محليــات

معظمهم من األطفال

مجمع إسعاد الطفولة ينفذ أنشطة متنوعة مبشاركة آالف الزوار

رصد انواع من الطيور العابرة
من اوروبا شمال الضفة الغربيه

نابلس  -مراسل ے – شهد شمال الضفة الغربية أع��دادا وانواعا عديدة من الطيور
َ
بحثا عن الدفء  ،وقال الدكتور وليد
املهاجرة من اوروبا والعابرة فوق فلسطني الى افريقيا
باشا اخلبير في التنوع احليوي واألستاذ في كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح
الوطنية بأنه رصد العديد من الطيور لهذا العام بشكل مميز من حيث العدد والنوع في
سهول عرابة في محافظة جنني وبينها العقاب األسفع (املنقط) الصغير بني األعداد الكبيرة
لطائر النورس التي حتلق فوق مكب زهرة الفنجان وكذلك احلدأة السوداء والتي تعتبر من
الطيور دائمني العبور للمنطقة.
وأضاف د .الباشا انه لوحظ في حقول مزارع الدخان متيز هذا العام بأعداد كبيرة من طائر
القطا ،وبإمكان من يراقب الفضاء وأسالك الكهرباء املمتدة على طول الطريق بني نابلس وجنني
ان مييز طائر الوروار اجلميل.
وعبر عن أمله بأن تأخذ وزارة السياحة على عاتقها تطوير العمل على السياحة البيئية
والتي متيز محافظة جنني عن غيرها من محافظات الوطن ملوقعها املميز والتنوع احليوي
الكبير فيها.

جمعية كفر سابا
تنظم يوما طبيا مجانيا

اخل�ل�ي��ل -غيث غيث  -ال يبخل مجمع
إسعاد الطفولة على أطفاله وزواره باحتوائهم
في أحضانه ،كما أنه استقبل في شهر تشرين
ال�ث��ان��ي امل��اض��ي األالف م��ن ال� ��زوار املرتادين
للمجمع بشكل دائم ،وقدم لهم أفضل اخلدمات
م��ن أج��ل راح�ت�ه��م ،ويعتبر إس�ع��اد الطفولة
متنفسا لألهالي واألطفال في املدينة ،كما أنه
يتميز بأنشطته املتنوعة من خالل تقدميها
للشباب واألطفال واألهالي.
استقبل املجمع العديد من املدارس ورياض
األط �ف��ال م��ن امل��دي�ن��ة ،كما احتضن رحالت
امل ��دارس اخلارجية م��ن بيت حل��م ،رام الله،
نابلس ،جنني ،قلقيلية والعديد من املدن
املختلفة ،حيث متتع الطلبة بألعاب "التلي
ماتش" و لعبة البارشوت واأللعاب التعليمية،
باإلضافة إلى العروض السينمائية لألطفال
م��ن خ�لال تقدمي أف�لام ال�ك��رت��ون املتنوعة،
والعروض املســـرحية الترفيهية الهادفة ،وال
ننسى الفترة املسائية التي تبتهج بالعائالت
في احلديقة اخلارجية وترتسم اإلبتسامة
على شفاه كل من يدخل هذا املجمع.
تعتبر املكتبة من أهم األقسام في املجمع،
ملا تعكس من أهميتها لألطفال ،حيث قدمت
نشاطات مختلفة مثل رواية القصص الهادفة
والكتابة اإلبداعية والرسم على وجوه األطفال
والعديد من األنشطة األخرى ،وتستفيد منها
امل��دارس احمللية التي ترتادها بشكل يومي
وم �ت��واص��ل ،وت�ل�ع��ب امل�ك�ت�ب��ة دور ًا ه��ام� ً�ا من
الناحية النفسية ،من خالل تنفيذ متارين
االسترخاء والتركيز واإلحماء ،وإخراجهم من
ضغوطات احلياة ،واإلرتقاء باملستوى الفكري
والذهني لألطفال وتخريج نشئ واعد مثقف
قادر على حتمل املسؤولية.
ظهر باآلونة األخيرة التطور امللموس في
عالم التكنولوجيا الذي ال يستغني عنه أحد،
وفي إسعاد الطفولة أصبح من الطبيعي أن
ترى األطفال يقبلون على استخدام احلاسوب
ً
باقة من
بشكل دائم ومتواصل ،كما أنه أعد
الدورات املتنوعة التي يستفيد منها األطفال

