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دمعة المسيح على القدس لم تجف بعد
كتب أسامة العيسة

على ســفح جبل الزيتون الغربي، تربض كنيســة صغيرة، ال تلفت 
االنتباه كثيرا، وكأنها تتشح بالحزن، تيمنا باسمها (كنيسة الدمعة) 
وهو االسم الشعبي لها، بينما تسمى رسميا ( كنيسة بكاء الرب).

للصعود الى الكنيســة، من القدس، يتوجب مكابدة طريق صعب، 
ولكن التعب يتبخر ســريعا، في أجواء المكان الذي يضم كنيســة 
بنيــت عام 1955م على أنقاض كنيســة بيزنطية قديمة، ما زالت 
أرضيتها الفسيفسائية موجودة. أعادها البعض الى القرن السابع، 

وعليها كتابة تشير الى انها مكرسة للقديسة حنة.
وفــي مدخل الموقع، ثمة عدة مغر، تضم توابيت ومعاظم، تؤشــر 
الى مقبرة، او مقابر تســبق الحقبة البيزنطية، وهي قبور رومانية، 
ولكن بعض األبحاث تشــير الى العثور على دالئل في هذه المقابر 
تعود الى االلف الثاني قبل الميالد، مما جعل البعض يشير الى ان 

الموقع ضم مقبرة القدس اليبوسية.
ويبدو ان بطريركية الالتين، المشرفة على الكنيسة حاولت تأهيل 
هــذه المقابر، لكنها لم تنجــز عملها بالشــكل المطلوب، وبقيت 
التوابيت القديمة وســط حالة مــن الفوضى، ومهددة بمزيد من 

الخراب.
ورغــم قدم هــذه المقبرة، اال انهــا تقدم من قبــل العاملين في 
الكنيسة على انها قبور شهداء المرحلة المسيحية المبكرة، عندما 
عانى المسيحيون من االضطهاد الروماني، قبل تبني االمبراطورية 

الرومانية المسيحية كديانة رسمية في القرن الرابع الميالدي.
 Dominus) واســم الكنيســة (بكاء الــرب) مترجم عن الالتينيــة
Flevit) أي الرب يبكي. وهو مرتبط بالتقليد المسيحي العائد إلى 
القرن الســادس عشــر والذي حدد في هذا موقع بكاء يسوع على 

مدينة القدس. 
ويمكــن ان نجــد في انجيل لوقا ما يشــير الى حادثــة البكاء على 
المدينة المقدســة: "ولما اقترب فــرأى المدينة بكى عليها وقال: 
ليتــك عرفــت أنت أيضــا في هذا اليــوم طريق الســالم! ولكنه 
حجب عن عينيك. فســوف تأتيك أيام يلفّك أعداؤك بالمتاريس 
 رونكالخناق من كلّ جهة، ويدم قون عليكويضي ويحاصرونك
وأبناَءك فيك، وال يتركون فيك حجرا على حجر، ألنك لم تعرفي 

وقت افتقاد اهللا لك".
ومن موقع هذه الكنيسة، تطل بعض الكنائس البديعة مثل كنيسة 
مريم المجدلية الروسية، بقبابها الذهبية، والمسجد االقصى، في 

منظر بانورامي، ال يكف عن اعطاء القدس روحها وتألقها. 
وقبالة كنيســة الدمعة، واعالها واســفلها، يقع جزء كبير من قبور 
المقبرة اليهودية، التي ال تكف عن التوســع، ويختلط الدفن فيها 

بتقاليد دينية وبمطامع سياسية استيطانية.
وشرعت سلطات االحتالل في مشــروع يستهدف استجالب الدعم 
من يهــود العالم لهذه المقبرة، وتحويلها إلى رمز يهودي رئيس 
في المدينة المقدســة. والمشــروع الجديد اضطلعت به مؤسسة 
إســرائيلية هي (الحديقة األثرية في مدينة داود) ويتضمن تحديد 
شــواهد القبور وتوثيقهــا، وتحميــل المعلومات علــى اإلنترنت. 
وحتى اآلن جرى تحديد عشــرات اآلالف مــن القبور اليهودية على 
جبــل الزيتون، وإدماجها في قاعدة البيانات على موقع خاص على 
اإلنترنت، والهدف وفقاً لحديقة مدينة داود األثرية: "رفع مســتوى 
الوعي بأهمية مدينة داود، وتكريماً لذكرى األشخاص الذين دفنوا 

