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ال��ق��دس - وف��ا- اطلع عضو اللجنة املركزية 
لحركة فتح عزام األحمد، أمس، عىل اوضاع 
ونشاطات عدد من مؤسسات مدينة القدس 
واالجتماعية  ال���������رب���������وي���������ة  ال�������وط�������ن�������ي�������ة  امل�������ح�������ت�������ل�������ة، 

والدينية.
وش�������م�������ل�������ت ج��������ول��������ة االح������������م������������د، م����������درس����������ة 'دار 
االي����ت����ام' ب��أق��س��ام��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة وص��ف��وف��ه��ا املهنية 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، واط���ل���ع ع���ىل ن��ش��اط��ات��ه��ا الربوية 
واستمع من إدارتها الحتياجاتها التي من شأن 
توفريها، تنمية وتطوير دوره���ا ال��رب��وي الرائد 
واداء مهمتها اإلن��س��ان��ي��ة ع��ىل ن��ح��و اف��ض��ل ويف 
سبيل تربية اجيال تساهم مساهمة خالقة يف 

تعزيز صمود القدس واملقدسيني.
واب�����������دى األح������م������د إع�����ج�����اب�����ه وت�����ق�����دي�����ره بجهود 
ج���م���ي���ع ال���ع���ام���ل���ني يف 'دار األي������ت������ام' م����ش����ي����داً بما 
الوطني  ع�����م�����ل�����ه�����م  ان�������������ج�������������ازات يف  م����������ن  ح�������ق�������ق�������وه 
وال������رب������وي ويف م���ق���دم���ت���ه���م م����دي����ر امل������درس������ة عمر 

غرابلة.
كما زار األحمد مؤسسة 'برج اللقلق' واطلع 
عىل سري عملها ونشاطاتها الوطنية واالجتماعية 
والثقافية املتواصلة رغم مضايقات املستوطنني 
وم���ح���اوالت���ه���م م��ح��اص��رة ه����ذه امل��ؤس��س��ة الوطنية 

بعد استيالئهم عىل جزء من أراضيها.

وع�������������������ر األح��������������م��������������د ع��������������ن اع�������������������ت�������������������زازه وال�����������ق�����������ي�����������ادة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب��ص��م��ود ه����ذه امل���ؤس���س���ة الوطنية 
ومواقفها الشجاعة يف التصدي للمستوطنني 

ومحاوالتهم التوسعية العدوانية.
األق��������������ى وقبة  امل������س������ج������د  األح��������م��������د  زار   ك������م������ا 
ال�������ص�������خ�������رة امل��������ش��������رف��������ة، وال�������ت�������ق�������ى م�������دي�������ر األوق��������������اف 
اإلس������الم������ي������ة ال�����ش�����ي�����خ ع�����������زام ال�����خ�����ط�����ي�����ب، ومفتي 
ال����ق����دس وال������دي������ار ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ش���ي���خ محمد 
حسني، واستمع منهما اىل شرح حول املخاطر 
التي يتعرض لها املسجد االقى، وخاصة مع 
ت���واص���ل ع��م��ل��ي��ات ال��ح��ف��ر ت��ح��ت امل��س��ج��د االقى 
وتعديات املستوطنني وانتهاكاتهم العنصرية 
ت�������ح�������ت ح�������م�������اي�������ة ق����������������وات االح������������ت������������الل االم����������������ر ال����������ذي 
يتطلب تفعيل مختلف الوسائل لتعزيز صمود 

املقدسيني ملواجهة هذه التعديات وردعها.
وجال االحمد يف شوارع القدس وحواريها 
ال��ق��دي��م��ة وال��ت��ق��ى ع�����دداً م���ن امل��واط��ن��ني واستمع 
ال������ي������وم������ي������ة ج��������������راء سياسات  مل�����ع�����ان�����ات�����ه�����م  م�����ن�����ه�����م 
واستفزازات  وال���ق���م���ع���ي���ة  ال���ت���ع���س���ف���ي���ة  االح�����ت�����الل 
امل��س��ت��وط��ن��ني وم��ض��اي��ق��ات��ه��م امل��س��ت��م��رة والهادفة 
إىل دف���ع امل��ق��دس��ي��ني اىل ال��رح��ي��ل ع���ن مدينتهم 

املقدسة من أجل تهويدها.
ويف بلدة سلوان اطلع االحمد عىل بشاعة 

اعتداءات  املستوطنني ضد املنازل الفلسطينية 
ال��������ت��������ي أص��������ب��������ح ب�����ع�����ض�����ه�����ا م������ت������ه������ال������ك������اً ن�����ت�����ي�����ج�����ة هذه 

االعتداءات.
وعقد االحمد يف ختام جولته يف القدس، 
اج��ت��م��اع��اً م���ع ال��ع��دي��د م���ن ال���ك���وادر الفتحاوية، 
اس�������ت�������م�������ع اىل ط�����ب�����ي�����ع�����ة األوض����������������������اع ال�������ح�������رك�������ي�������ة يف 
اقليم القدس ونشاطاتها التنظيمية وطبيعة 

