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قائمة "قمر اريحا" تعلن عن انطالق حملتها االنتخابية 
اريحــا - الحيــاة الجديــدة - اعلنت 
قائمة قمــر اريحا امــس عن انطالق 
حملتها االنتخابيــة لخوض انتخابات 
مجلــس بلــدي اريحــا مــن مقرهــا 
االنتخابــي ( منتــزه النخيــل ) وذلك 
بحضور مرشحي القائمة واألمين العام 
لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" 
زهيرة كمــال وممثل ومديــر الحملة 
االنتخابية للقائمة صالح السمهوري 
وممثلــي القــوى الوطنيــة الداعمــة 
للقائمــة وبحضور حشــد مــن انصار 

ومؤيدي القائمة.
واكــد مديــر الحملــة االنتخابيــة ان 
كافة المــواد االعالمية تــم اعدادها 
بشكل متقن وبسيط وذلك لتسهيل 

التواصل مع الناخبين.
واعلنــت كمــال عن انطــالق الحملة 
االنتخابية لالنتخابات المحلية مؤكدة 
على اهمية فتــرة الدعاية االنتخابية 
والبرنامــج  بالمرشــحين  للتعريــف 
االنتخابــي للقائمــة التــي أكدت ان 
برنامج القائمة واقعي ويتناول القضايا 
المالمسة لهموم المواطن كما أكدت 
على اهمية دور المرأة والشــباب في 
هــذه االنتخابات لما لهــا من اهمية 

للمواطن في مجاالت متعددة.
كما اكد المرشــح عدنــان حماد على 

اهمية التواصل المســتمر والســريع 
مــع كافــة فئــات المجتمــع المحلي 

وايصــال البرنامج االنتخابي. وقال ان 
قائمة "قمر اريحا" تمثل مجموعة من 

الكفــاءات والمهنييــن وذوي الخبرة 
وممثلي القوى الوطني الديمقراطية 
الجبهة الديمقراطيــة وفدا والجبهة 
العربية الفلســطينية وحزب الشعب، 
ومدعومــة من قــوى منظمة التحرير 

الديمقراطية.
وشددت المرشــحة فلسطين شحادة 
علــى أهمية المرأة في حســم النتائج 
االنتخابية، وبدورها قالت المرشــحة 
ســائدة ابو جمعة ان هذه االنتخابات 
تحتاج الــى جهود جبارة للوصول الى 
الناخبيــن وطرح برنامجنــا االنتخابي 

من بيت لبيت.
ووجه المرشح الدكتور روحي الفتياني 
كلمة للحضور والمجتمع المحلي داعيا 
اختيار القائمة االفضل لقيادة البلدية 
الى االمــام. واكد المرشــح المحامي 
يوسف مرار ان هذا االنتخابات تكليف 
وليس تشريف لهذ نحن نحمل برنامج 
انتخابــي واقعــي ومالمــس لهموم 

الناس.
وشدد المرشحان المحامي لؤي زغب 
ومحمــد عواجنــة على اهميــة اعطاء 
اولوية لقطاع الشباب من خالل تطوير 
ودعم الرياضة ودعم التعليم والعمل.

جانب من االحتفال بيوم التراث الفلسطيني في قلقيلية امس.

جانب من فعالية اطالق الحملة االنتخابية لقائمة «قمر اريحا».

انطالق فعاليات أسبوع التراث الفلسطيني في طولكرم وجنين وقلقيلية 
جنين - قلقيلية - طولكرم – الحياة الجديدة – مراد ياســين - افتتحت وزارة 
الثقافة ومركز واصل لتنمية الشــباب، وبالتنســيق مع مديرية التربية والتعليم 
معرض التراث الفلسطيني الثاني " معرض التراث الحي "، بحضور: سمير نايفة 
ممثــالً عن محافظ طولكرم، وعبد الفتاح الكم مدير مكتب وزارة الثقافة، وعالم 
الحمد اهللا ممثالً لمديرية التربية والتعليم، وشــادي أبو جراد من مركز واصل، 
ورئيس بلدية طولكرم أحمد أبو بكر، وحسن سالمة رئيس مجلس قروي فرعون، 
ود. مازن رسمي من جامعة النجاح الوطنية، ومديرة المدرسة لينا السلمان وأعضاء 
الهيئتين اإلدارية والتدريسية، وأعضاء مجلس أمهات فرعون، وأعضاء المجلس 
االستشاري الثقافي، وطالبات المدرسة، وذلك في مدرسة بنات فرعون الثانوية.

