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محليات

ابو بكر تطالب بالتحقيق في قرار منع النواب 
من دخول مدارس نابلس والتربية تنفي

نابلــس – الحيــاة الجديدة 
– رومل الســويطي- طالبت 
النائبــة نجــاة ابو بكــر وزير 
التربية والتعليــم بالتحقيق 
فــي قرار قالت انه صادر عن 
التربية والتعليم في نابلس 
بعــدم الســماح لهــا وللنواب 
اإلعــالم  ولبعــض وســائل 
بدخــول مــدارس المدينــة, 
وأوضحت أبو بكر في تصريح 
"الحيــاة  وصلــت  صحفــي 
الجديدة" نسخة عنه أن بعض 
مــدارس  مــدراء ومديــرات 
نابلــس تلقوا تنبيهــا بعدم 
استقبالها في المدارس وعدم 
التصريح لوسائل االعالم عن 
ظروف البنية التحتية السيئة 
لبعض المدارس وعدم وجود 
وســائل التدفئــة والمرافــق 
الصحية والوسائل التعليمية 
فيهــا. وقالــت ابــو بكــر انها 
تلقــت العديد من الشــكاوى 
واالتصاالت من بعض مدراء 
ومديــرات المــدارس تتعلق 
بتلقيهــم تعليمات مشــددة 
من احد اإلداريين المتنفذين 
فــي مديرية تربيــة نابلس 

بااللتــزام بعدم الســماح لها 
بدخــول المــدارس واالطالع 
على المشــاكل التي تمر بها 

بعض مدارس المحافظة.
وأشارت الى أن ما قامت وتقوم 
به مــن زيارات الى المدارس 
والمؤسســات والمستشفيات 
والمحاكم وغيرها يهدف الى 
وضع اليد على الجرح ومعرفة 
أماكــن الخلل وحلهــا. وقالت 
إن مــا شــاهدته مــن أوضاع 
صعبة في المدارس ال يمكن 
السكوت عنه، وإن تصريحاتها  
االعــالم  لوســائل  األخيــرة 
جــاءت عقــب عــدم التجاوب 
مــن مديرية تربيــة نابلس، 
والتعليــم  التربيــة  داعيــة 

والعاملين فيها لالطالع على 
القانون األساسي وصالحيات 
أعضاء المجلس التشــريعي 
التــي تمنحهم الحــق بزيارة 
أي مؤسســة والرقابة عليها 
همــوم  لــى  ا ع  واالســتما
ومشاكل الموظفين والعمل 
علــى متابعتهــا، وقالت: كان 
األولى بالتربية أن تسارع الى 
حل جميع المشاكل والمعيقات 
التي تمر بها بعض المدارس، 
وانــه ال جــدوى للتهــرب من 
المسؤولية. من جهته، رفض 
مدير تربية نابلس د. محمد 
عــواد أقــوال أبو بكــر، وقال 
في اتصال هاتفي مع "الحياة 
الجديــدة"، ان زيارة أي عضو 
مجلس تشــريعي أو صحفي 
الــى مــدارس نابلس مرحب 
به دائما، موضحا أن الحرص 
على مصالح الطلبة والمسيرة 
التعليميــة يقتضي أن تكون 
مثل هذه الزيارات بالتنسيق 
مع مديرية التربية. مؤكدا أنه 
ال يوجــد ما تحــرص التربية 
على إخفائه ال في مدارســها 
المديريــة وأن كل  وال فــي 
شــيء مفتوح أمــام الجميع، 
وليــس فقــط أمــام النــواب 

واإلعالميين.

عضو المجلس التشريعي نجاة ابو بكر ود. محمد عواد مدير تربية نابلس.

"شمس": الغاء خانة الديانة من بطاقة 
الهوية حماية للنسيج المجتمعي

رام اهللا - الحياة الجديدة - اعتبر مركز إعالم حقوق اإلنســان 
والديمقراطية "شــمس" ان قرار الســلطة الوطنية إلغاء خانة 
الديانــة مــن بطاقة الهويــة وجوازات الســفر بنــاء على قرار 
مــن الرئيــس محمــود عباس ينســجم مع القانون األساســي 
الفلســطيني ومع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان ومع العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية. وينسجم تماماً 

مع مبدأ وشروط المواطنة.
وأوضح مركز "شــمس" أن هذه الخطوة فــي االتجاه الصحيح 
إللغاء العديد من إشارات التمييز والتفرقة، ويمكن البناء عليه 
في أي تشريعات مستقبلية، كما أن هذا القرار سيشجع العديد 
من المؤسســات التي تحتوي بعــض وثائقها خانة للديانة من 
أجــل إلغائها. داعياً إللغاء خانة الديانة من كل الوثائق األخرى 
لتحصين وحماية المجتمع الفلسطيني من الفتن والدسائس، 
وحمايــة النســيج المجتمعــي الفلســطيني مــن المتربصين 

والمتآمرين والمفرقين وفي مقدمتهم االحتالل.

