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سفارة فلسطين لدى جنوب افريقيا و «شؤون االسرى» تنعيان المناضل أحمد كاثرادا
رام اهللا- الحياة الجديدة- نعت سفارة 
فلسطين لدى جنوب افريقيا، وهيئة 
المناضل  والمحررين  األسرى  شؤون 
الجنوب افريقي أحمــد كاثرادا، الذي 
وافتــه المنيــة أمس في مستشــفى 
دونالد غوردون في جوهانسبرغ عن 

عمر يناهز 87 عاما.
المناضل كاثرادا أحــد القادة العظام 
الذين أفنــوا حياتهم من أجل الحرية 
والسالم والعدل ضد الفصل العنصري 
في جنــوب افريقيا، ورفيــق الزعيم 
التاريخي نيلسون مانديال في معتقل 
روبن آيالند ومستشاره الخاص أثناء 

فترة حكمه كرئيس للبالد.
عــن  بــة  نيا لســفارة  ا وتقدمــت 
الرئيــس محمــود عبــاس، وأعضــاء 
اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
والحكومــة وكافــة أبناء شــعبنا في 
الداخل والشتات، بأسمى آيات التعازي 

والمواســاة إلى الرئيس جاكوب زوما 
والحكومة والشعب الجنوب االفريقي 
الصديــق، وحــزب المؤتمــر الوطني 
واالفريقي الحاكم، الذي انتصر على 

االبارتهايد البغيض.
وقالت الخارجية في بيانها: إن شعبنا 
الــذي مــا زال يعانــي مــن االحتالل 
لعنصريــة  ا و لظلــم  وا لبغيــض  ا
االســرائيلية، يقدر عاليا الدور القوي 
والمميــز الــذي لعبــه أحمــد كاثرادا 
لدعــم حريــة االســرى والمعتقليــن 
حملة  إطالق  خاصة  الفلســطينيين، 
الحرية لألخ المناضل مروان البرغوثي 
وكافة المعتقلين واالسرى عام 2013 
مــن زنزانــة القائــد الكبير نلســون 

مانديال.
األســرى  شــؤون  هيئــة  ونعــت 
والمحررين، ممثلة برئيســها عيسى 
قراقــع وكافــة موظفيهــا، المناضل 

أحمد كاترادا، وتقدمت الهيئة بخالص 
جمهورية  إلــى  والمواســاة  التعــازي 
جنــوب أفريقيــا الصديقــة حكومــة 
وشــعباً وإلــى أحــرار العالــم وعائلة 
المناضل كاترادا، بوفاة أحد أبرز قادة 
الكفاح ضــد نظام الفصل العنصري 
في جنــوب أفريقيا ورفيق نيلســون 

مانديال في سجنه.
وقالــت الهيئة: إن المناضــل كاترادا، 
لم يتخل يوما عن دعمه ومســاندته 
لقضيتنــا الفلســطينية بشــكل عام 
للمعتقليــن  ندته  ومســا ودعمــه 
الفلســطينيين في ســجون االحتالل 
االسرائيلي بشــكل خاص، وكان أحد 
المحتضنيــن والراعيــن األساســيين 
للحملة الدولية  إلطالق ســراح القائد 
مروان البرغوثي من سجون االحتالل، 
التــي أطلقت من ســجن روبن ايالند 
ومن زنزانة المناضل األممي نيلسون 

قــال  وحينهــا  عــام 2013،  مانديــال 
كاتــرادا: «كان يجب علينــا ان نطلق 
الحملة في اليوم األول العتقال مروان، 
ولكننا نعرف اآلن طريقنا الى العالم».

