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«القدس المفتوحة» تعقد المؤتمر الدولي األول 
حول «التعلم الذكي ودوره في خدمة المجتمع»

 رام اهللا -الحيــاة الجديدة- 
القــدس  جامعــة  نظمــت 
المفتوحــة أمــس، المؤتمر 
الدولــي األول حول «التعلم 
الذكــي ودوره فــي خدمــة 
الهــالل  بمقــر  المجتمــع»، 
األحمر بمدينة البيرة، وعبر 
مع  كونفرنــس)  (الفيديــو 
مكتب نائــب رئيس جامعة 
المفتوحة لشــؤون  القدس 

قطاع غزة.
المؤتمر  افتتاح  في  وشارك 
رئيس مجلس األمناء عدنان 
الجامعة  ورئيــس  ســمارة، 
ورئيــس  عمــرو،  يونــس 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
لجامعــة  ا رئيــس  ئــب  نا
للشــؤون األكاديمية سمير 

النجدي.
وافتتح المؤتمر وزير التربية 
صبــري صيدم، حيث شــدد 
على أن أقصى درجات الذكاء 
الفلســطينيين  حيــاة  فــي 
نجاحهــم فــي البقــاء على 
أرضهم، فالعام 2017م هو 
العــام الذي يصــادف مرور 
(70) عامــاً على التقســيم، 
و(50) عامــاً على النكســة، 
وقال: «نحن أذكياء بالقبض 
علــى جمــر العلــم والحياة 
جــل  أ مــن  ر  واالســتمرا

االنتصار».
وأضاف: «إن جامعة القدس 
المفتوحة لم تترك باباً في 
الوطــن إال وفتحتــه، ولــم 
تتــرك منبــراً إال اعتلته في 
التعليم، فهي مقدمة الحلول 
تقدم  التعليم،  في  الخالقة 
أنموذجــاً عطــراً طيبــاً في 
مجال التعليــم الذكي، بعد 
أن نجحت في تخريج أفضل 
معلمــة فــي العالــم، وهي 

المعلمة حنان الحروب».
شــعبنا  أن  وتابــع: «رغــم 
وللعلــم  للحيــاة  يســعى 
فــإن االحتالل يحــاول قلب 
مناهجنا  باتهــام  الحقيقــة 
بالتحريض وكأننا ال نعيش 
تحت االحتالل الذي يمارس 
أبشــع صــور التحريــض»، 
مشــيراً إلى أن شعبنا يعول 
المســلحين  أبنائــه  علــى 
للتحريض  التصدي  بالعلم 
إلــى  الهــادف  اإلســرائيلي 
وكســره،  شــعبنا  طمــس 
يقــول: «فبعــد أن فشــلت 

ترسانة االحتالل العسكرية، 
التعليم  الســتهداف  توجــه 
وكسره من أجل إنهاء شعبنا 
عليه  والقضاء  الفلسطيني 
ستفشــل  وحتماً  بالجهــل، 

في ذلك».
وشدد صيدم على أن التعليم 
هــو الســالح األمضــى في 
مواجهة الظلــم واالحتالل، 
وقــال: نحــن فــي مؤتمرنا 
الذكــي نقدم نمــاذج نجاح 
فــي التعليم»، مشــيراً إلى 
مــن  تهــدف  ال  الــوزارة  أن 
خالل اهتمامها بالحاســوب 
إلى ترك القلــم»، مبيناً أن 
المنهاج التعليمي إنما يعتمد 
على التكنولوجيا ابتداء من 
الصف الســادس األساسي، 
إلتاحة الفرصة للطلبة في 
المراحل المبكرة للتعبير عن 

ذواتهم كتابة وشفوياً.
إلــى ذلك، قال ســمارة في 
«إن  باالحتفــال:  كلمتــه 
جامعــة القــدس المفتوحة 
فكرة إبداعية ولدت من رحم 
التعليم  لتقديــم  المعانــاة 
ألبنــاء شــعبنا ونجحت في 
مــدار (25)  علــى  التطــور 
عاماً بشــكل غير مسبوق، 
وأصبحت رائدة التعليم في 
الوطن ورائدة التعليم على 

