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كتلة »فتح« البرلمانية: تطاول أحمد بحر 
على القيادة جريمة سيحاسب عليها

رام الله - "األيام": اس���تنكرت كتلة فتح البرلمانية 
التجاوزات واالس���اءات الت���ي اطلقه���ا القيادي في 
"حماس" أحمد بحر ضد القيادة الفلسطينية الشرعية 

والمنتخبة بقيادة الرئيس محمود عباس.
وأكدت كتل���ة "فتح" في بيان لها، ام���س، أن بحر فاقد 
األهلي���ة ومنتح���ل الصفة وال يح���ق له التحدث باس���م 
المجلس التش���ريعي الفلس���طيني أو رئاسته ألن والية 
رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ 2007/7/11 يوم 
رفضت حركة حم���اس وكتلتها البرلمانية دعوة الرئيس 
محمود عباس الفتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي، 

بموجب القانون االساسي والنظام الداخلي للمجلس.
واس���تهجنت اعتماد بحر ف���ي اكاذيبه وافتراءاته 
عل���ى معلومات اس���تقاها م���ن مصادر اس���رائيلية 
كعادته، وقالت: "يب���دو أن بحر فقد صوابه هو ورعاة 
ومروجو الصفقة المش���بوهة التي افشلتها القيادة 
وعلى رأس���ها الرئيس، م���ن خالل ما س���مي باتفاق 
التهدئ���ة الذي ق���در له ان يكون ج���زءًا من التطبيق 
العملي لصفقة القرن التي أعدها الرئيس االميركي 

ترامب والحكومة االسرائيلية".
وش���ددت كتل���ة "فت���ح" البرلمانية عل���ى أن هذه 
االكاذيب واالساءات واالتهامات ترتقي الى مستوى 
الجريمة التي سيحاسب عليها بحر وأقرانه وتضاف 
الى الملف األس���ود للنائب بحر المل���يء بالمخالفات 
واإلس���اءات والتطاول على القيادة الشرعية للشعب 
الفلسطيني التي ارتكبها باسم المجلس التشريعي، 
والتي أساء من خاللها ليس فقط للقيادة بل للشعب 
التش���ريعي  المجلس  ونضاله وتاريخه ولمؤسس���ة 
ال���ذي حّوله ن���واب كتل���ة "حم���اس" البرلمانية الى 
منبر للفتنة وتعزيز االنقس���ام وإفشال كل محاوالت 
الوحدة والمصالحة والعمل على إطالة أمد االنقسام، 
ب���دل أن يكون المجل���س منبرًا للوح���دة والحوار ولم 

الشمل الفلسطيني.
واختتمت "س���يأتي اليوم الذي سيحاسب فيه بحر 
وأمثاله على جرائمهم التي ارتكبوها ضد الش���عب 
الفلس���طيني وقيادت���ه الش���رعية وضد المش���روع 

الوطني الفلسطيني".

»القدس المفتوحة« تبحث تطوير 
التعاون األكاديمي مع الجامعات التركية

رام الل���ه - "األي���ام": بحث رئي���س جامعة القدس 
المفتوحة يون���س عمرو، مع الملحق الثقافي التركي 
في القنصلي���ة التركية في الق���دس ريها ارمم جو، 
امس، س���بل التع���اون بين الجانبين، وس���بل تطوير 
العالقات القائمة في مجال التعاون األكاديمي، خالل 
اجتماع عقد في مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام الله.
وتح���دث عمرو عن تط���ور العالقات الفلس���طينية 
التركي���ة وعم���ق الرواب���ط الت���ي تربط الش���عبين 
ا طوياًل 

ً
الفلس���طيني والترك���ي، خصوًص���ا أن تاريخ

يجمعهما يمتد إلى 6 ق���رون، حكمت خاللها الدولة 
العثمانية فلسطين.

