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الحصار أوقف مشاريع مواجهة الكوارث الطبيعية

خبير بيئي: تخوفات من فتح االحتالل السدود 
إلغراق غزة بمياه محملة بالسموم والكيماويات

كب فايز أبوعون:

أكد الخبير المائي والبيئي ال�مهندس بش���ار عاش���ور أن كافة 
المؤشرات الموجودة اآلن تشير إلى أن هناك تخوفات كبيرة من 
إقدام س���لطات االحتالل على فتح الس���دود الستة المقامة على 
الحدود الش���رقية لقطاع غزة، إلغ���راق العديد من مدن ومخيمات 
القطاع بمياه األمط���ار المحملة بالم���واد الكيماوية الناتجة عن 
الزراعة، والمياه العادمة المحملة بالس���موم الناتجة عن مصانع 

البطاريات المقامة على جبال النقب الجنوبي.
وأشار إلى أنه في حال أقدمت إسرائيل على مثل هذه الخطوة، 
كم���ا أقدمت عليها في العام 2011، وتم خاللها إغراق العش���رات 
من من���ازل المواطنين القاطنين على ضف���اف وادي غزة، ونفوق 
العش���رات من الحيوانات والمواشي، سيتس���بب ذلك في كارثة 
بيئي���ة وصحية كبيرة ق���د ال يمكن معالجة آثاره���ا على المدى 
القريب لعدم وجود مش���اريع مس���تكملة للتغلب على مثل هذه 

الكوارث.
وقال عاش���ور ل�"األيام"، إن زيادة ح���دة الحصار المفروض على 
القطاع، وتوقف الدعم الالزم لمشاريع البنى التحتية بين الحين 
واآلخر من قبل الممولين، لم يؤد إلى عدم اس���تكمال العديد من 
هذه المشاريع فحسب، بل وإلى تدمير وخراب ما كان منجزًا منها 
كون العمل توقف فيها لس���نوات قد تصل في بعض المشاريع 

ألكثر من أربع أو خمس سنوات.
ولفت إلى اآلثار السلبية لتوقف العديد من ال�مشاريع القائمة، 
وال�مش���اريع التي كانت على وش���ك االنتهاء، والتي كانت على 

وش���ك البدء، نتيجة إغالق ال�معابر والحصار ال�مفروض على غزة 
ومن���ع توريد أي م���ن ال�معدات وال�مواد الخ���ام الالزمة، مبينًا أن 
توقف ال�ممولين عن تمويل العديد من مشاريع البنى التحتية، 
وخاصة في قطاعي ال�مياه والزراعة، له آثار سلبية كبيرة تراكمت 
منذ أن ضربت إس���رائيل محط���ات توليد الكهرب���اء في غزة في 
الخامس والعش���رين من حزيران من العام 2006، والذي أدى في 
حين���ه إلى توقف العديد من مضخ���ات مياه الصرف الصحي عن 
العمل وما س���ببه ذل���ك من كوارث بيئية كما حصل في الس���ابع 

والعشرين من آذار من العام نفسه في قرية أم النصر.
وأوضح عاش���ور أن العديد من المؤسسات األهلية ذات العالقة 
مث���ل مجموعة الهيدرولوجيين الفلس���طينيين كانت س���تنفذ 
مش���اريع بنية تحتية مثل إنشاء مش���روع محطة لتحلية ال�مياه 
ف���ي مخيم البريج، وآخر كانت س���تنفذه مؤسس���ة كير، ولكنها 
تأثرت بش���كل س���لبي نتيجة اإلغالق، مش���يرًا إل���ى أن مجموعة 
الهيدرولوجيين كما هي س���لطة ال�مياه حاولت وتحاول إنش���اء 
ال�مش���اريع وجلب االس���تثمارات الالزمة في ه���ذا ال�مجال، لكن 
ذلك سرعان ما يواجه بتعقيدات أمنية إسرائيلية من خالل منع 

