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محليات

نابلــس - وفـا - ينتظر محمد رياض 
شديد الذي يعاني من إعاقة في قدمه 
ر في محافظة طولكرم  من قرية عالّ
وعروسه رنين عمر والمرتبطان منذ 
عــام، العرس الجماعــي األول لذوي 
اإلعاقة الذي ســيقام في نابلس في 
الثاني عشر من أيار المقبل ليشاركا 

غيرهما بـ«فرح نابلس».
وأربعــة عشــر  العروســان  ويعتبــر 
زوجــا آخرون العــرس الجماعي الذي 
ســيقام تحت رعاية الرئيس محمود 
عبــاس فرصة جيدة وريادية، ويدون 
استعدادهم وتشجعهم للفكرة التي 
أطلقتهــا الهيئة الخيريــة اإلماراتية 
«من اإلمارات إلى فلســطين»، وعدد 
من المؤسســات في نابلس، واألولى 

من نوعها في األرض الفلسطينية.
وأشار محافظ نابلس جبرين البكري 
إلــى أن الرئيــس ســيقوم بتقديــم 
«النقد» لكل زوج من العرسان، وهو 
يتابــع بشــكل خــاص التحضيــرات، 
وكلــف حســين األعــرج بتمثيله في 

هذه الفعالية.
وأضــاف: العرس ســيضفي جوا آخر 
لطريقة جديدة للتعاطي مع مجريات 
األمــور، ويشــكل عنوانــا مهمــا في 
طريقة تفكير المواطنين، وتمنى أن 
تشارك شريحة واسعة من المواطنين 
في العرس ألنه يعكس وجها حضاريا 

لنابلس ولكل فلسطين.
مــن جهتهــا، رأت وزيــرة الشــؤون 

االجتماعيــة ماجــدة المصــري خالل 
المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة 
العليــا للعــرس فــي نابلــس أمس، 
أن الحــدث يؤثر في قيــم التضامن، 
وإعالء الحقــوق لهذه الشــريحة من 
المجتمع، وقيــم التكافل العربي مع 
الشعب الفلســطيني من خالل دعم 
الهيئــة الخيرية اإلماراتيــة. وقدمت 
المصــري شــكرها لدولــة اإلمــارات 
العربيــة حكومة وشــعبا على دعمها 

المتواصل للشعب الفلسطيني.
وأكدت حق المعاقين في تكوين أسرة 
والزواج واإلنجــاب والعمل، والرعاية 
وأماكــن  واالندمــاج،  االجتماعيــة 
للترفيــه، ورزمــة من الحقــوق التي 
كفلتهــا الســلطة اســتنادا للقانــون 
األساسي الفلسطيني. وتطلع رئيس 
االتحــاد العــام الفلســطيني لــذوي 
اإلعاقــة ســامر عقروق إلــى حضور 
جماهيري مميز، مشــيرا إلى أن ثوب 

العروس سيكون الزي الفلسطيني.
وقــال رئيــس بلدية نابلــس عدلي 
يعيش: «العرس يوجه رسالة مفادها 
أنــه رغــم االحتــالل ومــا يحاصــره 
ويفرضه على الشعب الفلسطيني إال 
أنه ســيفرح ويقاوم ويصمد». وأشار 
إلــى أن البلديــة التزمــت بتوظيــف 
٥٪ مــن طاقمها مــن ذوي اإلعاقات، 

وجميعهم أكفاء في عملهم.
نابلــس  لجنــة زكاة  ونــوه رئيــس 

المركزية، ونائب رئيس جامعة النجاح 
للشؤون المجتمعية محمد حنون بأن 
الجامعة تقوم بتذليل كل الصعوبات 
في وجه ذوي االحتياجات الخاصة، آمال 
بأن يجمع الحفل جميع فئات المجتمع، 
ألنه يعتبر نقلة نوعية في نشــاطات 

المجتمع المدني.
وقــال ممثــل لجنــة هيئــة األعمال 
الخيرية اإلماراتية إبراهيم راشــد إن 
ما تقدمه الهيئة واجبها تجاه الشعب 
الفلســطيني الــذي يعيــش في ظل 

االحتالل وأجواء الصراع.
وأشار إلى أن هناك ثقافة سائدة لدى 
الشــعب الفلســطيني تأتي تغذيتها 
المعاقيــن  تجــاه  بطريقــة ســلبية 
أعاقــت تنفيــذ المشــروع نوعــاً ما، 
ومنهــا الظهور للمعاق وتعريفه على 
أنه معــاق وغيرها. وقال إن المعايير 
الختيار المشاركين من األزواج هي أن 
يملك أحدهما حدا أدنى من اإلعاقة، 

ولديه عقد زواج، ودخل ثابت.
وعــن اختيار مدينــة نابلس لتنظيم 
العرس، قال راشــد إن المدينة تعتبر 
قلب الشــمال، وهنــاك نيــة لتعزيز 
مكانتهــا كعاصمــة اقتصادية، وهي 
تستطيع أن تحتضن كافة الفعاليات 
ألنها تحوي مؤسسات ريادية عديدة.