مستوى الوطن العربي».
وبين أن «القدس المفتوحة» 
تقدم التعليم الذكي، وهي 
الجامعة القادرة على تقديمه 
ألنباء شــعبنا، وهي تفتخر 
بقدراتها التكنولوجية. وهذا 
المؤتمــر اليــوم تأكيد على 
وســيرها  الجامعــة  ســعي 
نحو االستفادة من الخبرات 
التكنولوجية العالمية لنقلها 

إلى الداخل الفلسطيني.
الباحثيــن  ســمارة  ودعــا 
لتقديم أبحاث علمية محكمة 
ونشرها في مجالت عالمية، 
مشيراً إلى أهمية استخدام 
وسائل التعليم الحديثة في 

التعليم العالي بفلسطين.
مــن جانبه، قــال عمرو «إن 
للتعلــم  يســعى  اإلنســان 
بشكل دائم، وأدوات التعليم 
عبــر  ومتكاثــرة  متنوعــة 
الزمــن، وقــد ازدادت أدوات 
التعليم في عصرنا الحاضر 
الكثيريــن  أن  درجــة  إلــى 
 . اســتخدامها يتقنــون  ال 

وجامعــة القدس المفتوحة 
تعلم  مرحلــة  اليــوم  تبــدأ 
جديدة هــي التعلم الذكي، 
وهناك وسائط متقدمة جداً 
وضعــت بين أيدينــا لتلقي 
العلم باالعتمــاد على هذه 
األجهــزة التي تضــع الدنيا 
بأسرها، علماً ومعرفة، بين 
أيــدي الطلبة فــي تدفقات 
لحزم هائلة من المعلومات 

تصلهم باستمرار».
تجاوزنــا  وأضــاف «اليــوم 
وحكايــة  الصــف،  حكايــة 
التعليم الفردي، واألســتاذ، 
ضــرورة  إلــى  والتلقيــن، 
المعلومات  بهذه  االضطالع 
الهائلــة المتدفقة من خالل 
المتقدمــة  األجهــزة  هــذه 
المتطورة، بحيث نســتطيع 
فــرد أو كل  القــول إن كل 
جماعة تريــد أن تتقدم في 
ميــدان من مياديــن العلوم 
ما عليها إال االطالع والتلقي 

من الوسائل الذكية».
وبين عمرو «أن للوســائط 
اإللكترونية سلبيات أدت بنا 
إلى االســتغناء عــن الكتاب 
النصــي، ومــا نخشــاه هنا 
أن نفقــد القلــم كما فقدنا 
جداً،  خطيــر  وهذا  الكتــاب 
خاصــة أننــا بدأنــا نالحظ 
فــي النشء الجديــد ضعفاً 
شديداً في التعبير والكتابة، 
حتى إن بعــض األطفال ال 
بالقلم،  اإلمساك  يحسنون 
لذلك علينا أن نحافظ على 
والقلــم تزامناً مع  الكتــاب 
االهتمــام بوســائل التعلم 

الذكي».
إلــى ذلــك، رحــب النجــدي 
المؤتمــر،  فــي  بالحضــور 
وقال إن فكرة عقد المؤتمر 
نبعت من االهتمام المتزايد 
الذكية  التكنولوجيا  بإدخال 
التعليميــة.  العمليــة  فــي 
ومن خالل جلسات المؤتمر 
ألقي الضوء على السياسات 
واالســتراتيجية  التنظيمية 
الذكــي  للتعلــم  الوطنيــة 
وإيضاح  التعليــم،  ورقمنة 
بيئة التعلم الذكي في تلبية 
االحتياجات  ذوي  متطلبــات 
القاطنين  والطلبة  الخاصة 
فــي المناطــق المهمشــة، 
التطــرق  جــرى  وكذلــك 
األمثــل  االســتخدام  إلــى 

