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اللغة العبرية 

رام الله- ملراسل ے اخلاص- اكدت القوى الوطنية واالسالمية حملافظة 
تصاعد  ام��ام  ملسؤولياته  ال��دول��ي  املجتمع  حتمل  ض��رورة  والبيرة   الله  رام 
الفلسطينية  املستوطنات  في االراضي  العدوان االسرائيلي وتوسيع  بناء 
احملتلة وقرار توسيع  40 مستوطنة اقيمت على اراضي املواطنني ، وشددت 
القوى ان كل املستوطنات في االراضي الفلسطينية  هي غير شرعية مبا 
فيها التي اقيمت في مدينة القدس احملتلة ومحيطها وهي تشكل مخالفات 
خطيرة للقانون الدولي ، واشارت القوى في بيانها عقب اجتماعها برام الله  
االحد الى اهمية نقل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني لالمم املتحدة 
لتحمل مسؤولياتها النهاء االحتالل االسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية 
املتعلقة بالقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني حتت االحتالل 
وتطبيق اتفاقية جنيف  الرابعة ، وجترمي ممارسات االحتالل ومستوطنيه 

بحق شعبنا االعزل ومواجهة ارهاب املستوطنني .
وتوقفت القوى عند االزمة االقتصادية احلالية ودعت الى توسيع املطالبة 
املرافق  او   التحتية   والبنى  شعبنا  مبقدرات  املساس  عن  بعيدا  الشعبية 
واملمتلكات  العامة واخلاصة ، ودعت  منظمة التحرير والسلطة لالستجابة 
للمطالب املشروعة للفئات  الفقيرة ومنها اقرار قانون  الضمان االجتماعي 
وتوفير شبكة امان اجتماعي للفئات الفقيرة ، وحتديد حد ادنى وحد اعلى 

لالجور كاجراءات ينبغي الشروع بتنفيذها فورا .
باالضافة الى العمل على ردم الهوة في التمايز الطبقي االخذ باالتساع 
في االراضي الفلسطينية عبر سياسات اقتصادية لتثبيت صمود املواطنني 
صمود  القتصاد  ال��وص��ول  اج��ل  من  جدية  اقتصادية  بدائل  عن  والبحث 
انواعها  بكل  االسرائيلية  املنتجات  مقاطعة  فيها  مبا  لالحتالل  ومقاومة 
العربي  العالم  على  واالنفتاح  الفلسطينية  لالراضي  الدخول  من  ومنعها 
وخصوصا  الفلسطينية  للمنتجات  العربية  االس���واق  وف��ت��ح  لالستيراد 

االستيطان  ومناطق  االغ��وار  منطقة  في  املزارعني  ودع��م   ، منها  الزراعية 
واجلدار بشكل خاص .

االجراءات  التخاذ  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  القوى  ودع��ت 
والتدابير العاجلة ملعاجلة االزمة احلالية بشكل جدي ، والتنبه للمخاطر 
املشروع  على  واالجتماعية  االقتصادية  للقضايا  تاجيل  اي  يحملها  التي 
الوطني برمته وللمحافظة على السلم االهلي في مجتمعنا ، مبا فيها اجراء 
مراجعة للمصروفات احلكومية ووقف اهدار املال العام ومعاجلة قضايا  الفساد 
وغيرها من القضايا االخرى التي حتتاج الى قرارات يتوجب الوقوف امامها 

بقوة ومعاجلة ذيولها بشكل جدي وفاعل .
ودعت القوى القطاعات الشعبية واالحتادات النقابية والعمالية الستمرار 
فعالياتها وتوسيع الفعاليات حتى تستجيب احلكومة والسلطة لهذه املطالب 
العادلة واملشروعة وعدم االجنرار الى اي شكل من اشكال التخريب او حرف 
للنضال املطلبي االجتماعي عن مساره الصحيح نحو ازمة داخلية وفوضى 

