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جننيـ  عيل سموديـ  اختتم مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 
شمس دورة تدريبية بعنوان )مفاهيم الديمقراطية والثقافة املدنية( 
لــطــلــبــة كـــلـــيـــات الـــشـــريـــعـــة يف الـــجـــامـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلــــــك يف إطــــار 
مساعيه الهادفة لتعزيز مفاهيم الديمقراطية والثقافة املدنية يف أوساط 

. )NED( الشباب والشابات بدعم من الصندوق الوطني
وقال منسق الدورة  إبراهيم العبد إن الهدف من الدورة هو توفري 
الــفــرصــة التدريبية للمجموعة مــن طلبة كليات الشريعة الجامعات 
من أجل إكسابهم مجموعة من املهارات واملعارف، وإىل فتح حوارات 
شبابية حــول الديمقراطية، وإىل رفــع مستوى الوعي الحقوقي لدى 
الشباب، وفتح نقاش حــول ذلــك.وأوضــح العبد أن الـــدورة استمرت 
عـــى مـــــدار أربـــعـــة أيـــــام بـــواقـــع 20 ســـاعـــة تــدريــبــيــة ،وتـــتـــنـــاول مــوضــوعــات 
الــثــقــافــة السياسية دور الــفــكــر الــســيــايس يف الــتــحــول الــديــمــقــراطــي دور 
اإلعالم يف دعم وتعزيز مبادئ الديمقراطية مشاركة املرأة يف العملية 
الديمقراطية املواطنة الثقافة السياسية دور الفكر السيايس يف التحول 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــصـــلـــيـــب األحــــــمــــــر، والـــــقـــــانـــــون الــــــــــدويل اإلنــــــســــــاين ،وقـــــــام 
مجموعة األكاديميني ونشطاء حقوق إنسان بالتدريب عى املوضوعات 
املــذكــورة. ويــشــارك يف الـــدورة طــالب وطــالــبــات مــن كليات الشريعة يف 
جامعة القدس والنجاح والخليل،والقدس املفتوحة، وكلية الدعوة 

اإلسالمية يف قلقيلية
من جهته، قال املدرب عصام العاروري، إن فكرة الحرية من أكرث 
املفاهيم غموضاً وإبهاماً يف الفقه القانوين والسيايس لذلك ظهرت لها 
عــدة مسميات وعـــدة مفاهيم لــلــداللــة عليها فبعض الكتب يستخدم 
مفهوم ) الحقوق األساسية للفرد ( أو) الحريات الفردية األساسية ( 
أو) الحريات العامة ( . كما إن الدساتري يف العالم تستخدم مفاهيم 
مختلفة أيضا منها ) الحقوق والواجبات األساسية ( ومفهوم ) الحقوق 
والحريات وضماناتها ( ومفهوم ) الحريات والحقوق والواجبات العامة 
( وتبعا لذلك نجد إن الحقوقيني والسياسيني أعطوا تعريفات كثرية 

ملفهوم الحرية .
اما الدكتور حنا عيىس،  فقد قال بان الفكر السيايس هو مجموعة 
من األفكار واملبادئ واآلراء السياسية التي تعاقب املفكرون من الناحية 
الــتــاريــخــيــة يف طــرحــهــا طــبــقــاً الحــتــيــاجــات مــجــتــمــعــاتــهــم وظـــروفـــهـــم الــتــي 
تأثروا بها وعاشوا فيها. حيث ال يمكن إحداث التحول الديمقراطي أو 
التنمية السياسية يف ظل غياب الفكر السيايس اإليجابي الــقــادر عى 
بــنــاء الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، وأضـــــاف بـــان الــثــقــافــة الــســيــاســيــة يــقــصــد بها 
مجموعة املــعــارف واآلراء واالتــجــاهــات الــســائــدة نــحــو شـــؤون السياسة 
والـــحـــكـــم، الـــدولـــة والــســلــطــة، الـــــوالء واالنـــتـــمـــاء، الــشــرعــيــة واملـــشـــاركـــة. 
وتعنى أيضاً منظومة املعتقدات والرموز والقيم املحددة للكيفية التي 
يــرى بها مجتمع معني الــدور املناسب للحكومة وضــوابــط هــذا الــدور، 

