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محليات 14

 خالل السنوات الخمس المقبلة

الحكومة األسترالية تتعهد بدعم السلطة بـ١٢٠ مليون دوالر 
أسترالي للموازنة و«األونروا» بـ١١٠ ماليين وتقدم ٥٠ منحة دراسية 

رام اهللا - الحياة الجديدة - تعهدت 
الحكومة األســترالية بتقديم (١٢٠ 
مليــون) دوالر أســترالي لموازنــة 
السلطة الوطنية، ودعم وكالة غوث 
وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين 
«األونروا» بـــ (١١٠ ماليين) دوالر 
أسترالي للسنوات الخمس المقبلة، 
باإلضافة إلى االستمرار في تقديم 
الدعم التنمــوي والتطويري، ودعم 
مؤسســات المجتمــع المدنــي. كما 
تم االتفــاق على أن تقدم الحكومة 
األســترالية برنامــج منح دراســية 
بواقع خمســين منحة دراسية لمدة 
خمــس ســنوات تقدم لمؤسســات 

السلطة، والجامعات الفلسطينية. 
جاء ذلك خالل المشــاورات السنوية 
بين الجانبين، التي ترأســها د.علي 
الجرباوي وزيــر التخطيط والتنمية 
اإلدارية، و«جينــي جرانت كورنو» 
ممثلة أستراليا لدى السلطة، بحضور 
«كاثرين واكر» رئيسة وفد التعاون 
األسترالي المشاورات الثنائية بين 
الطرفين. وتهدف المشــاورات إلى 
مناقشة البرامج والمشاريع التنموية 

التي تقوم الحكومة األســترالية بتمويلهــا حالياً، وتلك البرامج 
التي ستعمد إلى تمويلها في األعوام المقبلة.

وافتتح وزير التخطيط والتنمية اإلدارية المشاورات بكلمة رحب 
بها بالوفد األســترالي، حيث عبر عن شكره وتقديره للحكومة 
األســترالية على المساعدات الحيوية، التي خصصتها الحكومة 
االسترالية لدعم السلطة. وأكد الجرباوي على أهمية المشاورات 
مع الجهات الدولية المانحة، لكونها تضمن انسجام المساعدات 
والبرامج الدولية مع األهداف واألولويات الوطنية الفلسطينية، 
ولكي تســتهدف المجــاالت الضرورية التي تســاهم في تعزيز 

البناء المؤسسي.
مــن جانبه، اســتعرض الجانب األســترالي، أثناء المشــاورات، 
جوانب التمويل الحالي من قبل الحكومة األسترالية للقطاعات 

المختلفة، حيث تمت مناقشــة المشــاريع األساســية التي يتم 
تنفيذهــا على األرض حالياً، وتلك التي ســيتم االســتمرار في 
تمويلهــا، إضافةً إلى المشــاريع الجديدة التي ســيتم إطالقها 

بالتعاون مع السلطة الوطنية.
ويعتبر الدعم لموازنة الســلطة أبــرز القطاعات دعماً من قبل 
الحكومة األسترالية، يليه الدعم لألونروا ومن ثم الدعم لقطاع 

المنظمات غير الحكومية.
وأكد الجانب األسترالي على أن هذه المشاورت تعكس االهتمام 
العالي مــن قبل الحكومة األســترالية بالقضية الفلســطينية، 
وببرنامج الحكومة الفلسطينية الرامي لبناء مؤسسات الدولة، 
مؤكدين في السياق ذاته على أهمية دعم المشاريع اإلنسانية 

للفلسطينيين.

يشار إلى أن الحكومة األسترالية دعمت الموازنة العامة للسلطة 
خالل األعوام الثالثة الماضية بقيمة (٧٥مليون) دوالر أسترالي، 

وذلك من خالل صندوق البنك الدولي االئتماني. 
وشــارك في المشــاورات مســؤول ملــف المســاعدات الدولية، 
ومنســق الخطة الوطنية العامة، ومدير عام المتابعة والتقييم، 
وممثلون عن الوزارات وعن المؤسسات الفلسطينية ذات العالقة، 
باإلضافة إلى مشــاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانب 

األسترالي.
وخالل المشــاورات، قام ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية 
بإبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصصة 
للدعم التنموي، وتوضيح األولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية 

للعام الجاري.

