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بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وبحضور د. صيدم

«شارك» الشبابي يكرم المتطوعين المتميزين في الضفة وغزة
رام اهللا -  الحياة الجديدة - ابراهيم أبو 
كامش - كرم منتدى شارك الشبابي 
بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، 
ومستشار الرئيس لشؤون المعلوماتية 
لمتطوعين  ا ــدم  ــي ص ــري  ــب ص د. 
وثالثون  اثنان  وعددهم  المتميزين 
التطوعي  العمل  ورائدا في  متطوعا 
للعام ٢٠١٠ في كل من الضفة وقطاع 
التقديرية  الشهادات  بتوزيع  غــزة، 

والدروع التكريمية عليهم. 
الوطني  المهرجان  خــالل  ذلــك  جــاء 
الفلسطينيين،  المتطوعين  لتكريم 
أمس تحت شعار (عونة) ٢٠١٠ لنحتفل 
بفلسطين ولنبادر بالتطوع لخدمتها، 
وذلك في قصر رام اهللا الثقافي برام 
عدد  بحضور  ــزة،  غ في  ومنع  اهللا، 
كبير من ممثلي المؤسسات الوطنية، 
بية  لشبا وا لحكومية،  وا األهــلــيــة، 
 ، لصحية ا و  ، لتعليمية ا  ، ية لنسو ا و
والمجتمعية،  والحقوقية  واالعالمية 
الفصائل  وقــادة  والدولية،  المحلية 

الوطنية واالحزاب السياسية. 
الوطني،  بالسالم  المهرجان  وافتتح 
أرواح  على  واكــبــار  ــالل  اج ودقيقة 
التطوعية  الحركة  وشهداء  الشهداء 

الفلسطينية. 
لشؤون  الــرئــيــس  مستشار  وقـــال 
صبري  د.  تية  لمعلوما ا تكنولوجيا 
صيدم إننا مدينون لمنتدى شارك الذي 
من  مقبلة  بأصوات  احتفاله  بدء  آثر 
والناصرة،  عكا وحيفا ومجدل شمس 
الفلسطيني  الكرمل  يحترق  فعندما 
يجب أال نقبل أن تحترق قلوبنا ويجب 
أال ننكسر أمام أي انقسام، ويجب أال 
في  المناسبة  نعيش هذه  أن  ننسى 
البحث عن التضامن مع بعضنا ونحن 

نواجه االحتالل. 
وأضاف: أقول للساسة في غزة يجب أن 
تكون وخزة وخنجرا في صدر االحتالل 

وليس في صدورنا. 
األحمر  الهالل  جمعية  رئيس  وأكــد 
اللجنة  كلمة  في  الخطيب  يونس  د. 
لمتطوعين  ا لــتــكــريــم  لــوطــنــيــة  ا
«أن   «٢٠١٠ عونة   » الفلسطينيين 
المتطوعين عموما  بتكريم  االحتفال 
خصوصا  منهم  المبدعين  والـــرواد 
للشابات  ليس  دعــوة  بمثابة  يعتبر 
والشباب فقط وانما للفئات االجتماعية 
المختلفة  كافة بمؤسساتها وهيئاتها 
مفهوم  لتكريس  جهودها  لمواصلة 
بالوطن  النهوض  الذي يعزز  التطوع 
قدما نحو االزدهار والتقدم. وأشار الى 
أن جمعية الهالل االحمر استلهمت مبدأ 
التطوع في خدماتها من تراث شعبها 
للصليب  الدولية  الحركة  ومن مبادئ 
على  الشديد  حرصها  لتؤكد  االحمر 
من  ولتؤكد  الشراكة  مبدأ  ترسيخ 
السنوي  االجتماع  أعمال  بدء  خالل 
الموسع لبرنامجي التطوع والشباب في 
الجمعية على ضرورة التطوير الدائم 
لبرامج الشباب والمتطوعين ما يعزز 
دور هذه الفئة في التنمية المجتمعية. 
وقال ان تكريمنا لرواد متطوعين هو 
تكريم لكل متطوع ومتطوعة ولكل 
مبدأ  تعميق  في  ساهمت  مؤسسة 

التطوع بين صفوف شعبنا. 
الشباب  وزارة  وكــيــل  ــال  ق ـــدوره  ب

نلتقي  ــد:  زي أبــو  موسى  والرياضة 
في  «صــنــع  ــداً  ــدي ج عــمــالً  لنشهد 
استنادا وبناء على عالقة  فلسطين» 
تكاملية مبنية على التفاني واالخالص 

واالنتماء للوطن. 
باعتباره  المهرجان  أهمية  وأكد على 
جزءا من العمل المشترك الذي تقوم 
الوزارة مع شركائها، مشددا على  به 
الننا  التعاون  هــذا  تكريس  أهمية 
التكامل  هــذا  لمثل  الحاجة  بأمس 
لعمل  ا مجال  في  خاصة  لتعاون  وا
إيالؤه االهتمام  الذي يجب  التطوعي 
الخاص بكل أبعاده والعادة هذا النوع 
من العمل الى ما كان عليه قبل سنوات 

طويلة وغاب في السنوات االخيرة. 
وقال أبو زيد يجب اعادة الوهج والبريق 
داعيا  الفلسطيني،  التطوعي  للعمل 
كافة فئات المجتمع لمواصلة جهدها 
يز  تعز و ع  لتطو ا م  مفهو يس  لتكر
االنتماء للوطن بكل قيمه وهو يعتبر 
على  تعمل  التي  التوجهات  أهم  من 