والعالقة املناسبة بني الحاكم واملحكوم.
و قـــال املـــــدرب حــذيــفــة ســعــيــد،  بـــان املــواطــنــة تــعــتــر فــكــرة اجتماعية 

والقانونية وسياسية ساهمت يف تطور املجتمع اإلنــســاين بشكل كبري 
بجانب الرقي بالدولة إىل املساواة والعدل واإلنصاف، وإىل الديمقراطية 
والشفافية، وإىل الشراكة وضمان الحقوق والواجبات. وعليه؛ فهي 
ذات أهمية بمكان ألنها تعمل عى رفع الخالفات واالختالفات الواقعة 
بـــني مــكــونــات املــجــتــمــع والـــدولـــة يف ســيــاق الــتــدافــع الـــحـــضـــاري، وتــذهــب 
إىل تدبريها يف إطار الحوار بما يسمح من تقوية لحمة املجتمع وتعلق 
املواطن بوطنه ودولته، وتدفعه إىل تطوير مجتمعه عامة ووطنه خاصة 

والدفاع عنه أمام امللمات املختلفة.
مــــن جـــهـــتـــه،  قـــــال الـــدكـــتـــور غــــســــان،  أن اإلعـــــــالم كــلــمــة مــشــتــقــة مــن 
" أعــلــمــه بـــالـــيء " وتــعــنــي تـــزويـــد الــجــمــاهــري بــأكــرث قـــدر مـــن املــعــلــومــات 
املــوضــوعــيــة الــصــحــيــحــة و الــواضــحــة . ويــســتــخــدم لــفــظ " إعــــالم لــلــداللــة 
عى عمليتني تتمان يف وقت واحد تكمل إحداهما األخرى : فهو يشري 
من جهة إىل عملية استقاء واستخراج املعلومات وقال نمر بان عالقة 
اإلعالم بالديمقراطية ارتبط ظهور الديمقراطية وتطورها بتطور وسائل 
اإلعـــالم،بـــل إن بــدايــة الــتــطــور الــديــمــقــراطــي يــرجــع بــاألســاس إىل اخــراع 
الــطــبــاعــة الــتــي أتــاحــت تنقل و تــبــادل األفــكــار بــني مختلف املــفــكــريــن. وال 
يــمــكــن تــحــقــيــق انــتــشــار عــاملــي لــلــديــمــقــراطــيــة دون إنـــتـــاج مــكــثــف لتقنيات 
وأدوات االتــــصــــال،وقــــال لــكــن يــجــب أن ال نــنــىس هــنــا أن تـــطـــور وســائــل 
اإلعــــــالم مــرتــبــط بــمــســتــوى مــعــني مـــن الــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
والــثــقــافــيــة، مما يــؤكــد ارتــبــاط الــحــالــة اإلعــالمــيــة بالحالة الــعــامــة للبالد 
بمعنى أنــه ال يمكننا التحدث عــن إعــالم حقيقي دون وجــود تطور يف 
حـــقـــول الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاد والــتــعــلــيــم والــصــحــة ويف الــحــقــل الــثــقــايف 
كــذلــك، إن ذلـــك يعني ارتـــبـــاط الـــواقـــع اإلعـــالمـــي بــالــواقــع الــســيــايس ألي 
بــلــد ألن الــتــطــور التنمية الــشــامــلــة الــتــي تشمل ضــمــن مــا تشمل تطوير 
الـــقـــوانـــني الــتــي مـــن شــأنــهــا تــحــديــد واقــــع كـــل يشء يف الـــبـــالد ومــــن بينها 

الواقع اإلعالمي.
وقدمت الدكتورة  نجاة أبو بكر شرحاً مفصالً حول املرأة يف املجتمع 
الفلسطيني ودورها يف الحياة العامة والسياسية واملشاكل واملعيقات 
التي تقف حائل أمامها ومــحــاوالت االختفاء وراء الدين لــدى البعض 

إلقصائها .
وقــــالــــت "أن املــــــــرأة هــــي مــــكــــون أســـــــايس يف املـــجـــتـــمـــع و تـــمـــثـــل الــــتــــوازن 
السليم للمجتمع وتشكل التحدي التاريخي أمــام كل املعيقات وهي 