في المقبرة، وكذلك لتبادل المعلومات عن الرحالت واألنشطة".
 ومدينة داود هي التسمية اليهودية لقرية سلوان، جنوب المسجد 
األقصى، التي كانت فيها المقبرة اليهودية، بين وادي قدرون التابع 

لسلوان، وحتى رأس العمود، ثم تمددت صعوداً إلى جبل الزيتون.
 ويقدم الموقع اإللكتروني قصصاً عن أشخاص دفنوا في المقبرة، 
ويعــرض وثائــق باألســماء لكل شــواهد القبــور، ومعلومات عن 

األشخاص الذين دفنوا في تلك المقابر.
 ويتيــح الموقع لزائــره القيام بزيارة افتراضيــة للمقبرة من خالل 
صور جوية لجبل الزيتون، وإنشاء خريطة سياحية عن الطريق التي 
سيســلكها للوصول إلى المقبرة، مــع تعليمات خدماتية، مثل أين 

يمكنه إيقاف سيارته.
 وقــال مدير العالقــات العامة للمشــروع، أودي راجونز: "إننا نأمل 
أن يعطــي هذا الموقــع اليهود في جميع أنحاء العالم فرصة إلزالة 
الغبار عن قبور أحبائهم، منذ أجيال متتابعة، والســتعادة القصص 

المدفونة تحت األرض واكتشافها".
 وأفــاد بأنه حتى اآلن جرى توثيق أكثر من 20،000 من شــواهد 
القبــور، ويقدر القائمون على المشــروع، وجود ما بين 200،000 
و300،000 قبر في المقبرة، وهو رقم يثير الشك ويعزز التساؤالت 

عن األهداف السياسية واالستعمارية من المشروع.
 ويغفل اإلســرائيليون أن األرض المقامة عليها المقبرة، هي أرض 
ر بأن المسلمين،  وقف إسالمي، وفقاً للمؤرخ عارف العارف الذي يذكّ
أذنوا لليهود، باســتعمالها لقاء أجر معين يدفعونه في كل ســنة 
لع في ســجالت المحكمة الشــرعية  لمتولّــي الوقف، ويقول إنه اطّ
بالقدس على ســجلّ وقّعه القاضي الشــرعي، وجــاء فيه أن ممثل 
الطائفة اليهودية نقد أصحاب الوقف، بحضور القاضي، 200 دينار 
ذهباً، مقابل اســتخدام طائفة اليهود أرض الوقف لدفن موتاهم، 

وذلك عن عامي 968 و969 هـ أي 1560 و1561م.
وتقف كنيسة الدمعة، صغيرة، دامعة، وهي ترى المقبرة اليهودية، 

تتمدد لتحيط بها، وتخنقها..!!

المقبرة الرومانيةالكنيسة 

فياض يهنئ المجالس البلدية 
المنتخبة بمناسبة تسلمها مهامها

رام اهللا - الحياة الجديدة - هنأ رئيس 
الوزراء الدكتور سالم فياض المجالس 
البلدية والقروية المنتخبة بمناســبة 
تســلمها مهــام عملهــا، معبــرا عن 
ثقتــه في أن تبني على اإلنجازات التي 
حققتها المجالس السابقة، والنهوض 
بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، 

وبما يساهم في تعزيز صمودهم.
جــاء ذلــك في الكلمــة التي ســجلها 

رئيس الوزراء خالل مشاركته في حفل 
االســتقبال الــذي نظمتــه بلدية رام 
اهللا بمناسبة تســلم المجلس الجديد 

