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الشعبان الفلسطيني واالسرائيلي يمكنهما العيش معاً

المايسترو دانييل بارونييم يقود موسيقيين أوروبيين في «حفل سالم» بغزة 
غزة - وفا- قاد المايسترو األرجنتيني دانييل 
بارونييم امس، «أوركسترا غزة» في «حفل 
ســالم» ألهل غزة قدمت خاللــه معزوفات 
موسيقية كالسيكية من القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر في حفل نظمته األمم المتحدة 

في مدينة غزة. 
وقــدم بارونييم، وهو اســرائيلي الجنســية 
ويحمل جواز ســفر فلســطينيا، «أوركســترا 
غــزة» المؤلفــة مــن موســيقى أوركســترا 
ستاتســكابل، وأوركسترا برلين، وأوركسترا 
فيينا، وأوركســترا باريس وميالن، من أجل 

حفل للسالم لسكان قطاع غزة. 
وشــارك ٢٥ عازفــا ببدالتهم الســوداء، في 
تقديــم الســيمفونيات الكالســيكية جلهــا 
للموسيقار الراحل موتزارت، منها سيمفونية 
«موســيقى ليلــة قصيرة»  و«الســيمفونية 

األربعون». 
وحضر الحفل ٤٠٠ مستمع، معظمهم طالب 
وناشــطون في منظمات المجتمــع المدني، 
وقفوا احتراما للمايسترو بارونييم فور دخوله 

القاعة وسط تصفيق حاد. 
وقــال بارونييم للجمهور انه لم يأت رســول 
سالم لألمم المتحدة فقط، مع موسيقيين من 
مختلف أنحاء أوروبا، كي يعزفوا الموسيقى، 
بل ليقول للفلســطينيين وللعالم «نحن هنا 
معكم. جئنا من أجلكم، ونحن نهتم بكم». 

وتســاءل بارونييــم عن ســبب عــدم تمكن 

الفلسطينيين في القرن الواحد والعشرين من 
الجلوس وســماع موسيقى من القرن الثامن 

عشر مثل بقية العالم. 
وأشــار بارونيم الى أنه فلسطيني الجنسية 
واسرائيلي الجنسية أيضاً، وهذا دليل على أن 
الشعبين الفلسطيني واالسرائيلي بامكانهم 

العيش معاً وتحقيق العدالة والسالم. 
وقال انه يتعين على الجميع النظر الى الخلف، 

آخذا الثورة الفرنسية نموذجا لتحقيق العدالة 
والمســاواة والديمومــة، وهي األمــور التي 

يصعب تحقيقها دون حرية. 
وأشــاد بارونييــم بصديقه الحميــم الراحل 
المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد، مشيراً الى 
أن ســعيد «نموذج يحتذى به، اتســم بعدة 
خصال راقية أهمها تمتعه بـسلطة أخالقية، 
حيــث كان يتحــدث بما يؤمــن دون أن يغير 

أقواله، ســواء في فلســطين أو في أميركا أو 
حتى في تل أبيب». 

وقال «هذه السيمفونيات عزفها المشاركون 
مئات المرات، لكن في غزة لها طعم آخر، لذا 
يجب أن ننظر بشكل مختلف الى األشياء حتى 

ولو مررنا بها كثيرا». 
وشــدد الموســيقار العالمي على أن القضية 
الفلســطينية هــي قضية عادلــة وال يمكن 
حلها الى بتحقيق العدالة، معبرا عن اعتقاده 
أن العنــف ال يحــل أي قضية بــل العدل هو 

الفيصل. 
وقال بارونييم ان «على الجميع أن يفهم أنه 
يجب أن تتحرر كل الشــعوب، وال شــعب في 

العالم يجب عليه العيش تحت االحتالل». 
وعبر المايسترو بارونييم عن ايمانه بالدولة 
الفلســطينية على حــدود الرابع من حزيران 
١٩٦٧، مشــيراً الــى أن اقامــة الدولة تعزز 
المفاوضات التي ســتكون بمثابة مفاوضات 

بين دولتين. 
وفي بداية الحفل، قال مبعوث األمم المتحدة 
روبرت ســيري، ان «بارونييم يحمل رســالة 
ســالم حــول العالــم من خــالل اســتخدام 

الموسيقى لتحقيق التفاهم». 
وكان بارونييم وصل الى غزة من خالل معبر 
رفــح البري حيث اســتقبله عدد من األطفال 
بالموســيقى وعزفــوا وغنــوا أمامــه أغاني 

شعبية فلسطينية و»فيروزيات».

