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مركز "شمس" عضوًا بصفة مراقب 
في اللجنة العربية لحقوق اإلنسان 

جنين - "األيام": رحب مركز إعالم حقوق اإلنس���ان 

والديمقراطية "شمس"، أمس، بقرار اللجنة العربية 

الدائمة لحقوق اإلنس���ان في جامعة الدول العربية، 

بقبوله عضوًا بصفة مراقب في اجتماعات اللجنة.

وأك���د المرك���ز في بيان ل���ه، أنه تم إبالغ���ه بقرار 

قبوله، من خالل رسالة وصلته من مدير إدارة حقوق 

اإلنسان في جامعة الدول العربية، المستشار الهام 

الش���جلي، أعربت فيه���ا عن س���عادة اللجنة بقبول 

عضوية المركز.

وقالت الش���جلي في رس���التها، "إنه استنادا إلى 

توصي���ات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنس���ان 

في دورتها 33، والت���ي اقرها مجلس جامعة الدول 

العربية على المس���توى ال���وزاري بموجب قراره رقم 

7555 د. ع 138 ف���ي الخام���س من أيل���ول الماضي، 

ومنها بند النظر في طلب حصول المنظمات العربية 

غي���ر الحكومي���ة الوطنية أو القومية والمؤسس���ات 

الوطني���ة لحق���وق اإلنس���ان على صف���ة مراقب في 

اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنس���ان، 

رأت اللجنة منح صفة مراقب لمنظمتكم الموقرة".

وبين مركز "شمس"، أن صفة المراقب والتي يتمتع 

بها، تتي���ح له حض���ور اجتماعات اللجن���ة العربية 

الدائمة لحقوق اإلنسان، واالطالع على جدول األعمال 

الخاص بها.

وأش���ار إلى وجود العديد م���ن البنود الدائمة على 

جدول أعمال اللجنة خاصة بالحقوق الفلس���طينية، 

لالنته���اكات  التص���دي  منه���ا،  المقدم���ة  وف���ي 

اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة.

وش���دد مركز "ش���مس"، عل���ى أهمي���ة العضوية 

بالنس���بة له، والتي ق���ال، إنه ينظر له���ا على أنها 

تكلي���ف جديد له ف���ي الدفاع عن حقوق اإلنس���ان، 

وبمثابة مس���ؤولية جديدة بالنس���بة له، إلى جانب 

مس���ؤولياته األخرى، وهي شهادة جديدة له تؤكد 

أنه يعمل بمهنية، استنادًا إلى خططه وبرامجه.

وأك���د المركز، أهمية العمل المش���ترك والتعاون 

مع الجهات الرس���مية واألهلية، ف���ي الوقوف بحزم 

أمام االنتهاكات اإلس���رائيلية والتص���دي لها في 

كل المحاف���ل وفضحها، باعتب���ار أن ذلك يندرج في 

إطار تعزيز حركة حقوق اإلنس���ان العربية، من خالل 

التكاملية في العمل، إلى جانب االطالع على التجارب 

العربية في هذا المجال.

الجئو مخيم الفارعة يستعيدون ذكريات قـطـف الـزيـتـون فـي قـراهـم الـمـدمــرة

الجئان يستعيدان ذكريات قطف الزيتون.

خالل برنامج "ذاكرة ال تصدأ" 

طوب���اس - محمد بالص: أعاد الجئو مخي���م الفارعة جنوب طوباس، أمس، بناء 
ذاكرة موس���م الزيتون في قراهم المدمرة التي هجروا عنها قس���را إبان نكبة 

عام 1948.
ورس���م هؤالء، خالل الحلقة الخامس���ة من برنامج "ذاكرة ال تصدأ" الشهري، 
وال���ذي تنظمه وزارة اإلعالم، واللجنة الش���عبية للخدمات ف���ي المخيم، صورة 
لموس���م الزيتون وطقوس���ه ووس���ائل جمعه وعصره وطرق تخزينه، واألطباق 

