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محليات

تظاهرة في شفا عمرو تطالب بمنع تكرار هذه الجريمة

اعضاء كنيست يدينون تمزيق بن اري صفحات من االنجيل امام الكاميرات
مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية: تمزيق 

االنجيل تصرف عنصري معتوه يستوجب العقوبة
القــدس - وفــا - أدان عضــو الكنيســت عن الحركة اإلســالمية 
مسعود غنايم، امس، العمل "المشين" الذي قام به عضو الكنيست 
الصهيونــي ميخائيل بن آري، من حزب االتحــاد القومي، بتمزيق 
صفحــات مــن اإلنجيل أمام الكاميــرات في مكتبــه البرلماني في 
الكنيست. وقال غنايم في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست "إن 
هــذا العمل يدل على مدى العنصريــة والكراهية التي يحملها بن 
أري وغيره مــن العنصريين لكل األديان ولكل ما هو غير يهودي. 
وأنا كإنسان وكمسلم يؤمن بكل الكتب السماوية المقدسة أدين 
هذا العمل البشــع والجبان، واعتبره مســا بكل مؤمن ســواء كان 

مسيحيا أم مسلما".
وأعرب غنايم عن اســتغرابه شــرعنة هذه الجريمة من قبل بعض 
أعضــاء الكنيســت اليهــود المتدينين بحجة الخوف من التبشــير 

المســيحي ودخــول يهود في المســيحية. "إن من يخــاف لمجرد 
وجــود كتاب مقدس فــي بريده أو على طاولتــه يجب أن يفحص 
إيمانه ودينه أوال، وأال يعتدي على أصحاب األديان األخرى أو يمس 

بحرمة مقدساتهم".
وكان العشــرات من سكان مدينة شفاعمرو تظاهروا احتجاجا على 
تمزيــق اإلنجيل مطالبيــن العالم المســيحي بالتدخل ومنع تكرار 
مثل هذه الجريمة. واســتنكر النائب محمــد بركة، رئيس الجبهة 
الديمقراطية للســالم والمســاواة، إقدام عضو الكنيست ميخائيل 
بن آري من حركة "كاخ" اإلرهابية، تمزيق اإلنجيل المقدس ووصف 

الكتاب بأقذع الكالم المهين.
وقال بركة في كلمته، إن ما جرى في الكنيست وبشكل استعراضي، 
هو "أمر في غاية الخطورة والعنصرية، إنه عمل حقير وقبيح، يمس 

بمشــاعر مئات ماليين البشر، والمواطنين العرب من المسيحيين 
والمسلمين، ألن اإلسالم هو أيضا يقدس التوراة واإلنجيل".

وشدد بركة أن هذا العمل الجبان يؤكد أن ال حدود للعنصرية، وعليه 
تقدم بركة بشكوى للجنة السلوكيات في الكنيست، لمحاسبة بن 
أري. وقال رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، إن "تمزيق اإلنجيل هو 
إهانة للكنيســت، وأنا أقولها بشــكل واضح، لو أن أحد في أي من 
برلمانات العالم، قام بتمزيق التوراة، فقط الدعاء أنه تلقاه بشكل 

استفزازي، لكنا أقمنا الدنيا رأسا على عقب".
واصدر رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية حنا سويد بيانا 
قــال فيه، إن "الحديث عــن عمل جنوني متطرف تجاوز كل الحدود 
من قبل شــخص تحركه الكراهية واإلرهاب وينفث ســمومه على 

كل ما هو مختلف عنه".