وبين أن الهيئة ستقوم بتقديم ألفي 
دوالر لكل زوج من العرسان ليختارا به 
ما يريدان من خالل لجنة مشــتريات 
أقرتها اللجنة العليا للعرس الجماعي.

تقرير اخبارينابلس تبتهج في ١٢ أيار بعرس جماعي لذوي اإلعاقة 

ألقى محاضرة في الجامعة العربية األمريكية

المتوكل طه: االعالم الفلسطيني مشتت ويفتقد 
الى الحريات االعالمية وغير قادر على المنافسة

جنين- الحياة الجديدة- قال وكيل وزارة االعالم المتوكل 
طه، ان االعالم الفلســطيني مشتت، ويفتقد الى الحريات 
االعالميــة وال يملك المقومات للنهوض به على مســتوى 
المنافسة الدولية، مضيفاً ان االعالم القوي هو الذي يتبع 
الدولة القوية سياســياً واقتصادياً، مشــيرا بهذا الســياق 
لالعــالم التابــع للواليــات المتحــدة األميركيــة والحركة 
الصهيونيــة. جــاء ذلــك خــالل محاضــرة حول « الشــعر 
واالعالم» ألقاها لطلبة قســم اللغة العربية واالعالم في 
الجامعة العربية األمريكية. وكان المتوكل طه زار الجامعة 
يرافقه وفد من وزارة االعالم في جنين، وكان في استقباله 
رئيس الجامعة الدكتور عدلي صالح، ونائب رئيس الجامعة 
للشؤون األكاديمية الدكتور ناصر حمد، ورئيس قسم اللغة 
العربية واالعالم الدكتور محمد أبو الرب، وسعيد أبو معال 
المحاضر في قسم اللغة العربية واالعالم، وفتحي اعمور 

مدير العالقات الدولية والعامة في الجامعة. 
ورحب صالح بوكيل الوزارة والوفد المرافق، وقدم شــرحاً 
حول الجامعة وتخصصاتهــا وبرامجها األكاديمية، مؤكدا 
حــرص الجامعــة على الشــراكة مع المؤسســات المحلية 

والدولية، للنهوض بواقع التعليم في فلسطين. 
بعــد ذلك ألقى طــه محاضرة لطلبة قســم اللغة العربية 
واالعالم في الجامعة حول «الشعر واالعالم»، أدارها رئيس 

قسم اللغة العربية واالعالم بالجامعة. 
وأكد المتوكل طه أن االعالم الفلسطيني لم يحدد موقفة 
بشــكل واضح تجاه المســميات والمصطلحات االعالمية، 
مشيرا الى أن السبب في ذلك يرجع الى الحزبية السياسية 

واالنشقاق الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة. 
وتحــدث عن العالقة التي تربط األدب والشــعر باالعالم، 
مشــيرا الى أن الشــعر يؤدي نفس الوظائــف التي يؤديها 
الخبــر االعالمي، من حيث التأكيد علــى حدث ما، أو نفيه 
أو التشــكيك فيه، وقال ان وسائل االعالم تتأثر بالمحيط 
السياسي واالقتصادي الذي تنطلق منه، مؤكدا أن االعالم 
يشبه صاحبه في قوته وضعفه، وأن هذا هو وجه االلتقاء 

بين االعالم والشعر في هذا الجانب. 
وتطــرق الى مراحل تطــور العصور األدبيــة منذ ما قبل 
االسالم وحتى وقتنا الحالي، مشيرا الى أن وسائل االتصال 

الحديثة تعتبر عنصراً مكمالً للحرية الشعرية.

الخليل: ورشة عمل في كلية العروب توصي بتفعيل الرقابة على االنتخابات 
الخليل - وفا- أوصى مشاركون في ورشة عمل 
نظمهــا مركز حقــوق اإلنســان والديمقراطية 
«شــمس» في كلية العــروب بالخليل، بتعزيز 

الرقابة على االنتخابات.
وشدد المشاركون على ضرورة إنهاء االنقسام، 
وإجــراء انتخابات محلية وتشــريعية ورئاســية 
حرة ونزيهة، وإضافــة تعديالت خاصة بقانون 
االنتخابــات المحليــة يتــم من خاللــه انتخاب 
رئيس المجلس المحلي أو البلدي مباشــرة من 
قبــل الناخب وليس من قبــل أعضاء المجلس، 
وضرورة إجراء االنتخابات المحلية في موعدها، 
والعمل على تعزيز ونشر الوعي بين المواطنين 
بقضايا االنتخابات وتفاصيل العملية االنتخابية 
ليكون لديهم القدرة في التغيير بشكل إيجابي 

والتأثير في الحياة السياسية.