بارونييم خالل العرض.

موظفو بلدية يطا يواصلون اجراءاتهم 
التصعيدية ويلوحون بإضراب مفتوح

يطــا – الحيــاة الجديــدة-  أعلنت لجنة عمــال وموظفي 
بلديــة يطا، امــس الثالثاء، عن االســتمرار في اإلجراءات 
التصعيديــة، وذلــك احتجاجا على تأخــر رواتبهم لمدة ٨ 
شهور، وتشــمل اإلجراءات تعليقا جزئيا للدوام واإلضراب 
الشامل في جميع أقسام ومرافق البلدية. وقال رئيس لجنة 
العاملين في البلدية موسى الهدار، ان اإلضراب شامل مئة 
بالمئة في كافة أقسام ومرافق البلدية، مشيرا  الى أن هذه 
اإلجراءات تحذيرية وعنوانها صرخة إلى الجهات المسؤولة 
في الســلطة الوطنية   وأهالي المدينــة بتلبية مطالبهم 

اإلنســانية والعادلة. وأكد الهــدار، أن اإلضراب التحذيري 
هو ضغط على الجهات المخولة بتوفير رواتبنا إلعالمهم 
بأن لقمة عيــش الموظفين صعبة ويجب توفيرها خاصة 
في ظل غالء األســعار، موضحا أن لجنة العاملين ستتخذ 
خطوات تصعيدية وإجراءات نقابية قانونية تضمن تحقيق 
مطالبهــم المشــروعة. حيث تجمع ما يقــارب ٩٦ موظفاً 
في ســاحة بلدية يطــا رافعين الفتات وشــعارات ولوحات 
مطالبيــن فيها الجهات المســؤولة بتوفيــر رواتبهم التي 

هي مصدر رزقهم.

عدد من الموظفين يقفون تحت الفتة تطالب بالرواتب.

«الثانوية اإلسالمية» بنابلس
تنظم أولمبياد الرياضيات لطالبها

نابلــس - الحيــاة الجديدة- نظــم نــادي الرياضيات في 
المدرسة الثانوية اإلسالمية في بنابلس امتحان أولمبياد 
الرياضيــات، حيث أعد المدرســون دورة فــي هذا المجال 
من بداية العام الدراسي، بمشاركة ٣٠ طالباً ثم اطلعهم 
على مراجعة عامة لمادة الرياضيات للمراحل السابقة وحل 

أسئلة ألمبياد عالمية ومحلية.

وحصــل الطالبــان محمد الهنــدي وخليل العبوســي على 
المركز األول مكرر.

وتأتي هذه المســابقة ضمن البرامج العلمية التي تعدها 
المدرسة الثانوية اإلسالمية وبتوجيهات ومتابعة ودعم من 
جمعية التضامن الخيرية ورئيسها الدكتور عالء مقبول في 

تنمية القدرات العقلية لدى الطالب.

الطلبة خالل امتحان أولمبياد الرياضيات.

المدعي العام االميركي يزور نيابة جنين
جنين - الحياة الجديدة-  زار وفد اميركي من السفارة االميركية ترأسه 
المدعــي العام في الواليات المتحدة (باول ســكونمن)، امس، نيابة 
جنين، كما ضم الوفد المحامي روبرت دين مدير دعم قطاع العدالة، 
والخبير المحامي حسين الشوى، والخبير االداري اسماعيل نعيرات.

