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ضمن سلسلة أوراق صادرة عن مركز معا

احللقة الثالثة

األغ���وار  منطقة  على  ال��ض��وء  بتسليط  ال��دائ��م  اهتمامه  ضمن 
الفلسطينية التي تتعرض لعمليات تهويد ممنهجة منذ عام 1967، 
أصدر مركز العمل التنموي –معا، مؤخرًا، سلسلة أوراق حقائق حول 
وما  الغربية،  الضفة  مساحة  من   %28.5 تشكل  التي  األغ��وار  واق��ع 
تتعرض له تلك املنطقة من تهجير قسري ضد السكان الفلسطينيني 
عبر السيطرة تدريجيا على األراضي وإجراءات هدم البيوت وسرقة 
على  مأساوية  احلياة  يجعل  ما  ال��زراع��ي��ة،  األراض���ي  وتدمير  املياه 
مواطنيها من جهة، ويجعل تلك املنطقة اخلصبة مهددة بالضياع 

نهائيًا من الفلسطينيني من جهة أخرى.

القيود املفروضة على التنقل والوصول وعمليات الهدم في األغوار

احل��دي��ث عن  الثالثة سيتم  ال��ورق��ة  ف��ي   
الى  والوصول  التنقل  على  املفروضة  القيود 
األغوار وفي الرابعة سيتم تسليط الضوء على 

عمليات الهدم في املنطقة.
يدأت الورقة الثالثة باستعراض احلقائق 
حول القيود املفروضة على التنقل والوصول 
باألرقام وهي كالتالي: 80% من األغوار محظورة 
متامًا من االستخدام أو الوصول اليها من قبل 
الفلسطينيني، 5%  فقط من األغ��وار مناطق 
  200،000 الفلسطينية،  للتنمية  م��ت��اح��ة 
دومن في الضفة الغربية، ومعظمها في األغوار، 
اإلسرائيلية،  األل��غ��ام  بحقول  تغطيتها  يتم 
عن  الناجمة  وال��وف��ي��ات  اإلص��اب��ات  م��ن   %30
األطفال، 85% نسبة  األرضية هي من  األلغام 
األغ��وار  في  الفلسطينيني  السكان  انخفاض 
منذ عام 1967، )صفر( دومن من مناطق الرعي 

املفتوحة في املناطق )أ( أو )ب(.
على الرغم من أن هناك أماكن قليلة جدًا 
في الضفة الغربية حيث يتمتع الفلسطينيني 
مكفول  ه��و  كما  احلقيقية،  التنقل  بحرية 
فقد  الدولي،  القانون  مبوجب  البشر  جلميع 
مت وصف األغوار "بأنها واحدة من أكثر املناطق 

احملظورة / املقيدة على األرض."  
ف��ي ح��ني أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ح��واج��ز 
املفروضة على  القيود  التنقل داخل األغ��وار، 
التنقل داخل وخارج األغوار حتد بشكل خاص، 
لتقييد  عديدة  أساليب  اسرائيل  وتستخدم 
األغ��وار، مبا  الفلسطينيني في  حرية حركة 
استخدام  تركيب مناطق عسكرية،  في ذلك 
نقاط التفتيش، وإنشاء نظام تصاريح صارم. 
وفي الواقع، أكثر من 94% من منطقة األغوار 

مقّيدة أمام حركة وتنقل الفلسطينيني.  
القانون الدولي وحرية التنقل

السياسات اإلسرائيلية تقيد إلى حد كبير 
حرية احلركة للفلسطينيني في األغ��وار من 
خالل مصفوفة معقدة من القوانني التمييزية 
وتوفير املعلومات غير املتناسقة. يتم ترسيم 
مناطق عسكرية بشكل غير كاٍف، والتي يجري 
اجل��ي��ش بها أح��ي��ان��ًا ال��ت��دري��ب��ات وامل���ن���اورات، 
وإص���اب���ة مدنيني  مقتل  ع��ن  أس��ف��رت  وال��ت��ي 
للمدنيني  احل��رك��ة  ح��ري��ة  إن  فلسطينيني. 
ومنتجاتهم هو حق أساسي منصوص عليه في 
التشريعات الدولية وحتديدًا اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد 
والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي 
وباإلضافة  إس��رائ��ي��ل.  عليها  ص��ادق��ت  وال��ت��ي 
املوقعة  الدول  إلى ذلك، فإن إسرائيل هي من 
على اتفاقيات جنيف التي حتدد مسؤوليات 
قوة االحتالل في األراضي احملتلة، قياسًا بكل 
بشكل  فشلت  اسرائيل  أن  الواضح  فمن  ه��ذا، 
فاضح في دعم املعايير األساسية للسلوك في 
الفلسطينية احملتلة، وخاصة فيما  األراض��ي 

يتعلق بحرية التنقل.
الوصول إلى األغوار

مت متزيق التواصل الطبيعي بني األغوار 
وب��ق��ي��ة أراض����ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وذل����ك عن 
أربع نقاط تفتيش تتواجد بها  إقامة  طريق 
ق���وات االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ي بصفة دائ��م��ة، 
وهي تياسير، احلمرا، معاليه أفرامي، ويتاف. 
وتعمل نقاط التفتيش هذه على خلق وتعزيز 
االن��ف��ص��ال ب��ح��ك��م األم����ر ال���واق���ع ف��ي األغ����وار 
وفقًا  ذلك  ويتم  الغربية.   الضفة  بقية  عن 
يسمح  ال  حيث  لدخولها،  الصارمة  للقواعد 
إق��ام��ة  ل��دي��ه��م  ل��ي��س  ال��ذي��ن  للفلسطينيني 
مسجلة في األغوار باملرور عبر نقاط التفتيش. 
ويجب على الفلسطينيني الذين ميلكون أراض 
آخر  م��ك��ان  ف��ي  يقيمون  ولكنهم  األغ���وار  ف��ي 
تقدمي طلب للحصول على تصاريح للوصول 

إلى أراضيهم. 
الزراعة الفلسطينية

األغ��وار  كانت  اإلسرائيلي،  االحتالل  قبل 
اليوم،  الفلسطيني.  ال��زراع��ي  القطاع  مركز 
ت��رك تصنيف أكثر من %94  وم��ع ذل��ك، فقد 
للفلسطينيني  )ج(  كمنطقة  األغ�����وار  م��ن 
م��ج��اال ص��غ��ي��رًا ج����دًا ل��ت��ط��وي��ر ه���ذا ال��ق��ط��اع 
مبجرد الهيمنة عليه. وإن القيود اإلسرائيلية 
املفروضة تركت للفلسطينيني فقط )60،000( 
دومن من األراضي في األغوار )60 كلم مربع أو 
شكل   ،1967 ع���ام  وف���ي  األغ�����وار(.  م��ن   %2.5
القطاع الزراعي أكثر من نصف الناجت احمللي 
اإلجمالي الفلسطيني؛ في عام 2008، وبسبب 
القيود اإلسرائيلية على األراضي فإن القطاع 
الزراعي لم ميثل سوى 4.6% من الناجت احمللي 
الدولي،  للبنك  ووفقًا  الفلسطيني.  اإلجمالي 
فإن القطاع الزراعي الفلسطيني ينتج أكثر من 
1 مليار دوالر في الصادرات إذا حترر من القيود 