يجب ان يتم التصدي لها بكل قوة .
االطراف  البيان  االحتالل دعا  البواسل في سجون  االس��رى  وفي قضية 
االسرى   حياة  النقاذ  للتدخل  االنسان  حلقوق  الدولي  العهد  على  املوقعة 
املضربني من املوت احملقق امام استمرار حكومة االحتالل في التنكر ملطالبهم 
كافة  في  ال��ق��ادم  الثالثاء  الشعبي  اليوم  في  للمشاركة  دع��ا  كما   ، العادلة 
ملتابعة شؤون االسرى  العليا  الهيئة  اعلنته  الذي  الفلسطينية  احملافظات 

ووزارة االسرى واحملررين كيوم وطني شعبي لنصرة االسرى .
كما دعا البيان الطالق حملة دولية بالتعاون مع كافة االطراف رسميا 
وشعبيا الطالق سراح االسرى ما قبل اوسلو التي كانت ذكرى توقيعها قبل 
هذه  استخدام  لوقف  االحتالل  حكومة  على  الضغط  اجل  ومن  اي��ام  عدة 

القضية كورقة للمساومة واالبتزاز السياسي .

قوى رام الله تطالب املنظمة والسلطة
باجراءات فعلية  حلل األزمة ولتثبيت صمود املواطنني 

امس،حديقة  ج��ن��ني،  ف��ي  افتتحت   - س��م��ودي  -ع��ل��ي  جنني 
الشباب  قبل  م��ن  وتأهيلها  تهيئتها  إع���ادة  مت  أن  بعد  الكفيف 

املتطوعني.
الشبابي   وشارك في حفل االفتتاح مدير مركز بلدية جنني 
مدار  الفعاليات على  من  تنفيذ سلسلة  وج��رى  س��رور،  أبو  كفاح 
ألكثر  الثالثة  باملستويات  اإلجنليزية  اللغة  تعليم  منها  شهر، 
استهداف  وأيضا مت  احملافظة،  أبناء  من  وطالبة  طالبا   160 من 
الطالب بدورات تدريبية في مجال الرسم والفن واألشغال اليدوية، 
وقراءة  كتابة  كيفية  على  األطفال  تعليم  مت  حيث  واملوسيقى 
املوسيقية  النغمات  مبخارج  أيضا  وتعريفهم  املوسيقية  النوتة 
اليدوية، كأساسيات ملبادئ املوسيقى والنوتة الكتابية، ومت تدريب 
أكثر من 50 طالبا في املجال الرياضي على كرة القدم اإليطالية 
)الركبة(، وكرة القدم واللياقة البدنية وذلك على ملعب الشهيد 
القبول  أب��و ع��م��ار، وامللعب اإلس��الم��ي، وق��د الق��ت ه��ذه األنشطة 
والترحيب من قبل املشاركني وذويهم، وأيضا مت إعطاء األطفال 
األكفاء في اجلمعية دورات في اللغة اإلجنليزية سماعي، وأيضا 
مت استهداف أكثر من 50 طالبا في مدرسة رمانة اإلعدادية للبنني 

في مجال التدريب الرياضي.
وذكر منسق املشروع ضياء الصباغ أن الفعاليات كانت ناجحة 
بشكل كبير وأن األصدقاء البريطانيني واإليطاليني على جاهزية 
املساعدة  وتقدمي يد  القادمة  السنة  التجربة في  كبرى إلع��ادة 

ألبناء جنني، وجتنيد الدعم الالزم إلجناح هذه األنشطة والتي 
سيتم االتفاق عليها.

العملية  التجارب  من  التجربة  إن هذه  س��رور  أبو  قال  ب��دوره، 
الناجحة والتي تساعد على توثيق العالقة بني شعبنا الفلسطيني 
والشعوب الصديقة وتساهم في تعريف هذه الشعوب مبعاناتنا 
في  وتساهم  وثقافي  واقتصادي  فكري  حصار  حتت  واق��ع  كشعب 
حتديد مالمح االحتياجات التي يحتاجها شعبنا من األصدقاء 

واألشقاء في العالم.
وأشار منسق مؤسسة شركاء في التنمية املستدامة PSD عبد 
الشباب  في مصلحة  الفعاليات تصب  أن هذه  إلى  نعيرات،  الله 
على  ألصدقائنا  اجل��زي��ل  الشكر  وق��دم  احملافظة  ف��ي  واألط��ف��ال 
جهودهم املميزة التي بذلوها طيلة الشهر، كما دعاهم إلى العودة 
في السنة القادمة والتشارك في العديد من األنشطة املستقبلية، 
ودعا املؤسستني الصديقتني إلى التواصل خالل السنة لتحديد 