القدس المحتلــة - الحياة الجديدة 
- استنكرت الكنائس الكاثوليكية في 
االرض المقدسة قيام عضو الكنيست 
اليميني المتطرف ميخائيل بن اري على 
تمزيق االنجيل المقدس ونشره صور 
عمليــة التمزيق عبر االعــالم متباهيا 
بفعلته النكراء.  كما تقدمت الكنائس 
بشكوى رسمية لرئيس الكنيست روبن 
ريفليــن مطالبيــن باالعتذار عن هذه 
الفعلة النكراء ومعاقبة عضو الكنيست 
المذكــور من خالل اللجنــة التأديبية 

وأخالقيات المهنة البرلمانية. 
كما تم ارســال رســائل رســمية بهذا 
الصــدد الــى كل من رئيــس الدولة 
ورئيــس الحكومــة والوزيــر المكلف 
بالشــؤون الدينيــة مطالبيــن باتخاذ 
االجراءات الرسمية تجاه عضو الكنيست 
بــن اري ليشــكل ذلك رادعــاً لضمان 
عدم تكرار مثــل هذه االعتداءات على 
مقدســات الديانــات في هــذه البالد 

المقدسة.
وجــاء فــي التوجــه الكنســي ان هذا 

التصــرف العنصري المعتوه المتطرف 
يعطي شــرعية النتهاك حرمة األديان 
واالعتداء على ابناء الديانات المختلفة 
األمــر الــذي يســتوجب وضــع حد له 

وإلحاق العقوبة بمرتكبيه. 
وأثنــى المجلــس علــى االحتجاجــات 
التي قــام بها البعض في هذا الصدد 
وشكر المتضامنين من أبناء الديانات 
المختلفة الذين عبروا عن امتعاضهم 
من التصرف الالأخالقي والالمســؤول 

لعضو الكنيست بن آري.

د. الشاعر واللواء الهواري يخرجان دورة العالقات العامة والبروتوكول في بيت لحم
بيت لحم - الحياة الجديدة - خرجت 
جامعــة القدس المفتوحــة فرع بيت 
لحم وجامعة االســتقالل «األكاديمية 
الفلســطينية للعلــوم األمنية» امس 
المشاركين في دورة العالقات العامة 
والبروتوكول األولى بالتعاون مع تجمع 
العالقات العامة في مؤسسات محافظة 
بيت لحم, بحضور د.إبراهيم الشــاعر 
رئيس جامعة القــدس المفتوحة في 
محافظــة بيــت لحــم, واللــواء ماجد 
جامعــة  رئيــس  الهــواري مســاعد 
االستقالل لشؤون الشرطة, ود. رجاء 
سويدان عميد كلية التدريب والتنمية 
في جامعة االســتقالل والمقدم ضرار 
مرعب رئيس تجمــع العالقات العامة 

في مؤسسات محافظة بيت لحم. 
وفي بيان صادر عن الدائرة اإلعالمية 
لتجمع العالقات العامة في مؤسسات 
محافظة بيت لحم أفاد بان د. الشاعر 
هنأ الخريجيــن, مثمناً جهود كل من 
أســهم فــي اإلعــداد والترتيب لهذه 
الــدورة التي نظمتهــا دائرة العالقات 
العامــة في جامعة القــدس المفتوحة 
والهيئة اإلدارية لتجمع العالقات العامة 
في محافظة بيت لحــم, خاصاً بالذكر 
جامعة االســتقالل والمدربين اللذين 
انتدبتهما لتدريب 40 مشاركا, األستاذ 
رياض شــريم واألستاذ ســعيد تيتان, 
المقدم ضــرار مرعب رئيــس التجمع 

والرائــد عاهد حســاين والرائد متري 
فريــج وعاطف عــدوي أعضــاء الهيئة 
اإلدارية للتجمع. وأضاف د. الشاعر بأن 
جامعة القدس المفتوحة تحرص دائماً 
على تقديم كل ما تســتطيع لإلسهام 
في بناء الوطــن وتنمية المجتمع من 
خالل التواصل المجتمعي والتشــبيك 
مع المؤسســات المحليــة واإلقليمية 

المتميزة. وشــدد على أهمية االلتزام 
بقواعــد البروتوكــول إلعطــاء صورة 
حضارية عن المؤسسات الفلسطينية 
وعــن الشــعب الفلســطيني دون أن 

يتحول ذلك إلى روتين. 
وأشــاد الهواري بالتعــاون المميز مع 
جامعة القدس المفتوحة في محافظة 
بيــت لحم, كمــا ورحب بالتعــاون مع 

