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محافظ الخليل يستقبل وفدا برلمانيا أردنيا ويطلعه على أوضاع المحافظة 
الخليل - الحيــاة الجديدة - 
استقبل محافظ الخليل كامل 
حميد، بمقر المحافظة، وفدا 
برلمانيا أردنيا برئاسة النائب 
ســمير عرابي وعضوية عدد 
من أعضــاء البرلمــان وعدد 
من الشخصيات الرسمية في 

المملكة.
وبين المحافظ للوفد الضيف 
لوضــع  ا مســتجدات  خــر  آ
السياســي وشــرح المعانــاة 
اليومية للمواطنين في البلدة 
القديمــة مــن الخليــل وقال 
«رغــم االعتــداءات اليوميــة 
لالحتالل ومســتوطنيه على 
ابناء شعبنا ومحاولة االحتالل 
طمــس معالمنــا التاريخيــة 
وتهويــد مقدســاتنا وهذا ما 
يظهــر جليا فــي االقتحامات 
المتكررة للمســجد األقصى 
اال  االخيــرة،  اآلونــة  فــي 
ان شــعبنا ورغــم كل هــذا 
إال  اإلســرائيلي  التصعيــد 
أنــه يبدع بصمــوده وإرادته 
وسيبقى صامدا على أرضه».

وتابع محافــظ الخليل «لوال 
تمسك شعبنا باألمل النتهى 
منــذ أكثر من 60 عاما إال أن 
إرادة البناء والتطوير وعزيمة 
وصمود أبناء شعبنا في وجه 
المحتــل النابعة مــن إيماننا 
جميعا بحتمية النصر عصية 
على االنكسار وهذا يتطلب 
من أشــقائنا وأصدقائنا في 
العالــم مؤازرتنــا ودعمنــا 
فــي بنــاء دولتنا المســتقلة 
وعاصمتها القدس الشريف».

المحافــظ «االحتالل  وقــال 
يحاول ضم البلدة القديمة في 
الخليل لما تسمى مستوطنة 
«كريات اربع» وهذا ما شرع 
به المستوطنون خالل األيام 
الماضية بدعم من حكومتهم 

فهــم بــدأوا بمســح الطرق 
لربط المستوطنة المذكورة 
المقامة  المســتوطنات  مــع 
فــي وســط مدينــة الخليل 
بهدف السيطرة على الحرم 
اإلبراهيمي وإفراغ المنطقة 
من سكانها األصليين وبهذا 
يســهل عليهم تزوير تاريخ 

الخليل القديمة.
وأشــار الى تحكــم االحتالل 
بالحــرم اإلبراهيمــي بعــد 
قســمين  لــى  ا تقســيمه 
احدهمــا للمســلمين وآخــر 
لليهــود منوهــا أن االحتالل 
يتحكم بالقسمين ويمنع رفع 
األذان مــن علــى مآذنه في 
أوقات كثيرة وقال «يؤلمنا أن 
بعض الشخصيات األردنية 
اإلبراهيمــي  الحــرم  زارت 
فقط ونطالب أشقاءنا العرب 

والمســلمين وأصدقاءنا في 
زيــارة  العالــم كافــة  دول 
تها  ســا مقد و فلســطين 
معاناتنــا  علــى  ليطلعــوا 
اليوميــة وليســاهموا فــي 
تعزيز صمودنا فـ1300محل 
تجــاري مغلق منذ ما يقارب 
20 ســنة و11 شارعا مغلقا 
كما سوق الخضار المركزي 
احكــم االحتــالل ســيطرته 
لمواطــن  ا ويمنــع  عليــه 
الفلســطيني حتــى النظــر 
إليه ولــوال أن أهــل الخليل 
متجــذرون فــي أراضيهــم 
واســتطاعوا مواجهــة هــذا 
ني  االســتيطا ن  لســرطا ا
االحتالل لهــودت أجزاء اكبر 

من المحافظة.
وقــال رئيــس الوفد ســمير 
تجــاه  عرابــي «مشــاعرنا 

ال  فلســطين  فــي  أهلنــا 
توصــف فنحن شــعب واحد 
دولتيــن وعالقتنــا ال  فــي 
يستطيع احد أن يزاود عليها 
ففلسطين بالنسبة لنا أغلى 
بقعة في العالم، وما رأيناه 
اليــوم بالخليل هــو معاناة 
حقيقيــة يجــب أن تنتهــي، 
شــيء محزن ومؤلــم وجود 
المســتوطنين فــي وســط 
الخليــل وتحكــم االحتــالل 
بالحرم اإلبراهيمي وتفتيش 
المصلين عند دخولهم إليه 
وهذا انتهــاك واضح لحرمة 
األماكن الدينية والمقدسات 