املعضالت التي يواجهها اإلقليم .  
واختتم األحمد االجتماع بكلمة تناول فيها 
الوضع السيايس الراهن يف الساحة الفلسطينية 
والعربية وطبيعة التحوالت املحتملة عىل نحو 
ال����ع����رب����ي����ة واملصرية  امل������ت������غ������ريات  ن���ت���ي���ج���ة  إي�����ج�����اب�����ي 
ب����ص����ف����ة خ�������اص�������ة، ك�����م�����ا ت�������ن�������اول األح�������م�������د أوض����������اع 
حركة فتح، وال��ح��راك املتواصل فيها م��ن أجل 
تفعيل حياتها التنظيمية، مستعرضاً خططها 
ال�����رام�����ي�����ة لتعزيز  ال�����س�����ي�����اق وت����ط����ل����ع����ات����ه����ا  يف ه��������ذا 
م���س���رية ال���ع���م���ل ال���ن���ض���ايل ال���ف���ت���ح���اوي والوطني 
واس���ت���ع���ادة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة م���ن أج���ل تحقيق 
أهداف املشروع الوطني الفلسطيني يف الحرية 
القيادة  ان  م������ؤك������دا  واالس�������ت�������ق�������الل،  وال������س������ي������ادة 
ال��وط��ن��ي��ة ويف  ب��ال��ث��واب��ت  الفلسطينية متمسكة 
الشرقية عاصمة  بالقدس  التمسك  مقدمتها 

ابدية للدولة الفلسطينية املنشودة.

االحمد يطلع على أوضاع
عدد من مؤسسات مدينة القدس

تصوير : محمود عليان بيت لحم- جانب من اعمال الرميم التي تتم يف كنيسة املهد  . 

اري��ح��ا / خ��ال��د ع��م��ار - أك��د ممثل الحكومة 
ال���ي���اب���ان���ي���ة م���اك���وت���ا ه����ون����دا ع����ىل ان  ب�������الده تقف 
بكل قوة لدعم حقوق ونشاطات االطفال يف 
ال��ع��ال��م وخ��اص��ة اط��ف��ال فلسطني وان اليابان 
ت���ري���د ان ت���رس���م ال��ب��س��م��ة ع����ىل وج������وه االطفال 

ليظلوا ينعمون باالمل نحو املستقبل .
واضاف هوندا خالل الحفل الذي اقيم يف 
مسرح بلدية اريحا بمناسبة تقديم مسرحية 
) باب خشب ( احد اعمال طلبة املدارس ضمن 
ال������رن������ام������ج ال���������درام���������ي وامل������س������رح������ي ال�����������ذي يشرف 
ع���ل���ي���ه م����س����رح " ع���ش���ت���ار " ب���ت���م���وي���ل ي�����اب�����اين من 
عر اليونيسيف " ان اليابان تقدم املساعدات 
م���خ���ت���ل���ف املجاالت  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي يف  ل���ل���ش���ع���ب 
لتعزيز ع��الق��ات ال��ص��داق��ة ب��ني الشعبني، وان 
بالده معنية بالوقوف اىل جانب اطفال العالم 
وخ��اص��ة اط��ف��ال فلسطني وم��س��اع��دت��ه��م حتى 
يفرحوا وبواصلوا مستفلبهم، مشيداً بالرامج 
باعتبارها  وامل�����س�����رح�����ي�����ة  وال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة  ال�������درام�������ي�������ة 
اح���د ال��وس��ائ��ل امل��ه��م��ة ل��ت��ف��ع��ي��ل ال���ح���وار وصقل 

الشخصية .
وث�����م�����ن م����ح����اف����ظ أري������ح������ا واالغ��������������وار املهندس 
ال�����ي�����اب�����ان�����ي�����ة الداعمة  امل��������واق��������ف  ال�����ف�����ت�����ي�����اين  م������اج������د 
ل��ل��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وال����ت����ي ط����ال����ت مختلف 

م��ج��االت ال��ح��ي��اة ، داع���ي���اً اىل ت��واص��ل��ه��ا لتمتني 
عالقات الصداقة بني الشعبني .

واشاد بالخطوة الالفتة الستهداف املوضوع 
املسرحي والثقايف باعتباره ركناً مهماً يف عملية 
ال����ب����ن����اء امل����ن����ش����ودة ، ش�����اك�����راً ك�����ل م�����ن س����اه����م يف 
ه�����ذا ال���ع���م���ل ال������ذي ي���ت���م ب���ال���ش���راك���ة م����ع الربية 

والتعليم .
واس����ت����ع����رض م��م��ث��ل ال��ي��ون��ي��س��ي��ف دوغالس 
ه���ي���ك���ن���ز ال������رام������ج وال�����ت�����وج�����ه�����ات ال�����ت�����ي ت�����ق�����وم بها 
اليونيسيف لالهتمام باملوضوع الثقايف . معرباً  
عن سعادته ملشاركة أطفال فلسطني يف هذا 
ال����ي����وم يف ال�����ذك�����رى 24 ل���ت���وق���ي���ع م����ذك����رة حقوق 
ال���ط���ف���ل م����ش����رياً إىل ان�����ه ي���ج���ب ت��س��ل��ي��ط الضوء 
ع����ىل م����الي����ني األط�����ف�����ال يف ال����ع����ال����م م����ن ضحايا 

العنف األسري.
وش�������ك�������ر م�������دي�������ر ال�������رب�������ي�������ة وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م محمد 
املشروع  ع����������ىل  ال�������ق�������ائ�������م�������ني  ج������م������ي������ع  ال������������ح������������واش 
املسرحي الذي يسهم يف رفد العملية الربوية 
والتعليمية وصقل شخصية الطالب ، مشيداً 
بدعم اليابان واليونيسيف ومسرح " عشتار 
" وكل الكوادر التي تعمل للنهوض باملوضوع 
الثقايف . وقال  ان هذا التعاون بدأ مع مسرح" 
ع��ش��ت��ار " م��ن��ذ أي��ل��ول امل����ايض وس��ي��س��ت��م��ر لغاية 

