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وافتتاح معرض للفلكلور اليدوي

جنين : افتتاح فعاليات اليوم 
التراثي في »الجامعة األميركية«

جنين - محمد بالص: احتفلت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة 
العربية األميركية، أمس، بانطالق فعاليات "يوم التراث الوطني 

الفلسطيني"، برعاية وزارة الثقافة، وبدعم من شركة "جوال".
وتخلل الحفل افتتاح عرض للصناعات التطريزية والنحاس���ية 
والفخارية القديمة، ومع���رض لزي المرأة يمثل جميع محافظات 

الوطن، وعرس شعبي، إضافة إلى مهرجان غنائي وزجلي.
وافتتح رئيس الجامع���ة، د.عدلي صالح، ووكيل وزارة الثقافة، 
موس���ى ابو غربية، ممث���اًل عن وزيرة الثقافة، ومدير الحس���ابات 
اإلستراتيجية للش���مال في شركة "جوال"، أمير تركية، فعاليات 
الي���وم التراث���ي، بحضور ع���دد كبير م���ن ممثلي المؤسس���ات 
والفعاليات الرس���مية واألهلية في جنين، اضافة إلى حش���د من 

أساتذة وموظفي وطلبة الجامعة.
وفي كلمته، قال صالح، "إن تراثنا يش���كل تاريخنا الممتد منذ 
آالف الس���نين، ففي كل ش���بر من أرضنا معل���م تراثي وحكاية 
ورواية تجس���د مدى عمقنا وارتباطنا بأرضنا، وتراثنا بكل صوره 
وأشكاله، يعكس ثقافتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وتطلعاتنا 

وأحالمنا".
وأكد صالح أن الجامعة س���تبقى منبرًا حرًا لنش���ر رسالة العلم 
والثقاف���ة، وذلك إدراكًا منه���ا بأن حضارة األم���م تقاس بمدى 
تاريخه���ا العلمي والثقاف���ي والتراثي والروائ���ي واألدبي الذي 

تتناقله األجيال.
وأوض���ح أن الجامعة تقوم على ثالثة مرتكزات في مس���يرتها، 
تتمث���ل بتطوي���ر العملية التدريس���ية، وتش���جيع ودعم البحث 
العلمي، وتعزيز التواصل االجتماعي، وتعيش حالة نهوض كبيرة 
في مختلف المجاالت، من أجل أن تأخذ دورها الفاعل في مس���يرة 
بن���اء الدولة المس���تقلة، وذلك من خالل تحضي���ر الكادر المؤهل 

والقادر على المشاركة الفاعلة في إنجاز المشروع الوطني.
من جهته، قال وكيل وزارة الثقافة، "إننا نس���تلهم من تراثنا 
الوطن���ي حاضرًا واعدًا، ومس���تقباًل مزهرًا، ألن���ه يعد من مظاهر 
الحفاظ على الش���خصية الوطنية، ودلياًل واضح���ًا على ما أنجزه 

أجدادنا من حضارة تحدد مالمح الهوية الفلسطينية".
وأض���اف أبو غربي���ة، "إن هذا اليوم بمختل���ف فعالياته، يعبر 
عن وجدان الش���عب ويعكس اتجاهاته ومستوياته الحضارية، 
ويدع���م صمودن���ا بوجه االحت���الل الذي يحاول طم���س ثقافتنا 

وتراثن���ا، لنؤكد أن ت���راث أجدادنا يعبر عن تفكيرنا وش���عورنا 
وآمالنا وأحالمنا بالتحرر".

وأك���د دور الجامعة العربي���ة األميركية الرائد في المس���يرة 
الثقافية واألكاديمية، من خالل تكريس���ها للتعليم النموذجي 
المتقدم ال���ذي يواكب التحدي���ات الكبيرة الت���ي تواجه األمة 
العربية واإلس���المية، والش���عب الفلس���طيني، وترسيخ االنتماء 

الوطني في وجدان وعقول أبنائها الطلبة.
وأش���ار أب���و غربية إل���ى عضوية دولة فلس���طين ف���ي منظمة 
"اليونس���كو"، حيث ق���ال: إن هذه العضوية، تأخ���رت ألكثر من 
ستة عقود، ألن المساهمة التاريخية الفلسطينية في المشهد 
الثقاف���ي والتراث���ي العالم���ي، يعطيها الح���ق ألن تكون عضوًا 

تأسيسيًا منذ انطالقة هذه المنظمة الدولية.
وتابع: "إن دخولنا المتأخر لليونس���كو، جزء من تحرك الضمير 
العالمي الذي يجب أن يس���اعدنا في دخ���ول المنظومة الدولية 
العالمي���ة المتمثلة ف���ي العضوية الكاملة ف���ي األمم المتحدة 

