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محليات

المجلس األعلى للمرور ينظم ورشة لمثقفي 
الصحة المدرسية في «تربية جنوب نابلس»

نابلــس - الحياة الجديــدة - نظم 
المجلس األعلى للمرور بالتعاون مع 
المجتمــع المحلي ومديريــة التربية 
والتعليــم في جنوب نابلس ورشــة 
عمــل خاصــة بالســالمة المرورية 
لمثقفــي الصحــة المدرســية فــي 
مديريــة التربيــة والتعليــم جنوب 
نابلس. واستهل الورشة مدير التربية 
والتعليــم بكلمة وضــح فيها أهمية 
هذا اللقاء ونقل الخبرات المكتســبة 
إلى أعضاء الهيئة التدريسية إضافة 
إلــى ما توليه الســلطة الوطنية من 
أهميــة لصحة اإلنســان وفــي كافة 
المجــاالت وخاصــةً تلــك المتعلقة 
بالســالمة المروريــة والوقايــة من 
الحوادث. وأشــاد بالتعاون المستمر 
والمثمر بين مديرية التربية والتعليم 
والمجلس األعلــى للمرور في مجال 

السالمة المرورية.
وأشــار الرئيس التنفيــذي للمجلس 
األعلــى للمــرور المهنــدس فاروق 
عبــد الرحيم أن هــذه الزيارات التي 
يواصــل فريــق المجلــس تنظيمها 
فــي جميــع المحافظــات تأتــي في 
إطــار البرنامج الطمــوح الذي تبناه 
المجلس من اجل التأثير على الثقافة 
المروريــة للمجتمــع وســلوك جميع 
الفئــات العمرية أثنــاء الحركة على 

الطرق سائقين أو مشاة، مؤكداً على 
أهميــة التركيز على الفئات العمرية 
للطالب في جميع المراحل التعليمية 
من أجل إحداث نقلة جدية في نظرة 
المجتمــع ألهمية اإللتــزام بمعايير 

السالمة المرورية. 
من جانبها قدمت فريدة الجيوســي 
مدير التوعية المرورية في المجلس 
محاضــرة توعوية من خالل شاشــة 
عــرض بحضــور المجتمــع المحلي 
ســية  ر لمد ا لصحــة  ا مثقفــي  و
والمشرفين التربويين تضمن تعريفاً 
بالمجلــس األعلى للمرور من حيث ( 
النشــأة، الرؤية، الرسالة، األهداف ). 
كما تضمن استعراضاً لوضع السالمة 
على الطرق على المستويين العالمي 
والمحلي وأسباب الحوادث المرورية 
وإرشادت عامة للطالب حول أهمية 
االلتــزام بمعايير وقواعد الســالمة 
المروريــة من حيث كيفيــة االلتزام 
بممرات المشاة واإلشارات المرورية 
بأنواعهــا المختلفــة. كمــا اشــتمل 
العرض على إرشــادات عامة ألولياء 
األمور والمرشــدين التربويين حول 
أهمية تعريف الطالب بمدى االلتزام 

بمعايير الســالمة المروريــة لما لها 
دور كبير في الحد من نسبة الحوادث 
وآثارها. وأوضحت فريدة الجيوســي 
أهمية وجود فرق الســالمة المروية 
أمــام المــدارس وكيفيــة تشــكيلها 
وعملها ومــا تلعبه من دور كبير في 
التقليــل مــن الحوادث التــي تحدث 
للطلبــة أثناء ذهابهــم وإيابهم من 

والى المدرسة. 
من جانبــه أوضح المهنــدس جمال 
السراحين مهندس السالمة المرورية 
فــي المجلس االعلى للمرور أن فرق 
الســالمة المروريــة فــي المدارس 
تشــكل بهــدف مســاعدة الطــالب 
لزمالئهم في العبور اآلمن من والى 
المدرسة ويجب أن تولى هذه الفرق 
االهتمــام الكامــل من قبــل الهيئة 
التدريسية وأولياء األمور إضافة إلى 
تشــجيع الطالب على المشاركة في 

هذه الفرق. 
وفي نهاية الورشة قام فريق المجلس 
األعلى للمرور بتزويد كافة المدارس 
(عشرين مدرسة)في مديرية التربية 
والتعليم جنوب نابلس بمســتلزمات 

تشكيل فرق السالمة المرورية. 

