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المشهد الطبيعي لوادي أبو عميرة يتعرض للتدمير
بيت لحــم - الحياة الجديدة 
- أســامة العيسة - يتعرض 
وادي أبو عميــرة، وهو جزء 
مــن وادي ارطــاس، شــرق 
برك سيلمان التاريخية، إلى 
تدمير، وتغيير طبيعته التي 

حافظ عليها طوال قرون.
وأصبــح الــوادي، بموافقــة 
بعض أصحاب األرض، مكبا 
لمخلفــات البنــاء والحجارة، 
وقــال شــاب مــن أصحــاب 
األرض فــي المنطقة، بانه 
يحصل 50 شيقال، عن كل 

حمولة شاحنة.
وقبل سنوات تعرض الوادي، 
اســتيطاني،  هجــوم  إلــى 
االحتــالل  قــوات  وأقامــت 
شــارعا اســتيطانيا لخدمــة 
مدينة افرات االســتيطانية، 
يمــر منــه، وأقدمــت جهات 
اســرائيلية، يعتقــد انها من 
المســتوطنين، علــى إفراغ 
حمــوالت من المخلفات فيه، 
وهو ما كان يســتدعي عادة 
استنكارا فلسطينيا من قبل 
لجــان مكافحة االســتيطان، 
وهو ما ال يحدث فيما يحدثه 
تلويــث  مــن  فلســطينيون 

وتدمير للوادي.
ويقول أحد أصحاب األرض، 
الذي سمح بإفراغ المخلفات 
في أرضــه، مقابل األموال، 
المخلفــات  ان  يــرى  بانــه 
ستساعده في عمل مدرجات 

في أرضه لزراعتها.
عســكرية  نقطــة  وتقــع 
الــوادي،  أعلــى  احتالليــة 
انتفاضة  اســتحدثت خــالل 
األقصى، وفي بعض األحيان 
يتعرض أصحاب الشــاحنات 
إلى مالحقة قوات االحتالل، 
وروى أحد أصحــاب األرض، 

بانــه اعتقل لدى الشــرطة 
اإلسرائيلية، وأُطلق سراحه 
بعد تغريمــه بتهمة تخريب 

البيئة.
وال تتمكن الجهات الرسمية 
الفلســطينية، من ممارسة 
صالحيــات فــي المنطقــة، 
لتصنيفها ضمن مناطق (ج)، 
وهي مــن المناطق المهددة 

بالتمدد االستيطاني إليها.
ويرفــض بعــض أصحــاب 
 ، ي يجــر مــا  ضــي  ا ر ال ا
ويشعرون بالقلق مثل غسان 
ســعد، الــذي أبدى ســخطه 

علــى التدمير الــذي يصفه 
بالممنهــج للــوادي، دون ان 

تتحرك اية جهة.
تلــوث  "المخلفــات  وقــال: 
نهــا  ا صــا  خصو ض  ر أل ا
أراض زراعيــة خصبة، وفي 
الصيــف، الغبــار يمــأل الجو 
فــي المنطقة، ان المشــهد 
الطبيعــي التقليدي للوادي، 

في طريقه للزوال".
اما احمد ســعد فيقــول: "إن 
ما يحــدث هو تدميــر لثروة 
طبيعية، ويوثر على األشجار 
الوادي الشهيرة،  ومحاصيل 

وبدال من ان تكون المنطقة 
مقصــدا ســياحيا، أصبحــت 
للنفايــات، االحتــالل  مكبــا 
يعطــي ضــوءا أخضــر لمــا 
يجري، ولكن ال نريد ان نضع 
كل شــيء علــى االحتــالل، 

ونعفي أنفسنا".
وتظهر صور قديمة للوادي، 
جماله قبــل التدمير، وأيضاً 
قبــل شــروع االحتــالل في 
بناء الجدار العازل وعبارات 
المياه الضخمــة في الوادي، 
الفــرق واضح بين الســابق 
وما آل إليه المشهد من هذه 

المنطقة حالياً بسبب أعمال 
االحتالل باإلضافة إلى تراكم 
مخلفات المناشير وما يترتب 
عليــه من أضرار على البيئة 

واإلنسان.
ووادي أبــو عميــرة هو جزء 
مــن أطــول واد يصــب فــي 
البحــر الميت، ويبلــغ طوله 
نحــو 35 كلــم، ويحمل في 
كل منطقة اسما معينا، مثل 
وادي البيار، ووادي ارطاس، 
ووادي خريطــون، ويطلــق 
عليــه اإلســرائيليون اســم 

(وادي تكواع).

