
الجمعة 2019/7/5 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة 4

"التربية" تفتتح روضة نعلين الحكومية
رام الل���ه - "األي���ام": افتتحت وزارة التربي���ة والتعليم، 
أمس، روضة نعلين الحكومية ف���ي بلدة نعلين، غرب رام 
الله، بتمويل من عائلة "س���تنغل"، وبتنفيذ من مؤسس���ة 
"أنيرا"، وتضم عددًا من الغرف الصفية واإلدارية ووحدات 

صحية، وساحة.
وقال وكيل وزارة التربي���ة والتعليم بصري صالح، خالل 
حفل االفتتاح، إن تدش���ين هذه الروضة في بلدة نعلين، 
يبره���ن على الحرص الذي توليه الوزارة؛ لضمان الحق في 
التعليم، وتوفير مس���تقبل أفضل لجميع األطفال أس���وة 

بأطفال العالم.
وأشاد بدعم مؤسسة "أنيرا" مشاريع تطوير التعليم في 
فلسطين على مدار نصف قرن من الزمن، مثمنًا تبرع عائلة 
س���تنغل لبناء هذه الروضة ولجميع الجهات والمؤسسات 
الداعمة للتعلي���م. وأكد ضرورة مواصل���ة العمل لتطوير 
قط���اع رياض األطف���ال في فلس���طين واالس���تثمار فيه 
وتوس���يع دائرته، عبر تش���ييد رياض األطف���ال في كافة 
المناط���ق، الس���يما تل���ك الت���ي تعاني بفع���ل االحتالل 
وانتهاكاته المتواصلة بح���ق التعليم، حيث تعد نعلين 
واح���دة من هذه المناطق التي تش���كل أولوية بالنس���بة 

لوزارة التربية وغيرها من المؤسسات الشريكة.
من جهته، وشدد رئيس مؤسسة "أنيرا" شون كارول، على 
أن بناء روضة نعلين جاء معبرًا عن اإلرادة واألمل والعزيمة، 

رغم الجدران التي تحاصر البلدة، مثمنًا تبرع عائلة ستنغل 
لتش���ييد هذه الروضة، والتي وصفها باالستثمار المتميز 

لهذه العائلة ولجميع المؤسسات الشريكة.
وفي كلمتها، عبرت كاثرين حكيم س���تنغل عن شكرها 
وتقديرها لوزارة التربية و"أنيرا" على إتاحة هذه الفرصة 
لبناء ه���ذه الروض���ة ع���ن روح والدها الذي كان عاش���قًا 
لفلس���طين وعزز لديه���ا ولعائلتها حب العل���م والتعلم، 
موجهة رسالة لألطفال دعتهم فيها إلى مواصلة التعلم 

واكتشاف مهارات جديدة والتعرف إلى لغات جديدة.
بدوره، أكد رئيس بلدية نعلي���ن، جواد الخواجا، أهمية 
افتت���اح الروضة في نعلي���ن التي تعاني من سياس���ات 
االحتالل االستيطانية وجداره الفاصل، الفتا إلى الجهود 
التي توليه���ا البلدية للقطاع التعليم���ي وتركيزها على 
تنش���ئة جيل ق���ادر على تحم���ل المس���ؤوليات، وقيادة 

التغيير المنشود.
وحضر الحفل: عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري 
صي���دم، ومستش���ار رئيس ال���وزراء لش���ؤون الصناديق 
العربية واإلس���المية الوزير ناصر قطام���ي، وممثلون عن 
عائلة ستنغل، إحدى العائالت الداعمة لمؤسسة أنيرا في 
منطقة الشرق األوسط، والمؤسسات والفعاليات الرسمية 
واألهلية والمجتمعية، وحشد من األسرة التربوية وأهالي 

البلدة.

فلسطين تشارك في بروكسل 
باالجتماع الوزاري الثالث للعمل المناخي

رام الله - "األيام": ش���اركت رئيس س���لطة جودة البيئة 
عدال���ة األتيرة، وس���فير فلس���طين في كيني���ا، والممثل 
الدائ���م لدى مكت���ب األمم المتحدة في نيروبي الس���فير 
حازم شبات، في االجتماع الوزاري الثالث للعمل المناخي، 
الذي عقد في بروكس���ل، بمشاركة ممثلين عن 31 حكومة 
وم���ن مجموعة العش���رين، وعدد من رؤس���اء المجموعات 

الدولية في مفاوضات تغير المناخ.
وأشارت األتيرة إلى أن فلس���طين تشارك في االجتماع 
ألول مرة، وذلك بعد توليها رئاس���ة مجموعة 77 والصين، 
ويعقد االجتماع بالش���راكة بين كن���دا واالتحاد األوروبي 
والصين، ويهدف إلى رفع مس���توى الطم���وح في العمل 
في مجابهة تغير المناخ، وتوس���يع قاعدة الش���راكة بين 