وط�لاب امل��دارس وتلبي حاجاتهم العصرية
ال �ت��ي ت�ن�س�ج��م م��ع احل ��داث ��ة وحت��اف��ظ على
األصالة ،منها أساسيات الكمبيوتر ودورات
الرسوم املتحركة "األنيميشن" ،وكان لربات
ال�ب�ي��وت حصتهن ف��ي ع��ال��م التكنولوجيا،
وذل���ك ب��إن�خ��راط�ه��ن ف ��ي دورات احلاسوب،
التي هن بأمس احلاجة إليها ،ليلحقن بركب
ً
ومحاولة جلسر الهوة بينهن وبني
التكنولوجيا
جيل األبناء.
واستقبل امل�س��رح العديد م��ن املؤمترات
اجلامعية وامل��درس �ي��ة ،وال��ن��دوات الثقافية
والدينية املختلفة ،باإلضافة إلى العروض
امل�س�ـ�ـ�ـ��رح�ي��ة امل �ت �ن��وع��ة واحل� �ف�ل�ات اخلاصة
ب��ري��اض األط �ف��ال ،كما ان��ه يستقبل بعض
ا ل �ف��رق الغنائية والفلكلورية واملوسيقية
احمللية منها واخلارجية.
وق� ��دم امل �ج �م��ع دورات� � ��ه اخل��اص��ة لطالب
وطالبات اجلامعات في املدينة ،التي حتمل
عنوان "املهارات احلياتية" ،والتي يستفيد
منها الطالب اخلريجون ،وذل��ك عن طريق
ت �ق��دمي امل��واض �ي��ع امل�ه�م��ة ل �ه��م ،م�ث��ل مقابلة
العمل ،السيرة الذاتية ،العمل اجلماعي ،دور
الشباب في احلياة العامة ،اإلتصال والتواصل،
إتخاذ القرار ،إدارة الوقت والتفوق الدراسي،
التي تعكس أهمية واض�ح��ة وح��اج��ة ُملحة
للطلبة اخلريجني ،من أجل تسويق أنفسهم
في ميدان العمل.
ويعتبر تعليم األطفال من أهم أولويات
ومنهجية إسعاد الطفولة ،التي يسعى من
خالل برامجه إلى حتسني مستوى التحصيل
األكادميي لدى األطفال ،خاصة في القراءة
وال �ك �ت��اب��ة ،ح�ي��ث ي�س�ع��ى امل�ج�م��ع لتجسيد
التعليم بحلة ج��د ي��ة يتضمن األساليب
التربوية املتنوعة ،شملت التعليم من خالل
اللعب واملساعدة في حل الواجبات املدرسية،
وتطوير مستوى الفهم واإلستيعاب من خالل
أل �ع��اب ترفيهية ذه�ن�ي��ة ت�لام��س صعوبات
التعلم لدى األطفال ،حيث طرأ حتسن ملموس
على نتائج األطفال في مدارسهم.

ً
حاضرة
وكانت الزاوية الرياضية والفنية
في إسعاد الطفولة ،من خالل تدريب مجموعة
من األطفال على مهارات كرة القدم ،إضافة إلى
الرسم واألشغال اليدوية التي أبدع األطفال
في ممارستها التي تبلورت بتخيالت أحالم
األط �ف��ال بالتعبير عنها ب��ال��رس��م وبالعمل
اليدوي ،حيث يشرف على تنفيذها مجموعة
من املتطوعني واملتطوعات.
ووقد مت جتهيز قسم جديد في مجمع إسعاد
الطفولة ،خاص بشباب اجلامعات واملتطوعني،
ويتكون من قاعة محاضرات وقاعة إجتماعات
باإلضافة إلى قسم تكنولوجي متطور يحتوي
ع�ل��ى أج �ه��زة كمبيوتر ح��دي �ث��ة ،ي �ه��دف إلى
تنمية إبداعات الشباب من خالل إنخراطهم
في ال��دورات املنوي إقامتها ،وحشد طاقاتهم
وتبني أفكارهم ومبادراتهم.
من جانبه ،وحت��دث رئيس بلدية اخلليل
خالد العسيلي عن طبيعة إنشاء مجمع إسعاد
الطفولة ،وعن أهم أهدافه ،التي كان أبرزها
رفع املستوى الثقافي والتعليمي لدى األطفال
والشباب ،وكذلك العمل على تنمية املواهب
واإلبداعات التي ميتلكها األطفال والشباب،
وق� ��ال" :ان ب�ل��دي��ة اخل�ل�ي��ل ت�ع�م��ل اآلن على
افتتاح املركز الفلسطيني الكوري ،الذي سوف
ً
منبعا لإلبداع في مدينة اخلليل ،إضافة
يكون
إلى العديد من املراكز املجتمعية التي أجنزتها
البلدية خ�لال السنوات املاضية مثل مركز
تنمية مواهب جيل املستقبل ومركز طارق بن
زياد املجتمعي.
وحتدث مدير املراكز واألنشطة في بلدية
اخلليل محمود أبو صبيح ،عن طبيعة األنشطة
التي تقدمها مراكز بلدية اخلليل ،وحتديد ًا
مجمع إس�ع��اد الطفولة ال��ذي ُيعتبر مقصد ًا
لكثير م��ن ال�ع��ائ�لات وامل��ؤس �س��ات واجلامعات
وامل��دارس املستفيدة منه ،س��واء على مستوى
ً
موضحا أن املجمع مبرافقه
املدينة أو خارجها،
من حدائق وأقسام ومسرح ومختبر حاسوب
وم�ك�ت�ب��ات ،مفتوحة أم ��ام امل��رت��ادي��ن وال ��زوار
باملجان.

دورة تدريبية في جنني ضمن مشروع
تعزيز دور منظمات املجتمع املدني
جنني -ع�ل��ي س�م��ودي  -افتتحت الهيئة
االستشارية الفلسطينية لتطوير املؤسسات
غير احلكومية ( )PCSدورة تدريبية ملجموعة
م��ن احمل��ام�ين ومحاميات بالتعاون م��ع كلية
احلقوق في اجلامعة العربية االمريكية ونقابة
احملامني في محافظة جنني.
وأفاد رئيس الهيئة النائب شامي الشامي
ان ال��دورة التدريبية تاتي في اط��ار مشروع
تعزيز دور منظمات املجتمع املدني في االصالح
الدميقراطي وحقوق النسان والرقابة الذي
ت �ن �ف��ذة ال�ه�ي�ئ��ة االس �ت �ش��اري��ة ف��ي محافظة
جنني وبتمويل م��ن امل��رك��ز ال��دول��ي لقوانني
منظمات املجتمع املدني  ،INCLوالذي يهدف
ال��ى املساهمة ف��ي تعزيز دور املجتمع املدني