ليست مجرد مظهر كمايل .
من جهته،  قال املدرب ماجد العاروري ، أن محاولة تعريف مفهوم 
التداول عى السلطة ال تخلو من  صعوبات و استشكاالت ترتبط بتعدد 
وجوه التداول, و تنوع لوازم إمكانه مما يعرقل عملية حصره يف إطار 
مفهومي واحد, و لكن فقط الجانب التقني لعملية التداول من حيث 
هو آلية لصعود قوى سياسية من املعارضة إىل السلطة و نزول أخرى 
من السلطة إىل املعارضة القادر عى تحقيق أقدار من اإلجماع واالتفاق 

عى عملية التعريف.

مركز "شمس" يختتم دورة تدريبية
حول "مفاهيم الديمقراطية والثقافة المدنية 

وحقوق اإلنسان" رام الـــلـــه- أكـــد رئــيــس الــــــوزراء رامــــي الحمد 

الله ان التعليم كان وال يزال، أحد أهم أدوات 

حــمــايــة الــهــويــة والـــــراث الــوطــنــي، واملــتــمــثــل يف 

اســراتــيــجــيــة الــحــكــومــة لــالســتــثــمــار يف االنــســان 

الفلسطيني خالل املرحلة القادمة من تطوير 

مـــــــؤســـــــســـــــات دولــــــــــــــة فـــــلـــــســـــطـــــني، لــــتــــلــــبــــيــــة كـــــافـــــة 

احتياجات املواطنني وسوق العمل.

جاء ذلك خالل االحتفال باطالق املشاريع 

الـــــفـــــائـــــزة ضــــمــــن بــــرنــــامــــج "تـــــمـــــبـــــوس" يف دورتـــــــه 

الــــــســــــادســــــة واملـــــــمـــــــول مــــــن االتـــــــحـــــــاد االوروبــــــــــــــي، 

وبــحــضــور وزيــــر الــربــيــة والــتــعــلــيــم الـــعـــايل عيل 

زيـــــــــــدان أبـــــــو زهـــــــــــري، ومــــــديــــــر عــــمــــلــــيــــات االتـــــحـــــاد 

األوروبي يف فلسطني سريجيو بيكولو، وممثل 

مكتب تمبوس يف فلسطني نضال الجيويس، 

وبـــحـــضـــور وكــــــالء عــــن الــــــــــوزارات ورؤســــــــاء عـــدد 

من الجامعات املحلية، وممثلني عن شركات 

ومؤسسات القطاع الخاص.

وقــــــــال رئــــيــــس الــــــــــــوزراء ان الـــخـــطـــة الـــحـــالـــيـــة 

لــــلــــحــــكــــومــــة تــــتــــمــــثــــل يف تـــــعـــــزيـــــز ودعــــــــــــم الــــبــــحــــث 

العلمي يف كافة املؤسسات التعليمية، سواء 

الــــحــــكــــومــــيــــة او الــــــخــــــاصــــــة، لــــلــــنــــهــــوض بـــنـــوعـــيـــة 

الـــتـــعـــلـــيـــم، مــــن خـــــالل ادخـــــــال الـــفـــكـــر الـــنـــقـــدي، 

والـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل، واملـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة، وربـــــطـــــه 

بنظام تكنولوجي من شأنه ان يعزز اساليب 

تعليمية بناءة.

واضـــــــاف الـــحـــمـــد الـــلـــه ان الـــحـــكـــومـــة حــولــت 

مـــــــبـــــــلـــــــغ 3 مــــــــــاليــــــــــني شـــــــيـــــــكـــــــل مــــــــــــن مـــــســـــتـــــحـــــقـــــات 

الـــــجـــــامـــــعـــــات الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، ولـــــــدعـــــــم الـــبـــحـــث 

العلمي فيها ايضا، باالضافة اىل تشكيل لجنة 

العــــــــادة الـــنـــظـــر يف مـــحـــتـــوى املـــنـــاهـــج املـــدرســـيـــة، 

حــيــث ســيــكــون اول اجــتــمــاع لــهــذه اللجنة يــوم 

االثنني القادم.