اإلسرائيلية املفروضة على حرية التنقل. 
األلغام األرضية

إن نظام الهيمنة اإلسرائيلية أصبح أسوأ من 
جراء تنفيذ وصيانة حقول األلغام األرضية 
األغ��وار  وفي  ع��ام،  الغربية بشكل  الضفة  في 
من  دومن   )200،000( حاليًا  خ���اص.  بشكل 
أراضي الضفة الغربية ملوثة باأللغام األرضية 
ومعظمها تقع في األغوار. باإلضافة إلى اخلطر 
الواضح الناجم عن إنفجارات األلغام األرضية، 
إن حجم هذه احلقول متيل إلى النمو في كل 
عام، حيث أن األمطار والفيضانات تؤدي إلى 
توسيع حقول األلغام األرضية بشكل طبيعي. 
وال��ع��دي��د م��ن ح��ق��ول األل��غ��ام األرض��ي��ة ه��ذه 
غير  أو  بسياج  محاطة  غير  مناطق  في  هي 
م��راق��ب��ة م��ع ع��دم وج���ود ع��الم��ات التحذير. 
كما أن األطفال هم ضحايا 30% من اإلصابات 

والوفيات الناجمة عن األلغام األرضية. 
ف��ف��ي األغ��������وار، حت����دث ه����ذه امل���آس���ي في 
األطفال حليوانات  رعي  أثناء  األحيان  أغلب 
األس�����رة ح���ول ق���راه���م ف���ي م��ن��اط��ق عشبية، 
ملغومة.  تكون  أن  احتمااًل  األكثر  هي  والتي 
والفلسطينيون غير قادرين على جتنب هذه 
املناطق ألن إسرائيل لم تصدر رسميًا خرائط 

تفصيلية عن تواجد حقول األلغام.  

عمليات الهدم في األغوار
وج���اء ف��ي ال��ورق��ة ال��راب��ع��ة ح��ول عمليات 
الهدم في األغوار وبقوة األرقام مت االشارة إلى: 
عمليات  في  للزيادة  املئوية  النسبة   )%42(
عام  إل��ى   2010 ع��ام  م��ن  اإلسرائيلية  ال��ه��دم 
2011، )80%(  النسبة املئوية للزيادة في عدد 
الفلسطينيني املشردين بسبب عمليات هدم 
املنازل من عام 2010 حتى عام 2011، )10( 
عدد أوامر الهدم النشطة للمرافق التعليمية، 
)18( عدد أوامر وقف البناء النشط للمرافق 
ملجموع  املئوية  النسبة    )%90( التعليمية، 
املنطقة )ج(،  وقعت في  التي  الهدم  عمليات 
واملجتمعات  والرعي  الزراعة  على  أثرت  التي 
في  الفلسطينيني  ع��دد   )4175( الضعيفة، 
عمليات  م��ن  ت��ض��رروا  ال��ذي��ن  )ج����(  املنطقة 

الهدم. 
على مدى عقود، إستخدمت إسرائيل هدم 
املنازل كوسيلة ملزيد من السيطرة وعزل الشعب 
الفلسطيني. وبعد احلرب العربية اإلسرائيلية 
املنازل  آالف  إسرائيل  هدمت   ،1948 عام  في 
من  ال��الج��ئ��ني  ثني  أم��ل  على  الفلسطينية، 
العودة إلى أماكن إقامتهم السابقة. ومن حرب 
عام 1967 حتى يومنا هذا، ال تزال إسرائيل 
متارس هذه املمارسة. فمنذ عام 2006، نفذت 
اسرائيل عمليات هدم في األغوار أكثر من أي 
مكان آخر، مستغلة بذلك احلريات املمنوحة 
أوس��ل��و  إت��ف��اق��ي��ات  خ���الل  م��ن  للفلسطينيني 

املوقعة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. 
تصنيف  مت  أوس��ل��و،  إتفاقيات  ومب��وج��ب 
يعني  مم��ا  )ج(،  كمنطقة  األغ����وار  م��ن   %95
أن����ه حت���ت ال��س��ي��ط��رة امل��دن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة 
يجب  لذلك،  ونتيجة  الكاملة.  اإلسرائيلية 
للحصول  طلب  ت��ق��دمي  الفلسطينيني  على 
في  ي��رغ��ب��ون  مبنى  أي  لبناء  ت��ص��اري��ح  على 
إلغاثة  املتحدة  األمم  لوكالة  ووف��ق��ًا  بنائه. 
)األون��روا(،  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
تسمح إسرائيل فقط ب�� )1%( في املنطقة )ج( 
الفلسطينيني.   قبل  من  للبناء  الستخدامها 
البناء  إما  الفلسطينيني  أن على  وهذا يعني 
في املناطق )أ( أو )ب( في األغوار مبا مساحته 
)5%(، والتي تعاني من االكتظاظ السكاني، أو 

البناء غير القانوني في املنطقة )ج(، ما يعني 
أن )95%( من السكان منازلهم معرضة خلطر 
الهدم. وفي حني أنه من املمكن للفلسطينيني 
اإلسرائيلية  املدنية  اإلدارة  إلى  طلب  تقدمي 
متنح  ما  ن��ادرًا  بناء،  تصاريح  على  للحصول 
وبني  ب��ن��اء؛  تصاريح  اإلسرائيلية  السلطات 
املدنية  اإلدارة  منحت   ،2007 و   2000 عامي 
من   )%6( ل��  فقط  بناء  تصاريح  اإلسرائيلية 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى تصاريح  امل��ق��دم��ة  ال��ط��ل��ب��ات 

بناء. 
تداعيات عمليات الهدم في األغوار

إن عمليات الهدم حتمل آثارا مثيرة للقلق 
األغ��وار.  في  الفلسطينية  األس��ر  من  للعديد 
ويتم ترك ضحايا هدم املنازل بال مأوى، مما 
منطقة  إل��ى  االنتقال  منهم  العديد  يضطر 
واألس����ر غير  ات��ص��االت عائلية  ب��ال  ج��دي��دة 
قادرة على احلفاظ على سبل العيش العادية. 
للغاية  املؤملة  اآلث��ار  فإن  إلى ذلك،  وباإلضافة 
من إنعدام األمن املستمر وهدم املنازل احملتملة 
املنازل  وهدم  الكبير،  النفسي  الضغط  يخلق 
جتعل النساء يشعرون بفقدان السيطرة على 
أن  األمن، في حني  وإنعدام  الداخلية  الشؤون 
الرجال أيضًا يعانون جتربة الضغط املتزايد 
إنقاذ  منظمة  أجرتها  لدراسة  ووفقًا  والقلق. 
شملتها  ال��ت��ي  األس���ر  م��ن   )%31( ف��إن  الطفل، 
الدراسة في األغوار مت تشريدها بشكل مؤقت 
أو دائم على األقل مرة منذ عام 2000 نتيجة 
امل��ن��ازل.  وه���دم  اإلس��رائ��ي��ل��ي  العسكري  ل��أم��ر 
األغ���وار لديها ع��دد كبير  ف��ي  األس��ر  ومعظم 
م��ن األط��ف��ال، ول��ذل��ك، ف��إن نسبة كبيرة من 
املتضررين من هدم املنازل هم من الشباب. من 
أصل ما مجموعه )4.175( من الفلسطينيني 
كانوا   )2.033( عام 2011،  في  نزحوا  الذين 

