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محليات

مركز «شمس» يعقد لقاًء حول 
الديمقراطية والحكم الصالح 

جنيــن – الحياة الجديــدة - عقد مركز اعالم 
حقوق االنسان والديمقراطية «شمس»ورشة 
في جامعة القدس المفتوحة فرع جنين بعنوان 
«الديمقراطيــة والحكم الصالح أية عالقة؟»، 
وافتتح الورشة ابراهيم العبد من مركز شمس 
معرفاً بالمركز ونشاطاته وأهدافه التي تصب 
في تعزيز المشــاركة الشبابية وزيادة الوعي 
وتعميق الثقافة في مجاالت حقوق االنسان... 
وقــال ان هــذه الورشــة هي احدى نشــاطات 
مشروع تعزيز مفاهيم الديمقراطية والثقافة 
المدنية لطلبة كليات الشــريعة في الجامعات 
الفلســطينية، بدعم وتمويل مــن الصندوق 

.(NED) الوطني الديمقراطي
وأكد عماد صالح المساعد االداري في جامعة 
القــدس المفتوحــة فــرع جنيــن, أهمية دور 
مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي اصالحهــا 
وقدرتها على التغيير المستمر داخل المجتمع 
الفلســطيني. وقال المدرب حســين صوالحة 
ان هناك ضـرورة للحكـم الصـالح فهو عنصر 
قوة للدولة, ويوفر بيئة من المميزات الحسنة، 
تحقق الشرعية وتوفر الحرية النشاء منظمات 
المجتمــع المدنــي، ترتقــي بالمجتمع وتفعل 
المشاركة االيجابية في الحياة العامة وتدعم 
حريــة التعبيــر، تضمن وجود هيــاكل ونظم 
قانونيــة وتشــريعية ثابتة وعادلــة، وتعتمد 
الشفافية والنزاهة والمساءلة وحكم القانون 
في عمل كل االدارات، وتحقق التعاون المثمر 

بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضــح صوالحــة أن مــن شــروط تحقيــق 
الحكــم الديمقراطي الرشــيد احتــرام حقوق 
االنســان كالحق في العمل والتعليم والصحة 
والرعاية االجتماعية، لكن العبرة في تجسيد 
هــذه الحقوق وممارســتها بحرية كاملة على 
أرض الواقــع تــؤدي الى المشــاركة في صنع 
القــرارات، والمســاواة بيــن المواطنيــن في 
الحقوق والواجبات دون تميز عرقي أو عقائدي 
أو فكــري أو جنســي. أما الشــرط الثاني فهو 
التداول السلمي على السلطة، فال وجود لمعنى 
التعددية دون وجود مبدأ التداول على السلطة 
وفق آليات تســيير شؤون المجتمع ،فاستمرار 
السلطة دون تغيير وفي أيدي جهة واحدة يؤدي 
الى تفاقم الفســاد والتسلط, فالديمقراطية 
تتطلــب توفيــر آليــات التداول الســلمي على 

السلطة.
وقــال ان العالقة بيــن الديمقراطية والحكم 
الصالح تكمن في قدرة الشــعب على القضاء 
على الفســاد وعلى فرض قبول المســاءلة أو 

حتى مجرد ابعاد القادة غير الفاعلين. 
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة 
ممارســة المواطنين للحق في المشاركة في 
الشــؤون العامــة ،والحق في تنميــة وتعزيز 
الديمقراطيــة المحليــة. وحــق الشــعب فــي 
اختيار نظامه السياســي. وتحســين شفافية 
المؤسســات العامة والمســاءلة عبــر اجراءات 
وتدابير قانونيــة وادارية وسياســية. تدعيم 

الديمقراطية بتعزيز التنمية السياسية.