الشعبية التي كان يدخل الزيت الجديد في إنتاجها.
واسترجع حبيب س���الم العايدي، المولود في عام 1931 في بلدة سيدنا علي 
شمال يافا، لحظات رحلته إلى القرى المجاورة في المسكة وقلنسوة وجلجوليا، 
بحث���ا عن التزود بالزيت، لك���ون قريته كانت متخصصة في زراعة البس���اتين 

والمحاصيل الحقلية كالباذنجان والفلفل والبندورة والملفوف.
يق���ول العايدي، "كان الناس يقطفون الثمار بأيديهم، وبعضهم اس���تعمل 
العصي، لكنهم لم يستخدموا الفراش تحت األشجار، وكانوا يحتفلون بانتهاء 
جمع المحصول، بتوزيع الجاروعة، وهي مقدار من الزيتون يعطى للمش���اركين 

في العونة".
ويضيف، "كنا نخ���زن الزيتون في الجرار الكبي���رة أو الزير، وكانت المعصرة 
التي زرتها برفق���ة والدي في بلدة جيوس قضاء قلقيلي���ة تدار على الخيول، 
الت���ي تجر البد، وهي قطع كبيرة من الحجارة تس���تخدم الس���تخراج الزيت من 

الثمر".
ووفق العايدي، كان أهالي سيدنا علي، يفرحون بالزيت الجديد إلنتاج وجبات 
شعبية، كالمطبق، والس���ياحي، وهما رقائق طحين تدهن بالزيت، وتخبز على 

الصاج الحديدي.
من جهته، اس���تذكر السبعيني محمد موس���ى عبد الجواد، الذي أبصر النور 
ف���ي الكفري���ن المجاورة لحيفا ع���ام 1940، كيف أن عائلته زرع���ت مدة طويلة 
الخضروات في أرضها، قبل أن تقرر تش���جيرها بالزيتون قبل النكبة بسنتين، 

لتحرم من قطفه.
يقول عبد الجواد، "كانت بلدنا تش���تهر بالخض���روات، وكما روى لي أبي صار 
بع���ض أهلها يش���جرونها بالزيتون قبل وق���ت قصير من النكب���ة، لتوفير ما 
يحتاجون���ه من زيت، وكان جدي يخبرنا دائم���ا أنه دفع مهر أمي 100دونم من 
األراضي الزراعية، فيما كنت أنا أس���بح في بئر خميس، والحنانة، وعين الظهر، 

التي كانت تمر من بستاننا".
ويكمل األستاذ أحمد صالح سريس، الذي ولد في الكفرين قبل النكبة بعشر 

انتخـاب رئـيس لـمجلس قروي الكرمل شــرق يطـا
الخلي���ل - "مع���ا": اخت���ارت قائم���ة "االس���تقالل 
والتنمي���ة" في قرية الكرمل، ش���رق يطا، بأعضائها 
ال�11، محمد جبر س���المة رئيس���ًا للمجلس، ومحمود 
يونس الهروش نائبًا للرئيس، ومحمد مخامرة ألمانة 

السر.
وحصل الرئيس ونائبه وأمين الس���ر على س���بعة 
أصوات وامتناع أربعة عن التصويت، حيث انس���حب 
محم���ود خليل نعمان أب���و عرام م���ن التنافس على 
منص���ب الرئيس، وتم تأجي���ل التصويت على أمين 

الصندوق إلى أول جلسة قادمة للمجلس.
وأكدت القائمة أن اإلنجازات على األرض س���تكون 
هي الشاهد الوحيد والدليل على صدقها وقدرتها، 
وبذل قص���ارى جهدها ف���ي خدمة أهال���ي القرية، 
 على ضرورة االلتفاف حول الرئيس محمود 