تجمع العالقات العامة في مؤسســات 
محافظة بيت لحم ســواًء كانت مدنية 

او أمنية.
من جهته شكر رئيس تجمع العالقات 
العامــة فــي كلمته جامعتــي القدس 
المفتوحــة فــي بيــت لحــم وجامعة 
االســتقالل فــي أريحا, ووجه رســالة 
تقدير للمدربين على جهودهما على 

مــدار أربعــة أيــام وتقديــم مواضيع 
الــدورة التي من شــأنها المســاعدة 
في تطويــر قدرات ومهارات العاملين 
بدوائر العالقات العامة في مؤسسات 

محافظة بت لحم.
وقدمت نصرة جورج دحــدل بالنيابة 
عــن الخريجين الشــكر والتقدير لكل 
من ساعد وساهم بإنجاح هذه الدورة.

مركز «شمس» يطلع وفداً حقوقياً دنماركياً 
على االنتهاكات اإلسرائيلية بحق شعبنا 

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - اســتقبل مركــز إعالم حقوق 
اإلنســان والديمقراطية «شــمس» في مقره وفداً شــبابياً 
حقوقياً دنماركياً من مؤسســة الدعــم الطارئ الدنمركية، 
وأعرب محمد حمايل منسق العالقات العامة في المركز عن 
أمله أن يكون هذا اللقاء نقطة بداية وتبادل شبابي مشترك 
بين الطرفين.  وقال «الدنمارك البلد الصديق لفلســطين، 
هــذه الدولة البعيــدة عنا مــن الناحية الجغرافيــة، لكنها 
قريبة علينا في مواقفها الشــجاعة في األمم المتحدة وفي 
هيئاتها المختلفة، وفي وقوفها إلى جانب الحقوق الوطنية 
للشــعب الفلســطيني، فهي من أول الــدول التي اعترفت 
بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي من أوائل الدول التي 
افتتحت سفارة لها في فلسطين، وهي التي تحتضن الجالية 

الفلسطينية ثاني أكبر جالية عربية هناك.
وحضــر اللقاء عن مركز «شــمس» ميادة زيداني منســقة 
المشاريع، والمحامية شروق أبو قرع المستشارة القانونية، 

وإبراهيم العبد منسق وحدة اإلعالم. 
وأطلــع الوفد الضيف على االنتهاكات التي تقوم بها قوات 

االحتالل ضد شعبنا ،والممارسات الالنسانية التي يمارسها 
المستوطنون وقوات االحتالل، وتطرق اللقاء إلى االعتداءات 
المختلفة من قتل وتشــريد وهدم منازل ومصادرة أراضي 
وبناء مســتوطنات واعتقاالت وتنكيل، وإلــى الحواجز التي 
تقطــع أوصــال الضفة وإلــى جدار العــزل، وإلــى المعازل 

والكنتونات، وأيضاً إلى سياسة التعطيش.
مــن جانبهــا عبرت رئيســة وفد مؤسســة الدعــم الطارئ 
الدنمركية كريســتينا كايزر عن ســعادتها لزيارة فلسطين 
وااللتقــاء بالعديد من الشــخصيات والمؤسســات األهلية 
الفلسطينية، واالطالع عن كثب على األوضاع الفلسطينية.

وقالت إن الحوار البناء الذي يســتلهم مــن روح الحضارات 
والثقافات اإلنسانية المتعاقبة عبر العصور، يحتم علينا بذل 
جهود مضاعفة لتشــجيع الحوار بيــن الحضارات والثقافات 
واإلســهام في دعــم كل الجهود المبذولة علــى أكثر من 
صعيد، من أجل إقرار األمن والســلم، وإشاعة روح التسامح 
والتعايــش بين الشــعوب واألمم، من خــالل تعزيز الحوار 

الموضوعي النزيه بين الحضارات والثقافات.