وفي كلمتها الترحيبية، أكدت المربية السلمان على التعاون المثمر بين وزارتي 
التربية والتعليم والثقافة، ومثمنةً جهود الطالبات والمعلمات ومجلس األمهات 
في ترتيب المعرض، ومؤكدةً أهمية هذا المهرجان والمعرض في حياة الطالب 
الفلســطيني، لترســيخ قضيته وتاريخه، حتى يبقى هذا التــراث ثروة في ذاكرة 

الشعب الفلسطيني.
مــن جهته قال الحمد هللا، ان األســرة التربوية تعتــز بالواجب الذي تقدمه نحو 
تراثنا الوطني الفلســطيني، ســواء ما تضمنه المنهاج الفلسطيني في المباحث 
اإلنسانية من أجل إحياء تراثنا في نفوس أبنائنا وربطنا به، أو من خالل النشاطات 
المختلفــة كاإلذاعة الصباحية في المدارس وإحياء المناســبات المختلفة خاصة 
المرتبطة بالتراث والمسابقات المتعددة كمسابقة الدبكة والعمارة الفلسطينية 

والرسم وغيرها.
وألقى أبو جراد، كلمة أكد فيها أن التراث الفلســطيني مســتهدف من االحتالل 
إلدراكــه أن تمريــر مخططاته ال يمكن أن ينجح دون الســيطرة على اإلنســان 
الفلســطيني وإفراغــه من مكوناته الثقافيــة والتاريخية، مشــيراً إلى الهجمات 
التي ينفذها المســتوطنون ضد شــجرة الزيتون التي تمثل تجذر وشموخ شعبنا 

الفلسطيني.
وأكد الكم على أهمية التمســك والحفاظ على التراث الفلسطيني بكافة أشكاله 
المادية والمعنوية تعبيراً عن تمســكنا بالهوية الفلسطينية واالرتباط بالمكان 
وتحويل ذلك إلى قوة مقاومة جماعية من أجل التحرر وإقامة الدولة المســتقلة 

وعاصمتها القدس.
واحتوى المعرض الحي على زوايا متعددة، فهنا نسوة يطحن القمح على الرحى، 
وهناك تجلس امرأة تخبز على الصاج، وطالبات يلبسن األثواب المطرزة يكرمن 

الضيوف والزوار بالقهوة المغلية على نار الحطب.
باإلضافة إلى زوايا للصناعات اليدوية التراثية كصناعة الصابون، وشد المكانس، 
والقشــيات، واألواني الفخارية، والنحاســيات، وزوايا تعرض األثواب الفلسطينية 
التي تمثل كافة المدن والقرى الفلســطينية، وزينة المرأة الشعبية، والمطرزات 
والمعلقات الفلســطينية والبراويز واللوحات الفنية، كما اشــتملت على الخرائط 
الفلســطينية التي تمثل حكاية الشعب الفلسطيني، وأخرى للمأكوالت الشعبية 
كالمفتول، المســخن، المجدرة، والمعجنات، والهريســة، والمشروبات الشعبية 

كالخروب وعرق السوس، وعرض ألدوات عصر الزيتون وحفظه.
كما تم عرضت طالبات المدرســة مســرحية اشــتملت على العديــد من أمثالنا 

الشعبية، وزفة العروس والحنة. 
وقد شارك في المعرض كل من قسم السياحة واآلثار في جامعة النجاح الوطنية، 
متحف يبوس الفارعة، متحف البد عصيرة الشمالية، هيئة الياسر، مجلس أمهات 

بنات فرعون، مجلس قروي فرعون.
وفي جنين، أطلقت مديرية الثقافة وجامعة القدس المفتوحة أمس األحد، فعاليات 

"يوم التراث الوطني الفلسطيني"، بمهرجان تراثي غنائي وزجلي.