من األطفال. 
 املجتمعات ال تزال حتت التهديد

ما وراء اصدار اوامر هدم فردية، فإن العديد 
من املجتمعات يواجهون الوضع األكثر إيالمًا 
ق��رى مثل فصايل   الشاملة.  ال��ه��دم  أوام���ر  م��ن 
الوسطى الواقعة في وسط األغوار تعيش حتت 
التهديد املستمر من أوامر الهدم املعلقة التي 

ميكن أن تؤثر على مئات السكان.
وف��ي اآلون��ة األخ��ي��رة، في ح��زي��ران 2011، 
منازل  عشرة  اإلسرائيلية  السلطات  هدمت 
وص�����ادرت امل���ول���دات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ب��دائ��ي��ة 
امل��س��ت��خ��دم��ة م���ن ق��ب��ل ال���س���ك���ان.  وت���واج���ه 
خربة  ال��ف��ارس��ي��ة،  مثل  األخ����رى،  املجتمعات 
والتي  املماثل،  الدمار  تانا، واحلديدية، خطر 
ميكن القيام به فجأة دون سابق إنذار، أو في 

مراحل تدريجية.

غ���زة - خ���اص ص��ف��ا- كلما ص��وت��ت األمم 
بالقضية  يتعلق  دول���ي  ق���رار  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
وغيرها  العامة  اجلمعية  في  الفلسطينية، 
ال��دول��ي��ة،  للمنظمة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ؤس��س��ات  م��ن 
تعارض  صغيرة  استوائية  ج��زر  أس��م��اء  تبرز 
وترفض، وتأخذ ظل أمريكا واسرائيل بشكل 

دائم ومثير.
ال��ط��ب��ي��ع��ة  ذات  ال���ص���غ���ي���رة  اجل������زر  ت���ل���ك 
االس��ت��وائ��ي��ة اخل��الب��ة وامل��ت��رام��ي��ة األط����راف، 
والتي توفر لها شواطؤها الذهبية دخاًل سنويًا 
أمريكية  مساعدات  إل��ى  باإلضافة  متفاوتًا 
دولي  اعتراف  على  حصلت  سنوية،  ودولية 
بها كدول مستقلة ومبنحها عضوية كاملة في 

األمم املتحدة برعاية أمريكية رئيسية.
جزر "مارشال"، "ميكرونيزيا"، و"باالو"، 
و"ن����اورو" امل��ت��ج��اورة ف��ي احمليط ال��ه��ادئ، ذات 
النظام البرملاني الرئاسي، أضحت صاحبة موقع 
معارض يتبع الواليات املتحدة األمريكية في 
حفاظه  م��ع   - فعليًا  وبعضها  م��واق��ف��ه��ا،  ك��ل 
مع  اختياري حر  ارتباط  في  استقالله-  على 

الواليات املتحدة!.
التصويت  اجلزيرية عارضت  الدول  هذه 
ال���ذي ج���رى ن��ه��اي��ة ال��ش��ه��ر امل��اض��ي ع��ل��ى منح 
فلسطني مقعد دولة مراقب في األمم املتحدة، 
اقتصادية  وأخرى  وذلك العتبارات سياسية 
بالدرجة األولى نظرًا حلجم املساعدات والدعم 
مبوجب  الكبير  األم��ري��ك��ي  وال��ع��ي��ن��ي  امل��ال��ي 

اتفاقيات االرتباط من جهة.
بدأت  املساعدات  هذه  أن  رغم  ذلك  يأتي 
التي  االقتصادية  األزم���ة  ج��راء  باالنخفاض 
تعاني منها الواليات املتحدة منذ عام 2008، 
باتفاقيات  تزال مرتبطة  ما  الدول  لكن هذه 
أخ��رى  دول  دخ���ول  يجعل  م��ا  األم���د،  طويلة 
متوقعًا  ليس  أمرًا  والنفوذ  التأثير  على خط 

حاليًا.

عارضت عضوية فلسطني في األمم املتحدة

من ناورو مليكرونيزيا: التصويت ملن يدفع أكثر! 
ف��ي امل��ج��م��ل، ه���ذه ال����دول ه��ي دول ع��ب��ارة 
عدد  ضئيلة،  مساحاتها  جزر،  أو  جزيرة  عن 
سكانها منخفض بشكل متفاوت، تعتمد على 
اق��ت��ص��ادات ضعيفة  م��ن  وتعاني  امل��س��اع��دات، 
نسبيًا، عانت تلك اجلزر من االستعمار الطويل 
م��ن اإلجنليز واألس��ب��ان وص���واًل إل��ى ال��والي��ات 
املتحدة، التي نالت استقاللها ولو شكاًل عنها.

وحصلت فلسطني على عضوية غير كاملة 
بصفة مراقب بدعم 138 دولة، فيما عارضته 
9 دول فقط منها هذه اجلزر، وامتنعت 41 دولة 

عن التصويت.
هذه  ع��ن  مختصرة  معلومات  يلي  وفيما 
اجل���زر م��ن م��ص��ادره��ا ال��رس��م��ي��ة، وم��ن مصادر 

معلوماتية أخرى.
مارشال:

جمهورية جزر مارشال، استقلت عام 1990 
عقود،  أرب��ع��ة  ام��ت��دت  أمريكية  وص��اي��ة  بعد 
لكنها اخ��ت��ارت ال��ب��ق��اء ف��ي م��ع��اه��دة ارت��ب��اط 
اختياري حر مع الواليات املتحدة التي تقدم 
بشكل  تسهم  كبيرة  سنوية  م��س��اع��دات  لها 
أساسي في الناجت احمللي الضعيف الذي يعتمد 
والسياحة، وتعتمد  الزراعة  في معظمه على 

الدوالر عملة رسمية لها.
عاصمة اجلزر هي مدينة ماجورو، وتتكون 
اجل��م��ه��وري��ة م���ن م��ج��م��وع��ة م���ن اجل����زر تبلغ 
مساحتها اإلجمالية 181 كم2، فيما ال يتجاوز 
عدد سكانها 70 ألف نسمة. وتضم واحدة من 
أكبر القواعد العسكرية األمريكية في احمليط 
اقتصادية  مساعدات  يوفر  م��ا  وه��و  ال��ه��ادئ، 
تزيد  ال  التي  اجلزر  ملوازنة  إضافية  أمريكية 

عن 120 مليون دوالر.
ك��ان��ت اجل����زر م��س��رح��ًا ل��ل��ت��ج��ارب ال��ذري��ة 
األمريكية في أربعينيات وخمسينيات القرن 
املاضي، ما جعل أجزاء منها ملوثة وال تصلح 
دم���رت جت��رب��ة قنبلة  ال��ب��ش��ر، فيما  إلس��ك��ان 

هيدروجينية إحدى جزرها بشكل كامل، وهو 
مع  مفاوضات  ف��ي  تدخل  حكومتها  جعل  م��ا 
املاليني  مئات  إثرها  األخيرة  دفعت  أمريكا 

من الدوالرات تعويضات للسكان.