في ورشة عمل متخصصة نظمتها نقابة الصحافيين بالتعاون مع االتحاد الدولي

إجماع على اجراء دراسة احتياجات الصحافيات وأهمية بلورة خطة عمل لتفعيل دورهن النقابي
 - الجديــدة  الحيــاة   - اهللا  رام 
ورشــة  فــي  المشــاركون  اجمــع 
عمــل متخصصــة عقدتهــا نقابــة 
الصحافييــن بالتعاون مــع االتحاد 
الدولــي للصحافيين، علــى اهمية 
المباشــرة باجراء دراسة احتياجات 
فعلية لمشاكل وهموم الصحافيات 
العامالت في المؤسسات االعالمية 
المحليــة والعربيــة والدولية، االمر 
الذي يمكن ان يؤسس لخطة عمل 
النقابة وتعمل  مســتقبلية تضعها 
على تنفيذها في االعوام المقبلة في 
اطار جهودها لتطوير الوعي النقابي 
في اوساط الصحافيين والصحافيات 
وتأســيس وحدة النــوع االجتماعي 

ضمن الجهاز التنفيذي للنقابة.
وشدد المتحدثون في هذه الورشة 
التي تعقد لمــدة يومين متتاليين 
بمشــاركة صحافيــات وصحافيين، 
على اهمية انعقاد هذه الورشة من 
القضايــا المطروحة  حيث طبيعــة 
للنقاش والتي اشتملت على نقاش 
جــدي فيما يخــص اتفاقيات العمل 
الجماعيــة وضرورة البــدء بحوارات 
ونقاشــات مــع ادارات المؤسســات 
االعالمية فيما يخص اتفاقيات العمل 
الجماعــي للصحافيين والصحافيات 

بما يضمن حقوق الصحافيين.
واقيمت ورشــة العمــل تحت عنوان 
الجندرية بين  «النقابات والمساواة 
الصحفيــات والصحفييــن»، حيــث 
جرى التأكيد على جملة من القضايا 
ان  علــى  للصحافيــات  المطلبيــة 
يجري اعــداد توصيــات محددة في 
نهاية الورشــة يمكن ان تؤســس 
النطــالق نوعيــة فــي مجــال دمج 
النوع االجتماعي في عمل وانشــطة 
النقابة اضافة الى تفعيل مشــاركة 
الصحافيــات فــي العمــل النقابــي 
وضمان التمثيــل العادل والمنصف 
للصحافيات في جميع هيئات النقابة 

وجهازها التنفيذي.
وجرى افتتاح الورشــة بحضور وزيرة 
شؤون المرأة، وسكرتير عام االتحاد 
للدولي للصحفيين،» بيث كوستا»، 
ونقيــب الصحافيين د.عبــد الناصر 
النجــار وعــدد مــن اعضــاء االمانة 
العامة للنقابة وصحفيات وصحافيين 
يمثلون مؤسسات اعالمية متعددة. 
وكشــف النقيب النجار، عن ان نسبة 

الخريجات مــن الكليــات والمعاهد 
اإلعالمية وصلت الــى أكثر من 52 
بالمائــة، فــي حيــن ان نصيبهــن 
فــي الحصــول علــى الوظائــف في 
المؤسســات االعالمية ال تتجاوز الـ 
17 بالمائــة فقط، معتبرا ذلك بانه 
مؤشــرا حقيقيا على صعوبة أوضاع 
الصحافيات الفلسطينيات والمعاناة 
التــي تالزمهــن في الحصــول على 
فرصــة عمــل عادلــة تمكنهــا كما 

يحصل مع زمالئهم من الذكور. 
واشار النجار الى ان نسبة المنتسبات 
الى نقابــة الصحفيين لم تتجاوز الـ 
22 بالمائــة حتــى إجــراء انتخابات 
نقابة الصحفيين قبل أشهر، داعيا اى 
اهمية البدء بحملة تنســيب وتحفيز 