ف��ي االص�ل�اح ال��دمي�ق��راط��ي وح �ق��وق االنسان
مب��ا ينسجم وال �ق��وان�ين احمل�ل�ي��ة والوطنية
واالق�ل�ي�م�ي��ة م��ن اج��ل ب �ن��اء ع�لاق��ات سليمة
وم �ت��وازن��ة م��ا ب�ين منظمات املجتمع املدني
وال�س�ل�ط��ة التنفيذية م��ن اج��ل خ�ل��ق حالة
من التكامل والتنسيق بني مكونات املجتمع
الفلسطيني .ويشارك في ال��دورة التدريبية
 25محاميا ومحامية ،حيث سيركز التدريب
على التعريف بالقوانني ا ل�ت��ي تنظم عمل
اجلمعيات واملؤسسات االهلية الفلسطينية
وخصوصا القوانني املعمول بها في السلطة
الوطنية الفلسطينية والقوانني االقليمية
والدولية ذات الصلة ،هذا باالضافة الى مهارات
الرصد والتوثيق لالنتهاكات التي تتعرض لها

موسسات املجتمع املدني من اجل متابعتها مع
اجلهات الرسمية.
وذك���ر ال �ن��ائ��ب ال �ش��ام��ي ،ان ه ��ذا املشروع
سيعمل على تعزيز العالقة ما بني مؤسسات
املجتمع ا مل��د ن��ي والسلطة التنفيذية حيث
تسعى ال� ��دورة التدريبية ال��ى رف��ع مستوى
الوعي في قانون اجلمعيات والهيئات االهلية
الفلسطينية رقم ( )1لعام 2000م ،من قبل
اط��راف العالقة في املجتمع املدني والسلطة
التنفيذية سيما وزارة الداخلية واالجهزة
االمنية هذا باالضافة الى املعرفة بالقوانني
الناظمة لعمل اجلمعيات ومؤسسات املجتمع
املدني ودوراملؤسسات احلكومية في التعامل
مع مؤسسات املجتمع املدني.

نابلس -غسان الكتوت -الرواد للصحافة واإلعالم  -نظمت جمعية كفر سابا اخليرية في مخيم
بالطة يوما طبيا مجانيا لألطفال والنساء ،حتت رعاية شركة بير زيت لالدوية.
وأش��رف على اليوم الطبي الذي اقيم في مقر اجلمعية وعيادة الدكتور رامي جبر ،طبيب
األطفال الدكتور مهند رض��وان ابو رزق واخصائي النسائية الدكتور مجدي ذوق��ان ،ومت توزيع
االدوية الالزمة على املرضى مجانا.
وشكرت الهيئة االدارية للجمعية األطباء املشاركني في اليوم الطبي وشركة بير زيت لالدوية،
مؤكدة نيتها اقامة ايام طبية اخرى بتخصصات مختلفة.

ورشة عمل في نابلس
حول "أسرار التفوق الدراسي"

جنني -علي سمودي  -تشهد العديد
من البلدات والقرى وامل��دن في فلسطني
تطورا ونهوضا لم يسبق له مثيل على
ص��ع��ي��د ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل���دم���ات
احلياتية واملشاريع الرائدة التي تترجم
ص������ورة احل�������راك ال������ذي مي���ك���ن تلمسه
ف��ي ارج����اء م��ت��ع��ددة م��ن ال��وط��ن ،يعزوه
الكثيرون ال��ى تبني البلديات لبرنامج
التخطيط االستراتيجي التنموي الذي
قلب املعادلة ،الن احل��راك املستمر وغير
املسبوق كان تاثيره االفضل على املواطنني
ف��ي مختلف م��ج��االت احل��ي��اة ،فاهتمام
ال��ب��ل��دي��ات ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط االستراتيجي
التنموي ب��دا واض��ح��ا على معالم املدن
والقرى الفلسطينية ،ولم يعد يقتصر
دور البلديات في توفير امل��اء والكهرباء
لسكانها ،فاملشاريع االستثمارية بدت أيضا
جزءا من مهماتها ،وزد على ذلك املشاركة
املجتمعية ألهالي القرى واملدن في عملية
التنمية التي تنفذ في بلداتهم ،وهذا
األمر بالطبع لم يكن ليحدث في السابق
ح�ين ك���ان ح���ال ال��ب��ل��دات الفلسطينية
يتسم بضعف املشاركة املجتمعية.

اسباب ومعطيات

وم�������ن واق��������ع امل����ت����اب����ع����ة واالش����������رف،
ي��ع��زو ال��ك��ث��ي��رون ض��ع��ف امل����دن والقرى
الفلسطينية في القدم إلى العديد من
األسباب التي يفسرها مدير مؤسسة -
(- ABC Consultingش��رك��اء في بناء
ال���ق���درات) األس��ت��اذ وض���اح عبد السالم
ب��ت��ردي ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي للبلديات
وامل���ج���ال���س ،وال�����ذي ح���ال دون مقدرتها

على مد بلداتها باحتياجاتها املتنوعة،
وبالطبع س��اه��م ال��واق��ع السياسي الذي
ت���واج���ه���ه ف��ل��س��ط�ين ف���ي ع��رق��ل��ة حركة
التقدم والنمو في كافة أرجائها ،فكان
ل�لاح��ت�لال اإلس��رائ��ي��ل��ي دورا ك��ب��ي��را في
هدم البنية التحتية ألكثر من مرة في
الكثير من البلدات الفلسطينية ،وعرقلة
مسيرة التعليم فيها بقصف امل���دارس،
وتدميرها ،وغيرها من األساليب التي ال
ميكن حصرها ،وما زالت العديد من املدن
والقرى إلى يومنا هذا تفتقر إلى شبكة
م��ي��اه وك��ه��رب��اء ،وال يتوفر فيها مدارس
للمرحلة الثانوية ،وال تتواجد فيها نواد
أو مؤسسات للشباب أو النساء أو األطفال،
ويعيش أهلها في واقع صعب.