الفلسطينية».
وتابع نحــن نفتخر بصمود 
أهلنا في فلســطين، ونأمل 
أن تكــون زيارتنــا القادمــة 
إليهــا وهي محــرره وخاليه 

مــن االحتالل ومســتوطنيه 
فهــذا لســان حــال الشــعب 
األردني وجاللــة الملك عبد 
اهللا الثاني الذي يؤكد دعمه 
والتزامه دائما في تقديم كل 
ما هو ممكن لخدمة القضية 

الفلسطينية.
كما عبر أعضاء الوفد الذين 
اإلبراهيمــي  الحــرم  زاروا 
والبلــدة القديمــة بالخليــل 
ئمــة  ا لد ا محبتهــم  عــن 
ودعمهم المتواصل للشعب 
الفلســطيني حتــى تحريــر 
القــدس وعاصمتها القدس 

الشريف .
وقدم المحافظ هدية رمزية 
ألعضــاء الوفــد كمــا قــدم 
رئيــس الوفــد درع مجلس 
النــواب األردنــي للمحافظ 

حميد.

محافظ الخليل خالل استقباله الوفد البرلماني االردني

ورشة بالخليل تؤكد على «التربية على الديمقراطية»
الخليل - الحياة الجديدة - وســام الشــويكي - أوصى مشاركون في 
ورشة عمل حول «التربية على الديمقراطية» عقدها مركز «شمس» 
في الخليل أمس، بضرورة وضع استراتيجيات جديدة للنهوض باألداء 
التربــوي بالمؤسســات التعليمية وترســيخ قيم المواطنة والســلوك 
المدني لدى المتعلمين، وبناء قدرات الشباب على تعزيز الديمقراطية 
التشــاركية لتطويــر مهاراتهــم وتنمية قدراتهم من أجل إشــراكهم 
في الحيــاة العامة المجتمعية ورســم الخطط المســتقبلية بطريقة 
ممنهجة وإيجابية. كما شدد المشاركون في الورشة على ضرورة نشر 
قيم الديمقراطية بين الشــباب والشــابات وتعريفهم على حقوقهم 
وواجباتهم وحقوق اآلخرين وواجباتهم، وتفعيل دور وســائل اإلعالم 
لتعزيز ونشــر مفاهيــم الديمقراطية والتحوالت فــي الوطن.  وعقد 
مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية «شمس» الورشة، بحضور 

عدد مــن المختصين والمهتمين في الشــأن الديمقراطي، الى جانب 
ممثلي عدد من المؤسســات بما فيها التربوية والتعليمية، حيث أشار 
إبراهيم العبد من المركز إلى أن الهدف من الورشة هو تعزيز مفاهيم 
الديمقراطية والثقافة المدنية لطلبة كليات الشــريعة في الجامعات، 
ضمن مشروع يأتي بدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي. وأوضح 
د. نضال أبو عياش، خالل الورشة، أن مفهوم التربية على الديمقراطية 
يعني مجموعة من السلوكات واالساليب الهادفة الى تدريب المتعلمين 
على فهم مدلول الديمقراطية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي 
تساعدهم على تنمية المجتمع وتطويره وتكوين اتجاهات ايجابية تجاه 
سلسلة من المبادئ والقيم الديمقراطية كحرية التعبير والرأي والنقد 
البناء. وشــدد ابوعياش على ضرورة الحفاظ على النهج الديمقراطي 

في غرس األفكار والقيم والممارسات السليمة.

اطالق موقع «شاهد المؤسسات األهلية» على االنترنت
جنيــن - الحيــاة الجديــدة - أطلقــت الهيئة 
االستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات 
غير الحكومية PCS، موقع « شاهد المؤسسات 
www.WatchPalNGOs. األهلية الفلسطينية

org  على الشبكة العنكبوتية، وبالشراكة مع 
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).