لنكون كباقي شعوب األرض".
وفي كلمة ش���ركة "جوال"، قال تركية، إن هذا اليوم دليل على 
ريادية الجامع���ة العربية األميركية، ألنه يش���كل فرصة كبيرة 

لتعزيز تواصل الشباب الفلسطيني بثقافته وتراثه.
وأضاف تركية، إن "جوال"، س���تبقى داعمة لكافة النش���اطات 
الت���ي تعبر عن اعتزازن���ا بتاريخنا وحاضرنا ومس���تقبلنا، والتي 

توثق ارتباط أجيالنا بأرضها.
وألق���ت ممثلة مركز التراث الفلس���طيني في بي���ت لحم، مها 
الس���قا، كلمة خالل فق���رة عرض الع���رس الش���عبي وزي المرأة 
الفلس���طينية في محافظات الوطن، قالت فيها، "إننا نشارك في 
فعالي���ات هذا اليوم، بهدف إحياء الذاكرة الفلس���طينية لقرانا 
ومدنن���ا، باعتبار أن كل زي فلس���طيني هو بمثابة هوية ووثيقة 
تاريخي���ة ووجود حض���اري يمتد عبر آالف الس���نين من أجدادنا 

الكنعانيين".
وتخلل ي���وم التراث الوطني، افتتاح مع���رض ضم العديد من 
األعمال التطريزية واألدوات النحاسية والفخارية التي تعبر عن 
التاريخ والعادات والتقاليد الفلس���طينية، وفقرة فنية شعبية 
قدمه���ا الفنان الش���عبي، موس���ى الحافظ، غنى فيه���ا األغنية 

الشعبية والتراثية.

جانب من حفل االفتتاح.

اللجنة الوطنية تختتم ورشة
"تبادل الخبرات بين أندية اليونسكو"

محافظات - "وفا": اختتم���ت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 
والعلوم، فعاليات ورش���ة عمل تبادل الخبرات بين أندية منظمة 

"اليونسكو".
وذك���رت اللجن���ة، في بيان لها، أن الورش���ة حضرها منس���قو 
ومنس���قات 20 ناديًا منتس���بًا لليونس���كو، وعدد من الناشطين 
الش���باب، من مختل���ف محافظ���ات الضفة الغربية، وفلس���طين 
الداخ���ل، وبمش���اركة اللج���ان الش���عبية ف���ي مخي���م الفارعة، 

والمؤسسات الوطنية في محافظتي طوباس وجنين.
وق���ال أمين ع���ام اللجنة إس���ماعيل التالوي ف���ي كلمته أمام 
المش���اركين "إن هذه الورشة اكتس���بت أهمية بالغة، من خالل 
تعرف المش���اركين إلى جمال الطبيعة في الشمال الفلسطيني، 
وض���رورة حمايته���ا والمحافظة عليها، والعم���ل على تطويرها، 
وتنميته���ا في جميع المج���االت الزراعية والبيئي���ة والثقافية 

والتراثية".
تجدر اإلش���ارة إلى أن ورش���ة العمل تطرقت إل���ى العديد من 
المواضي���ع ذات العالق���ة بالبيئ���ة، والمياه، واإلنت���اج الزراعي، 
وصح���ة المنتجات، وتأثيرات األدوية واألس���مدة عل���ى البيئة، 
وس���المة المنتج الزراعي والصحة في فلس���طين وعلى المجتمع 

الفلسطيني.
كما تطرقت إلى حصول فلس���طين على العضوية الكاملة في 

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
يذكر أن الورش���ة تأتي اس���تكمااًل لسلس���لة من ورشات عمل 
تبادل الخبرات، بين األندية المنتس���بة لليونسكو في المنطقة 
العربي���ة والوطنية، والتي تعقد من فترة إلى أخرى ضمن برنامج 
تفعيل للشبكة الوطنية لألندية والمدارس المنتسبة لليونسكو 

في فلسطين.

)عدسة: »وفا«( جانب من ورشة عمل تبادل الخبرات بين أندية »اليونسكو «.  