لمهام عمله.
وعبــر فياض عــن أمله بــأن يتمكن 
أهلنا في قطاع غزة قريبا من ممارسة 
حقهم الطبيعي في اختيار مجالسهم، 
كمــا عبر عن ثقته بأنه ســيأتي اليوم 
الذي سينتخب فيه أهل بيت المقدس 

المجلــس البلدي لدرة التاج، القدس-
عاصمتنــا األزليــة، فــي كنــف دولــة 

فلسطين المستقلة كاملة السيادة.
وشــدد فياض بأن الســلطة الوطنية 
ستظل دوما إلى جانب هذه المجالس، 
وإلى جانب ابناء شــعبنا في كل مدينة 
وقريــة، ومخيم وخربــة ومضرب بدو، 
وبمــا يدعــم جهودهــم ومبادراتهم 

الخيرة.

«تربية شمال الخليل» تعقد اجتماعا 
للتحضير ألسبوع الشباب الفلسطيني 

الخليل - الحياة الجديدة - عقدت مديرية التربية والتعليم 
شــمال الخليل اجتماعا في قاعة مدرسة جيل األمل الخاصة 
للتحضير ألســبوع الشباب الفلسطيني وذلك بحضور مدير 
التربية بســام طهبــوب ونعمان عمرو رئيــس الحملة في 
محافظة الخليل ومدير منطقة الخليل التعليمية في جامعة 
القدس المفتوحة ووجدي ملحم رئيس بلدية حلحول ورئيس 
الحملة في شمال الخليل ورؤساء بلديات حلحول وبني نعيم 
وبيــت أوال وخاراس واذنا ومديري ومدارات المدارس حيث 
رحــب طهبوب بالحضور ثم بين البرنامج الوطني ألســبوع 
الشــباب الفلســطيني 11-11 وحتى 15 – 11 بحيث تقام 
سلسلة من النشاطات التوعوية والكشفية والثقافية وتختم 
يوم األربعاء 14 -11 بحشد مركزي في كافة المدن والقرى 
والمخيمات وذلك لدعم القيادة الفلســطينية في توجهها 

لألمم المتحدة.
وبيــن طهبــوب ان البرنامج مــوزع على أربعــة أيام: ففي 
يوم األحد 11-11 تقام مهرجانــات خطابية تتناول الحياة 
النضالية للرئيس الراحل ياســر عرفــات، وفي يوم االثنين 
12-11 يقام حمالت تطوعية تنظيف وتشجير وزيارات لذوي 

األســرى والشــهداء ودور األيتام، وفي يوم الثالثاء 11-13 
تعقد الندوات الثقافية بمشــاركة شــخصيات وطنية وتقام 
المسابقات في الكتابة االبداعية حول أهمية المحافظة على 
المنشئات الوطنية العامة، وفي يوم األربعاء 14-11 تنظم 
مســيرات كشــفية ارشــادية للتأكيد على حق اقامة الدولة 

وكذلك تنظيم العروض التراثية. 
وشدد طهبوب على ضرورة رفع العلم الفلسطيني فقط في 
كافة األنشطة داعيا رؤساء البلديات العداد الخطط الخاصة 
ببلداتهم وقراهم على وجه الســرعة والتنسيق مع مديري 

ومديرات المدارس في وضع برامجهم.
 مــن جانبــه طلب نعمــان عمرو دعوة كافة المؤسســات 
الوطنيــة للمشــاركة في هــذه الفعاليــات وكذلك دعوة 
الوفود األجنبية مشــيرا الى وجود تغطية اعالمية شاملة 

لألنشطة كافة.
كما تم توزيع برنامج أسبوع الشباب الفلسطيني على مديري 
ومديرات المدارس ليتم االعداد له وسيقوم قسم االشراف 
التربوي بتزويد المدارس بنبذة تاريخية حول تاريخ القضية 

الفلسطينية المعاصر.