تجسيدها الوزارة. 
وانتقد أبو زيد بشدة الممارسات التي 
أجهزة حماس في غزة ضد  تمارسها 
ضد  وبخاصة  الشبابية  المؤسسات 
منتدى شــارك، مشددا على ضرورة 
أن يحظى العمل الشبابي على أهمية 
قصوى لدى القيادة السياسية، مطالبا 
القرار أن يشاركوا في  القادة وصناع 
تنفذها  لتي  ا واالنشطة  ليات  لفعا ا
المؤسسات الشبابية حتى يكونوا أكثر 
بهمومهم وقضاياهم  والتصاقا  قربا 

الشبابية. 
من جهته حيا المدير التنفيذي لمنتدى 
شارك الشبابي بدر زماعرة في كلمة 
قيام  عن  وأعلن  الحضور،  المنتدى 
بمنع  المقالة  حماس  حكومة  أجهزة 
٢٥ شابا  واعتقال  االحتفال في غزة 
وصبية  شاب   ٣٠٠ حوالي  بين  من 
كانوا متوجهين لمقار منتدى شارك في 
غزة لالعراب عن تضامنهم وتنديدهم 
بقرار اغالقها من قبل حكومة حماس 

هناك. 
بمتطوعي  أخرى  مرة  نحتفي  وقال: 
فلسطين، ومبادريها األوائل، ال لمجرد 
لنجدد  بل  بعينهم،  أشخاص  تكريم 
أوفياء  نبقى  أن  األرض  لهذه  عهدنا 
لها، متمسكين بترابها، باذلين كل ما 
أجلها، ولهذا قلنا ان كل  بوسعنا من 
زيتونة في هذه األرض تستحق منا 

متطوعا ومتطوعة. 
وأكد زماعرة أن مهرجان التطوع لهذا 
أن  أهمها  العام حمل رسائل كثيرة 
متطوعي فلسطين مازالوا يتطوعون 
متحدين  وطنهم،  حرية  أجــل  من 
الفصل  وجــدار  الظالم  حصارهم 
العنصري والفقر والبطالة واالنقسام 
مئات  يقطعون  وهــم  لسياسي،  ا
زيتون  شجرة  الى  ليصلوا  األميال 
ليرووها  فوق جبلي جرزيم وعيبال 
 ، فلسطين فــي  لتكبر  عهم  بتطو
مهم  حال أ و نهم  عيو فــي  ملين  حا
ومسني  وشباب  أطفال  وتطوعهم 
مع  غزة،  ومعاقي  ومرضى  وفقراء 
تطوعي  عمل  كــل  فــي  دعواتهم 
بين شطري  الوطني  الصف  بوحدة 

الوطن في الضفة وقطاع غزة. 

ثمرة  التطوع  مهرجان  يأتي  وقال: 
بين  ك  لمشتر ا لجهد  ا و للتنسيق 
الوطنية،  المؤسسات  عدد كبير من 
بية  لشبا ا و  ، مية لحكو ا و  ، هلية أل ا
لصحية،  وا لتعليمية،  ا لنسوية،  ا و
والمجتمعية،  والحقوقية  واالعالمية 
كلمة  حــول  لتفت  ا جميعها  لتي  وا
(عونة)، لتعيد الى أذهاننا، والى دائرة 
الفعل اليومي، تراث اآلباء واألجداد، 
والتالحم  والــعــطــاء،  الــبــذل  تــراث 
االجتماعي والوطني، الذي لم يعرف 
يوما فرقا بين فلسطيني وآخر على 
السياسي،  االنتماء  أو  الدين،  قاعدة 
تكون  أال  يؤلمنا  وكم  الفئوي...  أو 
ومتطوعيها،  األصيل،  بشعبها  غزة 
وشبابها معنا اليوم، كما كان مخططا، 
أي حفل واحد بالتزامن، فقد جاء قرار 
اغالق مقرات منتدى شارك في قطاع 
غزة ليشكل سدا أمام أن نفرح سويا، 
وأن نحتفل سويا، وأن نعيد الى واجهة 
ل  لبذ ا ليد  تقا لفلسطيني  ا لعمل  ا

والعطاء والتجذر. 
الذين  األشخاص  ان  زماعرة  وقــال 
حاالت  مجرد  ليسوا  اليوم  نكرمهم 
الفلسطيني،  مجتمعنا  في  معزولة 
أن  له  نريد  بل هم جزء من مشهد 
األعم في  الحالة  وأن يصبح  يتسع، 
وطننا، ضمن ثقافة وطنية للتطوع، 
تعزز االعتماد على الذات، واالستثمار 
في الموارد المحلية، وفي مواطنيه. 

يمثلون  اليوم  المكرمين  ان  وأكــد 
العطاء بال مقابل، هو األكثر التصاقا 
وبنقاء  ومؤسساتهم،  بمجتمعهم، 
هو  اليوم،  لهم  وتكريمنا  الفكرة. 
ومحاولة  لهم،  تقديرنا  عن  تعبير 
لتعزيز ثقافة التطوع، وتحفيز لألفراد 
لتنظيم  والمؤسسات  والمجموعات 
جهودها بما يضمن تحقيق االستفادة 
التطوع  مضامين  مــن  لــقــصــوى  ا
 . ية لتنمو ا و لمجتمعية  ا و طنية  لو ا
في  ساهم  من  كل  زماعرة  وشكر 
لجنة  وأعضاء  الحفل،  هــذا  انجاح 

التحكيم. 
ــر عـــام اتــحــاد الــشــبــاب  ــدي ـــا م أم
فقال  البرغوثي  محرم  الفلسطيني 

باسم المؤسسات التي تداعت النجاح 
التحكيم،  الفكرة، وباسم لجنة  هذه 
مندوبي  على  الصعب  مــن  كــان 
االمر بدقة،  ان يحسموا  المؤسسات 
رغم المهنية العالية التي اديرت بها 
االجتماعات واخذت بها المعايير اال ان 
فرزه  المفروض  العدد  ان  الصعوبة 

