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 وزير األوقاف: كوادر الشرطة مفخرة للوطن وانعكاس مشرق للمؤسسات الوطنية
 أريحــا- الحيــاة الجديدة– 
قال وزير األوقاف والشؤون 
يوســف  الشــيخ  الدينيــة 
ادعيس «إن رجال الشرطة 
مفخــرة  هــم  وكوادرهــا 
للجميع وفي كل مواقعهم، 
وهم االنعــكاس الحضاري 
ت  سســا للمؤ ق  لمشــر ا و
الوطنية، وان جهاز الشرطة 
قدم الشهداء وهم يقومون 
فــي  الوطنــي  بواجبهــم 
حمايــة األطفــال والنســاء 
والمجتمع ودفاعا عن دينهم 

ووطنهم». 
حديث الوزيــر ادعيس جاء 
لدى زيارته، أمس، مديرية 
الشرطة في محافظة أريحا 
واألغــوار، وذلك فــي إطار 
جولة له في عدد من المواقع 
فــي اريحــا احتفــاال بيــوم 
اليتيــم العربــي، وكان في 
استقباله العقيد فواز طالب 

مدير شرطة المحافظة.
وكان هدف الزيارة هو شكر 
الشــرطة على جهودها في 
والشــراكة  األمــن  حفــظ 
المميــزة مابيــن الشــرطة 
عــام،  بشــكل  والــوزارة 

ولجهــود مديريــة األوقــاف 
في أريحا وشرطة المحافظة 
في خدمة المجتمع المحلي 

بشكل خاص. 
وقال الوزيــر ادعيس «إننا 
نثمن عاليا جهود الشــرطة 
في بســط األمــن والنظام 
العام»، وقدم شكره لقيادة 
الشرطة ممثلة باللواء حازم 
عطا اهللا على العمل الدؤوب 
في خدمة المجتمع ومكافحة 

الجريمة ونشــر الطمأنينة 
مؤكــدا على ضرورة تظافر 
الجهــود وبنــاء الشــراكات 
المجتمعية للنهوض بالواقع 
الفلســطيني .  مــن جهته، 
رحــب العقيد طالب بالوزير 
والوفــد المرافــق بحضــور 
نائب مدير شرطة المحافظة 
عبــده  إبراهيــم  المقــدم 
ومــدراء األقســام والمراكز 
ونوابهــم، وأكــد علــى أن 

الشرطة تبذل كل الجهد من 
اجل تقديم أفضل الخدمات 
للجمهــور وفــي إطــار من 

المهنية والتميز . 
ورافق العقيد طالب والمقدم 
عبــده الوزيــر ادعيس في 
جولة له إلى جمعية اإلسراء 
الخيريــة في مدينــة أريحا 
حيث جــرى احتفال مركزي 
رئيــس  لأليتــام بحضــور 
الجمعية شاكر بالو وأعضاء 

يــوم  بمناســبة  الجمعيــة 
اليتيم العربي. 

وحضــر االجتمــاع والجولة 
الرائد إياد دراغمه مدير فرع 
العالقات العامة واإلعالم في 
شــرطة المحافظة منســق 
الزيــارة ، ومحمــد عويدات 
مســؤول الوعظ واإلرشــاد 
فــي  المســاجد  ومفتــش 
المديرية وليد حمو وعدد من 
االئمه والوعاظ والمشرفين.

 الشاعر يبحث مع عساف  تعزيز صمود 
التجمعات البدوية في مواجهة االستيطان

رام اهللا- الحياة الجديدة- التقى وزير التنمية 
االجتماعيــة د.ابراهيم الشــاعر، في مكتبه، 
امس، رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 
وليد عساف بحضور الوكيل المساعد لشؤون 
المديريــات أنــور حمــام، ومدير عــام االدارة 
العامــة لمكافحة الفقر خالد البرغوثي وخالد 
الطميزي مدير عام الجمعيات الخيرية، وعدد 

من المسؤولين في هيئة مقاومة الجدار. 
وتباحــث الطرفــان في تعزيز ســبل التعاون 
والشراكة في مجال تنفيذ خطة تعزيز صمود 
التجمعات البدوية الفلســطينية في مواجهة 
االجراءات االستعمارية واالستيطانية لالحتالل 
اإلسرائيلي من خالل توفير المساعدات العينية 
والغذائية، وتوفير االحتياجات األساسية لذوي 
االعاقة وتوفير مخصصات لكبار السن وتوفير 

