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محليات

بسم اهللا الرحمن الرحيم (يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي  الى ربك
 راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)  صدق اهللا العظيم

  نعي وجيه فاضل
الظاهرية- الخليل- أبناء الفقيد راتب وابراهيم وعيسى واوالدهم 
واحفادهم وعموم آل شــتات العوايصــة في الوطن والخارج ينعون 
بمزيد الحزن واالســى والدهم وجدهــم وفقيدهم الوجيه الفاضل 

المرحوم باذن اهللا تعالى 

الحاج محمد فالح شتات العوايصة
"ابوراتب"

الذي انتقل الى رحمة اهللا تعالى امس الخميس 2013/8/22م عن 
عمــر يناهز 96 عاماً قضــاه في طاعة اهللا وعمل الخير. وقد شــيع 
جثمانه الطاهر بعد الصالة عليه ظهر أمس. رحم اهللا الفقيد رحمة 

واسعة واسكنه فسيح جناته. 
انا هللا وانا اليه راجعون

تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن بالقرب من مثلث البرج لمدة 
ثالثة ايام اعتبارا من امس الخميس. 

عقدت دورة تدريبية في التعليم النشط

تربية أريحا تكرم الفائزين في جائزة فلسطين لإلبداع والتميز ومشاريع المواطنة 
أريحا - الحياة الجديدة - كرم مدير التربية والتعليم 
في محافظة اريحا واالغوار محمد الحواش االربعاء 
الطالبــات والمعلمــات اللواتي حصلــن على جائزة 
فلســطين للتميز واإلبداع التربــوي والمركز األول 
على مستوى محافظات الضفة في مسابقة الرسم 
والمركز الثاني في المشاريع الطالبية وذلك ضمن 

مشروع المواطنة.
وحضر التكريم النائب الفني بسمات سالم والنائب 
االداري خضــر ابــو بشــارة باإلضافة الى منســقة 
مبــادرة الهام فلســطين في تربية اريحا ميســون 
ســالمة ورئيس قســم االدارات المدرســية سكينة 
ياسين ومنسقة مشاريع المواطنة المشرفة ميساء 
براهمة، و مديرة مدرسة عائشة ام المؤمنين لميس 
الريمــاوي باالضافة الى مــدراء ومديرات المدارس 
الحكومية في المحافظة. و في كلمته هنأ الحواش 
الطالبات والمعلمات بالفوز في هذه المبادرات على 
مستوى محافظات الوطن. معبراً عن شعوره بالفخر 
واالعتزاز بكل هذه النجاحات التي تحققها مدارس 

وطلبة اريحا. مشيراً الى اهمية هذا التكريم لتعزيز 
وتحفيز الطلبة والهيئات التدريسية في المدارس من 
اجل مزيد من التفوق واالبداع. بدورها شكرت سالم 
المعلميــن والمعلمات على جهودهم التي يبذلونها 
في المدارس وشــكرت اإلدارات المدرســية، واكدت 
اهميــة تعزيز ودعــم الطلبة لخلــق روح التنافس 
واالبداع بين الطلبة والمعلمين في المدارس. و شمل 
التكريم المعلمة أماني عريقات ان مدرسة عائشة أم 
المؤمنين األساسية للبنات والتي حصلت على جائزة 
فلسطين لإلبداع والتميز التربوي وذلك عن المبادرة 
التــي قدمتها في تفعيــل التكنولوجيا في التعليم. 
ضمن مشروع الهام فلسطين (عن فئة المعلمين), 
والطالبة كارولين فريجات التي حصلت على المركز 
االول في مسابقة الرسم، ضمن مشروع المواطنة 
والمعلمــة تهانــي ابوســليم التي اشــرفت عليها، 
والطالبات دانيا الهواري، سندس زغاري، جمانه ابو 
حالوة، حنان براهمة، اللواتي حصلت على مستوى 
محافظات الوطن في مشارع المواطنة، حيث تقدمن 