قليل بالقياس للطلبات المقدمة. 
اللجنة  اتفاق  على  البرغوثي  وأكد 
ان  الجميع  جمعت  التي  الرؤيا  في 
للعمل  االعتبار  ــادة  اع هو  الهدف 
المتين  الجسر  باعتباره  التطوعي، 
وان  الشباب بمجتمعهم  يربط  الذي 
من اجتهدت اللجنة بفوزهم، ليسوا اال 
مندوبين ويرمزون الى مئات بل وآالف 
في  ينخرطون  الذين  المتطوعين 
اعمال تطوعية متعددة، وهم ايضا 
مندوبين عن اولئك المتطوعين ذكورا 
الذين لم يسمعوا بالمسابقة  واناثا، 

ولم يقدموا طلبات للمشاركة.
وانتم ايها الشباب ذكورا واناثا لستم 
معلقين في الهواء، بل انتم تمثلون 
يتم  الذين  ــرواد  ال امــتــدادا الولئك 
تكريمهم اليوم، وهم ايضا تطوعوا 
العونة»   » ليبقوا  المجاالت  بشتى 
تراثنا،  والفزعة» جزءا اصيال من   »
ويتم تكريم هذا العدد ايضا كرمزية 
لجيل من آبائنا ومعلمينا الذين يجب 
لقيمهم االصيلة  ان نبقى مخلصين 

وعطائهم لشعبهم. 
يمثلون  الذين  لهؤالء  اللجنة  ولفتت 
الذين  جيشا ممن فقدناهم، هؤالء 
لم يكن امامنا اال االنحناء لهم حيث 
الراية شامخة  اوصلنا  جيال  يمثلون 
رغم االلم والظلم الذي وقع عليهم. 
الجائزة لن تكون مجال غرور  وقال: 
فهم  والفائزين،  الشباب  من  الحد 
حملوا  ممن  واسعا  قطاعا  يمثلون 
التجول اليصال  واخترقوا منع  الدواء 
ويمثلون  لطفل،  دواء  حبة  او  حليب 
طالب  ليعلموا  بيوتهم  فتحوا  من 
المدارس وقت اغالق مدارسهم، وآالفا 
بنادق  بين  الزيتون من  ممن قطفوا 
الشعبية  اللجنة  وابناء  المستوطنين، 
الذين كانوا يحرسون قراهم واحياءهم 

من مداهمات الجيش، جيش االحتالل. 
انها  اآلن  تعترف  اللجنة  ان  وتابع: 
كبيرة  ثقتها  لكن  البعض  «تظلم» 
التكريم سنويا، وباكثر  ان يبقى هذا 
الفكرة،  التفافا مؤسساتيا حول هذه 
مؤكدا أن التراكم سيؤدي الى تعميق 
المتفق  الرؤية  عن  المنبثق  الهدف 
لتطوع  بحاجة  الوطن  وان   ، عليها
المخلصين له، وافشال التخريب الذي 

يحاول العديد من اعدائه الحاقه به. 
المتطوعون المتميزون

خالد عبد القادر قدورة، احمد علي فايز 
ديرية، نرمين نايف عبد اهللا شطريط، 
على سمير علي علال، محمد فواز محمد 
مصطفى  عطية  مصطفى  الخطيب، 
جوهري، محمد رؤوف احمد عابد، رشا 
مبيض،  حلوة، محمد  جورج سليمان 
لما فالح مصطفى رباح، ومازن بهاء 

حسن عيسى. 
الفائزين رواد العمل 
التطوعي للعام ٢٠١٠

توفيق  جائزة  يمنح  دقــاق،  ابراهيم 
زياد.. عطاء ال ينضب، وقدوة لألجيال 
جميلة  بامتياز  والعصامية  المقبلة، 
خليل،  سميحة  جائزة  تمنح  قسيس 
متواصل  عطاء  الهادي  عبد  لواحظ 
مخول  أمير  نصار،  مها  جائزة  تمنح 
تجذر في األرض، وثبات على الموقف 
يمنح جائزة د. فتحي عرفات، محمود 
جدة حالة رمزية ليس لها حدود يمنح 
جائزة فيصل الحسيني، فاطمة محمد 
علي أبو كتة عطاء موصول ال يعرف 
حاتم  جائزة  تمنح  الملل  أو  الكلل 

عنبتاوي. 
فهم:  غزة  من  الفائزين  أسماء  أما 
حنين السماك، سوسن الخليلي، طلعت 
بظاظو، صابر الزعانين، بشار لبد، عمر 
رامي  العجرمي،  ايهاب  أبو شاويش، 
مراد، محمود قشطة، محمود البربار، 
أبو ربيع، رائد  المدلل، عبداهللا  رامي 
ونضال  المصري،  دغيم، حكمت  أبو 

األخرس. 
وتخلل المهرجان فقرات فنية قدمتها 
فرق بيلسان وتيرز سليمان، وكورال، 

وعرض أفالم عن المتطوعين. 

 لمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين «سنة الشباب»

مركز «شمس» يطالب بتعزيز دور 
الشباب في اتخاذ القرارات داخل المؤسسات

رام اهللا - الحياة الجديدة - نائل موسى - اكد مركز حقوق 
اإلنسان والديمقراطية «شمس» أمس، على اهمية تعزيز 
دور الشباب في اتخاذ القرارات داخل مؤسساتهم الشبابية، 
كمقدمة ضرورية إلشاعة حياة ديمقراطية تضمن تفعيل 
هذه الفئة التي تشكل اكثر من نصف المجتمع على قدم 

المساواة.
ر مركز «شمس» في بيان وزعه امس لمناسبة اليوم  وذكّ
العالمي للمتطوعين «سنة الشباب» بان الشباب ورغم انهم 
الناحية  يشكلون أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني من 
بل  الفعلية،  الناحية  من  ليسوا كذلك  أنهم  إال  العددية، 

ويمثلون أقلية بالمفهوم السياسي.
الهيئات  في  المسؤولية  الشباب  تبوء  ان  ورأى «شمس» 
السياسية الرسمية يعتبر أحد المطالب األساسية لديمقراطية 
تعبير  هي  السياسية  مشاركتهم  وأن  السياسي  النظام 

حقيقي وفعلي عن مصالحهم 
باختالف تسمياتها هي  المشاركة  ان  المركز على  وشدد 
شأن عام، وانه ال يمكن للفرد أن يكون مؤثراً، أو مشاركاً، 
العامة، وبحقه  الحياة  فاعالً فيها ما لم يعترف بدوره في 
في ممارسة هذا الدور دون قيود ذات طابع تمييزي. وهو 
ما يتطلب إجراء تغييرات جوهرية على مجمل التشريعات 

والقوانين التي تحد من تطور مشاركة الشباب. 
وطالب مركز «شمس» بتعزيز دور الشباب في اتخاذ القرارات 
يعتمد  والذي  اختالفها،  الشبابية على  داخل مؤسساتهم 
على وجود حياة ديمقراطية حقيقية وتعزيزها داخل هذه 
المؤسسات، وإلى المساحة الحقيقة الممنوحة للشباب لجهة 

حرية الرأي والتعبير، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع 
الشباب للمشاركة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي قائم 

على المساواة والعدالة.
لوزارة  المميزة  بالجهود  ما وصفه  عالياً  وثمن «شمس» 
الشباب والرياضة وانجازها الخطة االستراتجية الوطنية عبر 
القطاعية للشباب والتي قال انها تؤسس لمرحلة جديدة من 
العمل الشبابي في فلسطين قائمة على المهنية واالحترافية 
استناداً إلى الحاجات واألولويات الشبابية ودعا المؤسسات 
اعتبار هذه  إلى ضرورة  الشباب  مع  العاملة  الفلسطينية 
االستراتيجية مرجعية لعملها وأن تضمن ما يتناسب منها 
في  التكاملية  لمبدأ  تحقيقاً  وبرامجها  أنشطتها  ضمن 
البشرية  للموارد  األمثل  االستثمار  لمبدأ  وتعزيزاً  العمل 
والمادية،قبل ان يعرب المركز عن االمل في ان تعمل الوزارة 
بسرعة إلعداد الئحة تنفيذية، من اجل ترجمة االستراتيجية 
إلى واقع، بالتشاور مع المؤسسات الرسمية واألهلية لتحديد 
األولويات والمشاريع التنموية المرتبطة بهذه االستراتيجية.

ازاء اغالق منتدى شارك  القلق  وعبر مركز «شمس» عن 
إقدام  إلى  بالغة  بخطورة  ننظر  وقال  غزة  في  الشبابي 
بالتزامن  اتت  التي  الخطوة  هذه  على  المقالة  الحكومة 
ضمن  للمتطوعين،  العالمي  باليوم  العالم  احتفاالت  مع 
سنة الشباب، مذكرا بان شارك هو مؤسسة شبابية رائدة 
لتمكين  الجاد  بالعمل  تتصف  وحيادية  مهنية  ومؤسسة 
المؤتمر  لعقد  اقتراح شارك  يثني على  ان  الشباب.. قبل 
الوطني لتكريم المتطوعين الفلسطينيين «عونة» ٢٠١٠ 

تحت عنوان «لنحتفل بفلسطين».

الهالل األحمر تعقد مؤتمر الشباب والمتطوعين السنوي
عقدت   - الجديدة  الحياة   - البيرة 
لفلسطيني  ا األحمر  لهالل  ا جمعية 
والمتطوعين  الشباب  مؤتمر  امس، 
لمي  لعا ا م  ليو با ًء  حتفا إ  ، ي لسنو ا
الخامس  في  يصادف  الذي  للتطوع، 
من كانون أول في كل عام، وذلك في 

مقرها العام في مدينة البيرة.
يشارك  الذي  المؤتمر  افتتاح  وجرى 
والشابات  الشباب  من  عشرات  فيه 
بحضور  والمتطوعات،  والمتطوعين 
الخطيب،  يونس  د.  الجمعية  رئيس 
ووكيل وزارة الشباب والرياضة موسى 
الشباب في  ــرة  دائ زيــد، ومدير  أبــو 
ومديري  صبيح،  أبو  خضر  الجمعية 
المكتب  أعضاء  من  وحشد  الــدوائــر 
اإلتحاد  التنفيذي واإلداري، ومسؤول 
الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر 
جورجيو  لفلسطينية  ا األرض  فــي 
لفت  االفتتاحية،  كلمته  في  فيريرو. 
 ،٢٠١١ القادم  العام  أن  إلى  فيريرو 
سيكون عام التطوع، وسيقوم االتحاد 
األحمر  الصليب  لجمعيات  لــدولــي  ا
دولي  مؤتمر  بعقد  األحمر  والهالل 
من  متطوعين  مع  بالتعاون  للشباب 
األمم المتحدة، لبحث االعتداءات على 
مؤتمر  أن  إلــى  ولفت  المتطوعين. 
تعقده  الــذي  والمتطوعين  الشباب 
والذي  الفلسطيني،  الهالل  جمعية 
الشباب  دور  تفعيل  كيفية  سيناقش 
وتعزيزه،  الفلسطيني  المجتمع  في 
عين  للمتطو هبية  ذ صة  فر يشكل 