وقال قراقــع: «كان كاتــرادا، مدافعا 
من الطراز الرفيع عن حقوق االسرى 
الفلســطينيين وحقهم فــي التحرر، 
وكان شــريكا حقيقا في الســير جنبا 
الى جنب مع الشعب الفلسطيني على 
كافــة المســتويات من أجــل أن ينال 

األسرى الفلسطينيون حريتهم.
يذكر أن المناضل أحمد كاترادا، الذى 
عرف بلقب «كاثي»، تحرر عام 1989 
من الســجن، بعــد أن قضى 26 عاما 
في سجون الفصل العنصري، وعندما 
انتخب نيلســون مانديــال عام 1994 
رئيســا لجنوب افريقيا قــام بتعيينه 
نائبا ومستشارا له حتى نهاية مرحلته 

االنتخابية عام 1999.

أعلنت نتائج مسابقة اللوحة األدائية وتسلمت مشروع صيانة مدرسة في دير بلوط

«التربية» تختتم ورشة حول التخطيط للطوارئ والحد من المخاطر
رام اهللا- الحياة الجديدة- اختتمت وزارة التربية 
والتعليم العالي من خالل اإلدارة العامة للمتابعة 
الميدانيــة، ورشــة حول بناء القــدرات في إعداد 
خطــة الطوارئ على مســتوى الــوزارة وإداراتها 

العامة ومديرياتها.
وتضمنت الورشــة التي عقــدت على مدار ثالثة 
أيــام فــي رام اهللا، عــدة محــاور وقضايــا حول 
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي، والكوارث الطبيعية 
والبشــرية وآليــات التعامل واإلجــراءات الالزمة 
للتعامل معها أو السيطرة عليها، واتخاذ البدائل 
وتوفيرها حســب الحالة؛ من أجل سالمة الطلبة 
والحفاظ عليهم وحمايتهم وضمان إيجاد وسائل 
تمويل كافية؛ لتوفير كافــة االحتياجات الالزمة 

عند حدوث أي حالة.
ودعــا وكيــل الــوزارة بصري صالــح لتوفير كل 
السبل لالستثمار في المستقبل، ويجب مواجهة 
العراقيــل ونعــرف كيف أن نهيــئ نظاما تربويا 
نســتطيع تذليــل العقبات ودعم المهــارات التي 
يقدمها طلبتنا وخطط الرقمنة وتحسين التعليم 

وغيرها.
وأكد مستشــار التعليم في حــاالت الطوارئ في 
منظمــة اليونيســيف محمــد القبج أن الورشــة 
بجميع أفرادها شكلوا خلية واحدة لتشكيل خطة 
الطوارئ، وأن دور المديريات محوري ورئيســي 
ألنهــا أقرب وأســرع فــي تتبع ما يجــري في أي 
مدرسة أو المديرية نفسها، وبالتالي يحب عمل 
خطــة طوارئ وعمل ســيناريوهات أو تصورات، 
وبالتالــي يجــب البحث والمتابعــة والتواصل مع 
الدول المانحة والشــركاء التــي تدعم المدارس 

والمديريات بكافة احتياجها الالزمة.
ودعا القبج إلى إجراء مسح كامل وشامل للمدارس 
قبــل البــدء بــأي عمل حيــث يتم تحديــد حاالت 
الطوارئ من أجل حل األزمة بطريقة آمنة، تشمل 

كافة األقســام في المديريات حتى يكون المسح 
أشــمل وأوضح، وتوزيــع األدوار وعمل كل حالة 
من خالل (الدفاع المدني، والبلديات، واإلســعاف، 
والمجتمع المحلي، واألمن الوطني، واالتصاالت.