وأكــدوا ضــرورة توعيــة المواطنيــن بأهمية 
المشاركة في العملية االنتخابية، وتفعيل دور 
اإلعالم فــي الرقابة علــى االنتخابات، وتعزيز 
دور منظمــات المجتمــع األهلــي فــي الرقابة 
والتوعية والتثقيف في كل ما يتعلق في قضايا 

االنتخابات.
جاءت  الورشــة ضمن برنامج تعزيز مشــاركة 
المواطنيــن في االنتخابات الــذي ينفذه مركز 
شمس، بالتعاون مع لجنة االنتخابات المركزية، 

وبرنامج التعاون اإليطالي.
وافتتح اللقاء الباحث فــي قضايا الديمقراطية 
وحقــوق اإلنســان حســين الديــك مــن مركز 
«شــمس»، مقدمــا نبذة تعريفية عــن المركز 
وعن المشروع الذي ينفذه المركز بهدف تعزيز 
المشــاركة فــي االنتخابــات، موضحــا أهمية 

هذا المشــروع فــي التركيز على فئة الشــباب 
فــي المجتمع الفلســطيني وتنميــة قدراتهم 

ومهاراتهم. 
وقــال إن المشــاركة فــي االنتخابــات حق من 
الحقوق التي كفلتها القوانين الوطنية والدولية 
لــكل مواطــن، وقــد منــح القانون األساســي 
الفلســطيني هــذا الحــق، وهــو معطــى لكل 
فلســطيني وفلســطينية ممن توفــرت فيهم 
الشروط المنصوص عليها في قانون االنتخابات، 
بغض النظر عــن االنتماء الديني والسياســي 
والــرأي والمكانــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 

والعلمية.
وأوضح أن السلطة المحلية تعتبر ركيزة أساسية 
مــن ركائز الدولــة الديمقراطيــة، حيث تعتبر 
سلطة تنموية وليست خدماتية فقط، باعتبارها 

تعبيرا عن حاجات أولوية للمجتمع المحلي.
وأضاف أن المشــاركة الشعبية تجعل المواطن 
في موقع المســؤولية المشــتركة مــع الجهات 
الرســمية، وهــذا يزيــد مــن مســتوى الوعي 
والمبــادرة لــدى المواطنين الذيــن عليهم أن 
يكونــوا على قــدر هذه المســؤولية وأن يؤدوا 
واجباتهم تجاه وطنهم من خالل مشاركة فاعلة 
بناءة تقوم على حماية المصالح الوطنية العليا 

والمصالح الشعبية في آن واحد.
وكان مدير شؤون الطلبة بالكلية عيسى العملة 
رحب بالحضور، مشــددا على أهمية عقد هذه 
اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز وترسخ مفاهيم 
الديمقراطيــة وحقوق اإلنســان لدى الشــباب 
الفلسطيني وتنمية وعيهم وثقافتهم، وتنمية 
المعرفة لدى الشباب في قضاياهم المصيرية.

اختتام دورة تدريبية برام اهللا في الرصد
والتوثيق النتهاكات حقوق االنسان 

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - اختتمت 
الهيئــة المســتقلة لحقوق االنســان 
بالشراكة مع نقابة المحامين، أمس، 
المرحلــة الثانية من الدورة التدريبية 
التــي جاءت حــول الرصــد والتوثيق 
النتهاكات حقوق االنســان، وشــارك 
فيهــا ٢٨ من المحاميــن والمحاميات 
المتدربيــن، موزعين على محافظات 
الضفة وشــملت المرحلــة الثانية من 
الدورة، وهي مرحلة التطبيق العملي، 
عرضاً لقواعد زيارة السجون، وقواعد 
زيارة المحاكم، ومن ثم تم تشــكيل 
ثــالث مجموعــات مــن المشــاركين 
قامــوا خاللهــا بزيــارة لمركز اصالح 
وتأهيــل رام اهللا، وزيــارة دار األمــل 
لرعاية األحداث فــي رام اهللا، وزيارة 
محكمــة بدايــة رام اهللا. حيــث جاءت 
هذه المرحلة والتي استمرت ليومين، 
اســتكماالً للمرحلة األولى (النظرية) 
الماضــي،  آذار  فــي  عقــدت  التــي 
واستمرت ألربعة أيام. وقال المحامي 
ربحــي قطامــش، أميــن ســر نقابة 
المحاميــن، ان الهدف مــن الدورة ان 