ويف نـــفـــس الــــســــيــــاق، أكــــــد الـــحـــمـــد الــــلــــه أن 

االتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي وقـــعـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة مــــع اتـــحـــاد 

املعلمني بتاريخ 5 /9 /2013، والتي دخلت حيز 

التنفيذ بتاريخ 17 /9 /2013 بعد اقــرارهــا خالل 

جـــلـــســـة الـــــــــــــــوزراء، تـــكـــلـــف الــــحــــكــــومــــة 10 مـــاليـــني 

شــيــكــل شــهــريــا، وأن الــحــكــومــة الــتــزمــت بــذلــك 

رغـــم الــتــحــديــات املــالــيــة الــتــي تــواجــهــهــا، مــؤكــدا 

عى استمرارية الحوار مع اتحاد املعلمني عر 

اللجنة الـــوزاريـــة املكلفة مــن مجلس الــــوزراء، 

داعــيــا اىل العمل بــروح الفريق والــشــراكــة بني 

الــحــكــومــة والــنــقــابــات، الن االســتــثــمــار الــوحــيــد 

حــالــيــا هـــو قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، بــمــا يــنــعــكــس عى 

كـــــافـــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــــــزراعـــــــيـــــــة، واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 

والصحية بشكل ايجابي عى املستوى البعيد. 

وقـــــــدم الـــحـــمـــد الــــلــــه شــــكــــره لــــإتــــحــــاد األوروبــــــــي 

مــــــشــــــددا   ،+E تــــــمــــــبــــــوس و بـــــــرنـــــــامـــــــج  لـــــتـــــمـــــويـــــلـــــه 

عـــــى أهـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي األوروبـــــــــي 

يف املــــــــجــــــــاالت األكــــــاديــــــمــــــيــــــة مـــــــن خـــــــــالل بــــرنــــامــــج 

تــــــمــــــبــــــوس، وغـــــــريهـــــــا مـــــــن الــــــــــرامــــــــــج، ملـــــــا لـــــــه مـــن 

اسهامات يف خلق فرص جديدة لنظم التعليم 

العايل، والتي تمثلت يف فتح برامج أكاديمية 

جديدة، وبرامج أوروبية فلسطينية مشركة، 

والـــــذي ســاهــم يف زيـــــادة الــتــعــاون مـــا بـــني نظم 

الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الــــــــعــــــــايل الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، والـــــعـــــربـــــيـــــة 

واألوروبية وتعزيز مفهوم عوملة التعليم.

الحكومة تدرس اعادة النظر 
بمحتوى المناهج المدرسية

وقفة احتجاجية ألطباء أريحا 
على قرار التفرغ

 أريحا - وفا – نظم األطباء العاملون يف مستشفى أريحا الحكومي التخصيص، امس، وقفة 
احتجاجية عى قرار وزير الصحة القايض بتفرغ األطباء للعمل يف القطاع الحكومي ومنعهم 

من فتح عيادة خاصة أو مزاولة مهنة الطب خارج الدوام الرسمي.
 واعتروا يف بيان جرى توزيعه خالل الوقفة أن القرار 'سيؤدي إىل انهيار يف مستوى الخدمات 
الصحية املقدمة ألبناء شعبنا ووقوع املواطن خاصة ذوي الدخل املحدود يف براثن الفقر واملرض 

لعدم إقدام الوزارة عى توفري البدائل وخاصة املناطق النائية'. بحسب نص البيان.
 وقال أخصايئ العظام بشار أحمد، 'إن القرار نظريا وللوهلة األوىل جيد، وأغلبنا كأطباء 

معه، ولكن شريطة إيجاد البنية التحتية الالزمة لتنفيذه'.
 وأضاف، أن النتائج املرتبة عى القرار أوالها أن إغالق العيادات الخاصة يعنى زيادة االقبال 
عى املستشفيات وعــيــادات الــطــوارئ، ما يعني ضــرورة زيــادة حجم استيعاب الــطــوارئ وزيــادة 
عدد األسرة، ووجود نظام حوافز واضح وفق بند باملوازنة، كما أن القرار يتطلب توفري اعتمادات 
مالية وتوظيف عدد أكر من الكادر الطبي يف املشايف والعيادات الحكومية، االمر الذي يشكل 

