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 الحمد اهللا يلتقي المئات من الشابات والشبان في قطاع غزة ويجيب على تساؤالتهم
غزة- الحيــاة الجديدة- عبد 
الهــادي عــوكل- اســتجاب 
رئيــس الوزراء رامي الحمد 
اهللا لمبــادرة شــبابية مــن 
شــابات وشــبان فــي قطاع 
غزة، طالبتــه قبيل توجهه 
إلى غزة بلقائه واجابته على 
تســاؤالتهم واالستماع إلى 
احتياجاتهم، وعقد جلســة 
حوار مــع المئات منهم يوم 

األربعاء، في مدينة غزة.
الــوزراء  رئيــس  ورحــب 
عــن  معبــرا  بالحضــور، 
مدى ســعادته بعقــد حوار 
ووجــه  معهــم،  تفاعلــي 
لهم باسم ســيادة الرئيس 
محمود عبــاس التحية على 
صمودهــم في وجــه القهر 

والحصار.
وأكد أن اإلرادة التي يملكها 
الشــباب فــي غزة ســتكون 
العامــل األكبــر فــي نجــاح 
المصالحة وتجــاوز مختلف 

العقبات.
مــن  الحمــد اهللا  واســتمع 
إلــى  والشــبان  الشــابات 
احتياجاتهــم ومبادراتهــم، 
أســئلتهم،  علــى  وأجــاب 
واســتجاب لقضيــة عــالج 
الشــاب مؤمــن  الصحفــي 

قريقــع، الــذي بتــرت كلتــا 
لقصــف  ا ء  ا جــر قدميــه 
اإلسرائيلي، وتعهد بمتابعة 

عالجه بشكل شخصي.
كمــا تعهــد بدراســة كافة 
التي  الملفــات والمبــادرات 
قدمت له من قبل الحضور، 
مشــددا على أن شباب غزة، 
شباب الوحدة والبناء، الذين 
يتحــدون الحصــار الجائــر، 
 ، فتهــم معر و بعلمهــم 
مســتقبال  ن  ســيصنعو
مشرفا لفلســطين. ووضع 

الحمــد اهللا الحضــور فــي 
صورة الجهــود التي تبذلها 
لدعــم تحقيــق  الحكومــة 
المصالحة وإنهاء االنقسام، 
مجددا شكره لحركة حماس 
علــى اســتجابتها لمبــادرة 
الرئيــس محمــود عبــاس، 
وتمكين الحكومة من تولي 

مسؤولياتها في غزة.
وأكد تقديــره لمصر وعلى 
رأســها الرئيس عبد الفتاح 
السيسي على رعاية عملية 
المصالحــة واشــرافها على 

تنفيذها. واستعرض رئيس 
الــوزراء عددا مــن القضايا 
التي تلمس اهتمام الشباب 
وعلى رأسها جهود الحكومة 
فــي التخفيــف مــن نســبة 
البطالــة، والمشــاريع التي 
ســتنفذها في قطــاع غزة، 
الميــاه والكهرباء  وقضايــا 

وملف الموظفين.
وقال الحمد اهللا إن الحكومة 
وبتوجيهــات مــن الرئيــس 
عاقــدة العــزم علــى تنفيذ 
ما يتــم االتفــاق عليه بين 

لــى  إ وأشــار  الفصائــل. 
وجــود اإلرادة القوية إلنهاء 
كافــة  وحــل  االنقســام، 
الملفات وعلى رأسها األمن 
لموظفيــن،  وا بــر  لمعا وا
مشددا على أنه ما من ملف 
ال يمكن حله بوجود اإلرادة 

لتحقيق المصالحة.
واســتعرض رئيس الوزراء 
جهــود الحكومة فــي إعادة 
انخفــاض  رغــم  االعمــار 
الدولية وعدم  المســاعدات 
ايفــاء العديــد مــن الــدول 
ووضعهــم   ، تهــا ما لتزا با
في صــورة الخطــوات التي 
اتخذتهــا الحكومــة لتطوير 
مختلف القطاع الحكومية ال 

سيما على صعيد التعليم.
اهللا  الحمــد  تطــرق  كمــا 
إلــى توجــه الحكومة لدعم 
التعليــم المهنــي والتقني، 
ع  قطــا صعيــد  علــى  و
الصحــة، مشــيرا فــي هذا 
الســياق إلــى أن الحكومــة 
ال تفــرق بيــن المواطنيــن 
في قضية العالج الخارجي، 
وأنهــا ســتقوم بالعديد من 
الخطــوات لتطويــر قطــاع 
الصحة ومختلف القطاعات 

الحكومية في غزة. 