مؤتمر في الخليل يبحث آليات الترابط
بين النوع االجتماعي والسلم األهلي

الخليل - "وفا": أوصى المشاركون في مؤتمر حول آليات الترابط 
بين النوع االجتماعي والس���لم األهل���ي، نظمه مركز إعالم حقوق 
اإلنسان والديمقراطية )ش���مس(، ومركز جنيف للرقابة الدولية 
على القوات المسلحة، في مدينة الخليل، أمس، بضرورة تعديل 
وتطوير القواني���ن فيما يخص العدالة الجنائية، في العديد من 
القوانين مثل قانون العقوبات، وقانون اإلصالح والتأهيل )قانون 

السجون(.
ودعوا إلى تعديل قانون اإلجراءات الفلس���طينية فيما يخص 
المرأة، وتحديث قانون العقوبات ليتالءم مع العصر، ودمج قضايا 

النوع االجتماعي في عملية إصالح القطاع األمني ومؤسساته.
وأش���ار مدير عام التخطي���ط في محافظة الخلي���ل فريد إعمر 
إل���ى التعاون الكبير بين المؤسس���ات الحقوقية والمحافظة في 
موضوع السلم األهلي من خالل عقد العديد من ورش العمل حول 

الموضوع والتي تتماشى مع أهداف المحافظة وخططها.
وأوضح أن للم���رأة في محافظة الخلي���ل دورًا كبيرًا وفعااًل في 
المشاركة في لجان المحافظة المختلفة، مبينًا وجود دائرة تعنى 
بالمرأة والطف���ل، باإلضافة إلى االهتمام الكبي���ر بحقوق المرأة، 
مش���يرًا إلى وجود العديد من الممارسات الس���لبية بحق المرأة، 

والتي تتعلق في الزواج، واإلرث والعمل وغيرها.

وع���رض نائب مدير عام مركز جنيف نيكوال ماس���ون، نبذة عن 
أهم أهداف ومشاريع المركز، لتوفير المعايير الدولية واإلصالح 

في القطاع األمني خالل السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن هناك العديد من المش���اريع م���ع المجتمع المدني، 
التي تعنى بالنوع االجتماعي والس���لم األهلي، مبينًا أن المؤتمر 
جاء خالل مش���روع مع مؤسس���ة شمس، إلنش���اء مجالس السلم 
األهلي في العديد من مدن الضفة، وخاصة مدينة الخليل وذلك 

ألهمية العشائر والسلم األهلي بالمحافظة.
وأك���د أن المركز وض���ع خطة تهدف إلى تعزيز مش���اركة كل 
الجهات المعنية في مجال الس���لم األهلي، وأشار إلى أن المركز 
بصدد نش���ر مجلة دراسية في محافظة الخليل تجمع العديد من 

الدراسات قام بها محللون عن السلم األهلي في المحافظة.
وأشار إلى أن موضوع العنف األسري وكيفية معالجته كان من 
أهم المواضيع والمالحظ���ات التي من المهم ربطها في موضوع 

السلم األهلي وعالقته بالنوع االجتماعي.
يذكر أن المؤتمر تكون من جلس���تين، ناقشت الجلسة األولى 
موضوع التش���ريعات المطبقة الناظمة ألمن النس���اء والفتيات 
الفلسطينيات، في حين ناقش���ت الجلسة الثانية مدى انسجام 

النوع االجتماعي في خطط السلم األهلي.

"اتفاق القاهرة" .. ترحيب حذر من القوى 
وانتقاد ساخر من مستخدمي اإلنترنت

رام الله - حس���ام عز الدين: وضع المركز الفلس���طيني لإلعالم، 
التابع لحركة حماس، خبر اإلعالن عن توقيع االتفاقية في القاهرة 
أول م���ن أمس، بي���ن حركتي فت���ح وحماس، على ص���در موقعه 
اإللكتروني، إال أن نص االتفاق حس���ب ما ذكر الموقع نفسه، فقد 
حصل عليه من خالل صفحة "الفيسبوك" الخاصة بعضو المكتب 
السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، وليس من خالل تصريح خاص 

ألبو مرزوق للمركز.
وفي الصفحة ذاتها نشرت مادة إعالمية تحت عنوان "تشكيل 
الحكومة وانتخابات البلدية ... تكريس للفس���اد واالنقسام"، في 
إش���ارة الى اإلعالن عن الحكومة الجديدة برئاس���ة س���الم فياض 

والتمهيد إلجراء انتخابات بلدية في الضفة الغربية.
ولم يح���ظ االتفاق الذي أعلن عن التوصل إليه بين عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح عزام األحمد وعضو المكتب السياسي لحركة 
حماس موس���ى ابو مرزوق باهتمام مش���ابه لالتفاقيات السابقة 
التي وقعت بين الطرفين س���ابقًا، بل إن اإلعالن عن االتفاق ووجه 
بنوع من الس���خرية عبر صفحات التواصل االجتماعي واإلنترنت، 
ناجم���ة عن عدم التف���اؤل، خاصة أن كثيرًا م���ن االتفاقيات أعلن 