للتكنولوجيا.
 وأوضح النجــدي أنه تقدم 
للمؤتمــر- منذ اإلعالن عن 
قبول أوراق بحثية- العديد 
مــن الملخصــات العلميــة، 
وبعــد ذلك اختــارت اللجنة 
المشــرفة عليه (46) ورقة 
علميــة قدمت مــن مختلف 
دول العالم (6 دول أجنبية، 
و4 دول عربية)، وقد شارك 
فــي تحكيــم األوراق لجنة 
علميــة مكونــة مــن (33) 
مختصــاً من (7) دول، وبعد 
ذلــك جــرى اختيــار أفضل 
(12) ورقة منها لتعرض في 

جلسات المؤتمر.
ولفــت النجــدي أنــه عقب 
عقــد  ســيجري  المؤتمــر 
ورشتي عمل متخصصتين 
بمشاركة الباحثين القادمين 

وســيتم  فلســطين،  إلــى 
الجامعــة  أســاتذة  دعــوة 
فــي  للمشــاركة  وطلبتهــا 
الورشــتين من أجــل إغناء 
خبراتهم في هــذا المجال. 
فالورشــة األولى ستتحدث 
التعليــم  تكنولوجيــا  عــن 
النقال،  الهاتف  باســتخدام 
البروفيسور  عليها  ويشرف 
وســتعقد  تاكســلر،  جــون 
هذه الورشة بشراكة ودعم 
من الحاضنة الفلســطينية 
لمعلومــات  ا لتكنولوجيــا 
(بكتــي). والورشــة الثانية 
البحــث  بمشــاريع  تتعلــق 
العلمي األوروبية للدكتورة 
ماريــا فرنكلي القادمة من 
اليونــان وتعمــل حالياً في 

بريطانيا.
متحدثين  المؤتمــر  وضــم 
جــون   : همــا رئيســيين 
تراكسلر الخبير في التعليم 
النقال  الجهــاز  باســتخدام 
ولفرهامبتون  جامعــة  من 
بالمملكــة المتحــدة، وعبد 
الفضيــل بينانــي الرئيس 
العالمية  للمنظمة  الفخري 
للفضاء الرقمي المفتوح من 
.«e-Omed أجل المتوسط

لجلســة  ا ت  عقــد و
سياســة  بعنــوان:  األولــى 
لتعلــم  ا تيجيات  ا ســتر ا و
الذكي، فيما حملت الجلسة 
الثانية عنوان: «بيئة التعلم 
أدوات  وتوظيــف  الذكــي 
في  قدمت  بينمــا  التعلم»، 
مجموعة  الثالثــة  الجلســة 

من قصص النجاح.

«التربية» تكرم موظفاتها 
بمناسبة يومي المرأة واألم

رام اهللا- الحياة الجديدة- كرمت وزارة التربية 
والتعليــم العالي امس، موظفاتها بمناســبة 
يومي المرأة العالمي واألم، خالل حفل نظمته 
في مقرها؛ بمشــاركة وزير التربية والتعليم 
العالــي د. صبري صيــدم، والوكيل د. بصري 
صالح، ورئيس وحــدة النوع االجتماعي خلود 
ناصــر، ومدير عام العالقــات الدولية والعامة 
نديــم ســامي، وأمين ســر المكتــب الحركي 
للــوزارة صادق الخضور، وعدد من المديرين 

والموظفات المكرمات واألسرة التربوية.
وأكــد صيــدم أن المناســبة تدلــل على روح 
الوفاء األصيل للمرأة واألم الفلســطينية في 
كافة الميادين، معبراً عن اعتزازه بدور جميع 
العامالت في السلك التربوي وحرصهن على 
تنشــئة جيل فلسطيني قوي متسلح باإلرادة 

والعزيمة.
وأثنــى صيدم في كلمته على اإلنجازات التي 
حققتها المرأة الفلسطينية ونضالها جنباً إلى 
جنب الرجل، مؤكداً أن الوزارة ســتواصل بذل 
كل جهد مستطاع من أجل مساندة موظفاتها 
وتعزيز حضورهن في كافــة المواقع، معبراً 
عن شــكره وامتنانه لوحدة النوع االجتماعي 

على كل الجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز 
غاياتها في المنظومة التربوية. 