 محافظة جنين ترعى لقاء شارك للتباحث في إضراب طلبة «العربية األمريكية»
الجديدة-  الحيــاة  جنيــن- 
الــرب- يواصل  عاطف أبــو 
العربيــة  الجامعــة  طلبــة 
األمريكية إضرابهم المعلن 
ضد سياسات الجامعة، المالية 
بشــكل خــاص، فــي ظــل 
جهود تبذل لتجاوز العقبات، 
والخروج من المأزق، وعودة 

المسيرة التعليمية.
وقد أعلن مجلس الطلبة في 
بيانات نشرها عبر صفحات 
التواصــل االجتماعــي عــن 
مطالبــه المتمثلــة برســوم 
بعض الخدمات التي تقدمها 
الجامعــة، بمــا فيها رســوم 
ســاعات التدريــب، ورســوم 
التأميــن الصحــي، وامتحان 
مســتوى اللغــة اإلنجليزية، 
تخفيــض  لــى  إ فــة  ضا إ
رســوم مواقــف الســيارات، 
ورسوم ساعات مختبر اللغة 
اإلنجليزيــة، وإلغاء رســوم 
لمســتعجلة،  ا مــالت  لمعا ا
لــب  لمطا ا تضمنــت  كمــا 
المقدمة من مجلس الطلبة 
توفيــر مكيفات فــي قاعات 

المحاضرات.
ويصــر طلبــة الجامعــة من 
لطلبــة  ا مجلــس  ل  خــال
علــى التــزام الجامعة بهذه 
لهــم  ليتســنى  المطالــب، 
االنتظــام فــي دراســتهم، 
الجامعــة  إدارة  ويحملــون 
مســؤولية تعطل المسيرة 

التعليمية.
بيانــاً  الجامعــة  وأصــدرت 
أوضحت من خاللها موقفها 
بخصوص ما يجري، وما جاء 
في البيان أن الجامعة تعمل 
على إنجاز عملية التسجيل 
للعام الدراسي، وأنها تغلبت 
علــى كل المشــاكل التــي 
برزت، وأشارت إلى أن نسبة 

 94.8% بلغــت  التســجيل 
مــن مجموع الطلبــة الجدد 

والقدامى.
عــن  معــة  لجا ا علنــت  وأ
مــع  التواصــل  اســتمرار 
ممثلي الطلبة للتغلب على 
المشــاكل وفق ما تســمح 
بــه الظــروف، وأعربت عن 
استهجانها إلعالن اإلضراب 
من قبــل مجلــس الطلبة. 
وكان مجلــس الطلبــة قــد 
أعلن اإلضــراب اعتباراً من 
صبيحة الثاني من الشــهر 
الحالــي، وطالــب الجامعــة 
باالستجابة لمطالبة العادلة.

مــع  عقــد  اجتمــاع  وفــي 
مختلــف األطــراف في مقر 
محافظــة جنيــن، بحضور 
أعضاء كنيســت عرب، دعا 
محافــظ محافظــة جنيــن 
إبراهيــم رمضــان  اللــواء 
إلــى البدء بالحــوار الفوري 
المباشــر مع إدارة الجامعة 
العربية األمريكية، وتعليق 
اإلضراب الذي دعا له مجلس 
اتحــاد الطلبة فــي الجامعة 
لتحقيق المطالب األكاديمية 
والمالية. وحضــر االجتماع 