وادي أبو عميرة على حافة الموت

الرئيس ينعى الدبلوماسي الفلسطيني شوقي أرملي
رام اهللا - وفــا - نعى رئيس 
محمــود  فلســطين  دولــة 
عباس، مساء امس الخميس، 
ممثل فلسطين السابق لدى 
الفاتيــكان، شــوقي جبريل 
أرملــي، الذي توفي عن عمر 

يناهز 76 عاما.
وسأل ســيادته العلي القدير 
بواســع  الفقيــد  يتغمــد  أن 
رحمتــه وأن يلهــم أســرته 

الصبر والسلوان.
ســي  ما بلو لد ا ن  كا و
الفلســطيني أرملــي شــغل 
منصب ممثل منظمة التحرير 
الفلســطينية لدى بروكسل 
في الفترة ما بين 1984 لغاية 
2005 بعد اغتيال نعيم خضر 
بثالث سنوات، كما كان ممثال 
للمنظمة في أثينا عام 1980 
لغاية 1984وهــو من عائلة 
مسيحية من شفاعمرو لجأت 
إلــى لبنــان عــام 1948، ثم 

انتقل بعدها إلى فرنسا حيث 
تابع دراسة الحقوق. 

"لســوار"  وقالــت صحيفــة 
البلجيكية إن: "الدبلوماســي 
أرملي مثل فــي بلجيكا بلدا 
عاش فيــه قليال قصة تاريخ 

التهجير والمنفى والمقاومة 
والشجاعة وكانت شخصيته 
جميــل  جــل  ر شــخصية 
وهــادئ، كما أنــه كان يعلم 
أن الدبلوماســية هي عملية 

نضالية".

الدبلوماسي المرحوم شوقي ارملي.    (وفا)

اعتبرتها انتصاراً عالمياً للتعليم في فلسطين

وزارة التربية تشيد بدراسة دولية توصلت نتائجها 
إلى خلو المناهج المدرسية من التحريض والكراهية

رام اهللا- الحياة الجديدة - أشادت وزارة التربية 
والتعليم، امس، بنتائج الدراســة التي أعدها 
فريق من الباحثين الدوليين والفلســطينيين 
والتي توصلت إلى خلو المناهج الفلســطينية 
من التحريض والتحقير والكراهية، وشمولها 

على قيم انسانية نبيلة.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لجهود الباحثين 
الذين أشــاروا في دراســتهم البحثيــة إلى ما 
تضمنتــه المناهج المدرســية، وابتعادها عن 
المفردات التحريضية، مؤكدةً أن هذه الدراسة 
تشــكل انتصاراً دوليــاً وتضامنــاً حقيقياً مع 

توجه الوزارة وفلســفتها الواعية التي تسهم 
فــي زرع القيم االنســانية النبيلة في عقول 
الطلبة خاصة قيم الحوار والتسامح والمواطنة 

والتفكير الناقد واحترام أفكار اآلخرين.
يذكر أن هذه الدراسة، التي أعدها فريق بحثي 
فلســطيني ودولي، بدعم من وزارة الخارجية 
االميركية، وبمبادرة من مجلس المؤسســات 
الدينية في االراضي المقدسة، قامت بتحليل 

ما يقارب 429 كتاباً اسرائيلياً 
و148 كتاباً فلســطينياً تدرس في فلسطين 

في موضوعات دراسية متنوعة.