األنشطة التي سوف تنفذ في السنة القادمة.
 hana البريطانية  امل��ؤس��س��ة  ورئ��ي��س��ة  املتطوعة  وع��ب��رت 
مت  التي  احلفاوة  من  أصدقائها  وسعادة  الغامرة  سعادتها  عن 
واملثابرة،  للتعلم  الشباب  وتعطش  جنني  في  بها  استقبالهم 
املتطوعني  عمل  تسهيلها  على  الشريكة  املؤسسات  وش��ك��رت 
وإسنادهم مبتطوعني فلسطينيني حيث ساهم جميعهم في 

إجناح هذه الفعاليات.

اختتام فعاليات شهر الشباب العاملي
وافتتاح حديقة الكفيف في جنني

بيت حلم – جنيب فراج - قام عيسى قراقع وزير االسرى احملررين بزيارة 
الى االسير احملرر الياس طقاطقة  وهو مبعد عائد من املنفى مؤقتا، حيث 
الى شرح مفصل عن  استمع  بلدة بيت فجار، حيث  راس��ه  زاره في مسقط 
معاناة االسير احملرر طقاطقة من جراء املمارسات االسرائيلية بحقه حيث 
اعتقل ملدة 15 عاما الى ان حترر في العام 1985 ضمن صفقة تبادل االسرى 
في حينه وبدال من اطالق سراحه الى مسقط راسه جرى ابعاده الى االردن 
وهناك ظل في املنفى حتى عاد قبل نحو االسبوعني مبوجب تصريح زيارة 
النوايا  ملدة ثالثة اشهر وذلك ضمن ما قدمته اسرائيل مبا يسمى بحسن 
على  واهله  بلده  يزر  لم  انه  واوض��ح طقاطقة  الفلسطيني،  اجلانب  اجت��اه 
التي يشاهد فيها مسقط راس��ه على مدى  امل��رة االول��ى  مدى 44 عاما وهي 
العقود االربعة والنصف، معربا عن سعادته لهذه الزيارة متمنيا ان يتمكن 
من املكوث والبقاء في ارض االباء واالجداد كما قال، اذ ان التصريح الذي 

منح له اوشك على االنتهاء.
املواطنني  بحق  االسرائيلية  االج����راءات  ك��اف��ة  ق��راق��ع  استنكر  ب���دوره 
الفلسطينيني والتي تهدف الى افراغ االرض الفلسطينية من اهلها واصحابها 
وسكانها االصليني، مشددا على انه البد من الصمود على هذه االرض وهي 
احدى االسلحة التي ميلكها شعبنا ملواجهة سياسة الترحيل والتهجير، ودعا 

املجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف هذه السياسة التي تتبعها باشكال 
والوان واساليب مختلفة منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر، وحالة 
وبالتالي  البغيضة،  السياسة  ه��ذه  ح��االت  اح��دى  طقاطقة  احمل��رر  االسير 
فانه البد من اجبار اسرائيل على الغاء سياسة االبعاد وعودة كافة املبعدين 
الى ديارهم التي ابعدوا عنها ومن بينهم مبعدي كنيسة املهد الذي مضى 
على ابعادهم عشر سنوات واكثر، وقال ان سياسة االبعاد لم تغادر العقلية 
االسرائيلية حتى ما بعد اتفاقية اوسلو التي مضى على توقيعها 19 عاما، 
واكبر دليل على ذلك ابعاد االسرى احملررين  في صفقة شاليط الى اخلارج 
وجزء منهم الى قطاع غزة، هذا عدا عن العروض باالبعاد التي ال تنتهي 
على  احتجاجا  االسير  يضرب  ان  فبمجرد  الطعام  عن  املضربني  لالسرى 
سياسة مصلحة السجون الترهيبية او احتجاجا على االعتقال االداري او ما 
شابه تسارع اسرائيل الى عرض االبعاد اما لغزة او االردن وهذا ما حصل مع 
االسيرة هناء شلبي وهي من جنني وحينما اضربت احتجاجا على اعتقالها 

االداري مت ابعادها الى غزة وذلك قبل نحو ستة اشهر.
مواجهتها  من  بد  ال  خطيرة  سياسة  االبعاد  سياسة  ان  قراقع  واعتبر 
وكشف النوايا احلقيقية السرائيل من جراء ذلك وعلى املجتمع الدولي ان 

ياخذ دورها في هذا اجلانب.