ً
مش���ددة

 في معركته باألمم المتحدة.
ً
عباس، خاصة

وبّين سالمة أن من أولى مهام المجلس خدمة الوطن 
والمواطن، مش���ددًا على ضرورة العمل الجماعي لما 
فيه مصلحة الجميع، وأشار إلى خطة تنموية شاملة 
ستشمل جميع مناحي الحياة والبنية التحتية، وأن 
المجلس س���يقدم كل الدعم وس���يبذل كل الجهود 

لتحقيق طموحات سكان المنطقة.
م خالد أبو عيد رئيس لجنة تس���يير األعمال، 

ّ
وس���ل

ووفد من الحكم المحلي ممثاًل بإس���ماعيل غنيمات 
وش���داد النمورة وح���ازم ابو نجم���ة وضرغام عوض، 

سالمة جميع التقارير المالية واإلدارية.
يذك���ر أن قائم���ة "االس���تقالل والتنمي���ة" ه���ي 
المنافس���ة الوحيدة في قرية الكرمل، ونالت إجماع 

المواطنين وفازت بالتزكية.

متحدثون في اللقاء.

سنوات، "إننا كنا نسمع عن طريقة عصر الزيتون اليدوية، والمحفورة بالصخور 
القديمة، وتطورت الحقا إلى ما يعرف بالبد".

ويتابع س���ريس، "انتشرت طريقة القطاف باأليدي، وكانت المناطق المجاورة 
لبلدتنا أكثر زيتونا منا. وال زلنا نتذكر األكياس التي استخدمت لجمع الزيتون، 
ومنه���ا ما عرف بأبو خ���ط أو خطين حمراوين، أو أبو الخ���ط األزرق، وكان تخزين 

الزيت يتم في جرار فخار كبيرة تسمى زير".
وبحس���ب الراوي، حرص األهالي على تناول الزي���ت الجديد مع الزعتر المنتج 
من أرضهم، ولتحضير المبسوسة أو المفروكة، وهي طحين وسكر وزيت، وصنع 
الزالبية والفطير والحلبة بمذاقات مختلفة، فيما كان يتم التخزين بوضع الزير 

في تجويف موجود في الحائط، ويتركون تحته نبات النتش الشوكي، لحمايته 
من الحشرات ومنعه من الوقوع والكسر.

وي���ورد الثمانيني مهند محم���د عناية، الذي فقد بلده اللجون، مش���اهد من 
رحلت���ه لزيارة جده في أم الفحم قبل النكبة، وحينها كان يرى الناس يقطفون 

الزيتون ويعصرونه، فيما اختص أهالي بلدته بالنجارة والمهن األخرى.
وبث التسعيني س���عيد حمد محمد عبد الهادي، حكايات قريته صبارين 
قضاء حيفا مع الش���جرة المباركة التي كان أهلها يقطفون زيتونها باليد، 
ويضع���ون الثمار في الكرادل دون اس���تخدام ف���راش تحتها، لكون معظم 
األش���جار صغيرة الحجم، وبعضهم اس���تعمل الحصي���رة لجمع الحبات من 

فوقها للشجر األكبر.
يقول عبد الهادي، "إنه لم تكن في بلدنا معصرة للزيت، وكنت أذهب برفقة 
وال���دي إلى القرى المجاورة، وعرفت من أبي بوجود واحدة في أم الزينات، وكان 
األهالي يتعاونون في قطف محاصيلهم، ومن لم يمتلك الزيت يبدله بالسمن 

البلدي الذي كان يصنعه بيده".
ويضيف، "زرعنا 150غرس���ة زيت���ون تقريبا، قبل النكب���ة بوقت قصير، ولكن 

هجرنا من بلدنا دون أن نقطفها، وتحسرنا عليها".
وال زال ه���ذا الالجئ، يختزن أس���ماء األراضي والينابيع ف���ي بلدته كالخاليل 
وجرماش���ة وس���در القهوة والخضيرة والمطراع والزواين���ة وعين الحجة وعين 