وقــال الخبير الدولي مصطفى تــاج الدين: «إنه 
موجود لخدمة فلســطين نظرا ألهميتها وإليجاد 
خطــة معا من ضمنها بناء القــدرات، واليوم نبدأ 
مرحلة جديــدة وهو األعداد الوطني لبناء الخطة 
والضفــة والقدس، وبعدها يجــب أن نأخذ بعين 
االعتبار غزة، وكذلك إيجاد غرفة عمليات مجهزة 
للتواصــل والمتابعة المنظمة والمنســقة ضمن 

المسؤولين عن إدارة هذه الخطة»
وانبثــق عن الورشــة تشــكيل 8 لجــان اختصت 
بمناقشــة ووضع تصورات وسيناريوهات شاملة 
ومتكاملة تســتطيع بناء خطة الطوارئ من حيث 
التنبؤ بها والتعامل معها ورصد وتوفير احتياجاتها 
حسب كل منطقة أو مدرسة أو نوع الحالة ضمن 
عمــل مشــترك كامــل الجهوزيــة، واالســتعداد 
بالتعاون مع الشركاء والمانحين والمجتمع المحلي 

وأولياء األمور وإيجاد البدائل الالزمة ضمن عمل 
منظم متماســك مــن دون إربــاك أو عمل فردي 
ضمن عمل الفريق الواحد، بالتنســيق والمتابعة 
بما يضمن ســالمة أومن الطالب أو سير العملية 
التعليمية بالشكل الســليم وتخفيض األعباء أو 

منع وقوع األزمة أو الحالة.
وشارك في الورشة ممثلون عن عدة إدارات عامة 
من الوزارة ورؤســاء أقسام من المديريات ضمن 
احتياجــات عمل الخطة من إرشــاد وصحة وأبنية 
مدرســية والمتابعة الميدانية والنوع االجتماعي، 
التــي قد يكون ضمــن اختصاصاتها في التعامل 

مع أية حالة.
وأعلنت الوزارة أمس نتائج مسابقة أفضل لوحة 
أدائية موسيقية والمسرح المدرسي بعد تصفيات 

جرت على مستوى مديرياتها.
وأكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، 
متابعته الحثيثة لهذه المســابقات التي تأتي في 
إطــار إبراز المواهب الطالبية وتنميتها وصقلها، 
مشــدداً على الحرص الذي توليه الوزارة؛ لتبني 

مثل هــذه المواهب واحتضانهــا، والتركيز على 
النشاطات الالمنهجية وتكريس نهج ينتصر لروح 

اإلبداع والتميز.
وأشــار مدير عام النشاطات الطالبية في الوزارة 
صــادق الخضور إلى أن الوزارة وعبر النشــاطات 
الطالبية تواصــل اإلعداد ليومين ثقافيين األول 
يــوم المســرح بتاريــخ 2017/4/5 على مســرح 
القصبة - رام اهللا، في حين سيكون اليوم الثاني 
مخصصاً للشعر والموسيقى بتاريخ 2017/4/13 

على مسرح الهالل األحمر بالبيرة.
وفي مســابقة اللوحــة األدائية حصلــت مديرية 
ســلفيت علــى المركز األول، وبيــت لحم المركز 
الثاني، في حين تقاسمت مديريتا نابلس والقدس 
المركز الثالث، وأشادت اللجنة بإبداع مديرية رام 
اهللا والبيرة في أفضل زي تراثي، ومديرية الخليل 
كأفضــل فرقــة دبكــة، ومديرية شــمال الخليل 
كأفضل كورال، ومديرية قلقيلية بأفضل عرض 

أدائي، ومديرية يطا بأفضل مظهر عام.
وفي مســابقة المسرح المدرسي: «فئة الذكور» 

حصلــت مديرية طولكــرم على المركــز األول- 
مدرسة ذكور عبد الرحيم الحاج، وحصلت مديرية 
القدس على المركز الثاني- مدرسة ذكور الفجر 
الجديد النموذجيــة، وحصلت على المركز الثالث 
مديرية شــمال الخليل - مدرســة ذكور عبد اهللا 
بن مســعود، أما «فئة اإلنــاث» فقد حصلت على 
المركز األول مديرية قلقيلية - مدرسة بنات حبلة 
الثانويــة، وحصلت على المركز الثاني – مديرية 
أريحا -مدرســة بنات أريحا األساســية، وحصلت 
علــى المركز الثالث مديرية يطا - مدرســة بنات 