قراقع يزور االسير احملرر الياس طقاطقة
بعد اعتقال وابعاد استمر اربعة عقود ونصف 

اإلنسان  إع��الم حقوق  واالع��الم - عقد مركز  املنهل للصحافة   - نابلس 
والدميقراطية "شمس" لقاًء حول احلق في التعليم ،وذلك ملناسبة اليوم 

العاملي حملو األمية،وذلك بحضور عدد من طلبة الكلية.
وافتتحت اللقاء احملامية شروق أبو قرع من مركز "شمس"،معرفة باملركز 
واملشروع، وقالت أن محو األمية حق من حقوق اإلنسان، وأداة لتعزيز القدرات 
الشخصية ووسيلة لتحقيق التنمية االجتماعية والبشرية،وأن محو األمية 
اللقاء يأتي ضمن  أن  وأضافت   ، للجميع  األساسي  التعليم  يقع في صميم 
برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة القانون لطلبة اجلامعات،بدعم 

ومتويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
ومن جانبه قال أستاذ القانون في جامعة النجاح الدكتور محمد شراقة أن 
احلق في التعليم من احلقوق األساسية التي كفلتها جميع املواثيق واملعاهدات 
الدولية واإلقليمية. ولعل أهمية احلق في التعليم تكمن في دور احلق في 
التعليم في متكني وتقوية احلقوق األخرى. فبغير التعليم الكافي واملناسب ال 
يستطيع اإلنسان أن يعرف حقوقه األخرى وال أن مييز حاالت انتهاك حقوق 

اإلنسان وال ميكنه أن يدافع عن تلك احلقوق.
وقال أن التعليم يشغل مكانًا مركزيًا في مجال حقوق اإلنسان وُيعتبر 
أمرًا أساسيًا لضمان ممارسة حقوق اإلنسان األخرى. ويعزز التعليم احلريات 
والقدرات الفردية، ويعود بفوائد إمنائية مهمةُ ،كما مثل التعليم أداة قوية 
تتيح انتشال الكبار واألطفال املهمشني اجتماعيًا واقتصاديًا من الفقر بحيث 
مُيكن لهم املشاركة الكاملة.بيد أن ماليني األطفال والكبار ال يزالون محرومني 
الوثائق الصادرة عن األمم  إن  التعليمية نتيجة للفقر.  وقال  الفرص  من 
اليونسكو واليونيسيف تؤكد  املتحدة وهيئاتها ومؤسساتها ،وفي مقدمتها 

االلتزامات القانونية الدولية املتعلقة باحلق في التعليم.

وأوضح الدكتور شراقة أن هناك العديد من اإلشكاليات التي تعيق الوفاء 
الكامل للحق في التعليم.مثل نقص املوارد املالية ، كما أن السياسات والبرامج 
باملتطلبات  الكامل  الوفاء  إلى  ت��ؤدي  ال  احلق  هذا  إلعمال  املعدة  واخلطط 
واألهداف. وقال أن أسباب تفشي األمية في البلدان العربية تعود إلى أسباب 
سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية مثل الزيادة السكانية الكبيرة في 
البالد العربية ،وضعف الكفاية الداخلية ألنظمة التعليم التي تؤدي إلى 
تسرب األطفال من التعليم ،وعدم تطبيق التعليم اإللزامي بشكل كامل في 
العربية عن حتقيق  ،وعجز معظم احلكومات  العربي  الوطن  أقطار  معظم 
مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية التربوية ،وعدم جدوى اإلجراءات التي تتخذ 
بشأن مكافحة األمية وتعليم الكبار في البالد العربية ،وعدم ربط التنمية 
التعليمية  التربوية  بالتنمية  العربية  البالد  في  واالجتماعية  الثقافية 
،وتدني مستوى املعيشة وانخفاض مستوى الدخل في معظم األسر العربية. 
و اكد على اهمية  مكافحة ظاهرة األمية وذلك بتطبيق التعليم اإللزامي 
ومده إلى نهاية التعليم األساسي من أجل سد منابع األمية وإقامة دورات 
من  للمتحررين  واملعنوية  املادية  احلوافز  الكبار،وتقدمي  لألميني  فاعلة 
األمية الكبار والصغار،ونشر الوعي الثقافي بني جميع أبناء املجتمع،وإجراء 
البحوث والدراسات التي تعنى بهذا اجلانب للوقوف على األسباب والنتائج، 
واالستفادة من جتارب الدول املختلفة في هذا املجال . وفي نهاية اللقاء طالب 
املشاركون بضرورة أن تفي احلكومات بالتزاماتها القانونية والسياسية على 
السواء فيما يتعلق بتوفير تعليم للجميع يتسم باجلودة، وأن تقوم بتنفيذ 
ومراقبة اإلستراتيجيات التعليمية على نحو أكثر فعالية. وإنشاء وتطوير 
وتأهيل  وتدريب  املنهاج.  وتطوير وحتديث  املهني،  للتعليم  متكامل  نظام 