باالو:
أو كما يطلق عليها "جمهورية  باالو  جزر 
باالو"، كانت حتت وصاية األمم املتحدة ضمن 
احتاد الواليات امليكرونيسية، ومن ثم انتقلت 
إلى الوصاية األمريكية واستقلت عام 1994، 
أمريكا  مع  حر  ارتباط  اتفاقية  وقعت  لكنها 
بعد ذلك، وتستخدم الدوالر األمريكي كعملة 

رسمية لها.
ع��اص��م��ة ب����االو ه���ي م��ي��ل��ك��ي��وك، وت��ت��ك��ون 
اجلمهورية من عدة مجموعات من اجلزر التي 
تبلغ مساحتها اإلجمالية في 459 كم 2 فقط 
ال غير، بعدد سكان يقدر بنحو 20 ألف نسمة، 
فيما يقدر ناجتها احمللي بأقل من مائتي مليون 
وبشكل  السياحة،  م��ن  رئيسي  بشكل  دوالر، 
املساعدات  إل��ى  باإلضافة  ال��زراع��ة  م��ن  قليل 

األمريكية.
حتظر الدولة االستخدام النووي، وهو أمر 
كان له تأثير في املباحثات مع الواليات املتحدة 
التجارب  إط��ار  خ��ارج  وجعلها  ال��ب��داي��ة،  منذ 
على  ون��ووي��ة  مشعة  م���واد  وتخزين  ال��ن��ووي��ة 
للجمهورية على عكس  التابعة  اجلزر  أراضي 
سابقتها، وإن مت إقرار االرتباط مع أمريكا في 
نهاية األمر، ومبا أنها ال متلك جيشًا فإن الدفاع 

عنها يقع على عاتق أمريكا.
ناورو:

تتربع جمهورية ناورو على مساحة صغيرة 
ف��ق��ط وع��اص��م��ت��ه��ا هي  ك���م2  ت��ق��در بنحو 21 
دولة  أصغر  بذلك  تعد  وه��ي  ي��اري��ن،  مدينة 
قائمة على مجموعة من اجلزر في العالم وبعدد 
سكان يتجاوز 10 آالف نسمة، فيما يبلغ ناجتها 

السنوي 40 مليون دوالر تقريبًا.

تتكون اجلمهورية الصغيرة من جزيرة 
واح������دة، وح��ص��ل��ت ع��ل��ى اس��ت��ق��الل��ه��ا عن 
في  دخ��ل��ت  لكنها   ،1968 ع���ام  أس��ت��رال��ي��ا 
اتفاقية دفاع وارتباطات اقتصادية متينة، 
ال��دوالر  ه��ي  لها  الرسمية  العملة  أن  حتى 

األسترالي.
تعتمد اجلزيرة على املساعدات اخلارجية 
أن��ه��ا تعطي  وم��ع��روف عنها  ك��ب��ي��رة،  ب��درج��ة 
صوتها في األمم املتحدة ملن يدفع لها، وذلك 
الواليات  من  تتلقاها  كبيرة  مساعدات  وفق 
املتحدة فيما يتعلق بدعم "إسرائيل"، وكانت 
وعود صينية مبساعدات مالية وعينية أدت 
إلى  أدى  ما  تايوان،  للتصويت ضد  باجلزيرة 

خالفات بني البلدين.
ميكرونيزيا:

وه������ي ت����دع����ى ال������والي������ات ال���ف���ي���درال���ي���ة 
امليكرونيزية، وتتكون من أربعة دول تنضوي 
على  وحصلت  برملاني،  فيدرالي  نظام  حت��ت 
مباشرة  دخلت  لكنها   ،1986 ع��ام  استقاللها 
في معاهدة االرتباط احلر مع الواليات املتحدة 

األمريكية.
وال ت��ت��ج��اوز م��س��اح��ة ال�����دول امل��ك��ون��ة من 
فيما يصل  ك��م2،   702 اجل��زر  م��ن  مجموعات 
عدد سكانها إلى أكثر من 110 آالف نسمة، أما 
ناجتها السنوي فيبلغ نحو 350 مليون دوالر. 
وتعاني هذه الدولة كغيرها من اجلزر السابقة 
من أوضاع اقتصادية ضعيفة نسبيًا ما جعلها 

تعتمد على املساعدات األمريكية.
تقدر  مساعدات  املتحدة  الواليات  ومتنح 
االرتباط  اتفاقية  ضمن  ال���دوالرات  مباليني 
احلر وذلك حتى عام 2023، وذلك ما يجعلها 
تواجه كباقي الدول اجلزيرية السابقة حالة 
مع  ال��س��ك��ان،  أغلبية  تصيب  ال��ت��ي  البطالة 
تغطية جزء من الدخل عبر الزراعة والصناعة 

والسياحة.

جنني- مجد للصحافة- نظم مركز تأهيل 
ال��ف��ت��ي��ات ف��ي ج��ن��ني ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية 
"مناهضة  بعنوان  عمل،  ورش��ة  العاملة  امل��رأة 
ال��ش��ؤون  ممثلي  بحضور  امل����رأة"  ض��د  العنف 
النساء  م��ن  وح��ش��د  وامل��ؤس��س��ات  االجتماعية 

وطالب اجلامعات.
في  األك��ادمي��ي  امل��ش��رف  بكلمة  وافتتحت 
الهيجاء،  أبو  خالد  املفتوحة  القدس  جامعة 
مؤكدا اهمية تسليط الضوء على هذه القضايا 
قطاعات  بكل  تتعلق  التي  واحلساسة  الهامة 
ااملجتمع لوضع اليات حملاربة العنف وتعزيز 

دور املراة.
والقت الدكتور رحاب السعدي مدير املركز 
اطار  في  تندرج  الورشة  ان  فيها  اكدت  كلمة، 
ينظمها  ال��ت��ي  والتثقيف  التوعية  ح��م��الت 
وعيها  م��س��ت��وى  ورف���ع  امل����راة  لتحصني  امل��رك��ز 
لتكون شريكة وقادرة على الدفاع عن حقوقها 
ومكافحة العنف الذي يستشري بشكل واسع 

وخطير ومؤثر في املجتمع الفلسطيني. 
واكدت اهمية تكاثف جهود كافة املؤسسات 
في وضع استراتيجيات عمل مشتركة للوصول 
ويكفل  العنف  من  خالي  فلسطيني  ملجتمع 