تغيير كبير

ومن وجهة نظر عبد السالم ،فان هذا
احلال عصفت به منذ فترة قريبة موجة
من التغيير التي حملها صندوق تطوير
وإقراض البلديات ،والذي يهدف إلى دعم
البلديات واملجالس القروية في فلسطني
من أجل وضع خطط تنموية إستراتيجية
ل���دراس���ة واق����ع ال��ب��ل��دات الفلسطينية،
وحتديد احتياجاتها القادمة ،وجتميع
الطاقات والكفاءات ،وتشخيص املجاالت
املتعلقة بكافة قطاعات التنمية ،وذلك
لالرتقاء باملناطق الفلسطينية إلى مستو
أف��ض��ل ف��ي امل��ج��االت كلها ،ه��ذا التغيير
املفاجئ ال��ذي لم تكن تتوقعه البلدات
الفلسطينية جاء ليسد حاجاتها ويروي
ظمأها بتخطيط استراتيجي يرفع من
شأنها ويحدث انقالبا على حالها.

اهمية املشاركة املجتمعية

ويرى مدير مؤسسة "شركاء في بناء
ال���ق���درات" ،ان امل��ش��ارك��ة ال تقتصر على
مشاركة املواطن في فحص االحتياجات
بل تتعدى ذل��ك إل��ى مراحل التخطيط
والتصميم والتنفيذ واملتابعة والتقييم،
م��وض��ح��ا أن امل��ش��ارك��ة املجتمعية تقلل
من الفساد داخ��ل املجتمع ،بحيث تكون
املشاريع املنفذة على أرض الواقع هي من
أفكار املواطنني الذين ينخرطون في كل
خطوة م��ن خ��ط��وات وض��ع امل��ش��روع املراد
تنفيذه ،مما يزيد من الشفافية واملساءلة
في املجتمع ،وهذا أيضا بدوره يزيد من

"شمس" يعقد ورشة عمل في قلقيلية
حول "حرية الرأي والتعبير والصحافة"

جنني ،قلقيلية  -علي سمودي  -عقد مركز
حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" ورشة
عمل حول "حرية الرأي والتعبير والصحافة"
ف��ي كلية ال��دع��وة اإلس�لام �ي��ة ف��ي قلقيلية،
وذل��ك ضمن أنشطة م�ش��روع تعزيز مفاهيم
حقوق اإلنسان واحلكم الصالح لطلبة كليات
الشريعة في اجلامعات الفلسطينية بدعم
من مؤسسة املستقبل.
وح� �ض ��ر ال� ��ورش� ��ة ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال ��دع ��وة
اإلسالمية في قلقيلية الدكتور سعد رستم
وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية
للكلية والعديد من وطالب وطالبات الكلية،
ً
مرحبا
وافتتح ال��ورش��ة ال��دك�ت��ور عمر رح��ال
باحلضور ،ومعرفا في املركز وبأهداف املشروع.
من جانبها ،قالت الناشطة احلقوقية فداء
البرغوثي" :ان حرية ال��رأي والتعبير ميكن
تعريفها ب��احل��ري��ة ف��ي التعبير ع��ن األفكار
واآلراء ع��ن طريق ال�ك�لام أو الكتابة أو عمل
فني ب��دون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن
ال ميثل طريقة ومضمون األفكار أو اآلراء ما
ميكن اعتباره خرقا لقوانني وأع��راف الدولة
أو امل�ج�م��وع��ة ال�ت��ي سمحت ب�ح��ري��ة التعبير
ويصاحب حرية الرأي والتعبير على األغلب
بعض أن��واع احلقوق واحل��دود مثل حق حرية
وحرية`Ìi`ÊÜÌ
ÊÌ iÊ`iÊÛiÀÃÊvÊ
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فانه يعتبر من القضايا الشائكة واحلساسة
إذ أن احل��دود التي ترسمها ال��دول أو املجاميع
املانحة لهذه احلرية قد تتغير وفقا للظروف
األمنية والنسبة السكانية لألعراق والطوائف
والديانات املختلفة التي تعيش ضمن الدولة
أو املجموعة وأحيانا قد تلعب ظ��روف خارج
نطاق الدولة أو املجموعة دورا في تغيير حدود
احلريات ".واضافت ان حق الرأي والتعبير من
أهم احلقوق املدنية والسياسية ،والتي تناولها
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدولي
اخل��اص باحلقوق السياسية واملدنية وغيابه
أو تقييده يتسبب في تعرض بقية احلقوق
إلى االنتهاك ،حيث أن عدم قدرة األفراد على
إبداء الرأي في املسائل العامة ال يساعد األجهزة
احلكومية على كفاءة األداء والقيام بواجباتها
التي نص عليها القانون كما أن حرية الصحافة
يجب حمايتها وال يجوز التعدي عليها في
مجتمع حر.
ب��دوره ،ش��دد الدكتور رستم على األهمية
التي حتتلها حرية الصحافة في روح النظام
الدميقراطي ،وقال" :آن هذا ال يعني أبد ًا أنها
مطلقة ،كونها تعد من احلريات التي يتعدى
أثرها الفرد إلى املجتمع وإلى السلطة ،فاألصل
املستقر عليه ف��ي األنظمة القانونية أن��ه ال
ميكن أن تكون هذه احلرية مطلقة بال قيد
وإال انقلبت إل��ى فوضى ،وحملت في طياتها