املعلمني ورفع الكفاءة اإلدارية واملهنية لإلدارات املدرسية

جمعية مخيم قلنديا التعاونية
توزع 2050 حقيبة مدرسية 

رام الله - ضمن برامج اجلمعية لدعم العائالت الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وبدعم 
من البنك اإلسالمي للتنمية/جدة ومشروع "DEEP"، وزعت جمعية مخيم قلنديا التعاونية 
الغربية  والضفة  غ�زة  قطاع  في  اإلع��دادي��ة  املرحلة  وطالبات  لطالب  مدرسية  حقيبة   2050

)مدرستي مخيم قلنديا واألمعري ذكور وإناث( على النحو التالي: 
وقالت خديجة فرحان رئيسة اجلمعية: " نهنئ الطالب والطالبات والطواقم التربوية بالعام 
الدراسي اجلديد، وأن توزيع احلقائب يأتي من ضمن املشاريع التي تقوم بها اجلمعية للتواصل 
الفقراء واحملتاجني، وأن هذا املشروع يأتي في سياق دعم مسيرة  مع املجتمع احمللي ومساعدة 
التعليم ورفع بعض املعاناة عن كاهل األسر في قطاع غزة والضفة الغربية مع الوضع االقتصادي 

السيء".
وقد وجهت رئيسة اجلمعية فرحان باسمها وبإسم الهيئة اإلدارية والعامة والعاملني فيها شكرها 
وتقديرها لداعمني هذا املشروع، وشكرها إلى وكالة الغوث على دورها في خدمة الالجئني وعلى 

تعاونها في نقل احلقائب وتوزيعها على الطلبة والطالبات في قطاع غزة.
وقد قام باالشراف على توزيع احلقائب كل من خديجة فرحان رئيسة اجلمعية، زمق عبد 
القادر أمينة الصندوق، سامه سليم مديرة املشروع، وكل من نعيم أبو لطيفة مدير مدرسة ذكور 
مخيم قلنديا، آمنة سعيد زهران مديرة مدرسة إناث قلنديا، عبد النبي الشافعي مدير مدرسة 

ذكور مخيم األمعري، وأروى سالم مديرة مدرسة إناث مخيم األمعري.

 وصول 15 طًنا من احملاليل الطبية 
املصرية الى غزة

غزة - عالء املشهراوي - وصلت ظهر امس إلى قطاع غزة شاحنة مساعدات طبية مصرية عبر 
معبر رفح البري مقدمة من نقابة األطباء املصريني لوزارة الصحة املقاله.