بدورها، أشــادت ناصر بدور المرأة التي كانت 
شــريكاً في تأســيس وزارة التربية والتعليم 
العالي وأســهمت في بنائها وتطوير برامجها 
واســتحقت التكريــم على كل ذلــك، معربةً 
عن شــكرها للقيادة التربوية ممثلة بالوزير 
صيــدم على هذه اللفتة التــي تضمنت أيضاً 
تكريــم الموظفات المتقاعدات وهن: ســعاد 
القدومي، وريما الكيالني، وإلهام عبد القادر، 
ونهاد أبو غزالة، ورشــا عمر، وريما ســالمة، 

وابتسام حمودة. 
مــن جهته، أبدى الخضور اعتزازه بما تواصل 
المرأة الفلســطينية من القيام بــأدوار تؤكد 
الدور الطليعي لها، معلنا أن األســبوع القادم 
سيشهد االعالن عن جوائز األم المربية التي 
أعلن عنها الوزير العام الماضي، شاكراً وحدة 

النوع االجتماعي على تنظيم هذه الفعالية.
وفي نهاية الحفــل، الذي تضمن عدة فقرات 
فنيــة وتراثية إبداعية، تم توزيع الهدايا على 
جميع الموظفات، باإلضافة إلى هدايا رمزية 

لآلذنات العامالت في الوزارة.

احتفاال باليوم العالمي لمتالزمة داون

«جمعية الرحيم» و»بلدية البيرة» 
تفتتحان معرضا لألشغال اليدوية

البيــرة– الحيــاة الجديــدة– نائل موســى- أحيت 
جمعية الرحيم بالشــراكة مع بلديــة البيرة، اليوم 
العالمي لمتالزمة داون، بمعرض لألشغال اليدوية 
والتقليدية افتتح  تحــت عنوان «انا منكم ومكاني 
بينكم» عشــيه االحتفال باليــوم الذي يصادف 21 

آذار من كل عام.
وتشــارك في المعرض الذي افتتح أبوابه للجمهور 
أمس، ويستمر حتى  مساء اليوم،  في مركز البيرة 
الثقافي، 17 مؤسســة نســوية ومشــاركة فردية، 
بمنتجات يدوية وتقليدية متنوعة تتوزع بين الورود 
واإلكسســوارات ومواد تجميل، وتحف، ومطرزات، 
وأطعمــة وحلويات، قابلة أيضــا لتكون هدايا بعيد 
األم.   وتنظم المعرض «خرزة» لألشــغال اليدوية 
بإدارة هيا حامد في إطار تمكين المرأة بإتاحة نافذة 
لتسويق منتجاتها، ودعما لذوي متالزمة دوان الذين 

سيذهب ريع المعرض لهم.
وبغياب رقم وطني رســمي، تقــدر جمعية الرحيم 
«أصدقــاء متالزمة داون» عــدد األطفال ذوي هذه 
المتالزمــة بيــن 3000 الــى 3500 غالبــا ما تكون 
العنايــة بهم ملقاة علــى عواتــق عوائلهم بغياب 
الجمعيات الرســمية واألهليــة المتخصصة. وبين 
مناســبات عظيمــة تحل في 21 آذار بمــا فيها عيد 
االم، وذكرى معركة الكرامة، وحلول الربيع، تكافح 
جمعية الرحيم في البيرة إليجاد متسع الحياء اليوم 
العالمــي لمتالزمــة داون، بمــا يمكن من تســليط 

الضوء على معاناة واحتياجات هذه الفئة.
 وتعتبــر جمعيــة الرحيــم االولى، وربمــا، الوحيدة 
المتخصصة والمرخصة من وزارة الداخلية في هذا 
المجال في الضفة، بعد ان انطلقت بمبادرة أهالي 
األطفال ذوي متالزمة داون، بهدف تأهيل وتدريب 

األطفال ودعم أسرهم لرعاية أطفالهم.
 واعتبــر حيــدر أبو مخــو مدير الجمعيــة المعرض 
باكورة نشــاطات أخرى إلحياء هــذا اليوم الذي كاد 
يكون منسيا في األراضي الفلسطينية بغياب جهة 
رســمية او أهليــة  ترعــى الذين يعانــون من هذه 
المتالزمــة او تقدم لهم وألســرهم الــالزم وحتى 
غيــاب الرقم الرســمي. وأعلنــت الجمعيــة العامة 
لألمــم المتحــدة عــام 2011، 21 آذار يومــا عالميا 