اعباء مالية تضاف اىل االعباء الحالية واىل االزمة املالية التي تعاين منها السلطة.
 ورأى الطبيب أحمد ان النتيجة الحتمية يف حال اصرار الوزارة عى القرار هي هجرة الكفاءات 
واالدمغة الطبية العاملة يف املشايف الحكومية نحو القطاع الخاص والقضاء عى الطب التعليمي 
والتدريب والتأهيل والذي وصل مؤخرا اىل مستوى جيد يف املستشفيات الحكومية بفضل وجود 
اطباء ذوي باع طويل يف اختصاصات متعددة، كان يستفيد منهم االطباء حديثو التخرج ومن 

لم يكتسبوا الخرة بعد يف اختصاصات عدة.
 واعتر الجراح أحمد عمرو، أن قرار الوزارة يعجز عن االجابة عن أسئلة واحتياجات كثرية من 

بينها، ماذا سيفعل املرىض يف االغوار واملناطق والقرى النائية اذا اغلقت العيادات الخاصة؟.
 وتساءل أين يذهب املريض وهل الطرق والظروف السياسية واالقتصادية تسمح للمواطن 

الوصول اىل املشفى الحكومي يف اي وقت؟.
 واضاف عمرو، نحن نحتاج اىل لوائح وبنود مفسرة للقرار وتقدم البدائل واالجوبة لكل ما 

يطرح من اسئلة حول اشكاليات التنفيذ.
 وكـــان رئــيــس الـــــوزراء رامـــي الــحــمــد الــلــه، ووزيــــر الــصــحــة جـــواد عــــواد، قــد اكـــدا يف تصريحات 
صحفية ان ال رجــعــة عــن قـــرار تــفــرغ االطــبــاء الحكوميني، وان الــقــرار جــرى اتــخــاذه بعد دراســة 

شاملة وانه يهدف اىل خدمة املواطن الفلسطيني باالساس.

 توزيع مساعدات 
على 1530 أسرة في غزة

غزة -وزعت الجمعية اإلسالمية يف غزة مساعدات عى 1530 أسرة وطفال وطالبا خالل الشهر 
املـــايض، اشتملت عــى حقائب مدرسية وطـــرود غــذائــيــة، وكــذلــك كــفــاالت مالية لــأســر واأليــتــام 

واألطفال الفقرية ومساعدات نقدية واغاثات عاجلة.
وأكــــد أمـــني عـــام الــجــمــعــيــة نــســيــم يــاســني يف بــيــان صــحــفــي امـــس أن مـــا تــقــدمــه الــجــمــعــيــة من 
مــشــاريــع خــرييــة ومــســاعــدات عينية ونــقــديــة ألبــنــاء الشعب الفلسطيني مستمرة رغــم الــظــروف 

الصعبة والحصار املفروض عى القطاع.
ودعا ياسني أهل الخري اىل االستمرار يف تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني من خالل 
تقديم الدعم واملساندة، ودعم املزيد من املشاريع التي تستفيد منها شريحة كبرية باملجتمع. 

سفارة فلسطين بالقاهرة تنعى 
المهندس علي نبيل شعث

 الــقــاهــرة - نــعــى د. بـــركـــات الـــفـــرا ســفــري دولــــة فــلــســطــني لـــدى جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة وكـــادر 
وموظفي السفارة والقنصلية ومندوبية فلسطني لدى الجامعة العربية والجالية الفلسطينية، 
املهندس عــيل نبيل شعث وشــاطــروا والـــده الــدكــتــور نبيل شعث )عضو اللجنة املــركــزيــة لحركة 
فتح( األحزان، والذي وافته املنية يف القاهرة، صباح امس، إثر نوبة قلبية حادة عن عمر يناهز 

الـ 45.
 وستقام صالة الجنازة يف اإلسكندرية اليوم عقب صالة الجمعة، ومن ثم سيشيع إىل مثواه 

األخري يف مقابر املنارة، وسيقام سرادق العزاء يف مسجد عمر مكرم يوم غد السبت.