النائب هزاع ووفد من فتح 
يزوران الكلية اإلسالمية في قلقيلية

قلقيلية - الحياة الجديدة - زار عضو المجلس 
التشريعي أحمد هزاع شريم رافقه نائب مدير 
األمن الوقائي   حســام الشــيخ والقيادي في 
حركة فتح أبو ســائد قواس الكلية اإلسالمية 
في قلقيليــة وقد كان في اســتقبالهم مدير 
الكليــة الدكتور أحمد حجاب وعدد من أعضاء 
الهيئــة التدريســية إضافــة لعــدد كبيــر من 
الطــالب، الذيــن بدورهم عبــروا عن خالص 
شــكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة التي تأتي 
ضمن جهود المجلس التشريعي وحركة فتح 
وتواصلهم بالمؤسســات التعليمية ومن اهم 
معالمها الكلية اإلسالمية في قلقيلية لالطالع 
علــى أحوالهــا والوقــوف على ســبل التعاون 
وتطويــر العالقــات األكاديمية فيهــا وتذليل 
الصعوبات التي تواجههــا. وقدم الوفد الزائر 
خالص التهاني بتسلم الدكتور حجاب منصبه 

الجديد عميدا للكلية.
  تطويرها وآلية مساعدتها وكيفية مشاركة 
المؤسســات الرســمية ومؤسســات المجتمع 
المحلــي فــي دعــم المســيرة التعليمية في 
الكليــة، معتبرا الكلية اإلســالمية أثبتت أنها 
استطاعت أن تربي جيالً قوياً ذا عزيمة وطنية.

كما التقى الوفد الزائر بأعضاء مجلس اتحاد 
الطلبة بحضور العشــرات من شــبيبة الكلية 
حيث ناقشوا معهم األمور الحركية والتنظيمية 
للمجلــس وآليات مســاعدة الطــالب وتحديد 
احتياجاتهم الحركيــة مؤكدين دورهم البناء 

والريادي.

حركة فتح تدعو القمة اإلسالمية التخاذ 
قرارات شجاعة تجاه القضية الفلسطينية

القاهــرة - الحياة الجديدة - دعت حركة فتح 
إقليــم جمهوريــة مصر العربية قــادة العالم 
االســالمي المجتمعيــن بالقاهرة إلــى اتخاذ 
مجموعــة من القــرارات واإلجــراءات الجريئة 
والقويــة المســاندة للقضيــة الفلســطينية 
علــى أال تبقى هذه القرارات مجرد شــعارات 

كسابقاتها. 
الشــعب  أبنــاء  ان  فتــح  وأوضحــت حركــة 
الفلسطيني يتطلعون بعيون شاخصة يحدوها 
األمل صوب قاهرة المعز الجتماع مؤتمر القمة 
االســالمي أملين أن يســفر هذا المؤتمر عن 
مجموعة من القــرارات الداعمة لصمود أبناء 
شــعبنا الفلســطيني في مواجهة االستيطان 
وتهويد القدس والحصار المفروض على أهلنا 

في قطاع غزة.
وأشارت الحركة عبر متحدثها اإلعالمي د.جهاد 
الحرازيــن إلى انــه آن األوان الن تكون هناك 
قرارات حاســمة تنقذ القضية الفلســطينية 
من قبضة االبتزاز االميركي والصهيوني الذي 
تعرضــت له القضية الفلســطينية والشــعب 
الفلســطيني على مدار الســنوات الســابقة، 
مطالبــا بوقفــة حاســمة وحازمة مــن جميع 
القوى المحبة للسالم والحرية وخاصة الدول 
التي وقفت بجانب الحق الفلسطيني في األمم 

المتحدة.

خالل لقاء عقده مركز «شمس»

التأكيد على أن الحرية والمساواة والعدالة هي 
المرتكزات األساسية للديمقراطية وحقوق اإلنسان