لمتالزمــة داون يحتفل به ســنويا اعتبارا من عام 
2012 . ودعت الدول األعضاء ومؤسســات منظومة 
األمــم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية األخرى 
 والمجتمــع المدنــي، بما فــي ذلــك المنظمات غير 
الحكوميــة والقطاع الخاص، إلــى االحتفال باليوم 
بطريقة مناســبة لتوعية الجمهور بمتالزمة داون. 
ودعما ألولئك الذين يعيشــون ويعملون معهم في 
جميع أنحاء العالم.  وحدد اليوم استنادا الى التفسير 
العلمــي حيث متالزمة داون هي حالة جينية ناجمة 
عن زيادة اضافية في مادة الكروموســوم الصبغي 
21 الــذي يــؤدي إلــى اإلعاقة الذهنيــة، و%95 من 
الحاالت ناجمة عما يعرف بالتثلث الحادي والعشرين، 
وفيه يتكرر الصبغي 21 ثالث مرات بدال من مرتين 
ليكون عــدد الصبغيات 47 بدال من 46 صبغي في 

كل خلية.
 وتقــدم جمعيــة الرحيم خدماتهــا االن لـ 25 طفال 
وطفلة من وســط الضفة، ولمواجهــة االحتياجات 
عملت علــى تطوير قدرات متطوعات من طولكرم 
وسلفيت وسلواد، ضمن برنامج «بورتج» المنزلي 
للتدخل المبكر لتثقيف أمهات األطفال في مناطقهن.

ويقــول ابو مخــو ان أطفال متالزمــة داون بحاجة 
إلى رعايــة وخدمات خاصة، وبوجــود قصور كمي 
ونوعي في الخدمــات المتوفرة، برزت الحاجة لدى 
مجموعة من األهالي والمهتمين لتأسيس جمعيةـ 
إذ يحتاج األشــخاص ذوي المتالزمة للتدخل المبكر 
ولبرامج متخصصة في التعليم والتأهيل لدمجهم 

في المجتمع  اعضاء فاعلين على قدم المساواة.
ويقــدر عــدد المصابيــن بمتالزمــة داون بيــن 1 
فــي 1000 فيما ترتفع النســبة مع تقــدم االم في 
العمــر  وتزيد النســبة  الــى 1 فــي 800 بعمر 35 
والــى  1 الــى 700 بعمر االربعيــن ما يعني  معدل 
1 الــى 770 فــي االراضــي الفلســطينية. وذلــك 
يشــير إلى وجود نحو ثالثة الى خمســة آالف حالة 
فــي األراضــي الفلســطينية المحتلة اســتنادا إلى 
تقديرات المؤسســات الدوليــة المختصة، علما بأن 
نســبة اإلعاقات في فلسطين هي األعلى بين دول 
اإلقليم بحســب اإلحصائيات الدولية والمحلية التي 

وثّقها الجهاز المركزي لإلحصاء.

القدس المحتلة: «الحياة للثقافة والفنون» يقيم بازارا لمناسبة يوم األم
القدس المحتلة- الحياة الجديدة- دياال جويحان- 
افتتــح مركز الحيــاة للثقافة والفنــون، أمس، 
بــازار يــوم األم الخيــري، والذي يســتمر حتى 
مســاء اليوم، بمشــاركة 18 ســيدة مقدسية، 
لعرض منتوجات يدوية منها الحلويات بأنواعها 
والمطــرزات،  واالكسســوارات  المختلفــة، 
والصابون، والكورشيه (مالبس مصنوعة من 

الصوف).
وقال صــالح زحيكة مدير مركز الحياة للثقافة 
والفنون ان القدس تفتقر للمعارض التي تهتم 
بالمــرأة وجهودهــا، وأن المركز يعمل من أجل 
النهوض بالمرأة الفلسطينية في مدينة القدس 