البغي وال��ع��دوان على ك�ي��ان ال��دول��ة ،وه��و ما
من شأنه أن يفضي إل��ى إنكار مبدأ التنظيم
االجتماعي وجدواه .لهذا الغرض وجب تنظيم
هذه احلرية دون أن يؤدي ذلك إلى نقضها أو
االنتقاص منها" .
وفي نهاية اللقاء ،أوصى املشاركون بضرورة
اح �ت��رام احل��ري��ات اإلع�لام �ي��ة وال�ت�ع��ام��ل مع
اإلع�لام على أنه سلطة رابعة تقوم مبراقبة
األداء ،وت��رك �ي��ز وس��ائ��ل اإلع �ل�ام احلكومية
واملستقلة على القضايا احلقيقية للمواطن
وه �م��وم��ه وم �ش��اك �ل��ه ،وق �ي��ام وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
املختلفة بتطبيق املعايير الدولية لإلعالم
في نشاطها ،وإص��دار قانون جديد للصحافة
مبا يدعم من حرية ال��رأي والتعبير ،وإلغاء
القيود على الصحافة والنشر ف��ي القوانني
الفلسطينية ،وبضرورة احلفاظ على معايير
امل�ه�ن�ي��ة وال�ش�ف��اف�ي��ة واحل �ي��ادي��ة ف��ي عرض
ال �ب��رام��ج احل ��واري ��ة واألخ� �ب ��ار والتحليالت
وال�ت�ق��اري��ر الصحفية ،والبعد ع��ن االنحياز
مل �س��ائ��ل وق �ض��اي��ا خ�ل�اف �ي��ة ،ح �ت��ى ال تفقد
ت �ل��ك ال��وس��ائ��ل ث �ق��ة ال �ش �ع��ب الفلسطيني،
وت��دف �ع��ه مل �ت��اب �ع��ة ق� �ن ��وات وص �ح��ف عربية
ودول �ي��ة ،وااله�ت�م��ام ب� ً
�دال م��ن ذل��ك بالقضايا
املجتمعية التي تهم قطاع عريض من الشعب
الفلسطيني ،والقيام بالدور املطلوب من وسائل
اإلعالم .

هيئة األعمال اإلماراتية تتبرع
بـ  1500كيس دم ثالثية لوزارة الصحة

نابلس -غسان الكتوت -الرواد للصحافة واإلعالم  -عقد مركز بلدية نابلس الثقافي ،وبالتعاون
مع مدارس بكالوريا الرواد ،ورشة عمل بعنوان "أسرار التفوق الدراسي" ،حاضر بها املدرب مخلص
سمارة احد مدربي مركز بلدية نابلس.
وشارك في الورشة عدد من األهالي واألطفال ،وتطرق املدرب إلى مقدمة حول النجاح ومعاييره
لتحقيق وسائل النهوض بالواقع الدراسي ،وكيفية تنظيم وإدارة العملية الدراسية ،ومهارات
تدوين املالحظات ،واالستخدام الفعال للذاكرة ،وكيفية وضع اخلطط الدراسية ،واالستعداد
القبلي للدروس ،وحضور اللقاءات الصفية ,كما اشتملت الورشة على العديد من التدريبات في
موضوع الورشة.
وشكر سماره إدارة مركز بلدية نابلس الثقافي ممثلة مبدير املركز ط��ارق شبارو ومنسق
األنشطة عدي شويكه ،كما شكر مديرة مدرسة ال��رواد النا خلف على جهودهم في التخطيط
واإلشراف على الورشة.
يشار إلى ان مركز بلدية نابلس الثقافي يعقد دورات عديدة في مجاالت العالقات العامة
واالعالم والتنمية البشرية والتفكير االبداعي.

القبض على  18مطلوبا للعدالة
على معبر الكرامة

جنني ـ علي سمودي ـ قبضت الشرطة امس على  18مطلوبا للعدالة بقضايا جنائية مختلفة،
خالل اسبوع على معبر الكرامة.
وذكر بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة أن شرطة معبر الكرامة متكنت من إلقاء
القبض على ( )18مطلوبا للعدالة بتهم جنائية مختلفة أثناء محاولتهم السفر عبر معبر
الكرامة .
وذكر البيان أنه مت تسجيل دخول ( )8677مسافرا ،ومغادرة ( )8506مسافرين ،كما مت تنسيق
السفر لـ ( )15حالة مرضية مبركبات اإلسعاف الفلسطينية ،ومنع من السفر ( )49مواطنا بحجج
أمنية من جانب االحتالل اإلسرائيلي.
وأضاف البيان أن الشرطة سهلت سفر ( )17ألف مسافر ومسافرة

ورشة عمل في أريحا
حول "االنتخابات"

جنني ،اريحا -علي سمودي  -أقيمت ام��س ،في جمعية القمر اخليرية باريحا ورش��ة عمل
حول "االنتخابات" ،وشارك في الورشة التي حاضرت فيها امل جمعة من طاقم شؤون املرأة عدد
من النساء.
وتناولت الورشة احلديث عن دور املرأة في االنتخابات وضرورة مشاركة النساء في االنتخابات،
واهمية املراة باملجتمع ،وعن املعيقات التي حتد من مشاركة املرأة في االنتخابات سواء على صعيد
الترشيح او التصويت.
وفي كلمتها ،حتدث شوكت عاصي مسؤول جلنة االنتخابات في محافظة أريحا عن أحوال املرأة
في املشاركة السياسية.
بدوره ،اكد رئيس جمعية القمر اخليرية ابراهيم غروف باحملاضرين على أهمية هذه الورش
في تعزيز دور املرأة في املجتمع على جميع األصعدة ،وهو من األهداف التي تسعى اجلمعية إلى
حتقيقها.