بمشروعهن ( انشاء غرفة مصادر لمدرسة فصايل 
الثانويــة المختلطــة ) والمعلمــة روزه حميــد التي 
اشــرفت عليهن. من جهة اخرى، عقــدت المديرية 
« دورة تدريبيــة لمعلمــي ومعلمــات اللغة العربية 
والرياضيات في المراحل الدراسية بعنوان ( التعلم 

النشط ) وذلك في مدرسة عائشة ام المؤمنين.
وحضر افتتاح الدورة مدير التربية الحواش والنائب 
الفني بســمات ســالم ومديرة مدرســة عائشــة ام 
المؤمنيــن لميــس الريماوي. وأشــار الحــواش الى 
ضرورة تطوير أداء المعلمين واالبتعاد عن األسلوب 
التقليدي فــي التدريس, وتوظيــف مفهوم التعلم 
النشط بشكل جيد, معتبراً ان هذه الدورة هي دورة 
نوعية من شأنها تأهيل وتطوير مهارات المعلمين 
فــي مجال التعلم النشــط,مضيفاً أننــا بحاجة إلى 
المزيــد مــن الجهــود من اجــل النهــوض بالعملية 
التعليمية وتطويرها, وان رسالة التعليم من أقدس 

واشرف الرساالت التي عرفتها البشرية.
واســتهدفت الدورة 20 معلمــا ومعلمة من مدارس 

محافظة اريحا, لتنمية مهارات التعلم النشط 
لديهــم وتدريبهم على إعطــاء حصة صفية 
نموذجيــة بطريقة إبداعية تتضمن أنشــطة 
خالقــة بعيــدة عــن التقليد. فيمــا حاضر في 

الدورة معتز ضبابات والمعلمة عرين فريجات, 
واشرف عليها المشرف التربوي ذياب تركمان 
ومنسق التدريب في مديرية التربية والتعليم 

محمد ياسين.

جانب من تكريم الفائزين

أطفال قلقيلية يحتفلون باختتام مخيمات قوس قزح لإلبداع الفني
قلقيلية -الحياة الجديــدة - نظمت جمعية منتدى 
المثقفيــن الخيريــة وجمعيــة فنانين ضــد الجدار 
البلجيكيــة (ACM)، مهرجانا فنياً ثقافياً في اختتام 
مخيمات قوس قزح لإلبداع وذلك في مدرســة بنات 
الشــارقة األساســية بمشــاركة 250 طفال وطفلة 
وطاقــم من الفنانيــن الفلســطينيين واألوروبيين 
تم خالله عــرض إبداعات األطفال المختلفة والتي 
أنجزهــا أطفــال مخيمات قوس قــزح على مدارس 

عشرة أيام تحت عنوان «البيئة والفن».
وشــارك فــي حفــل االختتــام كل من عثمــان داود 
رئيــس بلديــة قلقيليــة، والمهندس عبــد الحميد 
الديك نائــب محافظ قلقيلية ويوســف عودة مدير 
التربيــة والتعليم، والمفكر الفلســطيني د. يحيى 
جبر وعبد الكريم مرداوي مدير دائرة التشغيل في 
محافظة قلقيلية ومؤيد عفانة منسق حملة فنانين 
ضد الجدار البلجيكية ومها عتماوي رئيســة جمعية 
بصمات الفنية وممثلي قيادة األمن الوطني وشرطة 
محافظة قلقيلية وبلدية حبلة، وحشــد من ممثلي 
المؤسســات الرســمية واألهليــة وأهالــي األطفال 

المشاركين في مخيمات قوس قزح لإلبداع.