و حتمل الشاحنة 15 طًنا من احملاليل الطبية التي حتتاجها مشافي القطاع، في ظل النقص 
احلاد لعدد كبير من أصناف العقاقير واألدوية وتأتي هذه الدفعة من األدوية ضمن سلسلة دفعات 
قامت بتقدميها نقابة األطباء املصريني استجابة لطلب وزارة الصحة املقالة   التي تواصلت مع 

اجلهة املذكورة وغيرها، إلنقاذ الوضع الصحي بغزة".
بأصناف  ُمحملة  احلالي  الشهر  ُمنذ مطلع  للقطاع  ثماني شاحنات وصلت  نحو  أن  إلى  يشار 
طبية ُمختلفة ومت تزويد الوزارة بها من قبل نقابة األطباء املصريني واللجنة السعودية إلغاثة 
الشعب الفلسطيني، وكان اخرها قبل أيام، بوصول مساعدات ب� 491 ألف دوالر ووفد طبي مكون 

من خمسة أطباء.

مجموعة »تيك دراما« الشبابية 
تنتهي من تصوير برنامج »كويسة بس«

رام الله  - أحمد سليم - قال  املخرج الفلسطيني الشاب  محمد القاضي أنه انتهى 
من تصوير حلقات برنامج كويسة بس  والذي يتناول   الظواهر السلبية املوجودة في 
املجتمع وانتقادها بأسلوب درامي  كوميدي و وضع حل افتراضي لكل حلقة  ، ومن حلقات 
البرنامج  لت وعجن و  حال البلد و التنطنيش و ريال ضد برشلونة = مشاكل  و نهاية 

فاسد  ومعاكسة غير شكل .
ك��ادر فني مت تدريبه  البرنامج  أنه ش��ارك في هذا  القاضي في بيان صحفي  أش��ار  و 
على الفنون الدرامية عملي و نظري  وخرج باسم " تيك دراما "  حتت إشرافه ،وبني إن 
البرنامج " كويسة بس !!! "  انتشر على االنترنت   وفيها مت إنشاء صفحة خاصة على  

موقع  الفيس بوك حتت اسم كويسة بس .
 ويذكر أن برنامج  "كويسة بس !!!" بطولة  نسرين محمد و نضال طه وصابرين 
محمد وأحمد مطير  وتصوير : T.M و مونتاج : ربيع سامي و إخراج : محمد القاضي و 

إنتاج : مجموعة تيك لالنتاج الفني .

مديرية تربية رام الله والبيرة 
تنظم دورة لتعزيز مفهوم املدرسة 

صديقة الطفل
رام الله- احمد سليم - افتتحت مديرية تربية رام الله والبيرة أمس دورة تدريبية 
لتعزيز مفهوم املدرسة صديقة الطفل " في مدرسة بنات عزيز شاهني الثانوية برام 

الله، بواقع 20 ساعة تدريبية ومبشاركة 22 مدرسة في احملافظة.
وتهدف الدورة إلى التشجيع على االلتحاق باملدرسة وحتسني نوعية التعليم وتوفير 
بيئة اجتماعية ونفسية وصحية لكافة العاملني في املدرسة. حيث حضر عن كل مدرسة 

مديرها ومنسق اللجنة الصحية واملرشد التربوي.
وافتتح الدورة التدريبية أيوب عليان مدير التربية والتعليم في احملافظة بكلمة 
رحب فيها باحلضور وشدد فيها على أهمية تطبيق هذه املفاهيم وترسيخها على ارض 

الواقع مبا يكفل بيئة نفسية وصحية وتعليمية سليمة للطالب واملعلم واملدرسة.
التدريب على 5  املديرية، حيث يتم  املشاركة في  ويقوم بالتدريب رؤساء األقسام 
مجاالت أساسية وهي توفير بيئة صحية وآمنة للجميع وتوفير بيئة خالية من العنف 
واملدرسة  احمللي  املجتمع  مع  الشراكة  وتفعيل  الطالب،  حول  املتمركز  التعليم  وتعزيز 

صديقة املعلم.
الوصول  املدارس لوضع خطط تضمن  التدريبية سيتم متابعة  الدورة  انتهاء  وبعد 
إلى مدرسة صديقة للطفل واملعلم. وتتعاون كافة اإلدارات ذات العالقة في وزارة التربية 
العام  والتعليم  اخلاصة  والتربية  التربوي  واإلرش��اد  املدرسية  الصحة  وأقسام  والتعليم 
والنشاطات الطالبية ومتابعة امليدان لترسيخ املفهوم وحتقيق معايير املدرسة صديقة 

الطفل.

مركز »شمس« يعقد لقاء حول احلق في التعليم