3 س���ن���وات, وس��ي��ت��م خ���الل ه���ذه ال��ف��رة تدريب 
الطلبة عىل فنون األداء املسرحي وبواقع لقاء 
ن���ه���اي���ة التدريب  أس����ب����وع����ي ك���م���ا أن ال���ط���ل���ب���ة يف 
ت��������دري��������ب مصدقة  س�����ي�����ح�����ص�����ل�����ون ع��������ىل ش��������ه��������ادة 
م��ن وزارة ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وم��دي��ري��ة الثقافة 

ومؤسسة عشتار الفنية.
وقال مدير مسرح " عشتار "الفنان ادوارد 
معلم ان هذا الرنامج التدريبي تدعمه حكومة 
ال���ي���اب���ان وي�����أيت م���ن اج����ل م���س���اع���دة ال���ش���ب���اب يف 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع ال���ص���ع���وب���ات ال����ت����ي ت���واج���ه���ه���م يف 

الحياة وإكسابهم املهارات الالزمة 
وي���أيت ه��ذا ال��ع��رض يف إط���ار برنامج تدريب 
للدراما والذي ينفذه مسرح عشتار بالتعاون 
م������ع م����دي����ري����ة ال����رب����ي����ة وال����ت����ع����ل����ي����م يف أري������ح������ا  يف 
مدرسة زهرة املدائن بمشاركة 18 طالباً وطالبة 
م��ن أرب���ع م���دارس حكومية يتم تدريبهم عىل 
م��ه��ارات ال��درام��ا والتمثيل املسرحي مل��دة ثالث 

سنوات .
واوضح  أن مسرحية  "باب خشب"تتناول 
املجتمع  داخ�����������������ل  األس���������������������ري  ال�������ع�������ن�������ف  م������ش������ك������ل������ة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وأث�����ره�����ا ال���س���ل���ب���ي ع����ىل العالقات 
األسرية واملجتمعية ، وهي من تدريب وإخراج 

املخرج الفلسطيني محمد عيد.

ممثل اليابان يؤكد دعم بالده ألطفال فلسطين

الوزير أبو عيشة يبحث
مع القنصل البريطاني آفاق 

التعاون المشترك
رام ال��ل��ه- وف���ا- بحث وزي���ر الثقافة أن���ور أب��و عيشة، م��ع القنصل ال��ع��ام ال��ري��ط��اين ل��دى دولة 
فلسطني سري فنسنت فني، ومع مديرة برنامج تطوير الفنون يف املجلس الثقايف الريطاين سهى 

الخفش، آفاق التعاون املشرك بني الجانبني.
وج���رى خ��الل اللقاء بحث سبل تفعيل اتفاقية ال��ت��ع��اون السينمايئ املوقعة ب��ني الجانبني، 
ال سيما يف دعم املخرجني واملنتجني الفلسطينيني، كما تناول البحث تطوير مهارات الفنانني 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني م����ن خ�����الل دورات ت����ب����ادل وورش ع����م����ل، ب����اإلض����اف����ة إىل ت����زوي����د امل���ك���ت���ب���ات بالكتب 

واملراجع.

ب�����ي�����ت ل�����ح�����م – م�������ن ج������������ورج زي������ن������ه – نظمت    
ق��ري��ة األط��ف��ال يف بيت لحم ورش���ة عمل حول 
مبادئ تمكني األسرة من خالل قصص نجاح 
ت��ح��ت رع����اي����ة  م��ح��م��د ال���ش���الل���دة امل���دي���ر الوطني 
ل��ق��رى األط���ف���ال يف فلسطني وم��ش��ارك��ة ممثيل 
ب����ي����ت لحم  االج����ت����م����اع����ي����ة يف   ال�������ش�������ؤون  وزاريت 
والخليل ورؤساء وممثيل الجمعيات الخريية 
والتنموية م��ن محافظتي بيت لحم والخليل 
وع���دد م��ن امل��ت��ط��وع��ات واس����رة ال��ق��ري��ة وذل���ك يف 

قاعة  مدرسة جمايرن بيت لحم 
واف�����ت�����ت�����ح ال��������ورش��������ة ال������ش������الل������دة ب����ك����ل����م����ة رحب 
فيها بالحضور، اك��د فيها عىل اهمية الورشة 
وق���دم ن��ب��ذة ع��ن رس��ال��ة واه����داف ق���رى األطفال 
واالن������ج������ازات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ب���ال���رغ���م م����ن األزمة 
امل�����ال�����ي�����ة ال�����ت�����ي ت����م����ر ب����ه����ا وت����م����ن����ى ل����ل����م����ش����ارك����ني يف 

الورشة التوفيق والنجاح
واس���ت���ع���رض م��دي��ر ب���رام���ج ت��م��ك��ني األس�����رة يف 
قرية األطفال بيت لحم السيد محمد سعيد 
س����ي����اس����ة ال�������رام�������ج ال�����ت�����ي ت�����ه�����دف ب�����ال�����وص�����ول اىل 
األطفال الذين يعانون من خطر فقدان الرعاية 
الوالدية والوصول بهم اىل التمكني والرعاية 