وق���ال: إن التعاون بين جامعة الق���دس المفتوحة 
والجامعات التركية يمتد لوقت طويل عبر اتفاقيات 
ومذك���رات تفاهم م���ع عدد من الجامع���ات التركية، 
ا من أهمية التبادل األكاديمي بين فلس���طين 

ً
انطالق

وتركي���ا من خالل جامعة الق���دس المفتوحة، مؤكًدا 
أن القدس المفتوحة مس���تعدة لتطوير التعاون مع 

الجامعات التركية وتفعيله.
وأوضح عمرو أن الجامعة تعمل باس���تمرار من أجل 
تطوير عملها بش���كل كبير عبر االنتقال من التعليم 
المفتوح إلى التعليم المدمج، باالعتماد على وسائط 
التعليم اإللكتروني، مش���يًرا إلى أن ف���روع الجامعة 

منتش���رة في الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة إليصال 
التعليم لمختلف شرائح شعبنا في أماكن وجوده.

من جانبه، اش���ار الملحق الثقاف���ي التركي إلى أن 
تركي���ا تتجه إل���ى إقامة عالقات م���ع مختلف الدول 

العربية وعلى رأسها فلسطين.
وق���ال: إن طالًب���ا كثيري���ن يتلق���ون علومهم في 
تركيا، وثمة تعاون أكاديمي بين مختلف الجامعات 
الفلس���طينية والتركية، مش���يًرا إلى أن تركيا تعمل 

حالًيا على تفعيل التراث العثماني التركي.
م���ن جانبه، قال مدير ش���عبة رام الل���ه في المركز 
الثقاف���ي الترك���ي عبد الق���ادر س���طيح، إن انطالقة 
العالقات بي���ن الجامع���ات الفلس���طينية والتركية 
ب���دأت نواتها األولى من جامع���ة القدس المفتوحة، 
ونحن نسعى لتطوير التعاون الثقافي بين الجانبين 
الفلس���طيني والترك���ي، ومركزنا مفت���وح للجامعة 
من أج���ل تطوي���ر ال���كادر األكاديمي والتدريس���ي 
ف���ي مجاالت اللغة التركية، ونحن س���عداء بأن تقوم 
الجامعة بترش���يح كادر تعليمي م���ن طرفها لتعلم 

اللغة التركية.
وتاب���ع: "إنه يمكن التعاون ف���ي مختلف المجاالت، 
ونس���عى لمعرفة حاجات الجامعات في مجال عملها 

من أجل توفيرها لها قدر اإلمكان".

استكمال البناء بمبنى القصر الثقافي في طوباس
طوباس - وفا: قال وزير الثقافة، إيهاب بسيسو: إن 
الحكومة خصصت مبلغًا من المال الس���تكمال العمل 

في القصر الثقافي، وتشطيبه بالكامل.
وأشار بسيس���و، خالل جولة في طوباس، أمس، إلى 
أن الحكوم���ة تؤكد من خ���الل ذلك عل���ى دورها في 
دعم الجانب الثقافي بالمحافظ���ة، قائاًل: "نحن أمام 
رس���الة نجاح ثقافية، من خالل تشطيب، واستكمال 
البناء في مبنى القصر الثقافي بمدينة طوباس، على 
صعيد المؤسسات الش���ريكة في البناء، وهما بلدية 
طوباس، والمحافظة، ورس���الة الثقاف���ة هي جزء من 
رسائل شعبنا في النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي".

ونوه إلى أن اس���تكمال البناء في القصر قبل نهاية 
العام المقب���ل، هو بداية مرحل���ة االحتفال بالقدس 

عاصمة الثقافة اإلسالمية 2019.
بدوره، ق���ال القائم بأعمال محاف���ظ طوباس، أحمد 
األس���عد: إن هذه الزيارة هي اس���تكمال لتش���طيب 
المبنى بمبلغ 900 أل���ف دوالر رصدتها الحكومة في 
السابق، موضحًا أن المشروع إستراتيجي، وأن الصراع 

مع االحتالل هو أيضًا صراع ثقافي.
وبّين مدير دائرة الهندس���ة والمشاريع في بلدية 
طوباس، المهندس عبد اللطيف مساعيد، أن مساحة 
الدور األرضي 750 مترًا مربعًا، والدور األول )المقترح( 
مس���احته 440 مترًا مربعًا، وال���دور الثاني )المقترح( 

390 مترًا مربعًا.
يذكر أن القص���ر الثقافي مقام ف���ي طوباس، منذ 

العام 2010، وتوقف العمل فيه عدة مرات.

