويا 
لمدة أس���بوع وتنطلق ما بين غزة والضفة الغربية في 
نفس الوقت وتنفذ في مائة وعش���رين دولة وتحمل 
نفس الش���عار ومن هذه الدول "األردن ومصر واليمن 
والصوم���ال والس���ودان والمغ���رب وتون���س والعراق 

ولبنان".

بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات دولية وبعثات دبلوماسية

لقاء تشــاوري لـ "مفتاح" في رام الله يناقش مشروع
تطبيــق القــرار األممــي 1325 المعنــي بوضــع المرأة

رام الله – "األيام": عقدت المبادرة الفلس���طينية لتعميق الحوار 
العالم���ي والديمقراطية "مفت���اح" أول من امس، لقاًء تش���اوريا مع 
المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية في فلسطين، تم خالله 
مناقش���ة التقرير الخاص بالرؤية النسوية الفلسطينية حول نتائج 
المراجعة الدولية لتطبيق القرار األممي 1325، والذي يس���لط الضوء 
على الفجوات المتعلقة بواقع النس���اء الفلسطينيات تحت االحتالل 
االسرائيلي، وهو ما أغفلته المراجعة الدولية، تحت عنوان "الحد من 
النزاع، العدالة االنتقالية، وضمان الس���الم"، والتي تم إصدارها في 

العام 2015 بمناسبة مرور 15 عاما على صدور القرار األممي 1325.
ويأتي اللقاء بحس���ب بيان صدر عن "مفتاح" امس، ضمن مش���روع 
"تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم واألمن"، وبدعم من أوكسفام 

نوفب. 
اس���تهل اللقاء بعرض للمراجعة الدولية قدمت���ه د. هديل قزاز 
المستش���ارة بقضاي���ا القرار األمم���ي 1325 ، حيث أش���ارت إلى أن 
الدراس���ة الدولية أغفلت كثيرا من القضايا المحورية، ومع ذلك فإن 
القضايا التي طرحتها تلك الدراس���ة مهمة، ويمكن اس���تخدامها 
كأداة لصالح المرأة الفلس���طينية، في حي���ن أن أهم إضافة لها هو 

اطالعها على العديد من التجارب الدولية.
وأعق���ب الع���رض األولي للدراس���ة الدولي���ة مداخ���الت من قبل 
الحضور، دعت إل���ى األخذ بعين االعتبار قضاي���ا مثل: إقحام الدين 
في السياسة، وتدفق الس���الح إلى مناطق النزاعات والحروب، وعدم 
احترام الدول المنتجة للس���الح من تدفقه، وحدوث تغير نوعي في 
العنف ضد النس���اء )مثل االغتصابات الجماعية(، واالنقضاض على 
إنجازات النس���اء، وازدياد عدد الالجئات والالجئي���ن والمهاجرين، 

واستمرار وجود االحتالل اإلسرائيلي.
وفي الس���ياق الفلس���طيني، والتي تضمنتها الرؤية النس���وية 
الفلس���طينية، فقد أشير إلى إنجازات كثيرة للنساء الفلسطينيات، 
وأغلب هذه اإلنجازات في موضوع المش���اركة والحماية والمساءلة، 

ونقل النقاشات إلى مستويات أعلى.
وفي مداخلتها التي أعقبت عرض الدراسة، أكدت د. ليلي فيضي، 
المدير التنفيذي ل� "مفتاح"، على أهمية الطلب من االجتماع الوزاري 
القادم لجامعة الدول العربية التركيز أكثر على القرار االممي 1325، 
وما يمك���ن أن تقدمه الجامعة من دعم على هذا الصعيد، مش���يرة 
إلى أن الموقف الرس���مي للجامعة العربية في هذا الش���أن يتس���م 

بالضعف الشديد.
ف���ي حين قال���ت نجوى ياغي، مديرة مش���اريع ف���ي "مفتاح" بعد 
االنتهاء من عرض المداخالت:" فلس���طينيا نبذل كل الجهود للقيام 
بجميع األدوار سواء على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، أو على 

مستوى المؤسسات الرسمية".
وأضافت:" نحاول بذل المزيد من الجهود، وهناك عمل كثير يجب 
بذله، لكن يجب تكاتف جميع الجهود المحلية بمستوياتها األهلية 
والرس���مية مع المؤسسات الدولية العاملة على األرض الفلسطينية 