حقوق املراة وحياة كرمية لها. 
وحت���دث أس��ت��اذ ال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة ع��الن 
ضد  العنف  عن  تاريخية  نبذة  عن  الطاهر 
املراة عبر التاريخ البشري والظلم الذي حلق 
بها وصوال لواقعها الراهن في املجتمع وخاصة 
الفلسطيني، واشار الى التطور والتغيير الكبير 
استمرار  الى  اشار  لكنه  والتعامل  النظرة  في 
الفنب وركزوا على ضرورة عمل كل ما هو ممكن 

من توعية للتخفيف من هذه الظاهرة.
وأشارت مديرة اجلمعية سوزان جرار إلى أن 
قضية العنف ضد املرأة كاملة متكاملة، حيث 
أن الرجل أيضا يتعرض للعنف وهذا يعود إلى 

ورشة عمل في جنني حول »مكافحة العنف ضد املرأة«

أنصف  اإلس��الم  ان  وقالت:  التربوية.  البيئة 
العقوبات  ق��ان��ون  ل��ك��ن   مكانتها،  ورف���ع  امل���رأة 
األردن�����ي ل��س��ن��ة 60 امل��ت��ب��ع وق���ان���ون األح����وال 
الشخصية بحاجة إلى تعديل، وسن القوانني 

املنصفة للمرأة". 
واشارت الى تقنني العنف ضد املراة واالسرة 
من خالل الثغرات القانونية املوجودة في قانون 
االحوال الشخصية والعقوبات والتي حتد من 

السير في احقاق احلق ومعاقبة اجلاني. 
وحتدث مراسل "القدس" الزميل الصحفي 
له  تتعرض  ال���ذي  العنف  ع��ن  س��م��ودي  على 
املرأة الفلسطينية من االحتالل وما جسدته 
من من��اذج تضحية وصمود وعطاء س��واء في 

النضال او املعتقالت. 
وح����ذر ال��س��م��ودي م���ن غ���ض ال���ط���رف عن 
االرتفاع اخلطير في العنف واشكاله ضد املراة 
رغم انتشار عشرات اجلمعيات واملؤسسات التي 
مبشاريع  ترتبط   النها  امل��راة  قضايا  تتبنى 

وتاثيرها،  ورسالتها  دوره��ا  يفقدها  ومتويل 
جتري  التي  اخلطيرة  االنتهاكات  ال��ى  مشيرا 
تبدا  والتي  ابواب مغلقة في مجتمعنا  خلف 
بسفاح  تنتهي  ال  و  اجلنسية  ب��االع��ت��داءات 
لها مبعاجلة  ال��ت��ص��دي  وال��ت��ي يجب  ال��ق��رب��ى 

اسبابها. 
ل��ل��م��رأة في  النمطية  ال��ص��ورة  ال���ى  واش����ار 
اإلعالم، والتي تشمل بعض القصص وتتجاهل 
مشيرا  معينة،  قضايا  على  وتقتصر  الكثير 
أن اإلع��الم يعتبر السلطة األول��ى ويجب  إلى 
استثماره وتعزيز دوره  في قضية العنف التي 

تهدد النسيج املجتمعي .
وفي كلمة النقيب رياض يحيى مدير فرع 
حماية األسرة في شرطة احملافظة أكد على أن 
الشرطة كغيرها من املؤسسات مهتمة بالسلم 
والتواصل األهلي والعائلي واملجتمعي من خالل 
استحداث األقسام املتخصصة في هذا املجال 
ك��ادر مختص  وإي��ج��اد  األس���رة  كقسم حماية 

الستقبال القضايا العائلية والعمل على إيجاد 
ال��ع��وائ��ل واحل���د من  احل��ل��ول إلشكاليات ه��ذه 
أشكال العنف، وذكر ان ذلك يأتي من منطلق 
إميان شرطة احملافظة بدور املرأة الفاعل في 
املجتمع وأنها شريك الرجل في النماء والبناء 
ذال��ك  اج��ل  "م��ن  واض���اف:  النهضة،  وحتقيق 
فقد أسس قسم حماية األس��رة إلزال��ة واحلد 
املرأة  له  ال��ذي قد تتعرض  العنف  أشكال  من 
وإيجاد احللول املنطقية التي تضمن استمرار 
خالل  من  طبيعي  بشكل  العوائل  حياة  سير 
إج��راءات ومنهجية تضمن سالمة هذه  إتباع 
األسر وتبقيها بعيدة عن أشكال العنف سواء 
للمرأة أو العائلة بشكل عام"، واكد ان شرطة 
احملافظة حريصة دوما على متاسك املجتمع 
األس��رة  حماية  قسم  وان  كما  بنيته  وحفظ 
كقسم من أقسام شرطة احملافظة يقوم باتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة بحق كل مخالف 
مؤسسات  م��ع  التنسيق  دائ��م  وه��و  معتدي  أو 

املجتمع املدني التي تعنى بهذه القضايا.
ف��ي كلمة  اك��د ناصر ج���رادات  م��ن جانبه، 
برامج  تنفذ  ال��وزارة  ان  االجتماعية  الشؤون 
ولديها  دوره��ا  وتعزيز  ودعمها  للمراة  خاصة 
توعية  وح��م��الت  مشاريع  لتنفيذ  جاهزية 
على  للقضاء  امل��ؤس��س��ات  ك��اف��ة  م��ع  مشتركة 

العنف.
في  التوعية  ب��ض��رورة  امل��ش��ارك��ون  واوص���ى 
املدارس واجلامعات بالسلوكيات واملبادئ والقيم 
الصحيحة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء 
وض���رورة س��ن ق��وان��ني منصفة ل��ل��م��رأة، وش��دد 
دور وسائل اإلعالم في خدمة  املشاركون على 
قضايا املرأة وتغيير الصورة النمطية للمرأة، 
وطالبوا بضرورة االهتمام بالتنشئة األسرية 
الصحيحة التي تقلل من هذه الظاهرة، وتغير 

ثقافة املجتمع الذكورية.

فلسطني  مفوضية  أح��ي��ت  وف���ا-   - اوت����اوا 
العامة لدى كندا احتفاال وسط العاصمة اوتاوا، 
ملناسبة الذكرى ال�24 إلعالن االستقالل ويوم 
التضامن العاملي مع الشعب الفلسطيني، وتوج 
على  األمم��ي  بالتصويت  باالحتفال  النشاط 

عضوية فلسطني في األمم املتحدة.
م��ن   400 ح�����وال�����ي  االح�����ت�����ف�����ال  ح����ض����ر 
كبير  عدد  سفراء  تشمل  العامة  الشخصيات 
من  وأع��ض��اء  واألجنبية  العربية  ال���دول  م��ن 
اجلالية  أبناء  من  وع��دد  الدبلوماسي  السلك 
الفلسطينية واجلاليات العربية من مختلف 
املقاطعات الكندية، وحضره ممثلون عن بعض 
األحزاب السياسية الكندية ورجال الصحافة 
واإلعالم، وكتاب وأدباء ورسامون وممثلون عن 

املؤسسات األهلية والقطاع اخلاص.
الفلسطيني  الوطنيني  النشيدين  وبعد 
وال��ك��ن��دي، ق���دم امل��س��ت��ش��ار ح��م��دي اب���و علي 
عريف احلفل الشكر واالمتنان للحضور على 
عن  عبر  كما  والفاعلة'،  'امللفتة  مشاركتهم 
فلسطني  لصالح  صوتت  التي  للدول  امتنانه 

في األمم املتحدة.