الشركاء على المستويين الدولي والوطني.
وقالت إن العام الجاري سيكون عامًا حاسمًا لرفع مستوى 
الطم���وح في العمل المناخي على المس���توى العالمي "إال 
أن ذل���ك يجب أن يرافقه رفع مس���توى الطموح في الدعم 
المق���دم من ال���دول المتقدمة، ويجدر بالذك���ر أن مؤتمر 
األط���راف الخام���س والعش���رين التفاقية المن���اخ والذي 
س���يعقد في تش���يلي س���يركز على معالج���ة التحديات 
السياس���ية والتقنية والمالية الملموسة في إطار جدول 

أعمال المفاوضات".
وأك���دت األتيرة أن الحكومات تواجه تحديات كبيرة في 
ش���أن العمل المناخي، ولهذا فإن فلس���طين لن تدخر أي 

جهد في ضم���ان العمل الجماعي بهدف البناء على ما تم 
إنجازه في مجموعة 77 والصي���ن، ولدعم العمل المناخي 
ف���ي العالم، ألن كاف���ة القضايا المتعلق���ة بتغير المناخ 

ترتبط بالعوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
وأع���رب الوزراء المش���اركون في االجتم���اع عن دعمهم 
للرئاسة التش���يلية لمؤتمر األطراف الخامس والعشرين 
التفاقية تغير المناخ، مش���اركين بوجهات نظرة مختلفة 
ح���ول فرص وتحديات التكيف مع تغي���ر المناخ، والعمل 

على تنفيذ التزامات اتفاق باريس.
ولفت الوزراء في االجتماع إل���ى أهمية مراجعة التقدم 
المح���رز آللية وارس���و الدولية لإلضرار والخس���ائر والتي 
تعتبر اللجن���ة التوجيهية على المس���توى الدولي التي 
تضخ الخطط التوجيهية فيما يخص األضرار والخس���ائر 

الناتجة عن ظاهرة تغير المناخ.
ط االجتماع الضوء عل���ى دور جميع الحكومات في 

ّ
وس���ل

تنفيذ التزاماته���ا الخاصة باتفاق باري���س، وفي تعزيز 
الطموح ف���ي التخفيف والتكيف والدع���م، على أن تضع 
الحكومات إطارًا للسياسات في التحول نحو االستثمارات 

الخضراء والتنمية المستدامة.
وأكد ال���وزراء أهمي���ة التمويل وبناء الق���درات والدعم 
التكنولوجي للبلدان النامية، وضرورة زيادة اس���تثمارات 
القطاع الخاص لتس���ريع االبت���كار ونش���ر تكنولوجيات 

جديدة لتقليل االنبعاثات.

"القدس المفتوحة" تشارك بالمؤتمر 
الدولي لكلية التربية في جامعة السادات

رام الله - "األيام": ش���اركت جامع���ة القدس المفتوحة، 
ممثلة بعميد كلي���ة العلوم التربوية مجدي زامل، ُمتحدثًا 
رئيسًا في جلسة الطاولة المستديرة، وتقديم ورقة بحثية 
في المؤتمر العلمي الدول���ي األول لكلية التربية بجامعة 
مدينة الس���ادات في مص���ر، واجتماع الجمعي���ة العلمية 
لكلي���ات التربية في الجامعات العربي���ة، على مدار يومي 
29 و30 حزي���ران الماضي، بالتع���اون مع الجمعية العلمية 

التحاد كليات التربية ومعاهدها في الجامعات العربية. 
وجاء المؤتمر، حس���ب بيان ل� "القدس المفتوحة"، أمس، 
إللقاء الضوء على عمليات التربية وأدوارها في ضوء طبيعة 
العصر الحالي، وما تواجهه المجتمعات من تحديات تؤثر 

في بناء اإلنسان في القرن الحادي والعشرين. 
وبين���ت أن اله���دف م���ن المؤتم���ر توجي���ه الباحثين 
التربويي���ن نح���و بن���اء ق���درات اإلنس���ان للحف���اظ على 
اس���تمرارية المجتمعات، وزيادة قدرته���ا على مواجهه 
التحديات، والخروج بحلول تس���هم بمواجهه المشكالت 
الت���ي تواجه النظم التعليمية، لبناء قدرات اإلنس���ان في 
مراحل التعليم المختلفة، من خالل عرض 33 ورقة بحثية، 
وزعت على س���تة محاور رئيسة، وبمشاركة عدد من عمداء 
كليات التربية وباحثين من فلس���طين وس���ورية واألردن 

ولبنان وسلطنة عمان والكويت والسعودية واإلمارات.
وش���ارك زامل كُمتحدث رئيس في الجلس���ة الرئيس���ة 
للمؤتمر، التي ترأسها رئيس اتحاد الجامعات العربية عمرو 

ع���زت، وضمت أمل األحمد األمين الع���ام للجمعية العلمية 
لكليات التربية ف���ي الجامعات العربي���ة، ومحب الرافعي، 
وهالل الشربيني، وهما وزيرا تربية سابقان، وعادل توفيق 
عميد كلية التربية في جامعة الس���ادات، وكانت الجلس���ة 