والشباب من أجل العمل للمجتمع.
وتمنى الخطيب على المؤتمر الخروج 
تتقاطع  وبرامج،  وخطط  بسياسات 
قدمها  التي  الجسيمة  التضحيات  مع 
الشباب والمتطوعون في جمعية الهالل 
األحمر، وتتحمل عبء السنوات القادمة 

لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
إنجازات  أبو صبيح  استعرض  بدوره 
والعمل  التطوع  مجال  في  الجمعية 
من   ،٢٠١٠ ــعــام  ل ا فــي  الشبابي 
فعالة  بمشاركة  عمل  ورش  تنظيم 
العالم  في  الوطنية  الجمعيات  من 
العربي وأوروبا، إلى جانب العديد من 
المؤتمرات واالجتماعات الشبابية التي 

مثل فيها الهالل األحمر فلسطين.
من  المستفيدين  عــدد  «بلغ  ــال:  وق
عت  تنو لتي  ا  ، لمختلفة ا نشطة  ال ا
واالجتماعية  الصحية  الرياضية  بين 
والثقافية والتنموية وتنمية القدرات ما 
يزيد على ٣٥ ألفا من أفراد المجتمع 

الفلسطيني بكل فئاته وشرائحه.
إلـــى أن عــدد  وأشــــار أبـــو صــبــيــح، 
الجمعية،  في  الفاعلين  المتطوعين 
متطوع   ٣٠٠٠ عــن  يــزيــد  مــا  بلغ 
دراسة  أول  أن  إلى  الفتا  ومتطوعة، 
لساعات التطوع في الجمعية أظهرت 

أن هناك ٧٣٨٣٨٤ ساعة تطوعية.
المجتمعية  المراكز  وتطرق إلى عمل 
ونابلس  الخليل  للجمعية في  التابعة 
بيت  مركز  بتأسيس  والبدء  والبيرة، 
مــركــز جنين،  لــحــم، ومــشــروعــات 

شهدتها  التي  االيجابية  والتطورات 
الجمعية على صعيد مأسسة وتنظيم 

العمل الشبابي والتطوعي.
من ناحيته أكد أبو زيد أن وزارة الشباب 
استراتيجيتها،  والرياضة، ومن خالل 
المحاور واألهداف  العديد من  وضعت 
الفرعية التي يجب القيام بها من أجل 
وضع الشباب في قلب عملية التنمية 

في المجتمع الفلسطيني.
ولفت إلى ان هذه االستراتيجية جاءت 
الفلسطيني،  لتلبية طموحات الشباب 
تحويل  بمقدورنا  «سيكون  ئال:  قا
لن  ألنها  ملموس،  واقــع  إلى  الخطة 
تبقى حبرا على ورق أو حبيسة األدراج 
بعد  يوما  واقعا ملموسا  بل سترونها 
يوم». وأشار أبو زيد إلى ضرورة وقوف 

الجميع ضد ظاهرة البطالة، وأن تسخر 
كل اإلمكانيات من أجل تقريب الشباب 
إلى وطنهم وتعزيز انتمائهم. ويهدف 
المؤتمر الذي يستمر ليومين متتاليين 
العمل  إلى مراجعة وتطوير سياسات 
التطوعي وبرامج الشباب في الجمعية، 
لدائرة  االستراتيجية  الخطة  وإقــرار 

الشباب والمتطوعين فيها.

متحدثون في المؤتمر.

 طولكرم: «العربية الفلسطينية» تناقش 
الملفات الفلسطينية وأوضاعها الداخلية

طولكرم – الحياة الجديدة – مراد ياسين - عقدت الجبهة 
العربية الفلسطينية في محافظة طولكرم اجتماعاً ألعضاء 
قيادتها وعناصرها في مقر الجبهة في المحافظة بحضور 
الطلبة في  زيدان، ومسؤول  الحافظة حسام  أمين سر 
الضفة يوسف عدوان، ومسؤولي القطاعات األربعة للجبهة، 
السياسية  األمــور  من  العديد  المجتمعون  ناقش  حيث 
على الساحة الفلسطينية واألوضاع التنظيمية من جميع 

الجوانب.
وتطرق أمين سر المحافظة إلى الوضع السياسي موضحاً 
الوضع الحرج والحساس الذي تعيشه القضية الفلسطينية 
اتفاق  إلى  الوصول  االنقسام وانسداد األفق في  بسبب 
مصالحة قريباً، وكذلك العملية السلمية المتعثرة وتوقف 
اإلسرائيلية  اليمين  وجود حكومة  في ظل  المفاوضات 
بزعامة بنيامين نتنياهو السيما وأن هذه الحكومة غير 
راغبة وغير جادة في العملية السلمية وممارساتها الحالية 
إلى سالم عادل  الوصول  تكشف عن عدم جديتها في 

للشعب  الحقوق  لكل  تنكرها  في  ذلك  ويتمثل  وشامل 
الدولية.  واألعراف  للمواثيق  وإدارة ظهرها  الفلسطيني 
واضحاً  قراراً  يأخذ  أن  الدولي  والمجتمع  العالم  وطالبوا 
وصريحاً بإنهاء االحتالل كما أسس له بقرار التقسيم رقم 
(١٨١) الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة والذي 

يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.
اجتماع  عقد  تم  فقد  التنظيمي،  بالوضع  يتعلق  وفيما 
للهيئة اإلدارية التحاد لجان كفاح الطلبة الفلسطيني الذراع 
الطالبي للجبهة في جامعة فلسطيني التقنية (خضوري)، 
حيث تم التحضير النتخابات مجلس الطلبة هناك، ووضع 

اآلليات والخطط لخوض هذه االنتخابات.
قــرارات  بعدة  المجتمعون  خرج  االجتماع  نهاية  وفي 
به  للنهوض  التنظيمي  بالوضع  يتعلق  فيما  وتوصيات 
المستويات والمحافظة على تماسكه ووحدته  إلى أعلى 
لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية 

بالتعاون مع باقي التنظيمات.