وافتتــح رئيس الجامعة د. عماد نزال فعاليات يوم التراث بإعالنه افتتاح مســرح 
الحتضان الثقافة واإلبداعات التراثية الوطنية قريبا.

وقال إن تراثنا يشكل تاريخنا الممتد منذ آالف السنين، ففي كل شبر من أرضنا 
معلم تراثي وحكاية ورواية تجسد مدى عمقنا وارتباطنا بأرضنا، وإن تراثنا بكل 

صوره وأشكاله يعكس ثقافتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وتطلعاتنا وأحالمنا.
وأكد مساعد المحافظ كمال أبو الرب تمسك شعبنا بهويته وتراثه وعلمه، داعيا 
الطلبة إلى مزيد من التمســك وإحياء التراث الذي يعبر ويعكس قضية االنتماء 

لقضيتنا العادلة.
من جانبه، قال مدير وزارة الثقافة في جنين عزت أبو الرب، إن هذا اليوم بمختلف 
فعالياته يعبر عن وجدان الشعب ويعكس اتجاهاته ومستوياته الحضارية، ويدعم 
صمودنــا في وجه االحتالل الذي يحاول طمــس ثقافتنا وتراثنا، مؤكدا أن تراث 

أجدادنا يعبر عن تفكيرنا وشعورنا وآمالنا وأحالمنا بالتحرر.
وثمــن دور الجامعــة الرائد في دعم المســيرة الثقافيــة واألكاديمية من خالل 
تكريسها للتعليم النموذجي المتقدم الذي يواكب التحديات الكبيرة التي تواجه 

أمتنا وشعبنا، وترسيخ االنتماء الوطني في وجدان وعقول أبنائها الطلبة.
وتخللت المهرجان أغان تراثية، وســلم مستشــار وزيــرة الثقافة فيصل قرقطي 
شــهادات لـ15 خريجا شــاركوا فــي دورة الكتابة النقدية التــي نظمتها الوزارة 
الثقافــة، وجرى توزيــع اإلصدار الجديــد للمربي نجيب صبــري بعنوان "قصيد 

المحكي ومحاكاة الفصيح".

وأحيــت مديرية التربية والتعليم احتفاال لمناســبة يوم التراث الفلســطيني في 
المدرسة األساسية تحت رعاية المحافظ العميد ربيح الخندقجي.

وحضر الحفل العميد الخندقجي، ويوسف عودة مدير التربية والتعليم، وأنور ريان 
مدير مديرية الثقافة، وممثلون عن المؤسســات الرسمية والشعبية، وممثلون 

عن لجنة التعليم المجتمعي.
وفي كلمته حيا المحافظ مديرة المدرسة والمعلمات واألمهات على هذه اللفتة 
في إحياء التراث الفلســطيني عبر األنشــطة الالمنهجية التي من شانها الحفاظ 
علــى التــراث والهوية الفلســطينية وحمايته مع تعاقب األجيــال رغم محاوالت 

الطمس والتهويد.
وأشــاد المحافظ بدور المدرســة في زيادة وعي الطلبة وتأهيلهم ليتولوا قيادة 
المســتقبل واإلبقاء على رايــة النضال مرفوعة حتى إقامة الدولة الفلســطينية 

وعاصمتها القدس وعودة الالجئين.
من ناحيته أكد مدير التربية والتعليم حرص الوزارة على تحقيق األهداف العامة 
المتعلقــة بالبعد الوطني عبر تشــجيع الطلبة على اإلبداع واالبتكار وممارســة 

أنشطة مساندة.
بدورها رحبت مديرة المدرسة اعتدال صبري بالحضور وشكرتهم على المشاركة 
في الحفل مشــيرة إلى أن المدرســة مهتمــة بإحياء كافة المناســبات الوطنية 

واالجتماعية الفلسطينية.
وشمل الحفل على فقرات فنية وتراثية ومعرض للمنتجات التراثية.

«االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية» يدعو إلى االلتزام بقوانين 
الدعاية االنتخابية والحفاظ على المظاهر الحضارية للمدن

رام اهللا - الحياة الجديدة - دعا االتحاد الفلسطيني للهيئات 
المحلية، امس، كافة القوائم االنتخابية إلى االلتزام بقوانين 
الدعايــة االنتخابية، وتعليمات لجنــة االنتخابات المركزية 
والحفــاظ على المشــاهد الحضارية للمدن الفلســطينية 
وعلى النظافة العامة للمدن.. وفي هذا الســياق، قال مدير 
عام االتحاد عصام عقل، إنه يتوجب على القوائم االنتخابية 
االلتزام بالقانون الفلسطيني فيما يخص الدعاية االنتخابية 
وعــدم الخروج عنه، ألن ذلك قــد يؤثر على مصداقية تلك 
القوائم، مشــيرا إلى أن الهــدف من الدعاية االنتخابية هو 
باألســاس تعريــف الناخبين بالبرنامــج االنتخابي للقوائم 
وليس لتلويث المدينة. وأضاف أنه بوجود مراقبين محليين 
ودولييــن من مؤسســات دوليــة بلدية صديقــة يقومون 
بمراقبة االنتخابات المحلية، يتوجب على القوائم االنتخابية 
أن تعكس الوجه الحضاري للشــعب الفلسطيني، وتعكس 
التزامه وعرسه الديمقراطي الذي كان محط احترام العالم 
في مختلــف الجوانب. وقــال عقل: إن الدعايــة االنتخابية 
والتي بدأت السبت الماضي تستدعي من الكتل االنتخابية 

وناشــطيها وأنصارهــا مراعاة نشــر دعاياتهم بأشــكالها 
المتعــددة، في األماكن المتاحــة قانونياً دون التعدي على 
أمالك المواطنين أو إلحاق األذى بها، وكذلك تجنب نشــر 
دعاياتهــم بطرقــة يصعب إزالتها أو نشــر دعاياتهم فوق 
دعايات قوائم أخرى منافسة. وأشار عقل إلى إن أيام الدعاية 
االنتخابية لجميع الكتل االنتخابية ستشــهد تنافســاً على 
طرح برامجهم االنتخابية لكســب ثقة الناخب الفلسطيني 
والذي هو اليوم أكثر وعياً من أي وقت مضى وأكثر إصراراً 
علــى رؤية مطالبه الحياتية والخدماتية تتحقق بعد أن ظل 
محروما من اإلدالء بصوته واختيار مجلسه البلدي منذ أكثر 
من ثالثة عقود ونصــف كما هو الحال في مدينة طولكرم 
والخليل ومدن أخــرى. كما ورحب عقل بظاهرة االنتخابات 
التــي هي اســتحقاق ديمقراطي للمواطنيــن موجهاً تحية 
كبيرة للقيادة على إصرارهــا على عقد االنتخابات المحلية 
وخاصــة في هــذه الظروف الصعبة التي تمــر بها القضية 
الفلســطينية والمنطقة العربية لتقــول للعالم وتؤكد أننا 

شعب تواق للديمقراطية ومصر على دحر االحتالل.

االعتماد على المتطوعين في التمويل وادارة الحملة تجسيدا لمبدأ المشاركة الشعبية

لجان «البيرة للجميع» تعقد سلسلة من االجتماعات القطاعية الموسعة
البيــرة - الحياة الجديــدة - عقدت اللجان المنبثقــة عن قائمة 
البيرة للجميع سلسلة اجتماعات لها بحضور مرشحي الكتلة وفرق 
الشــبيبة والمتطوعيــن وأعضاء لجان االختصــاص، وذلك بهدف 
اســتثمار الفتــرة القانونية للدعاية االنتخابية فــي ايصال برنامج 
القائمة ورسالتها لجميع مواطني مدينة البيرة، والعمل اليجاد تيار 
شــعبي داعم لفكرة «البيرة للجميع» ليس في موســم االنتخابات 
البلدية فقط، وانما بعد ظهور النتائج وخالل دورة عمله الممتدة 