سوانية والنزازة.
أم���ا الس���بعيني خليل أحمد أبو زه���رة، ابن صبارين، فب���ث ذكرياته لزيتون 
بلدته، حينما كانوا يستخدمون الزيت القديم إلنتاج الصابون، فيما يصنعون 
المأكوالت وخاصة الزالبية والمس���خن بالمحصول الجديد، بينما كانوا يفرزون 
الثمار المتس���اقطة عن األرض قبل الموسم ويسمونها جول، أما من لم يتوفر 

لديه الزيت فكان يعطي جاره السمن ليحصل عليه.
يق���ول أبو زهرة، "كان الن���اس أقرب من بعضهم بخالف الي���وم، ويتعاونون 
كثي���را، أما محصولنا ف���كان كله من الصن���ف النبال، وكنا نس���تعمل الجفت 

للطابون والتدفئة".
وما جمعه إبراهيم عبد الله ش���اويش، الذي ولد في قنير عام 1945، عن والده، 
مش���اهد العونة الجماعي���ة، حين كان األهالي يس���اعدون بعضهم في قطف 
الثم���ار، ويتبادلون الزيت والمحاصيل األخرى، ويذهبون للقرى المجاورة لعصر 

ثمارهم، إذا غابت المعاصر.
وقال منس���ق وزارة اإلعالم في طوباس، عبد الباسط خلف، إن فتح هذا الحوار 
يتزامن مع موس���م ش���جرة الس���ماء، ويأتي في إطار كتابة تاريخ شفوي لكافة 
مالمح الحياة، دون اختزال للقرى المدمرة عام 48، بلحظات التهجير والمذابح.

وذكر خلف، أن النس���خة القادمة من البرنامج الش���هري، ستعالج االستعداد 
لمواس���م المطر وحرث األرض، وزراعة المحاصيل الشتوية، وما يتصل بها من 

أحاديث ومجالس وروايات.
أما نافز جوابرة، من اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة، فقال، إن توثيق 
ثقافة الزيت���ون ومراحل قطاف���ه وتخزينه وأجواء العونة واألطباق الش���عبية 
المتصلة به، تعبر عن ارتباط الفلس���طيني بأرضه وحنينه لها والتمسك بحق 

العودة إليها.

الرجوب يبحث في محافظات طوباس وسلفيت وقلقيلية 
االستعدادات النطالق األسبوع الوطني للشباب

طوب����اس - محمد ب����الص: بحث أمين 
عام المجلس األعلى للش����باب، رئيس 
اللجن����ة الوطني����ة العلي����ا المش����رفة 
الوطن����ي  األس����بوع  فعالي����ات  عل����ى 
للش����باب اللواء جبريل الرجوب، خالل 
زيارته لمحافظ����ات طوباس وقلقيلية 
االس����تعدادات  أم����س،  وس����لفيت، 
النهائي����ة إلطالق فعاليات األس����بوع 
الوطني للشباب مطلع األسبوع القادم.
فف����ي طوب����اس بح����ث الرج����وب مع 
الش����مالية  واألغوار  طوب����اس  محافظ 
مروان طوباس����ي، ووكيل وزارة اإلعالم، 
محمود خليفة، االستعدادات الجارية 
النط����الق الفعالي����ات، وذل����ك خ����الل 

اجتماع عقد في مقر المحافظة.
واس����تعرض طوباس����ي النش����اطات 
والفعالي����ات الت����ي أقرته����ا اللجن����ة 
المحلي����ة لترتيب فعاليات األس����بوع 
الوطن����ي ف����ي المحافظ����ة، والتي من 
المخطط أن تس����تمر لمدة أربعة أيام، 
ضمن خط����ة مركزية أقره����ا المجلس 
األعلى للش����باب، بالتنس����يق مع كافة 
الفعاليات الرسمية والوطنية، وبدعم 
رئاس����ي وحكومي، والتي تنسجم مع 
التوجه الع����ام للفعالي����ات المركزية 
التي من المخطط أن تش����هدها كافة 

