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محليات

البيــرة - الحيــاة الجديــدة – ملكي 
ســليمان - اكد الوزير حسن العوري 
المستشــار القانوني للرئيس محمود 
عباس ان االمن القومي ال يقتصر على 
المفهــوم الضيق لالمــن بل يتضمن 
كل مــا يمس بشــكل مباشــر او غير 
مباشر باالمن واالستقرار من عوامل 

ومؤثرات داخلية كانت ام خارجية. 
جاء ذلك خالل كلمــة القاها بالنيابة 
عن الرئيس عباس في مؤتمر ( سيادة 
القانــون وتحديــات الســلم االهلــي 
الفلسطيني ) الذي نظمه مركز حقوق 
االنســان والديمقراطيــة « شــمس» 
وبالتعــاون مع مركز جنيــف للرقابة 
الديمقراطية على القوات المســلحة 
( االربعــاء) فــي قاعــة فندق بســت 
ايســترن بمدينة البيرة وبمشــاركة 
وحضور عــدد كبير من المســؤولين 
االمنييــن والعســكريين والمدنييــن 
ومؤسســات حقوق االنســان,وركزت 
محاور المؤتمر على عدد من القضايا 
ومنها مفهــوم االمن الشــامل ودور 
المواطن في اشراك المؤسسة االمنية 
في اتخــاذ القــرارات والتواصل بين 
كافــة شــرائح المجتمع والمؤسســة 
االمنية وكذلك التسليم بوجود اجهزة 
رقابيــة علــى اداء االجهــزة االمنيــة 
باالضافة الى مراحل نشــأة االجهزة 
االمنيــة وقيــام الســلطة واالخطــاء 
التــي وقعــت ومحاولة تلــك االجهزة 
معالجتهــا او تجنبها وذلك من خالل 
اعداد دورات تدريبية لالفراد العاملين 
فــي االجهــزة وذلك بعــد االنتفاضة 
الثانية ولكن االنقسام الداخلي الذي 
حدث فــي قطاع غزة اثــر على هذه 
البرامــج التأهيلية وكذلــك ادى الى 
تراجع حقوق االنسان في غزة وحدوث 
تعديات كثيرة علــى المواطنين من 

قطاع اجهزة االمن المقالة.
االمن القومي لم يقتصر على 

حماية اراضي الدولة 
وقال العوري: «ان هذا المؤتمر المهم 
يأتــي في هذه المرحلــة المهمة من 
تاريخ شــعبنا الفلســطيني مشــيرا 
الــى ان مفهوم االمن فــي اللغة انه 
نقيــض الخوف وهو يعني الطمأنينة 
واالستقرار والتخلص من الخوف ومن 
الخطر ســواء كان داخليــا ام خارجيا 
مضيفــا انه وانطالقا مما ســبق فان 
المفهوم العام لالمن القومي لم يعد 
يقتصر علــى حماية اراضــي الدولة 
ومصالحهــا مــن اعتــداءات خارجية 
وحســب بــل هــو توافــر مجموعــة 
مــن العوامــل والظروف السياســية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة وايجــاد 
متســع من الحريات والحقوق العامة  
وتوفير المنــاخ المالئم للعمل الجاد 
وانطالقا من دافع ذاتي لما فيه النفع 
العام وصالح المجتمع». واشار العوري 
الــى ا ن قضيتنا الفلســطينية مرت 
خالل مراحلهــا المختلفة بمنعطفات 
ومتغيرات متعددة اكسبتها خصوصية 
لثــورة  ا انطلقــت  فقــد  متنوعــة 
الفلســطينية مــن مبــدأ الدفاع عن 
الحقوق المشــروعة لشعبنا منتهجة 
في البداية الكفاح المســلح كوسيلة 
النتزاع الحقــوق ومع انتقال القضية 
الى مرحلــة جديدة بدخــول العملية 
التفاوضية وانشــاء السلطة الوطنية 
تــم البدء بانشــاء مؤسســات الدولة 
والعمــل علــى تطويرهــا وحمايتها 
وضمان استمرارية عملها بما يضمن 
توفير االجــواء المالئمة لالســتقرار 
وحمايــة الحقــوق والحريــات العامة 
ومما ينعكس ايجابا على توفير البيئة 
المشجعة على االستثمار وخلق فرص 
العمــل والقــدرة على تطويــر وبناء 
المؤسســات التعليمية والمؤسســات 
العامــة وبنــاء وتطوير المؤسســات 
االمنيــة والقضائية ووضــع االنظمة 
والقوانيــن لمحاربــة الفســاد المالي 
واالداري واالهتمام بالشباب ودعمهم 
باعتبارهــم مســتقبل هــذه االمــة 
والضامن ألمنها القومي باالضافة الى 