رام اهللا: يوم ترفيهي ألطفال "SOS" والبيت االنجيلي
رام اهللا - الحياة الجديدة - شــارك 
أكثــر من مئــة وثالثيــن طفالً من 
قرية األطفال (SOS) في بيت لحم 
ومن البيت االنجيلــي في رام اهللا، 
إضافــة إلى عــدد مــن المدعوين،  
امــس االول، ضمــن فعاليات اليوم 
الترفيهــي الــذي احتضنــه ورعــاه 
مطعم وكوفي شوب "مطبخ جنان" 
في رام اهللا، بالتعاون والشراكة مع 
كل من مؤسسة خطوات ومؤسسة 

بارينبويم-سعيد للموسيقى.
وقــال عقــاب عبــد الصمــد، نائب 
أمين عــام مجلس الــوزراء، ممثل 
رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا، أن 
الحكومة تعنــى باأليتام من خالل 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة، ولكن 
محدوديــة االمكانيــات تحــول دون 
ذلك، "وبالتالي فإننا ندعم ونبارك 
عمــل القطاع الخــاص والمنظمات 
وتقــدم  تتعــاون  التــي  األهليــة 

المعونات لألطفال". 
وقال المدير الوطني لقرى األطفال 
في فلسطين محمد الشاللدة: "هؤالء 
األطفــال بحاجــة للدعــم والعون، 
ألنهم سيكونون شباب المستقبل، 
  (SOS) مشــيراً إلى أن قرى أطفال
في فلســطين تراعي كافة مواثيق 
األمم المتحدة وأنظمتها في العمل 
مــع األطفــال، كحــق الحماية وحق 

التعليم وغير ذلك".
وبيــن أنه توجــد قريتــان تتبعان 
للمؤسســة، واحــدة فــي بيت لحم 
والثانية في رفح بقطاع غزة، حيث 
تضم هاتــان القريتان ما يزيد عن 
350 طفال، فيما تقدم المؤسســة 
رعاية جزئية ألطفال يعيشون في 
منازلهم بواقع 2000 طفل. ولفت 
الــى أن الـــ SOS خرجت حتى اآلن 

أكثر من 400 من أبنائها.
بدورها، أكدت السيدة ناديا نصار، 

مديرة مطعم وكوفي شوب "مطبخ 
جنان".

"إن الهــدف من هــذا اليوم هو زرع 
بــذور الســعادة والدعــم النفســي 
ألطفــال لــم يســعدهم واقعهــم 
بإحاطتهــم بعائلــة كغيرهــم من 
األطفــال، ولذلك قــام مطبخ جنان 
برعاية وإقامة هذا اليوم الترفيهي، 
ألطفــال الـــ SOS وأطفــال البيت 

االنجيلي."
كما دعت نصــار الحكومة والقطاع 
الضــوء علــى  لتســليط  الخــاص 
األطفال األيتام والمؤسســات التي 
تهتم بالطبقات المهمشــة، مؤكدة 
أهمية مد يد العون لهذه المؤسسات 
وتقديــم كل الدعم الالزم لضمان 
إحاطــة األطفــال والمحتاجين في 
المجتمــع إلى ما يفتقدونه من حب 
ودعم واهتمام وتوجيه، كما نوهت 
نصار الى أن هنــاك فعاليات أخرى 

ســيقيمها "مطبخ جنــان" لألطفال 
والطبقات المهمشة في فلسطين، 
داعيــة كافة الجهات إلــى التعاضد 
لتعزيــز  والمســاهمة  والتوحــد 
الدعــم وحمايــة ورعايــة األطفال 

والمهمشين. 
وحضــر فعاليــات اليــوم الترفيهي 
شــرطة  مديريــة  عــن  ممثلــون 
محافظــة رام اهللا والبيــرة وعــدد 
من ممثلي المؤسســات والشركات 
والشخصيات الرســمية واإلعالمية 
واالعتباريــة وجمهــور غفيــر مــن 
المواطنين. ونظمت الفعاليات تحت 
رعاية مؤسســة التعاون االسباني 
وشركة "أرامكس" ومحالت "أواسز" 
للعطور وشركة المشروبات الوطنية 
"كوكاكــوال/ كابــي" ومكتب عزيز 
وفؤاد ورجا شحادة للمحاماة وشركة 
األمين لإلعالن والتســويق وشركة 

"سوبر سيرفس سيكيورتي".

بيت لحم: "شريان الحياة" تنظم حفال 
لعساف لدعم أطفال اليرموك.. غدا

بيت لحم-الحيــاة الجديدة-
أعلنــت حملة شــريان الحياة 
بمحافظــة بيــت لحــم، عن 
تنظيمهــا حفال وطنيا ضخما 
غــدا برعاية الرئيس محمود 
عبــاس لدعم اطفــال مخيم 

اليرموك.
ووجهت الحملة دعوات لكافة 
ابناء شــعبنا، للمشاركة في 
هــذا الحفــل الوطنــي الذي 
سيحييه محبوب العرب الفنان 
محمــد عســاف فــي قصــر 

المؤتمرات ببيت لحم الساعة 
الخامســة مســاء، وسيرصد 
ريعه الطفال مخيم اليرموك.

الزغــاري  اهللا  عبــد  وقــال 
منسق حملة شــريان الحياة 
بمحافظــة بيت لحــم ان هذا 
الحفل يأتي ضمــن فعاليات 
الحملــة المســتمرة للتعبيــر 
عــن تضامــن ابنــاء شــعبنا 
مــع  بالوطــن  الفلســطيني 
ابناء شــعبنا في قالع اللجوء 
التي تعاني من حصار وقتل 

فــي اتــون حــرب ال عالقــة 
للفلسطينيين بها.

وعبر الزغاري عن ثقته بابناء 
شــعبنا مــن اجل دعــم ابناء 
مخيــم اليرمــوك مــن خالل 
هذا الحفــل الوطني الخيري 
الذي سيحييه الفنان عساف، 
مشددا على اهمية المشاركة 
الشعبية فيه اليصال رسالة 
مفادها ان شعبنا واحد موحد 
خلــف قضاياه شــعبه وعلى 

رأسها قضية الالجئين.