النائبــان العربيــان د. أحمد 
الطيبي وأســامة الســعدي 
في الكنيست، وجمال حويل 
عضــو المجلــس الثــوري، 
عضو مجلس أمناء الجامعة 
العربيــة األمريكية، وإيمان 
نــزال عضــو إقليــم حركة 
فتح، وممثلون عن مجلس 
الطلبة، وسناء بدوي مديرة 
العالقات العامة واإلعالم في 

المحافظة.
وشدد المحافظ على ضرورة 
اللجــوء إلى الحــوار الفعال 
والعودة إلى الدوام، مشيرا 
إلــى أن الجامعة هي رافعة 
ليــس  وطنيــة  أكاديميــة 
لمحافظــة جنيــن وحدهــا 
ولكن لكل فلسطين. وقال: 
اســتمرار  علــى  نحــرص 
مسيرتها وتميزها. وأضاف: 
علينا أن نعمل جميعا بجهود 
مشتركة للتوصل إلى حلول 
ترضي كافــة األطراف دون 
المســاس بمصلحة الطلبة 
والجامعــة، والحفــاظ على 
مســتوى وجــودة التعليــم 
األكاديمي والدور االجتماعي 
إلــى أن  للجامعــة. وأشــار 

الحــوار البناء هو األســاس 
فــي العالقــة بيــن مختلف 
العالقــة  ذات  األطــراف، 
بالمسيرة التعليمية وأضاف 
نحــن مــع إحقــاق الحقوق 
العادلــة مــع الحفــاظ على 

المصحة العامة للجميع.
مــن جهته، قــال د. الطيبي 
حضرنــا إلــى جنيــن كــي 
ننظــم جهــود الجميع لحل 
كافــة اإلشــكاليات العالقة 
بيــن الطرفيــن، وكل يوم 
دراســي يضيع هو خســارة 
ليــس  والتعليــق  للطلبــة 
حــال ناجعــا. وأضــاف مــن 
علــى  نحافــظ  أن  المهــم 
هذه المؤسســة األكاديمية 
بالنســبة لنــا هــي جامعة 
الـــــــداخل الفلسطيني 48. 
وزيارتنــا اليــوم إلى مكتب 
المحافــظ مــن أجــل بحث 
المطالب وتحصيل الحقوق 
دون المســاس بخصوصية 
الجامعة العربية األمريكية. 
مشــيرا إلى ضــرورة تنفيذ 
االتفاقيات التي اتفق عليها 

الطرفين سابقا.
فيما اتفق النائب الســعدي 

مع طرح المحافظ والطيبي 
علــى ضرورة الحــوار الجاد 
للوصول إلى حلول، وضرورة 
تنفيذ االتفاقيات الســابقة 
وااللتــزام بهــا، وتنفيذهــا 
مــع إدارة الجامعة ومجلس 
الطلبــة وتعليــق اإلضراب 

كخطوة لتسهيل الحل.
أما حويل فقد دعا إلى القيام 
بخطــوة جديــة ومباشــرة 
لنجاح الحوار بين الطرفين 
تتمثل بتعليق اإلضراب الذي 
يضــر بالجامعــة وطالبها، 
ويعمق عــدم الثقة بينهما. 
مؤكدا أن مؤسسة الجامعة 
العربية هي مشروع وطني 
بامتياز علينا الحفاظ عليه.

فيمــا أشــارت إيمــان نزال 
إلــى الشــكاوى، التــي ترد 
إلى مجلس الطلبة ســنويا 
األقســاط وغيرهــا  حــول 
من مــا يتعلق بالمســاقات 
وضــرورة  واالحتياجــات، 
معالجتهــا وحلهــا جذريــا، 
وأضافــت: إن تعليق الدوام 
هو ضــد مصلحــة الطلبة، 
وعلينــا جميعــا ان نحافــظ 

على الصرح العلمي.
مجلــس  ممثلــو  كــد  أ و
الطلبــة، أن تعليــق الدوام 
قامــوا  إجــراء  آخــر  كان 
بــه، بعــد أن رفضــت إدارة 
الجامعة االستجابة لمطالب 
 . ليــة لما ا و يميــة  د كا أل ا
وأضافــوا: «قمنا بتشــكيل 
لجنــة للمتابعــة مــع إدارة 
الجامعــة رفضــت األخيــرة 
التحــاور معهــا، ممــا صعــد 
األمــور واســتدعى مــا قام 
بــه المجلــس. وأكــد ممثلو 
الطلبة اســتعدادهم للحوار 
والتعاون فيما يخدم مصلحة 

الطرفين».