معهد الطفولة في جامعة النجاح 
يختتم تدريبًا حول تربية األطفال

نابل���س - "األي���ام": اختت���م المعهد الفلس���طيني 
للطفولة في جامعة النجاح الوطنية، أمس، وبالتعاون 
مع مؤسس���ة Early  اإليرلندية، تدريبًا استمر ثالثة 
أي���ام، على األدوات العالمية ف���ي تربية األطفال على 

احترام اآلخر وتقبل االختالفات بشكٍل عام.
قيم التدريب في المعهد الكوري الفلسطيني المتميز 

ُ
وأ

لتكنولوجيا المعلومات في الحرم الجامعي الجديد.
وشارك في التدريب نحو 30 فردًا من عشر مؤسسات 
مختلف���ة، ه���ي منظم���ة األم���م المتح���دة للطفولة 
"UNICEF"، ووزارة الصحة، ومديرية التربية والتعليم 
في نابلس، ومؤسسة Save The Children، وجمعية 
إغاث���ة أطفال فلس���طين، واللجنة المحلي���ة لتأهيل 
المعاقين، ومؤسس���ة العون التعليمي الفلسطيني، 
ومؤسسة األميرة بسمة من مدينة القدس، ومؤسسة 
SOS Childrens Villages م���ن مدين���ة بي���ت لحم، 
إضاف���ة إلى كلية العلوم التربوي���ة وإعداد المعلمين 

في جامعة النجاح.
وأك���د الدكت���ور عل���ي الش���ّعار، مدي���ر المعه���د 
الفلس���طيني للطفولة، أن أهمية التدريب تكُمن في 

ظل وج���ود وتصاعد النزاعات واألزم���ات، وخاصة في 
الفترة األخيرة التي يمر بها المجتمع الفلس���طيني، 

واإلقليم.
وأش���ار د. الش���ّعار إلى أن الهدف والرؤية من هذا 
التدري���ب، ه���و تدعي���م دور المعهد الفلس���طيني 
ُمقدم أساسي لهذه التدريبات، وتعميمه 

َ
للطفولة ك

عل���ى كل مؤسس���ات الطفول���ة ف���ي الوط���ن العربي 
 إلى تنس���يق وتوحي���د الجهود 

ً
وفلس���طين، إضافة

لمؤسسات الطفولة على منهج واحد.
وتقدم د. النتش���ة بالشكر والتقدير الى المؤسسة 
االيرلندية، والمؤسس���ات الش���ريكة، والمش���اركين 
بالتدري���ب، وق���دم ش���هادات تكري���م للمتدربي���ن 

والمتدربات.
يذكر أن المعهد الفلس���طيني للطفولة هو االس���م 
الجدي���د لمعهد النج���اح للطفولة، حي���ث تم تغيير 
اس���مه حتى ُيلبي ويعط���ي المعهد صف���ة وطنية، 
وُيوس���ع رس���الة المعهد التي تحتوي على مجموعة 
أكبر من األبحاث والتدريبات، والعمل مع مؤسس���ات 

المجتمع المحلي والمدني، ليكون أكثر فاعلية.

المشاركون في التدريب.