«شمس» و«جنيف» يعقدان مؤتمرا حول سيادة القانون وتحديات السلم االهلي الفلسطيني بالبيرة

المستشار العوري: المتغيرات التي تشهدها الساحة العربية
تؤثر على االمن القومي الفلسطيني والعكس صحيح

االهتمام بكافة المناحي االجتماعية 
واالقتصاديــة والثقافيــة والتعليمية 
االخــرى ممــا يســاهم فــي توفيــر 
العوامل االساسية لضمان جانب من 
االمــن القومي لهذه االمــة. وخلص 
العــوري الــى القــول: «ان التغييرات 
التي تشهدها الســاحة العربية تؤثر 
علــى االمــن القومــي الفلســطيني 
والعكس صحيح منوها الى ان القيادة 
الفلســطينية تقــوم بجهــد منقطع 
النظيــر لتحقيــق اهم ركائــز االمن 
القومي الفلسطيني من خالل انتزاع 
االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية 
كدولة مستقلة كامة السيادة تبسط 
ســيطرتها علــى اقليمهــا وحدودها 
وجوهــا وبحرها متمنيــا للمؤتمر ان 
يتعمــق فــي تحديد مفهــوم واضح 
وشــامل لالمن القومي الفلسطيني 
وتســليط الضوء على التحديات التي 
تواجهــه وبيــان الخطط والمشــاريع 

الالزمة للحفاظ على مرتكزاته».
 االحمد: االمن البشري قضية ذات 

طبيعة عالمية
والقــى الدكتور محمــد االحمد  كلمة 
مركزي شــمس وجنيف وقــال: «انه 
ظــل ينظر الى مفهــوم االمن لفترة 
طويلــة علــى ان امن حــدود الوطن 
من العدوان الخارجــي أو بأنه حماية 
القوميــة فــي السياســة  المصالــح 
الخارجيــة، أو بأنــه األمــن العالمــي 
بحــدوث حــرب نوويــة. ومــع انتهاء 
الحرب الباردة أضحــى هذا المفهوم 
غيــر ذي جــدوى في أذهــان معظم 
الناس الذين أصبحوا يعتبرون انعدام 
األمن يتأتى من المشكالت المتعلقة 
بالحياة اليومية أكثر مما ينشأ نتيجة 
الخوف من حدوث مشــكالت عالمية، 
وبالنسبة للكثيرين منهم أصبح األمن 
يرمز إلــى الحماية من خطــر الجوع 
والمرض والبطالة والجريمة والصراع 
االجتماعي والقمع السياسي والمخاطر 
البيئية». وأشار الى إن األمن البشري 
قضية ذات طبيعة عالمية وهو مهم 
للناس في كل مكان، األغنياء والفقراء 
على الســواء، حيــث ثمــة تهديدات 
مشتركة بالنسبة لجميع الناس مثل 
البطالة والمخدرات والجريمة والتلوث 
وانتهاكات حقوق اإلنسان، قد تختلف 
حدة هــذه المشــكالت من بلــد إلى 
بلد، لكن جميع هذه التهديدات تظل 
ظاهــرة متنامية. وقــال االحمد:  «ال 
يمكــن أن نحقــق تنمية مســتدامة 
وبنــاء مؤسســاتنا دون األخــذ بعين 
االعتبار بسط األمن وتوفير متطلباته 
األساسية،بحيث يتم حماية مصالحنا 
داخلياً وخارجياً، والحد من التهديدات 
المحدقة بنا». فاألمــن بهذا المعنى 
يمثــل احتياجــاً وطنيــاً فلســطينياً، 
ويحظى بالعناية واالهتمام من قبل 
الســلطة الفلســطينية ومؤسســات 
المجتمع المدنــي. وأوضح أن اإلرادة 
الفلسطينية، واإلدراك العميق ألهمية 
األمن لدى القيادة، واستيعاب دروس 
وتجربة الفترة الماضية،ساهمت في 
إعادة بناء األجهزة األمنية،التي حققت 
تقدماً ســريعاً وكبيراً على مســتوى 
األداء والسلوك،بعد أن وصلت الحالة 
األمنيــة لدرجة عالية مــن الفوضى، 
باتــت تشــكل فيــه تهديــداً لألمن 
الوطني، والنسيج الداخلي.فال يمكن 
لنا كفلسطينيين أن نتحدث عن األمن 
الوطني دون معرفة الظروف العالمية 
واإلقليميــة المحيطة،واالطالع على 
لتحديات،وكيفيــة  ا و لتهديــدات  ا
تعامل األطــراف القائمة على تنفيذ 
السياســة األمنية مع تلــك الظروف. 
مضيفا أن انعقــاد مؤتمرنا هذا يأتي 
إدراكاً لصعوبــة وتعقيــدات الســاحة 
الفلسطينية، والعقبات التي تعترض 
تحقيــق إســتراتيجية وطنية موحدة 