محافظات الوطن.
وأش����ار إل����ى أن اله����دف م����ن هذا 
األس����بوع الوطني، يكمن في ترس����يخ 
الهوي����ة الفلس����طينية وتعميق روح 
االنتماء للوطن، في ظل ما يتعرض له 
المش����روع الوطني من هجمة شرسة، 

تس����تهدف  ومؤام����رات  ومح����اوالت 
إفش����ال حلم الش����عب الفلس����طيني 
بعاصمتها  المس����تقلة  بإقامة دولته 

الق����دس الش����ريف، وضم����ن الجهود 

للقيادة في توجهها لهيئة  الداعمة 
األم����م المتح����دة، م����ن أج����ل انتزاع 
الشرعية الدولية للدولة الفلسطينية 

بعاصمتها القدس الش����ريف، باعتبار 

ذلك حقًا ثابتًا للشعب الفلسطيني.
وأضاف إن هذه الفعاليات يجب أن 
تعمل على إنهاء االنقس����ام، وتوحيد 

الشعب الفلسطيني تحت راية واحدة، 

ف����ي منظمة التحرير، كممثل ش����رعي 
ووحيد لهذا الش����عب في كافة أماكن 

تواجده.

ووضع طوباس����ي الرج����وب وخليفة، 

المقترح  الفعالي����ات  برنام����ج  بصورة 
لمناس����بة  المحافظة،  ف����ي  تنفي����ذه 
بانطالق  والذي يبدأ  الش����باب،  أسبوع 

مس����يرة مركزية يعل����ن فيها انطالق 

الفعاليات، وتتش����عب عنها فعاليات 
فرعي����ة في كاف����ة أرج����اء المحافظة، 
وذلك بمش����اركة كافة األطر الرسمية 

والشعبية والوطنية والشبابية.

من جهته، قال الرج����وب: إن هناك 
قرارًا رس����ميًا وش����عبيًا له����ذا الحراك 
الوطن����ي، وبمش����اركة كاف����ة فصائل 

العم����ل الوطن����ي، ويحظ����ى باإلجماع 

الوطني، تحت راية فلسطين وشعارات 
وطنية ترسخ الحق الفلسطيني بإقامة 

الدولة وتؤكد على الثوابت الوطنية.
وأض����اف الرج����وب إن ه����ذا الحراك 

يعتب����ر مقاوم����ة ش����عبية ف����ي إطار 

الوح����دة الوطني����ة لتطوي����ر الوع����ي 

الوطني لمعنى العطاء من أجل الوطن، 
وترسخ مبدأ العمل التطوعي الجماعي 
في ظل ش����مولية جغرافية وسياسية 
تعزز الوحدة والوئام بين أبناء الشعب 

الواحد.
الفعالي����ات  برنام����ج  واس����تعرض 
المركزي، والذي س����ينطلق بمش����اركة 
كاف����ة الدول العربية التي س����تتواجد 

وفود تمثلها في فلس����طين، بالتزامن 

مع بث الفضائي����ات المحلية والعربية 
النطالق الفعاليات التي تبدأ بالوقوف 
دقيقة صمت على أرواح الش����هداء في 

كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني 

في الداخل والشتات.
وأش����ار إلى ترحيب ال����دول العربية 
بهذا النشاط، واستعداداها للمشاركة 

على األرض، وتوحي����د بث الفضائيات 

العربية لهذا الحدث.
وتاب����ع الرج����وب "إن هذه س����تكون 
نقطة انطالق لألسبوع الوطني للشباب، 

والذي يشتمل على نشاطات وفعاليات 

ع����دة، على  تخل����د مناس����بات وطنية 
أبو  الرئيس  رأسها ذكرى استش����هاد 
عمار، وذكرى إعالن وثيقة االس����تقالل، 

وبداية ظهور الفلسطيني على المنابر 

الدولية، حين وقف الش����هيد أبو عمار 
على منب����ر األمم المتح����دة عام 1974، 
مطالبًا بحق الش����عب الفلسطيني في 

تقرير المصير".