 «القدس المفتوحة» تشارك في أعمال الملتقى الدولي حول مصادر التعليم المفتوحة
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- شــاركت 
جامعة القــدس المفتوحة في أعمال 
الملتقى الدولي حول مصادر التعليم 
مفتوحة المصدر (OER)، والذي عقد 
في دولة ســلوفينيا، ومثــل الجامعة 
د. م. إســالم عمــرو مســاعد رئيس 
ا.  التكنولوجيــا واإلنتــاج،  الجامعــة 
د. مريــا فرجاكــي وهــي مستشــارة 

للجامعة في تقنيات التعليم.
وجاءت مشــاركة الجامعة بتوجيهات 
من رئاسة الجامعة، التي تولي تطوير 
مصــادر التعليــم مفتوحــة المصدر 
أهميــة بالغة، وتوفــر اإلمكانيات لها 
انطالقــا مــن خطوة مجلــس األمناء 

بدعم اإلبداع في القدس المفتوحة.
وقــال د. م. عمــرو، «تلقــت الجامعة 
دعــوة مــن منظمــة األمــم المتحدة 
للثقافة والتربية والعلوم «اليونسكو» 
للمشاركة في أعمال الملتقى الدولي 
حول مصادر التعليم مفتوحة المصدر 
(OER)، هو ملتقى عالمي مهم يأتي 
امتدادا لجهد منظمة اليونســكو في 
تطوير مفهــوم المصــادر التعليمية 
مفتوحــة المصــدر حــول العالــم». 

وأضــاف، «الملتقى هــو الثاني وجاء 
بعد خمس ســنوات مــن اللقاء األول 
الــذي عقد فــي العاصمة الفرنســية 
باريس، وحضــره ممثلون لقطاعات 
التعليم في القارات الخمس، وإضافة 
ألربعيــن وزير تعليــم عالي حضروا 
من حول العالم، بينها مشاركة دولة 

فلسطين».
وأوضــح أن مشــاركة الجامعــة فــي 
هــذا الملتقــى تأتي ضمن سلســلة 
مشــاركات مميزة لها في هذا المجال 
في المنطقــة العربيــة والعالم عقد 

أبرزها في األردن وعمان.
ولفــت إلــى أن مشــاركة «القــدس 
المفتوحة» في الملتقى جاءت ضمن 
أوراق العمــل المخصصــة للمنطقة 
العربية، وقد تركزت مشــاركتها في 
اتجاهات ثالث: األول تحدث عن تجارب 
القــدس المفتوحــة العريقة في هذا 
مجال بناء المصادر التعليمية مفتوحة 
المصدر، واالتجــاه الثاني تركز حول 
مشروع حالي تقوده الجامعة بتمويل 
من منظمة اليونسكو (مكتب القاهرة) 
فــي بنــاء منصــات تعليميــة خاصة 

بالمصادر التعليمية مفتوحة المصدر، 
حيث تقوم جامعة القدس المفتوحة 
بنقل مهارات تعلم مفتوحة المصدر 
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
األردنيــة، وهو مشــروع مشــترك ما 
بين فلســطين واألردن، بتمويل من 
اليونســكو وهو األول من نوعه بهذه 
الطريقة والتركيز، حيث يتم التدريب 
علــى طبيعــة المصــادر التعليميــة 
مفتوحــة المصــدر وكيفية إنشــائها 
وكيفيــة إدارتهــا وكيفيــة نقل هذه 