للسنوات األربع المقبلة.
فقدت عقدت لجنة التحشــيد والمناصرة اجتماعا موسعا في قاعة 
االغاثة الطبية في البيرة بحضور رئيس القائمة المهندس سامي 
الطويل، والناشط جمال النسر أحد أبرز مؤسسي القائمة، ووكيل 
القائمــة لؤي عرفات، وأكد النســر خالل االجتمــاع على ان اعتماد 
الكتلة على العمل التطوعي والمبادرات الشــبابية ليس ناشئا عن 
شــح التمويل فقط، بل هو رؤية متكاملة تقوم على االيمان بدور 
النــاس في رســم مســتقبلهم بأيديهم، والقناعة بضــرورة احياء 

واســتنهاض العمــل التطوعــي، والتأكيد على أهمية المشــاركة 
الشعبية في رسم السياسات والرقابة على أداء المجلس البلدي.

واعتبــر النســر أن نجاح الكتلة فــي معركتهــا القانونية ضد قرار 
اســتبعادها شــكل انتصــارا للخيــار الديمقراطي، وهو مكســب 
للمواطنيــن أوالن كما أن التنافس بيــن الكتل يحفز الجميع على 
تحســين ادائهم واســتنفار طاقاتهم بديال عن سياســات الركود 

والترهل التي تقود لها سياسات التعيين.
كما عقدت اللجنة المالية التابعة للكتلة اجتماعا بمشاركة المرشح 
سمير ابو شاويش واعتمدت عددا من القرارات االدارية والتنظيمية 
ابرزها اعتماد أدق معايير الشفافية في المعامالت المالية، واالبتعاد 
عن كافة مظاهر البذخ واالنفاق االســتعراضي الذي ال يتناسب مع 
األزمة المالية والظروف الصعبة التي يعيشــها شعبنا، كما أوصت 
اللجنة باطالق حملة تبرعات واسعة انطالقا من المبدأ الذي يقول 

أن القائمة هي من اختيار الناس وتعتمد عليهم في تمويلها.
الــى ذلك عقدت اللجنة االعالمية اجتماعا بمشــاركة المرشــحين 

حسين فرح الطويل ونهاد ابو غوش وعدد من الصحفيين وأساتذة 
وطلبــة الصحافة واالعالم والمتطوعيــن، وأقر االجتماع عددا من 
التوصيات واالقتراحات ابرزها اعتماد خطاب صريح ومباشر قوامه 
الصدق والواقعية والنأي عن كل اشــكال التهويل الشــائعة سواء 
فــي وصف الوضع القائم أو رســم الخطــط والطموحات، كما دعا 
المجتمعــون الى منح الشــباب دورا أكبر في رســم مالمح الحملة 
االعالمية من خالل االعتماد على ادوات ومواقع التواصل االجتماعي 
واالعــالم الحديث، والتنويع في اســاليب الخطــاب والحرص على 
انتهاج االســاليب المباشرة في التواصل مع الناس واالستماع الى 
همومهم وقضاياهم ومالحظاتهم لتضمينها في البرنامج، والعمل 
على اعداد اســتبيان موســع للتعــرف على مواقــف وآراء الجمهور 

بقطاعاته المختلفة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة المرأة اجتماعا نسائيا موسعا بمشاركة 
المرشحات خولة عليان ورناد زعرب وثريا عليان بمشاركة مؤيدات 

الكتلة والناشطات في األطر النسوية المختلفة.