يتعامل المحامي واالنسان مع قضايا 
حقــوق االنســان كنهج حيــاة وليس 
بشــكل مرحلي او انتقائي أو حســب 
الموقع الذي يشــغله، فقضايا حقوق 
االنســان هي جزء اساســي ومعرفي 
من عمل المحامين، تنسجم تماماً مع 
رسالته بتحقيق العدالة وازالة الظلم 
والغبن عن االنســان. واشار قطامش 
الى ان النقابة وبالتنســيق والشراكة 
مع الهيئة المستقلة لحقوق االنسان، 
تســعى الى تطوير وتعميق المعرفة 
للمحاميــن،  الحقوقيــة  القانونيــة 
باالضافــة الــى القضايــا القانونيــة 
والتطبيقيــة التي يتعلمهــا المحامي 
في المحكمة. وأشارت رندة سنيورة، 
المديرة التنفيذية للهيئة المســتقلة، 
ان الحق والقانون مترابطان بشــكل 
وثيق، وال يمكن فصلهما عن بعضهما 
البعــض، وان حقــوق االنســان هــو 
موضــوع بالــغ األهميــة، وال يمكــن 
حصره فــي عدد من الــدورات، األمر 
الــذي يحتاج الى ترســيخ قاعدة لدى 
كل المحاميــن والحقوقيين، بأن يتم 

التعامل مع هذا الموضوع كنمط حياة. 
ليلــى مرعــي، منســقة  واوضحــت 
التدريــب في الهيئــة، ان الهدف من 
الدورة يتمثل فــي امتالك المحامين 
المتدربين لمهارات حقوق االنســان، 
والقــدرة علــى توثيق االنتهــاكات، 
اضافة الى اختيــار مجموعات لتكون 
جزءاً من خطة توسيع الهيئة من خالل 

استيعاب كوادر جديدة فيها. 
وذكرت مرعــي ان الدورة جاءت على 
مرحلتين، األولى تم تنفيذها في آذار 
الماضــي وكانت مدتهــا اربعة ايام، 
اشتملت على مبادئ اساسية لحقوق 
االنســان، وكيفية رصــد االنتهاكات 
في هــذا المجال وتوثيقهــا، وكتابة 
التقارير وأخذ الشكاوى، وعمل تقارير 
دورية وتقصي حقائق وتقارير انتهاك 
حقوق االنســان، أما المرحلة الثانية 
فقد تمثلــت في تدريــب عملي قام 
به المشاركون وفق برنامج مسبق. 

تخريــج  تــم  الــدورة  ختــام  وفــي 
المشــاركين في الدورة وتســليمهم 

شهادات المشاركة. 

ورشات عمل في الجامعات حول مسابقة صنع في فلسطين
رام اهللا - الحياة الجديدة - نفذت مؤسسة النيزك للتعليم 
المساند واالبداع العلمي بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية 
ورشات عمل لطالب الجامعات في الضفة والقدس وقطاع 
غزة، تناولت موضوع التعريف عن برنامج ومسابقة صنع 
في فلسطين وتحدثت عن أهداف وشروط المشاركة فيها، 
وذلك لحث الطلبة ذوي األفكار والمشــاريع االبداعية على 

المشاركة في البرنامج. 
تم تنظيم ورشات عمل في ١١ جامعة في الضفة والقدس 
باالضافــة الى ٨ كليات وجامعات فــي قطاع غزة، وحضر 
اللقــاءات مجموعة كبيرة من أســاتذة الجامعــات وعمداء 
الكليــات باالضافــة الى عدد كبيــر من الطلبــة من كافة 
التخصصــات، وقــدم المهندس أشــرف الســلعوس مدير 
المشاريع العلمية بالنيزك تعريفا عن المؤسسة والمسابقة 
وآلية التســجيل في المســابقة، وأشــار الى أن دور النيزك 
يتمثــل برعاية ودعــم وتمويل المشــاركين مادياً وتقنياً، 
«اذ تســعى النيــزك من خالل هــذا البرنامــج للربط بين 
البحث العلمي الجامعي والمهني من جهة ومجتمع األعمال 

والصناعة من جهة أخرى». 
وأكــد المهنــدس عــارف الحســيني مؤســس ومدير عام 
مؤسسة النيزك على أهمية الفرصة التي يطرحها البرنامج 
للمبدعيــن اذ يتيــح لهــم فرصة حقيقية مــن أجل التميز 
ورعايــة ابداعاتهم وتطويرها لتصبــح منتجا حقيقيا في 

السوق. 
ومــن الجدير بالذكر أن مؤسســة النيزك تقــوم بتنفيذ 
برنامج صنع في فلســطين هذا العام للســنة السادسة 
على التوالي وستجري التصفيات والمعرض في تشرين 
الثاني المقبل، وأن اخر موعد لتقديم الطلبات هومنتصف 
شهر ايار ويقام البرنامج هذا العام بالشراكة مع مؤسسة 
دياكونيا الســويدية وصندوق االســتثمار الفلســطيني، 
ويستهدف المشروع ثالث فئات هم طالب الجامعات مع 
مشــاريع تخرج متميزة في القطاعات الهندسية والعلوم 
التطبيقية، طالب الدراسات العليا، المهنيون والمهتمون 
وأصحــاب األفــكار والمشــاريع االبداعية فــي الصناعة 

والعلوم التطبيقية.