لألمــن في ظل اســتمرار االنقســام 
السياســي الداخلي، وتزايد اعتداءات 
االحتالل بحق شعبنا الفلسطيني. وهو 
أيضاً تتويج ألنشطة وفعاليات برنامج 
منتدى تعزيز سيادة القانون والحكم 
الصالح والتي هي عبارة عن سلســلة 
من اللقاءات الحوارية التي عقدها كل 
من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية 
على القوات المســلحة ومركز حقوق 
اإلنســان والديمقراطيــة «شــمس» 
والتــي جمعــت مؤسســات المجتمــع 
المدني من جهة والمؤسســة األمنية 
مــن جهة أخرى،ومن ثم تعقد لقاءات 
مشــتركة بيــن مؤسســات المجتمع 
المدنــي والمؤسســة األمنية في كل 
من محافظــات جنين،نابلس،رام اهللا 
والخليــل. وقال االحمــد: «ان فرض 
األمن وتطبيق ســيادة القانون يعني 
االنســجام والتوافق مع التشــريعات 
الوطنيــة والدوليــة وفــي مقدمتهــا 
القانون األساســي للسلطة الوطنية 
الفلسطينية، وبالتالي ال يمكن القبول 
أو مجرد الحديث عن تطبيق القانون 
إذا كانت هنــاك أي انتهاكات لحقوق 
اإلنسان ولحرياته العامة والخاصة». 
 وانتهــى االحمد الى القــول: «ومن هنا 
فإننــا نهدف من وراء هــذا المؤتمر إلى 
التأثير على صناع القرار، والسياســيين 
إلعالء المسألة األمنية وايالئها االهتمام 
الكافي وإلى تسليط الضوء على واحدة 
من أهم القضايا التي تشهد منذ سنوات 
عديدة نقاشــاً مطــوالً من قبــل خبراء 
القانون،إضافة إلى تبادل اآلراء والخبرات 
والمعلومــات بيــن المشــاركين الذين 

يلعبون دورا مهما في هذا المجال». 
«فريدريك» تعزيز الشراكة بين 

المواطن واالمن
والقــى روالنــد فريدريك مديــر مركز 
جنيــف كلمة : «اشــار فيهــا الى اهمية 
المؤتمــر والــذي يأتــي ضمــن اختتام 
مشروع نفذه المركز بالتعاون مع مركز 
شــمس حول الســلم االهلي وشاركت 
فيهــا االجهــزة االمنية وكافة شــرائح 
المجتمــع والــذي هدف باالســاس الى 
تعزيز الشراكة بين المواطن واالجهزة 
االمنية فــي اتخاذ القرارات في المجال 
االمني مشــيرا الى ان المشروع استمر 
عــدة شــهور فــي محافظات الشــمال 
والوسط مشيدا في ذات الوقت بتجاوب 
المؤسســة االمنية واالرادة السياســية 
بانشــاء اليات مســتدامة للتواصل بين 
االجهزة االمنيــة والمواطنين وتطبيق 