نابلس - املنهل للصحافة واالعــــالم - نــفــذت املــؤســســة الفلسطينية 
لــلــتــمــكــني والـــتـــنـــمـــيـــة املـــحـــلـــيـــة "ريــــــفــــــورم" لــــقــــاًء جـــمـــاهـــرييـــاً بــــعــــنــــوان: "مـــني 
املسؤول؟"، ملناقشة ظاهرة انتشار املخدرات وأسباب تسرب االطفال 
من املدارس ودور السلطة يف ممارسة دور حقيقي باتجاه املخيم، وذلك 

يف قاعة مركز يافا الثقايف- مخيم بالطة.
وتم اللقاء بحضور كل من رئيس لجنة الخدمات الشعبية يف مخيم 
بالطة أحمد ذوقان، نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون املجتمعية د. 
ماهر أبو زنط، مدير العالقات العامة واالعالم يف شرطة نابلس الرائد 
رائـــــد أبــــو غـــربـــيـــة، ومــجــمــوعــة تــطــويــر يف املـــخـــيـــم، والـــعـــديـــد مـــن الــشــبــاب 

الناشطني مجتمعياً.
واستهل اللقاء رئيس اللجنة أحمد ذوقان حيث تحدث عن واجبات 
الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة تــجــاه املــواطــنــني بــمــا يــتــنــاســب مـــع امــكــانــيــاتــهــا، وطـــرح 
مــجــمــوعــة مـــن املــشــاكــل الــتــي يــعــاين مــنــهــا املــخــيــم والـــتـــي تــحــتــاج اىل حل 
سريع وجــذري وهما ارتياد الشباب ملراكز االنرنت غري املرخصة والتي 
اصبح بعضها مرتعا ومركزاً للرويج للمخدرات وظاهرة التسرب من 
املدارس، كما أكد عى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته بإتجاه املخيم، 
سواء من الجهاز األمني أو السلطة الوطنية وعدم ترك املخيمات اىل 

نقطة الالعودة وأن تكون هذه املسؤولية مشركة.
فيما تحدث د. ماهر أبو زنط عن كيفية النهوض بالواقع االجتماعي 

للمخيم يف ظل التحديات الصعبة، مؤكداً عى الدور املتكامل ما بني 
املواطنني ومؤسسات املخيم والشرطة لتحقيق السلم األهــيل، وعى 
الــــــــدور األســــــــري يف هـــــذه املـــرحـــلـــة مــــن خـــــالل املـــتـــابـــعـــة الـــدقـــيـــقـــة البــنــائــهــم 

ومحاولة ضبط العالقة بني الطفل ومحيطه املجتمعي.
وعــن مسؤولية الشرطة تجاه املخيمات  أكــد الــرائــد رائــد أبــو غربية 
عى أهمية الشراكة املجتمعية لتعزيز مفهوم السلم األهيل وضرورة 
أن تكون العالقة ما بني املواطن ورجل األمن عالقة تكاملية مبنية عى 
التعاون واالحرام مؤكداً عى أننا نفتقد للقانون أحيانا بحكم تعطل 
املجلس التشريعي وعـــدم وجـــود تعديل للقوانني، كما دعــا إىل عدم 
االنسياق وراء اإلشاعات املنتشرة عر مواقع التواصل االجتماعي ألن 

ذلك من شأنه تهديد األمن املجتمعي.
واخــــتــــتــــم الــــحــــضــــور الــــلــــقــــاء بــــنــــقــــاش مــــفــــتــــوح وخــــــرجــــــوا بــــالــــعــــديــــد مــن 
الــــتــــوصــــيــــات مـــنـــهـــا: ضـــبـــط مـــقـــاهـــي االنــــــرنــــــت يف املـــخـــيـــم وتــــعــــزيــــز الـــرقـــابـــة 
عليها، استخدام االعالم كوسيلة ضغط لتوعية األهايل حول انتشار 
املخدرات والتسرب من املدراس، وعقد سلسة من اللقاءات التوعوية 
بحضور املؤسسات والهيئات املعنية ملتابعة انتشار املخدرات والتسرب 
من املــدارس وايجاد الحلول لها، وضــرورة أن يكون هناك ضبط لتلك 
الــعــالقــة وتــحــديــدا بــإتــجــاه املــخــيــم ألن املــســؤولــيــة بــإتــجــاه تــلــك املخيمات 

مسؤولية وطنية تقع عى عاتق الجميع.

المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية 
 حول انتشار 

ً
المحلية تنفذ لقاًء جماهيريا

المخدرات والتسرب من المدارس

 نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة 

واإلعالم - أكدت مؤسسات وفعاليات مخيم 

بالطة دعمها لسلطة القانون وفرض النظام، 

معلنة رفــع الغطاء الوطني والتنظيمي عن 

كــل مــن يــحــاول االســــاءة اىل املــخــيــم وتــاريــخــه 

النضايل.

 وقــــالــــت املـــؤســـســـات والـــفـــعـــالـــيـــات يف بــيــان 

لــهــا امــــس ان هــــذا تـــاريـــخ مــخــيــم بـــالطـــة املـــيلء 

بـــــالـــــتـــــضـــــحـــــيـــــات والـــــــــعـــــــــذابـــــــــات "ســــــــّجــــــــل صـــفـــحـــة 

مضيئة يف سجل النضال الوطني الفلسطيني 

يجب علينا أن نحافظ عليه بكل ما نملك من 

قوة، ولن نسمح ألي كان مهما كان ان يعبث 

بأمن واستقرار وتفوق مخيمنا األبي".

 واكــــــــد الــــبــــيــــان الــــــــذي حـــمـــل تــــواقــــيــــع حـــركـــة 

فــتــح والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة ومـــؤســـســـات مخيم 

بالطة ومختلف الشخصيات الوطنية ووجوه 

العائالت، انهم لن يقفوا مكتويف األيدي امام 

محاوالت تشويه صورة املخيم من خالل جر 

صـــغـــار الـــســـن الســــتــــهــــداف املـــمـــتـــلـــكـــات الــعــامــة 

والـــخـــاصـــة الـــتـــي هـــي مــلــك لــلــشــعــب، وإغــــالق 

الطرق، واستهداف برئ يعقوب.

 وشدد املوقعون عى البيان عى دعمهم 

للشرعية الفلسطينية املتمثلة بالرئيس "أبو 

مـــــــــازن" واملـــــؤســـــســـــات الـــوطـــنـــيـــة واألمــــنــــيــــة عــى 

اهـــتـــمـــامـــهـــا ورعــــايــــتــــهــــا ملــــصــــالــــح ابـــــنـــــاء الـــشـــعـــب 

عامة وابناء املخيمات خاصة، ودعم سلطة 

الــــــــقــــــــانــــــــون وســـــــيـــــــاســـــــة فـــــــــــرض الـــــــنـــــــظـــــــام واألمـــــــــــن 

واالســــــتــــــقــــــرار ملــــــا فــــيــــه مـــصـــلـــحـــة كـــــبـــــرية لـــلـــوطـــن 

واملــــواطــــن، ودعـــــوة اولـــيـــاء االمـــــور للمحافظة 

عى ابنائهم وعدم االنجرار وراء رواد الفتنة 

والـــــرذيـــــلـــــة والـــــتـــــعـــــاون مـــــع الــــجــــهــــات املـــســـؤولـــة 

لتحمل املسؤولية.

 كما اكد البيان عى رفع الغطاء الوطني 

والفصائيل عــن كــل العناصر التي تقف وراء 

كــــــــل مــــــــا حــــــــــدث مــــــــن أعــــــــمــــــــال تــــــــــيء لـــلـــمـــخـــيـــم 

وتاريخه العريق.

مؤسسات وفعاليات مخيم بالطة
 تؤكد دعمها لفرض القانون والنظام

خـــــانـــــيـــــونـــــس-  شـــــرعـــــت بــــلــــديــــة خــــــــان يـــونـــس 
جنوب قطاع غزة بحملة تثقيف لطلبة املدارس 
للعمل عى حماية مصادر املياه من خالل إبراز 
الـــــدور املــهــم لــلــمــواطــن الفلسطيني يف عملية 

تـــرشـــيـــد االســـتـــهـــالك والـــحـــفـــاظ عــــى مـــصـــادرهـــا 
ال ســيــمــا وأن املــنــطــقــة مقبلة عــى شــح للمياه 
الجوفية خــالل الــســنــوات املقبلة حــال استمر 

السحب من املخزون الجويف دون ترشيد.