يطا الثانوية.
وقام بتحكيم المسابقات لجان متخصصة تألفت 
من: لجنة تحكيم اللوحة األدائية: ناصر األســمر 
- جامعة النجاح، منذر الراعي- مؤسسة صابرين 
للتطوير الفني،  أنس أبو عون ونورا بكر- فرقة 
الفنــون الشــعبية، وأشــرف عليها رئيس قســم 
النشاط الموسيقي في الوزارة إيمان األحمد، أما 
لجنــة تحكيم المســرح تكونت مــن: غنام صابر 
غنام - وميســون زريق، وبترا البرغوثي وأشرف 
عليها رئيس قسم الفنون التشكيلية والتعبيرية 

في الوزارة رياض صوالحة.
وتســلمت وزارة التربيــة والتعليــم العالي أمس 
مشروع صيانة مدرسة ذكور دير بلوط األساسية 

في مديرية سلفيت.
وأوضحــت الوزارة، فــي بيان: أنه تــم من خالل 
المشــروع صيانة كافة الغرف الصفية واإلدارية، 
إضافــة إلى بنــاء وحــدة صحية وتجهيــز مختبر 

حاسوب ومقصف وتأهيل ساحات المدرسة.
ويعتبــر المشــروع أحــد المشــاريع الممولة من 
برنامــج ســلة التمويل المشــترك لدعــم قطاع 
التعليم في فلســطين (JFA)، الذي تشترك فيه 
كل مــن ألمانيــا، وفنلنــدا، وإيرلنــدا، والنرويج، 

وبلجيكا، بتكلفة 289 ألف دوالر.

مشاركون في الورشة.

وقعت مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة مذكرة تفاهم

«القدس المفتوحة» و «اإلحصاء» يختتمان دورة إحصائية
رام اهللا- الحياة الجديدة- احتفل مركز 
/وعمــادة البحــث العلمي فــي جامعة 
القدس المفتوحة، بالشراكة مع الجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني أمس 
بتخريج المشاركين في دورة تدريبية 
حــول «إعداد البيانات وقــراءة األرقام 

اإلحصائية».
ونظــم حفــل التخريج بحضــور أ. د. 
يونس عمرو رئيس الجامعة، والوزيرة 
عــال عوض رئيــس الجهــاز المركزي 
لإلحصاء الفلســطيني، وأ. د. ســمير 
النجدي نائب رئيس الجامعة للشؤون 
األكاديمية، ومساعدي رئيس الجامعة، 
وعمــداء الكليــات، ومديــري الدوائر، 
وطاقم التدريــب من الجهاز المركزي 

لإلحصاء.
وقال عمــرو: «إن اإلحصــاء المركزي 
يبــذل جهدا في تدريب عدد من أفراد 
الجامعة في قراءة التقارير اإلحصائية؛ 
فاإلحصاء من األمور المهمة في حياتنا 
المتقلبــة تحــت االحتــالل، فهــو من 
ركائز التخطيط االســتراتيجي المهم 
ألي مؤسســة أو دولــة أو قطــاع مــن 
القطاعات، وحتى األفراد يهمهم أيضا 
علم اإلحصاء». مشددا على أن جامعة 
القدس المفتوحة بكل قطاعاتها على 
اســتعداد للتعاون مع الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني في عمله الدؤوب 

لخدمة أبناء شعبنا.
لجامعــات  ا «إن  عــوض:  لــت  وقا
ســي  سا أ ن  مكــو لفلســطينية  ا
اإلحصائــي  النظــام  مكونــات  مــن 
الفلسطيني، وتشكل البيئة الحاضنة 
للنظام اإلحصائي، وتم توقيع اتفاقية 
تعاون بيــن الجهاز المركزي لإلحصاء 
و»القدس المفتوحة» لتعزيز التعاون 
في الدراســات األكاديمية المســتندة 
إلى البيانــات اإلحصائية ورفع قدرات 
الباحثيــن، ويأخذ التعاون أوجها عدة، 
منهــا: التدريب علــى كتابــة البيانات 
والتقاريــر اإلحصائية، والتدريب على 

تقديم محاضــرات إحصائية، وغيرها 
من سبل التعاون».