إدخال ال�معدات وال�مواد الالزمة لهذه ال�مشاريع.
عاني منه 

ُ
وقال: إن تجميد ووقف ال�مش���اريع في القط���اع ال ت

مؤسس���ة بعينها دون أخرى، ب���ل جميع ال�مؤسس���ات ال�ممولة 
وال�منفذة والراعية لل�مشاريع، ما يجعل الجميع يقع في تحديات 
كبي���رة، ويؤخر ال�مش���اريع الت���ي تهدف إلى الرقي بمس���توى 

ال�مواطنين.
وأض���اف: إنه في ظل الوضع الس���يئ الذي نعيش���ه في قطاع 

غزة، علين���ا التعامل مع قضية ال�مياه بش���كل أخالقي من خالل 
ال�محافظة عليها قدر اإلمكان، وترش���يد وتقنين اس���تخدامها، 
وال�محافظة على ال�معدات الالزمة الس���تمرار ضخ ال�مياه بشكل 
طبيعي، كما على المس���ؤولين في الحكومة المقالة بغزة العمل 
على اس���تغالل كل قطرة مياه تس���قط من الس���ماء والمحافظة 
عليها وتخزينها الستخدامها إما ألعمال الري أو لعمليات الحقن 

الجوفي.
ن عاش���ور أن عدم اس���تغالل مياه األمطار من خالل مصائد  وبيَّ
مائية وتخزينها في برك إس���منتية أو حقنها مباشرة في باطن 
األرض بداًل من إهدارها في البحر، سيتس���بب بأزمة مائية كبيرة 
للخزان الجوفي الذي يعاني من أزمة مائية س���نوية قد تصل إلى 

نحو 100 مليون متر مكعب.
وأكد أن الس���بب الرئيس في تفاقم مش���كلة المياه في قطاع 
غزة واس���تمرار تدهورها إلى الحد الذي تح���دث به تقرير األمم 
المتحدة، هو استنزاف الخزان الجوفي وضخ كميات تفوق قدرته 
الطبيعية المقدرة ب���� 60 – 70 مليون متر مكعب من أجل تلبية 
احتياجات الس���كان الذي���ن يزداد عددهم س���نويًا بالتزامن مع 
انحسار مناطق التنقيب عن المياه بفعل الزحف العمراني خالل 

السنوات األخيرة في قطاع غزة.
وقال: إن تقري���ر األمم المتحدة دق ناقوس الخطر لما س���وف 
يواجهه قطاع غ���زة من كارثة مائية له���ا تبعاتها االقتصادية 
واإلنسانية، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ الجهات المعنية في الدولة 
اإلج���راءات اإلس���تراتيجية التي من ش���أنها أن تضم���ن تزويد 

السكان بالمياه لمختلف االستخدامات الحياتية.

البيرة: إطالق المعهد الوطني 
الفلسطيني للصحة العامة 

رام الل���ه - "األيام": أقامت منظمة الصحة العالمية حفل 
إطالق لمش���روع المعه���د الوطني الفلس���طيني للصحة 

العامة في فندق الموفينبك بالبيرة، امس.
وحضر الحف���ل الذي نظم تحت رعاي���ة رئيس الوزراء 
الدكت���ور رامي الحمد الله، وزي���ر الصحة الدكتور جواد 
ع���واد، والممثل النرويجي في فلس���طين هانز جاكوب 
فرايدنلند، والقائم بأعمال مدير مكتب منظمة الصحة 
العالمية في فلس���طين الدكت���ور محمود ضاهر، وأيضا 
مدي���رة المعهد النرويج���ي للصحة العام���ة الدكتورة 

كاميال ستولتنبرغ.
من جهته أش���ار د. عواد إلى أن فكرة تأسيس المعهد 
قد القت دعما سياس���يا، حيث قام رئيس الوزراء الس���ابق 

بنفسه بزيارة النرويج وتوقيع االتفاقية.
وأك���د د. ع���واد أن الرؤية التي وضعت وراء إنش���اء هذا 
المعهد تتمثل بالمس���اهمة في تحسين الوضع الصحي 
الفلس���طيني من خالل تحس���ين الرصد الوبائي لألمراض 
المختلف���ة واآللية التي تجمع به���ا المعلومات وتحليلها 
واالس���تفادة منها حتى تمك���ن صاحب الق���رار الصحي 

