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بلدية الخليل

إعالن طرح عطاء
 تعلن بلدية الخليل عن طرح عطاء تقديم خدمات تدقيق حسابات بلدية 
الخليل للعام 2018 عطاء رقم HMS G 13 2019، وذلك وفق الشــروط 
المدرجة في وثائق العطاء،فعلى الراغبين بالتقدم للعطاء مراعاة النقاط 

التالية:
1) أن تكون الشركة مرخصة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين.
2) تقدم األسعار بعملة الدوالر وشاملة لجميع أنواع الضرائب والرسوم .

3) يتــم تقديم كفالة دخــول عطاء بقيمــة 500 دوالر ، إما كفالة بنكية 
ســارية لمدة 120 يوم من تاريخ التقدم للعطاء أو شــيك بنكي مصدق، 

وال تقبل الشيكات الشخصية.
4) يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزأ من الوثائق المرجعية للعطاء.

5) تكاليف اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
6) البلدية غير ملزمة بأقل األسعار ودون إبداء األسباب.

7) يتم اإلعالن عن العرض الفائز بعد التقييم المالي والفني.
8) يحق للبلدية تأجيل العطاء أو تمديده أو إلغاؤه ودون إبداء األسباب.

9) ثمن نســخة العطاء (400) أربعمائة شــيكل غير مســتردة تدفع لدى 
صندوق البلدية العام، أو تودع في حساب بلدية الخليل لدى بنك اإلسكان 

(حساب رقم 21500).
10) على الراغبين في التقدم للعطاء مراجعة دائرة العطاءات والتوريدات 

في البلدية خالل ساعات الدوام الرسمي.
11) تقــدم العــروض بالظرف المختوم في موعد أقصاه الســاعة الثانية 

عشرة من ظهر يوم االثنين الموافق 2019/4/18.
12) ســيتم فتح العروض الســاعة الثانية عشــرة من ظهــر يوم االثنين 

الموافق 2019/4/18.
  لمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال بدائرة العطاءات والتوريدات خالل 

ساعات الدوام الرسمي،هاتف رقم 022228121 

     أ.تيسير أبو اسنينة
 رئيس بلدية الخليل

إعالن طرح عطاء
 تعلن بلدية الخليل عن طرح عطاء سنوي  :

 عطاء تعبيد الدخالت الفرعية 2019
HME G 14 2019 : عطاء رقم

وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة 
العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 
1. يجب على المقاول أن يكون مســجالً «لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً» 
لــدى لجنــة التصنيف الوطنية في مجال الطــرق  بحيث ال يقل عن درجة 

تصنيف ثالثة.
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة واحضار 

شهادة خصم مصدر ساري المفعول.
3. يرفق مع العرض تأمين بقيمة 40,000 شيكل على شكل كفالة بنكية 

او شيك مصدق ساري المفعول لمدة 90 يوم .
4. األسعار شاملة لجميع الضرائب.

5. البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
6. يجب أن تكون األسعار بالشيكل .

7. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
من العطاء من مقر البلدية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره ( 300 شيكل  ).

8. أخــر موعد لتســليم العطاءات الســاعة الثانية عشــر  ظهــراً من يوم 
الخميــس  الموافــق (18 - 04-2019)  في مقــر البلدية مع العلم أنه لن 

يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
9. فتح المظاريف يوم الخميس (18 - 04-2019) الســاعة الثانية عشــر 

ظهراً في مقر البلدية.
10. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

11.  لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دائرة العطاءات والتوريدات في 

بلدية الخليل وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي  022228121 .

     أ.تيسير أبو اسنينة
 رئيس بلدية الخليل
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قراءة في انتاج الزيتون لعام 2018
فياض فياض

14740 طن زيت زيتون كان انتاج فلسطين لعام 2018.. 
اعتقــد ان الرقم كبير لو ســمعناه قبل الموســم .. وكان 
ســيكون دربا من الخيال ان ننتج مثل هذا الرقم . الشيء 
الوحيد الذي كان ال خالف عليه  هو ان انتاج محافظة الخليل 
لعــام 2018 هــي افضل من انتاج عام 2017 . وهذا فعال 
حصل فان انتاجها عام 2018 هو 1044.8 أطنان من زيت 
الزيتون ، علما ان انتاج الخليل عام 2017 كان 893.2 طن 
من زيت الزيتون . ولكن لم نكن نتوقع ان تتساوى انتاجية 
محافظة جنيــن مع العام الماضي ، ولكن نتفاجأ ان انتاج 
عــام 2018 كان بزيادة %12 عن العام الســابق وان تنتج 
4871 طنا عام 2018  بينما كانت 4371 طنا عام 2017.