الصحفيات على االنتساب للنقابة.
واوضــح النجــار ان النقابــة نجحت 
فــي تحقيــق زيــادة ملحوظــة على 
مستوى تحفيز الصحافيات لالنتساب 
للنقابة لكنه شدد على مواصلة هذه 
الجهود مــن خالل تأســيس وحدة 
النــوع االجتماعي فــي النقابة االمر 
الذي سيفتح المجال امام زيادة هذه 
النســبة لتصل الى النصــف او أكثر 
في االعــوام المقبلة خاصة في ظل 

تزايد اعداد الخريجات المتخصصات 
في المجــال االعالمي من الجامعات 

والمعاهد.
مــن ناحيتهــا شــددت ذيــاب على 
اهمية زيادة تمثيل النساء في كافة 
والشــعبية  الوطنيــة  المؤسســات 
واالهلية وضرورة انصاف المرأة في 
هــذا المجال، مشــيرة الى ان وثيقة 
االستقالل قدمت للمرأة الفلسطينية 
كامل حقوقها بالمساواة مع الرجل .

واعلنت ذياب استعداد الوزارة تحقيق 
التعاون الكامل مع نقابة الصحافيين 
الفلســطينيين مــن خــالل تطبيق 
االستراتيجية القطاعية التي انجزتها 
الــوزارة واعتمدت من قبل الحكومة 
في مجال تحقيــق العدل واالنصاف 
العنــف بمختلف  للمــراة ومناهضة 

اشكاله ضدها في المجتمع.
واكــدت علــى اهميــة دور االعالم 
التغيــر  احــداث  فــي  ومؤسســاته 
تحقيــق  يضمــن  بمــا  المنشــود 

المطالب العادلة للمراة .
واســتعرضت ســكرتير عام االتحاد 
الدولي للصحفيين، «بيث كوستا»، 
تجربتها العالمية حول تمكين النساء 
مؤكده انهــا تقلدت منصب األمين 

العام إلتحاد الصحفيين وهذه سابقة 
للمرأة ان تتقلد هذا المنصب.

وقالت كوســتا «حضــرت اليكم كي 
اســمع منكم، واطلع على أوضاعكم 
عــن قرب» وتابعــت «الحديث يدور 
عــن الجنــس االجتماعــي المتعلق 
بحقوق اإلنســان، واالتحــاد الدولي 
لديه العديد من المشــاريع لمعرفة 
ما يجري مع النســاء في المؤسسات 

النقابية». 
وعبرت كوســتا عن تأيدها المطلق 
لمبدأ الكوتة النســائية التي تعطي 
المرأة جزء من حقوقها على الرغم ان 
العديد من النســاء تفضل التنافس 

في االنتخابات . 
وجرى عرض الوثيقة المطلبية التي 
قدمت باسم الصحافيات في المؤتمر 
العام لنقابة الصحافيين التي تدعو 
الى التمســك باعتماد نسبة تمثيل 
الصحافيات في جميع هيئات النقابة 

بنســبة ال تقل عن الـ 30 % واعتماد 
القوائم االنتخابية حسب نظام لجنة 
االنتخابات المركزية الذي ينص على 
اعتمــاد ( امرأة ) واحدة من بين كل 
3 أســماء على اقل تقديــر، وتمثيل 
الصحافيــات في الجهاز اإلداري على 

اساس الكفاءة . 
كمــا طالبــت الوثيقة إنشــاء وحدة 
نقابــة  فــي  االجتماعــي  لنــوع  ا
الصحفييــن، باإلضافة الى تشــجيع 
تمثيــل الصحفيات فــي مراكز صنع 
القرار فــي المؤسســات اإلعالمية، 
وضمــان أشــراك الصحافيــات في 
وإلــزام  الخارجيــة،  المشــاركات 
المؤسســات اإلعالميــة العاملة في 
األراضي الفلسطينية بتوفير معدات 
للصحافيــات،  المهنيــة  الســالمة 
وضمــان أشــراك الصحافيــات في 
بلورة خطط واســتراتيجيات النقابة 

لألعوام المقبلة.