وأكد أ. د. حســني عوض: «أن الدورة 
تأتــي فــي إطــار اتفاقية التعــاون ما 
بيــن مركز اإلحصــاء وجامعة القدس 
المفتوحــة، ومثلــت أنموذجــا رياديا 
وعمليا للتعــاون وتبادل الخبرات بين 
القطــاع العــام والجامعــة. وتضمــن 
محتــوى الــدورة آليــات وأدوات تجميع 
البيانــات مــن مصادرهــا المختلفــة، 
وتنظيمهــا  البيانــات  إدخــال  وطــرق 
وتحليلها وإعــداد التقارير اإلحصائية 
وفهمها  اإلحصائية  المؤشرات  وقراءة 
الدراســات  فــي  اســتخدامها  وســبل 

والبحوث».   
وفي الختام، سلم أ. د. عمرو، والوزيرة 
عــوض، وأ. د. ســمير النجــدي، وأ. د. 
حســني عوض، وأ. محمــود الحوامدة 
مدير مركز التعليم المســتمر وخدمة 
المجتمع، الشــهادات للخريجين الذين 
بلــغ عددهــم (18) عامــالً مــن دوائر 
الجامعــة ومراكزهــا المختلفــة، كما 
جرى تسليم شهادات تقدير للمدربين 
بالدورة التي استغرقت نحو (27) ساعة 

تدريبية.
كما وقعت فضائية القدس التعليمية 
بجامعــة القدس المفتوحــة، واللجنة 
الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة 

والعلوم أمس مذكرة تفاهم في مجال 
البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة ذات 
العالقــة بالتربية والثقافــة والعلوم، 
والتمثيــل  واالستشــارة  وللتعــاون 

المتبادل بين الجانبين.
وتقــوم المذكرة علــى تنظيم دورات 
لمناقشــة  خاصــة  ولقــاءات  وورش 
القضايــا ذات العالقــة بمجاالت عمل 
الطرفيــن وآليــات الربــط التكاملــي 
بينهمــا، وكذلك التطوير المؤسســي 
واإلداري، خاصــة فــي مجــال الموارد 

البشرية والعمل المهني.
وتنــص على مشــاركة الطرفين في 
مشــاريع إذاعيــة و/أو تلفزيونية ذات 
عالقة بـالموروث الثقافي المادي وغير 
المــادي، وتوثيــق الروايــة التاريخية، 
والمســتجدات الثقافيــة بمــا يتعلــق 
بتوثيق الثقافة الفلسطينية وتأصيلها 
فــي الوطــن والشــتات، وموضوعات 
أخرى ذات عالقة بالمؤسسات الدولية 
التي تدخل في إطار عمل الطرف األول 
(يونسكو، إيسيسكو، ألسكو)، وتوثيق 
الشــخصيات الثقافيــة الفلســطينية 
والتراث المادي وغير المادي والفلكلور 
الشــعبي الفلســطيني، وغيرهــا من 

المجاالت ذات العالقة.  
وقال رئيس جامعة القدس المفتوحة 
د. يونــس عمــرو: إن جامعــة القدس 

المفتوحة تتعاون مع سائر المؤسسات 
الوطنية، وتعد اللجنة الوطنية للتربية 
والثقافــة والعلــوم مــن أهــم هــذه 
المؤسسات، وسبق أن وقعت الجامعة 
اتفاقيــات عــدة مــع هــذه اللجنة في 

قطاعات مختلفة.
وأضاف: أن المذكرة تهدف إلى توحيد 
النشــر  ورعايــة  الثقافــي  الخطــاب 
الفلســطيني وتركيز الحس الوطني 
الذي يبنى على ثقافــة وطنية قائمة 
علــى أرضية صلبــة للوقوف في وجه 
الممارسات االحتاللية التي نعاني منها 
اليوم، والوقوف أيضا في وجه التيارات 
الفكرية المتطرفة التي تجتاح الساحة 