المعارف لآلخرين».
وقــال إن االتجــاه الثالــث مشــاركة 
القدس المفتوحة في الملتقى تركز 
حول تقديم تصور لليونيســكو حول 
(Smart OER) وهــو مشــروع لبنــاء 
«منصــة تعليميــة واســعة ومنتــدى 
للخبــراء فــي العالــم العربــي حول 
مصادر التعليــم مفتوحة المصدر»، 
مــع إمكانيــة توظيــف هــذه الموجة 
العالمية الواسعة لمثل هذه التقنيات 
لتدعيم مفهــوم التعليم اإللكتروني 
فــي فلســطين والمنطقــة العربية، 
حيــث ال تزال الخبرات عالية االحتراف 

في هــذا المجال متواضعــة وبحاجة 
لتدريب وتطوير ســواء فــي التقنية 
أو بنــاء المحتوى أو البعد التربوي في 

التصميم المعلوماتي
وأشار د. م عمرو، إلى أهمية موضوع 
المصادر التعليمية مفتوحة المصدر، 
فهي تقدم محتويات تعليمية عميقة 
إلكترونيــا، قابلة إلعادة االســتخدام 
مــن اآلخرين، وتنظم عملية التعامل 
مــع قوانين المحتــوى كحقوق الطبع 
يــرى  والنشــر واالســتخدام، حيــث 
الكثيــرون حــول العالــم بمــا فيهــم 
منظمة اليونســكو أن قوانين حقوق 
الطبع والنشر والملكية الفكرية تحد 
من انتشار المعرفة، ويأتي هذا الجهد 
الدولي لزيادة نسبة المواد التعليمية 
مفتوحــة المصــدر من حيــث حقوق 
الملكية مع إمكانية إعادة استخدامها 
باالعتمــاد علــى شــروط وتراخيص 
تيح لمعد المحتوى أن يقوم بتعديله 

وتطويره.
وقــال د. م. عمرو، إن جامعة القدس 
المفتوحــة رائــدة في مجــال مصادر 
التعليم مفتوحة المصدر على مستوى 

فلســطين والعالــم العربــي، وذلــك 
بشــهادة منظمة اليونســكو نفسها، 
والجامعة كانت ســباقة للعمل بمثل 
هــذه المحتويــات الرقميــة، وســبق 
وأن أطلقــت العديــد مــن المحتويات 
التعليميــة مفتوحــة المصــدر، منها 
إطــالق موقــع (Qtube.edu)، وهــو 

موقــع مختــص بنشــر الفيديوهات 
التعليمية حــول المواضيع المختلفة، 
وقــد أطلقــت الجامعــة أيضــا موقع 
(Qslideshere.qou.edu) وهو يقوم 
بنشــر المحاضرات بطريقة مفتوحة 
المصدر، وكذلك للجامعة العديد من 

المواقع التي تحمل نفس السمة.

 «وزارة األوقاف» تشرع بحملة للتعريف بالقدس واألقصى
غزة- الحياة الجديدة- شرعت وحدة القدس بوزارة 
األوقــاف والشــؤون الدينية بتنفيــذ حملة خاصة 
للتعريف بمدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى 
في المــدارس والجامعات بقطاع غــزة، من خالل 
دليل مصور أعدته يشــتمل على صور ومعلومات 

وبيانات حول القدس واألقصى.
وأوضــح أمير أبو العمرين مدير عام وحدة القدس 
والعالقات العامة باألوقاف، أن وحدة القدس أعدت 
دليالً مصوراً مكــون من 120 لوحةً في كل لوحة 
صــورة عن معلــم من معالم القدس أو المســجد 

األقصى ومعلومات تعريفية عن ذلك المعلم.
منوهــاً إلى أن الهدف من هــذا الدليل هو تعريف 
األجيــال بمعالم المدينة المقدســة والمقدســات 
اإلسالمية فيها، وربطهم بمسرى النبي صلى اهللا 

عليه وسلم ليبقى حاضراً في أذهانهم.
وقال: «سيتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع المدارس 
والجامعات في قطاع غزة عن طريق عرض لوحات 
الدليــل في تلك المــدارس والجامعــات، وتنظيم 