نابلــس - الحيــاة الجديدة - بشــار دراغمــة - أوصى 
مشــاركون فــي نــدوة حقوقيــة عقدت فــي نابلس 
بضرورة تنمية الوعي بحقوق اإلنســان كونه الدعامة 
الرئيســية للتحــول الديمقراطــي ، وتوفيــر إطار من 
الضمانات القانونية لحماية حقوق اإلنســان ، كما دعا 
المشــاركون لضرورة تطوير ثقافة المواطن التي من 
شأنها أن ترســخ القيم نحو االرتباط بحقوق اإلنسان 
كتغطيــة حيــاة وليــس مجــرد تدويــن بعــض البنود 
الدستورية هنا وهناك ، مشددين على ضرورة الوعي 
بأهميــة قيم الديمقراطيــة، وتعديل بعض نصوص 
القوانيــن المحليــة بما يتفق مــع المواثيــق الدولية، 
داعين إلى تكثيف جهود مالءمة التشــريعات الوطنية 

مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
جاء ذلك في ندوة عقدها مركز إعالم حقوق اإلنســان 
والديمقراطية «شمس» بعنوان الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان أي عالقة؟ وذلك  في كلية الشريعة في جامعة 
النجــاح، وافتتح الورشــة  المنســق إبراهيم العبد من 

مركز شــمس ، معرفا بمركز شــمس ونشــاطاته الال 
منهجية.

مــن جهته قال  الباحــث جبريل محمد ان الديمقراطية 
هي الشكل الوحيد لنظام الحكم السياسي الذي يتوافق 
مع احترام حقوق اإلنســان بفئاتهــا الخمس ( المدنية 
– السياســية – االجتماعيــة- االقتصاديــة – الثقافية ) 
وهــذه الحقــوق المتنوعة مترابطة مــع بعضها وغير 
قابلة للتجزئة وهي تكمل وتعزز بعضها البعض ، فأي 
تطور في إحداها يدعم التطور في األخرى . فالحقوق 
المدنية والسياسية تكسب األفراد وتمكنهم من القدرة 

على نيل حقوقهم االقتصادية واالجتماعية .
وأوضح جبريل أن ضعــف الفرص االقتصادية وتزايد 
معدالت الفقر والبطالــة وتزايد الفجوات بين األغنياء 
والفقــراء وبين مــن يملك ومن ال يملــك وبين الريف 
والحضــر كلها تشــكل عوامل ومصــادر ضغط قوية 
علــى الديمقراطية وحقوق اإلنســان وتخلق حالة من 

عدم االستقرار.

عشيرة جوالة ومنجدات جامعة النجاح
 تبدأ نشاطاتها للفصل الدراسي الثاني

الجديــدة -  الحيــاة  نابلــس - 
بــدأت عشــيرة جوالــة ومنجدات 
جامعة النجاح نشاطاتها للفصل 
الدراسي الثاني باجتماعها األول 
الــذي عقــد في قاعة األنشــطة 
الطالبيــة فــي الحــرم الجامعي 

القديم.
بدأ االجتمــاع األول بكلمة لقائد 
العشــيرة أيمن مظهر رحب فيها 
بالحاضرين من جوالة ومنجدات 
العشــيرة  أفــراد  وأثنــى علــى 

بالمنتســبين  القدامــى ورحــب 
الجدد في العشــيرة، وشرح آلية 
اإلعداد للجــدد لقبولهم كجوالة 

ومنجدات في العشيرة. 
للفصــل  العمــل  آليــة  وبيــن 
الدراســي الجديد وما تم االتفاق 
عليه في االجتماع األخير لمجلس 
الشرف الســابق للعشــيرة، من 
حيث تسليم جوالة ومنجدات جدد 
لمهــام مجلس شــرف العشــيرة 
وذلك بناًء على األقدمية والتاريخ 

والخبــرة الكشــفية واالنضباط 
وااللتزام في اجتماعات العشيرة. 
كما اوضــح القائــد أيمن مظهر 
أهميــة الدور الذي يلعبه مجلس 
الشرف في العشيرة، وبين أهمية 
الحركة الكشفية في إعداد جيل 
محب لوطنــه ومجتمعــه هدفه 
رفع شــعار الخدمة العامة، وذكر 
مقتطفــات مهمــة مــن تاريــخ 
الحركة الكشــفية عالمياً وعربياً 

وبخاصة فلسطينياً.