طواقم الدفاع المدني ومتطوعوه يسيطرون على 
حريق هائل في أشجار الزيتون بدير أبو مشعل

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - أخمدت 
طواقم الدفاع المدني في محافظة رام 
اهللا والبيرة مســاء أمس حريقاً هائالً 
شب في مساحات شاسعة من األراضي 
وحقول الزيتون واألشجار الحرجية في 
أراضي قريتي دير أبو مشــعل وعابود 

شمال غرب رام اهللا. 
وذكر تقريــر الدارة العالقــات العامة 
واالنســانية فــي الدفــاع المدني أن 
الطواقــم هرعت من مركــز بير زيت 
بمساندة مجموعة من فرقة متطوعي 
مخيم الجلــزون وطواقم من مديرية 
رام اهللا، ليعمــل الجميــع على اخماد 
النيــران المندلعــة والمشــتعلة فــي 

عشــرات أشــجار الزيتــون واألشــجار 
الحرجية في أراضــي القريتين، وكان 
الحريق التهم مســاحات شاسعة من 
األراضــي، فعمل الطاقــم جاهداً على 
محاصرة النيران وعزل المناطق اآلمنة 
عــن المناطق المشــتعلة والمحترقة 
واخمادهــا والحيلولــة دون امتدادها 
الى باقي األشجار واألراضي المحيطة 

حتى سيطروا على النيران. 
وحــذر الدفــاع المدنــي المزارعيــن 
وأصحاب األراضي الزراعية عدم اضرام 
النيران بشــكل عشــوائي ســواء في 
النفايات أو المخلفات وحتى األعشاب 
واألغصان األمــر الذي يؤدي الى فقد 

السيطرة عليها وأيضاً االنتباه والحذر 
عند اشــعال مواقد الحطب في حقول 
الزيتون خالل قطــف الثمار للحد من 
اندالع النيران هنــاك، لما تخلفه من 
أضرار جانبية ســواء في الممتلكات أو 
المزروعــات أو البيئة وعلى المزارعين 
التأكد من اخماد النيران عند اشعالها 
فــي الحقــول بقصد الطهــي وتجنب 
تركهــا مشــتعلة وعــدم االبتعاد عن 
الموواخمــاد النيران فيــه بعد انتهاء 
االســتخدام وضرورة مراقبة األطفال 
وعــدم تركهــم يلهــون بمســببات 
الحرائق فــي الحقول واألراضي وقرب 

األشجار.

منح مركز «شمس» عضوية اللجنة 
العربية الدائمة لحقوق االنسان بصفة مراقب

نابلــس - الحيــاة الجديدة - منحت اللجنــة العربية الدائمة لحقوق االنســان 
في جامعة الدول العربية مركز اعالم حقوق االنســان والديمقراطية «شــمس» 

العضوية بصفة مراقب في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنسان.
وقال المركز في بيان له ان رســالة وصلته من المستشــار الهام الشجلي مدير 
ادارة حقوق االنسان في جامعة الدول العربية، أعربت فيها عن سعادتها بقبول 
عضوية المركز، وقالت الرسالة، التي وصلت نسخة منها الى المركز أنه استناداً 
الــى «توصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنســان في دورتها (33)، والتي 
اقرها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ومنها بند (النظر في 
طلب حصول المنظمات العربية غير الحكومية الوطنية أو القومية والمؤسسات 
الوطنية لحقوق االنسان على صفة مراقب في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة 

لحقوق االنسان) رأت اللجنة منح صفة مراقب لمنظمتكم الموقرة». 
الجديــر ذكره، أن صفة الرقابة التي يتمتع بها المركز تتيح له حضور اجتماعات 
اللجنــة العربية الدائمة لحقوق االنســان واالطالع على جــدول األعمال الخاص 
باللجنة،علماً أن هناك العديد من البنود الدائمة على جدول أعمال اللجنة خاصة 
بالحقوق الفلســطينية وفي مقدمتها التصدي لالنتهاكات االســرائيلية لحقوق 

االنسان في األراضي المحتلة.