نظمها ائتالف أمان والهيئة المستقلة

البيرة : جلسة استماع لتسليط الضوء على أزمة كليات الطب في الخليل
البي����رة - "األيام": عقدت الهيئة 
المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان 
المظال����م" واالئت����الف م����ن أج����ل 
قاعة  في  والمساءلة-أمان  النزاهة 
اله����الل األحمر في البيرة جلس����ة 
اس����تماع ومساءلة لجميع األطراف 
ذات العالقة باألزمة الحاصلة حول 
افتتاح كليات الطب البش����ري في 

محافظة الخليل.
وافتت����ح المدير الع����ام للهيئة 
الدكت����ور عم����ار دوي����ك، موضحًا 
أن الجلس����ة تأتي لنق����اش األزمة، 
والتحديات،  المعيق����ات  وتحديد 
من أج����ل التغلب عليها وصوال الى 
تفاهمات مشتركة وعادلة ترضي 
جمي����ع األط����راف المتداخلة ذات 

العالقة. 
الئتالف  التنفيذي  المدير  وبين 
أمان مجدي أبو زيد أن عقد الجلسة 
ه����و بمثابة فرص����ة للح����وار بين 
األطراف، وه����ي بمثابة نقطة لقاء 

إليجاد أرضية مشتركة.
ودع����ا الدكت����ور مم����دوح العكر، 
المستقلة  للهيئة  السابق  المدير 
لحقوق اإلنس����ان، الذي أدار اللقاء، 
ألن يك����ون اللقاء مثم����رًا من خالل 
ط����رح وجه����ات النظ����ر المتباينة 
إزاء إنش����اء ثالث كلي����ات طب في 

محافظة الخليل. 

أسباب تجميد طلب 
االعتماد الخاص 

واس����تعرض وكيل وزارة التربية 
والتعلي����م بص����ري صال����ح، تاريخ 
حيثيات تفاعل جامعة الخليل مع 
الوزارة وهيئ����ة االعتماد والجودة 
في موضوع إنشاء وترخيص كلية 

طب في جامعة الخليل.
ووض����ح صال����ح توج����ه الحكومة 
الرام����ي إلى إنش����اء كلية طب في 
محافظة الخليل، بعد فشل حوارات 
الش����راكة بي����ن جامعت����ي الخليل 
وبوليتكنيك فلسطين وإصرارهما 
عل����ى ترخيص كلية ط����ب في كل 
منهم����ا، ولرغبة الحكومة بإنش����اء 
كلية ط����ب مميزة تمك����ن الفقراء 

أيضا من دخولها.
وأش���ار صالح الى قي���ام الوزارة 
باستحداث لجنة مكونة من وكيل 
والتعليم، ووكيل  التربي���ة  وزارة 
وزارة الصح���ة، ورئي���س هيئ���ة 
خرجت  التي  والج���ودة،  االعتماد 
بثالثة سيناريوهات، وهي: تنازل 
األخرى،  لصالح  الجامعتين  إحدى 
أو عم���ل برنامج مش���ترك، وأخير 
حكومية  كلي���ة  بإنش���اء  يتمثل 
للطب ف���ي محافظة الخليل، وكان 
خالصة ذلك رفض كال الجامعتين 
الخي���ارات المطروحة، ما أدى الى 
توجه الحكومة نحو إنش���اء كلية 
طب حكومية في محافظة الخليل، 
الخليل  إع���الن جامعة  وتال ذلك، 
عن فتح باب التس���جيل والقبول 

في برنام���ج الطب البش���ري دون 
الحصول عل���ى الموافقات الالزمة 
م���ن هيئة االعتم���اد والجودة، ما 
ح���دا ب���وزارة التربي���ة والتعليم 
اإلداري���ة  اإلج���راءات  التخ���اذ 
عملي���ة  إليق���اف  والقانوني���ة 

التسجيل في البرنامج.
ونّوه صالح ال����ى وصول األطراف 
الثالث����ة ال����ى نقط����ة إيجابية في 
الحوار حين توافقت كافة األطراف 
على إنش����اء برنامج مش����ترك في 
الطب البش����ري، بالت����زام كامل من 
الحكومة بتقديمها الدعم المادي 
واللوجس����تي حيال ذل����ك، إال أنه 
وفي نفس الوقت، اتجهت جامعة 
الخلي����ل في مس����ار م����واز للقضاء 
لنقض قرار وقف تس����جيل الطلبة 
في برنامج الطب، ما تسبب باندالع 
األزم����ة األخي����رة بي����ن الحكوم����ة 