الفلسطينية.
وأكــد عمرو أن توقيع مذكرة التفاهم 
النشــر  عمليــة  ضبــط  إلــى  يهــدف 
وتوجيههــا توجيهــا وطنيا ســليما، 
يســهم في قضية شــعبنا ومشروعنا 

الوطني وصوالً للحرية واالستقالل.
وقــال أميــن عــام اللجنــة الوطنيــة 
مــراد الســوداني: إن جامعــة القدس 
المفتوحة مؤسســة وطنيــة تعليمية 
والثقافــة  والتــراث  تعنــى بالتعليــم 
العربية الفلسطينية، وتعمل من خالل 
فضائيتها التعليمية الثقافية على إبراز 
التــراث والمعالــم الثقافيــة الفكرية 
الفلســطيني  للشــعب  والحضاريــة 
واإلسهام في تطويرها ونشرها على 
أوسع نطاق، وتعمل أيضا على توثيق 
عالقات شعبنا الفلسطيني وتوطيدها 
علــى المســتويات كافــة، هادفة إلى 
الحرص والحفاظ على تميز الشخصية 
الوطنيــة الفلســطينية عبــر البرامج 

التعليمية والثقافية.
وبين أن االتفاقية تسهم في مد جسور 
التواصل بين اللجنة الوطنية وجامعة 
القدس المفتوحة، مؤكدا دور اإلعالم 
فــي إظهــار الفعل الثقافــي والعلمي 

والتراثي في فلسطين والعالم.

عمرو والسوداني خالل توقيع االتفاقية.

قلقيلية: المحافظ يزور اقليم فتح ويرأس اجتماع لجنة السير  
قلقيلية- الحياة الجديدة- ترأس اللواء رافع 
رواجبــة محافــظ قلقيلية فــي مكتبه أمس 
اجتماع لجنة الســير الــدوري بحضور أعضاء 

اللجنة.
وأشاد المحافظ بالجهود التي تقوم بها لجنة 
السير، مؤكدا على ضرورة تكامل الجهود بين 
المؤسســات، وصوال إلى تنظيم كامل للسير 
على الطرق وتوفير األمان للمواطنين، مشيرا 
إلــى ضرورة متابعة القضايا المعروضة على 
اللجنة واتخاذ اإلجراءات المناســبة وتنفيذها 

على وجه السرعة.
وجــرت خالل االجتماع مناقشــة جدول أعمال 
اللجنــة والمقترحات حول خطوط الســير في 
المحافظة، ومراجعة أماكن اإلشارات المرورية 
فــي المدينة التــي تحتاج إلى تعديل حســب 
حركة السير، واالستمرار في متابعة المركبات 

الخاصة، كما تمت دراسة مقترحات المواطنين 
حــول القضايا المرورية لخلــق بيئة مرورية 

سليمة وآمنة.
كما أكد محافظ قلقيلية ضرورة توحيد الجهود 
كافة لمواجهة التحديات التي تواجه الشــعب، 
وفي مقدمتها مشــاريع االستيطان ومصادرة 
األراضي واالعتداءات اليومية على المواطنين. 
وذلك خــالل زيارته المقر الجديد إلقليم فتح 

في المحافظة.
وبــارك المحافــظ لإلخوة فــي اإلقليم المقر 
الجديد، وثمن الدور التاريخي والوطني لحركة 
فتح، مســتذكرا قوافل الشــهداء والتضحيات 
التي قدمتها الحركة عبر مسيرة النضال منذ 
انطالقتها، مشــيدا بدورها في الحفاظ على 
النســيج االجتماعي، ودورهــا المكمل لعمل 

المؤسسات في المحافظة.