حيث نجد دورها أكبر".
وأعقب اللقاء اجتماع خاص ضم مؤسس���ات المجتمع المدني، مع 
ممثلة ش���بكة كرامة االقليمية السيدة آمنة الحلوة للبحث في سبل 
التعاون الممكنة على المس���توى االقليمي، والتشاور حول الخيارات 
المتاحة لضمان تفاعل المؤسس���ات النس���وية الفلس���طينية في 
المحافل االقليمية والدولية ودعم أجندة المرأة الفلسطينية لألمن 

والسلم.
وأكدت النقاش���ات التي أعقبت العرض، على مجموعة من القضايا 
والتوصيات من أبرزها أن حقوق المرأة هي قضية سياسية بالدرجة 
األول���ى وقانونية أيض���ا، وضرورة وضع قضايا الم���رأة جميعا ضمن 
المفاهيم السياس���ية المعمول بها، ومعالج���ة مفهوم العنف ضد 
الم���رأة من خالل قضية الس���لم واألمن يس���توجب قرارا سياس���يا، 
وتدخال شامال، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الشأن.
وأك���دت ض���رورة تحليل خطاب األم���م المتح���دة والطريقة التي 
تتعامل به���ا هذه المنظمة الدولية مع المرأة الفلس���طينية، حيث 
تحاول انتزاع قضيتها من سياق االحتالل اإلسرائيلي، ما يستوجب 
العمل على إيجاد صيغة تنهي االحتالل، ةضرورة أن يدمج الخطاب 
الفلس���طيني المتعلق ببند األمن والسلم في القرار 1325 بالقرارات 

الدولية ذات الصلة.
وأوصت بتوس���يع مس���احة االش���تباك مع االحتالل على الساحة 
الدولية، خاصة بعد انضمام فلس���طين إل���ى العديد من االتفاقيات 
الدولية، وتبني وربط القرار األممي 1325 باتفاقية سيداو، وبقرارات 
الشرعية الدولية في إطار الصراع مع االحتالل ومساءلة إسرائيل عن 
انتهاكاتها في األراضي الفلسطينية. والتأكيد على قوة هذا القرار 

باعتباره يساوي القوة القانونية للقرار 242. 
وأك���دت عل���ى المطالبة بتطبيق بندي حماية النس���اء ومس���اءلة 
االحت���الل، واعتبارها القضية الوطنية المركزي���ة. وتحديد أهداف 
قابلة للتطبيق فيما يتعلق بالقرار 1325 بمساعدة األطراف الدولية 

الصديقة.
وطالبت ال���دول األوروبية االعت���راف بدولة فلس���طين، ودعوتها 
الحترام قراراتها بش���أن االس���تيطان واالحتالل، وممارس���ة ضغط 
على المؤسس���ات الدولية للعودة إلى دورها الحيادي وعدم االنحياز 

إلسرائيل.
كما أكدت النقاش���ات على أن المؤسسات المحلية هي من تلعب 
الدور المركزي في التأثير على المؤسسات الدولية، في حين أن دور 
األخيرة يتمثل في تقديم الدع���م المالي والخبراتي وبناء القدرات 
إليص���ال صوت الم���رأة للعالم، على أن يتم ذلك في إطار الش���راكة 

االستراتيجية بين المؤسسات المحلية والدولية.
ودع���ت "مفتاح" من خ���الل اللقاء ال���ى توحيد الخطاب النس���وي 
الفلس���طيني، ودعم جهود الحركة النس���وية الفلسطينية بتعزيز 
مش���اركتها ف���ي صنع الق���رار السياس���ي ودوائر الح���وار الوطني 

واالقليمي والدولي.

مشاركون في اللقاء.

بيت لحم: افتتاح معرض البرامج 
الصناعية والتعليمية السنوي للسالزيان 

بي���ت لحم - حس���ن عبد الجواد: نظمت مؤسس���ة الس���الزيان 
بقس���ميها المدرس���ة ومركز التدري���ب المهن���ي بالتعاون مع 
وزارة العمل، معرضا ش���مل أهم البرام���ج الصناعية والتعليمية 
بالمدرس���ة في س���ياق تنمية المعمل المشترك بين المؤسسة 
ومختلف شرائح المجتمع، التي من شأنها تنمية مهارات العمل 

الصناعي لمواكبة حاجة السوق الفلسطيني.
وش���ارك باالفتت���اح د. س���مير حزب���ون رئيس غرف���ة التجارة 
والصناع���ة بيت لح���م، واألب دنيال باس���الي رئيس مؤسس���ة 
الس���الزيان، ود. لؤي زع���ول رئيس وحدة العالق���ات العامة في 
محافظة بيت لحم، وعدد من المؤسسات والمنشآت االقتصادية 
والصناعي���ة التي قامت بجولة على مختلف أقس���ام ومش���اغل 