سيادة القانون». 
الجلسة االولى

وفي الجلسة االولى التي تولى الدكتور 
وليد الشــرفا عرافتهــا وكانت بعنوان 

الســلم االهلي بيــن ســيادة القانون 
والحقــوق والحريــات تحــدث كل من 
الدكتور جهاد الكسواني استاذ القانون 
في جامعــة القدس وخبيــر امني عن 
المفهوم الفلســطيني للقطاع االمني 
ونظرة نحــو المســتقبل, فيما تحدث 
الطيــراوي عضــو اللجنــة المركزيــة 
لحركــة فتــح ورئيــس مجلــس امناء 
االكاديمية الفلسطينية للعلوم االمنية 
عن مرتكزات وفلسفة القطاع االمني 
الفلسطيني , وتحدث المحامي شوقي 
العيسة مدير مركز انسان للديمقراطية 
وحقوق االنسان عن الحقوق والحريات 
العامــة والفردية في القطــاع االمني 
الفلسطيني واخيرا عقب الدكتور احمد 
ابو دية مدير عام اللجان في المجلس 
التشــريعي واســتاذ العلوم السياسية 
في جامعة بيرزيت على كافة القضايا 

والمحاور التي طرحها المتحدثون.
الطيراوي:عقيدة امنية موحدة 

للمؤسسة االمنية
وقال الطيــراوي:» ان هنالك عقيدة 
امنية ترســمها كل الدول في العالم 
وهدفها حماية االرض والشــعب من 
االخطار الخارجية والداخلية مشــيرا 
الــى انه عدا اســرائيل التي تشــكل 
خطــرا داخليــا علــى االمــن القومي 
الفلســطيني فــان هنالــك دوال لهــا 
مصالح فهي موجودة فهنالك تيارات 
العربيــة  والــدول  مؤيــدة الميــركا 
والغربية وتشكل مصالح لتلك الدول 
وتشــكل اخطارا علينا وهذه االخطار 
تنســف المصالح القومية مشيرا الى 
وجود العقيــدة االمنية في كل جهاز 
امنــي ولكننا بحاجة الــى بناء عقيدة 
امنية للمؤسسة االمنية ككل منوها 
الــى انه اليجــوز المحاصصة باالمن 
النــه يشــكل خطرا على المؤسســة 
االمنية فهي يجب ان تبقى للشــعب 
والوطــن وليس لهذا الجهــاز او تلك 
بمعنــى اخر يجب ان نبني مؤسســة 
امنيــة بعيدة عــن الحزبيــة ولذا تم 

انشــاء جامعــة االســتقالل التي لها 
وال  االمنيــة  بالتخصصــات  عالقــة 
تنافــس الجامعــات المحليــة في اي 

تخصصات اخرى.
 العيسة: االجهزة االمنية حاولت 

تجاوز اخطائها
وقال العيسة:» ان االجهزة االمنية في 
بداية اقامة السلطة الوطنية تشكلت 
من مناضلين وليسوا مهنيين بالتالي 
وقعت العديد من االختراقات واالخطاء 
القانونية واضرت بحقوق المواطنين 
كما وانه لم يكن قانونا واضحا ينظم 
عمل االجهزة االمنية ويحدد العالقة 
مع المواطنين وكل جهاز كان يتصرف 
مع المواطنين دون اجراءات قانونية 
بمعنى ان المرحلة االولى لتأســيس 
االجهزة االمنية كانت خطيرة ومسيئة 
للمواطنين وبالتالي تضررت العالقة 
المواطــن واالجهــزة االمنيــة  بيــن 
خاصة فــي ظل غيــاب الرقابة على 
اداء وعمــل االجهــزة االمنيــة اال ان 
االجهــزة وبعــد االنتفاضــة الثانيــة 
تنبهت لهذه المسألة وبدأت بتنظيم 
دورات تدريبية لالفراد العاملين في 
االجهــزة وبالتعاون مع المؤسســات 
الحقوقيــة واالنســانية ولكن احداث 
غزة االنقســام الذي حــدث اثر على 
هذا التوجه لالجهزة االمنية وبالتالي 
فان تصرفــات تلك االجهزة وبخاصة 
في قطــاع غزة عاد الى المربع االول 
واصبــح الوضــع هنــاك اســوأ. وفي 
الجلســة الثانية للمؤتمر والتي كانت 
بعنوان سيادة القانون واالمن القومي 
في فلسطين تحدث عدد من القيادات 
السياسية واالمنية واالكاديمية حول 
االســتراتيجية االمنية الفلســطينية 
وحداثــة التجربــة وشــمولية الرؤيــا 
وسيادة القانون بين المفهوم االمني 
والحقــوق والحريات العامة وتحديات 
القطاع االمني الفلسطيني ومفهوم 
المجتمــع المدنــي لســيادة القانون 