بعنوان "مؤسسات التعليم وبناء قدرات اإلنسان".
وق���دم زامل ورق���ة بحثية بعنوان "إس���هامات التعليم 
الجامع���ي المفتوح في إع���داد المعلمين قبل الخدمة في 
فلس���طين "جامعة القدس المفتوح���ة أنموذجًا"، تخللها 
تقديم رؤية كلية العلوم التربوية في الجامعة وفلسفتها 
ببرامج إعداد المعلمين التي تقوم على فكر تربوي عميق، 
ومرتبطة بحاجات المجتمع والموارد التعليمية التعلمية 
التي توظف في إعدادهم، والجوانب الرئيسة التي تركز 

عليها برامج إعداد المعلمين في الجامعة.
وعلى هام���ش المؤتمر، عقد اجتم���اع اللجنة التنفيذية 
للجمعي���ة العلمية التح���اد كليات التربية ف���ي الجامعات 
العربية، بحثت في���ه قضايا مرتبطة بكلي���ات التربية في 
الوطن العرب���ي من ناحية، ومرتبط���ة بالجمعية من ناحية 
أخرى، ومنها المرتب���ة المتقدمة التي حصلت عليها مجلة 
الجمعي���ة العلمية لكليات التربي���ة، وزيادة حث الباحثين 
للنشر فيها، واألنش���طة التي تنفيذها الجمعية من خالل 
كليات التربية ف���ي الوطن العربي، وخل���ص االجتماع إلى 
عدد من التوصيات، أهمها عقد ورشة عمل خاصة بدراسة 
أوضاع كليات التربية وتفعيل برامج إعداد المعلمين فيها.

رام الله: "القدس المفتوحة" و"األعمال 
الخيرية" توقعان مذكرة تفاهم

رام الل���ه - محم���د بالص: وق���ع رئيس جامع���ة القدس 
المفتوح���ة د. يونس عمرو، ومفوض ع���ام هيئة األعمال 
الخيرية اإلماراتية في فلس���طين، أول م���ن أمس، مذكرة 
تفاهم بين الجانبين تضمنت تعزيز التعاون المش���ترك 

بين الجانبين في عدة مجاالت.
وج���رت مراس���م التوقيع عل���ى هذه المذك���رة في مقر 
الجامعة الرئيس بمدين���ة رام الله، بحضور نائبي رئيس 
الجامعة للش���ؤون األكاديمية د. سمير النجدي، وللشؤون 
اإلداري���ة د. مروان درويش، ومس���اعدي رئي���س الجامعة 
لشؤون الطلبة د. محمد شاهين، ولشؤون العالقات العامة 
والدولية واإلعالم د. عماد الهودلي، ولش���ؤون المتابعة د. 
آالء الشخشير، ومستشار رئيس الجامعة لشؤون التعاون 
األكاديمي العربي، ومدير فرع نابلس د. يوسف عواد، إلى 

جانب طاقم هيئة األعمال الخيرية.
وأش���ار عمرو، إل���ى أن مذكرة التفاه���م تضمنت تعزيز 
التعاون والتنس���يق والتواصل م���ع الجهات ذات العالقة 
من المؤسسات الصديقة والشريكة والصناديق المانحة 
والجه���ات الدولية الممولة لتطوي���ر الخدمات التعليمية 

واالجتماعية والصحية في الجامعة.
وأض���اف، إن المذك���رة تضمنت كذلك تعزي���ز التعاون 
والتنس���يق م���ا بين الجامع���ة والهيئة في مج���ال تبادل 
المعلومات التي تخدم الطلبة األيتام ومن هم في حكمهم، 
وذلك اس���تنادا إلى تقييم االحتياج���ات أو التدخالت عبر 
الدراس���ات االجتماعية لأليتام واألسر الفقيرة والمكفولة 

من قبل الهيئة من منظور مسؤول مجتمعيا.
ون���وه إلى أن المذكرة تهدف إلى محاربة الفقر وإحداث 
تنمي���ة حقيقية ومس���تدامة لغايات مس���اعدة الفئات 
المهمشة والمعوزة من الطلبة الذين يعانون من األوضاع 
المعيش���ية الصعبة، ومساعدة الطلبة الفقراء على إكمال 

دراس���تهم التعليمية، عل���ى اعتب���ار أن جامعة القدس 
المفتوحة جامعة كل أبناء الشعب الفلسطيني، وتسعى 
لتوفي���ر التعليم للفئ���ات االجتماعي���ة المختلفة، وعلى 

رأسها الفقراء وأبناء األسرى والشهداء.
م���ن جانبه، قال راش���د، إن التعاون م���ع جامعة القدس 
المفتوحة ومختل���ف الجهات متواص���ل، وتقدم الهيئة 