وعب����ر عن أمل����ه في أن يك����رس كل 
عام وف����ي مثل ه����ذا الوق����ت، إلحياء 
ه����ذا األس����بوع ال����ذي يعتبر أس����بوع 

الهوية  وتكري����س  الوطنية  الوح����دة 

الفلسطينية.
وش����ارك في االجتماع، أعضاء اللجنة 
المحلية لألس����بوع الوطني للشباب في 

المحافظة، والتي تضم في عضويتها 
الرس����مية  المؤسس����ات  م����ن  ع����ددًا 

والوطني����ة،  األهلي����ة  والفعالي����ات 
ومؤسسات المجتمع المدني، وقطاعات 

العمل التطوعي والكشفي.

وف���ي قلقيلية بح���ث الرجوب خالل 
اجتم���اع عقد أمس في مقر المحافظة 
إلحي���اء  النهائي���ة  التحضي���رات 
المهندس  في���ه  ش���ارك  الفعاليات، 
عب���د الحميد الديك نائ���ب المحافظ، 
والمتوكل طه س���فير فلس���طين في 
ليبيا، ووكي���ل وزارة اإلعالم، وس���ائد 
موافي مدير مديري���ة اإلعالم، وقائد 

المنطق���ة العقي���د رك���ن محم���د أبو 

الهيف���ا، وم���دراء األجه���زة األمنية، 
وري���اض عامر مدي���ر المجلس األعلى 
للش���باب والرياض���ة، ون���ور األق���رع 

المساعد اإلداري في منطقة قلقيلية 

التعليمية جامعة القدس المفتوحة، 
وأعضاء لجنة إحياء األس���بوع الوطني 

للشباب.

وق����دم الرج����وب ش����رحا مفصال عن 

األسبوع،  التي ستتم خالل  الفعاليات 
حيث سيكون في اليوم األول مهرجان 
مرك����زي ف����ي رام الله يتم م����ن خالله 

اإلع����الن عن بدء األس����بوع الوطني في 

كافة وسائل اإلعالم بكلمة من الرئيس 
أب����و مازن، وس����تكون  محم����ود عباس 
هنالك فعاليات في كافة المحافظات، 

تعب����ر ع����ن الوح����دة الوطني����ة، حيث 

س����يكون األس����بوع تجربتنا األولى في 
حش����د وتوحي����د جهودنا السياس����ية 

وعنوانا لوحدتنا الوطنية.

من ناحيته، أشار الديك إلى تشكيل 

لجان موس����عة من المؤسسات واللجان 
الشعبية والرسمية في المحافظة.

وقدم ش����رحا مفصال ع����ن الفعاليات 

التي س����تتم ف����ي محافظ����ة قلقيلية 

والت����ي تتواف����ق كلي����ا م����ع البرنامج 
المركزي إلحياء األسبوع الوطني لشباب 
الفلس����طيني م����ع مراع����اة خصوصية 

محافظة قلقيلية.
وفي س����لفيت بحث محافظ سلفيت 

عص����ام اب����و بكر ف����ي مكتب����ه، أمس، 
م����ع الرج����وب وخليفة االس����تعدادات 
لفعالي����ات  النهائي����ة  والترتيب����ات 

األسبوع الوطني.
وحضر اللق����اء قائد المنطقة العقيد 
ركن رياض الطرشة وعبد الستار عواد 
أمين س����ر حركة فتح اقليم س����لفيت 
لالس����بوع  الوطنية  اللجن����ة  وأعض����اء 
الوطني من المؤسس����ات ذات العالقة 

بالمحافظة.
وأك����د أبو بكر أن هناك جهودا جبارة 

تبذل م����ن قبل أعض����اء اللجنة إلنجاح 

ه����ذا االس����بوع، مش����يرا ان محافظ����ة 
سلفيت ومؤسساتها وفعالياتها كافة 
ستش����ارك في ه����ذا الح����دث الوطني 

الكبي����ر وخاصة انه يس����تهدف اهم 

فئات المجتمع واكثرها حساسية وهم 
الشباب.