وجامعة الخليل.
أن  صال����ح  الدكت����ور  وأوض����ح 
الحكومة لم تتخ����ذ قرارًا بإغالق أو 
فت����ح أو تجميد برنام����ج الطب في 
محافظة الخليل اعتباطًا، بل نتيجة 

لطلب وزير التربية والتعليم.
وأرج����ع صال����ح ق����رار التجمي����د 
حس����ب ما جاء في كت����اب الوزارة 
الرس����مي الموجه للجامعتين، إلى 
الصحية  السياس����ات  حين وضوح 
الوطني����ة، ف����ي ظ����ل محدودي����ة 
والمستش����فيات،  التدريب  أماكن 
المؤهل����ة  الك����وادر  ومحدودي����ة 
للتعليم والتدريب على مس����توى 

الوطن.

د. الخطيب: الشراكة سارية 
بين الحكومة والبوليتكنك 

وأك����د الدكتور عم����اد الخطيب، 
بوليتكن����ك  جامع����ة  رئي����س 
فلسطين، على الش����راكة السارية 
بين الحكوم����ة وجامعة بوليتكنك 
فيم����ا يخص إنش����اء كلي����ة الطب 
الحكومي����ة في محافظ����ة الخليل، 
وعن توفر جميع اإلمكانيات للنجاح 
في برنامج الطب البشري من موارد 
بش����رية ومادي����ة وقطع����ة األرض 
المستش����فى  لبناء  والمخطط����ات 
اس����تعداد  موضح����ًا  الجامع����ي، 
مع  للش����راكة  الدائم  البوليتكنك 
جامعة الخليل في هذا المش����روع 

المهم للمحافظة. 
ل����م تتل����ق جامع����ة الخليل أي 
جواب رس����مي من الهيئة خالل 
ثالث س����نوات، ووفقًا لما أفاد به 
الدكتور  الخلي����ل  جامعة  رئيس 
صالح الزرو، فقد كان بنية جامعة 
الخليل إنشاء مستشفى تعليمي 
في 2013، وال����ذي قوبل بالرفض 
في حينه، لعدم وجود كلية طب، 
وعليه، باشرت الجامعة بمراسالت 
والتعلي����م  التربي����ة  وزارة  م����ع 
إزاء إنش����اء كلي����ة ط����ب بش����ري 
ف����ي جامع����ة الخليل اس����تكماال 

المتحدثون في الجلسة.

لبرامجها الصحية القائمة، وهي 
التمري����ض، والصيدلة، والعلوم 

المخبرية.
وأض���اف د. ال���زرو: وق���د ج���اء 
ال���رد بالموافق���ة المبدئي���ة من 
العالي  التربي���ة والتعليم  وزيرة 
الس���ابقة د. خولة الشخشير في 
الع���ام 2015، وقام���ت الجامع���ة 
على إثر المراس���لة بإعداد البنية 
التحتي���ة الالزمة له���ذه الكلية 
بكلف���ة تج���اوزت حت���ى تاريخه 
15 ملي���ون دوالر بم���ا فيها بناء 
كلية للطب على مس���احة 15 ألف 
متر مربع، وب���ادرت بتقديم ملف 
لالعتماد  الوطنية  للهيئة  شامل 
والجودة من أج���ل الحصول على 
برنامج  إلنش���اء  الخاص  االعتماد 
بكالوري���وس في الطب البش���ري 
)MD(، في حي���ن تلقت الجامعة 
ردًا يفيد بتجميد النظر في طلب 
وضوح  حت���ى  الخاص  االعتم���اد 
تتلق  ولم  الصحية،  السياس���ات 
فيما بعد أي جواب رس���مي خالل 

ثالث سنوات خلت.
واس����تهجن الزرو طل����ب جهات 
"معينة" من المستش����فيات وقف 
الش����راكة م����ع جامع����ة الخلي����ل، 
هن����اك  كان  م����ا  إذا  متس����ائاًل 
تسييس لقضية إنشاء كلية طب 