والرنامج هو من اهم برامج القرية.
وت�����ح�����دث�����ت ح��������ور ال����ش����ه����اب����ي م���ن���س���ق���ة تمكني 
االسرة يف القرية وريم األعور الباحثة امليدانية 
واالخ��������ص��������ائ��������ي��������ة ال�����ن�����ف�����س�����ي�����ة ع���������ن م���������ب���������ادئ تمكني 

األسرة.
وت�������م ت����ق����دي����م ال�����ع�����دي�����د م������ن ق����ص����ص النجاح 
قدمتها املتطوعة هند جرين من جمعية تقوع 

وامل���ت���ط���وع���ة ح���ن���ان دي����ري����ه م����ن ج��م��ع��ي��ة التنمية 
ال���ري���ف���ي���ة ب���ي���ت ف���ج���ار وامل���ت���ط���وع���ة اح������الم وهدين 
من جمعية بيت امر الخريية واملتطوعة مريم 
بجايل من جمعية التنمية الريفية واملتطوعة 
ن���وال ال��زي��ر م��ن لجنة امل���رأة للعمل االجتماعي 
وع������زة اب�����و س������ارة وك����وث����ر ال�����ح�����روب م����ن جمعية 
نهضة بنت الريف واملتطوعة امل دار عيىس من 
جمعية ن��س��اء ال��خ��ض��ر وري���م ن��ج��اج��رة  تحدثن 

عن تجربتهما الذاتية.
أربعون طالبة يقضني يوما تدريبيا بمديرية 

شرطة بيت لحم
ب��ي��ت ل��ح��م – م��ن ج���ورج زي��ن��ه -  استضافت 
مديرية شرطة بيت لحم صباح ام��س أربعني 
ط���ال���ب���ة م����ن م����درس����ة ب����ن����ات ب���ي���ت ل���ح���م الثانوية 
ل����ق����ض����اء ي��������وم ت�����دري�����ب�����ي م������ع ال�����ش�����رط�����ة بمختلف 

أقسامها وإداراتها .
وذكر بيان صادر عن إدارة العالقات العامة 
واإلعالم بالشرطة أن شرطة بيت لحم قامت 
ص����ب����اح ام������س ب���ت���أم���ني أك������ر م�����ن أرب�����ع�����ني طالبة 
م��ن م��درس��ة ب��ن��ات م��درس��ة ب��ي��ت ل��ح��م الثانوية 
ب����م����رك����ب����ات ال�����ش�����رط�����ة ال�����خ�����اص�����ة مل�����دي�����ري�����ة شرطة 
محافظة بيت لحم وك���ان باستقبالهن املقدم 
ح��ق��وق��ي ع����الء ال��ش��ل��ب��ي م���دي���ر ش���رط���ة محافظة 
ب���ي���ت ل���ح���م وال������رائ������د ل������ؤي ارزي������ق������ات م����دي����ر إدارة 
ال��������ع��������الق��������ات ال�������ع�������ام�������ة واإلع���������������������الم ب������ش������رط������ة بيت 

لحم .
وأض�����اف ال��ب��ي��ان أن����ه وم����ن خ����الل زي�����ارة إدارة 
العالقات العامة واإلعالم االعتيادية للمدارس 

ض�����م�����ن ال������ت������واص������ل م�������ا ب�������ني ال������ش������رط������ة وم������������دارس 
امل���ح���اف���ظ���ة  ت����م زي��������ارة م����درس����ة ب����ن����ات ب���ي���ت لحم 
ال��������ث��������ان��������وي��������ة ق�������ب�������ل ح������������������وايل ي���������وم���������ني ح�������ي�������ث طلنب 
ال�����ط�����ال�����ب�����ات ب�������زي�������ارة م�����دي�����ري�����ة ش�����رط�����ة ب����ي����ت لحم 
وقضاء يوم تدريبي إىل جانب عناصر الشرطة 
وت���م���ت امل����واف����ق����ة ع����ىل ت��ح��ق��ي��ق ال���ط���ل���ب م����ن قبل 
قيادة الشرطة وإستضافتهن وتعريفهن عىل 

عمل الشرطة اليومي عىل أرض الواقع .
وأكد البيان أن طاقم إدارة العالقات العامة 
واإلع����������������الم ب�����ش�����رط�����ة ب�����ي�����ت ل�����ح�����م راف������������ق طالبات 
املدرسة بجولة بانحاء املديرية وزيارة أقسامها 
الشرطة  ع�������م�������ل  ع����������ىل  وإدارات�����������������ه�����������������ا إلط��������الع��������ه��������ن 
وكيفية استقبال الشكاوي من قبل املواطنني 
، ب��اإلض��اف��ة إىل ت��ق��دي��م ش���رح م��ن ق��ب��ل طواقم 
متخصصة من ضباط اإلدارات عن طبيعة عمل 
كل إدارة وكيفية تعامل الشرطة مع املواطنني 
من جهة وكيفية تعاون املواطن مع الشرطة يف 

اإلبالغ عن املخالفني للقانون جهة أخرى .
من جانبها قدمت األستاذة ابتسام العبد 
م��دي��رة امل��درس��ة شكرها لشرطة محافظة بيت 
ل��ح��م ممثلة ب��امل��ق��دم ح��ق��وق��ي ع���الء ال��ش��ل��ب��ي ملا 
القته م��ن استقبال واه��ت��م��ام وحسن التعاون 
م��ع ال��ط��ال��ب��ات ب��م��دي��ري��ة ال��ش��رط��ة ، ك��م��ا أكدت 
عىل أهمية هذه الزيارات كونها تكسر الحاجز 
م��ا ب��ني ال��ط��ال��ب��ات ورج���ل ال��ش��رط��ة وخ��ل��ق جيل 
واع���ي ب��ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة وع���دم ال����ردد بزيارة 
م������راك������ز األم���������ن يف ح��������ال ت����ع����رض����ت ال����ط����ال����ب����ة ألي 

إشكال .