المساعدات للفقراء واأليتام المحتاجين لها.
واس���تعرض راش���د، أوج���ه التع���اون ما بي���ن الجامعة 
والهيئ���ة والتي أوض���ح أنها قامت ببن���اء قاعة مخصصة 
لذوي اإلعاقة البصرية ف���ي الجامعة لفرع جنين، وقدمت 
مصاح���ف "برايل" لطلبة الف���رع المكفوفين، بما يمكنهم 
من التواصل مع المناهج الدراس���ية بسبب قلة المكتوب 
منها وضعف إمكانيات الجامعة في إيجاد وسائل حديثة 
للطباعة، فضاًل عن عدم قدرتهم على شراء هذه المناهج 
التي تتكلف ثمنا ال يس���تطيعون توفي���ره، ولها تعاون 
وثيق وإس���هامات متعددة في دعم الطلب���ة الفقراء في 
جامعة القدس والجامعات الفلس���طينية األخرى، وغيرها 

من التدخالت النوعية.
وأكد راش���د، أن هناك آالف العائ���الت تعجز عن توفير 
األقساط الدراس���ية وتغطية نفقات دراسة أبنائها ممن 
حققوا نتائج مذهلة في امتحانات "اإلنجاز" على مستوى 
الوطن، وذلك تحت وطأة األوضاع المعيشية القاهرة التي 

تمر بها، في ظل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة.
وأض���اف، إن هذا الواقع يحتم على جميع المؤسس���ات 
الرس���مية واألهلي���ة المختص���ة، التح���رك العاج���ل من 
أج���ل إنقاذ مصي���ر آالف الطلبة المتفوقي���ن والمبدعين، 
والذين تحول أوضاع عائالتهم المعيش���ية الصعبة دون 
تمكينهم من اس���تكمال دراستهم، وذلك من خالل بلورة 

إستراتيجية وطنية تمكن من الخروج من هذا المأزق.

م رسالة من 
ّ
قسيسية يسل

الرئيس إلى البابا فرانسيس
م سفير فلس���طين لدى الكرسي الرسولي، عضو اللجنة 

ّ
الفاتيكان - وفا: س���ل

الرئاسية العليا لشؤون الكنائس السفير عيسى قسيسية، رسالة من الرئيس 
محمود عباس إلى البابا فرانسيس.

وأع���رب الرئيس في الرس���الة عن قل���ق القيادة العميق م���ن تطور وتصاعد 
االنته���اكات اإلس���رائيلية بحق الش���عب الفلس���طيني واس���تهداف الوجود 

المسيحي في فلسطين، خاصة في مدينة القدس.
واس���تعرضت الرس���الة المحاوالت األخيرة للحركة االس���تيطانية اليمينية 
"عطيرت كوهانيم"، التي تعمل بغطاء قانوني احتاللي، لالستيالء على عقارات 
الكنيسة األرثوذكسية في منطقة باب الخليل/ ميدان عمر بن الخطاب، المؤدي 

إلى كنيسة القيامة والى مقرات البطركيات المقدسية.
وح���ذر الرئيس من خطورة تغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني لمدينة 
الق���دس، ومن مس���اعي الح���ركات االس���تيطانية بدعم من حكوم���ة االحتالل 
االس���تيالء على عقارات الكنائس، وطالب البابا بالتدخل العاجل إلنقاذ الوجود 

المسيحي في المدينة المقدسة قبل فوات األوان.

لبنان: األحمد يطلع شيخ طائفة 
الموحدين الدروز على اعتداءات االحتالل

بيروت - وف���ا: أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظم���ة التحرير، والمركزية 
لحرك���ة "فتح" عزام األحمد، ش���يخ عقل طائف���ة الموحدين ال���دروز في لبنان 
نعيم حس���ن، على االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني 

ومقدساته اإلسالمية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.
وأكد األحمد خالل لقائه الش���يخ حس���ن، أمس، بحضور سفير فلسطين لدى 
لبنان أش���رف دب���ور، وأمين س���ر "فتح" وفصائ���ل منظمة التحري���ر فتحي ابو 
العردات، "تصدي ش���عبنا لكاف���ة مخططات التهويد التي تمارس���ها حكومة 
االحتالل بحق ارضنا ومقدساتنا"، مش���ددًا على الموقف الفلسطيني الرسمي 
والش���عبي الرافض لصفقة القرن، وقال: "القضية الفلسطينية أمانة يحملها 

أبناء شعبنا وكافة األحرار والشرفاء في امتنا والعالم".
من جهته، أكد الش���يخ حسن أن فلسطين القضية والشعب والدولة لن تنال 
منها كل الصفقات والمؤامرات، مهما حاول كل المتربصون بها، ألن فيها إرادة 

 ألف جولة".
ّ

شعب ال تهزم، "وهي قضية حق وعدالة، وللحق
ودعا الدول العربية واإلس���المية إلى وقفة ضمير ونداء حق وعمل مش���ترك 
رفضا ل�صفقة القرن، وعدم المشاركة في أّي من فعالياتها، معربًا عن التمسك 
المطلق برفض التوطين ودعم حق العودة وقيام دولة فلس���طينية مس���تقلة 

عاصمتها القدس.
وأكد وقوف لبنان إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني في نيل حريته وحقه 
في تقرير مصيره، مشيدًا بالموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة محاوالت 
تصفية القضية الفلس���طينية، وبموقف الرئي���س محمود عباس والقيادة في 

التصدي لما يحاك ضد المشروع الوطني الفلسطيني.