بشري في محافظة الخليل. 
وأوضح ال����زرو أن وزي����ر التربية 
والتعليم قد جّمد موضوع الشراكة 
الثالثية مع جامعة الخليل، لتوجه 
األخي����رة للقض����اء. وق����د نفى أن 
تك����ون جامعة الخلي����ل قد قدمت 
دعوى في محكم����ة العدل العليا، 
حي����ث أن ما قدمت����ه الجامعة هو 
رد جوابي بن����اء على طلب محكمة 
العدل العليا عل����ى القضية التي 
رفعتها الوزارة لوقف قبول طالب 
الطب الجدد ف����ي جامعة الخليل، 
ذاكرًا أن الجامعة منفتحة على أي 

حل على أساس عادل. 
الزرو كيف تقحم  وقد استغرب 
الحكومة نفس����ها في إنشاء كلية 
طب بش����ري، في ظل العجز المالي 

الحالي ف����ي الوقت ال����ذي تتوفر 
الخليل جميع اإلمكانيات  لجامعة 
األساسية للش����روع في كلية طب 

بأفضل المعايير.

تبعية الهيئة الوطنية 
لالعتماد والجودة لوزارة 
التربية والتعليم العالي

كحي����ل،  هش����ام  ����ب 
ّ
عق وق����د 

بصفته خبي����رًا في مجال التعليم 
العال����ي على األزم����ة، معرجًا على 
الت����ي تعت����ري نظام  المش����اكل 
التعلي����م العال����ي، كون����ه يعاني 
من مش����كلة مزمنة تتعلق بغياب 
سياس����ات  مس����تنكرًا  الحوكمة؛ 
التدخ����ل الحكوم����ي، ومؤكدا في 
الوق����ت ذاته عل����ى دور الحكومة 
لبرام����ج  والداع����م  التنظيم����ي 
التعليم العالي عوضًا عن إدارتها 
والبت بتفاصيلها، كما أن موقفها 
ال يق����وم عل����ى اس����تخدام الكرت 
الرابح لديها وه����و معايير جودة 
الخدمة، إذ ل����م تجِر حتى اللحظة 
عملية مراجعة حول مدى فعالية 
والمعم����ول  المرخص����ة  البرام����ج 
به����ا في الجامع����ات، وذلك لبحث 

استنتاجها ومتابعاتها.
وش����خص بدوره مجلس التعليم 
العال����ي- وال����ذي لم يك����ن فاعال 
ف����ي الس����نوات الماضي����ة- نظرًا 
صفة  وج����ود  وع����دم  لتركيبت����ه 
أنش����ئت  كما  لقراراته،  تنفيذية 
أجسام مشتتة كالهيئة الوطنية 
وصن����دوق  والج����ودة  لالعتم����اد 

الطالب.
وتس����اءل كحي����ل ح����ول تبعية 
الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة 
الى الوزارة، ودعا إلى استقالليتها 
وقرارات  التس����ييس  ع����ن  بعيدًا 

الحكومة وتوجهاتها.
ولخص كحيل أن جميع الهيئات 
الحاكمة لقط����اع التعليم العالي، 
بتنس����يق  أو  بتناغ����م  تعم����ل  ال 
لتخدم السياس����ة العامة، مشيرا 
ووج����ود  التن����وع  أهمي����ة  ال����ى 
برام����ج لكلي����ات ط����ب مختلف����ة 

مس����تداًل لوثيقة إنشاء كلية طب 
بين جامعة  فلس����طينية موحدة، 
القدس، والنجاح الوطنية، واألزهر 
في غزة، والى وج����ود كليتي طب 
بين األزه����ر واإلس����المية يفصل 

بينهما السور فقط. 