الفلسطيني من اتخاذ قراره.
وهنأ فرايدنلند الش���عب الفلسطيني على هذا اإلنجاز، 
معرب���ا عن دع���م الحكومة النرويجية للش���عب والحكومة 

الفلسطينيين ولبناء المؤسسات الفلسطينية. 
وفي كلمته اش���ار ضاهر إلى أهمية التعاون المشترك 
بين جميع الجهات واألطراف س���واء م���ن قبل المعاهد أو 
الجامع���ات وغيرهم من الش���ركاء العاملين ف���ي القطاع 

الصحي من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني.
واوض���ح أن مش���روع المعهد ق���د اتى اس���تجابة لقرار 
الس���لطة الوطنية الفلسطينية، حيث من المقرر أن يصبح 

معهدا ش���به مستقل تحت مظلة الس���لطة الفلسطينية 
وبالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية. 

وتحدثت س���تولتنبرغ عن تجربة النرويج في إنش���اء 
معهد الصحة العامة وأعلنت عن دعمها لجهود إنش���اء 
المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة انطالقا من 
قناعتها بأهمي���ة الصحة العامة في توفير الوقاية من 
األمراض من أجل مجتمع س���ليم ومعافى، وتحدثت عن 
خطورة األمراض على المستوى العالمي وأثرها والعبء 
االقتصادي الذي تش���كله على الحكومات والش���عوب، 
كم���ا اس���تعرضت بعض المؤش���رات الصحي���ة عالميا 

وفلسطينيا. 
وقدمت مديرة مش���روع المعهد الوطني الفلس���طيني 
للصحة العامة الدكتورة رند سلمان عرضًا حول المشروع، 
مؤك���دة أن هدف المعهد الرئيس���ي هو نق���ل المعرفة 
م���ن إطارها النظري إلى الواقع العمل���ي، وأن تكون األدلة 
العلمية هي المحرك الرئيسي لعملية اتخاذ القرار وبناء 

السياسات الصحية.
وأشارت إلى أن الطاقم التقني للمعهد موزع على ثالثة 
أقسام: الرصد والس���جالت، والبحوث والدراسات، وتحليل 

النظم الصحية.
كما أش���ارت إلى أن المعهد قد قطع أشواطا في العديد 

من اإلنجازات تحت كل قسم من هذه األقسام.
وأكدت الدكت���ورة رند أن مش���وار المعهد يعتمد على 
استثمار طويل األمد للجهود والموارد المتاحة وأن نجاح 
المش���روع ومس���تقبله يتطلب التزاما من جميع الجهات 

الوطنية ذات العالقة.
يذكر أن���ه تم عرض فيل���م قصير تعريف���ي بالمعهد 

موضحا أهدافه وإنجازاته ورؤيته المستقبلية. )عدسة: »وفا«( عمدة باريس آن هيدالغو، تضع إكلياًل من الزهور على ضريح الشهيد عرفات، أمس.          

اللجنة الوطنية توقع اتفاقيتين مع "التربية" 
لتنفيذ 4 مشاريع تربوية في القدس

الق���دس � "وفا": وقع���ت اللجنة الوطنية الفلس���طينية 
للتربي���ة والثقاف���ة والعلوم، امس، اتفاقيتي���ن مع وزارة 
التربية والتعليم، لتنفيذ أربعة مشاريع تربوية بدعم من 

اللجنة.
وحض���ر توقي���ع االتفاقيتي���ن وزير التربي���ة والتعليم 
العالي علي زيدان أبو زه���ري، وأمين عام اللجنة الوطنية 
إس���ماعيل التالوي، وع���دد من مدراء الدوائ���ر عن الوزارة 