رام اهللا: االحتفال بتخريج ١٠٠ مشاركة
في مشروع دور المرأة بالمجتمع

رام اهللا – الحياة الجديدة – اقامت جمعية بيت الســالم لالمومة والطفولة في 
قرية خربثا بني حارث وجمعية ايموس السويدية حفال قي قاعة كلية فلسطين 
التقنيــة وكلية مجتمع المراة بــرام اهللا أمس األول حفال لتكريم وتخريج ١٠٠ 

طالبة في مشروع دور المراة في المجتمع المدني.
والقت عزيزة عرمان رئيســة الجمعية كلمة اشــارت فيها الى ان مشــروع دعم 
دور المــرأة في المجتمع المدنــي الذي يتم تنفيذه في قرى غرب رام اهللا لمدة 
عامين ٢٠١١ و٢٠١٢ هو مشروع يحظى باالهمية الكبيرة من مختلف شرائح 
المجتمــع وفي تدعيم التوعية المجتمعية ومســاعدة الشــرائح المهمشــة في 

تخطي صعاب الحياة .
واكد منذر السبعيني ممثل جمعية ايموس في كلمته على ان هذا القاء يعبر عن 
مدى اهمية مثل هذه المشاريع معربا عن سعادته للقائه الكثير من المشاركين 
والمتدربيــن فــي مختلف المواقع والمدارس والكليات وقدم شــرحا عن ماهية 
المشروع ومدته واليات العمل به ووسائل الدعم المتاحة والمقدمة ضمن هذا 

البرنامج كما شكر القائمين على انجاح هذا الحفل. 
وطالبت سحاب زلموط رئيسة قسم شؤون الطلبة في كليات فلسطين التقنية 
بــرام اهللا باعــادة وتكثيف عمل مثل هــذه الدورات التدريبية للحاجة الماســة 
لمســاعدة المتدربات في الخروج للحياة بشكل اوعى وافضل والمساعدة على 

اتخاذ القرارات الصحيحة في الحياة اليومية.

ورشة عمل في نابلس حول الوقاية من المخدرات
نابلــس- الحياة الجديدة – رومل شــحرور الســويطي - 
نظمت جمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات والعقاقير 
الخطــرة بالتعاون مع مجلــس اتحاد الطلبــة فيِ جامعة 
القــدس المفتوحة فــي منطقة نابلس التعليمية ورشــة 
عمــل حول الوقاية من المخــدرات لطلبة برنامج التنمية 
االجتماعية واألســرية وطلبة مساقات التدريب الميداني 

فيِ الجامعة.
واكــد الدكتور ايــاد عثمان رئيس جمعيــة أصدقاء الحياة 
لمكافحة المخدرات والعقاقير الخطرة على دور المؤسسات 
التعليمية الهم فــي التربية الفكرية والتعليمية والثقافية 
وبث روح الوعي والمواطنة السليمة لدى الناشئ على اعتبار 
أن تعاطــي المخدرات جريمة وآفة تفتك بمقدرات الوطن 
الصحية والعقلية والنفســية واالجتماعيــة واالقتصادية، 
مشــددا على أهمية دور الشــباب واألســرة والمجتمع في 
حماية المجتمع الفلسطيني من انتشار ظاهرة المخدرات، 
مشــيدا بدور ادارة الجامعة وحرصها الدائم على مصلحة 
الطلبــة والــدور المهني واالنســاني والوطني في محاربة 

المخدرات. 
وأشــار الــى ان الشــباب الفلســطيني مســتهدف بطــرق 

مباشرة وغير مباشرة وان هناك محاوالت لتمزيق النسيج 
االجتماعــي الفلســطيني بكافة الطرق مــن خالل تفريغ 
الشــباب الفلســطيني مــن محتواهم الفكــري والنضالي 
واألخالقي والقيمي والديني وصوال الى منظومتهم القيمية 
وذلك لســلخهم عن الدين والعادات والتقاليد ذات الجذور 
الراســخة وذلك من اجل وأد كل الجهود للنهوض والسير 

نحو مستقبل فلسطيني مشرق. 
وأكد الدكتور على أهمية دور الشــباب في حماية المجتمع 
الفلسطيني من آفة المخدرات التي ال تميز بين احد وأهمية 

تعزيز دورهم الريادي الوطني المسوؤل. 
وفي بداية اللقاء تم عرض فيلم تدور أحداثه حول قصص 

واقعية لشباب وقعوا في مستنقع المخدرات.
واكد المشاركون ان من اهم االسباب التي تدفع المراهقين 
والشباب نحو االنحراف السلوكي هم اصدقاء السوء الذين 

يلعبون دورا اساسيا في تدمير الشباب. 
من جهته اشــار الدكتور عالء مقبــول عضو مجلس ادارة 
الجمعيــة الــى ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلســلة اللقاءات 
التثقيفيــة والتوعويــة التــي تنفذها الجمعية في شــمال 

الضفة للحد من انتشار ظاهرة المخدرات. 