أبو عمرو ُيطلع أكاديميين أميركيين 
وأوروبيين على المستجدات

رام الل���ه - وفا: أطلع نائ���ب رئيس الوزراء، عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة 
التحري���ر، زياد أب���و عمرو، مجموعة م���ن أكاديميين أميركيي���ن وأوروبيين من 
جامعات ومراكز أبحاث مختلفة، على الوضع الفلسطيني الداخلي ومستجدات 
األوضاع السياس���ية، والفش���ل الذي منيت به الورش���ة األميركية في المنامة، 

و"صفقة القرن".
وأش���ار أب���و عمرو، خالل اللق���اء الذي عقد ف���ي رام الله أمس، إل���ى أن إنهاء 
االحتالل، والحل السياس���ي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها 

القدس الشرقية، هو المدخل األساسي لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

"السياحة واآلثار" تعقد امتحان 
خبراء مكاتب السياحة والسفر

بي���ت لحم – "األي���ام": عقدت وزارة الس���ياحة واآلثار امتح���ان خبراء مكاتب 
الس���ياحة والس���فر، بمقر الوزارة في مدينة بيت لحم، بحضور لجنة االمتحان 
المكون���ة م���ن كادر الوزارة، وممثلين عن جمعية مكاتب الس���ياحة والس���فر، 

وممثلي جمعية األراضي المقدسة للسياحة الوافدة.
وبل���غ عدد المتقدمي���ن حوالى 123 متقدمًا، مصنفين إل���ى ثالث مجموعات، 

وهي خبير سياحة وسفر، وخبير سفر فقط، وخبير سياحة فقط.
وأكدت مدير عام المهن الس���ياحية نداء العيس���ة أن ه���ذا االمتحان يعقد 
للتأكد من قدرة خبراء مكاتب السياحية والسفر الجدد على تقديم المعلومات 
الصحيحة والموضوعية، والمتعلقة بهوية فلسطين وشعبها للسياح ولضيوف 

فلسطين.

نقابة األطباء تنظم يومًا علميًا في القدس
القدس - "األيام": عقدت اللجنة الفرعية لنقابة االطباء - القدس الشريف يومًا 
علميًا، وكرمت االطباء والمؤسس���ات الطبية المقدس���ية التي تطوعت في خدمة 
زوار المسجد االقصى خالل شهر رمضان المبارك، بحضور نقيب األطباء الدكتور 

شوقي صبحة.
وتخل���ل اليوم العلمي محاضرات علمية عن الس���كري من النوع الثاني والطرق 

الحديثة لعالجها.
وق���دم المحاض���رات الدكتور بش���ير الت���رزي والدكت���ور رائ���د العلمي وبعد 
المحاضرات تم فتح نقاش حول السكري واألدوية الحديثة التي تم التطرق لها.

وأكد د. صبحة على اهمية األيام العلمية بالنس���بة لنقابة األطباء لما فيها من 
فائدة علمية وكذلك ألهميتها االجتماعية.

وأعل���ن د. صبحة عن عدة خط���وات عملية لتفعيل دور الق���دس اداريًا وماليًا، 
مش���يرًا الى انه كان حريصًا على ان يتم اإلعالن عن يوم الطبيب الفلسطيني من 

القدس حيث سيكون 2/2 من كل عام.
وتحدث رئيس اللجنة الفرعية في القدس الدكتور سفيان بسيط عن اإلنجازات 
التي حققتها اللجنة الفرعية في الفت���رة الماضية وأثنى على الهيئة اإلدارية 

لفرع القدس على عملها الدؤوب لالرتقاء بعمل النقابة بالقدس.
وفي ختام اليوم العلمي جرى تكريم االطباء والمؤسس���ات الطبية المقدسية 
الشريكة الذين تطوعوا في باحات المسجد األقصى خالل شهر رمضان المبارك.

حملة تفتيش على دور الحضانات في سلفيت
رام الل���ه - "األيام": ش���رعت لجنة الحضانات في مديرية التنمية بس���لفيت، 
أمس، بحملة تفتيش على دور الحضانات في محافظة س���لفيت، حيث تكونت 
اللجنة من ممثلي المديرية ألفت يوس���ف، والمحافظ���ة حنين حماد، والدفاع 
المدني المالزم أول محمود الشيخ عمر، واألشغال العامة أسامة زهد، والبلدية 

عبد عرباسي والصحة رائد موقدي.
وتأت���ي الحملة في إط���ار الزيارات الدورية التي تس���عى م���ن خاللها لجنة 
الحضان���ات لمتابعة وتجديد ترخيص دور الحضانات التي انتهى ترخيصها، 
وتقييم دور الحضانات الجدي���دة في المحافظة، التي تقدمت بطلب ترخيص 

جديد، حيث تم توجيه بعض المالحظات واإلرشادات لدور الحضانات.
وأكدت يوسف أن الحملة تأتي في إطار العمل على تصويب وضع الحضانات 
غير المرخصة لضم���ان بيئة حامية وداعمة الحتياج���ات األطفال، مثمنة دور 

الشركاء في اللجنة.