عنها ولم يتم تنفيذها.
وم���ن ضمن التعليق���ات التي كتبت عن االتف���اق، عبر صفحات 
الفيس���بوك "رح تدخل كتاب غينيس ع���دد اتفاقات المصالحة 
بين "فتح" و"حماس" ... والله يعين"، وتعليق س���اخر آخر" انتهاء 
التصوير من الجزء الرابع للمسلسل الفلسطيني "فتح" و"حماس" 
في مدينة اإلنتاج اإلعالمي المصرية، لتذاع حلقاتها حصريًا عبر 

اإلعالم .. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة".
وأكدت القوى الوطنية واإلس���المية في بي���ان لها، وزعته عقب 
اجتم���اع له���ا، أمس، أهمية التمس���ك الدقي���ق واألمين لتنفيذ 
اتفاق���ات المصالحة الموقعة م���ن كل فصائل العمل الوطني في 
القاهرة، خاصة اتفاق أيار وكانون الثاني وإعالن الدوحة، من أجل 

العمل الفوري للسماح للجنة االنتخابات المركزية بتحديث سجل 
الناخبين في قطاع غزة، وبدء المشاورات لتشكيل حكومة توافق 

وطني.
إال أن ه���ذه الق���وى والفصائل، ش���ددت في الوق���ت ذاته على 
ضرورة "س���رعة التنفي���ذ الفوري إلنهاء االنقس���ام واس���تعادة 
الوحدة الوطنية الفلس���طينية وتعزيزها في إطار إس���تراتيجية 
وطنية ش���املة لمواجهة االحتالل واستئناف الجهود والمساعي 
م���ع المجتمع الدول���ي لالعتراف بعضوية فلس���طين الكاملة في 
األمم المتحدة وتعزيز وتطوير المقاومة الش���عبية ضد االحتالل 

والحواجز واالستيطان االستعماري".
وفي حين حدد االتفاق الذي تم اإلعالن عنه في القاهرة تواريخ 
محددة للبدء في تنفيذ خطوات عملية في الس���ابع والعش���رين 
من الش���هر الجاري، ومنها أن تباش���ر لجنة االنتخابات المركزية 
عملها، وتشكيل حكومة التوافق الوطني، إال أن سياسيين أعربوا 
عن تش���اؤمهم من إمكانية تحقيق ما تم االتفاق عليه، وان هذا 

التواريخ ستلحق بتواريخ أخرى تم اإلعالن عنها سابقًا.
واعتبر النائب حسن خريش���ة، ان ما تم اإلعالن عنه ليس سوى 
"ذر الماد في العيون" وقال إن الشارع الفلسطيني لم يعد يثق بما 
يتم اإلعالن عنه م���ن اتفاقيات، خاصة أن العديد من االتفاقيات 

تم اإلعالن عنها سابقًا.
وقال خريش���ة: "األمنيات ش���يء والحقيقة ش���يء آخر، واألمور 
الفجائي���ة هذه ال تعط���ي أي أمل، خاصة أننا كنا ش���هدنا أصاًل 
تشكيل حكومة جديدة في الضفة قبل أيام قليلة فقط، فعن أي 

حكومة يتحدثون بعد عشرة أيام؟".
وأضاف: "أص���اًل لو كان هناك نوايا حقيقية للمصالحة لما جرى 
تشكيل حكومة جديدة، ولتم تش���كيل حكومة التوافق الوطني 
الت���ي أعلن عنها في الدوحة، وتعودنا س���ابقًا على أن كل توقيع 

على اتفاق يعقبه رأي معارض مباشرة".

وكان الرئي���س محم���ود عباس أعل���ن في ملتق���ى اإلعالميين 
الرياضيين العرب، ان تشكيل الحكومة الجديدة جاء عقب انتظار 
طويل، وانه ال يستطيع االستمرار في هذا الوضع إلى ما ال نهاية.
ولم يغلق الرئيس عباس الباب أمام إمكانية تحقيق المصالحة، 
حينما أش���ار الى انه في ح���ال تم التوصل ال���ى اتفاق مصالحة 
س���يتم تش���كيل حكومة توافق وطن���ي وفق الش���روط التي تم 

التوقيع عليها في الدوحة.
وي���رى محللون ان إع���الن الرئيس عباس عن تش���كيل الحكومة 
الجدي���دة وأدائه���ا اليمين الدس���توري، هو ما دفع في س���رعة 
لق���اء ممثلين عن "فتح" و"حم���اس" للتوقيع عل���ى اتفاق تنفيذ 
المصالحة، إال أن آخرين اعتبروا ان هذه القضية ليس���ت األساس 