واشتملت فعاليات اليوم المفتوح على عرض ألشكال 
ومجســمات فنية معبــرة عن أهميــة الحفاظ على 
البيئة من خالل الصلصال والملتينة، وعرض أطفال 
المخيم عدة أغاني تراثية فلسطينية وعالمية شارك 
في إعدادها فنانون فلســطينيون وأوروبيون، كما 
عرضــت مجموعة الكتابة اإلبداعيــة ثالثية األبعاد 
نماذج رائعة من القصص المصورة الثالثية األبعاد، 
كــذاك تم عرض فيلم رســوم متحركــة من إنتاج 
وإخــراج األطفال في المخيــم، كذلك تم من خالل 
المخيم إنتاج ثالثة أفالم قصيرة من إنتاج األطفال 
ومشــرفيهم، كذلــك اشــتمل المخيم علــى زاوية 
المجسمات الفنية باستخدام مخلفات البيئة المحلية، 
إضافــة إلى معرض فني من نتاجــات األطفال في 
الفن التشكيلي، كما تضمنت زوايا المخيم عروضا 
للدبكة الشــعبية والتراث الفلسطيني، كما عرضت 
مجموعة الدراما مسرحية معبرة عن الفن والبيئة.

وشكر مؤيد عفانة منسق حملة فنانين ضد الجدار، 
مؤسســة فنانين ضد الجدار والفنانين األوروبيين 
على مشــاركتهم أطفال فلسطين تنفيذ المخيمات 
الصيفية اإلبداعية للعام التاسع على التوالي، وشكر 

مؤسســات قلقيلية الرســمية واألهلية على دعمها 
للمخيمات الصيفية، وخاصة كل من مكتب محافظ 
قلقيلية وبلدية قلقيلية ومديرية التربية والتعليم.

وشــكر المهندس عبد الحميد الديك نائب المحافظ 
الوفــد أوروبــي، مثمنا دورهــم اإلنســاني الكبير، 
داعيا إياهم إلى نقل الواقع في فلســطين وخاصة 
ما تعانيه محافظة قلقيلية من الجدار واالستيطان 
إلــى شــعوبهم ومجتمعاتهم للعمل معــا لتحقيق 
الدولة المستقلة الفلسطينية وإحقاق حقوق الشعب 
الفلســطيني الشــرعية، وعلى رأسها العيش بأمن 

وسالم.
الفنان البلجيكي جيروم غيســلين اشــار بدوره إلى 
ان الفنانيــن األوروبيين يشــاركون فــي المخيمات 
الصيفيــة للعام التاســع علــى التوالي في رســالة 
تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومحافظة قلقيلية 
على وجه الخصوص، شاكرا جمعية منتدى المثقفين 
ومؤسسات المحافظة على حفاوة االستقبال ومهنية 

العمل والتنظيم في تنفيذ المخيمات الصيفية.
وتم في نهاية المهرجان تكريم الفنانين األوروبيين 

وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

رئيس بلدية اريحا يستقبل مسؤولين تركيين
اريحا - الحياة الجديدة - استقبل رئيس بلدية 
اريحا مساء االربعاء وفدا تركيا ضم خير الدين 
جونجــور االمين العام التحــاد البلديات التركي 
ومحمــد دومــان االميــن العام لمنظمــة المدن 
المتحــدة لدول الشــرق االوســط وغرب آســيا، 
واســتهل الوفــد التركــي الــذي رافقــه المدير 
التنفيذي لالتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية 
عصــام عقل جولته فــي اريحا بلقاء مع رئيس 
البلدية محمد جاليطة وعدد من اعضاء المجلس 
البلدي، حيث أكد جاليطة متانة العالقة التركية 
الفلســطينية والعمــق التاريخــي الــذي يجمع 
الطرفين وأن هناك كثيرا من الشواهد والدالئل 
علــى تلك العالقــات تؤكد عمــق العالقات بين 
الطرفيــن.  واعرب جاليطــة واعضاء المجلس 
البلدي عن ســعادتهم لوجود الوفد التركي في 
مدينــة اريحا حيــث قدم رئيس البلدية شــرحا 
مفصال عن طبيعة الخدمات التي تقدمها البلدية 
في سبيل خدمة المواطنين موضحا ان البلدية 
تسعى للتطوير المستمر واالستفادة من كافة 
العالقات مع المــدن الصديقة وتبادل الخبرات، 
معربــا بــذات الوقت عــن امله بإقامــة عالقات 

ثنائية مع الهيئات المحلية التركية واالســتفادة 
من خبراتهم في شتى المجاالت.