واللجنة الوطنية.
وتأتي االتفاقية األولى، حس���ب بي���ان للجنة، في إطار 
القس���ط األول بتمويل م���ن المنظمة اإلس���المية للتربية 
والعل���وم والثقاف���ة )أيسيس���كو( لألنش���طة المخصصة 
لمدينة القدس لعام 2013م بقيمة إجمالية بلغت س���تة 
عش���ر ألف دوالر أمريك���ي. أما االتفاقي���ة الثانية فجاءت 
في إط���ار التمويل المقدم من المنظم���ة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم )ألكس���و( ضمن القسط األول للمشاريع 
المقررة ف���ي المؤتمر العام )2013-2014( بقيمة خمس���ة 

عشر ألف دوالر.
وقال وزير التربية: إن المؤسس���ات التربوية في القدس 
بأمس الحاجة للدعم المس���تمر وضرورة زيادة هذا الدعم 
في ظ���ل ما تتع���رض له مدين���ة القدس م���ن اعتداءات 
وانتهاكات متصاعدة ومستمرة على يد سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي، والتي طالت كافة مناحي الحياة للمقدسيين 
بم���ا فيها قط���اع التربية والتعليم ال���ذي يعتبر من أهم 
خط���وط الدفاع الرئيس���ية ع���ن عروبة الق���دس وأهلها 

المقدسيين.
وم���ن ناحيته، ثمن األمي���ن العام كاف���ة الجهود التي 
تبذله���ا وزارة التربية وطواقمه���ا اإلدارية المختلفة في 
تنفيذ وانجاز المش���اريع التربوية الممولة من المنظمات 
الدولية واإلسالمية والعربية )يونسكو،أيسيسكو،ألكسو(، 
مؤكدًا التعاون الدائم بين اللجنة الوطنية وكافة الوزارات 
والمؤسس���ات الش���ريكة في قطاعات التربي���ة والثقافة 

والعلوم والتراث.
وأضاف: إن����ه على الرغم من ه����ذا الدعم المتواضع 
المق����دم م����ن المنظمتي����ن العربية واالس����المية، إال 
أن الق����دس بحاج����ة ماس����ة لتكثيف الدع����م المادي 
لتعزيز صمود المقدس����يين في الق����دس وتثبيتهم 
عل����ى أرضهم، وثم����ن الدع����م المقدم من األلكس����و 
واأليسيس����كو ودعاهم����ا لزي����ادة دعمهم����ا المال����ي 
والتح����رك العاجل عل����ى كافة المس����تويات وبخاصة 

على مس����توى المنظمات الدولية والحقوقية للكشف 
عن االنتهاكات والتجاوزات التي تمارس����ها س����لطات 
االحتالل اإلس����رائيلي ضد المؤسس����ات المقدس����ية 
التزوي����ر والتحريف  التربوية والثقافي����ة، ومحاوالت 
للمناهج الفلسطينية المعتمدة من قبل وزارة التربية 

والتعليم العالي في دولة فلسطين.
وتضمن���ت االتفاقية األول���ى، كما ورد بالبي���ان، تنفيذ 
ثالثة مش���اريع، بش���أن تنفيذ دورة تدريب���ة في أداوت 
القياس والتقويم بواقع 25 س���اعة تدريبية، وتستهدف 
تدريب 25 مديرًا ومديرة من المدارس الخاصة والحكومية 
لتمكينه���م م���ن اس���تخدام أدوات القي���اس والتقويم 
بمس���توياتها المختلفة )التكويني، والشفوي، والمقالي، 

والتشخيصي والختامي(.
ويس���تهدف المش���روع الثان���ي تدري���ب 10 معلمين 
في الم���دارس المهنية و7 معلمين لم���ادة التكنولوجيا 
والتجارة من المدارس الحكومية، بهدف تعريفهم بطرق 
الوقاية وقواعد الصحة والس���المة المهنية والتعرف على 
المخاط���ر المحتملة نتيج���ة العمل وط���رق الوقاية منها 
وكيفي���ة التص���رف أثناء وق���وع الحوادث وإتب���اع الطرق 
األسلم واألس���رع في اإلس���عافات األولية، وإجراء زيارات 
ميداني���ة لعدد من مدارس التعلي���م المهني في مدينة 
الق���دس للتع���رف على التخصص���ات الموج���ودة فيها، 
وتوضيح دور المدارس المهنية واجراء االختبارات فيها، 
وتزويد مدرس���تين من المدارس المشاركة بأجهزة عرض 