والسلم االهلي.

وفد من  ركن المرأة التابع لبلدية قلقيلية يزور بلدية نابلس

«االسالمية» وبرنامج األمم المتحدة
االنمائي يوقعان اتفاقية تعاون

خالل ندوة نظمها مركز «مدار»

مختصون بالشؤون اإلسرائيلية يقللون
من تأثير الثورات العربية على إسرائيل 

رام اهللا - وفا- قلّل مختصون في الشأن اإلسرائيلي، امس 
األربعاء، من تأثير الثورات العربية الســريع، على التعامل 

مع إسرائيل في المرحلة القصيرة والمتوسطة المقبلة.
وقــال المختصون في نــدوة نظمها المركز الفلســطيني 
للدراسات اإلسرائيلية ”مدار“، تحت عنوان: ”إسرائيل وربيع 
العرب“، إن الدول العربية المجاورة إلسرائيل والتي تشهد 
ثــورات في المرحلــة الحالية وتغيرات جذريــة، لن تكون 
قادرة على لعب دور فاعل في المنطقة على المدى القصير 

والمتوسط، النشغالها بشؤونها الداخلية.
وقال الباحثان المختصان في الشــأن اإلســرائيلي أنطوان 
شلحت ومهند مصطفى، إن التنظيمات اإلسالمية أيضا لن 
يكون لها دور أو موقف واضح في التعامل مع إسرائيل في 
المرحلة المقبلة، وخصوصا حركة اإلخوان المســلمين في 
مصــر، والتي يتوقع أن تكون براغماتية بشــكل كبير في 
التعامل مع إســرائيل، وسوف تبقي على معاهدة السالم 
اإلســرائيلية المصرية في حال وصولها إلى ســدة الحكم، 

مع تجميد العالقات مع إسرائيل.
وقال المتخصص في الشــأن اإلســرائيلي والمحاضر في 
جامعــة حيفا مهند مصطفى، إن هذا الموقف المتوقع من 
قبل اإلســالميين يأتي على خلفية رغبتهم في المحافظة 
على عالقة طيبة مع األميركيين، بهدف مواصلة الحصول 

على المساعدات األميركية السنوية المقدمة لمصر.
وأكــد مصطفى، أن إســرائيل تنظر إلى الثــورات العربية 
مــن خالل ثالثة أبعاد، وتتعاطى معها على أســاس البعد 
السياسي للثورات العربية، والبعد األمني والبعد الفكري، 
وهــي ترى أن الثورات العربية يمكن أن تعزز دور القاعدة 

فــي الدول المحيطة فيها، بعــد هروب المئات من عناصر 
القاعدة من الســجون إثر سقوط األنظمة، وهو متناقض 
مع الرؤية الغربية للثورات العربية في أنها ستوصل الدول 
العربية إلى الديمقراطية، في حين ترى إسرائيل أن الدول 