طبعــا ال منافس لمحافظة جنين في تربعها على المركز 
االول النتاج الزيتون فهي تملك المســاحة االكبر للزيتون 
والعدد االكبر من المعاصر ، فهي في العادة تنتج ما نسبته 
مــن 23-%25 من انتــاج الوطن من زيــت الزيتون ، فيما 
كانت حصتها عام 2018 من االنتاج %33 . وعمل بها هذا 
العام 58 معصرة من اصل 69 معصرة تملكها المحافظة 
. وتشكل معاصر محافظة جنين %25 من معاصر الوطن 
والبالغــة هذا العــام 260 معصرة علمــا ان العدد الكامل 
هــو 274 معصــرة .... بينما عمل منها عــام 2018 فقط 
260 معصــرة ، 27 معصرة في قطاع غزة الحبيب و 233 

معصرة في الضفة. 
للمرة االولى تكون محافظة الوسطى دير البلح بالمرتبة 
الثالثة النتاج الزيت على مســتوى الوطن ب 1491.4 طن 
زيــت زيتون ، علما ان ترتيبها كان العام الماضي الثامن . 
وقطــاع غزة الذي كان مجمــوع انتاجه هذا العام 2537.2 
طن من زيت الزيتون وبنسبة %17 من انتاج الوطن علما 
انــه للمرة االولى في التاريخ الذي يتجاوز نســبة ال 10% 

من انتاج الوطن  .
عام 2018 رغم شح االنتاج ، اال ان نسبة سيولة الزيت في 
الزيتــون كانت مرتفعة ، فقد قاربت الـ %25، وكانت 22% 
في العام الســابق، وقطاع غزة الذي نســبة سيولة الزيت 
تتراوح بين  15-%17  ،كانت هذا العام %20 ، وهذا نعتبره 

نعمة من اهللا علينا شكره وحمده.
محافظة طولكــرم المنكوبة هذا العــام التي احتلت عام 
2016و2017 المركز الثاني في انتاج الزيت بعد جنين قد 

اصبحت بالمرتبة الخامسة.

شبيبة قلقيلية تنظم محاضرة حول السلوكيات الوطنية واألدبية
قلقيلية- الحيــاة الجديدة- 
لشــبيبة  ا حركــة  نظمــت 
الطالبيــة - إقليــم قلقيلية 
محاضــرة حول الســلوكيات 
الوطنيــة واالدبية وذلك في 
مدرسة ذكور السالم الثانوية 
في مدينة قلقيلية بمشاركة 
وحضور المحاضر احمد عودة 
وأدهم طه ممثل عن حركة 
الشــبيبة الطالبيــة – اقليم 
قلقيلية وعمر جعيدي مدير 

المدرسة.
وناقــش عــودة مــع الطلبة 
مفهوم السلوك في المجتمع 
االنتمــاء  مفهــوم  وتحــدث 
للوطن، وانعكاس ذلك على 
مجمل حياة الطالب، وسلوكه 
فــي المدرســة ومــع االهل 
وضرورة مســاعدة االخرين 
واتباع اداب الطريق واحترام 
وتقبــل االخريــن والتحلــي 
والتســامح  الصفح  بصفــة 
واهميــة هــذه الســلوكيات 
ومــدى تأثيرهــا، كمــا تــم 
الدخيلــة  الظواهــر  نقــاش 
الفلســطيني  المجتمع  على 

وخطورتها كالتنمر والتشهير 
واالبتزاز  االشــاعات  ونشــر 
تجنبها  وضــرورة  واالدمــان 
واالبتعــاد عنهــا كما وتحدث 
صنــاع  الشــباب  دور  عــن 

التحرير وعماد الدولة واهمية 
دورهم في القضايا الوطنية 

والمجتمعية. 
مــن جانبه شــكر طــه ادارة 
المدرسة وطاقمها التدريسي 

علــى الجهــود البنــاءة التي 
تقدمها في إطار رفع مستوى 
المجتمعي  الثقافــي  الوعي 
التعــاون مــع حركة  وعلــى 

الشبيبة الطالبية.