"وان كانت واردة في إطار الحسابات السياسية".
وقال الكاتب عبد المجيد س���ويلم إن اإلعالن المفاجئ عن اتفاق 
القاهرة أول م���ن امس "ليس اكثر من محاولة في إطار المحاوالت 
الس���ابقة، التي ال يوجد أي تفاؤل بش���أنها"، وأضاف: "لدينا إرث 

وتاريخ ال يقنعان بأن مثل هذه االتفاقية ستنجح".
وأشار س���ويلم الى "الخالفات" داخل حركة حماس، موضحًا "ان 

هذه الخالفات لم يعد باإلمكان إخفاؤها".
ويسود رأي في أوس���اط محللين سياسيين، يقول ان الخالفات 
داخ���ل حركة حم���اس أصبحت "فاقعة" اكثر م���ن أي وقت مضى، 
حيث تتمث���ل هذه الخالفات بي���ن قيادات الحركة ف���ي الخارج، 
ومنهم عض���و المكتب السياس���ي موس���ى ابو م���رزوق ورئيس 
المكتب السياسي خالد مشعل، من جهة، وهما اللذان يقفان وراء 
الموافقة على االتفاق الذي تم توقيعه مع عضو اللجنة المركزية 
لحركة فت���ح عزام األحمد، وقي���ادات الحركة في غ���زة المتمثلة 

بمحمود الزهار واسماعيل هنية.
وقال س���ويلم "ال���ذي من المفت���رض أن يطب���ق أي اتفاق يتم 

التوصل إليه في قطاع غزة، ليس جاهزًا بعد لمثل هذا اتفاق".

إطالق فعاليات البرنامج التدريبي لمشروع 
"نحو شباب فاعل ومؤثر في جنين"

جني���ن � محمد بالص: أطلق���ت جمعية "فن الحي���اة" للتنمية 
والتأهيل المجتمعي في محافظة جنين، أمس، فعاليات برنامج 
تدريبي لمش���روع "نحو ش���باب فاعل ومؤثر ف���ي جنين"، وذلك 
بتمويل من الوكالة األميركية للتنمية الدولية "USAD"، وبإدارة 

."CRS" مؤسسة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية
وقال القائمون على هذا البرنامج، إنه يش���مل جمعية قباطية 
للتأهي���ل، وملتقى البصيرة للمكفوفين، ومركز نس���وي جلبون، 
وجمعية التأهي���ل لقرى غرب الجدار في اليامون، ومجموعة "فن 
الحياة"، ويستهدف إعداد شباب فاعل من خالل عدد من الدورات 
التدريبية التي يقوم عليها طاق���م من المدربين األكفاء كدورة 
التخطي���ط اإلس���تراتيجي والتنموي ومفاهيم القي���ادة، ودورة 
الشباب وحقوق االنسان في فلسطين، ومهارات إدارة المشاريع 
الصغي���رة، والتفكير اإلبداعي، والتخطيط، األمر الذي من ش���أنه 

صقل قدرات الشباب وتفعيل دورهم في التنمية المجتمعية.
وذك���رت الجمعية أن التدريب يهدف للمس���اهمة في تعزيز 
المش���اركة المجتمعية للش���باب في محافظ���ة جنين، من خالل 
تش���كيل مجموعات ش���بابية تطوعية مبادرة في خمسة مواقع 
جغرافية، ب���دأ العمل على تطوير مهاراته���ا وبناء قدراتها في 
مفاهيم المش���اركة والتنمية الش���بابية المجتمعية، باإلضافة 
إل���ى تنفيذ مبادرات ش���بابية محلية بجه���د جماعي منظم وفق 

المفاهيم المجتمعية.
وبي���ن أحمد أب���و الهيجاء، م���ن جمعية "فن الحي���اة"، أن هذا 
المش���روع يتيح الفرص���ة للمجموعات الش���بابية لطرح مبادرات 
جماعية مجتمعية في مجال التنمية المجتمعية، وإعطاء نموذج 
تنم���وي إيجابي يمكن البناء عليه مس���تقبال ف���ي مجال تعزيز 

مشاركة الشباب في وضع سياسات التنمية في فلسطين.
وأض���اف أبو الهيج���اء: إن المش���روع يوفر مبلغ���ا محددا لكل 
مجموعة م���ن أجل تنفيذ مبادرتها، وهو مس���اعدة لوجس���تية 