 إحياء ذكرى إعالن االستقالل ويوم التضامن في كندا
أن تصويت  س��ع��ي��د ح��م��د  ال��س��ف��ي��ر  وأك����د 
غالبية املجتمع الدولي على عضوية فلسطني 
دولة مراقب في األمم املتحدة جاء تأكيدا على 
لعملية  وان��ق��اذا  قضيتنا  بعدالة  االع��ت��راف 
السالم وحل الدولتني بعد أن وصلت املفاوضات 
مع إسرائيل إلى مفترق طرق، متمنيا أن حتذو 
الواليات املتحدة وإسرائيل وكندا حذو الدول 

التي انحازت إلى هذا املسار.
واستعرض السفير املسيرة النضالية التي 
يخوضها الشعب الفلسطيني منذ امد طويل 
وبتصميم ومثابرة وعزم ال يلني، 'على الرغم 
من التضحيات واآلالم واملعاناة املستمرة، بسبب 
شعبنا  وأن  الإلنسانية،  وإج��راءات��ه  االحتالل 
واص���راره  أرض��ه  على  بصموده  املعجزة  حقق 
العدالة  على التشبث بها وسعيه إلى حتقيق 
املمكنة ألنه على قناعة بأنه في ظل النظام 

العاملي احلالي ال توجد عدالة مطلقة'.
وأض���اف أن ال��ق��رار األمم��ي ق��رب الهدف 
من وجود دولة فلسطينية كاملة العضوية 
ومستقلة، حيث أن ما مت حتقيقه في األمم 
وأصبحت  األم���ام،  إل��ى  ك��ان خطوة  املتحدة 

ف��ل��س��ط��ني دول�����ة حت���ت االح����ت����الل ول��ي��س 
يلغي  ال  ه��ذا  ولكن  عليها،  متنازعا  أرض��ا 
أن ق��وة االح��ت��الل ال زال��ت قائمة ومت��ارس 
من  احمل��ت��ل  س��ي��اس��ة  الفلسطينيني  ع��ل��ى 
والتضييق  املستوطنات  وبناء  االعتداءات 

على الناس.
أن���ه رغ���م اخ��ت��الف التوجهات  إل���ى  وأش����ار 
السياسية واحلزبية الفلسطينية إال أن الشعب 
اهدافه  الفلسطيني سيبقى متحدا لتحقيق 
االختالفات  م��ن  بالرغم  والسامية  ال��ع��ادل��ة 
ف���ي وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر. وخ��ت��م ال��س��ف��ي��ر حمد 
خطابه بشكر كندا على دعمها واحلضور على 

مشاركتهم في احلفل.
ثم حتدث عميد السلك الدبلوماسي العربي 
وعميد  اجل��زائ��ر  سفير  ع��م��ارة  ب��ن  اسماعيل 
السلك الدبلوماسي االفريقي سفيرة زميابوي 
وسفيرة كوبا وتقدموا جميعا بالتهنئة للشعب 
مراقب  دول��ة  على  حصوله  على  الفلسطيني 
ارتياحهم  عن  عبروا  كما  املتحدة،  األمم  في 
املكسب  بهذا  الكبير  اعتزازهم  وعن  العميق 
ال��س��ي��اس��ي وال��ق��ان��ون��ي ال��ه��ام، وب��ه��ذه اخل��ط��وة 

طرف  من  فائق  بدعم  حظيت  التي  املباركة 
املجتمع الدولي، والتي جاءت تتويجا للكفاح 
الشجاع للشعب الفلسطيني، واملوقف احلكيم 

للسلطة الفلسطينية.
ك��م��ا ع��ب��روا ع��ن اع��ت��زازه��م ب��دع��م األمم 
الكفاح  مع  الكامل  والتضامن  املطلق  املتحدة 
اس��ت��رج��اع  ف��ي  الفلسطيني  للشعب  ال��ع��ادل 
كافة حقوقه املشروعة، وأشاروا إلى أن السالم 
العادل والشامل مبنطقة الشرق األوسط يجب 
فلسطينية  دول���ة  إق��ام��ة  عبر  حتما  مي��ر  أن 
مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة وذات وحدة 
جغرافية على أساس حدود 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.
دي��وار ممثل  بول  البرملان  ألقى عضو  كما 
احلزب الدميقراطي الوطني كلمة ملفتة هنأ 
وعاتب  وأثنى عليه،  الفلسطيني  الشعب  بها 
ف��ي��ه��ا احل��ك��وم��ة ال��ك��ن��دي��ة ع��ل��ى م��وق��ف��ه��ا من 

التصويت في األمم املتحدة.
لوحات  االحتفال مت عرض  هامش  وعلى 
ف��ن��ي��ة ل��ف��ن��ان ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ك���ن���دي ع��ب��ر عن 

تضامنه.

واإلعالم  للصحافة  املنهل    - نابلس 
- التقى مفوض عام التوجيه السياسي 
بعدد  العايدي  منر  العامة  للمخابرات 
م���ن م��ن��ت��س��ب��ي امل���خ���اب���رات ف���ي ن��اب��ل��س 
ووض��ع��ه��م ب���ص���ورة ال���وض���ع ال��س��ي��اس��ي 
التاريخي  االنتصار  على  مركزا  احلالي 
للشعب  الدبلوماسي  واالجن��از  العظيم 
ب��رف��ع مكانة  وق��ي��ادت��ه  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
ف��ل��س��ط��ني ك���دول���ة م��راق��ب��ة ف���ي األمم 
املتحدة، وذلك ضمن البرنامج املشترك 
بني التوجيه السياسي املخابرات العامة 

في نابلس.
مت��ث��ل  اخل����ط����وة  ه�����ذه  إن   : وق�������ال 
في  ومفصليا  مهما  تاريخيا  منعطفا 
وع��ل��ى  الفلسطينية  ال��ق��ض��ي��ة  م��س��ار 

لقاءات مع مختلف االجهزة األمنية في نابلس
من  الفلسطيني  الشعب  نضال  طريق 
العادلة  وحقوقه  أهدافه  حتقيق  اجل 
وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس الشريف على حدود الرابع من 
حزيران وعودة الالجئني واإلفراج عن 
واالستيطان  االح��ت��الل  وإزال���ة  األس���رى 
من األراضي الفلسطينية ، وحثهم على 
املزيد من العمل واالنضباط الواعي من 