ويبحث مع نقابة المحاسبين واتحاد المقاولين قضايا مشتركة

الصالح يتفقد مشاريع قيد التنفيذ 
في هيئات محلية بمحافظة قلقيلية

رام الل���ه - "األي���ام": تفقد وزير الحك���م المحلي، مجدي 
الصال���ح، أمس، ع���ددًا من المش���اريع قي���د التنفيذ في 
محافظ���ة قلقيلية، وذلك خالل زي���ارة ميدانية لعدد من 
البل���دات والقرى في المحافظة، رافق���ه خاللها مدير عام 

الحكم المحلي في قلقيلية حاتم مسلم.
وش���ملت الزيارة الميدانية مشروع بناء مجمع للخدمات 
ف���ي جينصاف���وط بتمويل م���ن ال���وزارة، ومش���روع بناء 
المدرس���ة الممول من وزارة التربية والتعليم، ومش���روع 
إنشاء غرف صفية في فرعتا بتمويل من الوزارة، ومشروع 
طرق مش���ترك جديد بحاجة لتعبيد ف���ي الفندق، وحجة، 
وجينصاف���وط، وش���وارع جرى االنتهاء م���ن تنفيذها في 
كفر القف، إلى جانب زيارة مكتب التسوية التابع لهيئة 

تسوية األراضي والمياه في كفر القف.
والتق����ى الصالح رئيس وأعض����اء المجلس األول للخدمات 
المشتركة � جورة عمرة، الذي يضم تسعة تجمعات سكانية، 
وثماني هيئات محلية، بحضور مدير عام المديرية، ومدير 

المشاريع في المديرية عبد المجيد مدنية.
وبّي���ن الصال���ح أن ه���دف الزي���ارة ه���و االط���الع على 
االحتياج���ات للهيئ���ات المحلية عن كث���ب، والعمل على 
تلبيتها ضم���ن اإلمكانات المتاحة، ومتابعة المش���اريع 
قي���د التنفي���ذ لضمان إنجازه���ا وفق الش���روط المحددة 
س���ابقًا، مشددًا على أن الوزارة س���تبذل جهودها لتوفير 
الدعم المالي الالزم لتنفيذ وإقامة مش���اريع حيوية تلبي 

احتياجات المواطنين.
وأش���ار إلى ضرورة تقديم المجالس كافة أشكال الدعم 

والمس���اعدة للمواطني���ن الذي���ن يس���كنون بالقرب من 
المس���توطنات، تعزيزًا لصمودهم وثباتهم في أرضهم، 
خاصة فيما يتعلق بتأهيل الطرق الواصلة إليهم، وتوفير 

وحدات إنارة للشوارع، وغيرها.
كم���ا التقى الصالح ع���ددًا من المقاولي���ن في محافظة 
قلقيلية، واس���تمع ألبرز مطالباته���م خاصة فيما يتعلق 
بالمس���تحقات المالية وضرورة عمل الحكومة على صرف 
تلك المس���تحقات من أجل استمرار المقاولين في تنفيذ 
المشاريع التي هي في طور التنفيذ وتوقفت بسبب عدم 

صرف المستحقات للمقاولين.
وف���ي مقر الوزارة بالبيرة، التق���ى الصالح، أمس، رئيس 
اتحاد المقاولين زاهر حميدات، وأعضاء من الهيئة العامة 
لالتحاد، ونقيب المحاس���بين عبد الله عابدة، وأعضاء من 

الهيئة العامة للنقابة، كاًل على حدة.
وخالل لقائ���ه اتح���اد المقاولين، اس���تمع الصال���ح ألبرز 
مطالبهم خاصة ضرورة أن تكون قضية المستحقات المالية 
للمقاولين على س���لم أولويات الحكومة، إلى جانب مناقشة 
آليات الصرف في وزارة الحكم المحلي واإلجراءات الس���ابقة 
التي تم وبتوجيهات من الوزير تخفيضها بش���كل ملحوظ 
يس���هل على المقاولين عملية تقديم الفواتير، إضافة إلى 

مناقشة عدد من القضايا التي تخص قطاع اإلنشاءات.
وناقش الجانبان إمكانية إعداد برنامج لتشغيل عدد من 
المحاسبين من خالل النقابة في المجالس القروية، وآليات 
التعاون بين الوزارة والنقابة لتنفيذ هذا البرنامج، وإيجاد 

تمويل له بالتعاون مع وزارة العمل.