والتقــى الوفــد خالل الزيــارة رئيس نيابة جنين ثائــر خليل، وتمت 
مناقشــة موضوع تقســيم أعضاء نيابة جنين الى قســمين، وهما: 
طاقم المراجعات والتحقيق، وتســليط الضوء على ما تم انجازه من 

قبل النيابة العامة في جنين.
بدوره، قدم خليل شــرحاً مفصالً عــن طبيعة عمل الطاقمين مبيناً 
االهــداف واالنجازات التــي تمّ  تحقيقها، مع اعطاء حاالت عملية من 
جملــة القضايا التــي تم انجازها من كال الطاقميــن، واطالع الوفد 
مــن خالل جولتين على غرف االســتجواب والتحقيــق ومبنى النيابة 

العامة في جنين.
وفــي نهايــة اللقاء، نقل  خليل شــكر النائب العام المستشــار احمد 
المغنــي للوفد الضيــف على زيارته مثمناً اياهــا، وبدوره نقل اآلخر 
شــكره للنائب العام ونيابة جنين على حســن التعاون واالســتضافة 

مشيداً باالنجازات التي حققتها النيابة العامة في جنين.

«تربية اريحا» تنظم فعاليات حول اهمية التعليم للمرأة
اريحــا - الحيــاة الجديــدة- نظمــت 
مديريــة التربيــة التعليم فــي اريحا 
امس بالتعاون مع مركز إبداع المعلم 
فعاليات قراءة قصص « درس القصة 
الكبيــر» والــذي يهــدف الــى عرض 
قصص تتحــدث عن أهميــة التعليم 
للمــرأة وذلــك فــي مكتبــة مدرســة 
فاطمــة الزهــراء الثانويــة وبحضور 
مدير التربية والتعليم محمد الحواش 
ورئيــس جامعة القــدس المفتوحة /

فرع أريحا د. باسم شلش وممثل عن 
المحافظة عبــد الحميد عاصي ونائب 
مدير التربية الفني ومديرة المدرسة 
ورئيسي قسمي النشاطات والعالقات 
العامة ومعلمات اللغة العربية ولفيف 
مــن اولياء االمــور والطالبات. وأشــار 
الحــواش فــي بدايــة الفعاليــات إلى 

أهمية القراءة في رفع مستوى الوعي 
للفــرد , مثمنا الجهــود الكبيرة والتي 
تبذلها المعلمات وادارة المدرســة في 
صقل ورفع مستوى الثقافة واالطالع 
والقــراءة لــدى الطالبات. مــن جانبه 
اكــد د.شــلش علــى ان المســؤولية 
الكبــرى اليوم تقع علــى عاتق الفتاة 
فــي الوقت الــذي يغرق فيه الشــباب 
بمشــاكلهم وهمــوم الحيــاة , داعيــا 
الطالبات لالطالع والقراءة أكثر والتي 
هي ســالح يميــز الطالبات ويرفع من 
شــأنهن في المستقبل. واشاد عاصي 
بالمســتوى المميــز لكتابات وقصص 
المدرســة  ادارة  وشــكر  الطالبــات 
والمعلمــات علــى جهودهــم , وابدى 
اســتعداد المحافظــة لتقديــم الدعم 
المناسب في سبيل الرقي بالمستوى 

الثقافي والعلمــي للطالبات. وتضمن 
اللقاء قــراءة قصص لكل من الطالبة 
شــروق الهندي بعنوان « قصة همس 
فــي ظل شــمس « والطالبة ســيرين 
حجاجلــة بقصة « لي الحق أن اتألق « 
والطالبة انتصار غوانمة بقصة « أمنية 
سعاد « والطالبة شروق دهيني « حلم 
فتاة « والطالبة ســمر صالح « دراسة 
بعد الزواج» ويشــار إلــى أن فعاليات 
قراءة القصص ستستمر لمدة يومين 
وستشــمل مدرســتي فاطمة الزهراء 
الثانوي ومدرسة هشام بن عبد الملك 
الثانوية معرض الكتاب الشامل يأتي 
ضمــن احتفاليــة أريحــا ١٠ آالف عام 
من الحضارة.باإلضافة إلى العديد من 
التي  الثقافية  الفعاليات والمهرجانات 
تقيمها محافظة أريحا بهذه المناسبة.