"الخدمات الفندقية" في "الصحة" تشرع 
بحملة واسعة لمراقبة المستشفيات الحكومية

شــرعت دائــرة  رام اهللا - وفــا - 
الخدمات الفندقية بــوزارة الصحة، 
لمراقبــة  واســعة  بتنفيــذ حملــة 
المستشــفيات الحكومية، واالطالع 
علــى الخدمــة الفندقيــة المرافقة 
للخدمة الصحية كمستوى النظافة 
وجــودة المطابخ والمرافق الصحية 

التابعة لها".
وتشمل الحملة بحسب بيان لوزارة 
الصحة صدر امس، التدقيق في نظام 
االعاشــة التي تتبناه كل مستشفى 
على حدة والوجبات المقدمة ومدى 
جودة الطهي وحجم الوجبات وجودة 
األسرة للمرضى والشروط الصحية 

األخرى كالتهوية واالنارة.
وقال مدير الدائرة جودت عمران، ان 
الحملة بدأت بزيارة المستشــفيات 
الحكوميــة في محافظات ســلفيت 
وطولكرم وبيت لحم وقلقيلية، وتم 
خاللهــا االطالع المباشــر والدقيق 
على سير العمل فيها، ومدى االلتزام 
بتطبيق شــروط الصحة والسالمة 

في كافة النواحي المطلوبة.
وأضاف أنه تم خــالل هذه الزيارات 
جمع العديد مــن المالحظات التي 
تــم التعامل مع بعضهــا على الفور 
ودراســة كل ما يمكنه توفير البيئة 
الصحية المالئمة لكل من المريض 

والعامــل الصحي بما يتناســب مع 
امكانية وزارة الصحة. وبين عمران 
أن هــذه الحملــة ســوف تتواصــل 
وبشــكل دوري على كافــة المراكز 
الصحيــة فــي مختلــف محافظــات 
الوطن، الفتا الى أن دائرة الخدمات 
الفندقيــة اطلعت كذلــك على حال 
مساكن األطباء والممرضين ومدى 
توافر الشــروط الصحية فيها، وكل 
ما يخص التهوية واالنارة والمرافق 
الصحية األخرى، وان الدائرة اتخذت 
عددا من القرارات التي سوف تعمل 
على تحسين شروط االقامة في تلك 

المساكن.

القنصلية الفرنسية  تطلع 
على خدمات بوليتكنك فلسطين

الخليــل - وفــا - أطلــع رئيــس جامعة 
بوليتكنك فلســطين الدكتــور ابراهيم 
المصــري، امس، وفــداً مــن القنصلية 
الفرنسية العامة في القدس على خدمات 

الجامعة وجهودها العلمية.
وضــم الوفــد الــذي تأتــي زيارتــه في 
اطار بحث آفاق التعــاون بين الجامعات 
والمؤسســات األكاديمية الفرنسية من 
خالل القنصلية الفرنســية في القدس، 
وجامعة بوليتكنك فلسطين على مختلف 
األصعدة، مستشــار التعاون والشــؤون 
الثقافيــة بالقنصليــة الفرنســية «بنوا 
التعــاون الجامعــي  تاديــه»، وملحقــة 
«فانشــن  للقنصليــة  والمؤسســاتي 

كادريــو»، والمتطوعــة الفرنســية في 
الخليــل «روزن». واســتعرض  جامعــة 
المصــري مراحــل التطــور واالنجــازات 
والمشاريع المستقبلية للجامعة، ودورها 
في خدمة المجتمع، وجهودها في رعاية 
البحث العلمي، مؤكدا على عمق العالقات 
بيــن الجامعة والمؤسســات والجامعات 
الفرنسية، مشيدا بدور مشاريع القنصلية 
الفرنســية، مســتعرضا موجــز ألهــم 
المشــاريع المشــتركة بين البوليتكنك 
والجامعات الفرنسية، أمال بتوسيع آفاق 
التعاون. وأبدى الوفد استعداده للتعاون 
المشترك مع الجامعة فيما يتعلق بتطوير 

البرامج، وخدمة التعليم العالي.