الوزير الجرباوي خالل لقائه الوفد .

 «شمس» يختتم دورة تدريبية حول تعزيز دور الواعظات في نشر ثقافة حقوق االنسان
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - عقــد 
مركز حقوق اإلنســان والديمقراطية 
« شمس» وضمن مشروع تعزيز دور 
الواعظــات في نشــر مفاهيم حقوق 
اإلنســان (الحق في الحيــاة ) بتمويل 
من مركز تطوير المؤسسات األهلية 
الفلسطينية دورة تدريبية للواعظات 
الشرعيات في وزارة األوقاف والشؤون 
الدينية في مدينة رام اهللا، اســتمرت 
أربعة أيام، وتناولت الدورة موضوعات 
متعــددة مــن أبرزهــا بنــاء الفريق، 
وحقوق اإلنســان، وقراءة مقارنة بين 
قانــون العقوبــات األردنــي رقم ١٦ 
لعام ١٩٦٠ ومشروع قانون العقوبات 

الفلسطيني (حماية النساء).
الشــيخ  مــن  الــدورة كل  وافتتــح   
خميــس عابــدة وكيــل مســاعد في 
وزارة األوقــاف واإلعالمي احمد زكي 
وبشار الديك عضو الهيئة االستشارية 

لمركز «شمس»وقال الديك ان الهدف 
األساســي من المشــروع هو نشــر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان 
للواعظــات، والعمل على إشــراكهن في التوعيــة بحقوق المرأة 
وخاصة ما يتعلق بخطورة ظواهر «القتل على خلفية ما يســمى 
شــرف العائلة وســفاح القربى « والعمل على االرتقاء بمســتوى 

وعي النساء.
 وحصرت أهداف المشروع الخاصة بتعليم حقوق اإلنسان للعامالت 
فــي مجال الوعظ الديني (الواعظات) من اجل االرتقاء بمســتوى 
وعيهن بحيث يؤثر ذلك باإليجاب على مستوى اللقاءات التي يقمن 
بإعطائها والتزامها بحقوق اإلنســان.والترويج لحقوق المرأة عبر 
تعزيز ثقافة حقوق اإلنســان والتسامح في المجتمع الفلسطيني 
وإبراز أهمية إشــراك المرأة في مناصرة المرأة المعنفة مســلوبة 
الحقــوق، وتفعيل دور المرأة في بناء مجتمع ســوي يحترم جميع 
أفراده.وإبراز مدى جدية وخطورة ما تتعرض له المرأة من انتهاك 
لحقوقها.وإثارة حوار جدي حول قضايا القتل على خلفية ما يسمى 

«شرف العائلة وسفاح القربى «في المجتمع الفلسطيني.
وأكد الشيخ عابدة على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات 
الرسمية واألهلية، وعلى أهمية التثقيف والتوعية واالطالع على 
األدبيات الخاصة بحقوق اإلنسان،مشدداً على الدور الحيوي والهام 

الذي تلعبه الواعظة في المجتمع المحلي، ودورها في نشر 

الفضيلة والمعرفة،والقيم االيجابية.
وتناول الديك في كلمته االفتتاحية الخصوصية الثقافية وعالمية 
حقوق اإلنسان مبيناً المراحل التاريخية التي مرت بها حتى وصولها 
للعالمية متمثال بميثــاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنســان مشــيراً إلى أن اإلعــالن العالمي ال يملــك صفة الزامية 
للــدول حيث إنه عبارة عن مبادئ عامــة. لكن التطور الهام الذي 
طــرأ على منظومة حقوق اإلنســان إلزام الدول بحقوق اإلنســان 
والذي تمثل في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياســية 
والمدنية واالقتصادية والثقافية، وبروز بعض المنظمات اإلقليمية 
واالتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان.حيث تحولت حقوق اإلنسان 
من مبادئ عامة غيــر ملزمة إلى مواثيق ملزمة للموقعين عليها 