إشهار كتاب «100 عام على وعد بلفور» لخالد عوض
رام اهللا- وفــا- أشــهرت بلديــة البيــرة 
ووزارة الثقافة، أمس، كتاب «100 عام 
علــى وعد بلفور»، للمؤلف خالد عوض 
من مدينة الناصرة داخل أراضي الـ48.

وقال عوض: إن الكتاب عبارة عن وثيقة 
تاريخية تتضمــن الصورة الفوتغرافية 
والمــادة التاريخيــة والوثائــق التي تم 
تدوينهــا في مرحلة من مراحل تاريخنا 
الفلســطيني، ابتــداًء من وعــدة بلفور 
عــام 1917، وانتهاء بتشــريد الشــعب 

الفلسطيني.
وأضــاف: «شــعبنا خالل هــذه المرحلة 
التاريخية مر في أزمة كبيرة وصراعات، 
مــن أجــل بقائه ووجــوده علــى أرضه 
الفلسطينية، والمؤامرة كانت أكبر من 
حجمنا، حيث كانــت بهدف إقامة الكيان 
التاريخيــة  األرض  علــى  الصهيونــي 
الفلســطينية وحتى اآلن مــا زلنا ندفع 

الثمن».
وأشــار عوض إلى أن ما جــاء بعد 100 
عــام على وعد بلفور هو صفقة القرن 
التي برعايــة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب حتى يكمل الطريق التي بدأ فيها 

بلفور، الذي قام بإعطاء حق االستيطان 
والسكن على أرض فلسطين التاريخية، 
فيمــا يعمل ترامب علــى نفس الحالة، 
من خــالل عدم االعتراف بحق الشــعب 
الفلسطيني، واالعتراف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل ونقل السفارة االميركية إليها.

وأوضــح أن الكتاب يحتــوي في الفصل 
األول علــى المســألة الشــرقية وزوال 
االمبراطوريــة العثمانية، وفي الفصل 
الحركــة  أنظــار  عــن  يتحــدث  الثانــي 
الصهيونية على فلسطين، وفي الفصل 
الثالــث ووعد بلفــور وبدايــة االنتداب، 
وفــي الفصــل الرابــع عــن المقاومــة 
الفلســطينية، كما يحتوي الكتاب على 
مجموعة من الصور والوثائق والخرائط 
التــي توثق كل هذا الصراع على أرض 
وتهجير  بالنكبــة  وينتهــي  فلســطين، 

الشعب الفلسطيني.
وقال مدير عام اآلداب والنشر في وزارة 
الثقافة عبد السالم العطاري، إن الكاتب 
خالــد عوض عمل من خالل هذا الكتاب 
علــى توثيــق التاريخ لألجيــال الحالية، 

واألجيال القادمة.

وأكد أن هذا العمل يســجل في التاريخ 
الفلسطيني، ودور وزارة الثقافة موجه 
نحو الحفاظ على الموروث الثقافي الذي 

يعتبر ركيزة لشعبنا.
وقالــت عضو مجلس بلدية البيرة تمارا 
حــداد: إن وعد بلفور هــو كارثة للحلم 
الفلســطيني إلقامــة دولة لهــم، وهذا 

الوعد اختراق تاريخي لشعبنا.
وتابعــت: «جذورنــا متجــذرة أعمق من 
جذور التاريخ وما زال الحلم الفلسطيني 
بأرضــه، وفــي فلســطين يجعمنا حلم 

إقامة الدولة المستقلة».
وقدم الباحث في تاريخ فلســطين علي 
األعور، ورقة بحثية عن العالقات الدولية 
ودروها في رسم خارطة الشرق األوسط 
من بداية القرن العشــرين حتى الوقت 
الحاضر، مشيرا إلى أن العالقات الدولية 
قــادت إلــى التحكــم بمنطقة الشــرق 

األوسط، وإقامة اسرائيل.
وتابع: «الرئيس األميركي دونالد ترامب 
يكمل هذا المســار بإنكار وجود الشعب 
السياســة  والطموحــات  الفلســطيني، 

للشعب الفلسطيني».