المؤسسة لالطالع عليها وعلى برامج التدريب فيها عن قرب.
وقدم ابراهيم ديار بكرلي منس���ق المشاغل المؤسسة شرحا 
مفص���ال عن اه���م البرامج وال���دورات التعليمي���ة التي تقدمها 
المدرسة لمختلف الطلبة وحس���ب التخصص في سياق تنمية 

المهن الصناعية والحرفية لتزويد السوق الفلسطيني بها.
وتحدث بكرلي عن أقس���ام المدرسة التي تشمل خمسة برامج 
تعليمية وهي: االوتوترونيكس والميكانيك والكهرباء والنجارة 
والخراطة وااللكترونيات إضافة لقسم صيانة األجهزة المنزلية، 
كبرنامج جديد يعنى بتعليم ربات البيوت آلية تصليح األعطال 

الكهربائية البسيطة داخل المنزل.

م���ن جهته تحدث زعول عن أهمية ه���ذا المعرض الذي يفتح 
المجال أمام المجتمع المحلي لالطالع على أهمية وحداثة البرامج 
المتوفرة في مؤسسة السالزيان التي تصب في تنمية مصلحة 
المواطن، لم���ا تقدمه من خدمات مهني���ة علمية يعتمد عليها 
المجتمع في مختلف مناحي الحياة، إضافة إلى ان السوق بحاجة 
إلى أياد صناعية فنية تس���اعد على تقدي���م األفضل للمواطن، 
وفق أسس علمية تواكب التطور المهني العالمي، وان المجتمع 
بحاجة كبيرة لمهنيين في مختلف الصناعات والحرف اليدوية.
كم���ا ثمن حزبون ما تقدمه المدرس���ة من برام���ج تهدف الى 
تعزيز الش���راكة مع القطاع الخ���اص بالمحافظة وما تحتاجه من 

متخصصين مهنيين للعمل في الوظائف الخدمية للمجتمع.
وأشار حزبون إلى أن بيت لحم بدأت في افتتاح مصانع جديدة 
بالمنطقة الصناعية المتطورة التي من شأنها التقليل من نسبة 
البطالة، إضافة الى فتح المجال أمام القطاع العمالي لالستفادة 
من برامج ودورات الس���الزيان المتقدمة، خاصة أنها تعتمد على 
منهجي���ة علمية وفنية مميزة تتماش���ى مع التط���ور العالمي 

والتكنولوجي في مختلف المهن.
كما دعا مختلف المؤسسات االقتصادية والمشاغل بالمحافظة 
إل���ى زي���ارة المؤسس���ة والتواصل معه���م لتفعيل الش���راكة 
المجتمعية بين اإلطار التدريبي والعملي لتحقيق االس���تفادة 

الحقيقية في سياق االنخراط في سوق العمل.

بلدية غزة تضع خططًا مؤقتة
للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء

غ���زة - "األيام": أعلنت بلدية غ���زة وضع خطط مؤقتة وأخرى 
بديلة في كافة القطاعات، للتخفي���ف من أزمة انقطاع التيار 
الكهربائ���ي المتفاقم���ة، والتغلب على الصعوب���ات التي قد 
تواجهها، وال س���يما في قطاع المياه والصرف الصحي وجمع 

وترحيل النفايات.
وأكدت البلدية في بيان صحافي، أن إداراتها المختلفة تبذل 
قصارى جهدها في س���بيل إدارة األزمة الحالية والتخفيف من 
حدتها، واس���تثمار الموارد المتاحة للتخفي���ف من تأثيراتها 

السلبية، لضمان استمرارية تقديم الخدمة.
وأش���ارت إلى أنها تجري اتصاالت من���ذ اللحظة األولى لتجدد 
األزمة، م���ع الجهات والمؤسس���ات المانحة والش���ريكة لتوفير 
الكمي���ات الالزم���ة م���ن الوق���ود لتش���غيل مول���دات الكهرباء 

االحتياطية، لضمان استمرار تقديم الخدمات األساسية.
وعاهدت البلدية س���كان المدينة بالحف���اظ على الحد األدنى 
من الخدمات المقدمة للمواطنين والس���يما ف���ي تقديم خدمة 

توصيل المياه إل���ى المنازل بالقدر الكاف���ي، خاصة مع اقتراب 
فصل الصيف وشهر رمضان المبارك.