بلدية سعير تناقش التسويات والطرق بجلسة علنية أمام الجمهور
الخليــل - الحياة الجديدة - عقدت بلدية ســعير في محافظة 
الخليل جلســة مجلــس بلدي علنيــة بثت للجمهور مباشــرة، 
أعقبها جلسة اســتماع عامة ناقشت خاللها قضيتي التسويات 
والمخطط الهيكلي والطرق في البلدة في إطار توجه المجلس 

لرفع مستويات الشفافية ومشاركة الجمهور.
وتأتي هذه الخطوات من بلدية سعير في بث جلسات المجلس 
البلــدي في إطــار مشــروع تعزيــز المســاءلة المجتمعية في 
السلطات المحلية الذي تنفذه البلدية بدعم من التعاون اإلنمائي 
األلماني « GIZ» وبالتعاون مع الهيئة االستشارية الفلسطينية 

 .PCS لتطوير المؤسسات غير الحكومية
وقــال الدكتور كايد جرادات رئيس البلدية : إن البلدية ماضية 
فــي خطــوات تعزيز الحوكمة داخل البلديــة بما ينعكس على 
المواطن، مؤكدا أن قرار بث جلسات المجلس البلدي للجمهور 
ليس ســهال بقدر ما هو تعبير حقيقي عن إيماننا بالشــفافية 
المطلقــة وحق المواطن باالطالع علــى كيفية اتخاذ القرارات 

داخل المجلس.
وأشار رئيس العالقات العامة في البلدية جمال التميمي إلى أن 
هذه الجلسة هي الثانية التي تبث للجمهور، و القت الجلستين 
ترحيبا واســعا من قبل المواطنين، سيما وأن هكذا أحداث غير 

مألوفة لدينا.
وأضاف: أن التغذية الراجعة من المواطنين عقب بث الجلسات 
قيمة للغاية وأشــعرت المجلس البلدي بأهمية اســتمرار ضخ 

المعلومات للجمهور وتعزيز مشاركته.
وناقشت جلسة المجلس البلدي التي كان المواطنون يشاهدونها 
مباشرة عبر البث السلكي والالسلكي مشكلة تسوية األراضي 

(التخمين) ومشكلة الشوارع المقترحة في البلدة.
وقدم مهندس البلدية شــفيق جرادات شــرحا حول الفرق بين 
التخميــن والتســوية ووضح أهمية التخمين ومــا توصلت إليه 

الدراســات الخاصــة بالتخمين فــي األراضي 
الواقعــة ضمن المخطــط الهيكلــي، واوضح 
طريقة التخمين في البلدة وفوائده وايجابياته، 
وفي موضوع الشــوارع المقترحــة والتعديات 
الواقعة عليها، تحدث المهندس عن المخطط 
الهيكلــي منــذ (1999-2001م) والدراســات 

الحاصلة بعد هذه السنوات.
وأضاف المستشار القانوني  سعد الشاللدة أن 
التخمين مقدمة للتسوية، وتم توضيح تكلفة 
مشروع لتسوية األراضي سوف تقوم البلدية 

بتنفيذه.
وخرج اللقاء بقرارات للمجلس البلدي بمشاركة 
المواطنين تمثلت فــي قرار المجلس بتحديد 

الشوارع ذات األولوية، واتخاذ إجراءات عقابية 
مباشرة بحق المعتدين على الشوارع العامة. 
كمــا قرر المجلس عدم إعطاء أية خدمات ألي 
مواطــن يعتدي على الشــوارع بعــد التحديد 

والتعديل.
كما قرر المجلس البدء بإجراءات التخمين من 
خالل الخطوات القانونية مع بداية العام 2014 
وأحال الموضوع إلى الدائرة الهندســية ولجنة 

العطاءات للبدء فيه.
وأكد أحمد أبو الهيجاء مدير البرامج في الهيئة 
االستشــارية أن بث جلســات المجلس البلدي 
وعقد جلسات االستماع في بلدية سعير كانت 

تجربة مثيرة لالهتمام.