مركز "شمس" يطالب "المقالة" بالتوقف عن تنفيذ أحكام اإلعدام
نابلس – الحياة الجديدة - طالب مركز 
إعالم حقوق اإلنســان والديمقراطية 
"شــمس الحكومــة المقالة في قطاع 
غزة بالتوقف عن تنفيذ أحكام اإلعدام 
فــي القطــاع، لتعارضه مع الشــرعية 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان والقانون 
األساسي الفلسطيني قانون اإلجراءات 
الجزائية رقم (3) للعام 2001 ،كما أن 
هذه األحكام تتطلب مصادقة الرئيس 
محمــود عباس. األمــر الذي يعني إن 
المصادقــة علــى أحــكام اإلعدام هو 

حق حصري لرئيس السلطة الوطنية 
الجزائية  بموجب قانــون اإلجــراءات 
رقم (3) للعــام 2001، وأن أي تنفيذ 
لحكم إعــدام دون مصادقة الرئيس 
هو إجــراء مخالف لنصــوص القانون 
األساســي وأحكام القانون. جاء ذلك 
جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز 
إعالم حقوق اإلنســان والديمقراطية 
"شــمس"، لمناســبة اليــوم العالمي 

لمناهضة عقوبة اإلعدام.
كمــا ثمــن المركــز موقــف الرئيس 

عباس لعــدم التصديق علــى أحكام 
اإلعدام.من خالل استخدام صالحياته 
الدســتورية، ولتشكيله بعض اللجان 
لدراسة بعض القوانين التميزية، وفي 

مقدمتها قانون األحوال الشخصية.
وشدد مركز "شــمس" في بيانه على 
ان عقوبــة اإلعدام الكامنــة في الرد 
على القتل بالقتل كوســيلة شــرعية 
لردع اإلجرام تدل على عجز السلطات 
المختصة في مواجهة أسباب اإلجرام 
وعلى عدم قدرتهــا على القضاء على 

أسبابه.  
كمــا وأكــد المركــز علــى أن عقوبة 
اإلعدام تمثل أحد أهم صور ومظاهر 

انتهــاك الحق في الحياة، ولهذا يجب 
إال يعــود الفعــل اإلجرامــي، وبغض 
النظر عن طبيعته وقسوته، إلى الحكم 
بإنهاء حياة المجــرم لكون الحق في 
الحياة حقاً مقدساً يجب أن يصان، وال 
يجوز أن يكون محالً للمســاومة حتى 

في نطاق التجريم والعقاب. 
كر مركز "شــمس" فــي بيانه بأن  وذّ
عقوبة اإلعــدام هي العقوبة الوحيدة 
التــي ال يمكــن التراجــع عنهــا بعد 
تنفيذهــا، فال مجال للعودة إلى الوراء 
إللغــاء نتائجهــا. كما أن الممارســة 
العملية أثبتت بأن السياسة الجزائية 
القائمــة على مفهوم االســتئصال أو 

العزل للمجرم، لم تكن موفقة بدليل 
ارتفــاع معدالت الجريمــة لدى الدول 
التي تتبنــى منظومتها الجزائية هذه 
العقوبة، بل يستطيع المتبع لخريطة 
الجريمة على صعيد شتى دول العالم 
الوقوف على ارتفاع معدالت الجريمة 
فــي الدول التي تتبنى عقوبة اإلعدام 
قياســاً مــع الــدول التي ألغــت هذه 

العقوبة.
وفي نهايــة بيانه الصحفي دعا مركز 
"شــمس" إلى االستعاضة عن عقوبة 
اإلعدام بالسجن المؤبد، وإلى ضرورة 
نشــر وتعزيــز ثقافــة التســامح على 

الصعيد المجتمعي.