البلدات الفلسطينية  ...ماض صعب يعاجله حاضر استراتيجي
عبر تغيير نوعي ضمن برنامج التخطيط االستراتيجي التنموي
ومن الواضح ان صندوق تطوير واقراض
البلديات استهدف بهذا البرنامج األربع
سنوات القادمة ،ويحرص الصندوق على
إحداث تغيير ونقله نوعية في سياسة
البلديات ،وخلق مستو أفضل تكون فيه
املشاركة املجتمعية لكافة فئات املجتمع
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ب��ل��دي��ات ه���ي الركيزة
األساسية في صنع اخلطة اإلستراتيجية،
والتي تشكل مستقبل بلداتهم ،واضاف
ع��ب��د ال���س�ل�ام" :ح��س��ب م��ا ه��و متعارف
ع��ل��ي��ه ف���ان ذل���ك ي��أت��ي ض��م��ن مفاهيم
الشفافية واملساءلة والتكاملية وأهمية
املشاركة املجتمعية لسكان القرى واملدن
الفلسطينية ،التي يطبق فيها برنامج
التخطيط االستراتيجي التنموي".
وق��ال" :ان املشاركة املجتمعية مهمة
في جعل احتياجات وأولوليات املواطن
ض��م��ن أول���ول���ي���ات ال��ب��ل��دي��ة وع��ل��ى رأس
اهتماماتها".
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شعور املواطن مبلكية املشروع بحيث اذا
مت تنفيذ ه��ذه امل��ش��اري��ع ف��ي املستقبل
ستغمر الفرحة والفخر قلب املواطن ،الذي
سيتباهى ب��أن ه��ذا امل��ش��روع ك��ان فكرته
من البداية ،وبالتالي هذا سيدفعه الى
احلرص واحملافظة عليه.
واس��ت��ع��رض عبد ال��س�لام أه��م وسائل
امل���ش���ارك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال���ت���ي ق���ام���ت بها
البلديات ،على سبيل املثال ال احلصر،
منها ما قامت به مدينة جنني بإنشاء
صفحة فيس ب��وك للمدينة ،وأطلقت
عليه اس��م "عمار يا جنني" ،وق��ال" :ان
اكتساح القرى واملدن الفلسطينية للمواقع
االجتماعية االلكترونية وتربعها على
صفحات االنترنت والفيس بوك بأسماء
متنوعة سابقة ل��م تكن يوما بحسبان
أي منها ،ولعل رغبة أبنائها في صناعة
هذه املواقع ساعيني ملشاركة كافة فئات
املجتمع في صنع ق��رار لتطوير بلدانهم
هي السابقة األهم ،فلم تعد البلدية وال
املجلس وحدهم من ميلك القرار".
ب���االض���اف���ة ل��ل��ف��ي��س ب�����وك ،ف��ق��د مت
استخدام عمليات ترويجية أخرى منوعة
للبرنامج ،مثال ذلك ما شرعت به بلدية
جنني من وضع يافطات بالشوارع تشجع
ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة املجتمعية بالتخطيط
االستراتيجي التنموي ملدينتها ،وكذلك
ق��ري��ة كفر راع���ي ال��ت��ي ق��ام��ت ب���دور هام
ف���ي ان���ش���اء جل��ن��ة تنسيقية م���ع شباب
ونساء القرية بهدف املشاركة في عملية
التخطيط االستراتيجي ،وحتقيق املشاركة
املجتمعية من كل الفئات فيها ،واتبعتها

ق��ري��ة سيلة ال��ظ��ه��ر ب��دع��وة مواطنيها
للمشاركة في البرنامج عبر ماذن املساجد،
أما جبع فنسقت ملقابلة مع طالبها في
اجلامعات الفلسطينية للحديث معهم
عن البرنامج ،وحتقيق مشاركة لهم فيه،
وحضر هذا اللقاء  500طالب جامعي من
سكان القرية ،أما قرية السيلة احلارثية
فقد استخدمت فواتير امل��ي��اه للترويج
للموضوع فكتبت على خلفية الفواتير
عبارات تدعو سكان القرية املشاركة في
عملية التخطيط االستراتيجي فيها.

طريق املستقبل

من واقع تلك التجارب واثرها االيجابي
الكبير ،أكد عبد السالم ،ان التخطيط
االستراتيجي يعد ال��ي��وم سابقة قلبت
أح������وال م���ن ط���ال���ت م���ن امل�����دن وال���ق���رى
الفلسطينية رأسا على عقب ،فرفع من
مستوى البلديات ،وأحدث فرصا ملشاركتها
م��ع مؤسسات القطاع اخل���اص ف��ي وضع
خطط استراتيجية تنموية ملشاريعها.
وأك����د أن أس����اس ت��ط��ور أي���ة ب��ل��دة هو
امل��واط��ن ،ال��ذي أصبح بهذا املشروع أكثر
وعيا مبسؤولياته وواج��ب��ات��ه ،وبأهمية
التزامه مبساعدة بلديته على مواجهة
العواقب لتطوير بلدته ،سواء كان ذلك
ب��دف��ع م��ا يترتب عليه م��ن فواتير ماء
وكهرباء باملوعد احملدد ،أو بتقدير امكانات
وقدرات بلديته ،مضيفا" :بالنهاية هذا
كله سيعود بالنفع الكبيرعلى املواطنني
وعلى البلد ،وسينعكس بشكل ايجابي
على سير احلياة فيه ،فال طريق ملستقبل
بلد بال أبنائه".