 تشكيل اللجنة التحضيرية للنقابة
 العامة للعاملين في التعليم واإلعالم 

العام لعمال  الجديدة - شكل االتحاد  الحياة  رام اهللا - 
للعاملين  العامة  للنقابة  التحضيرية  اللجنة  فلسطين 
بالتعليم واإلعالم المكونة من «سامر الصعبي وحسين 
الطويل وإبراهيم أبو كامش ويوسف عبد الكريم وعماد 
جابر» وسيتم إضافة ممثلين عن كافة فروع االتحاد في 

المحافظات ).
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده أمس االتحاد العام 
لعمال فلسطين في مقر األمانة العامة برام اهللا لممثلي 
الطباعة  في  العاملين  وممثلي  االتحاد  فروع  مكاتب 
واإلعالم والتعليم في كافة الفروع، بحضور نائب األمين 
العامة حسين  األمانة  العرقاوي وعضوي  العام محمد 

العابد وحسين الطويل.
وناقش المجتمعون آلية عمل النقابة العامة في الفترة 
القادمة حيث اتفق على تحديد اللجنة التحضيرية للنقابة 
العامة للعاملين باإلعالم والتعليم في االتحاد العام لعمال 
فلسطين والعمل على تشكيل النقابات في الفرعية في 

المحافظات المختلفة.
مختلف  لتشكيل  زمني  برنامج  وضع  على  اتفق  كما 
أن  المتوقع  الفرعية ومن  والنقابات  التحضيرية  اللجان 
يتم االنتهاء من هذه العملية لغاية شهر شباط من عام 

٢٠١١ القادم. 
إيجاد  في  الحقيقية  رغبتهم  عن  المشاركون  وعبر 
في  العاملين  تمثيل  على  قادر  حقيقي  نقابي  تنظيم 
القوانين  بما كفلته  والدفاع عن حقوقهم  المهنة  هذه 

الوطنية والدولية. 
تسودها  مرحلة  في  جاء  االجتماع  ان  العرقاوي  وقال 
الفوضى النقابية من قبل عدد من األطراف، وتمارس فيها 
ضغوطات كبيرة من قبل االوساط النقابية واالتحاد العام 
لعمال فلسطين بهدف الضغط على كافة الجهات المعنية 

لحماية العاملين في مختلف المهن في سوق العمل. 
الساحة  على  العاملة  النقابات  جميع  عرقاوي  وطالب 
لعمال فلسطين  العام  االتحاد  المشترك مع  بالتنسيق 
بصفته ممثال شرعيا لعمال فلسطين باعتباره الحاضنة 
لكل عمالنا. والعمل المشترك من أجل مواجه متطلبات 
العمال وحمايتهم  الحالية والطارئة في خدمة  المرحلة 
واألمن  الحماية  مجال  في  لهم  األدنــى  الحد  وتوفير 
االجتماعيين، مؤكدا على المسؤوليات الكبرى التي تلقى 
على عاتق نقابة العاملين في االعالم والتعليم في نشر 
النقابي الديمقراطي وآليات الدفاع عن  مفاهيم العمل 

كافة الحقوق المطلبية العمالية.

الشرطة تصادر ٤٠ مركبة غير قانونية وتلقي 
القبض على مطلوبين للعدالة بالخليل وجنين 

الخليل - وفا - ضبطت شرطة محافظة الخليل، امس، 
أشخاص   ٥ على  وقبضت  قانونية  غير  مركبة   ٤٠
متهمين بارتكاب جرائم مختلفة ونفذت ٣٠ أمر حبس. 
وأوضح بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة، 
أن الشرطة تمكنت من ضبط ٤٠ مركبة غير قانونية 

أثناء عملها المعتاد في محافظة الخليل. 
وبين أنه تم إلقاء القبض على ٥ أشخاص بتهم جنائية، 
وتنفيذ ٣٠ أمر حبس وعدد من المذكرات القضائية 

صادرة عن المحاكم المختلفة. 
ليتم  العامة  للنيابة  بهم  المشتبه  جميع  وسيحال   
عرضهم على القضاء واتخاذ اإلجراء القانوني الالزم 

بحقهم.

وفي جنين قبضت الشرطة، امس، على ١١ مطلوباً 
الدين  لعدم دفع  أوامر حبس  للعدالة صادر بحقهم 

ونفذت ٣ مذكرات قضائية في المحافظة.
في  ــالم  واإلع العامة  العالقات  إدارة  بيان  وأوضــح 
المطلوبين من سكان مدينة  أن ثالثة من  الشرطة 
قبل  القبض عليهم من  إلقاء  تم  آخرين  و٨  جنين، 
مراكز الشرطة في بلدات ميثلون، والزبابدة، وقباطية، 

وجبع، واليامون.
وأكد المقدم محمد تيم مدير شرطة محافظة جنين 
المذكرات  تنفيذ  في  المستديمة  التعليمات  على 
واألوامر القضائية الصادرة عن المحاكم لما فيها من 

صون لحقوق المواطن وحرياته.