مخصصات للعاطلين عن العمل. 
وأكد الشاعر على اهتمام الوزارة البالغ بدعم 
صمود التجمعــات البدوية في مختلف أماكن 
تواجدهــا وخاصة في منطقة القدس وأريحا 
واألغوار التي تشهد هجمة استيطانية شرسة 
لمصــادرة أراضيها، وقال إن الوزارة تســعى 
جاهــدة لمســاعدة المســتفيدين وتحســين 

حياتهــم ودعــم صمودهم وخاصــة األمهات 
ربــات البيوت واألطفــال واألرامل والعاطلين 
عن العمل وكبار السن، وذلك في اطار الرؤية 
التنموية الجديدة للوزارة الهادفة الى تمكين 
الفئات المهمشة في المجتمع بشكل ايجابي 

ومنتج وفعال.
بــدوره أثنــى رئيس هيئــة مقاومــة الجدار 
واالستيطان على ما تقوم به وزارة التنمية من 
خدمات وبرامج من شأنها تعزيز صمود األسر 
الفقيــرة في المناطق المهمشــة، واهتمامها 
البالغ بتســليط الضوء على معاناة التجمعات 
البدويــة والتواصــل مع المؤسســات الدولية 

لدعمها.
وأكد أن الهيئة قامت بتحديد مجمل الخدمات 
واألنشــطة الالزمــة التــي ســتمول من قبل 
الــوزارات والهيئات الحكومية والتي من بينها 
وزارة التنميــة االجتماعيــة، والتــي ســتقوم 
بتوفيــر مســاعدات عينيــة وغذائية لألســر 
في التجمعــات البدوية، وتوفيــر االحتياجات 
األساسية لذوي االحتياجات الخاصة، وتمكين 
العاطليــن عــن العمــل اقتصاديــاً، وتقديم 

الخدمات لكبار السن.

 إحياء يوم الطفل الفلسطيني في بديا
ســلفيت- الحياة الجديدة- 
لمهــن  ا بــة  نقا نظمــت 
التعليميــة في اطار االتحاد 
فلســطين  لعمــال  العــام 
وحركة فتح اقليم ســلفيت 
وبتمويل من مؤسسة الرؤيا 
أمــس، احتفــاال  العالميــة 
مركزيا لألطفال لمناســبة 
يوم الطفل الفلسطيني، في 
منتزه بلدية بديا، بمشاركة 
1500 طفــل مــن مختلــف 
رياض االطفال والمدارس 
 ، فظــة لمحا با صــة  لخا ا
وذلك تحــت رعاية محافظ 
اللــواء  محافظــة ســلفيت 
ابراهيم البلــوي، جاء ذلك 
بحضــور محافظ ســلفيت 
البلــوي،  ابراهيــم  اللــواء 
ورئيــس الغرفــة التجارية 
الحــاج اياد الهندي، والقائم 
بأعمال رئيــس بلدية بديا 
جمال االطرش، وأمين سر 
منطقــة بديــا التنظيميــة 
محمد عوض، ورئيس نقابة 
المهــن التعليميــة د.نافــز 
ايــوب، ومدير عــام داخلية 
ســلفيت فرحــات مرعــي، 
ومديــر المخابــرات العقيد 
جهاد زبــادي، وممثلين عن 
الشرطة، والتربية والتعليم، 
والرؤيــا العالميــة، وحشــد 
من المؤسســات الرســمية 
واألهلية وأصحــاب رياض 

االطفال والمربيات.

اهتمــام  المحافــظ  وأكــد 
المحافظة بقطاع الطفولة 
تها  ند مســا و بعتهــا  متا و
الدائمة لالرتقاء بمســتوى 
اطفالنا وحماية حقهم في 
البقــاء والتعليم والتنشــئة 
بالهويــة  االعتــزاز  علــى 

الوطنية والقومية. 
وشــدد االطــرش على حق 
عامــة  فلســطين  اطفــال 

واطفال محافظة ســلفيت 
خاصة فــي العيش بكرامة 
والدفــاع عن حقوقهم دون 
أي انتقاص، مشيرا الى ان 
ذلك يتطلب تعاون مشترك 
من قبل كافة المؤسســات 

والمجتمع المحلي. 
بــة  نقا رئيســة  واكــدت 
فــي  لتعليميــة  ا لمهــن  ا
محافظة سلفيت غادة رزق 

اهللا مضــي النقابــة قدمــا 
فــي الحفــاظ علــى كرامة 
وحقوق المربيات، وتحسين 
ظروف عملهن التي تنعكس 
علــى أدائهن وعليــه تقيم 
المهرجــان  هــذا  النقابــة 
المركــزي لالحتفــال بيوم 
لفلســطيني  ا لطفــل  ا
وإليصــال اصــوات اطفالنا 
التي تحتضنهم  والرياض، 

لكافــة الجهــات المختصــة 
لبذل المزيد مــن االهتمام 

واالرتقاء بهم.
وتخلــل االحتفــال تقديــم 
عــدد مــن الفقــرات الفنية 
والترفيهية، والرســم على 
االوجه وعروض مســرحية 
هادفــة ومهرجيــن وتوزيع 
االطفــال  علــى  يــا  الهدا

المشاركين.