ودعت إلى ترش���يد اس���تهالك المياه، ووضع خزانات أرضية 
لتجمي���ع المياه عند ضخها إلى منازلهم، وضخها فيما بعد عند 
وصل التي���ار الكهربائي إل���ى الخزانات والطواب���ق العليا، نظًرا 
لصعوبة توصيلها إلى المواطنين بش���كل متوافق مع س���اعات 

وصول التيار الكهربائي.
وشددت على ضرورة وضع النفايات في أكياس محكمة اإلغالق 
وإخراجه���ا في موعدها مع وضعها ف���ي حاويات النفايات حتى 
تس���تطيع البلدية تقليل جوالت آلي���ات جمع النفايات وبالتالي 
تخفيف استهالك الوقود وتوفيره آلبار المياه ومحطات الصرف 

الصحي.
كما دعت المواطنين إلى تفقد األغذية قبل ش���رائها وخاصة 
المجمدة منها، خش���ية تعرضها للتلف بس���بب زيادة س���اعات 

انقطاع التيار الكهربائي.

بلدية بلجيكية تقرر قطع العالقة 
مع أي شركة تتعاون مع االحتالل

مولينبي���ك - "وفا": أعل���ن مجلس بلدية مولينبي���ك البلجيكية، أنه قرر قطع 
العالقة مع أي شركة تتعاون مع االحتالل.

وقال النائب البلجيكي االشتراكي في برلمان بروكسل، من أصل مغربي جمال 
ازبي���كان، وعضو المجلس البلدي لبلدية مولينبيك، إحدى البلديات المش���كلة 
لمدين���ة بروكس���ل العاصم���ة، إن المجلس قرر مس���اء أول من أم���س بأغلبية 
كبيرة، طرد أي ش���ركة أو مؤسسة تنتهك القانون الدولي من سوق العمل في 

مولينبيك، خاصة الشركات التي تتعامل مع االحتالل.
وص���وت لصالح القرار 29 عضو مجلس بلدي م���ن 31، وحصل على موافقة كل 
القوى السياس���ية من يمين ويس���ار والمش���كلة للمجلس، لينضم إلى شبكة 
الس���لطات المحلية التي تعمل لصالح فلس���طين والتي تأسس���ت رسميًا في 
29 تش���رين الثان���ي من 7 بلدي���ات بلجيكية لها عالقات تع���اون مع عدة مدن 

فلسطينية.

نقل 35 أسيرًا مضربًا لسجن "أوهليكدار"
رام الله - "وفا": قال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، عيسى قراقع، 
أمس، إن ادارة سجون االحتالل نقلت 35 أسيرًا مضربًا إلى سجن "أوهليكدار".

وأش���ار قراق���ع في اتصال هاتفي، إل���ى أن إدارة س���جون االحتالل نقلت 35 
أس���يرًا مضربًا عن الطعام من س���جون "رامون"، و"نفحة"، و"النقب" إلى س���جن 

"أوهليكدار".

قراقع يحذر من ارتقاء شهداء 
من األسرى المضربين

رام الله - "وفا": حذر رئيس هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، 
أمس، من ارتقاء ش���هداء من بين األسرى المضربين عن الطعام، لليوم الحادي 

عشر على التوالي.
وأضاف قراقع، في كلمة له خالل المس���يرة الجماهيرية الحاشدة التي جابت 
شوارع رام الله والبيرة، تضامنًا مع الحركة األسيرة: على العالم أن يسمع صوت 
األس���رى وصوت الشعب الفلسطيني، ونحن شعب ال يريد سوى الحرية وأسرانا 

ليسوا إرهابين، بل هم أبطال مناضلون وأسرى شرف وحرية.
وأوضح أن دول���ة االحتالل هي التي تنتج اإلرهاب، واألس���رى مصممون على 
مواصلة اإلضراب حتى نيل مطالبهم المشروعة، أو الشهادة، مؤكدا أن الشعب 
الفلس���طيني وقيادته يقفون إلى جانب األس���رى ف���ي إضرابهم المفتوح عن 

الطعام.
من جهته، قال منس���ق عام القوى الوطنية واإلس���المية، العضو المراقب في 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن األسرى المضربين عن 
الطعام سينتصرون على االحتالل، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل التضامن 

مع األسرى حتى النهاية.

بحرية االحتالل تهاجم
الصيادين قبالة بيت الهيا 

غزة - خليل الش���يخ: فتح���ت بحرية االحتالل نيران أس���لحتها باتجاه قوارب 
الصيادين في قبالة سواحل بيت الهيا، أمس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال صي���ادون ل�"األي���ام" إن زورقين حربيين اقتربا من ق���وارب الصيادين، 
وأطلقا األعيرة الناري���ة باتجاه مجموعة من القوارب ضمن المس���احة البحرية 
المسموح العمل فيها، مشيرين إلى أن إطالق النار استمر نحو ساعتين بشكل 

متقطع.
وأش���اروا إل���ى أن الصيادين اضط���روا لمغ���ادرة البحر فور بدء إط���الق النار، 
وامتنعوا عن اس���تكمال عمله���م، إلى حين غادرت ال���زوارق الحربية المنطقة 

وتوقف إطالق النار.
وكان���ت بحرية االحتالل قام���ت باعتداءات مش���ابهة خالل يوم���ي الثالثاء 

واالربعاء الماضيين.