واطل����ع المحافظ الرجوب على برنامج 

محافظة سلفيت وابرز الفعاليات التي 

يتضمنها، ومنها وضع نصب تذكاري 
للش����هيد ياس����ر عرفات ف����ي ميادين 
بلدات وقرى المحافظة، وإضاءة ثماني 

مشاعل فوق مباني الهيئات المحلية، 

وتنظي����م مهرجان ومع����رض الزيتون 
ال����ذي يس����تمر  الس����ادس  الس����نوي 
لثالثة اي����ام ابتداء من ي����وم االثنين 

المقبل يتخلل����ه افتتاح معرض تراثي 

الى فقرات  ومنتجات وطنية باالضافة 
فنية وفلكلورية وزجل ودبكات شعبية 

والكثير من العروض الهادفة.

وتش����مل الفعالي����ات ايض����ا تنفيذ 

ايام عمل تطوع����ي يقوم بها مجموعة 
برلمان محافظة س����لفيت  من ش����باب 
وتنظيم يوم رياضي وتشكيل سلسلة 

بش����رية ترفع العلم الفلس����طيني في 

المناطق المحاذية للجدار.
وأضاف ابو بك����ر: إن برنامج فعاليات 
محافظ����ة س����لفيت في هذا االس����بوع 

س����يحمل رس����الة بالحق ف����ي الحرية 
بأنه����اء  ام����ل  ورس����الة  واالس����تقالل 

للعالم  االنقسام ورسالة صمود وطني 
العربي.

وأكد الرجوب أهمية اإلجماع الوطني 

على عناصر الوحدة وإنهاء االنقس����ام 
واالس����تقالل  الحري����ة  ف����ي  والح����ق 
الطوعي����ة لكاف����ة فئات  والمش����اركة 
وش����رائح المجتم����ع الفلس����طيني في 

إحياء هذا األسبوع الوطني.
أنه س����يكون هناك  الرجوب  وأوضح 
تركي����ز عل����ى التكاف����ل االجتماع����ي 
من خالل اس����تهداف اس����ر الشهداء 

وعائالته����م  واألس����رى  والجرح����ى 

والمتضررين من االس����تيطان والجدار، 
الفتا انه من المفترض ان يكون هناك 
أكثر م����ن مليون مش����ارك، بما يضمن 

تغطية كل األراضي الفلسطينية.

وناق����ش الحضور تقس����يم فعاليات 
اس����بوع الشباب الفلس����طيني لتشمل 
والثقافي����ة  التربوي����ة  الجوان����ب 

والرياضية حيث تش����ارك  والتطوعية 

فيه����ا كافة ش����رائح المجتمع وخاصة 
الشباب.

وف����ي الس����ياق ذاته، أق����رت اللجنة 

فلسطين  التحضيرية ألسبوع ش����باب 

ف����ي محافظة أريحا واألغ����وار فعاليات 
األس����بوع، وذلك خ����الل اجتماع اللجنة 
الذي عقد ف����ي مقر مديري����ة التربية 

والتعليم في المحافظة، أمس، بحضور 

نائب المحافظ جم����ال الرجوب، ومدير 
التربي����ة والتعلي����م محم����د الحواش، 

وأعضاء اللجنة.

وأك����د الرج����وب أهمية المش����اركة 

الش����عبية، وض����رورة توس����يع قاعدة 
المش����اركة بم����ا يضم����ن نج����اح هذه 
الفعالي����ات، مش����يرًا إل����ى أن الهدف 

من هذه الفعاليات هو إيصال رس����الة 

الش����عب الفلس����طيني ل����كل العال����م 
وه����ي أن االحتالل اإلس����رائيلي لهذه 
األرض يج����ب أن ينتهي وأن����ه آن لنا 

كفلسطينيين أن نعيش بحرية وسالم 
كسائر شعوب األرض.