وفنية من أجل تس���هيل مهمتها في تنفي���ذ مبادراتها، ولكن 
الحمل الكبير في ميزانية هذه المبادرات، س���يتحملها المجتمع 
المحل���ي من خالل قيام الش���باب بتفعيل واس���تغالل إمكانيات 
وقدرات مكونات المجتمع من مؤسس���ات وأطر وسلطات محلية، 
وخلق آليات يمكنها اس���تنهاض قوى المجتمع وخاصة القطاع 

العام والخاص واألهلي.
بدوره���ا، أك���دت المدرب���ة ف���ي مج���ال القي���ادة والتخطيط 
اإلس���تراتيجي، تحرير عتيق، أهمية هذه ال���دورات في تمكين 
الش���باب الفلس���طيني، وأب���دت أعجابها بتفاعل المش���تركين 
ورغبته���م الجامح���ة في تحقي���ق المواطنة الفاعل���ة، من خالل 

النشاطات والتدريبات المجتمعية الفاعلة.
أما المشارك ياسين زكارنة، من جمعية قباطية للتأهيل، فقال: 
"إن التدريبات مجدية وفاعلة، وفكرة المش���روع جيدة، واستطعنا 
من خالل التدريبات أن نحقق جزءا من المواطنة الفاعلة، وتأسيس 
قاعدة شبابية قادرة على االس���تمرار بعد انتهاء المشروع، ونحن 

اآلن نحضر لمبادرات شبابية مجتمعية هادفة".
وفي الس���ياق ذاته، بدأت جمعية "فن الحياة"، بتنفيذ سلسلة 
تدريبي���ة لطاقم العاملين فيها، من خالل عقد دورات متخصصة 
في مه���ارات إعداد التقارير والدراس���ات، ومه���ارات التخطيط 
اإلس���تراتيجي، والمش���اريع التنموية، إضافة إلى السياس���ات 
واإلج���راءات المالية واالدارية في المؤسس���ات غير الربحية، بما 

يسهم في تطوير قدرات الطاقم ماليا وإداريا.
وقال القائمون على مشروع "نحو شباب فاعل ومؤثر في جنين"، 
إنه يهدف إلعداد 100شاب وش���ابة يمتلكون المهارات الالزمة 
في مجال التنمية المجتمعية والش���بابية والمشاركة، وتأسيس 
خمس وحدات ش���بابية تطوعية داخل خمس مؤسسات شبابية 
في المحافظة، تعمل على احتضان العمل التطوعي الشبابي في 

بيئتها المحلية، وينفذه طاقم من المدربين األكفاء.

مشاركون في اطالق البرنامج التدريبي.

فلسطين تسير نحو الخلو من والدات
مصابة بـ "الثالسيميا" بحلول 2013

رام الله � "وف�ا": قال رئيس جمعية مرضى الثالس���يميا بش���ار 
الكرمي: إن المجتمع الفلسطيني سيكون المجتمع العربي األول 
الذي س���يصل مرحلة ال وجود فيها لوالدات جديدة لمرضى بفقر 

الدم "الثالسيميا"، وذلك بحلول العام 2013.
وأض���اف الكرمي، خالل حلقة من برنام���ج واجه الصحافة الذي 
تنظم���ه وزارة اإلعالم، أمس: إن 'الجمعية كانت تس���جل 40 حالة 
مرضية س���نويا، لكنها اآلن تس���جل حاالت ال تتعدى أصابع اليد 
الواحدة'، وأن الشعار 'فلسطين خالية من والدات جديدة لمرضى 

الثالسيميا' في طريقه للتحقق.
واعتبر أن قرار وزارة الصحة بإجراء فحص الثالسيميا للمقبلين 
على الزواج بش���كل مجاني، والشراكة المجتمعية في رفع الوعي 
بالمرض ومخاطره أمور تس���اعد في تحقيق الهدف، مش���يرا إلى 
دور وسائل اإلعالم في تحقيق الرؤية من خالل العمل المتواصل 

على توعية المواطنين.
من جهتها، قالت وزيرة الش���ؤون االجتماعية ماجدة المصري: 
إن مس���ؤولية ال���وزارة تتعلق بتداعيات الم���رض، والتي غالبا ما 
ينتج عنها إعاقة عن المريض وتس���بب له الفقر، حيث إن الوزارة 
مس���ؤولة عن معالجة هذه التداعيات، ويحق للمرضى االستفادة 