وغير الموقعين.
وتناول المحامي داود درعاوي موضوع التطور التاريخي لحقوق 
اإلنســان والشــرعية الدولية واآلليات المتبعة في حماية حقوق 
اإلنســان والثقافــة العالمية لحقوق اإلنســان مؤكــدا في نفس 
الســياق أن حقوق اإلنســان تتابعت ومرت عبــر عصور متعددة 
يختلــف كل منها عــن اآلخر مضيفا أن الشــرعية الدولية كفلت 
حقوق اإلنسان وعملت على توفير الحماية الالزمة لها مشيرا إلى 
أن هناك آليات متبعة في توفير الحماية من خالل تنفيذ أعمال 

الرقابة المستمرة على أداء األجهزة 
والمؤسســات ذات العالقة بحصول 
اإلنسان على حقوقه.وتنفيذ عمليات 
التوثيق والمالحقة لالنتهاكات التي 
قــد تقع على اإلنســان، وبما يخالف 
مــا هو منصوص عليه في القوانين 

والتشريعات. 
وتنــاول المحامي معيــن البرغوثي 
موضــوع القوانين التــي تتعلق في 
مجــال حقــوق اإلنســان وصونهــا 
وحمايتهــا من خالل مــا ينص عليه 
القانــون األردني ومشــروع القانون 
الفلســطيني اللذيــن صانــا حقوق 
اإلنســان بكافة اشــكالها معتبرا أن 
القانــون هــو األســاس في إنشــاء 
درع متين لحماية حق اإلنســان من 
االنتهــاكات التي قــد تتبعها بعض 

الجهات. 
وتحدث الشــيخ خميــس عابدة عن 
مفهــوم العنــف وأنواعــه وأســبابه 
وموضوع قتل النساء من وجهة نظر الدين اإلسالمي. مؤكدا على 
أن القتل على خلفية الشرف، جريمة تخالف الشريعة اإلسالمية، 
وأن الجهــة الوحيدة المخولة لتطبيق النظام ومعاقبة الخارجين 
عن القانون والشــريعة هي الدولة، وبالتالي ال يجوز إصدار قرار 

اإلعدام وتنفيذه من جانب أحد األقارب.
وتطرق الدكتور وليد الشــرفا رئيس دائــرة اإلعالم في جامعة 
بيرزيــت إلى الحمالت التعبوية ودورها في نشــر مفهوم حقوق 
اإلنسان والدور األساسي لوسائل اإلعالم في نشر وتعزيز حقوق 
المرأة مؤكدا على أن وسائل اإلعالم سواء المكتوبة أو المسموعة 
أو المرئية تعتبر العبا أساســيا في تعزيز حق المرأة. وذلك من 
خالل تشجيع إنتاج المسلسالت والبرامج التي تبرز الدور النضالي 
الوطنــي واالجتماعي للمرأة وتوثيقهــا لألجيال القادمة وتركيز 
علــى الموضوعــات التي تعكس تطور المــرأة، واإلنجازات التي 

حققتها خالل المراحل الماضية.
بينمــا تطرقت الدكتورة هديل قزاز إلى حقوق المرأة وتطورها 
ضمــن المواثيــق الدوليــة لحقوق اإلنســان واالتفاقــات العامة 
والخاصــة بالمــرأة وحقوقها بيــن الموروث الثقافــي والمواثيق 
الدولية.مــن بدايــة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان حتى هذه 

اللحظة.

 االحتالل يعتقل مواطنين ويفتش منازل في محافظة الخليل 
الخليل - وفا - اعتقلت قوات االحتالل امس، مواطنين من 

محافظة الخليل، وفتشت عدة منازل.
وأفــادت مصادر أمنية لـ «وفا»، ان قوات االحتالل، اعتقلت 
المواطنين، أحمــد إبراهيم علي عقل (١٦ عاما) من بلدة 
بيت أمر شــمال الخليل، وعيد سالمة إبراهيم حسين من 
قطــاع غــزة، أثناء مرافقتــه ابنته (٢١عامــا) لعالجها في 
الخليــل، حيث تعاني من شــلل نصفي، واقتادته إلى جهة 

غير معلومة.
وذكرت المصادر، أن قوات االحتالل داهمت مدينة الخليل 

وفتشت منزلي المواطنين، إياد الصاحب التميمي، ومحمد 
فؤاد نيروخ.