الجيوسي ضيفا على مركز محمود درويش في جنين
جنيــن – الحياة الجديدة – توفيق العيســى - اســتضاف 
مركز محمــود درويش الكاتب واإلعالمي زياد جيوســي، 
فــي قاعــة الكمنجاتي بمدينــة جنين، بحضــور عدد من 
المهتمين بالشــأن الثقافي في المدينة، وألقى الجيوسي 
عددا من نصوصه األدبية ونصوص «التناص» التي تحاكي 
نصوصا وقصائد شــعرية لعدد من الشــعراء، واستعرض 
الجيوسي تجربته في سلســلة مقاالت «صباحكم أجمل» 
التــي يركز فيها علــى الذاكرة والمكان مــن زاوية تراثية 
وتاريخيــة، وتخلل ذلك عــرض صور لألماكــن والمباني 
التراثية الفلســطينية التي التقطتها عدســة الجيوســي، 
واشــتمل اللقاء على فقرات فنية موســيقية قدمها طالب 
الكمنجاتي وحوار بين الكاتب والحضور عن الشأن الثقافي 

والتراث الفلسطيني والمكان وارتباطه بالجذور.
فــي كلمة ترحيبية للمهندســة دينا حمــدان مديرة مركز 
محمود درويش رحبت بالكاتب وتحدثت عن انجازه الثقافي 
على صعيد األدب واالهتمام بالتراث الفلسطيني وارتباطه 
بالمكان وأضافت حمدان أن المؤسســة في جنين توجهت 
إلى عدد من مؤسســات المجتمع المدني المعنية بالثقافة 

والفــن فــي جنيــن لترتيب عدد مــن الفعاليــات الثقافية 
بالمدينة. وأبدى الجيوســي سعادته باللقاء وبتواجده في 
مدينة جنين وبين أهلها وتفاعلهم معه من خالل النقاش 
واآلراء االيجابية في نصوصه، وأضاف الجيوسي أن الملفت 
للنظــر في اللقــاء هو الحضور النســوي وتفاعله وقيادته 

للنقاش وهذا أمر كنا نظن انه غريب عن المدينة.
كمــا أعرب الحضور عــن اعجابهم باللقــاء وفي مداخالت 
عديدة استهجنوا إهمال مدينة جنين على عدة أصعدة ومن 
بينهــا الثقافة والفن حيث اعتبر البعض أن مدينة رام اهللا 
التي استحوذت على المؤسسات الرسمية واألهلية استلبت 
الكتاب والشعراء أيضا، ودعا الحضور المؤسسات الرسمية 

واألهلية إلى االهتمام بمدينة جنين.
وفي نهاية اللقاء قام الجيوسي بمرافقة طاقم من مؤسسة 
محمود درويش بزيارة لمدينة جنين واألماكن األثرية فيها 

ومقبرة الشهداء وصوال إلى بلدة عرابة.
يذكر ان هذا اللقاء العاشر للجيوسي في عدد من محافظات 
الضفــة والتي تمحورت مواضيعها حــول المكان وعالقته 

بالجذور والتراث الفلسطيني.

مئات األطفال يحيون حفل اختتام أندية صابرين الفنية االسبوع المقبل
رام اهللا - الحياة الجديدة - تنظم مؤسسة 
صابرين للتطوير الفني يوم الثالثاء المقبل 
الحفل الختامي ألنديتها الموسيقية، وذلك 
في قصر رام اهللا الثقافي الساعة الواحدة 
ظهــرا برعايــة وزيــرة التربيــة والتعليم 
العالــي ا. لميــس العلمي. ويأتــي الحفل 
الختامــي تتويجــا لرحلة أنديــة صابرين 
الموســيقية التي تم تأسيسها في معظم 
محافظات الوطن، والتي شملت نشاطاتها 
تدريبات مكثفة على العزف والغناء الفردي 

والجوقات والدبكة، حيث يشكل هذا الحفل 
الختامي نتاج التدريب والتعليم على مدار 
العام، وتشــترك فيه جميــع النوادي. وقد 
تم إنشاء نادي صابرين الفني في معظم 
المحافظــات, وقــد وصــل عــدد النوادي 
إلــى( ٨) أندية فــي المــدارس الحكومية 
و (١٢ ) فــي مــدارس الوكالــة و (٦ ) في 
مدارس البطريركية الالتينية عن المدارس 
األهليــة. وقــد قامــت مؤسســة صابرين 
للتطوير الفني بتوفير المدربين واألدوات 

الموســيقية فــي ســبيل إتاحــة الفــرص 
للطلبــة لعرض مواهبها. يذكر أن برنامج 
الموســيقى للجميع هو عبارة عن شراكة 
بين مؤسســة صابرين والمعهد النرويجي 
للعروض الموســيقية ريكسكونســيرتنة 
ووزارة التربيــة والتعليم, و مدارس وكالة 
غــوث وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين 
ومــدارس البطريركيــة الالتينيــة بدعم 
من مكتــب الممثلية النرويجية للســلطة 

الفلسطينية.