اختتام لقاء تدريبي حول تدريب 
واعداد طالبات متطوعات مجتمعياً

القــدس المحتلــة - الحياة 
الجديدة - اختتمت مؤسسة 
الطفولــة والعمــل  برامــج 
الجماهيــري فــي القــدس، 
اللقــاء التدريبي األول حول 
طالبــات  واعــداد  تدريــب 
متطوعــات مجتمعيــاً، الذي 
ضــم 25 طالبــة مــن كلية 
هند الحســيني من مختلف 

التخصصات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برامج 
العمل مع الفتيات الشــابات 
المؤسســة  تقدمهــا  التــي 
بالتعاون مع المجتمع المدني 
المقدسي، حيث تم التنسيق 
والتعاون لذلك النشــاط مع 
جامعــة القــدس "كلية هند 
تنفيــذ  وتــم  الحســيني". 
النشــاط من قبــل المركزة 
مهــا تعامــرة، التــي أكــدت 

بدورها ان اللقاء يهدف الى 
تعزيز القدرات في خلق دور 
ايجابي والتطوع في المجتمع 
المقدســي. وأشارت تعامرة 
الى ان البرنامج يتمحور حول 
اهميــة اتخاذ القرار وتقدير 
التفاوض  الــذات ومهــارات 
ت  لشــبكا ا و ل  تصــا ال ا و
االجتماعية الداعمة والتطوع 

وصحة الفتاة.

"الوئام الخيرية" تصرف دفعة جديدة
 من المكرمة الملكية األردنية أليتام غزة

غزة - الحياة الجديدة - بدأت جمعية الوئام الخيرية في شمال غزة 
امس بصرف كفــاالت المكرمة الملكية األردنية أليتام الملك عبد 
اهللا الثانــي بن الحســين في قطاع غزة. وقــال رئيس الجمعية م. 
محمد أبو مرعي إنّ قيمة الصرفية بلغت 270,000 دوالر، ويستفيد 
منهــا 1500 يتيم. وتأتي هذه الصرفية بعــد الزيارة األخيرة التي 
قام بها أبو مرعي إلى الديوان الملكي األردني، حيث وافق العاهل 
االردني على تجديد المكرمة للسنة الثانية على التوالي. وأشار أبو 
مرعي إلى أنّ الصرف سيتم عبر فروع البنك اإلسالمي الفلسطيني 
فــي قطاع غزة، وذلك لتمكين أســر المكفولين من الحصول على 

حاجاتهم اليومية في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

األمن الوطني في 
جنين يرمم منزال تعرض 

ألضرار في قباطية
جنيــن - وفا - ســلّمت قوات 
األمــن الوطنــي فــي بلــدة 
قباطيــة جنــوب جنين امس 
الخميــس، منــزال لصاحبــه 
ســمير الداعور بعد ترميمه، 
حيــث كان المنــزل تعــرض 
ء  ا جــر جســيمة  ر  ا ضــر أل

المنخفض الجوي األخير.

جولة ميدانية ألعضاء مشروع منتدى الشباب لبعض المؤسسات في طولكرم
طولكرم - الحياة الجديدة - مراد ياسين - نفذت هيئة 
الياسر للتنمية والتأهيل "الشراع" وبالشراكة مع االئتالف 
مــن أجل النزاهــة والمســاءلة "أمان " جولــة ميدانية 
ألعضاء مشــروع منتدى الشــباب للنزاهة والشفافية 
على بعض المؤسســات األهلية والرسمية والشركات 
الخاصة للتعريف بالمنتدى وتوزيع بروشورات تعريفية. 
وقــال رئيــس الهيئة نصــر مفلح ان فكرة المشــروع 
تساهم بفعالية في تقديم الحلول في استنهاض دور 
أعضــاء الهيئة العامة في المنظمات األهلية والقيادات 
الشــابة بتعزيــز قيــم النزاهــة لــدى مؤسســاتنا في 
محافظة طولكرم ورفع وعي قطاع الشــباب الناشــط 
حــول منظومة الفســاد وأشــكاله مظاهره، أســبابه، 
نتائجه وســبل مكافحته والحد منــه من خالل تطوير 