قصور الهيئة الوطنية 
لالعتماد والجودة

التربية  لوزي����رة  تصري����ح  وفي 
الس����ابقة،  العال����ي  والتعلي����م 
الدكتورة خولة الشخش����ير حيال 
اثناء  الص����ادر  الرس����مي  الكتاب 
وعدم  المنص����ب  فترة ش����غورها 
وجود نس����خة ع����ن الكت����اب في 
الوزارة، أكدت أنها ليس����ت المرة 
األول����ى التي تضيع فيه����ا أوراق 
والجودة،  االعتم����اد  م����ن هيئ����ة 
مش����يرة الى تقصير األخيرة في 
كيفية إدارة الملفات ذات العالقة 
باعتم����اد البرام����ج التعليمية في 
الجامع����ات، ومش����يرة ف����ي ذات 
الوق����ت ال����ى انها تعتق����د بعدم 
وج����ود ما يمن����ع جامع����ة الخليل 
البش����ري،  من افتتاح كلية للطب 
وأنها قد درس����ت هذا األمر وزارت 

الجامعة في حينه.

مجلس الوزراء ليس جهة 
اختصاص ألخذ قرارات منع 

االعتماد
للمستش����ار  مداخل����ة  وف����ي 
القانوني لدى ائت����الف أمان بالل 
البرغوثي، حول قرار مجلس الوزراء 
بمن����ح االعتم����ادات، أف����اد بدوره 
أنها مس����ألة تخالف مبدأ سيادة 
القانون؛ فالقان����ون يمنح الهيئة 
القوة،  والجودة  لالعتماد  الوطنية 
وال يج����در بها االحتم����اء بقرارات 
مجلس ال����وزراء، الذي ال يعد جهة 

اختصاص أصال في المسألة.
وف����ي نهاي����ة الجلس����ة، أوضح 
د. العك����ر أنه س����يتم اس����تكمال 
الجلسة واس����تخالص العبر منها، 
بغرض إيجاد مخرج عادل ومهني 

لهذه األزمة.

جامعة فلسطين األهلية و»الخيرية المتحدة 
لألراضي المقدسة« تبحثان تعزيز التعاون

بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: بحثت إدارة جامعة 
فلس���طين األهلية، م���ع وفد من الجمعي���ة الخيرية 
المتحدة لألراضي المقدس���ة ضم: المدير التنفيذي 
للجمعي���ة محمد أبو رميش���ان، وعض���و مجلس إدارة 
الجمعية د. فدوى ناجي، أمس، س���بل تعزيز التعاون 

بين الجانبين.
ون���وه عميد ش���ؤون الطلبة في الجامع���ة د. محمد 
صعابن���ة، خالل اس���تقباله الوفد في ح���رم الجامعة 
بم���ا تقدمه الجمعية م���ن دعم للطلب���ة المحتاجين 
والمتفوقي���ن إلكمال مس���يرتهم التعليمية بنجاح، 
وربط ذلك بموضوع المنح لتحفيز الطلبة على التفوق 

في أدائهم األكاديمي.
وأكد صعابنة أهمية التواصل والتعاون المس���تمر 

بين الجمعية والجامعة ل���كل ما هو خير للطلبة، آمال 
اس���تمرار تقديم المنح وزيادة عدد المس���تفيدين 

منها.
بدوره���ا، قدم���ت ناجي نب���ذة عن الجمعي���ة التي 
تأسس���ت الع���ام 1968، ودوره���ا ف���ي دع���م الطلبة 
المتفوقين المحتاجين في الجامعات الفلس���طينية 
وذل���ك م���ن خ���الل الدع���م ال���ذي تقدم���ه الجالية 
الفلسطينية في الواليات المتحدة األميركية لتعزيز 

صمود الفلسطينيين.
فيما أكد أبو رميش����ان أهمية التفوق األكاديمي 
يش����جع  ذل����ك  ألن  المنح����ة،  الس����تمرار  كش����رط 
الداعمين على اس����تمرار وزيادة دعمهم للجامعات 

الفلسطينية.

مجلس بلدية البيرة يكرم عددًا من الموظفين

البي���رة - "األي���ام": كرم مجل���س بلدية البي���رة، امس، 
المهندسة رؤى زهران مدير دائرة الهندسة، والمهندس 
مرتضى ح���الوة لتوفيرهما مبلغ ربع مليون ش���يكل على 
خزينة البلدية الكتشافهما خطأ في إحدى الفواتير التي 

كانت في طريقها للصرف.