اجل عملية البناء  والتقدم.
مفوض  التقى   ، ال��س��ي��اق  ذات  وف��ي 
العامة  العالقات  ومدير  املدني  الدفاع 
مصطفى  سياسي  نابلس  توجيه  ف��ي 
حنني مبنتسبي الدفاع املدني وحتدث 
لهم عن الوضع السياسي الراهن وبارك 
لهم اجن���از ال��دول��ة امل��راق��ب ل��دى االمم 

امل��ت��ح��دة وال�����ذي ش��ك��ل ذل���ك ان��ت��ص��ارا 
سياسيا للشعب الفلسطيني من خالل 
كسب تأييد جماهيري واسع في شتى 
ان��ح��اء ال��ع��ال��م ، االم���ر ال���ذي ي���ؤدي الى 
شرائح  لكافة  الوطنية  الوحدة  زي��ادة 
املجتمع، من اجل العمل على بناء الدولة 

وتطويرها.
ال��رائ��د تيسير دغ��ل��س من  وال��ت��ق��ى 
مفوضية االمن الوطني نابلس بعدد من 
الوطني وحتدث  االم��ن  ق��وات  منتسبي 
النفس  وض��ب��ط  االرادة  ق���وة  ع��ن  ل��ه��م 
ال��ع��م��ل األم��ن��ي نظرا  ال����ى  إن  ، واش����ار 
اله��م��ي��ت��ه وم��خ��اط��ره ي��ت��ط��ل��ب أق��ص��ى 
األمن  رج��ل  النفس من  درج��ات ضبط 
اي القدرة على التحمل وتقدير املواقف 

والتحلي بالصبر.  
مستودع  ه��ي  االرادة  ب��أن   : واض���اف 
املشاق  م��واج��ه��ة  وال��ق��درة على  ال��ق��وة، 
والتصميم  عليهما  والتغلب  والصعاب 
انها ترسخ في  االجن��از كما  إح��راز  على 
رجل االمن ضبط النفس والهدوء وقوة 
بالتعليمات  ال��ت��ام  واالل��ت��زام  التحمل 
والقانون وتنفيذها بقناعة وفهم عال 

وتنفيذها
للقوات  ال��دي��ن��ي  امل��رش��د  وواص����ل 
بتوجيه نابلس الرائد زكريا زيدان 
وافراد  املتواصلة مع ضباط  لقاءاته 
م���رك���ز ش���رط���ة ت����ل ، وذل������ك ض��م��ن 
البرنامج التعبوي املشترك مع شرطة 

احملافظة .  

ك��ام��ل ج��ب��ي��ل -  دع��ت  ال��ل��ه -  رام 
الفلسطيني  الشعبي  النضال  جبهة 
إلى تفعيل املقاومة الشعبية وتصعيد 
النضال اجلماهيري  واستعادة الوحدة 

»النضال الشعبي« تدعو لوضع برنامج وطني إلحياء ذكرى انتفاضة احلجارة 
اسس  ووض��ع  الفلسطينية  الوطنية 
للمرحلة  فلسطيني  وطني  لبرنامج 
الفلسطيني  االتفاق  املقبلة  يتضمن 
مواجهة  على  ق���ادر  وط��ن��ي  نهج  على 

حتديات املرحلة.
وق��ال��ت اجل��ب��ه��ة ف��ي ب��ي��ان صحفي 
أص���درت���ه ام����س، مب��ن��اس��ب��ة ال��ذك��رى 
اخل����ام����س����ة وال����ع����ش����ري����ن الن���ط���الق���ة 
االنتفاضة  االولى الذي صادف امس، 
محطة  شكلت  احل��ج��ارة  انتفاضة  ان 
ه���ام���ة م���ن م��ح��ط��ات ن���ض���ال وص��م��ود 
الشعب الفلسطيني ومتسكه بحقوقه 
جماهير  وعبرت  الوطنية   وثوابته 
االنتفاضة املجيدة عن متاسك شعبنا 
على  وتصميمه  ال��وط��ن��ي��ة  وح��رك��ت��ه 
الثوابت  وجتسيد  احل��ق��وق  اس��ت��ع��ادة 
من  ب���أي  ت��ف��ري��ط  أي  دون  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��ت��ي ال  امل��ش��روع��ة  الوطنية  احل��ق��وق 

ميكن اسقاطها.
وأوضحت اجلبهة ان الرد على كافة 
م��خ��ط��ط��ات احل��ك��وم��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة 
وتطوير  بتفعيل  يتجلى  املتطرفة 
اش���ك���ال وأس��ال��ي��ب ال��ن��ض��ال وال��ك��ف��اح 
الشعبي واجلماهيري وعزل السياسات 
االسرائيلية وفضح ممارساتها من خالل 
سياسيا  ل��الح��ت��الل  املقاطعة  تعزيز 

واقتصاديا وعلى كل املستويات.
وأك�����دت اجل��ب��ه��ة ف���ي ب��ي��ان��ه��ا بعد 

ح��ص��ول ف��ل��س��ط��ني ع��ل��ى ص��ف��ة دول���ة 
مراقب باألمم املتحدة ان قواعد اللعبة 
ال���ذي يتطلب دراس���ة  ت��غ��ي��رت االم���ر 
فلسطينية واضحة ألسس التحجرك 
الدولي وفتح كافة امللفات التي تساهم 
في عزلة ونبذ احلكومة االسرائيلية  
االف��راج  أج��ل  م��ن  النضال  أهمها  وم��ن 

عن األسرى وتدويل قضيتهم.
املناسبة  ه��ذه  اجلبهة  واستذكرت 
ال����ت����ي ت���ع���ي���د إل�����ى أذه����ان����ن����ا ص����ورة 
ال��ص��م��ود ل��ش��ع��ب��ن��ا ال����ذي خ����رج بكل 
ف��ئ��ات��ه ب��ص��دوره��م ال��ع��اري��ة ع���زاًل إال 
من إميانهم بحقهم وعدالة قضيتهم 
وبحجارتهم التي أضحت رمزا لنضال 
التاريخية  امل��رح��ل��ة  تلك  ف��ي  شعبنا 
من مسيرة نضاله  واستطاع أن يجعل 
من انتفاضته وعزميته حدث العالم 
األبرز وادخلها كما هي )انتفاضة( في 

كل لغات العالم.
لكافة  بالتحية  اجلبهة  وتوجهت 
ابناء شعبنا وألسرى احلرية ولشهداء 
االن��ت��ف��اض��ة ول��ل��ج��رح��ى، م���ؤك���دة أن 
النضال الفلسطيني مستمر لتحقيق 

اهداف شعبنا باحلرية واالستقالل.