القدس المفتوحة تنفذ دورة تدريبية إلنتاج الطحالب 
أريحــا- الحيــاة الجديــدة- نفذت 
جامعة القدس المفتوحة والمجلس 
والتميــز بالتعاون  األعلى لالبــداع 
مع جامعــة أريزونــا دورة تدريبية 
إلنتــاج الطحالب خالل الفترة 17 – 
20/3/2019، وذلك في إطار تفعيل 
اتفاقية مذكــرة التفاهم والتعاون 
القائمــة بين األطــراف المذكورة، 
في مختبرات مركز جامعة القدس 
المفتوحــة للبحــوث الزراعيــة في 
أريحــا، ورحب عميد كليــة الزراعة 
د. معن شــقوارة في افتتاح الدورة 
 Goel) التدريبية بالخبير البرفسور
Cuello) من جامعة أريزونا. وهدفت 
هــذه الدورة التدريبيــة إلى إطالق 

عملية إنتاج الطحالب وفق برنامج 
بحثــي تطبيقــي الذي يعــد ركيزة 
ومقدمــة إلنتــاج الطحالب بكميات 
اإلنتاج  أســاليب  باســتخدام  كبيرة 
بالنظــام المفتوح وكذلــك النظام 
المغلق باستخدام المفاعيل الحيوية 
(Bioreactors) فــي مركــز جامعة 
القدس المفتوحة للبحوث الزراعية، 
حيث سيتم استثمار مخرجات هذه 
الدورة التــي تتمثل فــي المهارات 
الفنية لفريق المركز البحوث الفني، 
بجانب المخرجــات اإلنتاجية لمنتج 

الطحالب.
تأتــي هــذه الــدورة تلبيــةً للهدف 
الرئيس وهو إدخال وتوطين فكرة 

تقانة إنتاج الطحالب في فلسطين 
للمــرة األولــى لغايــة اســتخدامها 
الحيوانــي  اإلنتــاج  عالئــق  فــي 
والعناية  ومســتحضرات التجميــل 
تنفيذ  تــم  الغذائيــة.  والمكمــالت 
هذه الدورة بإشــراف ومشــاركة د. 
عزيز ســالمة، مدير مركز البحوث 
الزراعية والفريق الفني المكون من 
ري،  م. خالــد أصالن وم. فــادي عالّ
كذلك شاركت طالبتان من برنامج 
الدراســات العليــا في جامعــة بير 
زيــت وهما أســيل مهانــي وأميرة 
عبد اهللا، وذلك ضمن إطار التعاون 
البحثي والعلمي بين جامعة القدس 

المفتوحة وجامعة بير زيت.

وعلــى هامــش الــدورة التدريبية 
تــم عقد اجتماع فــي كلية الزراعة 
بجامعة النجاح الوطنية شارك فيه 
عن جامعة القدس المفتوحة: عميد 
كلية الزراعة د. معن شقوارة ومدير 
مركــز البحــوث الزراعيــة د. عزيز 
ســالمة، وخبير إنتاج الطحالب في 
 Goel) جامعــة أريزونا البرفســور
النجــاح  جامعــة  وعــن   ،(Cuello
الوطنيــة: عميدة كليــة الزراعة د. 
هبة الفارس، والمختص في مجال 
تغذية الحيوان د. جمال أبو عمر، ود. 
منقذ اشــتية ود. حسان أبو قاعود، 
فلســطين  دواجــن  شــركة  وعــن 
(عزيــزا): م. محمــد حطــاب، حيث 

تمت مناقشة آلية التفاعل البحثي 
والعلمي بين األطــراف والجامعات 
المذكورة المتمثــل في إنتاج منتج 
الطحالــب مخبرياً لغايــات عمليات 
التحليل الكيميائي لمعرفة وتحديد 
مكونات القيمة الغذائية للعلف من 
وكربوهيدرات..  وأليــاف  بروتينات 
الــخ، وبناء على نتائــج التحليل تم 
االتفاق على إدخال منتج الطحالب 
في خلطات تجريبية لعلف الدواجن 
والحيوانات المجتــرة، وذلك ضمن 
إشــراف خبير تغذية الحيــوان أ. د. 
جمال أبو عمر، ثم الخروج بتوصيات 
عملية يتم اإلعالن عنها في ورشة 

عمل يحدد موعدها الحقاً.