العربية غير جاهزة للديمقراطية في الوقت الحالي.
وأشــار إلى أن ردة الفعل اإلسرائيلي على الثورات العربية 
يمكن أن تقسم إلى قسمين، األول امتاز بالذهول والصمت 
واالرتبــاك فــي التعامل مع هــذه الثــورات، بالتزامن مع 
ثورتــي مصر وقبلها تونس، والثانــي طريقة التعامل مع 
هذه الثورات، فيجري حاليا، ومن خالل تحليل دقيق لهذه 
الثورات، للخروج بأفضل الســبل والسيناريوهات للتعامل 

معها.
من جانبه، عرض الباحث المتخصص أنطوان شلحت، أهم 
المقاالت والتقرير اإلسرائيلية التي تحاول أن تحلل الثورات 
العربية، وقال: إن المستشرقين اإلسرائيليين هم أكثر من 

كتب عن الثورات العربية.
وأضاف شــلحت، أن إســرائيل تهتم بشكل كبير بالثورات 
العربية، خصوصا ما يجري في سوريا، بعد أن انتهت الثورة 
في مصر إلى حد ما بســيطرة الجيش على الدولة، وعدم 

االنجرار إلى أي حالة فوضى كانت متوقعة في السابق.
وأضاف، أن إســرائيل أطمأنــت إلى ما يجري في مصر إلى 
حــد ما بعد أن أيقنــت أن النظام الجديد لــن يلغي اتفاق 
الســالم الموقــع بين الجانبيــن، والذي كانت تســتخدمه 
إســرائيل لتحييــد مصر في تعاملها مــع العرب، خصوصا 
في الحرب اإلســرائيلية األخيرة على جنوب لبنان وبعدها 

على قطاع غزة.

غــزة – الحياة الجديــدة - جرى في 
قاعــة االجتماعــات العامــة بمبنــى 
اإلدارة وأعضــاء هيئــة التدريس في 
الجامعــة اإلســالمية بغــزة توقيــع 
اتفاقيــة تعــاون بين برنامــج األمم 
المتحدة اإلنمائي –برنامج مســاعدة 
الشعب الفلســطيني وكلية الشريعة 
والقانــون بالجامعة ووقــع االتفاقية 
عن برنامــج األمم المتحدة اإلنمائي 
ساشــا جرومان –مدير مكتب برنامج 
األمم المتحــدة اإلنمائي بغزة، وعن 
كليــة الشــريعة والقانــون األســتاذ 

الدكتور ماهر الحولي –عميد الكلية. 
وتأتي االتفاقية ضمن برنامج يرعاه 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي –

برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني 
يعرف بـ «دعم دور القانون وتسهيل 
الوصول إلى العدالة»، وتفضي بنود 
االتفاقيــة إلــى تعــاون البرنامج مع 
الكلية من خالل إنشاء عيادة قانونية 
بالجامعــة، وتهــدف االتفاقيــة إلــى 
تقوية وتعزيز التعليم القانوني، من 
خالل تزويــده بالمعلومات القانونية 
واألجهــزة الالزمة، واتفــق الطرفان 

على ســبل متابعة تنفيــذ االتفاقية. 
ووصف جرومان المشــروع بأنه فريد 
مــن نوعه، وذكــر أن إنشــاء العيادة 
القانونية يأتي لتقديم العون للجامعة 
والطلبة إلى جانب الخدمات للشرائح 
الضعيفــة في المجتمــع، وأوضح أن 
العيــادة القانونيــة ســتوفر الفرصة 
لطلبة القانون لالنخراط في األعمال 
المجتمعية، ولفت السيد جرومان إلى 
أن العيادة ستسهم في تقديم خدمات 
تعليمية في غزة، وســتعزز منظومة 

حقوق اإلنسان.