كمــا داهمت قوات االحتالل بلدة بيت كاحل غرب الخليل، 
وســلمت عددا من المواطنين بالغــات لمقابلة المخابرات 

اإلسرائيلية، عرف منهم المواطن أدهم خليل العطاونة.
ووفقــا لهذه المصــادر فقد نصبت قــوات االحتالل كذلك 
حواجــز عســكرية، على مداخل بلدات: بنــي نعيم، ويطا، 
وحلحــول، وســعير، ومخيــم الفــوار، وأوقفــت مركبــات 

المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

 مستوطنون يسيجون ٦٠٠ دونم من 
أراضي ياسوف ويهاجمون نبع مياه مادما

ســلفيت - وفا - شــرع مستوطنو مســتوطنة «تفوح»، 
أمس، بوضع أسالك شائكة حول ٦٠٠ دونم في محيط 
المســتوطنة المقامــة علــى أراضــي بلدة ياســوف في 

محافظة سلفيت.
وقــال رئيــس مجلس ياســوف عبد الرحيــم مصلح إن 
األراضي التي قام المستوطنون بوضع سياج حولها تقع 
بمحاذاة الشــارع الرئيس الذي يربط مناطق المحافظة 

الغربية والشمالية مع مفترق زعترة .
وأضاف أن المســتوطنين كثفوا من نشاطاتهم لتوسيع 
المســتوطنة من خالل تجريف مســاحات واســعة غرب 

البلــدة ونصب ١٧ كرفانا فــي الموقع في خطوة تهدف 
إلى ضم هذه األراضي إلى مستوطنة «تفوح».

ولفــت إلى أن المســتوطنين ربطوا الكرفانات بشــبكة 
خطــوط الكهرباء والمياه، وزرعوا أشــجار زيتون معمرة 
بعــد أن قاموا بســرقتها، بدعم من قوات االحتالل التي 

توفر الحماية لهم.
كما وهاجم مستوطنون، أمس، نبع مياه في قرية مادما 

بمحافظة نابلس وألحقوا أضرارا بشبكة المياه.
وقال شــهود عيان: «إن هذه هي المرة الثانية التي تتم 

فيها مهاجمة المكان خالل الـ ٤٢ ساعة الماضية».

نقل والدة أسير من سلواد 
للمستشفى بعد منعها من زيارته 

بئر السبع - وفا - نقلت المواطنة شهلة حامد والدة األسير مجاهد حامد، امس، 
إلى مستشــفى «سوروكا» في بئر الســبع، إثر منعها من زيارته في سجن بئر 

السبع.
وأوضحت وزارة األســرى أن والدة األســير وهو من بلدة سلواد شمال شرق رام 
اهللا، أدخلت إلى المستشفى، بعد أن رفضت سلطات االحتالل السماح لها بزيارة 

ابنها، حيث أغمي عليها وتم نقلها للمستشفى.

سلطات االحتالل تمنع عباس زكي
 من زيارة حفيدته المريضة بالقدس 

رام اهللا - وفا - رفضت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي امس، منح عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح عباس زكي، تصريحا لزيارة حفيدته التي تخضع للعالج 

في مستشفى هداسا- عين كارم بالقدس.
وكانت الطفلة نور مشــعل (٤ سنوات) أصيبت بحادث على جسر اللمبي (معبر 
الكرامــة) بفعــل اإلهمال اإلســرائيلي للســالمة العامة بما يتعلــق باألطفال 
الفلسطينيين، ونقلت إلى مستشفى هداسا جراء إصابتها البالغة، وتقرر إجراء 

عملية جراحية لها امس اإلثنين.