لوحية تفاعلية.
فيما يهدف المش���روع الثالث لتوفير األمن والس���المة 
في مدرس���ة النظامية في بلدة ش���عفاط في القدس، من 
خالل زيادة وس���ائل األمن واألم���ان لطلبة المدارس، وعزل 
مبنى المدرس���ة عن المباني المج���اورة للحد من محاوالت 
التخري���ب، وتس���هيل تنفي���ذ الفعالي���ات الصباحي���ة 
واألنش���طة الالمنهجية للمدرس���ة من خ���الل بناء منصة 

مسرحية أسمنتية مسقوفة.
ودعم���ت االتفاقية الثانية الممولة من األلكس���و برامج 
األنش���طة الكش���فية اإلرش���ادية التي ته���دف لتدريب 
الفرق الكش���فية والمرش���دات على التعرف واس���تخدام 
األدوات الموس���يقية، والمساهمة في اكتشاف المواهب 
الموس���يقية من بين المنتس���بين للكش���افة ودعمهم، 
وتفعيل مشاركة الفرق الكشفية في المناسبات الوطنية 

والعالمية.

رام الله : شبكة الشباب للمواطنة واإلصالح 
تطلق حملة لتعزيز مقاطعة إسرائيل

بيت لحم � حس���ن عبد الجواد: اطلقت ش���بكة الش���باب 
للمواطنة واالصالح حملة اس���رائيل زي���رو، خالل اجتماع 
هيئته���ا االدارية المنعقد في مدين���ة رام الله، والخاص 

بمناقشة اطالق حملة اسرائيل زيرو.
وجاءت فكرة الحملة من واقع وجود عدد من المؤسسات 
االهلي���ة الفلس���طينية والخاصة ف���ي الضف���ة الغربية 
وقطاع غزة، التي تتعامل مع االحتالل االس���رائيلي، أو مع 
المنتجات االسرائيلية او تتبنى تنفيذ برامج التطبيع، مما 
ادى الى تبلور اتجاه س���لبي لدى الرأي العام الفلسطيني 
بأن معظم المؤسسات االهلية والخاصة تقوم بمثل هذه 
االعمال، والتي من ش���أنها ان تؤثر س���لبا عل���ى الثوابت 

الوطنية واالهلية. 
ويتمثل اله���دف العام للحملة ف���ي تعزيز مقاطعة 
اسرائيل، الى جانب ذلك فان حملة اسرائيل زيرو تحمل 
رؤية ورس���الة تتجه نحو مجتمع مدني فلسطيني خالي 
من أي عالقة مع االحتالل االسرائيلي، وقد تبنت الشبكة 
ه���ذه الحملة كونه���ا تتقاطع مع االه���داف والثوابت 
الوطنية التي تتبناها الش���بكة والمؤسس���ات االعضاء 
فيه���ا والبالغ عددها 35 مؤسس���ة اهلي���ة من مختلف 

المحافظات. 
واعتمدت الش���بكة مبدأ مقاطعة اسرائيل، ورفض كافة 
اشكال التطبيع مع اس���رائيل ضمن النظام الداخلي لها، 
وهو معيار اصيل في اختيار وقبول المؤسس���ات االعضاء 
في الشبكة حيث تشترط اللوائح الداخلية للشبكة، ضمن 
معايي���ر عضويتها ع���دم قيام المؤسس���ات االعضاء باي 
انشطة تطبيعية، او قبول أي دعم مادي او معنوي بشكل 
مباشر او غير مباشر من قبل جهات اسرائيلية، ويستثنى 

من عضوية الشبكة أي مؤسسات تخالف هذه الثوابت.