حرائق متفرقة بالضفة
تتسبب في إتالف ٤٠٠ شجرة 

رام اهللا - وفا - تسببت حرائق متفرقة نشبت في مواقع مختلفة من الضفة الغربية، 
زيتون وحرجية  ٤٠٠ شجرة  يزيد عن  ما  إتالف  الماضية، في  والليلة قبل  امس 
ولوزيات. وأوضح تقرير صادر عن إدارة العالقات العامة واإلنسانية بالدفاع المدني، 
أن طواقم «الدفاع المدني» أخمدت العشرات من حرائق األعشاب الجافة التي طالت 
الحرجية واللوزيات، حيث تم إخماد  الزيتون واألشجار  وامتدت إلى مزارع وحقول 
النيران والسيطرة عليها ومنع انتشارها. وأشار الدفاع المدني إلى أن الرياح الجافة 
وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة السبب الرئيس في اتساع مساحة النيران 
وسرعة انتشارها واندالعها في الفترة األخيرة. وفي الخليل أدى حريق نشب في 
أراضي بلدة بلدة حلحول أمس االول، إلى احتراق أكثر من ٥٠ دونما من األراضي 
الحرجية غرب البلدة على ما ذكرت الشرطة امس االحد. وناشد مدير شرطة الخليل 
العقيد رمضان عوض، المواطنين أخذ إجراءات السالمة وإطفاء أي نيران يتم إشعالها 

في المتنزهات وذلك لتجنب مثل هذه الحرائق وللمحافظة على جمال بيئتنا.

 محاضرة توعوية حول فقر الدم في بلدة السموع
الخليل - الحياة الجديدة - عقد مركز ابن باز الخيري في السموع بالتعاون مع جمعية 
أرض األطفال في الخليل، امس االول، محاضرة صحية توعوية لالمهات بعنوان 
«فقر الدم وأثره على صحة األم والطفل». وتم التطرق في المحاضرة التي شاركت 
فيها نحو ٦٠ سيدة من بلدة السموع، اساليب توعية األمهات واألطفال بما يفيد 
الجسم والعقل وتغذية الروح، والتركيز على الطرق المثالية في التغذية، إضافة 
إلى التوعية الكاملة للمرأة واألم والعناية الكاملة لألطفال من قبل اآلباء واألمهات. 
كما تخلل المحاضرة توزيع نشرة نصائح لألب واألم في تربية األبناء إضافة الى 

أنها تناولت موضوع الرضاعة الطبيعية وفرقت بينها وبين الرضاعة الصناعية.

موازنة االحزاب: كبيرة في المهرجانات 
وشحيحة في تقديم الخدمات

غزة - الحياة الجديدة - نفوذ البكري - مع بدء االستعدادات 
المتعلقة بإحياء ذكرى االنطالقة لحزب  المهرجانات  لعقد 
العالي بآالف  أو فصيل ما تزدان الشوارع وأعمدة الضغط 
الرايات الحزبية بعد أن تتم االستعانة بالرافعات والسيارات 
مكبرات  عبر  والطرقات  الشوارع  تجوب  التي  الحكومية 
للقيام  ال تظهر  والسيارات  اآلليات  تلك  أن  رغم  الصوت 
الحفر وما شابة  النظافة وردم  المرتبط بخدمات  بدورها 
ألنه يتم التذرع بظروف الحصار ونقص اإلمكانيات والوقود 

والمعدات.
ومن المالحظ أنه يتم حالياٌ وضع الرايات الحزبية الخاصة 
تستعد  كليتهما  ألن  حماس  وحركة  الشعبية  بالجبهة 
لالحتفال باالنطالقة ولم تختلف أحدهم عن األخر بشأن 
وضع الرايات وإنما فقط يكمن االختالف في استخدام حركة 

حماس للسيارات والرافعات الحكومية للقيام بذلك.
الرايات في خطوط وحبال طويلة تضم  كما أنه تم وضع 
يتمايل  واحد  وبينها علم وطني  راية حزبية   ٥٠ يزيد  ما 
له بين تلك  أو حاجة  لزوم  على استحياء وخجل وكأنه ال 

الرايات الحزبية.
ال نريد أن نستبق األحداث ونتحدث  عما رصده من ميزانيات 
المواطنين  وسيارات حكومية ووسائل إغراء ووعود لجلب 
أن  لنا  ومؤكد  نعرفه  ما  ولكن  االنطالقة  مكان عقد  إلى 
أالف المواطنين ما زالوا يعيشون في بيوت من الصفيح أو 
أيله للسقوط وينقصها الشبابيك  الخيام أو في بيوت  في 
اضطرار  وأيضا  الضرورية  المنزلية  واألدوات  واألغطية 
العائالت لوضع األوالد مع البنات في غرفة واحدة نظرا لضيق 
مساحة المنزل وبعضهم ينام في المطبخ أو يفترش قطعة 
من القماش لينام عليها وفي نفس الوقت تقوم الفصائل 
بشراء كميات كبيرة من األقمشة واألخشاب ومواد الطالء 

وما شابه إلحياء ذكرى االنطالقة في ظل تداعيات الحصار 
واالنقسام وكليهما ترك آثأرا اقتصادية وصحية مدمرة على 

أوضاع المواطنين.
وفي ظل تردي الوضع االقتصادي الذي تشهد وتدلل علية 
في  التغيير  يتم  ال  لماذا  والمحلية  الدولية  اإلحصائيات 
األسلوب التقليدي لالحتفال باالنطالقة وذلك باتباع أسلوب 
إنساني واغاثي لدعم العائالت المستورة والفقيرة وذلك من 
خالل طباعة اسم الفصيل على كنزة أو غطاء لألطفال أو 
حتى علي الحقيبة المدرسية أو توزيع كميات من النايلون 
التي يحتاجها  النوافذ واألبواب  واألخشاب الستخدامها في 
أصحاب البيوت المدمرة واإلعالن عن كل هذا أنه يأتي في 
إطار إحياء ذكرى االنطالقة للفصيل أم أن هذا ال يتالءم مع 
كاميرات الفضائيات التي تلتقط المشاهد ويتسابق الفصيل 
العديد  الحاشد حتى ولو كان  للمهرجان  األرقام  في طرح 
منهم يصعد لالتوبيس الخاص بنقل المواطنين للمهرجان 
لكي يخرج من منزلة فقط إلى مكان ما بعد أن فقد أجرة 