 في االعتصام األسبوعي والتضامني مع األسيرين نائل وفخري البرغوثي بغزة

المطالبة بإجراء الفعاليات الموحدة
 لدعم قضية األسرى وإنهاء اإلنقسام 

غزة - الحيــاة الجديدة - نفوذ البكري - انهمرت األمطار 
وانهمــرت معها الدموع من عيون أهالي األســرى الذين 
شــاركوا في اعتصامهم األسبوعي أمس في مقر اللجنة 
الدولية للصليب األحمر بغزة لتختلط زخات البركة والخير 
مع عتمة السجن وظلم السجان وصمود األسرى وذويهم 
وتواصل معاناتهم جراء حالة اإلنقســام وتصاعد جرائم 
اإلحتالل فيما تظل معاناة األســرى ذوي األحكام العالية 
هــي األبرز، ال ســيما وأن بعضهم امضى علــى اعتقاله 
أكثر من ٣٠ عاما ومنهم األســير نائل البرغوثي واألسير 
فخري البرغوثي حيث إن دخولهما في هذه القائمة احتل 
مســاحة من اإلهتمام خالل اإلعتصام األسبوعي ألهالي 

األسرى أمس .
وفي هذا الســياق ألقى عطا اهللا أبو الســبح كلمة تطرق 
فيها إلى معاناة األســرى خاصة ذوي األحكام العالية من 
جانبه قال محمود خلف عضو لجنة األسرى للقوى الوطنية 
واإلســالمية في كلمته أن األسرى دفعوا الثمن غالياٌ من 
أجل حقوق شــعبنا مشددا على ضرورة عدم التراجع في 
اإلستمرار بالنضال ليتم تحرير كافة األسرى وهذا يتأتى 
من خالل توحد الجميع حول قضية األسرى العادلة والعمل 
على عقــد الفعاليــات الموحــدة ألن هذا يمثل القاســم 

المشترك وإنهاء اإلنقسام .
واعتبــر خلف أن اإلســراع في إنهاء اإلنقســام هو خدمة 

لقضية األسرى ومواجهة ممارسات اإلحتالل بحقهم .
أما المواطنة أم حسين والدة األسير حسين اللوح المحكوم 
مــدى الحيــاة وأمضى منها ٩ ســنوات في ســجن نفحة، 
فقالــت انها مــع كل يوم تزداد معاناتهــا خاصة في ظل 
توقف برنامج الزيارات وتوقف الرسائل أو تأخير وصولها 
مشــيرة إلى أنها تأمل باإلفــراج عن ذوي األحكام العالية 

ألن معاناتهم تزداد مع مرور األيام والسنوات .
من ناحيتها أكدت المواطنة أم توفيق والدة األسير أحمد 
الترابيــن المحكوم ١٨ ســنة وأمضى منها ١٠ ســنوات 
في ســجن نفحة أنها حرمت من زيارة ابنها منذ ســنوات 
مــع بقية أهالي األســرى مثلما حرمت من الرســائل منذ 
ثالث ســنوات وتنتظر أي زيــارة ألهالي الضفة أو تحرير 
أحد األســرى لكــي تطمئن عليه وتأمل بإنهاء اإلنقســام 
واســتعادة الوحدة الوطنية ألن هذا يدعم قضية األسرى 

وحقوقهم اإلنسانية .
أمــا المواطنة أم نادر والدة األســير ماهــر حمودة العقاد 
المحكوم ٨ ســنوات وأمضى منهم ٦ ســنوات في سجن 
النقــب فأكــدت أن ابنها اعتقل أثناء دراســته في الصف 
الثاني الثانوي وتمكن بصعوبة من تقديم إمتحان الثانوية 
العامة في الســجن ورسب بمادتين وبعد ذلك لم يتمكن 
من استكمال تعليمه مؤكدة أنه منذ ٤ سنوات لم تتسلم 