نابلس -غسان الكتوت -الرواد للصحافة
واإلع�لام -سلمت هيئة األعمال اخليرية
اإلماراتية في الضفة الغربية ،بنك الدم
الفلسطيني التابع ل��وزارة الصحة1500 ،
كيس دم ثالثية ،وذل���ك ف��ي مستودعات
وزارة الصحة في رام الله.
وح���ض���ر م���راس���م ال��ت��س��ل��ي��م وف����د ميثل
هيئة األع���م���ال اخل��ي��ري��ة اإلم��ارات��ي��ة في
ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وال��دك��ت��ور محمد عودة
مدير بنك الدم الفلسطيني التابع لوزارة
الصحة والعشرات من القطاعات الصحية
واإلعالمية واالجتماعية في رام الله.
وش��ك��ر ال��دك��ت��ور ع���ودة هيئة األعمال
اخليرية اإلماراتية في فلسطني على هذا

ال��ت��ب��رع ال��س��خ��ي ،معتبرا إي���اه ب��أن��ه ميثل
خطوة في مجمل التعاون بني هيئة األعمال
اخليرية اإلماراتية ووزارة الصحة ،حتى يتم
تخفيف املعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأضاف عودة" :هيئة األعمال اخليرية
اإلماراتية ،اجلهة األولى على مستوى الوطن
العربي التي استمعت ملناشدتنا املوجهة
في أيلول املاضي ،وكانت السباقة في مد
ي��د ال��ع��ون وامل��س��اع��دة ال���ى وزارة الصحة،
�س احل��اج��ة إل���ى م��ث��ل هذه
ح��ي��ث ك��ن��ا ب��أم� َ
املساعدة الكبيرة ،خاصة وان مستودعاتنا
كنت تعاني من نقص حاد بهذه األكياس
الثالثية".
واك���د ان ه��ذا ال��ت��ب��رع ال��ك��رمي م��ن دولة

اإلم��ارات العربية املتحدة وهيئة األعمال
اإلماراتية ،يعبر عن مدى الكرم والتضامن
بني الشعبني اإلماراتي والفلسطيني.
واوض����ح ع���ودة أن أه��م��ي��ة أك��ي��اس الدم
الثالثية تأتي من أهمية مكوناتها الرئيسية،
فهي جتمع بني صفائح الدم ،وبالزما الدم،
وخاليا الدم املركزة ،وهي األكثر استخداما
على الصعيد الصحي.
يذكر أن أكياس الدم الثالثية التي مت
تسليمها من قبل هيئة األعمال اإلماراتية
لبنك الدم الوطني التابع لوزارة الصحة ،قد
صنعت في أملانيا ،ومت توريدها إلى األراضي
الفلسطينية م��ن خ�لال إح���دى الشركات
الطبية في فلسطني.

طفل من ذوي االحتياجات اخلاصة
يعاني هو وأهله دون مساعدة من أحد

ن��اب�ل��س  -امل�ن�ه��ل للصحافة واالع�ل��ام -
ي�ج�ل��س ع�ل��ى ك��رس�ي��ه امل �ت �ح��رك ف��ي زاوي ��ة
ف��ي س��اح��ة امل��درس��ة يتوجه بناظريه الى
اقدام اصدقائه ،يشاهدهم بعينني تبرقان
واب�ت�س��ام��ة ب��ري�ئ��ة خالطها احل���زن ،محمد
مروان زيادة ابن  13ربيعا يعاني من "ضمور
في العضالت" كان نصيبه ان يقضي عمره
يجلس على كرسي متحرك ،ال يستطيع ان
يقوم بأبسط االعمال لتساعده أم��ه حتى
على قضاء حاجته.
بحزن وأسى وحرقة قلب حكت ام فراس
لنا حقيقة اجلمعيات واملؤسسات واالحتادات
التي تختفي خلف قناع املسميات" ،كان لديه
كرسي متحرك لكنها قدمي ومهترىء ،وعندما
علم الهالل االحمر في القرية احضروا له
واحدا جديدا ،في حني ان الشؤون حضرت
الينا وشاهدت ابني لكنها لم تفعل له شيئا
ولم افقد االمل وذهبت به الى احتاد املعاقني
في سلفيت اخذوا اسمه واعدوا له ملفا واالن
م��وج��ود عندهم ،لكننا ل��م نستفد ايضا،
حجتهم وحجة الكل ان وال��ده يعمل وكأن
الشخص ليس لديه اي مستلزمات اخرى".
وتتابع ام ف��راس ،طلبنا ل��ه كرسيا من
مكتب الشؤون في رام الله ،وقالو لنا اننا نتبع
ل محافظة سلفيت وهم ال يستطيعون ان
يفعلو له شيئا ،وعندما نذهب الى سلفيت

يقولوا لنا روحوا الى املسؤولني في رام الله.
ذهبنا ال��ى نابلس لنبحث ل��ه ع��ن كرسي
عثرنا على واحدة جديدة بسعر16000شيقل،
لكنها تفوق قدرتنا بكثير فاشترينا واحدة
مستعملة.
وتستمر ال��رواي��ة وس��رد امل�ع��ان��اة ،فتضيف
االم عندما اشترينا الكرسي ذهبنا الى املجلس
القروي في القرية وطلبنا منهم تعبيد الطريق
لتسهل على ابني السير عليها ،وباحلقيقة
نرغب بإعادته الى مدرسته فنحن بعد مرضه
اخرجناه من املدرسة فهو من  3سنني يجلس
في املنزل فقط ،وتؤكد بأنه ال احد ينظر الينا
او يهتم ولو البننا.
وع��ن ب��داي��ة خ��روج��ه م��ن س�ج��ن البيت
اصبح يذهب الى امللعب في املدرسة لينظر
الى اصدقاءه كيف يلعبون ،فبذلك فبدت
ش�ب��ه م��رح�ل��ة ج��دي��دة م��ن االم ��ل ت �ل��وح في
االفق.
بداية املرض:
كان الطفل طبيعيا بداية والدته لكنه
فيما بعد اصبحت امه تالحظ عليه انه ال
ميشي بشكل طبيعي ،وتقول" ،ذهبنا الى
املستشفى التخصصي في نابلس ،ومن ثم مت
حتويلنا الى دكتور في رام الله واصبحت اداوم
عنده ،ليعطي ابني ابر كلس كل شهر سعر
االبرة  350شيقال في اكثر من عشر مرات.