ودعمها، من خالل إبراز مواهبها وانتاجها.
وأضــاف زحيكة لـ «الحياة الجديــدة» ان الهدف 
مــن المعرض الســابع الذي يقام فــي المركز 
تمكيــن المــرأة مــن مواجهــة ظــروف الحيــاة 
االقتصاديــة الصعبة، حتى تشــارك في اعالة 

اسرتها ومجتمعها.
وأشــار إلى أن اليوم سيشــهد احتفــاال مركزيا 
لمناســبة يوم األم ، ويتخلله سحب العديد من 
الجوائز القيمــة والفقرات والزوايــا المتنوعة، 

حيث هنأ امهات الشهداء والجرحى واالسرى. 
بدورها قالت الحاجة أم أمجد احدى المشاركات 
في زاوية الصوف والكورشيه، انها تعلمت مهنة 
الصوف والكورشــيه منذ صغرها، فيما توقفت 
عن العمل النشــغالها بأمور أســرتها وأبنائها، 
وعندما بقيت وحدها فــي منزلها عادت تتعلم 

عمل الصوف من خالل دورات تعليمية.
وأضافت لـــ «الحياة الجديدة» «شــاركت اليوم 
الــى جانب ســيدات القــدس البــراز مواهبتي 
والتأكيــد علــى مهنة الصوف التــي اندثرت مع 

تنوع االقشمة في الوقت الحاضر».
وأوضحــت، «في الماضي كانت من اساســيات 
تجهيز مالبس المولــود الجديد مالبس صوف 
متنوعة، أما في الوقت الحاضر فقلة قليلة من 

العائالت مستمرة في هذه العادات».
أما الســيدة لبنى الشعراوي، احدى المشاركات 
فــي تصميــم المناســبات» تقــول لـــ» الحياة 
الجديدة» « بدأت العمل في تنسيق الزهور منذ 
27 عاماً كموهبة وتم ايقافها لفترة من الزمن، 
وبعد ذلك بدأت بإبراز هدايا المناسبات والكتابة 

على الزجاج حسب المناسبة».

تضيف، « في الماضي كانت عملية التســويق 
أكثر صعوبة، وتقتصر على المعارف واالقارب 
والتســويق الشــخصي، ومــع انتشــار تواصل 
االجتماعــي « الفيــس بــوك» بدأت بتســويق 
المنتوجات اليدوية عبــر صفحة خاصة، أصبح 

لدى زبائن».
أوضحت، أن المعارض فرصه اضافية للزبائن 
البــراز المنتوج حســب المناســبات، مثال اليوم 
نحتفل بيوم االم، فخصصت المنتج برسم على 

الزجاج بعد ان قمت بالتصاميم الالزمة».
 بدورها، قالت الســيدة لبنى القواســمة احدى 
المشاركات في التطريز الفلسطيني لـ» الحياة 
الجديــدة» فــي المعرض يؤكد علــى ان المرأة 
المقدســية قادرة على ابراز مواهبها باالشغال 
اليدويــة والتطريز، والتميز في االنتاج في ظل 
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي تمر بها 

المدينة.
أما الســيدة رغــدة دويــك، المشــاركة بزاوية 
حلويات فتقول لـ» الحياة الجديدة» «مشاركتي 
بتقديــم حلويــات منوعــة لكافــة المناســبات 

لالهتمام بدور المراة وعملها وإبراز مواهبها.

بلدية غزة تحتفل بيوم المدينة العربية
غــزة- الحياة الجديــدة- أحيت بلدية غــزة، يوم المدينة 
العربية الذي يوافق الخامس عشــر مــن آذار، وذلك في 
الذكرى الـ 50 لتأســيس منظمة المدن العربية في دولة 
الكويت. وازدان مبنى البلدية الرئيس ومركز رشاد الشوا 
الثقافــي، بالعلــم الفلســطيني ورايــات ويافطات ترمز 
للمنظمة، احتفاالً بهذه المناســبة التي حملت هذا العام 
شعار «منظمة المدن العربية: 50 عاما على خدمة المدن 