جانب من النشاط

خالل ورشة عمل تشاورية

مشاركون يؤكدون ضرورة صياغة خطة استراتيجية لتعزيز السلم األهلي في محافظة جنين 
جنيــن - الحيــاة الجديــدة - أكــد 
العمــل  ورشــة  فــي  المشــاركون 
التشــاورية، التي عقدت امس تحت 
عنوان ” أبعاد وتطلعات السلم األهلي 
في محافظــة جنين“، ضرورة العمل 
علــى تطبيق مبادئ الســلم األهلي 
وتحديــد خطــة بعيــدة ومتوســطة 
وقصيرة المدى، وصياغة استيراتيجة 
لتعزيز الســلم األهلي تحت إشــراف 

محافظة جنين.
وعقدت الورشة في قاعة المحافظة، 
أمــس، بالتعاون بين محافظة جنين 
ومركزي جنيف للرقابة الديمقراطية 
على الرقابة المسلحة، ومركز إعالم 
 ” والديمقراطيــة  اإلنســان  حقــوق 
شمس“، بحضور محافظ جنين قدوره 
موسى، وقائد المنطقة العميد راضي 
عصيــدة، ونائب مديــر مركز جنيف 
للرقابــة الديمقراطية علــى القوات 
المســلحة نيكــوال ماســون، ومدير 
مركز شــمس د.عمر رحــال، وعضو 
المجلــس الثــوري جمــال الشــاتي، 
وممثلي المؤسسات الرسمية واألمنية 
والفعاليــات الوطنية، وأدار الورشــة 

كمال أبو الرب مساعد المحافظ. 
وفــي كلمتــه أكد المحافظ موســى 
أهمية عقــد هذه الورشــة، للتعرف 
علــى ســبل تعزيز الســلم الســلم 
األهلــي، وتطبيق مبادئ التســامح 

والالعنــف، وتعزيــز مبــدأ التفاهم 
والتضامن في المجتمع المحلي، بما 
يعزز اســتقراره، ونبذ كافة المظاهر 
الســلبية في المجتمع الفلســطيني، 
التــي تركهــا االحتالل اإلســرائيلي 
لزعزعة ثقــة أبناء الشــعب الواحد، 
تلك المظاهر التي تســتوجب تدخال 
ســريعاً من قبل فعاليات المحافظة 
على نطاق واسع لمعالجتها والوقوف 

عليها.
وقال موسى إن تشكيل لجان مجلس 
الســلم األهلي التخصصي لشــرائح 
المجتمــع المحلي، لتبــدأ عملها في 
توظيــف الطاقات البشــرية وتعزيز 
المشاركة، بما يعزز مبدأ التكامل بين 
أفراد المجتمع المحلي؛ للوصول إلى 
مجتمع متســامح ومتماسك، يحافظ 
علــى عاداته وتقاليــده الوطنية في 
إطــار الضوابــط األخالقية وســيادة 

القانون والنظام. 
واكد رحال على أهمية عقد هذا اللقاء 
لالستماع إلى األولويات واالحتياجات، 
منهــا  تعانــي  التــي  واإلشــكاليات 
المحافظــة، وأبرزها قلة المشــاريع 
التنموية لهذا القطاع.وقال إنه لمس 
رغبة لدى الجميع في تطبيق القانون 
روحــاً ونصاً، بما يعزز دور التنشــئة 
االجتماعيــة باللجوء إلى مؤسســات 
المجتمع المحلي والتشــاور، والعمل 

المشترك لنشر ثقافة السلم األهلي، 
للخــروج من المربع الــذي نحن فيه. 
وأشــار رحال إلــى اســتعداد المركز 
لتنفيــذ كل مــا يطلب مــن تدريب، 
وبناء القدرات إلخراج هذا المشــروع 

إلى حيز التنفيذ. 
من جانبه تحدث ماسون عن التجربة 
الرائدة التي بدأت محافظة جنين في 
تطبيقها فــي تعزيز مبادئ الســلم 
األهلــي، وإتباع اآلليــات والخطوات 
المستدامة لحل اإلشكاليات الموجودة 
داخل المحافظة. وقال من الضروري 
تشــكيل لجــان وفــق هيكلية تضم 
مؤسســات وخبراء متخصصين ألخذ 
دور فعــال لتطبيق ســيادة القانون، 
وبعزز قيم السلم األهلي، والتخطيط 
اإلستراتيجي لبث روح السلم األهلي، 
وذلــك بعــد إقامــة ورشــات العمل 
ونشاطات مشتركة في ذات المجال. 
وتابع ماسون إن محافظة جنين كانت 
األفضل في رسم الخطوات في مجال 
السلم األهلي، في إطار الشراكة بين 
أفراد ومؤسســات المجتمع المحلي، 
التــي بــادر المحافظ فيها بتشــكيل 
اللجــان المتخصصــة، وهــي تجربة 
فريــدة وال توجــد دول عربية تعمل 