يش���ار الى ان هذا االجتماع عقد به���دف اقرار الحملة 
ومناقش���ة خطتها التي تتمثل في اص���دار لوجو خاص، 
يعتمد من قبل المؤسسات االعضاء في الشبكة، ويعتمد 
على كافة وثائقها ومراسالتها الخاصة، واصدار ملصقات 
اعالمي���ة تتبناه���ا المؤسس���ات االهلي���ة والوطنية في 
مقراتها، تفيد بان هذه المؤسس���ات وانش���طتها خالية 
من أي شكل من اش���كال التطبيع او التعامل مع االحتالل 

االسرائيلي او شركاته.
وتتضمن هذه الحملة تنفيذ ع���دة لقاءات مركزية في 
مختلف المحافظات، بهدف الترويج للحملة بين اوس���اط 
المؤسس���ات االهلي���ة والرس���مية والجامع���ات المحلية، 
الى جان���ب ذلك تنفيذ عدة لق���اءات تلفزيونية واذاعية 
لإليصال فك���رة الحملة، ودفع الجه���ات ذات العالقة الى 
تبنيه���ا، ودعمه���ا للوصول الى مؤسس���ات فلس���طينية 
بعيدة عن أي ش���كل من اش���كال التطبي���ع او التعامل مع 

الكيان االسرائيلي ماديا او معنويا.
وتوجه���ت الش���بكة بدعوة لكافة المؤسس���ات االهلية 
في الوطن، بضرورة تبن���ي هذه الحملة وتعميمها، ودعم 
هذا التوجه الوطني الهادف الى خدمة المصالح الوطنية 
الفلس���طينية المتمثلة في رفض االحتالل االس���رائيلي 
الجهود  الفلس���طينية، وتكري���س  وحماية مؤسس���اتنا 
نحو البرامج واالنش���طة الداعمة، لكس���ب ثق���ة الجمهور 
الفلس���طيني بشكل عام والش���باب الفلسطيني، وتتبني 
اس���تراتيجية وتوجه وطني موحد يرفض التطبيع بكافة 

اشكاله.
تجدر االش���ارة الى ان هذه الحملة تنفذ من قبل شبكة 
الش���باب للمواطن���ة واالصالح، وبتمويل من المس���اعدات 
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ممثل روسيا لدى فلسطين يزور بلدية بيت ساحور
بيت ساحور � حسن عبد الجواد: زار الممثل الروسي لدى فلسطين الكساندر رادكوف 

بلدية بيت ساحور، أول من أمس.
والتقى رادكوف رئيس البلدية هاني الحايك وعدد من اعضاء المجلس البلدي.

وتطرق الحايك خالل اللقاء الى المش���اريع السياحية في المدينة، وتوجهات البلدية 
تجاه مشاريع البلدة القديمة من ترميم البيوت القديمة ذات القيمة التراثية والجمالية، 

العادة استخدامها كنزل سياحية أو كمق��رات للمؤسسات الفاعلة في المدينة.
وقامت المهندس���ة حنان منولي مدير دائرة المشاريع والعالقات العام بتقديم شرح 
كامل مفصل عن بيت س���احور من حيث موقعها الجغرافي، مس���احتها، عدد سكانها، 

أهميتها الدينية والتاريخية، ومؤسساتها. 
وفي نهاية اللقاء تم عرض فيلم وثائقي عن المدينة. كما رافق الحايك الس���فير في 
جولة في المدينة شملت حديقة عش غراب والبلدة القديمة والمشاريع القائمة، وعدد 

من المؤسسات والمعالم السياحية والدينية في المدينة. 

"الهالل" ينظم حملة إرشادية
في جامعة النجاح للوقاية من اإليدز

نابل���س � "األي���ام": نفذت جمعية الهالل األحمر، بالتنس���يق مع جامع���ة النجاح في 
نابلس، امس، حملة واس���عة بين الطالب داخ���ل الجامعة للوقاية من مرض االيدز تحت 

شعار "من اجل فلسطين خالية من اإليدز".
وأوضحت الجمعية في بيان صحافي امس ان فريقًا من دائرة الرعاية الصحية األولية 
ف���ي الجمعية، مكونا م���ن 30 كادرًا ومتطوعًا، قام بتوزيع نش���رات توعوية عن المرض، 
من جهة أس���بابه وطرق الوقاي���ة منه وعالجه، ثم وزعت اس���تمارات على أكثر من 500 
طال���ب وطالبة لتعبئته���ا، لتبيان مدى معرفة هؤالء الش���باب والش���ابات بخطورة هذا 
المرض وكيفية تجنب���ه، وبالتالي تصحيح المعلومات الخاطئ���ة الواردة فيها من قبل 
اختصاصي���ي الجمعية. يذكر أن هذا الجهد الصحي واإلنس���اني تقوم به الجمعية في 
األول من شهر كانون األول في كل عام للسنة التاسعة على التوالي، وهو التاريخ الذي 

يصادف يوم اإليدز العالمي، ويستهدف الطلبة بشكل خاص.