وقدم رئيس البلدية شرحا مفصال حول االوضاع 
الميدانية فــي مدينة اريحا واهميتها التاريخية 
داعيــا الى زيارة المدينة باســتمرار موضحا ان 
االجراءات االســرائيلية تعرقل اي عملية تنمية 
وتطوير جراء الممارســات التــي تقوم بها بين 
الفينــة واالخــرى. وأعــرب الوفــد التركــي عن 
سعادته لزيارة مدينة اريحا حيث قدم خير الدين 
جونجــور االمين العام التحــاد البلديات التركي 
شرحا عن االتحاد التركي ورغبته باقامة عالقة 
تعاون وتوأمة مع الهيئات المحلية الفلسطينية، 
فيمــا قدم محمد دومان االميــن العام لمنظمة 
المــدن المتحدة لدول الشــرق االوســط وغرب 
اسيا شرحا عن طبيعة عمل المنظمة وبرامجها 
المختلفة معربا عن امله بنسج عالقات متينة مع 
الهيئات المحلية الفلسطينية. ونفذ الوفد جولة 
ميدانية شــملت الجسر التركي والقناة التركية 
ونبعة عين السلطان رافقهم فيها رئيس البلدية 
وعضوا المجلس البلدي محمد قريشــي واريج 
السراديح وطاقم العالقات العامة في البلدية. 

مركز «شمس» يعقد في الخليل ورشة 
عن «مفهوم الشرعية السياسية»

الخليل - الحيــاة الجديدة - عقد مركز إعالم 
والديمقراطية «شــمس»،  اإلنســان  حقــوق 
أمس، لقاًء في مقر الجمعية النسوية بصوريف 
بالخليــل، وذلــك حــول «مفهــوم الشــرعية 
السياسية والثقافة الديمقراطية»، استهدفت 
طلبة كليات الشريعة والتربية االسالمية في 

جامعتي الخليل والقدس المفتوحة.
وافتتــح الورشــة إبراهيــم العبــد مــن مركز 
«شمس» الذي بين اهتمام المركز في تعزيز 
المشــاركة الشــبابية وزيادة الوعي وتعميق 
الثقافة في مجاالت حقوق اإلنســان، مشــيرا 
الى أن هذه الورشة هي أحد نشاطات مشروع 
تعزيز مفاهيم الديمقراطية والثقافة المدنية 
لطلبة كليات الشريعة في الجامعات بدعم من 

الصندوق الوطني الديمقراطي.
وتحدث المدرب وليد عابد، الناشط في قضايا 
الديمقراطية، حول مفهوم الشرعية السياسية 
والثقافــة الديمقراطية، مبينــاً أن الحكومات 
تعتمد على شــرعيتها السياســية، على مدى 
قبــول الشــعب بهــا، الفتا إلــى أن الشــرعية 

«عملية معقدة وهي قيمة وصيرورة تتداخل 
فيها العادات والتقاليد مع المصلحة مع الخوف 
مــع القناعــة مــع االيدولوجيــا وهــي ترتبط 
بثقافة الشــعوب ومستوى التعليم فيها ونوع 
التحديــات الداخلية والخارجيــة التي تواجهها 
األمــة». وشــدد عابــد علــى أن الديمقراطية 
تتطلــب وجــود درجــة عاليــة من الشــرعية 
السياســية ألن العمليــة االنتخابيــة الدوريــة 
تقســم المواطنين إلى معســكرين «خاسر» 
و«رابح»، لذا فإن الثقافة الديمقراطية الناجحة 
تتضمن قبول الحزب الخاسر ومؤيديه بحكم 
الناخبين وسماحهم باالنتقال السلمي للسلطة 
وبمفهوم «المعارضة الموالية» أو «المعارضة 

الوفية».
وأوضــح أن االنتخابــات الحرة وحدها ليســت 
كافيــة لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً؛ فثقافة 
المؤسســات السياسية والخدمات المدنية فيه 
يجب أن تتغير أيضاً، وهي نقلة ثقافية يصعب 
تحقيقها خاصة في الدول التي اعتادت تاريخياً 

أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف. 