يوم طبي مجاني للعيون في جمعية االنقاذ للتنمية 
القــدس المحتلة - الحياة الجديــدة - نفذت جمعية اإلنقــاذ للتنمية الخيرية 
وبالتعاون مع طاقم العيادة المتنقلة لمستشــفى ســانت جون للعيون بالقدس 
صباح امس االثنين يوما طبيا حافال للعيون وقد شمل الفحص حاالت (السكري، 
الضغط، ماء بيضاء، ماء زرقاء) وكان من ضمن الطاقم طبيب عيون عام وطبيب 
ضغــط العين والنزيف وغباش الســكر ومــاء زرقاء وماء بيضــاء. وقد تم تقديم 
الفحوصــات المجانية للعشــرات من الحاالت المرضية وتــم تحويل عدد منهم 

للمتابعة الطبية وإجراء عمليات لهم في مستشفى سانت جون في القدس.
وكان في اســتقبالهم اعضاء الهيئة االدارية للجمعية وطاقم الموظفين الذين 
بدورهم رحبوا بالطاقم الطبي وشــددوا على اهمية هذا اليوم الطبي المختص 
للعيون ومدى حاجة الناس الى مثل هذا النوع من العالج والتي تعاني محافظة 
قلقيلية من نقص نتيجة الحصار الخانق على المحافظة، وكما طالبوا بافتتاح عيادة 
دائمة داخل مقر الجمعية نظرا للنقص الحاد في تخصص العيون داخل المحافظة.

األجهزة األمنية تشارك بقطف الزيتون في بيت لحم
بيــت لحم - وفا - شــارك العشــرات من أفــراد األجهزة األمنيــة المختلفة في 
محافظــة بيت لحم امس االثنين مزارعين في بلدة الدوحة غرب المدينة بقطف 
ثمــار الزيتــون. وقال قائد بيت لحم العميد ســليمان قنديل، الذي كان من بين 
المشــاركين، ان هذه المشــاركة تأتــي للتأكيد على توجهــات الرئيس محمود 
عبــاس وكذلــك قائد األمن الوطني، على أن افــراد األمن ليس مهمتهم حفظ 
األمن والســالم فقط وإنما االنخراط في المجتمع المحلي ومساعدة المواطنين 
في ميادين أخرى تصب في المصلحة العامة وهذا كله يصب في مصلحة تحقيق 
المشــروع الوطني الفلسطيني. وأضاف قنديل "نحن نوجه رسالة للعالم مفادها 
أننا في أرضنا صامدون ولن نتخلى عندها". من جانبها قالت مديرة الزراعة في 
محافظــة بيت لحم صافيناز بدر، أنهم منذ اليوم األول لبدء قطف الزيتون وهم 

إلى جانب المزارعين يقدمون لهم المساعدة لتعزيز صمودهم.

عقد اجتماع لشبكة 
المؤسسات الشبابية 

القاعدية للمواطنة واالصالح
بيــت لحم - الحيــاة الجديدة - ضمن 
فعاليات شــبكة المؤسســات الشبابية 
 «PCMR» القاعدية للمواطنة واالصالح
اجتمعــت الشــبكة فــي جمعيــة مردة 
الخيريــة للتنميــة فــي قرية مــردة في 
ســلفيت بمشــاركة نحو 25 مؤسســة 
شبابية ومتطوعين من مختلف محافظات 
الضفة. وناقش المجتمعون السياسات 
العامة للشــبكة وأهــم البرامج المقبلة 
وخرجوا بعدة توصيات، وتخلل االجتماع 
لقاء ممثلي شبكة المؤسسات القاعدية 
الشــبابية مع عبد الستار عواد امين سر 
حركة فتــح في محافظة ســلفيت الذي 
ثمن دور الشباب الفلسطيني في قياده 
مســيرة النضال الفلســطيني من اجل 
االســتقالل وبناء الدولــة. وتوجه جميع 
المشاركين خالل هذا اللقاء الى فعالية 
تطوعيــة هدفهــا تعزيــز روح االنتماء 
الوطني وارتباط الشباب باألرض، حيث 
قام الحضور بمساندة االهالي في قطف 
الزيتون وخاصة في االراضي القريبة من 

سياج الفصل العنصري.