 «القدس المفتوحة» تختتم دورة بالتحقيقات الصحفية
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
قــال رئيس هيئــة مكافحة 
الفساد رفيق النتشة أمس: 
إن فلسطين هي من أفضل 
الدول في مكافحة الفســاد، 
الفســاد  حــاالت  عــدد  وإن 
المسجلة والمثبتة تشير إلى 
«أننا من أقل الدول التي بها 
نسبة فاسدين مقارنة بدول 

العالم األخرى».
وأضاف في كلمة له باختتام 
دورة للتحقيقــات الصحفية 
لطلبة كلية اإلعالم بجامعة 
القدس المفتوحة: أن هيئة 
مكافحة الفساد عندما شكلت 
كانــت وال تزال تهدف لوضع 
حــد لعمليات الفســاد، التي 
قــد تســجل في فلســطين 
ين  ســد لفا ا ســبة  لمحا و

ومحاكمتهم.
ولفــت إلــى أن عمــل هيئة 
مكافحة الفساد ليس سهال، 
فالفســاد ســيصبح قويا إن 
لــم يجد مــن يواجهــه، بل 
إن الفســاد ضعيــف عندمــا 
يجــد مــن يواجهــه، وقــال: 
«ســنعمل مــع الصحفييــن 
بشــكل دائــم للخالص من 

الفساد والفاسدين عموما».
وتابــع: «فخــورن بالقــدس 
المفتوحــة وبمــا تأخذه من 
جوائــز ومراتــب وتقديرات 
عالية على مســتوى العالم، 
نحــن نفخر بجامعة منظمة 
 ، لفلســطينية ا يــر  لتحر ا
منهــا  مطلــوب  فالجامعــة 
الكثير كما هو مطلوب الكثير 
الفلســطيني  شــعبنا  مــن 
الواقع تحت االحتالل، وشعبنا 
وتطوره في مجــال التعليم 
لــم يأت مــن فــراغ، بل ألن 
شعبه مصمم على مواصلة 
العمل حتى يصبح من أفضل 

شعوب األرض».
وقال نائب رئيــس الجامعة 
يميــة  د كا ال ا ن  و للشــؤ
النجدي:  البروفيسور سمير 
إن تخريــج الــدورة هو يوم 
مــن أيــام جامعــة القــدس 
المفتوحة وهي كثيرة، فقد 
فازت مؤخــرا بجائزة القرن 
الدوليــة وبجائــزة ســقراط 
وعملــت  أيضــا،  الدوليــة 
الجامعــة على عقــد العديد 
مــن المؤتمــرات والنــدوات 
واللقاءات مع هيئة مكافحة 

الفســاد، وعلى رأسها رفيق 
النتشة رئيس هيئة مكافحة 

الفساد.
وأضــاف: إن عقــد مثل هذه 
الــدورات مهم إلفادة طالبنا 
والعاملين في هــذا المجال 
مــا أمكــن، والــدورة كانــت 
مميزة بعنوانها ومواضيعها 
ومضمونها، وســنعمل على 
عقــد دورات مشــابهة أيضا 

في المستقبل.
وذكــر عميد كلية اإلعالم د. 
نشــأت األقطــش: أن حرية 
فلســطين  فــي  الصحافــة 
من أعلــى المســتويات في 
العالم العربي، مضيفا: لكن 
ينقصنــا الكثير كصحفيين 
الفاســدين، وسنكمل  لنقد 
بالتحقيقات التي بدأتموها، 
فالفاســد ال يمثل السلطة، 

والدولة وضعت هيئة للبحث 
عن الفاسدين ومحاسبتهم.

وأوضــح د. األقطــش، أن 
الــدورة عقدت فــي الفترة 
مــا بيــن 28 آذار الماضــي 
أمــس،  واســتمرت حتــى 
وسيتم عقد دورات تدريبية 
أخرى بالتعاون مع مكافحة 
المســتقبل  فــي  الفســاد 

أيضا.