زيارات للطلبة لالطالع عليها والتعرف على معالم 
مدينتهــم المقدســة. وأضــاف: «كما ســيتم عقد 
محاضرات وتوزيع كتيبات صغيرة على الطلبة لتعم 

الفائدة على الجميع»
وبين أن وزارة األوقاف أعدت كتيباً بعنوان «القدس 
في القلب» يشــتمل علــى معلومات تعريفية عن 
مدينة القدس والمســجد األقصى تم توزيعه في 
الطلبة في المدارس، وسيتم توزيعه أيضاً ضمن 
أنشطة الحملة، مشيراً إلى أن من جملة األنشطة 
التي بدأت وحدة القدس بالوزارة بتنفيذها إطالق 
مســابقة إلكترونيــة عبــر صفحــة الفيــس بوك 

الخاصة بوزارة األوقاف.
وأعرب عن أمله أن تســاهم هذه الحملة والجهود 
التي تبذلها وزارة األوقاف في خدمة قضية القدس 
علــى كافة المســتويات، مؤكداً أن الــوزارة تولي 
أهمية قصوى لقضية القدس وتبذل جهوداً كبيراً 
فــي ســبيل نصرتها بــكل ما لديها مــن طاقات 

وإمكانات.

 سلفيت: «التربية» تعقد اجتماعا لمديري المدارس
سلفيت- الحياة الجديدة- عقد قسم الصحة 
المدرسية في تربية سلفيت اجتماعا لمديري 

المدارس ,في مركز التدريب امس. 
جاء ذلك بحضور النائب الفني محمد األقرع, 
ورئيس قســم الصحة المدرســية مصطفى 
ســعادة ,ورئيس قســم الميدان أمجد عودة, 
وموظفــي الصحــة المدرســية الميدانيين،  
بهــدف مناقشــة محــاور ومواضيــع تتعلــق 
بالصحــة المدرســية والخطــط التطويريــة 
المزمع تنفيذها خالل العام الدراسي الحالي.

وافتتح اللقاء النائب الفني محمد األقرع مرحبا 
بالحضور، ومثمنا الدور الحيوي لقسم الصحة 
المدرســة داخل المدارس لما له من أثر بالغ 
األهميــة في التكوين النفســي واالجتماعي 

واالنفعالي للطلبة.
من جهة أخــرى، ركز على أهمية اتباع جميع 
قواعد النظافة داخل محيط المدرســة, وزرع 
القيم واالخالقيات والسلوكيات السليمة في 
اطار الصحة الشمولية، ما يتطلب من مديري 
المدارس القيام بواجباتهم وااللتزام الكامل 

بقواعد النظافة والسالمة. 
وأشار الى أن تربية سلفيت متألقة بما تحققه 
من انجازات ونجاحات على مســتوى الوطن, 
وعليه يجب أن تتضافر الجهود لتحقيق المزيد 
من التألق والنجاح لنحصد نتاجات عام دراسي 

مفعم باإلبداع والتميز.
وفي االطار نفسه، أكد ضرورة تشجيع وتحفيز 
الطلبة الموهوبين وصقل مواهبهم ,وتبني 
روح المبادرة والشروع بوضع خطط تطويريه 
ابداعية, واالهتمام بالبيئة المدرسية وزيادة 
المساحة الخضراء داخل المدارس, لخلق أجواء 
دراسية مريحة للطالب تشجعهم على االبتكار 

والتحصيل. 
بدوره، رحب رئيس قســم الصحة المدرسية 
المســتمر  الفنــي، مثمنــا دعمــه  بالنائــب 
ومساندته لكل أنشطة وفعاليات قسم الصحة 
المدرسية, شاكرا للحضور التزامهم. وتحدث 
بالتفصيل عن األمور المحورية للعمل داخل 
المــدارس ,داعيا الجميع لاللتزام بما يرد في 
القوانين والتعليمات, مركزا على دور المدير 
فــي الصحــة المدرســية من حيث االشــراف 
على عمل اللجــان والمصادقة على خططها 
وانشــطتها, وتفعيل دور اللجان الصحية من 
خالل توفير األدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة 
الصحية, والتنسيق مع المؤسسات من خالل 
قسم الصحة المدرسية والعالقات العامة في 
المديرية لتنفيذ العديد من األنشطة الصحية. 
وتطرق للحديث عن الخدمات الصحية داخل 
المدرسة, وأهمية التثقيف والتعزيز الصحي, 
وغيرها الكثير من األمور المتعلقة بالعمل. 