«التضامن» بنابلس توزع المساعدات المالية على 
طالب الجامعة بمكرمة من الهيئة اإلماراتية

نابلس - الحياة الجديدة - قدمت هيئة األعمال 
الخيريــة اإلماراتيــة زكاة المــال ألســر فقيــرة 
مســجلة في جمعيــة التضامن الخيريــة بواقع 
19200شــيقل وتم اختيار األســر الفقيرة التي 
لديها عدد كبير من طالب الجامعات ال يقل عن 
اثنيــن والتي تعاني من وضــع اقتصادي صعب 
للغايــة في محافظة نابلس بواقع 320 شــيقال 
لكل طالب،بحيث بلغ عدد الطالب المستفيدين 
60 طالبا جامعيا. وتم توزيع زكاة المال بحضور 
ممثلين عــن هيئة األعمال الخيريــة اإلماراتية 

ورئيس جمعية التضامن الخيرية الدكتور عالء 
مقبول وســعادة حجاوي رئيســة قســم األيتام 
وســعيد هنديــة والدائرة المالية فــي الجمعية.  
ويأتي ذلك ضمن جهود جمعية التضامن الخيرية 
داخل محافظة نابلس في حملة مساعدة طالب 
الجامعــة األيتــام وضمــن برنامج المســاعدات 
االجتماعيــة التــي تقدمهــا جمعيــة التضامــن 
الخيريــة للمســجلين لديها والمســتفيدين من 
المساعدات والكفاالت المالية والعينية والعديد 

من البرامج االجتماعية والدعم النفسي.

خالد يلتقي القنصل المصري العام المستشار همام أبو زيد
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة -  التقــى تيســير 
خالد عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية ورئيس دائرة شؤون المغتربين 
في المنظمة، المستشار همام أبو زيد القنصل 
المصــري العام مكتب تمثيــل جمهورية مصر 
العربية في رام اهللا. واســتعرض المستشــار، 
الجهــود التــي تبذلهــا القيــادة المصريــة في 
مواجهــة التطــرف واإلرهــاب والعــادة األمــن 
واالســتقرار لمصر الشــقيقة. مــن جانبه أكد 
خالــد على دعمــه لخيــارات الشــعب المصري 

وللقيادة المصرية في جهودها إلعادة االستقرار 
للشــقيقة مصــر وتطبيق خارطه المســتقبل 
التي تحظى بدعم واســع من الشعب المصري 
وقواه السياسية واالجتماعية، والستعادة مصر 
لدورها المركزي على الصعد العربية واالقليمية 
والدولية ودورها الريادي في دعم نضال الشعب 
الفلسطيني الســتعادة وحدته الوطنية ووحدة 
نظامه السياسي، وتعزيز قدراته في الدفاع عن 
مصالحــه وحقوقه الوطنية وفي المقدمة منها 

حقه في تقرير مصيره والحرية واالستقالل.

رئيس ديوان الرقابة يتابع سبل وآفاق 
التعاون مع محكمة المحاسبات الهولندية

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - بحث الدكتور ســمير 
أبــو زنيد رئيس ديــوان الرقابة الماليــة واإلدارية 
والوفــد المرافق له الذي ضــم برند غندل رئيس 
فريق المشروع األوروبي في ديوان الرقابة ومدير 
عام الرقابة على اإلقتصاد ورئيس وحدة العالقات 
العامة مع ممثلة مملكة هولندا لدى دولة فلسطين 
الممثلــة برجيتــا تــزالر ســبل وآفاق التعــاون مع 
محكمة المحاسبات الهولندية المتمثلة في تطوير 
كادر الديوان في مجال رقابة والتدقيق خاصة في 
مجال الرقابة األداء. كما اطلع أبو زنيد الممثلة على 
نتائج الجولة الدراسية التي قام بها وفد من ديوان 
الرقابة برئاسة د. أبو زنيد الى محكمة المحاسبات 
الهولنديــة، معبــراً عن شــكره علــى الدعم الذي 
تقدمة الحكومة الهولندية لدولة فلسطين بشكل 
عام وعلى الدعم والمساعدة التي قدمتها السفارة 
الهولندية إلنجاح الجولة الدراســية بشكل خاص.  
كمــا وقدم د. أبــو زنيد عرضا موجزا عــن الزيارة 
التي جاءت في إطار تعزيز العالقات الدولية لديوان 
الرقابة مع المؤسسات النظيرة وهدفت إلى تبادل 