على طريق النمو المستدام».
وتأسســت المنظمة عام 1967، ومقرهــا دولة الكويت، 
وهي منظمة غير حكومية متخصصة في شؤون المدن 
والبلديات، وتهدف إلى تطوير المدن العربية ورفع مكانتها 
فــي مجاالت التنمية الشــاملة، بالتعاون مع البلديات في 
العالم العربي.  وهنأ رئيس البلدية م. نزار حجازي، في 

كلمة له بهذه المناســبة، منظمة المدن العربية وأمينها 
العام م. أحمد حمد الصبيح، بـ»اليوبيل الذهبي»، متمنيا 
للمنظمة ولكافة المــدن العربية دوام التقدم واالزدهار 
واالســتقرار واألمــان. وقال م. حجــازي: إن «مدينة غزة 
ممثلــة في بلديتهــا، تتحدى في هذا العــام، ككل عام، 
الظــروف الصعبة وتحتفل بيوم المدينة العربية، لتؤكد 
للعالم أجمع أنها تستحق الحياة». وأهاب بالمدن العربية 
كافــة للعمــل جنبا إلى جنب مع بلديــة غزة لرفع الظلم 
الواقع عليها ومساندتها في تحقيق تنمية مستدامة تلبي 
احتياجــات المواطنين، مؤكدا أن مدينة غزة ومجلســها 
البلدي يسعيان بكل جهدهما على االستمرار في مسيرة 
التطور والبناء حتى تحقيق بيئة نظيفة وخدمات أفضل 
للمواطــن وتنميــة مســتدامة تحقــق ديمومــة التقدم 

واالزدهار.
بدوره؛ قال م. الصبيح: «إن ما وصلت إليه منظمة المدن 
العربية، وما حققته من إنجازات ســيظل عالمة مضيئة 
في واقعنا العربي المعاصر، ففي 15 آذار 1967 نشــأت 
وانطلقــت مــن الكويت منظمــة عربيــة إقليمية لتكون 
بيتــا يجمع المدن والبلديات العربيــة لتتدارس حاضرها 
وأوضاعها ومستقبلها من أجل نموها وازدهارها وخدمة 
ســاكنيها». وبين في كلمته بهذه المناسبة، أن االحتفال 
هــذا العام «يأتي في ذكرى تأســيس المنظمة ليختصر 
مســيرة طويلــة فــي العمل والنشــاط لخدمــة المدينة 
العربية, ويدل على أن ما تحقق في الكويت قبل خمسين 
عاما كان بفعل أيد وعقول مبدعة عملت من أجل المدينة 

العربية وساكنيها».

رام اهللا: «قامات» تعقد اجتماعها األول 
رام اهللا- الحياة الجديدة- عقدت مؤسسة 
«قامات لتوثيق النضال الفلســطيني»، 
اجتماعهــا األول بعــد اســتكمال كافــة 
إجراءات التســجيل فــي وزارة الداخلية 

كهيئة أهلية.
 وجــرى خــالل االجتماع، انتخــاب أنس 
األسطة رئيساً لمجلس اإلدارة، وعبد اهللا 
معطان نائباً للرئيس، وثائر ثابت أميناً 
للســر، وأحمد صبيح أمينــاً للصندوق، 
باإلضافة إلى أعضاء المجلس المؤسسين 
والذين تســلموا لجان المؤسسة وهم: 
نداء المصــري، اللجنة القانونية، وآمنة 
الدرابيع، اللجنة اإلعالمية، ومنتصر أبو 

الهيجــا، اللجنة الفنيــة، وأحمد أبو زيد، 
اللجنة االجتماعية، وعمر ســمري، لجنة 

المتابعة والتنسيق الداخلي.
وتضمن االجتماع تحديد اللجان المكلفة 
الراهنة النتاج  والتحضيــرات  بالعمــل، 
الفيلم الوثائقي األول الذي يوثق حكاية 
«قامة» من قامات النضال، والبحث في 
الخطط والفعاليات التي سيتم تنفيذها، 
وســبل تعزيــز التواصل والتشــبيك مع 
الجهات والمؤسسات الشريكة، وتأسيس 
مجلس استشــاري للمؤسسة سيتكون 
من عــدة شــخصات وطنية وسياســية 

وأكاديمية ورجال دين وأعمال.