لقاء توعوي في طولكرم يناقش دور
المؤسسات تجاه قضايا ذوي اإلعاقة

طولكرم - "األيام": عقد طلبة التدريب المهني بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية 
واالتحاد العام لألش���خاص ذوي االعاقة والش���ؤون االجتماعي���ة، بمبنى جامعة القدس 

المفتوحة بطولكرم، امس لقاء توعويا حول دور المؤسسات تجاه قضايا ذوي اإلعاقة.
وبي���ن رئيس فرع الجامعة في طولكرم د. زياد الطنة انه تم انش���اء مختبر للمكفوفين 
في فرع الجامعة بجنين، مطالبًا بضرورة مس���اعدة ه���ذه الفئة، واالهتمام بهم ودمجهم 
في المجتمع ومؤسساته بشكل صحيح. من جهتها، قالت حلمية الكوع اخصائية نفسية 
في جمعية الشبان المسيحية، ان هذا اللقاء التوعوي يركز على دور وخدمات المؤسسات 

التي تقدم لذوي االعاقة، وضرورة ان تقدم بشكل تكاملي مع بقية المؤسسات االخرى.
وتح���دث فواز حمزة الموجه المهني في الش���ؤون االجتماعية في طولكرم، عن بعض 
الصعوب���ات التي تقف حائال امام ذوي االعاق���ة، والحلول التي وصلت لها الوزارة والتي 
تتعلق ببرنامج االعفاء الجمركي، كذلك موضوع االمراض العقلية والبصرية والنفس���ية 

ومدى امكانية اضافتها لالعفاء الجمركي.

الكلية العصرية ورابطة الكتاب 
األردنيين تنظمان فعاليات ثقافية مشتركة

رام الله � "األي���ام": نظمت الكلي���ة العصرية الجامعية 
ورابط���ة الكت���اب األردنيين، بمق���ر الرابطة ف���ي عمان، 

فعاليات ثقافية مشتركة.
وأوضحت الكلية في بيان صحافي، امس، أن "النشاطات 
امت���دت على م���دى يومين، حي���ث خصص الي���وم األول 
لمحاضرة ش���املة حول تجربة المعتقلين الفلسطينيين 
الثقافية واالبداعية القاها الدكتور حسن عبد الله رئيس 
منتدى العصرية االبداعي بحضور نخبة من الكتاب العرب 

المقيمين في االردن.
وافتت���ح المحاضرة الفنان الكبي���ر محمد القباني، الذي 
اعط���ى لمحة ع���ن الكلية العصري���ة الجامعي���ة ودورها 
األكاديمي والثقافي، وعّرف بالكاتب د. عبد الله ودراساته 
ونشاطاته الثقافية واألدبية، السيما بحوثه التي اصدرها 
حول التجربة الثقافية واالبداعية والصحافية للمعتقلين.
وبدوره، اس���تعرض د. عبد الله ف���ي محاضرته محطات 
في التجربة الثقافية واالبداعية والصحافية للمعتقلين، 

موضح���ًا ان م���ا انتج���ه المعتقلون ق���د اغن���ى المكتبة 
الفلسطينية والعربية في الشعر والقصة والرواية والنص 

المسرحيي والبحث والفن التشكيلي والترجمة.
وف���ي نهاي���ة المحاض���رة، دار نق���اش ح���ول التجربة 

وخصائصها الوطنية واالنسانية والقومية.
وفي اليوم الثاني وبحضور نخبة من الكتاب والمثقفين 
ع مدي���ر دائرة 