غزة: المعهد الفلسطيني يعلن أسماء الفائزين 
في مسابقة أفضل عمل إعالمي في قضايا المرأة

غــزة – الحيــاة الجديــدة – عبــد الهادي عــوكل - أعلن 
المعهد الفلســطيني لالتصال والتنمية، أمس، عن أسماء 
الفائزين في مســابقة أفضل عمــل إعالمي للمرأة ضمن 
مشــروع «تعزيــز قضايا المرأة في اإلعــالم المحلي» في 
فئــات الصحافــة المكتوبة، االذاعية، الصــورة الصحفية، 
التلفزيونية، والكاريكاتور. وحصل الصحفي سيد إسماعيل 
علــى الجائــزة األولى في فئــة الصحافــة المكتوبة. فيما 
حصلت على الجائزة الثانية ســمر الدريملي في التحقيق 
الصحفي، واحتــل المركز الثالث الصحفية مشــيرة الحاج 
توفيــق على تحقيق صحفي. وفي فئة الصحافة اإلذاعية 
احتلت الصحفية سامية الزبيدي المركز األول عن تحقيق 
اذاعي، بينما حصد الصحفــي خالد عودة المرتبة الثانية 
علــى موضوع اذاعي، أما المركــز الثالث كان من نصيب 
الصحفي أيمن دلــول في موضوع اذاعي. وحجب المعهد 
الفلسطيني لالتصال والتنمية جوائز الصحافة التلفزيونية 
والصحافة المصورة بشــكل كامل، فيما حجب الجائزتين 

األولــى والثانية مــن فئة الصحافــة الكاريكاتور وحصلت 
على المرتبة الثالثة فيها رسامة الكاريكاتير عبير جبريل.

وأعلن المعهــد عن قيمة الجوائز لكل فئة من الفئات الخمس 
وهي ألف دوالر أميركي للمركز األول، وخمسمائة دوالر للفائز 
الثانــي، أما الفائز الثالث يحصل علــى جائزة بقيمة ثالثمائة 
دوالر أميركي. وقالت الصحفية سماح النملة في كلمة المعهد 
الفلسطيني لالتصال والتنمية « نأمل أن يمثل المشروع نقطة 
بدايــة وانطــالق على رغم كونــه الفعاليــة الختامية الختتام 
«مشروع تعزيز قضايا المرأة في اإلعالم المحلي»، والذي نفذه 
المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية على مدى األشهر السبعة 
الماضية بتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ برنامج 
مساعدة الشعب الفلسطيني (PAPP/UNDP) برنامج مساعدة 
الشــعب الفلسطيني». وعبر باســم ناصر ممثل عن البرنامج 
في غزة، عــن تقديره للجهود المبذولة من أجل تعزيز قضايا 
المرأة في اإلعالم مشــيراً إلى أهمية االعالم واالعالميين في 
تعزيز قضايا المرأة لتحسين صورتها في المجتمع الفلسطيني.

نابلــس – الحياة الجديدة –  التقى  
د.حافــظ شــاهين نائــب رئيــس 
بلديــة نابلــس ود.ماجــدة فضــة 
عضــو المجلــس البلدي وفــدا من 
موظفــات بلديــة قلقيليــة ومركز 
ركــن المــرأة التابــع للبلديــة في 
زيــارة رســمية للتعــرف واالطالع 
علــى نشــاطات مركز ركــن المرأة 
التابع بلدية نابلس. ورحب شاهين 
بالوفد، معتبرا الزيارة هامة لتبادل 
الخبرات بين مركز ركن المرأة التابع 

لبلديــة نابلس ومركــز ركن المرأة 
التابــع لبلدية قلقيليــة، وأضاف أن 
المجلس البلدي أولى اهتماماً كبيرا 
وعمــل على دعم مركز ركن المرأة 
منــذ اليــوم االول لتأسيســه كونه 
يهتم بشــريحة كبيــرة ومهمة في 
المجتمــع كما عبر عــن فخر بلدية 
نابلس بانجازات المركز، الذي بات 
قــدوة لبلديات أخرى. ورحبت رفيف 
ملحس مديــرة مركز ركــن المرأة 
بنابلس بالوفد وقدمت شرحا موجزا 

عن نشــاطات المركز بشــكل عام 
وخاصة عرض األزيــاء األخير الذي 
أقامه المركز والذي يعتبر من اهم 
النشاطات التي قام بها المركز في 
الفتــرة األخيــرة. واشــتمل برنامج 
الزيارة على زيارة مركز ركن المرأة 
وجولة في البلدة القديمة في مدينة 
نابلس وزيارة حديقة ســما نابلس 
ومنطقة وادي الباذان شرق المدينة.

متحدثون في المؤتمر.
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