الخليل: وقفة بالذكرى الثالثة 
إلعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف

الخليل- وفا- طالب مشاركون في وقفة نظمها تجمع المدافعون 
عن حقوق االنسان أمس، تخليدا للذكرى الثالثة إلعدام الشهيد 
عبد الفتاح الشريف، بمحاكمة قتلة الشريف، وتفعيل القوانين 
والمواثيق الدولية في ظل مواصلة االحتالل لسياســة اإلعدام 
وقتل الفلسطينيين. وطالبت عائلة الشريف في كلمة، بمحاكمة 
جنود االحتالل الذين أعدموا العشــرات من الفلسطينيين على 
الحواجز العســكرية وغيرها، والمجتمع والمؤسســات الدولية 
والحقوقية بالوقوف عند مســؤولياتهم لوقف جرائم االحتالل 
واالعدامــات الميدانيــة التي كان آخرها اعدام الشــهيد ياســر 
شــويكي الذي أعدمه أحد المستوطنين في البلدة القديمة من 
الخليل. وقال منسق تجمع المدافعون عن حقوق االنسان عماد 
أبو شمسيه الذي وثق لحظة اعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف: 
إن حكومة االحتالل تعمل على إخفاء الحقائق، اعتقلته وهددته 
بعد توثيقه لجريمة اإلعدام، وحاولت منعه من نشر الفيديوهات 
التي وثقت الجريمة وترك الشهيد ينزف بعد استهدافه برصاصة 
بالراس، وعدم انقاذ حياته من قبل اإلسعافات اإلسرائيلية التي 
تواجــدت في المكان وتركته ليفارق الحياة. ورفع المشــاركون 
من مختلف المؤسســات الحقوقية والمحلية وأهالي الشــهداء 
اليافطات المنددة بسياسة االحتالل االجرامية، وطالبوا بتفعيل 

القوانين الدولية واإلنسانية، ومالحقة مجرمي الحرب.

«التربية» و»اللجنة الوطنية للعلوم» تنظمان 
تدريباً استراتيجياً حول تدريس «ذوي الهمم»

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- افتتحــت وزارة التربيــة والتعليم 
العالي، من خالل اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة امس، 
وبالشــراكة مع اللجنة الوطنية الفلســطينية للتربية والعلوم 
والثقافة، ورشة حول تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة؛ إذ استهدف 
التدريــب معلمي ومعلمات غــرف المصادر، فــي إطار برنامج 
المنظمة اإلســالمية للتربيــة والعلوم والثقافة «إيسيســكو» 

المقرر لدعم فلسطين.
وشارك في الورشة، مدير عام اإلرشاد والتربية الخاصة محمد 
حواش، ورئيس قســم برنامــج التربية الخاصــة د. رنا جابر، 
وعدد من أسرة اإلدارة العامة، وأعضاء اللجنة الوطنية للعلوم 

والثقافة، ومعلمو ومعلمات غرف المصادر. 
وأكد الحواش أهمية هذه الورشــة التي تنمي قدرات معلمي 
ومعلمات غرف المصــادر ورفدهم بمهارات جديدة، معبراً عن 

فخره بهذه الشراكة الناجزة.
وأكــد علــى االهتمــام الكبير الذي توليــه الــوزارة لدعم ذوي 
اإلعاقة» ذوي الهمم»؛ من خالل دمجهم في النظام التعليمي، 

وزيادة عدد غرف المصادر وتعيين معلمين جدد فيها.

الدفاع المدني يتعامل مع 150 حادث 
إطفاء وإنقاذ خالل أسبوع

رام اهللا– الحيــاة الجديدة- تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ 
مطلع األسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 150 حادثا منها 
65 حادث حريق و85 حادث إنقاذ وحاالت تقديم مساعدة؛ نتج 
عن مجموع الحوادث إصابة 16 شخصا في حوادث سير وحوادث 

حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.
علــى صعيــد آخر كان نشــاط إدارة الوقاية والســالمة العامة 
أصــدار 369 تصريحا بعد الكشــف على منشــآت ومؤسســات 
وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسالمة العامة 
بعــد إنجاز 1329 جولــة ميدانية على تلك المنشــآت والحرف 
والتجمع والمؤسسات؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 

129 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.

اختتام مهرجان حكايا فلسطين الرابع في متحف درويش
رام اهللا- وفــا- اختتمت مســاء امــس فعاليات مهرجــان حكايا 
فلســطين الرابع، فــي متحف محمود درويش فــي مدينة رام 
اهللا، بتقديــم فعاليــة من فرقة حكايا البلد، التي شــارك فيها 
الحكواتية حمزة العقرباوي، وســالي شلبي، بمشاركة غنائية 
مــن محمد يعقوب (أبو يعقوب)، وعازفة الناي ســيرين حليلة، 
وقدموا مزيجاً من الحكايات الفلســطينية التي تناولت قصص 
الفلســطينيين أثناء وبعد النكبة مروراً بنكسة 1967 ومعركة 
الكرامة وأحداث أيلول باإلضافة إلى األغاني المصاحبة، وقدم 

للحفل سامر الشريف.
وكان المهرجان قد انطلق في 18/3/2019 في جنين، وقدم 60 
عرضاً في الضفة وغزة والقدس وفلسطين التاريخية، شملت 
عروضاً لألطفال وللعائالت، وقام على هذا المهرجان مؤسسات 
مســرح البلد، والملتقى التربوي العربي، ومؤسسة الرواة في 
األردن التي اهتمت بجمع الحكايات بإشراف فيحاء عبد الهادي.