جنين: اقرار خطة عمل لرياض االطفال والعاملين فيها
جنيــن - الحيــاة الجديــدة - أقــرت 
نقابــة العاملين فــي رياض األطفال 
والحضانــات العضو في االتحاد العام 
لنقابــات عمــال فلســطين، ومركــز 
التضامــن العمالــي االميركي، خطة 
عمــل لمــدة عــام تســتهدف كافــة 
العامــالت فــي رياض األطفــال في 
محافظــة جنين. وتأتــي هذه الخطة 
بعد العديد من اللقاءات واالجتماعات 
بين الطرفين، لتحديد أولويات العمل 
واالحتياجات بشكل عام للعامالت في 
رياض األطفال والحضانات، وســبل 
تطويــر وتفعيــل النقابــة التــي تم 

تشكيلها مؤخراً.
وتم إقرار هذه الخطة بحضور عضو 
األمانة العامة لالتحــاد العام رئيس 
اتحاد جنين باير سعيد باير، ورئيس 
نقابــة الخدمــات العامــة حســن ابو 
صــالح، وكافة أعضاء الهيئة اإلدارية 
للنقابة، ومديرة مركز التضامن عبلة 
مســروجي، ورامي خنفــر من مركز 

التضامن.
وأكــد بايــر على ضــرورة التنســيق 
والتعاون بين مختلف األطراف، لخدمة 
فئة مهمشــة من العامالت في سوق 
العمــل الفلســطيني، والعمــل على 
إنصاف العامالت، وتحســين مستوى 
األجور المتدنية، والعمل على ضمان 

حقوق العامالت األخرى، التي يحاول 
أصحاب العمل التنكر لها.

 وأضاف بان هذا المشروع سوف يدعم 
النقابة ويزيد من نســبة المشاركات 
في المؤتمر الســنوي القادم المزمع 

عقده في مطلع عام ٢٠١٢م.
وذكــرت مســروجي أن لقــاء اليــوم 
يأتــي بعــد مجموعــة مــن اللقاءات 
السابقة، وأضاف أنه قد تم اليوم إقرار 
الخطة السنوية، التي تستهدف كافة 
العامالت في رياض األطفال في كل 
محافظة جنين. وأضافت المسروجي 
أن الخطة ســوف تمر بعــدة مراحل، 
تتمحــور فــي تشــكيل طاقــم عمل 
مكون من الهيئة اإلدارية، ومجموعة 
منظمــات مــن العامالت فــي رياض 
األطفــال، يتبع ذلك عقــد مجموعة 
من الــورش إلعداد هــذه المجموعة 
إعداداً نقابياً سليماً، لضمان مشاركة 
مربيات األطفال في النقابة. وسيتم 
تنظيم ورش تتنــاول أمور االتصال 
والتواصــل الســليم، وكيفيــة جمــع 
البيانــات وتبويبهــا لخدمــة المرحلة 

القادمة.
وســوف يواكــب هــذا العمــل عقــد 
اجتماعات دورية للمنظمات بشــكل 
أســبوعي، لتقييــم مراحــل العمل، 
على أن يعقد في نهاية العام المؤتمر 

الســنوي، الــذي ســوف يناقش كل 
النقابة،  األنشــطة والتوجهات لــدى 
هذا إلى جانب مناقشــة بنود النظام 

الداخلي للنقابة.
وذكــر أبو صــالح أن االتحــاد العام 
للنقابات يهدف من وراء هذه الخطط 
زيــادة وعــي العامــالت فــي كافــة 
النقابــي والعمالي،  مجاالت العمــل 
ذلــك ألجل تجذير الثقافــة العمالية 
الهادفة للحفــاظ على كافة الحقوق 
العماليــة التــي نــص عليهــا قانون 
العمل الفلســطيني. هــذا إلى جانب 
زيــادة التفــاف كافــة العامــالت في 
ريــاض األطفــال والحضانــات حول 
نقابتهن، األمر الذي سوف يقودنا إلى 
إطــار نقابي فاعل وقادر على رعاية 
العامــالت والمحافظة  كافة مصالح 
على كافة حقوقهن العمالية حســب 
نصــوص القانون. وأضــاف أن نقابة 
العامليــن في ريــاض األطفــال قد 
حققت انجــازات كبيــرة، خاصة في 
إطار تشكيل النقابة حسب األصول، 
هــذا إلــى جانــب عقــد العديــد من 
اللقاءات والورش والدورات للعامالت 
فــي مواقــع متعددة، وقــال إن هذه 
الــورش تمحورت حول قانون العمل 
والتنظيــم النقابــي وبعــض األمور 

المهنية.