المجلس األعلى لكتب اليافعين ينظم ورشة 
حول التجربة الفلسطينية في تشجيع القراءة

رام اهللا - الحياة الجديدة - أوصى المشاركون في ورشة العمل التي 
نظمها المجلس األعلى لكتب اليافعين في فلسطين IBBY أمس في 
رام اهللا وجاءت تحت عنوان «أضواء على التجربة الفلسطينية في تشجيع 
القراءة» بضرورة تقديم المؤسسات واألفراد لمبادرات تشجيع القراءة 
في المجتمع الفلسطيني في ظل تغيب المؤسسة الرسمية عن ذلك، 
وأهمية الوصول بهذه المبادرات الى المناطق المحاصرة والمهمشة 

بهدف تشجيع القراءة فيها.
كما أوصى المشاركون بأهمية الضغط على وزارة التربية والتعليم من 
أجل جعل حصة المكتبة حصة ثابتة ضمن البرنامج المدرسي وليست 
على هامشــه، اضافة الى ضرورة تحفيز المكتبيين وتأهيلهم ليكونوا 
قارئين ومنتمين ومحبين للقراءة والكتب األمر الذي سينعكس ايجاباً 

على عملهم مع األطفال في المكتبات.
ز المشــاركون على أهمية استخدام االعالم بكافة  وفي ســياق آخر ركّ
وســائله وأدواته وخاصة االعالم االجتماعــي والتكنولوجيا في خدمة 

المكتبات ودورها في تشجيع عادة القراءة لدى األطفال.
جــاء ذلك في ورشــة العمل التي ضمت ممثلين مــن أمناء المكتبات 
العامة ومكتبات المــدارس وتربويين ومتخصصين في أدب األطفال، 
اضافة الى ممثلي بعض المؤسســات الحكومية ومؤسسات المجتمع 
المدني العاملة في هذا المجال، من كافة محافظات الضفة واألراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1948 مثل عكا والناصرة.
وخالل الورشــة استعرض المشاركون تجاربهم الخاصة في العمل مع 
األطفال، واألنشطة والفعاليات التي يقومون بتنفيذها لتوطيد عالقة 
األطفال بالكتاب، وبالتالي المســاهمة في تكوين مجتمع فلســطيني 

قارئ.
كمــا تطرق المشــاركون الى التغيــر الذي يالحظــون حصوله على 
األطفال على مدى ســنوات عملهم معهم، والتأثير على ســلوكياتهم 
ايجاباً، اضافة الى تحسن أدائهم األكاديمي عما كان عليه قبل توطيد 

عالقتهم بالمكتبة.
كما اســتعرض أمناء المكتبات المعيقات التي واجهت وما زالت تواجه 
عملهــم مع األطفال مثل عزوف بعــض األطفال عن القراءة الرتباطها 
في أذهانهم بالمدرسة وأسلوبها التلقيني، وتخوف األهل من انشغال 
األطفال عن الدراسة بالقراءة، وعدم ادراك شريحة واسعة من المجتمع 
ألهمية ثقافة القراءة لدى األطفال في تحسين أدائهم سلوكياً ومعرفياً 
وأكاديمياً. اضافة الى عدم ادراك بعض الهيئات االدارية في المكتبات 
ألهميــة المكتبــات وأهمية عمــل المكتبيين. ناهيك عــن المعيقات 
المرتبطة بالمؤسســة الرسمية وعدم اكتمال بعض المشاريع الرائدة 

ألسباب مالية في معظمها.
ومــن الالفت لالنتبــاه الغنى والتنــوع الذي تصمنته الورشــة، حيث 
اســتعرض المشاركون فيها أيضاً بعض التجارب المتميزة في تشجيع 
القراءة مثل التجربة مع ذوي االحتياجات الخاصة من خالل عرض تجربة 
مدرسة النور األساسية للمكفوفين، وتجربة المكتبة المتنقلة لمعهد 
غوتة ومؤسســة تامــر والتي تصل الى المناطق المهمشــة والبعيدة 
اضافة الى بعض التجارب الشــخصية ســواء في السجون االسرائيلية 

أوفي ظل االجتياحات االسرائيلية للمحافظات الفلسطينية.