التماس لـ"العليا" اإلسرائيلية 
للسماح بزيارة األسرى المضربين

رام الله - "األيام": تقدمت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، وجمعية عدالة، 
بالتم���اس للمحكمة العليا اإلس���رائيلية، للس���ماح للمحامين بزيارة األس���رى 
المضربين عن الطعام، بعد اس���تمرار إدارة سجون االحتالل في منع المحامين 

من االلتقاء بالمضربين.
وأوضحت اللجنة اإلعالمية لإلضراب، المنبثقة عن هيئة شؤون األسرى والمحررين 
ونادي األس���ير، أن هذا االلتماس قّدم بنص واضح ضد سياسات االحتالل بمنع لقاء 
األسرى المضربين بشكل غير قانوني، واس���تخدام أساليب متعددة للحيلولة دون 
الس���ماح بالزيارة، ولكش���ف حقيقة الجريمة التي ترتكب بحق األسرى المضربين، 

حيث تحاول سلطات االحتالل التفرد بهم وفصلهم عن العالم الخارجي.
وأش���ارت اللجنة إلى أن االلتم���اس أرفق بطلب عاجل للنظ���ر فيه، وذلك لما 
تحتمه ظروف األسرى المضربين، حتى ال يترك لالحتالل مساحة للمماطلة في 

دراسة االستئناف.

غزة: "حماس" تحتجز الكاتب
أبو شرخ والناشط أبو عون

غزة - "وفا": اعتقلت أجهزة "حماس"، مساء أول من أمس، الكاتب عبد الله أبو 
شرخ والناشط شكري أبو عون، شمال قطاع غزة.

وقال ذوو أبو ش���رخ، في اتصال هاتفي: إن أفرادًا من أجهزة "حماس" حاولت 
اعتقال عبد الله )54 عامًا( من بيته فلم تجده، فتركت له إخطارًا بالتوجه "فورًا" 

إلى أحد مراكزها في شمال غزة.
وأفاد ذوو ش���كري أبو عون )27 عامًا(، بأن أفرادًا من حماس "اختطفوا" ابنهم 
من الشارع شمال غزة، مساء أول من أمس، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وأنهم 

ال يعلموا عنه شيئًا.
وتجم���ع أهالي وأصدقاء المحتجزين حول م���كان االحتجاز، مطالبين باإلفراج 
عنهم���ا، إال أن "حماس" هددته���م وأمرتهم بالمغادرة، وطالب نش���طاء على 

صفحات التواصل االجتماعي باإلفراج عنهما، منددين بقمع حرية التعبير.

"الدفاع عن األرض": إضراب األسرى 
يعطي الزخم لمقاطعة بضائع االحتالل

رام الله - "األيام": دعا المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان 
التاب���ع لمنظمة التحرير، الى ض���رورة االلتزام واالس���تمرار بمقاطعة البضائع 
االس���رائيلية تضامنا وانتصارا لالس���رى الفلس���طينيين واستخدامها كسالح 
فع���ال في نصرته���م والذين يخوضون معرك���ة الكرامة والحري���ة بأمعائهم 

الخاوية منذ اكثر من عشرة ايام.
واعتبر المكتب الوطني ان مقاطعة منتجات االحتالل احدى الوسائل الفعالة 
في الضغط على االحتالل، في ظل ما يواجهه الش���عب الفلسطيني، داعيًا إلى 
االلتف���اف حول الحركة االس���يرة وتحويل إضرابها المفتوح ع���ن الطعام، الى 
منصة لمس���اءلة ومحاسبة حكومة وجيش االحتالل على الجرائم اليومية التي 

ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني.
وف���ي ذات الوقت رحب المكتب الوطني بقرار مجلس مدينة برش���لونة التاريخي 
القاضي بإنهاء أي تواطؤ في االحتالل اإلس���رائيلي ووقف التعامل مع مستعمراته 
والضغط على الش���ركات العاملة فيها، ودعم الحق في المقاطعة ومناصرة الحقوق 
األساسية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، بما فيها حق العودة لالجئين.
وقد ش���هد الشهر الفائت سلس���لة من الفعاليات المحلية والدولية الداعية 

الى مقاطعة منتجات االحتالل.