رام الله- احمد سليم - شارك رئيس بلدية 
ف��ي منتدى رؤس��اء  م��وس��ى ح��دي��د  ال��ل��ه م.  رام 

البلديات االسيوية في تايالند.
وفي بيان صحفي صادر عن العالقات العامة 
الله، اشار الى ان املنتدى شارك  في بلدية رام 
فيه هذا العام العديد من رؤساء البلديات من 

بلدية رام الله تشارك في منتدى رؤساء البلديات اآلسيوية 
امل��دن  ال��ي��ات للتواصل ب��ني  م��دن اسيا الي��ج��اد 

االسيوية. 
رئيس  قال  الوطن،  ارض  الى  عودته  وبعد 
البلدية ان املنتدى الذي انعقد في بانكوك ركز 
على انشاء بنك للمعلومات تستفيد منه املدن 
االسيوية من اجل تبادل اخلبرات والتعرف على 

التحديات التي تواجه املدن االسيوية للبحث 
ان  ال��ى  مشيرا  ملتابعتها،  مشتركة  وسائل  عن 
بلدية رام الله تعتبر من البلديات التي تواجه 
حت��دي��ات ف��ي م��ج��االت ال��ت��وس��ع وازدي����اد عدد 
مواجهة  في  التحديات  الى  باالضافة  السكان 
االحتالل وقضايا التلوث البيئي وازمة السير 

في املدن، وفي هذا املنتدى طرحت ابرز املعيقات 
التي تواجهها امام رؤساء بلديات اسيا. 

واشار م. حديد الى ان املنتدى العام القادم 
باستقبال  مشيدا  الكويت،  دول��ة  في  سيعقد 
بانكوك ومباركتها حلصول فلسطني على دولة 

مراقب في هيئة االمم املتحدة.

نابلس - املنهل للصحافة واالعالم  - استقبل 
مركز الدراسات النسوية في مدينة نابلس وفدا 
امل��درب جمال  ، بحضور  الشبابي  ب��ادر  من ملتقى 
ابدى  الذي  الشبابي  بادر  ملتقى  رئيس  الزبيدي 
وجهة نظر امللتقى وما يقدمه من خدمات ميكن 

العمل عليها .
واك����د رئ��ي��س امل��ل��ت��ق��ى ب����ادر ال��ش��ب��اب��ي ج��م��ال 
العاملني في  الزبيدي خالل حديثه على جميع 
أقصى  وت��ق��دمي  العمل  مضاعفة  ال��ش��ب��اب  م��ج��ال 
م���ا ل��دي��ه��م م���ن إم��ك��ان��ي��ات وق�����درات خل��دم��ة كال 

اجلنسني.
واستفساراتهم  تساؤالتهم  املجتمعون  وط��رح 
بتعاملهم  يتعلق  فيما  والنشاطات  البرامج  حول 

» الدراسات النسوية « في نابلس 
يستقبل وفدا من ملتقى بادر الشبابي 
من  لالستفادة  وحاجتهم  والشباب  الشابات  مع 

خبرات املركز ألبحاث كال اجلنسني
النسوية  ال��دراس��ات  ام��ني مكتبة مركز  وق��دم 
املكتبة  تقدمه  ما  حول  توضيحاته  مناع  محمد 
قضايا  ف��ي  متخصص  خ��ب��رة  ب��ي��ت  تعتبر  ال��ت��ي 
اجلنسني، من خدمات وافكار سيتم العمل عليها 
في االيام القادمة وابرز احتياجاتهم وقدرتهم على 
اإلجناز إذا تزودوا باخلبرات واملهارات التي تقدمها 

املكتبة للباحثني ونشطاء حقوق االنسان.
وفي اخلتام ، اكد املشاركون على ضرورة التواصل 
مع املركز واستعداد املركز لتقدمي كل ما يستطيع 
ودراس���ات  اب��ح��اث  م��ن  الشبابية  ال��ق��ي��ادات  لدعم 

وتدريبات تخدم في تطوير مستقبلهم .

املنهل للصحافة واالعالم  طوباس- 
- افتتح فرع جامعة القدس املفتوحة 
مجال  في  تدريبية  دورة  طوباس  في 
رخ��ص��ة ق���ي���ادة احل���اس���وب ال��دول��ي��ة، 
وذلك في مقر مركز احلاسوب اجلامعي 
املجتمعي الذي أنشأ بالتعاون بني فرع 
واألغ��وار  طوباس  ومحافظة  اجلامعة 

الشمالية.
ن��ض��ال  ال���ف���رع د.  وأوض������ح م���دي���ر 
ع��ب��د ال��غ��ف��ور أن ال�����دورة ت��أت��ي ضمن 
الفرع لطلبته  التي ينظمها  السلسلة 
تعزيز  إل��ى  ه��دف��ت  وأن��ه��ا  وخريجيه، 

املهارات احلاسوبية لديهم.

دورة تدريبية في طوباس حول 
»رخصة  قيادة احلاسوب«

ال���غ���ف���ور أن ع����ددا  وأض�������اف ع���ب���د 
ب��ال��دورة،  ال��ف��رع أحل��ق��وا  م��ن موظفي 
ال����دورات  م��ن  ال��ع��دي��د  وأن����ه ستنظم 
امل��ت��خ��ص��ص��ة ف����ي م���ج���ال احل���اس���وب 
مختصة  امل���ع���ل���وم���ات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
باملؤسسات الشبابية والنسوية وغيرها 
وغير  الرسمية  املجتمع  مؤسسات  من 

ذلك.
م���ن ج���ان���ب���ه، أش�����ار م��ن��س��ق وح���دة 
اخل��ري��ج��ني أ. ب���الل دراغ���م���ة إل���ى أن 
التي يشرف  ب��ال��دورة  امللتحقني  ع��دد 
عليها عضو هيئة التدريس أ. جمال 

حمدان، بلغ 11.

 - واالع��الم  للصحافة  املنهل  نابلس- 
نفذت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني  
ترفيهية   ان��ش��ط��ة  ام����س  ن��اب��ل��س  ف����رع 
وري���اض���ي���ة م��ت��ن��وع��ة الط���ف���ال امل���راك���ز 
الثالثة في اجلمعية )تربية  التاهيلية 
خ��اص��ة وش��ل��ل دم��اغ��ي وح��رك��ي  وط��الب 
مدرسة الصم الثانوية املختلطة (  وذلك 
الصغير  ال��س��ي��رك  مؤسستي  مب��ش��ارك��ة 
االطفال  امهات  وبحضور  باللعب  واحلق 
ال��ع��امل��ي للمعاق  ال��ي��وم  ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 

نشاطات جمعية الهالل االحمر في 
نابلس مبناسبة اليوم  العاملي للمعاق

الذي يصادف الثالت من كانون اول من 
كل عام.

واشار رئيس الهيئة االدارية للجمعية 
هذه  مثل  ان  ال��ى  كنعان   حمدي  باسل 
في  الثقة  تعزز  ان  شانها  من  الفعاليات 
انها  االع��اق��ة  كما  االط��ف��ال ذوي  نفوس 
املؤسسات  م��ع  وال��ت��ع��اون  التواصل  تعزز 
امل��ه��ت��م��ة ب��ق��ض��اي��اه��م م��ن خ���الل العمل 
املشترك الذي تصب في مصلحة هؤالء 

االطفال .