من برامج الوزارة المتعلقة بالمساعدات المنتظمة، أو الطارئة.
وأضافت: 'بتكامل أدوارنا، الصحة واإلعالم والشؤون االجتماعية 
ومؤسس���ات المجتم���ع المدن���ي، نتمكن من التص���دي للمرض 
وتخفي���ف معاناة المرضى، ومن���ع والدات جدي���دة، األمر الذي 
يساعد فيه التزام األفراد والتوعية من المرض، للوصول لحالة 'ال 

والدة جديدة بالثالسيميا في فلسطين عام 2013'.
وقال عضو اللجنة الوطنية لمرضى الثالس���يميا نزيه عابد: إن 
دم���ج الرعاية الصحي���ة األولية لمرضى الثالس���يميا ضمن رزمة 

الخدمات األولية واألساسية التي تقدمها وزارة الصحة، تساهم 
في الحد من آث���ار المرض على المرضى، كما أن الوزارة تس���عى 
لنشر الوعي بين المواطنين من خالل دائرة التثقيف، إلى جانب 
إل���زام المواطنين إجراء فحص ما قبل الزواج، أمور س���اهمت في 
التقليل من عدد مرضى الثالس���يميا، كما أدت الرتفاع متوس���ط 

عمر المريض من 8 سنوات إلى 18 سنة.
وأضاف عابد: إن 'غالبي���ة العالج الالزم لهؤالء المرضى متوافر 
لدى ال���وزارة وبش���كل مجاني، كم���ا يوفر بنك ال���دم الخدمات 

للمرضى ومن دون عوائق'.
بدوره، قال مدير دائرة التخطيط في مجموعة االتصاالت خالد 
حجة: إن جزءا أساس���يا م���ن دور المجموعة يتمث���ل في تطوير 
المجتم���ع في كل المجاالت، حيث تبن���ت تطوير تطوير خدمات 
التكنولوجيا للجمعية، إليصال رس���التها للمواطنين بالوس���ائل 

الحديثة.
وأوض���ح أن المجموع���ة وقع���ت اتفاقية مع جمعي���ة مرضى 
الثالس���يميا أوائل الشهر الجاري تنص على تنفيذ حملة توعية 
مدتها ستة أشهر بما تش���مله من مطبوعات ووسائل نشر لرفع 

حالة الوعي الشعبي بالمرض وطرق الوقاية منه.
وشدد المتحدثون على ضرورة إنهاء حالة االنقسام، لما له من 
أثر كبير في مس���اعدة مرضى الثالس���يميا في قطاع غزة، حيث 
يعان���ي المرضى أوضاعا صعبة من حي���ث نقص األدوية ونقص 

الدم في بعض الحاالت.
وطال���ب الكرمي المؤسس���ات الدولية بالضغط على س���لطات 
االحتالل لإلفراج عن مريض الثالس���يميا األسير محمد سليمان، 
المعتقل إداريا منذ 13 شهرا، والذي امتنع قبل قرابة الشهرين 

من تلقي العالج ووحدات الدم احتجاجا على اعتقاله.

الزعنون: مسيرة المستوطنين 
في القدس استفزاز للمشاعر الدينية

عمان - "وف�ا": وصف رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في تصريح 
صحافي، أمس، مس���يرة االعالم التي قامت بها أحزاب دينية إسرائيلية 
في القدس بالعمل االس���تفزازي للش���عور الديني المسيحي واإلسالمي 
ومحاولة لطمس وجود هاتين الديانتين السماويتين وتهويد القدس.

وأدان ق���رارات الحكوم���ة اإلس���رائيلية الموافق���ة على إقام���ة أحياء 
اس���تيطانية لصالح رجال األمن خالل الجلس���ة االحتفالية لمناس���بة ما 
يس���مى "يوم القدس"، معتبرا هذه القرارات انته���اكا فاضحًا للقانون 
الدول���ي والقانون الدولي اإلنس���اني، وعمال يصب في تس���خين صفيح 

الحرب ويقلص من فرص تحقيق السالم في المنطقة.
ورحب بق���رار حكومتي الدنم���ارك وجنوب إفريقيا ال���ذي يقضي بأن 
توضع عالمة واضحة على منتجات المس���توطنات لتعريف المستهلك 
ف���ي كال البلدين ب���أن هذه المنتجات واردة من مناطق غير ش���رعية في 
األراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تصب في االتجاه 
الصحي���ح، ألن وجود المس���توطنات مخالف للقانون الدولي والش���رعية 

الدولية.
ودع���ا المجتمع الدول���ي واألمم المتح���دة ومنظمات حقوق اإلنس���ان 
ومجلس حقوق اإلنس���ان ومنظمة اليونس���كو، التخ���اذ التدابير الالزمة 
لحماية الش���عب الفلس���طيني وممتلكات���ه، وتوفير الحماي���ة لألعيان 

الدينية والثقافية والتراثية في مدينة القدس.