تربية رام اهللا والبيرة تعلن اسماء الفائزات في 
مسابقة قطار المعرفة على مستوى المحافظة

رام اهللا- الحياة الجديدة - اعلنت تربية رام اهللا 
والبيرة امس اسماء الفائزات في مسابقة قطار 
المعرفة على مستوى المحافظة، في مدرسة 
بنات رام اهللا الثانوية بمشــاركة أكثر من ٦٠ 
مدرســة، التي تأتي ضمــن التصفيات األولية 
للمسابقة التي تقام على مستوى المحافظات 
تمهيدا الختيار عشرة فائزين منهم للسفر الى 
دولة االمارات العربية المتحدة والمشاركة في 
المسابقة على مســتوى الوطن العربي التي 

تنظمها مدرسة البحث العلمي في دبي. 
واشتملت المسابقة على ثالث مراحل للصفوف 
من ( ٤ -١١ )، بمشاركة ثالث لجان تحكيم من 

المشرفين التربويين في المديرية. 
وقال أيوب عليان مديــر التربية والتعليم في 
المحافظة إن المسابقة تهدف الى نشر الثقافة 
والمعرفة من خالل تشجيع الطلبة على الرجوع 
الــى الكتب والقراءة وقــال نأمل هذا العام أن 
نحافــظ على هذه المســتويات المتقدمة في 
المنافسة لرفع اسم دولة فلسطين عاليا داعيا 

الطلبة الى مزيد من القراءة والتفوق. 
وقــال رمضان فنــون رئيس قســم العالقات 
العامــة واالعــالم فــي المديريــة ان ترتيبات 
المســابقة لهذا العــام تمت علــى أكمل وجه 
بالتعاون والتنســيق مع بقيــة الزمالء إلنجاح 
هذه المســابقة على مســتوى المحافظة وأن 
التحضيرات جارية إلقامة المســابقة النهائية 
على مستوى المحافطات بالتنسيق مع أقسام 

العالقات العامة في المديريات المشاركة.
واعلنت مديرية تربية رام اهللا والبيرة اســماء 
الفائزين بالمسابقة على مستوى المحافظة 

التالية اسماؤهم:
جنــى عمــار أبــو يعقوب مــن مدرســة بنات 
االســالمية الثانوية، جمانــة فخري علوي من 
مدرســة بنات دير جرير الثانوية، ميار عصام 
برغوثي من مدرســة بنات كوبر األساســية، 
ميرا بركات ناجي من مدرسة فيصل الحسيني 
األساسية، آية جمال عودة بياتنة من مدرسة 
بنــات أبــو قــش الثانويــة، رزان عبــد الفتاح 
حامد من مدرســة بنات االســالمية الثانوية، 
رنيــن فخــري فهمي علوي من مدرســة بنات 
ديــر جرير الثانوية، نرمين وائل عبد الرحمن 
موســى من مدرســة بنات دير عمار الثانوية، 
آيــة ناجح حمايل من مدرســة بنــات أبو فالح 
الثانويــة، رؤى عبــد الرحمــن الريمــاوي من 
مدرسة بنات قاســم الريماوي الثانوية، روان 
عمر وحيدي من مدرسة بنات البيرة الثانوية، 
آالء احمد حمدان من مدرســة بنات كفر مالك 
الثانوية، آية الرفاعي من مدرسة نور الهدى، 
بتول ربحــي حمادة من مدرســة ذكور خربثا 
بني حارث الثانوية، شروق يوسف حمادة من 

مدرسة محمد بن راشد.
يذكــر ان التصفيــات النهائيــة على مســتوى 
المحافظات ســتقام في مدرســة بنات البيرة 

الثانوية في 31 الجاري.

محافظة طوباس واألغوار 
الشمالية تكرم المقدم موسى يدك

طوباس- الحيــاة الجديدة- نظمت محافظة طوباس واألغوار 
الشــمالية ولجنة العالقات العامة لألجهزة االمنية والمحافظة، 
أمس، حفل تكريم لمدير شــرطة المحافظة الســابق المقدم 
موســى يدك، الــذي انتقــل للعمل مديــرا لشــرطة محافظة 

طولكرم.
وحضــر حفل التكريــم محافظ طوبــاس واألغوار الشــمالية 
العميــد ربيــح الخندقجــي، ومدراء األجهــزة األمنيــة، ومدراء 
الدوائــر الحكوميــة وممثلو الهيئات المحليــة، وفصائل العمل 
الوطني ومؤسسات المجتمع المدني ووجهاء عشائر المحافظة 