ورشة عمل في جنين حول «الطالق»
جنين - الحياة الجديدة - أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها قسم الخدمة 
االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في جنين، بالتعاون مع مجلس الطلبة، 
بضرورة توعية األسرة والمجتمع بمخاطر «الطالق قبل إتمام الزواج». وشددوا 
على أهمية اإلرشاد الديني حول اختيار الزوج أو الزوجة المناسبة، كذلك اإلرشاد 
النفســي التثقيفي حول هذا الموضوع في الجامعات ووســائل اإلعالم. وأكدوا 
أهمية توعية األسرة بضرورة عدم التسرع في الموافقة على الزواج وأخذ الوقت 
الالزم لتكوين الصورة الصحيحة عن الزوج أو الزوجة، مؤكدين أهمية عدم تدخل 
األهل باختيار الشاب أو الشابة لشريك حياته، وشددوا على أهمية التوعية بآثار 
الطالق. وقال مدير الجامعة عماد نزال أن الورشة تهدف إلى توعية الطلبة حول 
ظاهرة «الطالق قبل إتمام الزواج». وأكد مفتي محافظة جنين محمد أبو الرب، 
أن الشــريعة اإلســالمية هي التي وضعت وسنت القوانين والتشريعات لكيفية 

اختيار الزوجين لبعضهما، وأن اإلسالم هو الذي حصن المرأة من العبودية.

وزارة النقل والمواصالت تكرم شرطة المرور في جنين
جنيــن - الحياة الجديــدة - كرمت 
وزارة النقــل والمواصــالت ضبــاط 
وافراد شــرطة المرور في محافظة 
جنيــن خــالل احتفــال فــي قاعــة 
المؤسســات  بحضــور  المحافظــة 
المجتمــع  ومؤسســات  الحكوميــة 

المدني.
وشــارك في حفل التكريم وفد من 
وزارة النقل والمواصالت ضم ياسر 
الخطيب مدير عام سلطة التراخيص 
وأسامة أبو جمعة مدير عام العالقات 
العامــة واالعــالم وميشــيل قواس 
مستشار الوزير وموسى رحال نائب 
مدير عام ســلطة التراخيص وعلي 
زكارنه مدير مديرية المواصالت في 
جنين، كما شــارك في الحفل نائب 
محافظ جنين عبداهللا بركات وقائد 
المنطقــة العميــد راضــي عصيده 
ومدراء االجهزة االمنية بالمحافظة.

والقى ياســر الخطيب خالل الحفل 
كلمة اشاد فيها بدور شرطة المرور 
فــي تنظيم حركة الســير والرقابة 

عليها وحفظ النظام.
واستعرض الخطيب في كلمته اهم 
انجازات وزارة النقل والمواصالت في 
خطة تطوير الخدمــات للمواطنين 
الفتــاً الــى ان االنتقال مــن العمل 
المركــزي الــى العمــل الالمركزي 
فــي  الســير  مديريــات  بانشــاء 
المحافظــات وتوســيع صالحياتهــا 
لكــي تكــون قــادرة علــى تقديــم 
كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة 
للمواطنين دون الحاجة لالنتقال الى 
رام اهللا النجاز المعامالت، مشــددا 
عزم الــوزارة االســتمرار في تنفيذ 
هذا البرنامج في جميع المحافظات.

وقــال ياســر الخطيــب مديــر عام 
ســلطة التراخيص في وزارة النقل 

والمواصالت ان الوزارة تعمل دائما 
من خالل مديرياتها في المحافظات 
بالتعــاون مع المؤسســات الوطنية 
والمحليــة والنقابيــة ضمــن حالــة 
تفاعلية وتكاملية تهدف الى تحقيق 
نسيج متناغم يكفل تقديم خدمات 

افضل واسرع للمواطنين.
كمــا القــى نائــب محافــظ جنيــن 
عبــداهللا بــركات كلمة رحــب فيها 
بالمشاركين متقدما بالشكر لوزارة 
النقل والمواصالت على هذه اللفتة 
الكريمــة التــي كانــت فعــال لمــن 
يســتحقها مقدرا مــا يعانيه ضباط 
وافراد شرطة المرور من معاناة من 
اجل قيامهــم بمهامهم. وفي ختام 
الحفــل تم تســليم ضبــاط وافراد 
شرطة المرور دروعا تكريمية تقديراً 
لهم لما يبذلوه من جهد في تنظيم 

حركة المرور.