وزير االشغال العامة يلتقي مسؤوال 
في الوكالة الدولية للتنمية واالغاثة

مؤتمر االتحاد العربي للعمل 
التطوعي يكرم عبد الجواد صالح

تغيير مواعيد رحالت الخطوط الجوية 
الفلسطينية بين العريش وعمان خالل رمضان

رام اهللا - الحياة الجديدة - أعلن مدير عام الخطوط الجوية الفلســطينية زياد 
البدا امس تغيير مواعيد الرحالت االســبوعية من العريش إلى عمان لمناســبة 

شهر رمضان المبارك.
وأوضــح البدا أن هذه التغييرات تم إحداثها لتوفير الراحة للصائمين في شــهر 
رمضان المبارك مفيدا أن مواعيد الرحالت خالل الشــهر الفضيل ستكون يومي 
 PNW ) األحد والخميس للمسافرين من عمان إلى العريش على متن الرحلة رقم
551 ) بحيــث يكون وقت المغادرة الســاعة (10:00) ووقــت الوصول ( 11:3)، 
وللمسافرين من العريش إلى عمان رقم الرحلة (PN 552 ) يكون وقت المغادرة 

(18:30) ووقت الوصول الساعة (19:30). 

اختتام فعاليات مخيم رام اهللا
 الدولي الثاني للعمل التطوعي 2012

البيــرة - الحياة الجديــدة - أكد وزير االشــغال العامة 
واإلســكان المهندس ماهر غنيم امــس اهتمام الوزارة 
العالــي بقطاع الطرق لما يشــكله من اثــار ايجابية على 
مناحــي الحياة في المجتمع الفلســطيني، مؤكدا اهتمام 
الــوزارة بدعم المانحيــن وخصوصا الوكالــة االميركية 
للتنمية الدولية لمشاريع طرق استراتيجية واقامة جسور 
وانفاق. جاء ذلك خالل لقاء غنيم جالبيرت ريتشــارد مدير 
البنيــة التحتيــة وإدارة المشــاريع في الوكالــة العالمية 
للتنميــة واالغاثــة IRD. وحضر االجتمــاع وكيل الوزارة 
المهنــدس فائق الديك، ومــن جانب الوكالــة الدكتور 

ايهاب البرغوثي مدير مكتب فلسطين، والمهندس نعيم 
الماني مسؤول البنية التحتية في الوكالة في فلسطين. 
واضــاف غنيم أن الوزارة معنية بتوفير موارد مالية ثابتة 
لمشاريع الطرق لما يملكه هذا القطاع من أهمية، مؤكدا 
علــى التواصل مع المانحين لوضــع أولويات الوزارة في 
قطاع الطرق على سلم اولوياتهم. وشكر ريتشارد الوزير 
على لقائه مؤكــدا أهمية قطاع البنية التحتية في تنمية 
المجتمعات، وسعادته لتجربة العمل مع الوزارة في نطاق 
المشاريع التي تم تنفيذه، موضحا كون الوكالة ذات دور 

انساني وال تبتغي الربح.

رام اهللا - وفــا - كرم المؤتمر الثامن لالتحاد العربي للعمل 
التطوعــي الذي ينظم في جمهوريــة مصر العربية، بعنوان: 
"التطوع وخدمــة المجتمع"، عددا من الشــخصيات العربية 
المرموقة في مجال العمل التطوعي، ومن ضمنها عضو هيئة 

العمل التطوعي الفلسطيني عبد الجواد صالح.
وأوضحت هيئة العمل التطوعي الفلســطيني في بيان صدر 
امس، أنها شاركت في فعاليات المؤتمر الذي عقد خالل الفترة 
مــن 13 ولغاية 18 الجاري، بتنظيم مــن الجمعية المصرية 
للعمــل التطوعي، برعايــة جامعة الدول العربية، وبإشــراف 

االتحاد العربي للعمل التطوعي.
وذكر عضو الهيئة العامة لهيئة العمل التطوعي الفلسطيني 
محمد إسليم أن المؤتمر شهد مشاركة 18 دولة عربية لتوقيع 
بروتوكول االتحاد العربي للعمل التطوعي مع األمم المتحدة 
مــن خالل برنامــج متطوعي األمم المتحــدة، وتوقيع ميثاق 
رخصة العمل التطوعي وتدشــين ميثاق "المنهج المتكامل 
للمتطوعين المقدم من المملكة العربية السعودية، وتدشين 