 بلدية خانيونس تشرع 
بحملة تثقيف لحماية مصادر المياه

وتــســتــهــدف الــحــمــلــة طــلــبــة املــــــدارس بــكــافــة 
املــراحــل العمرية وفــق برنامج تــوعــوي يقدمه 
فــــريــــق مــــن املـــــدربـــــني املـــتـــخـــصـــصـــني يف مـــجـــاالت 

التنمية والتنشيط املجتمعي.
وذكرت مسئولة وحدة املرأة تغريد شعت 
أن حملة التثقيف تم تنفيذها يف مدرستي ابن 
خلدون الثانوية للبنات، وخان يونس الثانوية 
للبنات وصـــواًل لكافة املـــدارس تباًعا لتحقيق 

األهداف املرجوة.
وأوضحت أنــه تم اعتماد أسلوب التعلم 
عــــن طــــريــــق الـــلـــعـــب كــــونــــه مــــن أنــــجــــع أســـالـــيـــب 
الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــم ويــــــــســــــــهــــــــل عـــــــــــى الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــة اســــــتــــــقــــــبــــــال 
املعلومات اإلحصائية واملادة العلمية بطريقة 

شيقة.
وأشــــــــــارت شـــعـــت إىل أن الــــرنــــامــــج يــشــمــل 
التعليم باألقران للمساعدة يف نقل املعلومات 
لباقي الطالبات لتسهيل وصولها ألكر عدد 
مــمــكــن يف املــجــتــمــع مـــن خــــالل األنـــشـــطـــة الــتــي 

تتلقاها الفئات املستهدفة.
وبــــــــيــــــــنــــــــت أهــــــــمــــــــيــــــــة نــــــــشــــــــر أهـــــــــــــــــــــــداف الــــــبــــــلــــــديــــــة 
ومــشــاريــعــهــا وأنــشــطــتــهــا املــخــتــلــفــة وخــدمــاتــهــا 
املــقــدمــة لــلــســكــان إلبـــــراز الـــــدور الـــــذي تـــقـــوم به 

يف ظل الظروف الصعبة.
وأكــــــــــد املــــــــــــدرب فــــتــــحــــي الــــــحــــــاج عــــــى أهـــمـــيـــة 
املــــحــــافــــظــــة عــــــى مــــــصــــــادر املــــــيــــــاه يف مـــحـــافـــظـــات 
غــــــــــــزة الــــــــتــــــــي تــــــتــــــعــــــرض لــــــشــــــح تـــــــدريـــــــجـــــــي بـــفـــعـــل 
ســــوء االســـتـــخـــدام واإلفــــــــراط فــيــهــا دون رقــيــب 

أو وازع.
مـــــــــشـــــــــاكـــــــــل حـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة  ولــــــــــــفــــــــــــت إىل وجـــــــــــــــــــــــود 
وتحديات جسام يف قضية املــيــاه، مــشــريًا إىل 
أن حملة التثقيف تسعى إىل تقديم اإلرشاد 
والــــتــــوعــــيــــة والـــــحـــــلـــــول املـــتـــكـــامـــلـــة لــــتــــجــــاوز أزمـــــة 

املياه الراهنة.
وأوضــــــــــح الـــــحـــــاج وجـــــــــود خـــــطـــــورة حــقــيــقــيــة 
عــــــى مــــــصــــــادر املــــــيــــــاه ســـتـــظـــهـــر مــــــا بــــــني األعــــــــــوام 
)2016-2020( حــيــث ســتــصــبــح املـــيـــاه غـــري صــالــحــة 
لــالســتــعــمــال اآلدمـــــي يف الـــوقـــت الــــذي يتطلب 
فــيــه مــن الــجــمــيــع املــحــافــظــة عــى تــلــك املــصــادر 
قدر املستطاع لتستفيد منها األجيال املقبلة. 