والمؤسسات األهلية.
وأشاد المحافظ الخندقجي باألداء المميز للمقدم يدك خالل فترة 
عمله بالمحافظة مديراً للشرطة، وأشاد بتعاونه التام والمتكامل 
مع المؤسسة األمنية في فرض سيادة القانون والنظام والحفاظ 

على أمن وأمان المواطنين فيها.
وقــال الخندقجــي « ان االنتقال من موقع آلخر يجســد حكاية 
االصــرار والصمود والعمل من اجل خدمة الشــعب، وتجســيد 
الدولــة. وتمنى للمقدم يدك دوام التوفيق والنجاح في موقعه 
الجديد، ولخلفه المقدم أمجد الشوبكي النجاح والعمل على ما 
تم من انجازات في ظل منظومة المؤسسة األمنية المتكاملة. 
وأثنى صالح الياصيدي أمين ســر حركة فتح على دور المقدم 
موسى يدك في ارساء قواعد األمن واألمان بالمحافظة، وتعاونه 
مع كافة فعاليات المحافظة وعشائرها في خلق شراكة متكاملة 

بالعمل.
وعبــر المقدم الشــوبكي عن ســعادته بالعمل فــي محافظة 

طوباس واألغوار الشمالية مديرا للشرطة.
وثمــن المقدم يدك، اللفتــة الكريمة من فعاليــات المحافظة 
ومؤسساتها على هذه التكريم، وأعرب عن اعتزازه بمحافظة 
طوباس واألغوار الشــمالية ومؤسســاتها وأبنائها، وما تشكله 
من مثال في الصمود في وجه ممارســات االحتالل واستهدافه 
لالنسان واألرض. وأشاد بالمقدم أمجد الشوبكي مدير الشرطة 

ودوره الريادي في مسيرة الشرطة.
وفي ختــام الحفل قــدم الخندقجــي ومدراء األجهــزة األمنية 
وفصائل العمل الوطني وعدد من المؤسسات االهلية والخاصة 

دروعا تكريمية للمقدم يدك.

غزة: "الشبكة" تستعد الستقبال اكبر وفد تضامني 
نسوي دولي يزور فلسطين في 6 الجاري

غــزة - الحيــاة الجديــدة - اعلنت شــبكة المنظمــات األهلية 
انتهاء استعداداتها الســتقبال أكبر وفد نسوي تضامني دولي 
ســيزور غزة في الســادس من آذار الجاري للتضامن مع المرأة 

الفلسطينية.
ويضم الوفد النســوي التضامني الدولي مئة شخصية نسوية 
من عدة دول في العالم من بينهم المناضلة الجزائرية جميلة 
بوحيرد ويبدأ الوفد زيارته لفلسطين من خالل معبر رفح الى 

قطاع غزة اعتباراً من يوم الخميس المقبل.
وتتضمــن زيارة الوفد لقاءات مع المنظمات النســوية وممثلي 
المؤسســات األهليــة والحقوقية والرســمية مع ذوي االســرى 
وزوجاتهم وسيقوم بجوالت ميدانية لالطالع على واقع معاناة 
المرأة في قطاع غزة كما سيشــارك في المسيرة التي ينظمها 
قطــاع المرأة في الشــبكة واالتحاد العام للمرأة الفلســطينية 
فــي الثامن من آذار يــوم المرأة العالمي بالتزامن مع مســيرة 
في الضفة للتأكيد على وحدة الوطن كما ســيتم تنظيم ندوة 
تســتضيف المناضلة جميلة بوحيرد للحديث عن تجربة المرأة 

الجزائرية في النضال ضد االستعمار.
وأكدت الشــبكة أهميــة زيارة الوفد غزة فــي تعزيز التضامن 
الدولي مع شعبنا وقضيته العادلة في مواجهة انتهاكات االحتالل 

واعتداءاته المستمرة.
وقالت منسقة الوفد أوليفيا زامور في رسالة وجهتها الى شبكة 
المنظمات االهلية أن ائتالف المرأة ضد الحصار على قطاع غزة 
يعبر عن شــكره لشــبكة المنظمات األهلية ولكل المؤسسات 
النسوية األعضاء في الشبكة لتنظيم هذه الزيارة التضامنية.