  قرية األطفال في بيت لحم تنظم ورشة عمل 
حول مبادئ تمكين األسرة من خالل قصص نجاح

بيت لحم  - نجيب فراج - انتقدت رئيسة 
بلدية بيت لحم بشدة سياسة االستيطان 
االسرائيلية التي تنتهجها حكومات اسرائيل 
املتعاقبة، حيث حول هذا االستيطان بيت 
ل���ح���م  اىل ب���ل���دة ص���غ���رية ف�����وق م����ا ه����ي تمتاز 

من الصغر.
وردت اقوال بابون خالل  املؤتمر الصحفي 
التقليدي ال��ذي يعقد يف مثل هذه االوقات 
م����ن ك����ل ع�����ام ع��ش��ي��ة ب�����دء االح����ت����ف����االت بعيد 
امليالد املجيد، حيث قالت"من مغارة صغرية 
يف ب����ي����ت ل����ح����م ان�����ت�����ش�����رت رس������ال������ة ح������ب وامل 
وع������دل وس������الم اىل ج��م��ي��ع ان����ح����اء ال���ع���ال���م ، 
واليوم اصبحت بلدتنا اصغر بفعل التوسع 
امل���س���ت���م���ر ل��ل��م��س��ت��وط��ن��ات االس���رائ���ي���ل���ي���ة، لكن 
رسالة يسوع تبقى يف قلوبنا تتغلب  باالمل 
عىل عقود من اليأس عشناها تحت االحتالل 

االجنبي مجردين من حقوقنا".
وقالت خالل املؤتمر الذي عقد يف ساحة 
املهد نصيل يف عيد امليالد ه��ذا العام لتنوير 
قلوب اولئك الذين لديهم القدرة عىل انهاء 
عقود الظلم وتأمني اقامة دولة فلسطينية 
حرة ومستقلة عىل حدود عام 67 وعاصمتها 
القدس"مدينتا التوام التي فصلها االحتالل 
تماما عن بيت لحم للمرة االوىل منذ الفي 
ع�����������ام ون�������ي�������ف م���������ن امل�����س�����ي�����ح�����ي�����ة وذل��������������ك بسبب 
امل������ش������روع االس����ت����ي����ط����اين ، واض������اف������ت ان بيت 
لحم ليست متحفا وال مجرد مغارة خشبية 
ان������ه������ا ت�����ج�����رب�����ة ح�����ي�����ة ل�������ص�������راع ي������وم������ي م�������ن اجل 
ال����وج����ود ل��ت��ح��ق��ي��ق س����الم ع�����ادل ودائ������م وهي 
نموذجا للتعايش الطبيعي بني املسيحيني 

واملسلمني ومثاال لبقية املناطق فهي موطن 
ل���الالف م��ن ال��الج��ئ��ني ال��ذي��ن ك��ان��وا ينتظرون 
لتلبية حقوقهم منذ عام 1948 ، ومع ذلك 
فبيت لحم حيث الراهبات والكهنة يصلون 
م�����ن اج�������ل ح����ري����ة ك�����ل ال����ش����ع����ب الفلسطيني 

والحفاظ عىل اراضيه ومصادر رزقه.
واش����ارت اىل ان االح��ت��ف��االت بعيد امليالد 
تتم وقد اصبح جزءا من املدينة من الراث 
ال����ع����امل����ي يف م���ن���ظ���م���ة ال���ي���ون���س���ك���و وه�������و حدث 
هام اىل جانب استمرار العمل عىل اصالح 
ك��ن��ي��س��ة امل���ه���د ت��ح��ت رع���اي���ة ال���رئ���ي���س محمود 
الخاص  ال���������ق���������ط���������اع  ي������������واص������������ل  ف�������ي�������م�������ا  ع����������ب����������اس 
االس�����ت�����ث�����م�����ار ب�����ال�����رغ�����م م�������ن ال�����ص�����ع�����وب�����ات التي 
يضعها االحتالل ، حيث يستمر شعبنا يف 
ال��ت��ظ��اه��ر ال��س��ل��م��ي ض���د ال��ظ��ل��م ال���واق���ع عليه 
يف ال��وق��ت ال����ذي ب��ال��ك��اد ي��راق��ب ف��ي��ه املجتمع 

الدويل متعاطفا.
هذا  االح�����������ت�����������ف�����������االت  ان  ب�����������اب�����������ون  واع��������ل��������ن��������ت 
ال���ع���ام س����وف ت��ب��دا يف االول م���ن ك���ان���ون اول 
ال��ق��ادم وه��ي متقدمة ع��ن االع����وام السابقة 
باسبوعني اذ سيتم اضاءة الشجرة الكبرية 
وكافة االشجار يف الساحة كما سيتم افتتاح 
س���وق امل���ي���الد وت��ن��ظ��ي��م م��ه��رج��ان ل��الط��ف��ال يف 
ذات اليوم ، وستشهد فرة االحتفاالت  التي 
ستمتد عىل مدى االسابيع القادمة فعاليات 
ثقافية وفنية بمشاركة فرق فلسطينية من 
ال���ض���ف���ة وداخ�������ل م���ن���اط���ق ال��������48 وك����ذل����ك فرق 