الخبرات بيــن الجهازين الرقابييــن. مبديا اعجابه 
الشــديد بالعروض التقدميــة التي عرضها الجهاز 
الهولندي وآليات العمل، إضافة إلى العروض التي 
قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في العديد من 
المواضيع الرقابية ساهمت في إثراء كادر الديوان 
فــي مجاالت إعــداد التقاريــر الرقابيــة المختلفة. 
كما زار الوفد أثنــاء جولته بلدية الهاي والبرلمان 
الهولنــدي واطلع على آليــة العمل وكيفية متابعة 
التقارير. مشيداً بحسن الضيافة وحفاوة االستقبال 
التــي حظي بها الوفد خالل الزيــارة. وطلب د. أبو 
زنيد من تازلر المســاعدة في ابرام اتفاقية تعاون 
مع محكمة المحاسبات الهولندية وامكانية استيعاب 
بعــض الموظفيــن في برامــج التطويــر المهني 
المقدمة من قبل الحكومة الهولندية لرفع مستوى 
موظفي الديوان في مجاالت الرقابة.  وناقش د. أبو 
زنيد مع السفيرة الهولندية استعداد ديوان الرقابة 
لتوقيع اتفاقية مع محكمة المحاســبات الهولندية 
بهــدف تطوير قدرات موظفــي الديوان في مجال 

رقابة األداء.

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال 
تنظم لقاء مناصرة بمشاركة طفل محرر

الخليــل - الحيــاة الجديــدة - 
نظمت الحركــة العالمية للدفاع 
عن األطفال اليوم لقاء مناصرة 
شارك فيه أحد األطفال المحررين 
مــع أعضاء وفــد من مؤسســة 
الرؤيا العالمية من كل من كندا 
المتحــدة  والواليــات  وأســتراليا 
األميركيــة، وذلــك فــي مكتــب 
الحركــة العالميــة فــي الخليل. 
وتحدث الطفل المحرر فادي (15 
عاماً) عن تجربته في االعتقال، 
ز علــى االنتهاكات التي  حيث ركّ
يتعرض لها األطفال المعتقلون 
مــن قبل االحتالل اإلســرائيلي، 
مــن حيــث تعريضهــم للضرب 
وتعصيب العينين وربط األيدي، 
والتهديد والترهيب، إضافة إلى 
الحبــس االنفــرادي، األمر الذي 
يؤثر علــى الطفل مــن الناحية 
حيــث  والنفســية،  الجســدية 
النفســية  المشــكالت  تتفاقــم 
لدى الطفــل المعتقل حتى بعد 
انتهــاء االعتقــال فــي حــال لم 
تجد العــالج الالزم. وقدم مدير 
برنامج المســاءلة فــي الحركة 
العالمية عايد أبو قطيش عرضاً 

عن وضع األطفال الفلسطينيين 
اإلســرائيلي  االحتــالل  تحــت 
المعتقليــن  األطفــال  وخاصــة 
والذيــن تنتهك قــوات االحتالل 
اإلسرائيلي أبسط حقوقهم من 
سوء معاملة وتعذيب. ويأتي هذا 
اللقاء في سياق جهود المناصرة 

مها الحركــة العالمية  التــي تنظّ
بالتعاون  األطفــال  عــن  للدفاع 
مع المؤسسات الدولية الرسمية 
وغيرهــا  واألهليــة  والنقابيــة 
إســرائيل  على  الضغط  بهــدف 
لوقف انتهاكها لحقوق األطفال 

الفلسطينيين.