ّ
االردنيي���ن والفلس���طينيين والع���رب وق

الدراسات والبحوث في العصرية الجامعية الباحث جهاد 
صالح كتابه الذي اصدرته العصرية الجامعية في الذكرى 
المئوية لميالد الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود والذي 
حمل عن���وان "عبد الرحي���م محمود جزالة الش���عر وروعة 

االستشهاد".
وف���ي نهاية اليومين الثقافيين تب���ادل رئيس مجلس 
امن���اء الكلي���ة العصري���ة الجامعي���ة المهندس س���امر 
الش���يوخي والدكتور موفق محادين رئيس رابطة الكتاب 

االردنيين دروع التكريم والتقدير.

اختتام دورة تدريبية حول مفاهيم الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان لطلبة "الشريعة" بالجامعات

رام الل���ه - "األيام": اختتم، أمس، مركز إعالم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية 
"ش���مس" دورة تدريبية بعن���وان )مفاهيم الديمقراطي���ة والثقافة المدنية( 

لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية.
وتأتي الدورة في إطار مساعي المركز الهادفة لتعزيز مفاهيم الديمقراطية 
والثقافة المدنية في أوس���اط الشباب والش���ابات بدعم من الصندوق الوطني 

.)NED(
وقال منس���ق الدورة إبراهيم العبد إن اله���دف من الدورة هو توفير الفرصة 
التدريبية للمجموعة من طلبة كليات الش���ريعة الجامعات من أجل إكس���ابهم 
مجموعة من المهارات والمعارف، وإلى فتح حوارات شبابية حول الديمقراطية، 

وإلى رفع مستوى الوعي الحقوقي لدى الشباب، وفتح نقاش حول ذلك.
وأوض���ح العب���د أن الدورة اس���تمرت على م���دار أربعة أيام بواقع 20 س���اعة 
تدريبي���ة، وتناولت موضوعات الثقافة السياس���ية دور الفكر السياس���ي في 
التحول الديمقراطي دور اإلعالم في دعم وتعزيز مبادئ الديمقراطية مشاركة 
الم���رأة في العملي���ة الديمقراطية المواطن���ة الثقافة السياس���ية دور الفكر 
السياسي في التحول الديمقراطي الصليب األحمر، والقانون الدولي اإلنساني 
،وقام مجموعة األكاديميين ونشطاء حقوق إنسان بالتدريب على الموضوعات 

المذكورة.
وش���ارك في الدورة ط���الب وطالبات من كليات الش���ريعة في جامعة القدس 

والنجاح والخليل، والقدس المفتوحة، وكلية الدعوة اإلسالمية في قلقيلية.

بيت لحم : يوم ترفيهي 
أليتام مدرسة النخبة

بيت لحم – "األي����ام": قامت مجموعة من 
طلبة مدرسة الرش����يدية - القدس، بزيارة 
جمعية رعاية اليتيم، ومشاركة 50 يتيما 
من أيتام مدرسة النخبة التابعة للجمعية، 

يومًا ترفيهيًا، أقيم في الجمعية. 
وتخل���ل الي���وم الترفيه���ي العدي���د من 
الفقرات واألنشطة الترفيهية والمسابقات، 
الت���ي نظمها الطلبة، من بينها فقرات غناء، 
ورقص مع المهرجين، ورس���م على الوجوه، 
إضافة إلى توزيع الهداي���ا والحلويات على 

األيتام المشاركين كهدايا من الطلبة.
وق���د التق���ى الطلبة مس���ؤولة قس���م 
األيت���ام التي قام���ت بدوره���ا بتوضيح 
دور جمعي���ة رعاي���ة اليتي���م في خدمة 
األيتام، والرس���الة التي تسعى الجمعية 
لتحقيقه���ا، وبينت األعمال واألنش���طة 
التي تق���وم بها الجمعي���ة. وتأتي هذه 
المبادرة ضم���ن عالقات التعاون المتينة 
الت���ي تعمل الجمعية عل���ى إقامتها مع 

المجتمع المحلي بشرائحه المختلفة.