طالبت الجهات المعنية باحترام حريات السلطة الرابعة 

قوى سياسية ومنظمات أهلية وشعبية تحتفل
مع الصحفيين باليوم العالمي لحرية الصحافة

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - نائل موســى - احتفلت قوى وطنية 
سياســية ومنظمــات أهليــة حقوقيــة وإعالمية مــع الصحفيين 
الفلســطينيين ونقابتهم باليوم العالمــي لحرية الصحافة، الذي 
صــادف أمس بالتأكيد مجددا على أهميــة الحفاظ على الحريات 
الصحفية وترســيخها وصونهــا في األراضي الفلســطينية وفي 

الدولة العتيدة المقبلة.
وطالبــت القوى والمؤسســات والمنظمات الحقوقية واإلنســانية 
وخاصــة العاملة في حقول اإلعالم والحريات العامة بالوقوف الى 
جانب الصحفييــن وحماية حقهم في الحصــول على المعلومات 

ونشرها ضمن قانون عصري.
وأشــادت القوى في بيانات صحفية بالدور المهني والوطني الذي 
لعبه الصحفيون الفلســطينيون واإلعالم الوطني في الدفاع عن 
القضية بإيصال صوت ورسالة الشعب الى العالم وكشف وفضح 
السياســات والممارســات اإلســرائيلية االحتاللية العدوانية بحق 
األرض واإلنســان والحقوق الفلســطينية وإزاء األمن واالستقرار 

والسلم في المنطقة.
واعتبرت القوى والفعاليات الثالث من أيار مناسبة لتجديد النضال 
مع الجســم الصحفي من اجل انتزاع حقوقــه والمضي في دوره 
الرائــد باعتبــار الصحافــة الســلطة الرابعة القادرة على كشــف 
الحقائــق والدفع باتجــاه تصويب األداء وتغييــر الواقع لتأثيرها 

على الرأي العام.
«الديمقراطية « تثمن جهود الصحفيين 

وثمنــت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين في بيان صحفي 
وزعته بالمناسبة دور وجهود الصحفي الفلسطيني وقالت انه في 
اليــوم العالمي لحرية الصحافة- الــذي أُقرته األمم المتحدة عام 
١٩٩٣ ليكون يوماً يحتفل به الصحفيون واإلعالميون في جميع 
أرجــاء العالــم، للتأكيد مجدداً على حقهم في ممارســة مهمتهم 
دون قيود وحريتهم في تداول المعلومات عبر الوسائط اإلعالمية 
المختلفة، والنضال ضد االنتهاكات والتعديات على الحريات العامة 

وحرية العمل الصحفي على وجه التحديد.
فــإن الثالث من أيار يأتي في فلســطين هــذا العام والصحفيون 
واإلعالميون يعانون من المالحقة واســتهدافهم من قبل جيش 
االحتالل بوسائله الحربية القاتلة والتي كان منها استهداف العديد 

من الصحفيين.
ودعــت ألن يكــون هــذا اليوم بدايــةً النهايــة لــكل االنتهاكات 

والتعديات على الحريات الصحفية 
ودعت جبهة النضال الشــعبي بدورها إلــى احترام حرية التعبير 
وضمــان حقــوق العاملين فــي الصحافة والكتــاب بطرح وجهات 
نظرهــم ونقل الحقائق بموضوعية، مؤكدة على أهمية اإلعالم 
في تثقيف وتوعية الشعوب، وضرورة وجود إعالم تعددي ومستقل 

قادر على إيصال المعلومات.
وأضافت الجبهة أن حرية الرأي والتعبير تشكل أحد حقوق اإلنسان 
األساسية وتكرسها المادة ١٩ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