منه أية رسالة .
وأعــرب أهالي األســرى عــن أملهم في أن يتــم اإلفراج 
عــن أبنائهــم دون تمييز خاصــة وأن وتيــرة اإلنتهاكات 
اإلســرائيلية بحقهــم تــزداد يومــا بعد يوم ال ســيما أن 
العديد منهم انضم إلى قائمة العزل اإلنفرادي أو األحكام 
العاليــة مما يتطلب إيجاد آليات جديدة ضاغطة للتخفيف 
من معاناة األســرى واإلفراج عنهم خاصة أولئك أصحاب 
األمراض المزمنة ومن مضى على اعتقالهم أكثر من ٣٠ 
عاما بعد أن فقدوا اباءهم وأمهاتهم أو أحد أقاربهم دون أن 
يتمكنوا من إلقاء نظرة الوداع عليهم وبالتالي فإن أهالي 
األسرى ال يرغبون أن تتكرر هذه المأساة معهم في ظل 
اســتمرار االعتقال وتصاعد الممارسات واإلنتهاكات التي 
تتبعها مصلحة السجون بحق األسرى في سجون اإلحتالل .

 «غزة للصحة النفسية» يعقد دورة جديدة حول «السيكودراما»
غــزة - الحيــاة الجديدة - بــدأت، أمس، فعاليــات الدورة 
الجديدة للسيكودراما التي تعقدها دائرة التدريب والبحث 
العلمي ببرنامج غزة للصحة النفسية وذلك بحضور د.إياد 
الســراج رئيس البرنامج و عبد الهادي أبو خوصة ود.عائد 
ياغــي من اإلغاثة الطبية، ويقــوم بالتدريب فيها كل من 
د.أورســوال هسر اختصاصية تحليل نفسي ودراما ود.مايا 
هس مدير معهد مديكو انترناشــونال في سويسرا وذلك 
في قاعة التدريب بالبرنامج. وتهدف الدورة إلى اإلشــراف 
على عمل فريق األخصائيين والمهنيين الذين تم تدريبهم 
مســبقاً لتطبيق الســيكودراما على مختلف فئات وشرائح 
المجتمــع، كما تمت مناقشــة فكرة إنشــاء وحــدة خاصة 

بالسيكودراما تتبع لبرنامج غزة للصحة النفسية.
كما تم الخروج بتوصيات تضمنت عمل ورش عمل ولقاءات 
جماهيرية ومطبوعات للتعريف بالسيكودراما ودورها في 
التخفيف من المشاكل النفســية بأساليب عملية وتطبيق 
هذه األساليب والخبرات بطريقة نظرية وعملية لمساعدة 
فئات مختلفة من المجتمع في تفريغ انفعاالتهم وخبراتهم 

بطريقة سليمة.
وعبر  عبد الهادي ابو خوصة عن سعادته بمستوى الدورة 

التدريبية والمهنية التي تمتع بها المتدربون.
مــن جهتــه عبر د.الســراج عــن ســعادته باإلنجــاز الذي 
حققــه البرنامج من خالل هــذه الدورة، مبيناً مدى الحاجة 
لتطبيق الســيكودراما على ضحايا العنف واألســر المعنفة 
لمســاعدتهم في العيش بحياة أفضل واكثر أماناً. وأوضح 
د.السراج للمشاركين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم 
في نقل ما اكتســبوه من خبرات لآلخرين ليســاهموا في 
خدمة المجتمع معرباً عن اســتعداده لتقديم الدعم الالزم 
في هذا اإلطار، مؤكداً أنه ومن خالل السيكودراما ربطتنا 
عالقة جيدة بالعالم الخارجي وهذا أكبر دليل على نجاحنا 

محلياً ودولياً.
ومن الجدير ذكره تســتخدم السيكودراما في مجال العمل 
اإلكلينيكــي والمجتمعي والبرامج التعليمية وللتعرف على 
الصراعــات الشــخصية والثقافية واالجتماعيــة كما تركز 
علــى اإلبداع والعفوية لمســاعدة األشــخاص على تفريغ 

مشاعرهم في نطاق المجموعة أو المحيط االجتماعي.
وفــي نهايــة الــدورة التدريبية تــم عرض فيلــم وثائقي 
باللغة االنجليزية يوثق تجرية السيكودراما خالل السنوات 

الماضية.