بعد ذل��ك مت اخ��ذ عينة م��ن حل��م الفخذ
وارسلوه الى اسرائيل ليظهر بعد ذلك انه يعاني
من َ"ضمور في العضالت" ،لم نترك طبيبا او
شيخا اال ذهبنا اليه لكن الكل كان يغلق الباب
في وجهنا ويقطع علينا الطريق ليخبرنا انه
ال عالج للمرض.
وع� ��ن م �ع��ان��ات��ه خ�ل��ال س� �ن ��وات دراس� �ت ��ه
تقول":في احدى امل��رات وفي الشتاء حتديدا
دخل ابني الى غرفة الصف وعجالت كرسيه
تركت اثارها من الطني على ارضية الغرفة،
اآلذن من ابني تنظيف الغرفة ،هل هذا
فطلب ِ
امر يطلب من طفل ال يقدر على قضاء حاجته
ليقوم بتنظيف االرض؟؟".
وت �ض �ي��ف ،ط�ل�ب�ن��ا م��ن امل��دي��ر ان يقيموا
مراحيض مناسبة ملثل ه��ؤالء االطفال ولكن
لم يهتم احد باالمر وباالضافة الى ذلك كانوا
يطلبوه من اخته الصغيرة وه��ي في الصف
االول ان تأخذه بعد انتهاء الدوام الى البيت،
ه��ل الطفلة الصغيرة تستطيع ان تسيطر
على الكرسي املتحرك ف��ي طريق ق��د تتعثر
بها السيارة .
ع��ائ�ل��ة اب��و ف ��راس م��ن ق��ري��ة ق �ي��رة قضاء
سلفيت تعتاش من عمل االب في اسرائيل،
وحتتضن بني ج��دران منزلها البسيط ولدين
و7بنات ،تناشد العائلة اهل اخلير وأصحاب
االيدي البيضاء املساعدة .

"القدس املفتوحة" ووفد فرنسي
يبحثان سبل التعاون املشترك

رام ال �ل��ه -ب�ح��ث رئ�ي��س ج��ام�ع��ة القدس
املفتوحة أ.د .يونس عمرو مع وفد فرنسي
من الوكالة األوروبية إلصالح التعليم سبل
ت�ف�ع�ي��ل ال �ت �ع��اون امل �ش �ت��رك ب�ي�ن اجلانبني،
وب��خ��اص��ة دع� ��م ت ��دري ��س م��س��اق��ات اللغة
الفرنسية في اجلامعة.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال زي� ��ارة ق ��ام ب �ه��ا الوفد
برئاسة ميري شالينبو رئيسة قسم التطوير
والنشر في الوكالة ،إلى مقر رئاسة اجلامعة
في رام الله امس .وحضر اللقاء من اجلامعة
مساعد رئيس اجلامعة لشؤون املتابعة أ .آالء
الشخشير ،ومديرة العالقات العامة أ .لوسي
حشمة ،ومستشار اجلامعة في برنامج اإلدارة
الصحية د .أحمد عمرو ،واملشرف األكادميي

امل�ت�ف��رغ د .خ��ال��د خصيب ،ومنسقة اللغة
الفرنسية في اجلامعة أ .فاتن سمحان.
ورحب أ.د .عمرو بالوفد الضيف ،مشيد ًا
ً
وشعبا للقضية
بالدعم الفرنسي حكومة
الفلسطينية ،وال��ذي جتسد م��ؤخ��را بدعم
فرنسا للقيادة الفلسطينية ف��ي مسعاها
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى اع� �ت ��راف دول� ��ي بعضوية
فلسطني في منظمة األمم املتحدة للثقافة
والعلوم "اليونسكو".
وق��ال إن اجلامعة تتطلع إلى فتح برامج
للغات األجنبية ف��ي اجلامعة وعلى رأسها
الفرنسية ،إضافة إلى اللغة اإلجنليزية التي
ً
أصال في اجلامعة.
ُتدرس
بدوره ،أطلع د .أحمد عمرو الوفد الضيف

على اخل�ط��وات التي قطعها برنامج اإلدارة
ً
مستعرضا احتياجات اجلامعة في
الصحية،
هذا اجلانب.
وحت��دث��ت أ .ف��ات��ن س �م �ح��ان ع��ن ازدي� ��اد
اقبال الدارسني في اجلامعة على تعلم اللغة
الفرنسية  ،حيث ارتفع عدد امللتحقني مؤخرا
في مساقني اختياريني في اجلامعة من 200
دارس ودارس��ة ،ليصل العدد إلى نحو 1000
دارس ودارسة.
من جهتها ،وع��دت رئيسة الوفد الزائر
ميري شالينبو جامعة ا ل�ق��دس املفتوحة،
بنقل احتياجاتها إلى احلكومة الفرنسية،
م ��ؤك ��دة رغ �ب �ت �ه��ا ف ��ي ال �ع �م��ل امل �ش �ت��رك مع
اجلامعة.