وقالت الجبهة ان هذا اليوم يهدف إلى التذكير بالدور الحاسم الذي 
تضطلع به «الســلطة الرابعة» في تعزيز الديمقراطية وتشجيع 
التنميــة في أرجاء العالم، ويعد هذا اليوم مناســبة إللقاء الضوء 
على تجارب الصحفيين وتضحياتهم والستحضار المهام الجسيمة 
التــي يتعرضون لها وهم يقومــون بدورهم في تقصي الحقائق 
وتزويد الجماهير باألخبار اليومية مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

ودعت جبهة التحرير الفلسطينية الى اعطاء الصحفيين حقهم في 
ممارســة مهمتهم دون قيود وحريتهم في تداول المعلومات عبر 
الوسائط اإلعالمية المختلفة، والنضال ضد االنتهاكات والتعديات 
على الحريات العامة وحرية العمل الصحفي على وجه التحديد. 

وأشــاد عباس الجمعة عضو المكتب السياســي للجبهة ومسؤول 
المكتب الصحفي بدور الصحافة الفلســطينية في كشف وفضح 
جرائم االحتالل, وفي نقل معاناة الشــعب الفلســطيني بالكلمة 
والصــورة إلــى شــتى بقــاع األرض, والــذي جعــل اإلعالمييــن 
والصحفيين الفلســطينيين والعرب في دائرة المســتهدفين من 
قــوات االحتــالل, اضافة الى االنتهاكات للقوانيــن الدولية، حيث 
اســتهدفت قوات االحتالل الصحفييــن والمكاتب ومحطات البث 

اإلذاعيــة والمرئية، ما أدى إلى استشــهاد وإصابــة العديد منهم 
وتدمير المؤسسات االعالمية. 

ودعــا الجمعة الصحفيين إلى أخذ زمام المبــادرة ليكونوا عنواناً 
للتوحد والديمقراطية وتبني الدفاع عن الحريات العامة, والعمل 
كفريــق موحد فــي مواجهة آلة اإلعــالم الصهيونــي ولمجابهة 

التحديات التي تواجه الصحفيين بصف موحد. 
نقابة الصحفيين الفلسطينيين

واعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين احتفال الصحفيون باليوم 
العالمــي لحرية الصحافــة، باعتباره يوماً للتأكيــد على الحقوق 
األساســية للصحفيين التي كفلتها المواثيــق والقوانين الدولية 
والمحلية, وباعتباره يوماً لتأكيد التزام الصحفيين بمبادئ وأسس 
العمل الصحفي والتقيد بالصحافة األخالقية ال سيما التزام الحياد 

والنزاهة والبحث عن الحقيقة لتقديمها للجمهور.
وجاء في بيان النقابة في هذا العام حيث تتكثف حركة الشــعوب 
العربيــة بحثــاً عن الحريــة والعدالة االجتماعيــة، ورفضاً للظلم 
واالســتبداد، عبر حركة وقودها الشــباب وعيونهــا الصحفيون، 
الذين تعرضوا كما الشباب للقتل والبطش ليكون شعار احتفالنا 
كصحفيين في كل العالم « متضامنون مع صحفيي الخط األمامي 
لربيــع العرب «، صحفيو الخط األمامي الذين ســقط منهم عدد 

كبير بين شهيد وجريح.
وقالــت ان صحفيي فلســطين عانــوا من القمــع إذ طالت أيادي 
الظالمييــن الصحفــي والمتضامــن االيطالي الشــهيد فيتوريو 
اريغونــي، فيمــا ســجل خــالل الماضــي ٢٨٠ انتهــاكا لحقوق 
الصحفييــن منهــا ١٧٩ اعتداء على يد قــوات االحتالل وقطعان 
مستوطنيه، والباقي على يد األجهزة األمنية في الضفة والقطاع, 
ناهيك عن استمرار سلطات االحتالل في انتهاك حق الصحفيين 
المتواصل بمنعهم من حرية الحركة في األراضي الفلسطينية ال 