 طولكرم: المحافظ أبو بكر يلتقي وفداً من جمعية عنبتا النسائية الخيرية 
طولكرم– الحياة الجديدة- التقى محافظ 
طولكرم عصام أبو بكر في دار المحافظة 
أمــس، وفــداً من جمعيــة عنبتا النســائية 
الخيريــة، ضــم ســهام عبد الدايــم وعدداً 
من الطالب والطالبات المشاركين بمبادرة 
مكافحــة التدخين لألطفال مــن دون (18) 
عاماً، من خالل الشراكة مع الحركة العالمية 

للدفاع عن األطفال. 
وأثنى المحافظ أبو بكر على مبادرة مكافحة 
التدخيــن لألطفــال دون ســن (18) عامــاً، 
مشيراً إلى أن األنظمة والقوانين تحظر بيع 
السجائر لألطفال، وخاصةً أن هناك متابعات 
دورية من الجهات المختصة ذات العالقة، إال 
أن الجانب األهم هو نشر الوعي المجتمعي 
ما بين المواطنين واألهل، واصحاب المتاجر 

وإبراز مخاطر التدخين على األطفال. 
وأكد المحافظ أبو بكــر أهمية رعاية مثل 
هــذه المبــادرات واألفــكار التــي يقدمهــا 
األطفال والطالب، منوهاً إلى أن ذلك يدلل 
على وجود وعي وإهتمام، وتلمس للمشاكل 
التي تعاني منها بعض المواقع والتجمعات 
الســكانية، مشــيداً بجهــود جمعيــة عنبتا 
النسائية الخيرية والحركة العالمية للدفاع 
عــن األطفــال من خــالل تقديــم المبادرة 
واإلهتمــام بها والعمل على تطبيقها على 

ارض الواقع. 
وقدمت عبد الدائم شرحاً للمحافظ أبو بكر 

عن المبادرة، التي فاز فيها الطلبة من بين 
(5) مناطق على مستوى المحافظة، مشيرةً 
إلــى أن الفريق يتكون من (7) مشــاركين 
من طالب وطالبــات تتلخص مهمتهم في 
نشر التوعية والتواصل مع المجتمع المحلي 
وأصحاب المحال التجارية لمنع بيع السجائر 
لألطفال، إنطالقاً من الخطر والضرر الكبير 

على صحة األطفال وطالب المدارس. 
وعبرت عبد الدايم عن شــكرها وتقديرها 
للمحافــظ أبــو بكر علــى رعايتــه الدائمة 
والمستمرة للمبادرات واألنشطة والفعاليات، 
التي تنفذها جمعية عنبتا النسائية الخيرية، 
مؤكدةً على التعاون والشراكة مع المؤسسة 
الرسمية وجميع المؤسسات والفعاليات على 
مستوى المحافظة وبلدة عنبتا للمساهمة 
فــي خدمة المواطنين ونشــر التوعية عن 
مجمــل المخاطــر التي تواجــه المواطنين 

والمجتمع بشكل عام. 
واســتمع المحافــظ أبــو بكر مــن الطالب 
إلــى  بالمبــادرة  المشــاركين  والطالبــات 
مجموعــة األفــكار واالقتراحــات لتطبيــق 
المبادرة لنشــر التوعية ومنع بيع السجائر 
لمن هم دون سن (18) عاماً، من خالل عمل 
نشرات توعوية وفيلم وثائقي عن التدخين 
ومخاطره، عالوة علــى الزيارات واللقاءات 
مع المجتمع المحلي والبلدية والمؤسســات 

والفعاليات لدعم المبادرة.

الحمد اهللا خالل اللقاء

مشاركون في اللقاء