جمعية مرضى الثالسيميا: العقد الماضي 
شهد انخفاضا ملموسا في اعداد المرضى

طولكرم – الحياة الجديدة – ذكرت جمعية مرضى الثالسيميا ان العقد الماضي 
شهد انخفاضا ملموسا في اعداد المرضى الجدد، وأشارت الجمعية في بيان لها 
أمس لمناســبة اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الثالسيميا أنه وبعد أن كان 
المجتمع الفلســطيني يســجل قرابة الـ٤٠ حالة مرضية جديدة ســنويا، نشهد 
ومنذ ســنوات تراجعــا ألعداد المرضى الجدد، حيث تســجل حاليــا ٦-٧ حاالت 
جديدة سنويا. كما ولم تشهد عدة محافظات أي والدات مريضة جديدة وتحديدا 
محافظــات طوباس واريحــا والخليل باالضافة الى بيت لحــم. وتركزت الحاالت 
المرضية الجديدة في محافظات شــمال الضفة االمر الذي حدا بالجمعية النشاء 
مركز مجتمعي» مركز امل» لنشر مزيد من الوعي والمعرفة تجاه سبل انتشار 
مرض الثالسيميا والوقاية منه. وأكد البيان ان المجتمع الفلسطيني موعود بجميع 
فئاتــه وقطاعاته لتعزيز الجهود النهاء هذه الظاهــرة المرضية التي بمقدورنا 
ومن خالل المعرفة والوعي وااللتزام باجراء الفحص قبل الزواج من الحد منها.

«العمل النسائي» يرحب بقرار القضاء 
الشرعي بخصوص الزواج الثاني

رام اهللا- الحياة الجديدة-  رحب اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بقرار الشيخ 
يوسف ادعيس رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي، والقائم بأعمال قاضي القضاة 
والذي يلزم الزوج بإبالغ زوجته عن نيته اإلقدام على الزواج. واعتبر االتحاد في بيان 
له أن هذه الخطوة تساهم في إنصاف المرأة وحفظ كرامتها اإلنسانية، كما تساعد 
على االستقرار االجتماعي والتماسك األسري، وأضاف االتحاد أن هذه الخطوة المهمة 
بحاجة إلى استكمال بقرارات وإجراءات أخرى ضرورية تساهم في تحقيق مزيد من 
استقرار األسرة الفلسطينية وتماسكها. وأوضح االتحاد أن تعدد الزوجات يعتبر أحد 
األسباب التي كانت وما زالت تشكل مصدرا لتهديد تماسك األسرة الفلسطينية، حيث 
يعتبر الزواج الثاني أو المكرر ســيفا مســلطا على رقبة المرأة، وهو يعمل على بث 
الغرفة والشــفاق داخل األسرة. وطالب االتحاد في بيانه بضرورة اإلسراع في إصدار 
قانون األحوال الشــخصية لكي يراعي متطلبات األسرة واحتياجاتها ويأخذ في عين 

االعتبار التطورات التي حققتها المرأة الفلسطينية في مختلف الميادين.

الدفاع المدني في الخليل ينفذ حملة حول الوقاية والسالمة
الخليل- الحياة الجديدة-  نفذت مديرية الدفاع المدني في 
محافظة الخليل امس عدة فعاليات في المحافظة تمثلت 
في توزيع بروشــورات ومطويات وملصقات ارشادية حول 
التصــرف الصحيح وكيفية التعامل مــع الحوادث لمكاتب 
المؤسسة األمنية ومركز االصالح في مقاطعة الظاهرية. 
وفــي تقريــر الدارة العالقات العامة واالنســانية في الدفاع 
المدني أنه نظمت في مركز الظاهرية حملة توعية وارشاد 
من خالل توزيع ملصقات ارشادية وتوعوية خاصة بالسالمة 
العامة في المنشــآت والمنازل والسلوك الصحيح والتصرف 
الســليم عند التعامل مع الحــوادث وتجنب مخاطرها وذلك 
علــى مكاتب األجهــزة االمنيــة ومركز االصــالح والتأهيل 
داخل المقاطعة وبعض الزوار والمراجعين ؛ حيث تم توزيع 
الملصقات على أفراد ومنتسبي األجهزة األمنية في الميدان 

وداخل المكاتب وتأتي هذه الخطوة في اطار برنامج الدفاع 
المدني المتواصل بنشــر التوعية وعلوم الدفاع المدني الى 
كافة مؤسسات المجتمع. والقت الحملة تجاوبا وتشجيعا في 
العمل من كافة األجهزة لما لها من حاجة ماسة تالمس الواقع 
اليومي للمواطن. وفي سياق آخر تم تدريب مجموعة لجنة 
أعمار البلــدة القديمة وطالب المعهد االســباني في مدينة 
الخليــل على االطفاء واالنقــاذ والتعامل مع الغــاز المنزلي 
وكيفيه التصرف والسلوك اآلمن في حاالت الطوارئ، وتدريب 
مجموعة طالب مركز التدريب المهني على االخالء واالسعاف 
وكيفية التعامل مع االصابات بالطريقة السليمة والصحيحة. 
كمــا ونفذت طواقم الوقاية والســالمة العامــة (٣٩) جولة 
تفقديه على منشــآت ومصانــع ومحالت عامة للوقوف على 

تطبيق اشتراطات الوقاية والسالمة العامة فيها.

محافظ نابلس جبرين البكري خالل مؤتمر صحفي حول العرس االول لذوي االحتياجات الخاصة.               (وفا)

المتوكل طه اثناء القاء المحاضرة.
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