دولية من عدة دولة اجنبية.
واك���دت ب��اب��ون ان االح��ت��ف��االت ه��ذا العام 
ستكون مميزة من حيث الفعاليات واالضاءة 

والزينةيف كل االحياء والشوارع وبدعم من 
عدة جهات مشرية اىل ان الوكالة االمريكية 
ل���ل���ت���ن���م���ي���ة ه������ي ال�������داع�������م االك���������ر ح����ي����ث قدمت 
م���ب���ل���غ���ا ب���ق���ي���م���ة 400 ال������ف دوالر وم����ؤس����س����ة " 
ال�����ف دوالر، وترعت  ب���م���ائ���ة  ت���رع���ت   CHF"
مؤسسة تطوير بيت لحم ب� 50 ال��ف دوالر، 
ف���ي���م���ا ت������رع ك�����ل م�����ن ب���ن���ك ف���ل���س���ط���ني وجوال 
بعشرين ال��ف دوالر ك��ل واح���د منهم وبنك 
ال��ق��اه��رة ع��م��ان ب��� 40 ال��ف دوالر، كما ترعت 
مؤسسة بيت اللقاء ب� 2500 دوالر، كما اعلن 
ال������دك������ت������ور رام����������ي ال����ح����م����د ال�����ل�����ه ع������ن ن����ي����ة ترع 
ال��ح��ك��وم��ة ب��� 80 ال���ف ش��ي��ك��ل، م��ق��دم��ة الشكر 

لكل الداعمني واملترعني.
وخ���������الل امل�����ؤت�����م�����ر اع����ل����ن����ت ب������اب������ون ان كافة 
ان�����ه�����ت ك�����ل استعدادتها  ل����ح����م  ب����ي����ت  ف�����ن�����ادق 
الستقبال السياحة وهي متأهبة بذلك وسط 
تزايد كبري عىل نسبة السياح يف املدينة فقد 
شهد الشهر االخ��ري دخ��ول مائة الف سائح 
ل��ل��م��دي��ن��ة ب���زي���ادة ن��س��ب��ت��ه��ا 20% ف��ه��ذا الحراك 

جيد جدا وال بد من ان نستفيد منه.
وع���������������������ن س��������������������������ؤال وج���������������������ه ال�����������ي�����������ه�����������ا م����������������ن قبل 
السياحيني  االدالء  ح������ول  م�������راس�������ل"ے" 
االس��رائ��ي��ل��ي��ني وم����ا ي��ن��ق��ل م���ن ب��ع��ض املصادر 
امل��ح��ل��ي��ة ب�����ان وج����وده����م يف امل���دي���ن���ة ي���ؤث���ر عىل 
ل��ه��م امتيازات  امل��ح��ل��ي��ني خ���اص���ة وان  االدالء 
ملحوظة اجابت ان السؤال يجب ان يوجه 
ل����وزي����رة ال��س��ي��اح��ة وم����ع ذل����ك ف��ان��ه��ا سمعت 
ال����ك����ث����ري ح��������ول ه��������ذه ال����ق����ض����ي����ة ح����ي����ث يعرض 
االدالء امل���ح���ل���ي���ني وي�����ق�����ول ان ذل������ك ي���ت���م عىل 

حسابهم، واصفة القضية بانها كبرية. 

بابون: بيت لحم تتغلب باألمل على عقود
من اليأس عشناها تحت االحتالل االجنبي

القدس-ملراسل ے الخاص - زار رئيس 
ب��ع��ث��ة االت���ح���اد االوروب������ي يف ف��ل��س��ط��ني جون 
جات رتر، وسريجيو بيكولو مدير العمليات 
يف االت�����ح�����اد األوروب�������������ي، أم�������س، مستشفي 
جمعية املقاصد الخريية اإلسالمية لإلطالع 
ع���������ىل ال��������خ��������دم��������ات ال�����ص�����ح�����ي�����ة ب�����ش�����ك�����ل خاص 
وعىل الظروف املالية الصعبة التي تمر بها 
املستشفي باإلضافة عىل االوضاع  السياسة 

التي تعيشها مدينة القدس.
واط������ل������ع م�����دي�����ر ع��������ام م���س���ت���ش���ف���ي املقاصد 
د. رف����ي����ق ال���ح���س���ي���ن���ي  رئ����ي����س ب���ع���ث���ة االتحاد 

العمليات  وم�����دي�����ر  ف���ل���س���ط���ني  االوروب�������������ي يف 
يف االت����ح����اد االوروب���������ي ع����ىل ص������ورة االوضاع 
ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ت��م��ر ب��ه��ا امل��س��ت��ش��ف��ي املقاصد 
م������ن ك�����اف�����ة ال�����ن�����واح�����ي ج���������راء االزم�������������ات املالية 
واإلداري��������������ة. وق�������ال د. رف����ي����ق ال���ح���س���ي���ن���ي بأنه 
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة خ���الل ال��ش��ه��ر ي��ق��وم وف���د من 
االتحاد االوروبي بزيارة املستشفي املقاصد 
ب����زي����ارت����ه����ا االويل م���م���ث���ل االتحاد  ق������ام  ح���ي���ث 
االوروبي لعملية السالم يف الشرق االوسط 
أن�������دري�������اس ري����ن����ي����ك����ي����ه،وخ����الل االج�����ت�����م�����اع تم 
مناقشة بعض الرامج يف االتحاد االوروبي. 