جنين: تسليم مكرمة رئاسية لذوي االعاقة الحركية
جنين- لبحســاة الجديدة- ســلم محافظ جنيــن أكرم الرجوب، 
ومســؤولة ملف المساعدات االنسانية في الرئاسة اللواء رائدة 
الفارس، امس، مكرمة رئاسية شملت ثالثة كراسي كهربائية 
لحاالت ذوي االعاقة الحركية، ومساعدات مالية في المحافظة.

وشــكر الرجوب الرئيس محمود عباس علــى متابعته لقضايا 
أبناء شعبه من كافة الشرائح وتوفير احتياجاتهم لتكون سندا 

وعونا لهم للعيش بحياة كريمة.
وأثنــى على دور اللــواء الفارس عبر متابعتهــا لجميع الحاالت 
اإلنسانية على مستوى المحافظة وجميع محافظات الوطن، من 
خالل تقديم هذه المكرمة التي من شأنها أن تسهل على ذوي 
اإلعاقة وتساعدهم في ممارسة حياتهم اليومية واالعتيادية.

دورة حول «األمن وحقوق اإلنسان» في 
«االستقالل» بالتعاون مع الهيئة المستقلة

أريحــا- الحيــاة الجديــدة- 
افتتــح نائب رئيــس جامعة 
ن  و للشــؤ ل  ســتقال ال ا
معاويــة  د.  األكاديميــة  
«األمــن  دورة  إبراهيــم، 
التــي  اإلنســان»  وحقــوق 
القانــون –  كليــة  تنظمهــا 
القانونيــة  العيــادة  قســم 
فــي الجامعــة، بالتعاون مع 
لحقوق  المســتقلة  الهيئــة 
المظالم)،  اإلنســان (ديوان 
لطلبة ســنة ثالثة من قسم 
الشرطية،  والعلوم  القانون 
في القرية السياحية بمدينة 
أريحا لمدة ثالثة أيام وتنتهي 

أعمالها غدا الثالثاء.
القانون  كليــة  عميــد  وقال 
د. نظــام صالحــات إن هذه 
الورشــة تعتبــر جــزءا مــن 
نشاط ســنوي موجه لطلبة 
سنة ثالثة في الكلية، بهدف 
فــي  المعرفــة  إكســابهم 
الحوكمة وحقوق اإلنســان، 
سيما أنها تترجم عملهم بعد 
التخرج في األجهزة األمنية.

وأشاى مدير دائرة التحقيقات 
لهيئــة  ا فــي  والشــكاوى 

المســتقلة لحقوق اإلنسان 
موســى أبــو دهيــم إلى أن 
دورات الهيئة المستقلة في 
األعــوام الســابقة، ترجمت 
نتائجهــا علــى أرض الواقع 
خــالل عملهم فــي األجهزة 
أن  إلــى  منوهــاً  األمنيــة، 
موعد الــدورة يأتي في ظل 
ظــروف صعبة علــى الهيئة 
وأعضائهــا، ومــا جــرى من 
إعتــداء على ممثلــي الهيئة 

من عناصر حركة حماس في 
قطاع غزة.

التدريبية،  الــدورة  وتهــدف 
إلى تعزيــز مفاهيم حقوق 
خريجــي  لــدى  اإلنســان 
فــي  والشــرطة  القانــون 
جامعــة االســتقالل، تقليل 
الفجــوة بين فرض ســيادة 
القانون وحفظ النظام العام 
اإلنســان،  حقوق  وإحتــرام 
إكتســاب الحــس والمنهــج 

الخريجين  لــدى  الحقوقــي 
عند عملهم في المؤسســة 
إحتــرام  تعزيــز  األمنيــة، 
اإلنســان والحريات  حقــوق 
العامة على ضوء التشريعات 
الدولية،  والمعايير  الوطنية 
باإلضافة إلى تسليط الضوء 
على مدونة قواعد إستخدام 
القوة واألســلحة النارية من 
قبل منتســبي قــوى األمن 

الفلسطينية.