ويعــد الموقــع األول مــن نوعــه فــي نشــر 
أخبــار ومعلومــات القطــاع األهلــي والمدني 
الفلســطيني بشــكل متواصــل فــي كل من 
الضفــة الغربية وقطاع غــزة، ويعتبر مبادرة 
تقوم على فلسفة تعزيز الشفافية والحق في 

الوصول للمعلومات.
وأكدت الهيئة أهمية هذه المبادرة كونها تقدم 
آليات متنوعة لالتصــال والتواصل الدائم مع 
الجمهور. حيث يحتوي الموقع على عدة أقسام 
رئيســية، منها خدمة االستشــارات المباشرة 
اإللكترونيــة المجانية للمؤسســات القاعدية 
من قبل مختصين واستشــاريين في مجاالت 
الحلول المالية واإلدارية، التواصل مع الجهات 
المانحــة، والعديد مــن الجوانب التي تحتاجها 

تلك المؤسسات.

ويحتوي الموقع على قسم يهتم بنشر التقارير 
المالية واإلدارية السنوية للمؤسسات األهلية 
الفلســطينية للجمهور من أجــل تعزيز الثقة 
بين المواطن والقطــاع األهلي، كما ويحتوي 
على إذاعة صوت المجتمع المدني اإللكترونية 
المختصة في التواصل المباشر مع المؤسسات 
على الهواء مباشرة، وتقوم اإلذاعة ببث اإلنتاج 
اإلعالمي لمؤسسات القطاع األهلي في مختلف 

اختصاصات العمل. 
ويحتوي الموقع على دليل للمؤسسات األهلية 
القاعديــة والمؤسســات الدوليــة العاملة في 
فلســطين، وتــم ربط األدلة بمحــركات بحث 
مختصة في مجاالت ومناطق العمل لتسهيل 
عمليــة البحــث والوصــول. وعبــر الخارطــة 
التفاعلية في الموقــع يمكن الجمهور معرفة 
أماكن تواجد كافة المؤسسات األهلية والمواقع 
الرئيسية للمؤسسات الدولية وعنوانين الفروع 
العاملــة منها في فلســطين جغرافيا، ويقدم 
الموقع خدمة البحث عن شركاء لتعزيز الدمج 
واالتصال بين المؤسسات األهلية في قطاعات 

العمل المختلفة.

فلسطين تشارك في "يوم الصداقة 
الدولي" في مدينة "هو شي مينه" الفيتنامية

هانوي - وفا - شــاركت ســفارة فلســطين 
مع جاليتهــا وطلبتها لــدى جمهورية فيتنام 
االشــتراكية، في مهرجــان "يــوم الصداقة 
الدولي" الذي ينظمه اتحاد منظمات اليونسكو 
األهليــة بالتعــاون مع اتحاد الشــباب وطلبة 
فيتنام في مدينة هوشــي مينه ( ســايغون 
) ســابقا، والذي خصــص للتعريف بثقافات 
الشــعوب وتعزيز عالقات الصداقة والتعاون 

بينهما.    
 وضــم جنــاح فلســطين فــي المهرجــان، 
معرضا للصــور الفوتوغرافية حول العالقة 
الفلسطينية الفيتنامية، وعددا من المنتجات 
الحرفيــة ومطرزات تراثيــة، كما تم تقديم 
الفلســطينية.  الشــعبية  الوجبــات  بعــض 
باإلضافــة إلــى توزيــع العديد مــن األفالم 

والمنشورات باللغتين الفيتنامية واالنجليزية 
للتعريف بفلسطين. 

الدارســين  الفلســطينيين  الطلبــة  وقــدم 
فــي الجامعــات الفيتناميــة عروضــا فنيــة 
متعددة تمثلت بلوحات من الدبكة الشــعبية 

الفلسطينية.
وأشاد سفير دولة فلسطين سعدي الطميزي 
فــي كلمــة لــه فــي المهرجــان بالعالقــات 
الفلسطينية الفيتنامية والتي تنعكس على 
الدوام من خالل المواقف الفيتنامية المؤيدة 
للحقوق الفلسطينية، وعبر السفير الطميزي 
عن تطلع فلســطين وشعبها إلقامة عالقات 
صداقة وتعاون مع جميع شعوب العالم وعلى 
قدم من المواســاة لما فيه مصلحة الســالم 

واالستقرار والتقدم واالزدهار.