منتدى ديوانية جمزو الثقافي يناقش 
األجناس األدبية واالرتقاء الثقافي 

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - 
نظــم منتــدى ديوانيــة جمزو 
لقاء فــي منزل األديبــة لطفية 
الحواري، حضــره علي الجريري، 
د. علــي جوهر، حســين يحيى، 
آمنــة أبــو عين، جمعــة رفاعي، 
ناديــة قراقرة، فارس ســباعنة، 
ثائر ثابت، منها أبو عين، أحمد 
القاسم، ســلوى ســالمة، راني 
رامــي. وطرحــت الحــواري دور 
األجنــاس األدبية فــي االرتقاء 
الثقافــي المجتمعي ثــم تتالى 
طرح األسئلة الحوارية المميزة. 
الديوانية  وصــدح فــي أجــواء 
أهازيــج تراثية وطنيــة كفاحية 
وقصائد فلســفية ورومانســية 
تجلــت علــى مســامع الحضور 
صــورا فنيــة جماليــة ثالثيــة 

األبعــاد مــن حيث االحســاس 
والفكــر والموســيقى وتجســد 
ذلك عبر االلقاء الجميل من قبل 
الشاعرين فارس سباعنة وجمعة 
رفاعــي والدكتور علي الجريري. 
وقد بــرزت محطــات هامة في 
الحــوار منهــا قضيــة االبــداع 
والمواهــب وأثرهــا فــي صقل 
شخصية المبدع من كل نواحيه 
الحياتية والســلوكية فهو منارة 
لشــعبه وإن كان عكــس ذلــك 
فعلى المبــدع معالجة األمر في 
شخصيته. كما وأن الحوارات قد 
لمست كل أبعاد األجناس األدبية 
وأشارت اشارات جلية إلى ضعف 
تغلغل آثار هذه األجناس األدبية 
بالفضــاء الثقافــي المجتمعــي 
الفلسطيني في الداخل والشتات 

وقد أثر هذا اللمس في شــحن 
الديوانية وحفــز ضيوفها  جــو 
علــى طــرح االقتراحــات البناءة 
مثل ضرورة التنســيق من قبل 
الدائــرة الثقافيــة فــي منظمة 
التحريــر واتحاد الكتــاب ووزارة 
التربيــة والتعليــم والجامعــات 
من أجل رعايــة األقالم الواعدة 
أشــكال  وكل  والموهوبيــن 
المحاوالت االبداعية الناشئة في 
كافة مياديــن األجناس األدبية 
وتقديم هــذا الفعل في الفضاء 
فــي  الفلســطيني  المجتمعــي 
الداخل والشــتات والسعي دوما 
إلــى تحفيز المبــادرات الثقافية 
الفعــل  والمســتديمة  الجــادة 
الداعــم للنهــوض الثقافي في 
الفضاء المجتمعي الفلسطيني. 

حماد: نثمن عاليا ما جاء في 
خطاب الرئيس سليمان في البيرو

رام اهللا - وفا- صرح نمر حماد المستشــار السياسي للرئيس محمود عباس بما 
يلي: "اطلعنا بكل التقدير على خطاب فخامة الرئيس ميشيل سليمان في البيرو، 
ما تضمنه من كالم واضح بشأن القضية الفلسطينية ال سيما تركيزه على انتهاك 
إسرائيل للقيم اإلنسانية والمواثيق الدولية وضرورة عودة الالجئين الفلسطينيين 

إلى أرضهم، كمدخل أساس الستعادة السلم واالستقرار في المنطقة.
إن فخامــة الرئيس ســليمان يؤكد في خطابه هذا علــى ما عرف عنه من موقف 
عربي وقومي ثابت وشــجاع، معبر عن تمسك الشعب اللبناني الشقيق بالوقوف 

إلى جانب شعبنا، حيث قدم تضحيات ال يمكن أن تنسى".

حماس تستدعي 
كادرا فتحاويا للتحقيق 

في خان يونس
خان يونس - وفا- اســتدعت اجهزة 
أمن حمــاس امس الــكادر الفتحاوي 
معتصــم األخــرس من خــان يونس 
للتحقيق معه، وسلمته بالغا للحضور 
غدا إلــى المقــر الداخلي غــرب خان 

يونس.
يذكر أن األخرس تعرض العتقال في 
ســجون حماس دام أكثر من شــهر، 

وأفرج عنه.