 جنين: لقاء توعوي حول مخاطر األلغام
جنيــن- وفــا- نظــم المركز 
الفلسطيني لمكافحة األلغام 
التابــع لــوزارة الداخلية أمس 
لقاء توعويا في مدينة جنين، 
لمناسبة اليوم العالمي للتوعية 

من مخاطر األلغام والمخلفات 
الحربيــة الذي يصــادف الرابع 
من شهر نيسان من كل عام. 
ونظــم اللقــاء بالتعــاون مــع 
محافظة جنين وقيادة منطقة 

قاعــة جمعيــة  فــي  جنيــن، 
التكافل والتضامن األسري.

وحضــر اللقاء العميــد جمعة 
موســى ممثــال عــن رئيــس 
مجلــس الوزراء رامــي الحمد 
اهللا، وأحمد القسام ممثال عن 
محافظ جنين، وساشــا لوجي 
مــن منظمــة خدمــات األمــم 
المتحــدة لألعمــال المتعلقــة 
باأللغــام، والعميد محمد علي 
غنايــم مــن وزارة الداخليــة، 
والمقدم محمد ابو بكر ممثال 
عن قائد منطقة جنين، وممثلو 
األجهزة األمنية، والمؤسسات 
الرسمية وعدد من المصابين 
باأللغام فــي محافظة جنين، 
العامــة  العالقــات  ومديــرة 
واإلعالم ســناء بدوي وطاقم 

الدائرة.
وقال القسام: ال بد من التركيز 
على فلســطين التــي ال تزال 
تعاني من االحتالل الغاشــم، 
الذي يزيد مــن المخاطر دوما 
وفي كل اقتحام لقوات االحتالل 
أليــة منطقــة نتخــوف مــن 
هذه المخلفات ومن األجســام 
المشــبوهة وغيــر المنفجرة، 
التــي تمثل خطرا علــى حياة 
الناس وتحديدا األطفال الذين 
ال يعون خطورة هذه األجسام 
. وأكــد ممثــل خدمــات األمم 
المتحــدة لألعمــال المتعلقــة 
باأللغام التزام المنظمة بدعم 
جهود السلطة الوطنية إلزالة 
األلغام وصوال إلى فلســطين 

خالية منها.
وأردف: خالل العشــرين عاما 
التي مضت عملت المنظمة مع 
الشركاء على تنظيف مناطق 
كثيــرة في العالم من األلغام، 
لتوفير بيئة آمنة للسكان في 

أراضيهم.

وأشــار إلى أن المنظمة تعمل 
حاليــا في قطــاع غــزة بإزالة 
األلغــام ومتفجــرات الحــروب 
التــي مرت بها غزة خاصة في 
الحربيــن األخيرتين، مضيفا: 
وبفضــل جهودنا تمــت إزالة 
149 قنبلــة جوية وأخرى يبلغ 
وزنهــا طنا واحــدا، وإتالف 29 

طنا من المخلفات الحربية.
وأعلن العميد جمعة موسى أن 
المركز الفلسطيني لمكافحة 
األلغــام مهتم بعقد ورشــات 
لجرحــى األلغــام للتكيــف مع 
الحيــاة اليومية، ودراســة كل 
حالــة مــن الناحيــة الطبيــة، 
الحياتية  وتحســين ظروفهــا 
وتقديم تعويضات للمصابين.

وقال موســى: «لقد استطعنا 
لغاية اليــوم إزالة 9000 لغم 
في حقول األلغام منها مضاد 
لألفراد والــدروع، وهناك في 
فلســطين جرحى ألغام حيث 
فشلنا في تقديم المساعدات 
لهــم  والخدماتيــة  الطبيــة 
ولعائالتهــم، ويبلــغ عددهم 
اآلن  يــة  لغا جريــح   1000
مــن بينهــم 115 جريحــا في 

محافظة جنين.
وأضاف: ســقط نتيجة األلغام 
األراضــي  فــي  300 شــهيد 
الفلســطينية، وبسببها هناك 
26 ألــف معــاق لدى الشــعب 
الفلسطيني، وهم بحاجة إلى 
ميزانية ضخمة لمساعدتهم .

وتحــدث عــن وجــود مليــون 
ونصــف المليــون لغــم فــي 
الحقول، موزعيــن على 166 
حقال من جنين إلى الخليل في 

المناطق الحدودية.
وأردف: لقــد اســتطعنا بعــد 
إنشــاء المركــز إزالة خمســة 
حقــول ألغــام فــي المناطــق 

الفلسطينية في النبي الياس 
فــي قلقيليــة، وحوســان في 
بيت لحم، وام الدرج وصوريف 
في الخليــل، ودير أبو ضعيف 
وعرابــة ويعبــد وقباطية في 

محافظة جنين.
وأضاف موســى: كمــا حصلنا 
على موافقــة دولية بتنظيف 
وإزالــة حقل ألغــام في موقع 
المغطس في محافظة أريحا، 
علما بأن األلغام زرعت نتيجة 