 اتفاق بين جامعتي القدس واألميركية في بيروت لتدريب طلبة الطب
الق���دس - "األيام": أعلن���ت جامعة الق���دس عن اتفاق 
مع الجامع���ة األميركية في بيروت، على إرس���ال الجامعة 
10 طالب س���نويا م���ن كلية الطب، لقض���اء فترة التدريب 

السريري بمستشفى الجامعة في بيروت.
جاء ذلك، بحس���ب بيان صدر ع���ن الجامعة، أمس، عقب 
لقاء رئيس الجامعة الدكتور عماد أبو كش���ك في بيروت، 
رئيس الجامعة األميركي���ة الدكتور فضلو خوري، بحضور 
األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية 
المحتل���ة بالجامعة العربية د. س���عيد أب���و علي، ورئيس 

مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري.
وأش���ار أبو كشك، إلى أن "اللقاء مع رئيس هذه الجامعة 
العريقة التي خرج���ت نخبة من القادة والرؤس���اء ورجال 
االقتص���اد والمجتمع في المنطق���ة العربية خالل العقود 
الماضية، كان مثمرًا للغاية في توطيد أواصر العالقة بين 

الجامعتين، حيث تم االتفاق على إنش���اء لجنة مشتركة 
لفحص األف���كار الريادي���ة واالبداعية الت���ي يتقدم بها 
الباحث���ون والط���الب بداية من الع���ام االكاديمي القادم، 
وتعزيز العمل على خلق البيئة االبداعية المالئمة وتطوير 

عمل حاضنة القدس لألعمال الريادية واإلبداع".
وأضاف أبو كش���ك: "إن جامعة القدس وضمن مسعاها 
االس���تراتيجي لتطوي���ر عالقته���ا بطلبته���ا وخريجيها 
المبدعي���ن، ورب���ط الطلبة الج���دد باحتياج س���وق العمل 
الفلسطيني، واالطالع على النماذج الناجحة عربيًا ودوليًا، 
فقد تم االتفاق عل���ى انتداب مس���اعد الرئيس للتنمية 
واالتص���ال لقضاء أس���بوع ف���ي الجامع���ة األميركية في 
بي���روت، لالطالع على تجربة الجامع���ة واألنظمة المعمول 
بها بالتواصل م���ع الخريجين، وتنمية الموارد المالية في 

جامعة القدس.

بلديتا بيت لحم و"الياج" البلجيكية تبحثان سبل التعاون
بي���ت لح���م – "األيام": التق���ى رئيس بلدي���ة بيت لحم 
المحامي أنطون س���لمان، رئيس بلدية الي���اج البلجيكية 
ويل���ي ديمير والوفد المرافق، بحض���ور مدير عام البلدية 

أنطون مرقص.
وتحدث س���لمان ع���ن مدينة بيت لحم وواقع الس���ياحة 
فيه���ا وأهم التحدي���ات التي تمر به���ا المدينة في ظل 
وجود جدار الفصل العنصري والمس���توطنات المتواجدة 
في المحافظ���ة، والتي يصل عددها إلى 23 مس���توطنة، 

ويقطنها حوالي 170 ألف مستوطن.
وقال س���لمان إن ه���ذه التحديات جعل���ت من بيت لحم 
منطق���ة غي���ر قابلة للتط���ور، وخاصة أن معظم مس���احة 

المحافظ���ة تقع في المنطق���ة )ج( التي يس���يطر عليها 
االحتالل اإلسرائيلي.

من جانبه تحدث ديمير، عن أهمية بيت لحم دينيًا وتاريخيًا، 
واصف����ًا إياها بأنها مدين����ة عظيمة وعريقة، كما دعا س����لمان 
لالنضم����ام إلى جمعية الم����دن الفرانكفونية، والتي يبلع عدد 

أعضائها 450، وترأسها رئيسة بلدية باريس آن ايدالغو. 
وأش���ار الى أن زيارته���م تأتي تحت ع���دة عناوين، من 

بينها المبادرة المتوسطية للبيئة تحت إطار اليونسكو.
تلي ذلك زيارة لكنيس���ة المهد للتعرف على تفاصيل 
الكنيس���ة الديني���ة والتاريخي���ة وجال���وا ف���ي باحاتها 

وأجزائها المختلفة، وزاروا مغارة الميالد. 

ورشة برام الله حول دور مفتشي 
العمل في مكافحة الفساد

رام الل���ه - "األي���ام": نظم���ت هيئ���ة مكافحة الفس���اد 
بالتعاون مع وزارة العمل، امس، ورش���ة عمل بعنوان "دور 

مفتشي العمل في مكافحة الفساد".
وحضر الورش���ة رئيس الهيئ���ة د. أحمد ب���راك، ووزير 
العمل د. نصري أبو جيش، بمش���اركة مفتش���ي عمل من 

مختلف مديريات الضفة.
وأوض���ح ب���راك أن هذه الورش���ة تأتي في إط���ار زيادة 
المش���اركة المجتمعي���ة ورفع مس���توى الوع���ي بمخاطر 
الفساد ونشر ثقافة مكافحته، والتي تشكل محورا مهما 
من خطة األولويات الوطنية لمكافحة الفس���اد حتى العام 
2022، مش���يرا إلى أن الهيئة عملت بالشراكة مع عدد من 
أطراف اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالوصول 
لمختلف ش���رائح المجتمع الفلس���طيني إلش���راكهم في 