سيما الوصول للقدس والداخل وبين غزة والضفة.
ورأت أن األمانــة العامــة للنقابــة حققــت مــا وعدت بــه جمهور 
الصحفييــن من إعادة بناء للجســم التمثيلي، فعملت على إعادة 
تصويب العضوية وفق أســس مهنية وآليات شــفافة، كما انتهت 
النقابــة من صياغة نظام داخلي عصري يســتجيب لواقع العمل 
الصحفــي والتطــورات الحاصلــة، وحققت فوق ذلــك العديد من 
االنجازات النقابية، كما حققت انجازات مهمة على صعيد وضعها 
ومكانتها في اتحاد الصحفيين العرب واالتحاد الدولي للصحفيين. 
وجددت االلتزام باعتبار األمانة العامة الحالية هيئة قيادية مؤقتة، 
انتخبــت لمهــام محددة أنجزت، والتأكيد على قــرار التوجه لعقد 
المؤتمر العام وإجراء انتخابات جديدة وفق النظام الداخلي الجديد 

قبل انتهاء الفترة المحددة أوائل آب المقبل.
ودعــت الهيئة المســتقلة لحقوق اإلنســان إلى وقــف االنتهاكات 
المستمرة بحق الحريات اإلعالمية. واضاف: يتجدد اليقين بالمكانة 
الرفيعــة والســامية للحريات اإلعالمية، بصفتها رافعة رئيســية 
لحرية الرأي والتعبير التي تمكن المواطنين واألفراد من اســتقاء 
المعلومــات واألنباء، وتمنحهم الفرصة إلبــداء آرائهم واإلفصاح 
عــن إرادتهــم بأســاليب متعــددة بما يعــزز واقــع الديمقراطية 
والمساواة ويرسخ مبادئ حقوق اإلنسان. وقالت يواجه الصحفيون 
الفلســطينيون أشــكاالً متعددةً من االنتهاكات واالعتداءات التي 
يمارســها االحتالل اإلسرائيلي بحقهم، بهدف منعهم من تغطية 
وتوثيــق جرائمه بحــق المدنيين الفلســطينيين. وفــي الجانب 
اآلخر، يبرز المشــهد المتدهور للحريــات اإلعالمية في األراضي 
الفلسطينية بفعل االنقســام الفلسطيني، الذي سبب استمراره 
هشاشــة الحصانة التي يجب أن يتمتع بها الحق في حرية الرأي 
والتعبير، من خالل استمرار االنتهاكات بحق الحريات اإلعالمية.

ووثقــت الهيئــة منذ مطلــع العام الجــاري ٢٠١١ وحتــى نهاية 
شــهر نيســان الماضي، وقوع عشــرات االنتهاكات النمطية التي 
طالــت الحريات اإلعالميــة، وخصوصاً تلك التــي واكبت الحراك 
الشبابي إلنهاء االنقســام بين شطري الوطن، وبرز من أخطرها 
حــاالت االعتــداء بالضرب علــى الصحفيين باأليــدي والهراوات، 
ومصادرة كاميراتهم، وإجبارهم على عدم التصوير، أو إكراههم 
على تسليم أشــرطة التسجيل، وتوجيه شــتائم واتهامات لهم، 

واحتجازهم واستجوابهم، واقتحام مؤسساتهم اإلعالمية وتحطيم 
أجهزة العمل فيها من طرف عناصر أمنية.

ودعت الى العمل على وقف ممارســات االحتالل بحق الصحفيين 
الفلســطينيين والتضامن معهم لتمكينهم من ممارســة عملهم 
بحرية.ووقــف كافــة االعتــداءات التــي تســتهدف اإلعالمييــن 
األراضــي  الحريــات اإلعالميــة فــي  ومؤسســاتهم، وإطــالق 
الفلســطينية. وضمــان عــدم المســاس بالصحفيين ومحاســبة 
المتورطين في انتهاكات مســت بحرية الــرأي والتعبير أو طالت 

الصحفيين ومؤسساتهم اإلعالمية.
وأدان مركز «شمس» في بيان صحفي صدر عنه لذات المناسبة، 
ما يتعــرض له الصحفيــون واإلعالميون من انتهاكات جســيمة 
تراوحت بين االعتداء بالضرب واأللفاظ النابية ومصادرة وإتالف 
معدات الصحفييــن واالعتقاالت ومنعهم من ممارســة أعمالهم 
واالســتدعاء والتحقيــق والقبــض القهــري والحجــب والقرصنة 
واالحتجاز والتهديد بالضرب وتهديد بالتصفية الجسدية واعتداء 
علــى منــازل وممتلكات الصحفييــن ومصادرة وســحب واحتجاز 
الصحــف واالقتحــام ومصــادرة أدواتهم الصحفيــة والمحاكمات 