المرصد العربي للتطوع المقدم من الجمهورية اليمنية.
وقال عضو الوفد المشارك في المؤتمر خالد الحلو إن مشاركة 
الهيئة تأتي تعزيزا ألواصــر التعاون والتقارب واالطالع على 
التجــارب العربية المميــزة وتبادل الخبــرات، وإطالع الدول 
العربية المشــاركة على التجربة الفلسطينية في حقل العمل 

التطوعي في ظل الخصوصية التي نعيشها جراء االنتهاكات 
اإلسرائيلية.

وأكد أهمية المشاركة في رفع الوعي العربي بمفهوم العمل 
التطوعــي وتطور دالالتــه لدى الثقافة الفلســطينية وقيمه 
وأهميته في تحقيق مطالبنا الوطنية المتمثلة بتأصيل العالقة 
ما بين اإلنســان واألرض الفلسطينية، والتصدي العتداءات 

االحتالل والمستوطنين.
وأعرب مؤســس هيئة العمل التطوعي الفلســطيني حسين 
يحيــى عن تقدير الهيئــة لالتحاد العربــي للعمل التطوعي 
لتكريمه الشــخصيات العربيــة المرموقة فــي مجال العمل 
التطوعي والتي كان من ضمنها عبد الجواد صالح إلى جانب 
العديد من الشــخصيات العامة التــي كان لها دور في دعم 
مسيرة العمل التطوعي بمختلف أقطار الوطن العربي. يذكر 
أن عبد الجواد صالح ولد في البيرة عام 1931، وبعد حصوله 
على الثانوية التحق بالجامعة االميركية في القاهرة، وحصل 
على اإلجازة في االقتصاد السياسي سنة 1955، وهو مؤسس 
الحركة الالعنفية في فلســطين، وكان رئيســا لبلدية البيرة 
حتى إبعاده من قبل سلطات االحتالل، بسبب مواقفه الوطنية 
وثباته على هذا الموقف، عاد إلى الوطن في التسعينيات من 
القرن الماضي وشــغل منصب وزير الزراعة، وكان عضوا في 

المجلس التشريعي.

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - اختتمــت 
بلدية رام اهللا مخيم رام اهللا الدولي للعمل 
التطوعي 2012 الذي انطلق في الســابع 
وحتى الســادس عشــر من تموز الحالي. 
وعبر عضو المجلس البلدي عدنان فرمند 
عضو اللجنة التوجيهية للمخيم في حفل 
االختتام عن ســعادة بلديــة رام اهللا في 
نجاحها بترســيخ المخيم كنشاط للعمل 
التطوعــي فــي مدينــة رام اهللا، مشــيدا 

بمشاركة المؤسسات المحلية في المخيم 
كونه انجــازا عاما للمدينــة ومواطنيها، 
شاكرا باســم البلدية جميع المتطوعين 
والعاملين والقائمين على المخيم. وينظم 
المخيم للعام الثاني على التوالي بمشاركة 
80 متطوعا مقيــم وحوالي 500 متطوع 
غيــر مقيم من مؤسســات المدينة وضم 
المخيم متطوعين مقيمين من مخيمات 
الشــتات الفلســطيني في كل من األردن 

ولبنــان ومن الــدول العربيــة من مصر 
وتونس، ومن ايطاليا وفرنســا والواليات 
المتحــدة. مع االشــارة الــى ان عددا من 
المتطوعيــن من الجزائــر ولبنان وعمان 
تعثرت مشــاركتهم لتأخر صدور تصاريح 
دوخلهــم الــى رام اهللا بســبب االحتالل 
االســرائيلي. أما المتطوعــون المحليون 
فهم من أندية ومؤسسات مدينة رام اهللا 

ومدن فلسطين المحتلة 48.

لقطة من الورشة

الوفد الدنماركي

الشاعر والهواري مع الخريجين