"الخارجية" تشيد بمواقف الدنمارك وجنوب 
إفريقيا الخاصة بتمييز منتجات المستوطنات

رام الله - "وفا": أش����ادت وزارة الشؤون الخارجية بمواقف كل من الدنمارك 
وجن����وب افريقيا الخاص����ة بوضع ملص����ق وعالمات خاصة لتميي����ز منتجات 
المس����توطنات عن غيرها من المنتجات االس����رائيلية، بما ينسجم مع قوانين 
حماية المس����تهلك، وقرارات الشرعية الدولية، التي تنص على عدم شرعية 

هذه المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب����ت الوزارة في تصريح صحاف����ي، امس، عن تقديره����ا لهذا الموقف 
الملتزم بالش����رعية الدولية، والحريص على عملية السالم، وتطبيق مبدأ حل 
الدولتين، فإنها تهيب بكافة الدول األجنبية اتخاذ مواقف مماثلة، كمقدمة 
من أجل مقاطعة منتوجات المس����توطنات، وبما يضمن ممارسة الضغط على 
الحكومة االسرائيلية من أجل وقف االستيطان، وااللتزام بمرجعيات عمليات 

السالم.
وبينت الوزارة أنها أرس����لت منذ اللحظة األولى تعميمًا على كافة السفارات 
والبعثات الفلسطينية تطلب منها حث الدول المعتمدة لديها بتبني نفس 

التوجه الذي بدأته كل من الدنمارك وجنوب افريقيا.
واعتب����رت وزارة الش����ؤون الخارجية أن هذا التوجه يمكن أن يش����كل نقطة 

بداية لحملة دولية أوسع تستهدف مقاطعة المستوطنات ومنتوجاتها.
وطالب����ت االتحاد االوروب����ي بعدم إصدار فيزا "تش����ينكن" للمس����توطنين 

اإلسرائيليين، إضافة لخطوات أخرى سيتم االعالن عنها الحقًا.

ندوة في جنين تناقش 
دور المرأة في توثيق النكبة

جني���ن - "وف���ا": أحيت وزارة اإلعالم ف���ي مديرية جنين، أم���س، بالتعاون 
مع جمعية "كي ال ننس���ى"، الذك���رى ال�64 للنكبة في ن���دوة بعنوان "المرأة 

الفلسطينية والنكبة".
وأكدت هبة عس���اف م���ن دائرة وحدة النوع االجتماعي ف���ي وزارة اإلعالم، 
الوحدة المنظم���ة للفعالية، أهمية العمل على توثيق مأس���اة النكبة التي 
حلت بالش���عب الفلس���طيني جراء الجرائم التي ارتكبت من قبل العصابات 
الصهيونية من اقتالع وتدمير وتهجير، مش���ددة على عالقة اإلعالم بالنكبة 
من خالل التوثيق، مشيرة إلى أنه ال توجد مواد مؤرشفة وموثقة عن النكبة.
وأضاف���ت إن هناك دورًا أساس���يًا وفع���ااًل للمرأة الفلس���طينية من خالل 

محاكاتها ألبنائها عن النكبة.
وبينت فرحة أبو الهيجاء دور جمعية "كي ال ننس���ى" في مخيم جنين في 
توثيق النكبة من خالل الورش والندوات واس���تضافة الفعاليات التي تسرد 

وتروي جرائم النكبة.
وأوضحت قمر عس���اف من مديرية الصحة لدائرة العالج النفسي، الجرائم 
الت���ي ارتكبت أيام النكبة وما حل بالش���عب الفلس���طيني من جرائم ومآٍس 

صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية.
وأش���ارت إلى أن النكبة أدت إل���ى ترحيل وتهجير 800 ألف فلس���طيني، 
وسقوط 30 ألف شهيد، و40 ألف جريح، وشنق 196 شهيدًا، وبينت ومن خالل 
عرض مصور جرائم االحتالل التي نفذتها العصابات الصهيونية والمنافية 

لكافة األعراف والمواثيق القانونية الدولية.
وقدمت ش���هادات حية من الذاكرة النسوية الفلسطينية للمواطنة هيفاء 

عامر من مخيم جنين كما سردتها أسرتها التي عاشت النكبة.
وأك���د متحدثون في الن���دوة التي عقدت ف���ي جمعية "بيت المس���نين" 
بمش���اركة أطر نس���وية وممثلين عن مؤسسات رس���مية وأهلية أهمية دور 

المرأة الفلسطينية في توثيق النكبة.