مدرسة فاطمة الزهراء في اريحا تنظم يوما مفتوحا
اريحــا - الحيــاة الجديدة - أحيت مدرســة فاطمة الزهراء 
الثانوية في اريحا، أمس، فعاليات «اليوم المفتوح» والذي 
يشرف عليه قسم النشاطات في مديرية التربية والتعليم 
في محافظة أريحا واألغوار وبحضور محافظ أريحا واألغوار 
المهنــدس ماجد الفتياني ومدير التربيــة والتعليم محمد 
الحواش ورئيس قسم األنشطة, متابعة الميدان, العالقات 
العامــة في مديرية التربيــة والتعليم. ومديرة المدرســة 

فاطمة ابو سليم ولفيف من المعلمات والطالبات.
وأشار الفتياني الى أن التربية والتعليم تضطلع بدور ريادي 
في بناء المجتمع إلعداد النشء الفلسطيني والذي سيكون 
عماد الدولة الفلسطينية القادمة, و أن المدارس هي عنوان 

وحدة هذا الجيل.
وأشاد الحواش بجهود طاقم المدرسة على ما بذلوه طوال 
العام في تعليم الطلبة ومساعدتهم على اكتساب المهارات 
المختلفة والعمــل على بناء قدرات الطلبة وابرازها ضمن 

االنشطة التربوية والعلمية المختلفة.
وتضمن الحفل الذي تولت عرافته الطالبتان براءة ابوزينة 
وشــروق مسعد فقرات فنية وكورال جماعي ينشد للوطن 
باشراف مشرفة النشاط الموسيقي نادية خليل ,فيما ألقت 
الطالبة أنســام الفــارس قصيدة بعنوان «ايهــا المارون», 
وقدمــت طالبــات الوســاطة الطالبية اسكتشــا مســرحيا 

يتحــدث عن حقوق الطفل في التعليــم والتعبير عن رأيه 
بحرية واحترام وجهة نظر الطالب. وذلك بإشراف المرشدة 
التربوية ميســاء نجادة, كما وأبدعت طالبات فرقة الدبكة 
بــاداء دبكة شــعبية بعنــوان ( طاحو الروابــي ) فيما غنت 
الطالبــة مكرم جابــر للوطن أغنية بعنــوان (جن جنونه). 
واشــتمل الحفل أيضا على فقرة مناظرة أدبية بين الكتاب 
واالنترنــت وأغنية وطنية عن حق العــودة للطالبة غيداء 
ســطرية بعنوان «صبراً» واختتمت الفقرات الفنية بدبكة 

( يازريف الطول ).
 وفــي نهايــة الحفل توجه المحافظ يرافقــه مدير التربية 
الفتتــاح المعــرض الفنــي والمعرض العلمــي. حيث ضم 
المعرض الفني اعماال فنية ومجسمات عن األماكن الدينية 

المقدسة, وخارطة مجسمة لفلسطين.
واشتمل المعرض العلمي على نماذج وتجارب علمية منها 
تجرية عن ظاهرة التوتر الســطحي للطالبة لمى ابو ربيح 
من الصف التاســع وأخرى عن الكشف عن الدهون للطالبة 
هــال الولجي فيما قدمــت الطالبة هبــة اهللا المغربي من 
 ( DNA) الحادي عشــر علمــي تجربة عن المــادة الوراثية
وكيفية استخالصها بمواد بسيطة في متناول اليد. ويذكر 
أن هــذه األعمال العلميــة والفنية النماذج تمت بإشــراف 

اللجنة الفنية للمعرض العلمي والفني.

الفتياني يقص شريط االفتتاح .

مشاركون في الدورة .

بحث عدد من المشاريع التطويرية
 في الجامعة العربية االمريكية

جنين - الحياة الجديدة - عقد مجلس إدارة شركة الجامعة العربية األمريكية 
اجتماعاً، في العاصمة األردنية عمان، يومي السبت واألحد الماضيين، برئاسة 
الدكتور يوســف عصفــور رئيس مجلــس اإلدارة، وبحضــور رئيس مجلس 
أمناء الجامعة الدكتور محمد اشــتية، ورئيس الجامعة الدكتور عدلي صالح، 
وأعضــاء المجلس. وبحث المجتمعون المشــاريع التطويرية التي يتم العمل 