وأضافت زامور نحن نتطلع قدماً من أجل لقاء نساء قطاع غزة 
والتأكيد على تضامن ودعم كل الشعوب من مختلف دول العالم 
التي جئنا منها والذين يشاركونا في هذه الحملة إلنهاء الحصار 
الالإنســاني المفروض من االحتالل اإلسرائيلي على أكثر من 

مليون وثمانمئة ألف فلسطيني.
وعبــرت عــن اعتزازها بمشــاركة الوفد في إحياء يــوم المرأة 

العالمي في الثامن من آذار.

الخضري: إسرائيل تشدد حصار غزة 
و140 ألف عامل متعطلون عن العمل

غــزة- الحيــاة الجديدة - حذر رئيــس اللجنة 
الشــعبية لمواجهــة الحصــار النائــب جمــال 
الخضري من ارتفــاع البطالة والفقر والعمال 
المتعطليــن عن العمل في غزة جراء الحصار 
اإلســرائيلي. وقــال الخضري إن نســب الفقر 
والبطالة تجاوزت الـ%50، في حين ارتفع عدد 
العمال المتعطلين عن العمل ما يزيد على 140 
الفا وفق أحدث اإلحصائيات، مؤكدا أن الحصار 
أثر على كافة مناحي الحياة البيئية والصحية 
والمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن مليون 
مواطن يعتمدون على المساعدات اإلغاثية، و2 

دوالر معدل دخل الفرد اليومي. 

وأشــار إلى أن إســرائيل ال تلتفت في تعاملها 
مع تشديدها لحصار غزة واالعتداءات بالضفة 
والقدس المحتلة والداخل الفلسطيني للمواقف 
والتصريحــات الدولية التــي تطالب بضرورة 

إنهاء الحصار ووقف االستيطان وبناء الجدار.
وجــدد الخضــري التأكيــد علــى أن إســرائيل 
تســتهدف كافة المحافظات بمــا فيها القدس 
والمسجد األقصى بشــكل مدروس ومدعوم 
رســمياً ومؤسســاتياً، في وقت يعاني شعبنا 
من االنقســام، ودعا المجتمــع الدولي لتحمل 
مســؤولياته وفــرض المزيد مــن المقاطعة 

الدولية على إسرائيل.

اليوم الذكرى الـ24 لتأسيس حزب «فدا»
رام اهللا - وفــا- تصــادف اليــوم، الثالث من 
آذار، الذكــرى الـ24 لتأســيس حــزب االتحاد 
الديمقراطي الفلسطيني «فدا»، الذي تأسس 
إثر انشقاق قام به ياسر عبد ربه عن الجبهة 

الديمقراطية في 1990/3/3.
واالتحــاد الديمقراطــي الفلســطيني «فدا» 
حزب فلسطيني يساري ديمقراطي تقدمي، 
يعــد جــزءا ال يتجــزأ مــن منظمــة التحرير 
الفلســطينية، يســعى لتحقيــق األهــداف 
الوطنية التي يتوق إليها شــعبنا، والمتمثلة 
بنيل حريته، والعودة إلى أرض الوطن، وبناء 
الدولة الفلســطينية المســتقلة، وعاصمتها 

القدس.
«فــدا» يؤمن بضرورة المحافظة على وحدة 
الشعب الفلسطيني، وتطوير منظمة التحرير 
الفلسطينية، لمواجهة الحملة التهويدية التي 
يمارســها االحتالل بحق القــدس، ومواجهة 
االستيطان واالستيالء على األراضي والقمع 
والحصار، كمــا يؤمن بحق عــودة النازحين 
والالجئين، إلى بالدهم. ويقيم «فدا» تنظيمه 
وبناءه الداخلي على أساس مبدأ الديمقراطية، 
وصون تعــدد اآلراء المتعددة وحرية التعبير 
عنها فــي إطار وحدة العمل للحزب بأســره، 
بطريقة تســتند إلى البرنامج العام والنظام 
الداخلي للحزب وقرارات مؤتمراته الوطنية، 
وتوجهاتــه والسياســات المشــتقة منها كما 
تقررها هيئاته القيادية المركزية. ويناضل 
«فدا» مع األطــراف األخرى للحركة الوطنية 
الفلسطينية من أجل الوصول إلى القواسم 
الوطنية المشــتركة وتعبئة وتنظيم طاقات 
وإمكانات الشعب الفلسطيني في فلسطين 
وخارجها، لدحر االحتالل اإلســرائيلي وإنهاء 
االستيطان لألراضي الفلســطينية المحتلة 
منــذ عــام 67 وفــي مقدمتها القــدس. كما 
يقــوم برنامج «فــدا» السياســي على مبدأ 
الدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها، والدفاع 
عن مصالح وحقوق العمال والنساء والفئات 