ب��������ان االتحاد  ال����ح����س����ي����ن����ي:"  وأك����������د د. رف�����ي�����ق 
االوروب��������������ي أب���������دي اه����ت����م����ام����ه ال����ك����ب����ري لصمود 
ال��ص��رح ال��ع��ري��ق معترينه اح���د املؤسسات 
االساسية يف القدس. واشار إىل ان الزيارة 
ض���م���ن س���ل���س���ل���ة زي����������ارات ال�����وف�����ود االوروبية 
ملستشفي امل��ق��اص��د ول��الط��الع ع��ىل االقسام 

عن كثب.
وت����خ����ل����ل����ت ال��������زي��������ارة االط�����������الع ع������ىل اقسام 
الخدج" االطفال حديثي الوالده"، ووحدة 
ق����ل����ب االطفال،  االط��������ف��������ال، ق����س����م ج������راح������ة 

ووحدة العناية املكثفة ملريض القلب.

الحسيني يطلع رئيس بعثة االتحاد االوروبي 
على االوضاع الصعبة لمستشفى المقاصد

ال��ق��دس- ج��ان��ب م��ن زي���ارة رئ��ي��س بعثة االت��ح��اد االوروب����ي يف فلسطني ج��ون ج��ات رت���ر، وس��ريج��ي��و بيكولو م��دي��ر العمليات يف االت��ح��اد األوروبي 
تصوير : محمود عليان ،امس ،اىل مستشفى جمعية املقاصد الخريية اإلسالمية. 

االحتفال بتخريج 60 مثقفة مجتمعية 
متخصصة بالرضاعة الطبيعية

رام ال����ل����ه- اح��ت��ف��ل��ت م����ؤس����س����ة"ج����ذور"  وال���ي���ون���ي���س���ي���ف، أم������س، ب��ت��خ��ري��ج س���ت���ني م��ث��ق��ف��ة مجتمعية 
متخصصة بالرضاعة الطبيعية من العامالت يف صحة املجتمع، من جميع أنحاء الضفة الغربية.

وشارك يف حفل التخريج، مديرة مؤسسة "جذور"لإلنماء الطبي واالجتماعي الدكتورة سلوى 
النجاب، ونائب املمثل الخاص لليونيسف يف فلسطني  دوغالس هيجنز، ونائب ممثل املمثلية اليابانية 

يف فلسطني السيد هوندا ماكوتو، وأمينة سر نقابة العامالت يف صحة املجتمع فاطمة الناجي.
ونفذت "ج���ذور" التدريب وورش���ات العمل وامل��ح��اض��رات للمثقفات املجتمعيات يف جميع أنحاء 

الضفة الغربية وذلك بالتعاون مع اليونيسف وبدعم من املمثلية اليابانية.
ويف ك���ل���م���ت���ه���ا أك��������دت ال����ن����ج����اب ع������ىل  ال���������دور امل������ح������وري ال��������ذي ت����ق����وم ب�������ه"ج�������ذور" :" ك���ع���ض���و ف����اع����ل يف 
ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��رض��اع��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة و م���ن خ����الل ب��رام��ج��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ع���ر س���ن���وات ع���دي���دة ع���ىل دعم 
وحماية الرضاعة الطبيعية ، وبالقدر الذي نؤمن فيه بدور التدخالت املجتمعية يف دعم الرضاعة 
الطبيعية فإننا نؤمن أيضا بدور مقدمي الخدمات الصحية يف حماية الرضاعة الطبيعية و دعمها 

وتشجيعها".
ولفتت "إىل ح��رص"ج��ذور"ع��ىل تقديم ت��دري��ب تفاعيل عميل ل��أم��ه��ات م���وازي للجانب النظري، 
لتعزيز املهارات املكتسبة". وتابعت:" يف نهاية هذا املشروع نستطيع أن نقول أن الوطن قد كسب 60 

مثقفة مجتمعية متخصصة بالرضاعة الطبيعية".  
وت��س��اءل��ت ال��ن��ج��اب": م��ا ال���ذي يجعل ال��ت��ق��دم ع��ر ه��ذه ال��س��ن��وات بطيئا؟، و لعل ال��ج��واب يكمن 
بان هناك قصور واضح يف التواصل الحقيقي مع األمهات الذي يضمن حصولهن عىل الخدمات و 
املعلومات الالزمة لالستمرار بالرضاعة الطبيعية . وقد يكون أحد أهم الحلول لهذه املعضلة  بأننا 
يجب أن ننتبه عىل املستويني الوطني و صنع القرار  للدور املميز الذي يمكن ان تلعبه عامالت صحة 
املجتمع يف التواصل مع األمهات وتعزيز ثقتهن بقدرتهن عىل اإلرض��اع وقناعتهن بأهمية الرضاعة 

الطبيعية  وباملمارسات السليمة التي تضمن النجاح.   
وبدوره أعرب هيجنز عن سعادته :" بإنجاز سلسلة من التدريبات النظرية يف جميع أنحاء الضفة 
الغربية، والتي تهدف إىل تحسني مهارات عامالت صحة املجتمع وتزويدهن باألدوات للتواصل مع 

مجتمعاتهن بالركيز عىل تحسني معدالت الرضاعة الطبيعية  الخالصة يف فلسطني".
ول��ف��ت:" اىل أن نسبة م��ع��دالت ال��رض��اع��ة الطبيعية يف فلسطني م��ا ت���زال منخفضة، إذ ت��ق��ل عن 
30%، ونحن اآلن نتبع نهجا جماعيا متعدد القطاعات ليك نجمع جهودنا يف إط��ار اسراتيجي من 