الصراع العربي اإلسرائيلي.
الذيــن  المواطنيــن  وناشــد 
يســكنون فــي المناطق التي 
يجــري فيهــا جيــش االحتالل 
تدريبات عســكرية خاصة في 
محافظتــي جنيــن وطوباس، 
ذات  الجهــات  مــع  االتصــال 
الشــرطة  فــي  االختصــاص 
الوطنــي إلزالــة أي  واألمــن 

أجسام مشبوهة.
مجلــس  ئيــس  ر لــب  طا و
زبدة صالــح عمارنــة الجهات 
لســلطة  ا فــي  لمختصــة  ا
الوطنيــة باالهتمــام بجرحى 
االحتــالل،  ألغــام  مخلفــات 
ومتابعــة ملفاتهم على جميع 
المستويات، وتقديم ملفاتهم 
الى المحاكــم الدولية لتعرية 
وفضح جرائــم االحتالل بحق 

أبناء شعبنا .
 وفــي كلمة المصابين ضحايا 
األلغــام طالب كل من ســليم 
خله، ووليد أبو بكر، الســلطة 
الوطنية بتوفيــر حياة كريمة 
لهــم. وفي نهايــة اللقاء قدم 
المركز الفلسطيني لمكافحة 
تكريميــة  دروعــا  األلغــام 
إبراهيــم  جنيــن  لمحافــظ 
رمضــان، واألجهــزة األمنية، 
وبلديات عرابــة، ويعبد، ودير 

أبو ضعيف، وقباطية.

 رام اهللا: لقاء يناقش تأطير
 التدخالت التنموية في التعليم

 رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
نفذت المؤسسة الفلسطينية 
للتمكيــن والتنميــة المحلية 
 ، مــس أ  ، (R E F O R M )
مســتديرة  لــة  و طا ء  لقــا
فــي  التعليــم  واقــع  حــول 
المناطق المهمشــة وصعبة 
الالجئين  الوصول- مخيمات 
والمناطــق  الفلســطينيين 
والمناطــق  (ج)،  المصنفــة 
البدويــة– والتحديــات التــي 
تواجه المنظومــة التعليمية 
فــي  المناطــق  تلــك  فــي 
قاعــة المؤسســة، بحضــور 
ناشطين مجتمعيين مهتمين 
في موضــوع التعليــم بهذه 
ض  ســتعر ا و   . طــق لمنا ا
الحضــور ظروف التعليم في 
المهمشــة، داخل  المناطــق 
لفلســطينية  ا ت  لمخيمــا ا
المصنفــة «ج»  والمناطــق 

بيــن  الحاصــل  والتفــاوت 
مختلــف األنظمــة التعليمية 
في فلسطين وانعكاسها على 
الهوية الجمعية الفلسطينية، 
ر  لحضــو ا قــش  نا و كمــا 
المناطــق  بيــن  الفروقــات 
لمختلفــة  ا فة  لمســتهد ا
جغرافيا وثقافيــا وما له من 
تأثير على البيئــة التعليمية 
الثقافية المســاندة،  والبيئة 
باالضافة الــى اهمية نقاش 
المساحات التفاعلية المتاحة 
في عملية التعليم كحاضنة 
لطلبــة  مســاندة  تعليميــة 
احيــاء  وإعــادة  المــدارس، 
النماذج التعليمية االجتماعية 

المساندة بالتطوع.
الــى  المشــاركون  وخلــص 
ضروة تاطير العمل التنموي 
في اطــار التعليــم، وتحديد 
جلسة اخرى من اجل صياغة 

مسودة اولية للرؤيا والتشاور 
مؤسســات  مــن  عــدد  مــع 
المجتمــع المدنــي والقطــاع 
الخاص من جل خلق حاضنة 

على الفكرة.
تاتــي هــذه الجلســة ضمن 
مشروع بيت االبداع لالسهام 
في جسر الفجوات المجتمعية 
على الصعيديــن االجتماعي 
توفيــر  عبــر  واالقتصــادي 
امنــة  تفاعليــة  مســاحات 
لتمكين الجمهور المستهدف 
عمليــات  فــي  للمشــاركة 
صناعة القرار، والعمل على 
تحسين ظروفهم المعيشية 
مــن خــالل تطويــر أنمــاط 
وتشــجيع  ابداعيــة  إنتــاج 
أطــر التعــاون والتكامل بين 
الجمهور المستهدف، وتعزيز 
عيــة  جتما ال ا لية  و لمســؤ ا

للقطاع الخاص.