الشعبية، كذلك تنظيم العالقة بين السلطة 
والقوى السياسية واألطراف المختلفة، وإقرار 
دستور وتشــريعات ديمقراطية، إضافة إلى 
تحسين أداء السلطة التنفيذية، وتعزيز دور 

واستقاللية المجلس التشريعي.
ويحــرص على تقويــة العالقات مــع القوى 
اليسارية والتقدمية والوطنية والديمقراطية 
العربيــة، في إطــار النضال المشــترك، من 
أجــل توطيــد دعائــم االســتقالل الوطنــي 
وتحقيق التكامل االقتصادي للبلدان العربية، 
وتوفير القاعدة المادية لتوحدها على أساس 
الديمقراطية والعدالة االجتماعية والمساواة، 

وفتح اآلفاق لبناء االشتراكية.
ويسعى «فدا» لحوار مع القوى والمجموعات 
ميــة  لتقد ا و ية  ر ليســا ا ت  لشــخصيا ا و
الفلســطينية، وذلك من أجــل الوصول إلى 
صيغة يتم توحيدها في إطار حزب يســاري 
موحــد، كذلك مواصلة الــدور الذي قامت به 
الفصائــل والقوى والشــخصيات اليســارية 
الفلسطينية في كفاحها الوطني والحركات 
الوطنية الفلسطينية، والدور التنويري الذي 
لعبتــه في نشــر الثقافة والقيــم التقدمية، 
للدفاع عن مصالح العمال والفالحين والفئات 
الفقيرة وذوي الدخــل المحدود في المجتمع 

الفلسطيني.
ويقيم «فــدا» عالقاته مع مختلــف األحزاب 
والقوى اليســارية والشــيوعية واالشتراكية 
والديمقراطية والتحررية في العالم، من أجل 
درء مخاطــر الحرب لضمان الســلم العالمي 
وصيانة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها 
وتحقيق الديمقراطيــة والتقدم االجتماعي 
واالشتراكية والمحافظة على حقوق اإلنسان، 
والمحافظــة على البيئــة، وتعزيز التضامن 
األممي. ويشــغل اليــوم صالح رأفت منصب 
األمين العام للحزب بعد اســتقالة ياسر عبد 
ربه منه، وســهام البرغوثــي منصب النائب 

األول لألمين العام.

مركز األوائل للتربية الخاصة يطلع 
محافظ جنين على نشاطاته 

جنين– الحياة الجديدة- أطلعت مديرة مركز 
األوائل للتربية الخاصة غادة ارشــيد، محافظ 
جنيــن اللــواء طــالل دويكات على األنشــطة 
التــي يقدمها المركز ألطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة في المحافظة، خالل لقاء عقد، أمس، 
فــي مكتبه، بحضــور مدير العالقــات العامة 

للمركز صالح بلعاوي. 
وقدمت ارشيد شرحاً عن نشاطات المركز الذي 

تم افتتاحه منذ ثمانية أشهر، ويهدف لتدريب 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، خاصة الذين 
يعانون من اعاقات عقلية، وصعوبة النطق من 

أجل تعديل السلوك.  
وأكد دويكات استعداده للتعاون بين الجانبين 
لتعزيز دور المركز وتحقيق رسالته االنسانية 
والتخفيــف عــن كاهل األســر التي لهــا أبناء 

معاقون.

متحدثون في اللقاء
جانب من الجلسة

التربية اثناء اعالن الفائزين