كما كرم المجلس الموظ���ف محمد قرعان لعثوره 
على مبلغ م���ن المال في منطقة الحس���بة وإعادته 
لصاحب���ه، والموظفين ش���حدة عابد وضي���اء عابد 
لدورهم���ا المميز ف���ي مس���اعدة المواطنين خالل 

الشتاء الماضي.

جانب من التكريم.

»العليا لشؤون الكنائس«: 
»المورمون« طائفة غير معترف بها

رام الله - "األيام": أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، 
أن طائف����ة "المورمون" هي مجموع����ة ثقافية دينية لها طقوس����ها الخاصة بها 

وتعتبر نفسها مسيحية ومركزها الرئيس في الواليات المتحدة األميركية.
وش���ددت اللجن���ة في بيان صحافي أم���س، على أن ه���ذه الطائفة ليس لها 
أي أتب���اع في فلس���طين وهي طائف���ة أجنبية غير معترف به���ا من الكنائس 

المسيحية في األراضي المقدسة وال ترتبط بأي عالقات معها.
وجاء بيان اللجنة تعقيبًا على نش���ر وسائل إعالم أخبارًا عن قيام 73 شخصا 
من طائفة "المورمون" بمرافقة المس���توطنين المتطرفين باقتحام المس���جد 

األقصى المبارك أول من أمس.
واس���تنكرت اللجن���ة جميع أن���واع االقتحامات للمس���جد األقص���ى المبارك 
والمشاركين فيها مهما كانت انتماءاتهم وجنسياتهم، مؤكدة أنها ال تعتبر 
أن م���ا قامت ب���ه طائفة المورمون يمث���ل الكنائس المس���يحية أو أتباعها في 

فلسطين وإنما هو تعاون مع االحتالل يوجب الشجب واالستنكار.

الهيئة اإلدارية الجديدة 
»زكاة بيت لحم« تتسلم مهامها لـ

م رئيس لجنة زكاة بي���ت لحم المركزية 
ّ
بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: س���ل

الدكتور محمد عيس���ى رزق، أم���س، مهام اللجنة للهيئ���ة اإلدارية الجديدة، 
برئاسة الدكتور رياض شريم.

وجرت إجراءات التس���ليم، في مقر اللجنة في مدينة بيت لحم، بحضور نائب 
المحاف���ظ محمد طه، ومدير أوقاف بيت لحم جمال طي���ور، وممثلين عن إقليم 

حركة فتح، وعدد من أعضاء اللجنة السابقة والجديدة.
وتخلل���ت أجراءات التس���ليم كلمة للدكتور محم���د رزق، تمنى فيها لرئيس 

وأعضاء اللجنة الجدد التوفيق والنجاح في األمانة الملقاة على عاتقهم.
من جهته، شكر نائب المحافظ رئيس وأعضاء اللجنة السابقة على جهودهم 
في خدم���ة أبناء المحافظة طيل���ة الفترة الماضية، متمني���ا التوفيق والنجاح 

ألعضاء اللجنة الجديدة في أداء واجباتهم للمرحلة القادمة.
من ناحيته، أكد ش���ريم أهمية التنس���يق والتعاون مع مؤسسات المحافظة 

لتحقيق األهداف المستقبلية.

وفاة طفلة بصعقة شرق غزة
غزة - "وفا": لقيت الطفلة جودي مريش )11 ش���هرًا( من سكان حي الشجاعية 
ش���رق مدينة غزة، مصرعها، مساء امس، عقب إصابتها بصعقة كهربائية في 

منزل أسرتها.
وأفاد مراس���ل "وفا" نقاًل عن طبيب في مستشفى الش���فاء غرب مدينة غزة، 
بوصول الطفلة مريش عب���ارة عن جثة هامدة بعد إصابتها بصعقة كهربائية 

في منزل أسرتها بحي الشجاعية شرق المدينة.