في هذا المجال. 
وفي الوقت ذاته أشــار العميد راضي 
عصيــدة قائــد منطقــة جنيــن إلى 

التطــور الكبير الــذي حصل في أداء 
األجهزة األمنية بعد 2007، حيث تم 
التركيز علــى النوعية في التوظيف 
والجودة في األداء، على قاعدة احترام 
كامل لحقــوق المواطن واإلنســان، 
والسعي لبسط سيادة القانون ضمن 
اإلمكانيات المحدودة، في ظل تعاون 
وتكامــل فــي العمل بيــن األجهزة، 
واتســاع دائــرة الثقــة بين الشــعب 
واألجهزة. وقال لقد تم عمل دراسات 
لقيــاس ثقــة المواطن بالمؤسســة 
األمنيــة مــن خالل عــدة دراســات 

وأبحاث، قام بها غيرنا من مؤسسات 
دولية ومحلية، وأكدت هذه الدراسات 
زيادة ثقة المواطن بالدور الذي تقوم 

به المؤسسة األمنية. 
وقدمــت فاطمــة عطيوي، منســقة 
المشــاريع في مركز جنيــف، عرضا 
للشــرائح تضمــن مفهــوم الســلم 
المتعلقــة  المفاهيــم  و  األهلــي، 
بالتخطيــط االســتراتيجي فــي هذا 
الصدد، ورؤية محافظة جنين للسلم 
األهلي، وهيكلية اللجان المشكلة من 
قبلها، وأهم التحديات التي تواجهه. 

مركز بلدية نابلس يختتم 
ورشتي عمل في مجال اإلعالم

 نابلــس - الحياة الجديدة - اختتم مركز بلدية نابلس الثقافي ورشــتي عمل 
بعنوان: «كيف نفهم عمل وســائل اإلعالم؟» و«الدعاية اإلســرائيلية»، اللتين 
قدمهمــا األكاديمــي واإلعالمي صدقي موســى، بالتعاون مــع جامعة القدس 

المفتوحة في نابلس.
وقال موسى ان الورشتين هدفتا إلى التوعية بدور اإلعالم في حياتنا المعاصرة 
وأثــره على األفراد والمجتمعات والتعريف بوســائل اإلعــالم، وعناصر العملية 
االتصاليــة، وأهداف وســائل اإلعــالم، إضافة إلى تفعيل التفكيــر الناقد تجاه 

الرسائل والمضامين اإلعالمية.
وأضــاف «أنه من الضروري وجود تربيــة إعالمية في المجتمع قادرة على محو 
األمية اإلعالمية، وانتقاد مضامين وسائل اإلعالم وعدم التسليم بكل ما يبث، 
وحتى يتم التقليل من تأثير الرســائل الضارة، وتنقيتها من الشــوائب، وإيجاد 
جمهــور ايجابي، ال يكتفي بأن يكون 
متلقيا للرسالة اإلعالمية بل ومشاركا 

في صناعتها».
وفيما يتعلق بالدعاية اإلســرائيلية، 
العمــل  ورشــة  ان  موســى  قــال 
تطرقــت إلــى التعرف علــى طبيعة 
هذه الدعايــة وأهدافها، وأشــكالها. 
منوها إلــى أن الدعاية تعد من أهم 
المرتكزات اإلســتراتيجية التي تقوم 
عليها إســرائيل، وتتمتع بالتخطيط 
والتنظيم، وتركز على إبراز إسرائيل 
كدولــة متقدمة علميــا وتكنولوجيا، 
وإظهارهــا بالصورة اإلنســانية، من 
خالل التركيز فــي خطابها اإلعالمي 
علــى  المختلفــة  المحافــل  وعبــر 
والمســاعدات  العلميــة  التطــورات 

اإلنسانية.
وتم خــالل الورشــة تقديــم نماذج 
وتطبيقات حول المواضيع التي تمت 
مناقشتها وسط التفاعل والنقاش من 

قبل المشاركين.
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