عملية الكشف والتبليغ عن شبهات الفساد ومحاربته.
وأوض���ح بأن الهيئ���ة تعمل بمنهجية عمل تش���اركية 
إلشراك الكل الفلس���طيني في تنفيذ األولويات الوطنية 

لمكافحة الفساد 2022-2019.
وأش���ار ب���راك إل���ى أن أهمي���ة ه���ذه الورش���ة تكمن 
باستهدافها لش���ريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني، 
أال وه���ي "مفتش���و العمل" والذي���ن يقوم���ون بمهمات 
جس���ام ويتعرضون لعدة مخاطر، ومن أهمها خطر الوقوع 

بشبهات فساد.
من جانبه ش���دد أبو جيش على أهمية توعية مفتش���ي 

العمل ليتمكنوا من أداء واجباتهم على أكمل وجه.
وأك���د على الت���زام ال���وزارة الدائم والكام���ل بالقانون، 
ومش���يرا إلى السلطة القضائية المخولة لمفتشي العمل، 
والتي تسمح لهم بالدخول لجميع منشآت الوطن للرقابة 
عل���ى أدائه���ا وعملها، الفتًا إل���ى أن ال���وزارة رفعت عدد 
المفتش���ين من 45 إلى 90 مفتش���ا، والذين قاموا بتنفيذ 
14358 زيارة تفتيشية عام 2018، تم انذار 3057 منشأة 

وإحالة 256 إلى القضاء.
بدوره، قدم مدير دائرة الشكاوى والبالغات في الهيئة 
اسامة السعدي لمحة حول قانون مكافحة الفساد المعدل، 
والذي دخل حيز التنفيذ منذ آذار الماضي، موضحا جرائم 
التزوير والرش���وة واالستثمار الوظيفي واالختالس وغسل 

األموال، واختصاصات الهيئة وآلية عملها.
واستعرضت رئيس قس���م الدراسات في اإلدارة العامة 
للتخطي���ط ف���ي الهيئ���ة روال الكببج���ي مخاطر الفس���اد 

والتدابير الوقائية للحد منه.
وتحدثت مدير دائرة التوعية واإلرشاد في وزارة العمل 
انغام سيف حول أهم المخاطر التي يتعرض لها مفتشو 

العمل، موضحة طرق الوقاية الالزمة.

"أفكار" توقع أربع اتفاقيات مبادئ شراكة بقطاع التعليم
رام الله - "األيام": وقعت مؤسسة أفكار للتطوير التربوي 
والثقافي في رام الله، أمس، وثيقة مبادئ الشراكة لقطاع 
التعليم لألع���وام الثالثة المقبل���ة 2019-2021 مع وزارات 
التربي���ة والتعليم، والتعلي���م العالي والبح���ث العلمي، 

.)LACS( والمالية، ومنتدى التنمية المحلية
ج���رى ذلك في افتتاحي���ة االجتماع ال���دوري لمجموعة 
العم���ل القطاعية للتعلي���م التي تضم وزارت���ي التربية 
والتعلي���م، والتعلي���م العال���ي والبحث العلم���ي، والدول 
المانح���ة للتعلي���م )JFA( ومنت���دى التنمي���ة المحلية، 
وممثلي مؤسس���ة التعليم ال ينتظر )ECW(، وممثلين عن 

المؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وف���ي كلمت���ه، عرض وزي���ر التربي���ة والتعلي���م مروان 
عورتان���ي، الخط���وط العريضة الس���تراتيجية الوزارة في 
المرحلة المقبلة، مشددًا على تعزيز الشراكة مع المجتمع 
المدن���ي والجامع���ات ومجال���س أولي���اء األم���ور والطلبة 

أنفسهم، فيما يتعلق بتطوير التعليم.
من جهته، أش���اد المدير العام لمؤسس���ة "أفكار" عودة 
زهران، بإعادة تأكيد وزارة التربية أهمية االنخراط والدور 
المهم والفاعل لمؤسس���ات المجتمع المدني العاملة في 
التعليم لما له من أثر إيجابي يسهم في نوعية التعليم، 

الذي يصّب في مصلحة العملية التعليمية.
وأكد زه����ران المس����ؤولية الملقاة على عاتق مؤسس����ات 
المجتمع المدني في دعم ورفد وإصالح العملية التعليمية، 

في ظل قسوة الظروف الراهنة وحجم التحديات.
وذكرت مؤسس���ة أفكار أنها تعمل في المجال التنموي 
واإلنس���اني وحوار السياسات منذ عش���رة أعوام متتالية 
فيما يتعلق بالتعليم، وهي منس���قة التعليم في شبكة 
المنظم���ات األهلي���ة الفلس���طينية ممثلة عنها ش���بكة 
المنظم���ات األهلية الفلس���طينية ف���ي "مجموعة العمل 

القطاعية للتعليم" ولجانها المختلفة.