اجل حماية الرضاعة الطبيعية الخالصة، وتعزيزها".
ول���ف���ت:" اىل أن ه���ذه اإلس��رات��ي��ج��ي��ة ش��م��ل��ت ال��ع��م��ل يف ت��س��ع��ة مستشفيات ت��اب��ع��ة ل�����وزارة الصحة 
واالونروا وجهات غري حكومية يف الضفة الغربية  وقطاع غزة، من خالل تطبيق مبادرة" املستشفى 
الصديق للطفل" منذ عام 2011، وترافقت هذه التدخالت مع تقديم التدريب ملقدمي الرعاية الصحية 
م���ن ق���اب���الت وم��م��رض��ات وم��م��رض��ني يف م���راك���ز ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة األول���ي���ة ل���دى وزارة ال��ص��ح��ة يف جميع 

محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة".
وح���ول ش��راك��ة ال��ي��ون��ي��س��ف م��ع "ج����ذور" ق���ال ه��ي��ج��ن��ز:" نعمل جنبا اىل ج��ن��ب م��ع م��ق��دم��ي الرعاية 
الصحية يف القطاع الخاص من خالل استهداف أطباء  األطفال وإثارة اهتمامهم يف عدد من ورش 
العمل والتدريبات املقبلة ضمن شراكتنا مع مؤسسة"جذور" ويأيت هذا التدريب ليشكل تدخال مكمال 

ومحوريا يف تعزيز الرضاعة الطبيعية يف 60 تجمعا سكانيا يف الضفة الغربية".
بدوره نوه ماكوتو:" إىل أهمية املشروع يف حماية حقوق الطفل يف الضفة والقطاع، ما ينعكس 
ع��ىل تقوية النظام الصحي ع��ر ال��وص��ول إىل املجتمع لتوفري املعرفة وال��دع��م ال���ذي تحتاجه النساء 

األمهات".
وشدد عىل أهمية:" قرارات وزارة الصحة بتبني مستشفيات"صديقة للطفل" حيث يوجد ستة 
مستشفيات يف الضفة وال��ق��ط��اع غ��رف��ة للعناية ب��األم��ه��ات ومساعدتهم يف تبني ال��رض��اع��ة الطبيعية 

الخالصة".
وب��دوره��ا لفتت الناجي :" إىل الجهود الكبرية التي بذلتها املثقفات املجتمعيات يف التواصل مع 
األمهات سواء يف مراكز الرعاية الصحية او عىل أماكن سكنهن، لتدريبهم  عىل املمارسات الصحيحة 

للرضاعة الطبيعية وأهميتها لصحة األم والطفل معا".
وع�����رض�����ت امل���ث���ق���ف���ات أف�����الم�����ا ق����ص����رية ح������ول ت���ج���ارب���ه���ن خ������الل ف������رة ال�����ت�����دري�����ب، واألس�����ال�����ي�����ب العلمية 
ال��ت��ي اتبعنها يف توصيل امل��ع��ل��وم��ات واألف��ك��ار ل��أم��ه��ات، ويف خ��ت��ام الحفل ت��م ت��وزي��ع ال��ش��ه��ادات عىل 

املدربات. 

عياش: اعتقاالت االحتالل 
اإلسرائيلي للصيادين تهدف الى 
منع محاوالت كسر الحصار البحري

غزة - عالء املشهراوي- قال رئيس النقابة العامة لعمال الصيد البحري نزار عياش إن االحتالل 
اإلسرائييل كثف من هجماته عىل الصيادين خالل اَلفرة األخرية وذلك ملنع أي محاوالت لكسر 
الحصار البحري عىل غزة، خاصة بعد إعالن ائتالف شباب االنتفاضة نيته تجاوز حاجز 6 أميال 

بحرية وذلك إلثارة الخوف والرعب من مصريهم يف عرض البحر.
واع���ت���ر ع���ي���اش أن اس���ت���م���رار االح���ت���الل اإلس���رائ���ي���يل ب��اع��ت��ق��ال ال��ص��ي��ادي��ن وم����ص����ادرة ممتلكاتهم 

والتحقيق معهم يف ميناء أسدود جريمة ضد اإلنسانية وضد حرية املالحة البحرية.
وبني أن اعتقال قوات البحرية اإلسرائيلية للصيادين محمود وأحمد حسونة كانا عىل منت 
قارب صيد لهما قبالة سواحل مدينة رفح، فضال عن إطالق النار عليهما واقتيادهما إىل ميناء 
أسدود للتحقيق معهم دون أسباب سوى أنهما يعمالن يف قطاع الصيد البحري، يدلل عىل 

عنصرية االحتالل.
وعزا عياش استمرار االعتقاالت ومصادرة املراكب لخنق قطاع الصيد البحري وإحداث شلل 

فيه، مبينا أن االحتالل يستخدم كافة الوسائل املتاحة غري القانونية.
وطالب عياش مؤسسات حقوق اإلنسان بالكف عن صمتها والتدخل لرفع معاناة الصيادين 
وح��م��اي��ت��ه��م م��ن االع��ت��ق��االت امل��س��ت��م��رة ال��ت��ي ب��ات��ت ت���ؤرق ح��ي��ات��ه��م ال��ي��وم��ي��ة يف ال��ص��ي��د وال���ن���زول إىل 

البحر الصطياد األسماك.