المحافظ خالل ترؤسه اجتماع لجنة السير.

«الكتاب واألدباء» يدين اقتحام منزل الفنان 
نزال وينعى الشاعر الشعبي فريحات

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- أدان االتحاد العام 
للكتاب واألدباء الفلســطينيين، اقتحام قوات 
االحتالل منزل فنان الكاريكاتير أسامة نزال، 
حيــث عبثــت بمحتويــات المنــزل والمرســم 

وصادرت بعض الرسوم.
وقــال االتحاد، فــي بيان أمــس: إن االحتالل 
والفنانيــن  والمبدعيــن  الكتــاب  يســتهدف 
واإلعالميين في ســياق االســتهداف اليومي، 
مشــيرا إلى أن االحتالل سبق وأن اعتقل قبل 
أشــهر، عضو االتحــاد العام للكتــاب واألدباء 
الفلســطينيين وعضــو لجنــة العضوية في 
االتحــاد الكاتــب وليــد الهودلي، كمــا اقتحم 
مؤخــرا، مكتــب الخرائط التابع لبيت الشــرق 

فــي القــدس، وصــادر خرائــط ومحتويــات 
ومخطوطــات واعتقــل مديــر المركــز خليل 
تفكجــي، في محاولة مســتمرة لنهب الوعي 
واستباحة مكونات الرواية الفلسطينية لخلق 

رواية مفبركة ومشوهة.
ونعى االتحاد، شاعر الغربة ابن بلدة اليامون 
عدنان يوسف فريحات (أبو فيصل)، الذي توفي 
أمــس االول، بعد حياة حافلــة بالعطاء. وقال 
االتحــاد في بيان النعي: إن الشــاعر فريحات 
حمل فلسطين في غير ساحة ومساحة وعرف 
بوجعهــا، مشــيرة إلى أنه رحل ســيرة وارفة 
بالعطاء واإلبداع، ومسيرة فعل شعري حملت 

وجع فلسطين في المغتربات الكاوية.

مشاركة وفد فلسطيني في لقاء «الحوار الشبابي» في بروكسل
الخليل- الحياة الجديدة- شارك مركز مصادر 
التنمية الشبابية (نادي بيت الطفل) بالخليل، 
في لقاء «الحوار الشبابي» الذي عقد األسبوع 
الجاري في االتحــاد األوروبي، ضمن وفد من 
مدربــي برنامــج «صــوت الشــباب العربي» 

المختص بالمناظرات.
وهدف اللقاء، بحســب بيان صــادر عن نادي 
بيت الطفل أمس، والذي عقد على مدار ثالثة 
ايــام فــي مدينة بروكســل، إلى ايجــاد رؤية 
مشتركة لدى الشباب في المنطقتين العربية 

واألوروبية.
وشارك المدربان في النادي، يسرى القواسمة 
ومــازن الزرو، فــي الحوار، حيــث اقترحا عدة 
حلول لالرتقاء بالشــباب العربي ومشــاركته 

في القرار السياسي.

وكان المشــاركون مــن دول البحــر االبيض، 
التقوا الممثلة العليا لألمن والشؤون الخارجية 
في االتحاد األوروبــي، والممثلة العليا لألمن 
والشــؤون الخارجيــة حاليــاً ووزيــرة خارجية 

إيطاليا سابقاً.
وعقدت لقاءات تناولت التعريف بدول االتحاد 
األوروبــي وسياســاتها، باإلضافة إلى تعريف 
المشاركين على نظام التعليم األوروبي الذي 
يشــتمل على برامج متعــددة أهمها «برنامج 
وناقــش  الطالبــي».  للتبــادل  إيراســموس 
المشــاركون هناك قضايا الالجئين والتعليم 
والتعــاون والتبــادل مــا بيــن دول المنطقة، 
باإلضافة إلى ضرورة إشراك الشباب في القرار 
السياسي، ودعم الحكومات لمشاريع الشباب 

المستقلة.