عدد مــن المــواد التثقيفية وإلقاء محاضــرات وتنفيذ 
لقاءات مع المؤسســات وكافــة قطاعات المجتمع حيث 
اســتهدف المشروع 85 شــابا/ة من اعضاء المؤسسات 
وطلبــة الجامعــات والقيــادات الشــابة.  وأكــدت فداء 
حســونة منســقة المشــروع ان المنتدى يســاهم في 
تشــكيل لوبي شــبابي ضاغط داخل الهيئــات العامة 
للمؤسسات من اجل تعزيز قيم النزاهة وتبني وتطبيق 
مدونة السلوك داخل المؤسسات وتفعيل دور االعالم 
المحلي بمحافظة طولكرم في تعزيز منظومة النزاهة 
والشفافية والمساءلة.  واشاد يوسف الحاج قاسم عضو 
المنتدى بفكرة المشروع ومدى استجابتها في تطوير 
قدرات الشباب وخلق روح القيادة والمبادرة ضمن تعزيز 

منظومة النزاهة والشفافية.

يوم طبي مجاني في 
مخيم الشهداء بطولكرم

طولكــرم - الحيــاة الجديــدة  - نظمــت جبهــة النضال 
الشعبي في مخيم طولكرم " مخيم الشهداء " وبالتعاون 
مع مؤسســة االغاثة الطبية ومؤسسات طبية أخرى يوما 
طبيا مجانيا، شارك به أخصائي العظام د. مثقال علوش 
والطبيب العام د. قدامة عيد وطاقم العيادة المتنقلة، تم 
خالل اليــوم الطبي اجراء فحوصات وعالجات للمئات من 
المواطنين المراجعين وتــم تقديم االدوية والفحوصات 

المناسبة مجانا.
وأكد عالء مرعي سكرتير الجبهة في مخيم طولكرم ان 
اليــوم الطبي يأتي في اطار خدمة ابناء شــعبنا وتخفيفا 
عليهــم، ضمن نشــاطات الجبهة ومشــاركتها في تحمل 
المســؤولية االجتماعية تجاه ابناء مخيم طولكرم، مثمنا 
دور المؤسســات الطبية التي اســهمت فــي انجاح اليوم 
الطبــي الــذي ادخل البســمة علــى شــفاه المرضى غير 

المقتدرين على العالج.
وجــدد د. مثقال علــوش حرصه الدائم علــى تقديم أي 
مساعدة للمرضى الفقراء والمحتاجين، مثمنا حرص جبهة 
النضال على تنظيم الفعاليات االجتماعية واأليام الطبية 
المجانية في المخيمات والقرى، داعيا الى تكرار مثل هذه 

االنشطة ذات القيمة العالية لدى المواطنين.
وأشــاد المواطنون المشــاركون باليوم الطبــي بمبادرة 
الجبهــة، مؤكديــن ان هــذه الخطــوة تعزيــز للتكافــل 

االجتماعي والتضامن بين شرائح المجتمع.

فتح تنظم في القاهرة 
لقاء سياسيا مع نخبة 

فلسطينية مصرية
القاهــرة - الحيــاة الجديدة 
- عقــدت حركــة فتــح إقليم 
العربيــة  جمهوريــة مصــر 
لقاء مع مجموعة من النخبة 
والفلســطينية،  المصريــة 
اللقــاء  خــالل  واســتعرض 
الحرازيــن  جهــاد  الدكتــور 
لتعبئــة  ا ئــرة  دا مســؤول 
الفكرية واإلعالم لحركة فتح 

األوضاع الفلسطينية.
وأوضــح الحرازيــن ان حركة 
فتــح ليســت ضــد الزيــارات 
التي  والمساعدات اإلنسانية 
توجــه إلــى قطاع غــزة ذات 
الطابــع اإلنســاني بما يعمل 
على تخفيف المعاناة عن أهلنا 
في قطاع غــزة، أما الزيارات 
لــى  إ الهادفــة  السياســية 
تعميق االنقســام وتكريس 
االنفصــال السياســي فهــي 
شيء مرفوض ألن الشرعية 
الفلسطينية واحدة وال يجوز 

تجزئتها.