م����ن  ع����ددًا  البرنام����ج  ويتضم����ن 
والكش����فية  الرياضي����ة  الفعالي����ات 

والثقافية التي تنطلق بتاريخ 11/11.

"المركز النســوي" في شعفاط يطلق حملة 
"بســمة أطفال القدس والجدار لن يفرقنا" 

الق���دس - "معا": أطل���ق المركز النس���وي في مخيم 

ش���عفاط حملة "بس���مة أطفال الق���دس ... الجدار لن 

يفرقنا" وذلك بتوزيع مالبس شتوية وحقائب مدرسية 

على األطفال المقدسيين وذلك ضمن مشروع "القدس 

أواًل" الممول من قبل البنك اإلس���المي للتنمية - برنامج 

التمكين االقتص���ادي التابع لبرنام���ج األمم المتحدة 

.)DEEP( اإلنمائي

ج���اء ذل���ك خ���الل توزي���ع المالب���س الش���توية 

والحقائب المدرسية على األطفال في نادي الطفل 

الفلسطيني بمخيم قلنديا بحضور يعقوب عساف 

عضو الهيئة اإلدارية في النادي واللجنة الشعبية 

ف���ي المخي���م، باإلضافة الى العاملي���ن في النادي 

ومعلمي المدارس.

وفي كلمتها االفتتاحية، أكدت النائب جهاد أبو زنيد 

رئيس مجلس إدارة المركز النسوي في مخيم شعفاط، 

ب���أن "الهدف من إطالق ه���ذه الحملة دعم صمود أبناء 

شعبنا والوقوف لجانبهم في ظل الظروف االقتصادية 

والمعيش���ية الصعبة التي يعانون منها، باإلضافة الى 

التأكيد على عروبة وإسالمية المدينة".

وأشارت أبو زنيد إلى "أن إطالق هذه الحملة من مخيم 

قلندي���ا، تأتي من أجل التأكيد على أن هذا المخيم هو 

ج���زء ال يتجزأ من مدينة القدس، وح���دود العام 1967، 

 "أن الجدار لن يفرق 
ً
وكس���رًا للجدار الفاصل، مش���ددة

أبناء شعبنا، مؤكدة " بأن هذه رسالة تأكيد بأن القدس 

لن يقسمها الجدار الفاصل".

ولفت���ت أبو زنيد أثناء توزي���ع المالبس على األطفال 

في نادي الطفل الفلسطيني في مخيم شعفاط إلى "أن 

إطالق الحملة من مخيم قلنديا يأتي كرسالة لالحتالل 

اإلس���رائيلي الذي يري���د تمزيق المدين���ة وعزلها عن 

محيطها الخارجي، مفادها "أن جدار الفصل العنصري 

لن يستطيع أن يفرقنا ويعزلنا عن وطننا وعن عاصمتنا 

األبدية".

كما أشارت إلى "أن المركز النسوي في مخيم شعفاط 

وزع كس���وة العيد عل���ى األطفال وذل���ك ضمن مكرمة 

األش���قاء في لجنة أصدقاء الق���دس البحرينية الذين 

قاموا بزيارة لفلس���طين تلبية لدع���وة الرئيس محمود 

عباس بسراجة المسجد األقصى المبارك، وتأكيدًا على 

"أن زيارة السجين ال تعتبر تطبيعًا مع السجان".

بدورها، قدمت وديان أبو بها مديرة نادي الطفل في 

مخيم قلنديا "الش���كر باس���م النادي واألطفال للمركز 

النس���وي والبن���ك اإلس���المي للتنمي���ة وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي على هذا الدعم".