التنقل داخل مدينته التي تحتاج لبضعة شواقل فقط.
والتساؤالت من قبل  االستفسارات  تزداد  األيام  في هذه 
المواطنين وجميعها ترتبط بأدوات االستفهام فالى متى.... 
ولماذا ... وما شابه من تساؤالت تهم الشارع الغزي ولماذا 
يتم التفاخر والتبذير الالمحدود في المهرجانات وفي نفس 
المواطن  الحصار في حرمان  التذرع بظروف  يتم  الوقت 
إحياء االنطالقة ال  الخدمات األساسية، وهل ميزانية  من 
أو حتى إصالح جزء من  أو مستوصف  لبناء مدرسة  تكفي 
البيوت المدمرة فلماذا ال يتم مع كل انطالقة تحقيق جزء 
من المستلزمات الضرورية للمواطنين خاصة وان كل عام 
الناجمة  يزدحم باالنطالقات وأيضا بالخالفات والطالقات 

عن تردي الوضع اإلنساني واالقتصادي.

 محافظة سلفيت تنظم عرضا 
لمسرحية «مين لعبة مين»

سلفيت – الحياة الجديدة - نادر زهد - نظمت دائرة المرأة والطفل في محافظة 
سلفيت امس عرضا لمسرحية «مين لعبة مين « قدمتها فرقة مسرح حكايا برعاية 
وتدريب من مركز الدراسات النسوية وذلك في قاعة الشهيد شاستري في مقر 
المحافظة. حيث عرضت المسرحية التي تحدثت عن مخاطر الزواج «التزويج» 
المبكر في المجتمع الفلسطيني والمشاكل االجتماعية المترتبة عليه. واستهدف 
العرض صفوف التاسع والعاشر في مدرسة بنات سلفيت االساسية العليا وعددهم 
المرأة والطفل في  العرض ميسون عثمان مديرة دائرة  ، وحضر  ٢٢٠ طالبة 
محافظة سلفيت ومجلس االمهات في المدرسة المذكورة ، اضافة الى سيدات من 
جمعية سلفيت الخيرية ونادي سلفيت النسائي وبلدية سلفيت وشخصيات نسوية 
مهتمة بالموضوع. وفي كلمتها الترحيبية نقلت عثمان تحيات محافظ سلفيت 
عصام ابو بكر ، مؤكدة على ضرورة التخلص من ظاهرة التزويج المبكر لما لها 
من آثار سلبية على المجتمع الفلسطيني. وبعد انتهاء العرض فتح باب النقاش 
بين الطالبات واالمهات الحاضرات للمقارنة بين آرائهم حول فكرة التزويج المبكر. 

 يوم عمل طبي في روضة العقبة بطوباس
العمل الصحي في منطقة  الجديدة - نفذت مؤسسة لجان  الحياة  طوباس – 
طوباس امس يوماً طبياً مجانياً في روضة العقبة، بمحافظة طوباس بالتعاون 
مع مجلس قروي العقبة وتضمن العمل:(فحص تقص شامل ألطفال الروضة 
وفحص دم شامل)، وخالل هذا اليوم تم فحص ١٠٠ طفل وطفلة،وجرى تحويل 
العمل  التابع لمؤسسة لجان  التخصصي  الشفاء  إلى مستوصف  الحاالت  بعض 
الصحي، لمتابعة العالج. يذكر أن لجان العمل الصحي تستهدف رياض األطفال 
في منطقة طوباس من ناحية فحص الدم والتثقيف الصحي واألعمال الطبية 
االغوار  المحلي. خاصةً في مناطق  المجتمع  وبالتعاون مع مؤسسات  األخرى 

والمناطق المهددة بالمصادرة من قبل االحتالل االسرائيلي.

تربية رام اهللا والبيرة 
تحتفي بالحجاج 

في المديرية 
 - الجديدة  الحياة   - اهللا  رام 
اهللا  رام  تربية  مديرية  أقامت 
بالحجاج  لالحتفاء  لقاًء  والبيرة 
هنأت فيه الموظفين الذين أدوا 
فريضة الحج لهذا العام ، ورحب 
يب  ذ لتعليم  ا و بية  لتر ا ير  مد
بأداء  وهنأهم  بالحجاج  الحداد 
عظمة  عن  وتحدث   ، الفريضة 
الدين اإلسالمي الذي يوحد جميع 
واحد  مكان  في  األرض  شعوب 
دون تفرقة باللون والجنس ، وفي 
، وتمنى  مؤتمر إسالمي عظيم 

لهم التوفيق. 
النشاطات  عــام  مدير  وهــنــأت 
الطالبية  إلهام عبد القادر الحجاج 
تهم  د عو و يضة  لفر ا ئهم  ا د بأ
سالمين.  وشكرت  الحاجة نجوى 
الحجاج مديرية  نيابة عن  نصار 
التربية والتعليم على هذه اللفتة 
الكريمة ، متمنية للجميع أداء هذه 

الفريضة. 
يذكر بأن عدد الذين أدوا الفريضة 
التربية  مديرية  في  العام  لهذا 

والتعليم ثالثون حاجاً وحاجة.

جانب من حفل التكريم