على تنفيذها حالياً، إضافة إلى المشاريع المنوي تنفيذها قريبا. 
وناقش المجلس مراحل عملية البناء في مشروع المبنى الحديث لكلية العلوم 
اإلدارية والمالية بمساحة إجمالية تبلغ أحد عشر ألف متر مربع، واطلع المجلس 
على ســير البناء حسب الخطة الموضوعة لتنفيذه، حيث ابدوا رضاهم على 

سير العمليات اإلنشائية.
كما ناقش المجلس مشروع إنشاء مجمع رياضي متعدد األغراض داخل الحرم 
الجامعــي، حيث اطلعوا على الخطط الهيكلية للمشــروع، وأهدافه من حيث 
األداء والخدمــات التي ســيوفرها، علماً أنه من المقــرر أن تبدأ عملية البناء 
في المشروع مع بداية العام القادم، إضافة إلى مناقشة المجلس لمجموعة 
أخرى من المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها والمشاريع المستقبلية، 
وذلك لزيادة الطاقة االســتيعابية للجامعة، وتوفير كافة األجواء والوســائل 

التعليمية المناسبة للطلبة.
وقــال الدكتور عدلي صالح رئيــس الجامعة إن المجلس تعهد بتقديم كافة 
وسائل الدعم للخطط التطويرية التي تعمل الجامعة على تنفيذها من حيث 

البنية التحتية والبرامج األكاديمية.

 ضبط كمية من المواد التموينية منتهية الصالحية في جنين
جنين - الحياة الجديدة - ضبطت طواقم مراقبة األسواق في بلدية جنين امس 
كمية من الســكاكر والمواد التموينية منتهية الصالحية، خالل جوالت لها على 
المحالت التجارية في األسواق، وقال مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية جنين 
محمد أبو سرور إن طواقم البلدية تواصل عملها لحماية المواطنين، والحفاظ 
على األسواق خالية من أية مواد غير صالحة لالستخدام.  وقال إن طاقم قسم 
الرقابــة الغذائيــة من خالل جوالتــه اليومية على محــالت المدينة تمكن من 
مصادرة كمية ١٠٠ كغم من القطين، و٥٠كغم من السكاكر والحلويات، و٣٠ 
 Doveكغم مــن المرتديال وعدد من جالونات المشــروبات، وكمية من صابون
منتهيــة الصالحيــة. ودعا أبو ســرور المواطنين إلى ضــرورة التأكد من تاريخ 
صالحيــة المواد قبل شــرائها، ودعــا كافة تجار المدينة إلــى عدم التعامل مع 
المواد التموينية المنتهية الصالحية، وأعرب عن اســتعداد البلدية الســتقبال 
أية شكوى من المواطنين، والتحرك لفحص أية مواد يشتبه بعدم صالحيتها. 

«اللجنة العليا» تبحث 
االستعدادات الحياء ذكرى النكبة

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة - اجتمعــت 
اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة 
اليــوم في مقــر دائرة شــؤون الالجئين 
فــي رام اهللا لوضع برنامج فعاليات يوم 
النكبة الذي يصادف الخامس عشــر من 
شهر أيار القادم. وكان على جدول أعمال 
االجتماع المؤتمر الخامس المزمع عقده 
في شهر آب المقبل. وناقش المجتمعون 
تفعيل لجان حق العودة في المحافظات 
على أن يعاد تشكيلها لتشمل المؤسسات 
والفعاليات واللجان المختلفة في األرياف 
والمخيمــات وصــوال إلى توحيــد العمل 
المشــترك وإبرازه بالشــكل المطلوب. 
وطالبت ســكرتارية اللجنة الوطنية من 
المجتمعيــن ضــرورة انعقــاد االجتماع 
القادم وقد أعيد صياغة وتشــكيل لجان 
حــق العــودة فــي المحافظــات إضافة 
إلــى إعــداد برامــج الفعاليــات الخاصة 
بالنكبة في كافــة المحافظات إلقرارها 
ونشرها في وسائل اإلعالم، إضافة إلى 
الفعالية المركزيــة المزمع عقدها يوم 
األحــد الخامس عشــر من أيــار المقبل 

في رام اهللا.