أبو رمضان والنجار يؤكدان أهمية إنجاح حملة 
«حرية الحركة والتنقل للصحفيين» 

رام اهللا - الحياة الجديدة - أكد وزير الدولة لشــؤون التخطيط 
محمد أبو رمضــان ونقيب الصحفيين عبد الناصر النجار على 
أهمية إنجاح حملة «حريــة الحركة والتنقل للصحفيين»، من 
خالل التوقيع على العريضة اإللكترونية المنوي رفعها لألمين 
العــام لألمــم المتحدة بــان كي مــون، منوهين إلــى ضرورة 
استغالل وســائل اإلعالم اإللكتروني والمجتمعي في الترويج 
للحملة بغرض فضح الممارســات العنصرية اإلسرائيلية بحق 
الصحفيين الفلسطينين.جاء ذلك اللقاء الذي عقد بينهما صباح 
امــس الخميس، فــي مقر وزارة التخطيــط والتنمية اإلدارية، 
بحضور مستشار المجلس األعلى للتخطيط في الوزارة أحمد 

عباس، وناصر أبو بكر عضو نقابة الصحفيين.
وطالب الوزير أبو رمضان موظفي الوزارة بضرورة المساهمة 
في إنجاح الحملة من خالل التوقيع على العريضة اإللكترونية 
والعمــل علــى الترويج لهــا بكافة الوســائل المتاحة من خالل 
اســتخدام وسائل اإلعالم المجتمعي واإللكتروني، مؤكداً على 
أهميــة الدور الريــادي لموظفي القطاع العــام في إنجاح هذه 
المبادرة والتي تساهم في تعزيز ثقافة االتصال عبر استخدام 
اإلعــالم اإللكترونــي والمجتمعي إليصال رســالة الصحفيين 
الفلسطينيين ونيل حقوقهم المشروعة الحركة بأمان بغرض 

التغطية اإلعالمية. 
ومن جانبه، أشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن الحملة 
تهــدف إلــى تجنيد أوســع تضامن عربي ودولــي لدعم حقوق 
الصحفيين الفلســطينيين في الحركــة والتنقل بحرية وأمان 

في فلسطين.

بطاركة القدس ورؤساء كنائسها يدعمون 
الشعب المصري في نضاله ضد االرهاب

القدس المحتلة - الحياة الجديدة - أصدر بطاركة ورؤســاء 
الكنائس في القدس بياناً مشتركاً عبروا من خالله عن بالغ 
قلقهــم تجاه «الحالــة المروعة» التي تعيشــها مصر نتيجة 
االنقســامات الداخليــة واألعمــال االرهابية التي تســتهدف 

االبرياء من مسلمين ومسيحيين. 
و القى البيان الضوء على الهجمات التي استهدفت المؤسسات 
الحكوميــة، وجرائم قتل الجنود ورجال الشــرطة المصرية، 
وتدمير الممتلــكات العامة، وتدنيس وحرق الكنائس والتي 
تعتبــر فضيحــة لم يســبق لها مثيــل ومتعارضــة مع قيم 
التسامح التي ســادت مصر عدة قرون. وأكد رؤساء كنائس 
القــدس علــى تقديرهــم لقيام عــدد كبير من المســلمين 
بالوقــوف الــى جانب المســيحيين في الدفاع عــن الكنائس 

والمؤسسات.
كمــا أدان البيان بشــدة األعمــال التخريبية التــي يقوم بها 
متطرفون ودعا جميع األطراف الى وقف العنف والقتل والعمل 
من أجل الوحدة الوطنية لتفادي نشوب حرب أهلية في مصر.

و قــال البيــان «نقف مع الشــعب المصري فــي نضاله ضد 
االرهاب والجماعات المســلحة محليــاً ودولياً، ونقدم تعازينا 
وتعاطفنــا مع الضحايا والمصابيــن والمتضررين، ونصلي 

لشفاء الجرحى والمنكوبين». 
و دعا رؤســاء الكنائس المجتمــع الدولي للوقوف ضد العنف 
واالرهاب، ولمســاعدة شــعب مصر في التغلّــب على دائرة 
العنف وإراقة الدماء، والوقوف مع الشــعب حتى عودة مصر 

الى المسار الصحيح.