بفعل االحتالل.
وأكــد مركز الميزان لحقوق اإلنســان، ضرورة الســعي إلى إقرار 
قوانين ناظمة من شــأنها أن تشــيع الحرية الصحفية، وأن تضع 

ضوابط تحول دون خروج الصحفة عن دورها اإليجابي البناء.
وشدد المركز في بيان له بالمناسبة، على العمل لضمان احترام 
الحريات العامة والخاصة المكفولة في القانون األساســي وغيره 
من القوانين ذات العالقة، وال ســيما حرية الرأي والتعبير وحرية 
التجمع الســلمي وحرية تشكيل وعمل الجمعيات األهلية، وعلى 
تشجيع صدور الصحف والمطبوعات وتشكيل مؤسسات إعالمية 
جديدة، من خالل الحد من اإلجراءات البيروقراطية وعدم المبالغة 

في الرسوم والضرائب التي تجبيها.
بدوره عقد مركز شؤون المرأة بمقره بمدينة غزة، جلسة لعدد من 
اإلعالميات الفلسطينيات, كأول لقاء في إطار بلورة وإنشاء شبكة 
خاصة باإلعالميات الفلسطينيات والعربيات يحمل اسم (اليمامة).

وقالــت المديــرة التنفيذيــة للمركز آمال صيــام، إن «فكرة هذه 
الشــبكة تنطلق من إيماننا العميق بدور اإلعالميين في مناصرة 
القضايا النسوية والوطنية، إذ نسعى ألن تكون هذه الشبكة بوابة 
غزة المحاصرة على العالم، ال سيما النساء، والتي سيتم من خاللها 
نقــل وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بوضعية النســاء في 

فلسطين والعالم العربي والدولي بشكل عام».
الصحفييــن  ومهنيــة  بشــجاعة  اإلعالمييــن  منتــدى  واشــاد 
الفلســطينيين ودعا إلى وقف مالحقتهــم واعتقالهم وتقديمهم 

لمحاكمات عسكرية قائال :
ان الصحفيين الفلسطينيين يحتفلون بهذا اليوم، ويجددون العهد 
مع أنفسهم وشعبهم للمضي في نضالهم من أجل تأدية رسالتهم 
المهنيــة والوطنيــة، انطالقاً مــن انتمائهم لمهنتهم الســامية، 

ولوطنهم السليب المحتل.
وقالت منسقة اإلعالم في مركز شؤون المرأة, سمر الدريملي: «إن 
فكرة هذه الشــبكة جاءت بسبب ضعف التواصل بين اإلعالميات 
الفلســطينيات فــي الداخــل والخــارج، ولقلــة الفــرص المتاحة 
لإلعالميات في قطاع غزة للتعرف على زمالء المهنة في الخارج، 
الكتساب المهارات المستحدثة والخبرات الدولية في مجال العمل 
اإلعالمي وخاصة النسوي, وأيضاً لفتح اآلفاق أمام الصحفيين/ات 
للتواصل وتوصيل صوت المرأة الفلسطينية على وجه الخصوص 

والمرأة العربية على وجه العموم.
وشدد المعهد الفلسطيني على أن ضمان حرية الصحافة ضمانة 
للديمقراطيــة والحكــم الرشــيد واصفــا اليــوم العالمــي لحرية 
الصحافة، مناسبة عزيزة على قلب كل من ينتمي لمهنة الصحافة 

حول العالم.
وطالــب المعهــد بالتحقيق فــي االعتداء على الزميــل الصحفي 
زكريا التلمس, واالعتداءات الســابقة، خصوصاً في اذار (مارس) 
الماضي، تنفيذاً لوعود بالتحقيق ومحاســبة المعتدين من رجال 

الشرطة واألمن.

المدعي العام االميركي خالل الزيارة.
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