المجلس البلدي في عصيرة 
الشمالية يتسلم مهامه

نابلس - الحياة الجديدة - تســلم مجلس 
بلدي عصيــرة الشــمالية الجديــد مهامه 
بشــكل رســمي، وذلك خالل حفل اســتالم 
تم فــي البلدية حضره وكيــل وزارة الحكم 
المحلي مازن غنيم والوكيل المســاعد عبد 
الكريم ســدر ومدير عام الحكم المحلي في 
محافظة نابلس ســمير دوابشة ومدير عام 
الحكم المحلي في محافظة قلقيلية اســعد 
ســوالمة وطاقم مــن وزارة الحكم المحلي 
وبحضــور اعضاء المجلس البلــدي القديم 
واعضاء المجلس البلــدي المنتخب. وألقى 
رئيس البلدية الســابق عمر ياســين كلمة 
ترحيبيــة بالحضــور، وتناول في مســتهل 
حديثه الفعاليات والمشاريع التي تم تنفيذها 
خالل الفترة السابقة فيما اشار ناصر جوابرة 
رئيس مجلس البلدي الحالي الى أنه سوف 
يعمــل بكل طاقــة وجهد موحــد من اجل 
وصول البلدة الى اعلى المســتويات. فيما 
أشار مازن غنيم الى أن الجهد في مؤسسة 
البلديــات يجب ان يشــارك فيه الجميع ألن 
مرحلــة البناء بــدأت وطلب مــن الكل في 
المجتمع المحلي المشاركة في عملية البناء 

وفي النهاية تم توقيع مراسم التسليم.

اللجنة التحضيرية لفعاليات اسبوع
 الشباب تقر فعاليات اريحا واالغوار

أريحا - الحياة الجديدة - أقرت اللجنة التحضيرية ألســبوع شباب فلسطين في 
محافظة أريحا واألغوار فعاليات األسبوع وذلك خالل اجتماع اللجنة الذي عقد في 
مقر مديرية التربية والتعليم في المحافظة بحضور نائب المحافظ جمال الرجوب 

ومدير التربية والتعليم محمد الحواش وأعضاء اللجنة
وأكــد جمــال الرجوب على أهمية المشــاركة الشــعبية وضرورة توســيع قاعدة 
المشاركة بما يضمن نجاح هذه الفعاليات مشيرا الى أن الهدف من هذه الفعاليات 
هو ايصال رسالة شعبنا لكل العالم وهي ان االحتالل االسرائيلي لهذه األرض يجب 

ان ينتهي وان لنا كفلسطينيين ان نعيش بحرية وسالم كسائر شعوب األرض
ويتضمــن البرنامج عدداً من الفعاليات الرياضية والكشــفية والثقافية وتنطلق 

الفعاليات بتاريخ 11 من الشهر الجاري.

زهرات المدرسة االسالمية يزرن 
أطفال مستشفى رفيديا والهالل األحمر

نابلس - الحياة الجديدة - زارت زهرات ومعلمات وادارة المدرســة االســالمية 
لالناث، قسم األطفال في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس وذلك دعماً من 

جمعية التضامن الخيرية، التي تتبع لها المدرسة.
وقدمت مديرة المدرســة االســالمية خضرة ابوعرب لمدير مستشفى رفيديا 
الحكومــي الدكتور أســامة ملحيس باقة مــن الزهور وشــكرته بالنيابة عن 
معلماتها وطالباتها وقدمت شــكرها أيضاً للدكتور خالد قادري المدير العام 
للصحة ورئيســة قســم التمريض ســامية الشــايب وبثينة نزال مديرة قسم 
األطفال التي رافقت الطالبات لألقســام المختلفة من قســم الجروح، وقســم 

األمراض السارية والمعدية.
وقدمت الطالبات الهدايا الرمزية والورود للمرضى وذويهم وللمرضات اللواتي 

يسهرن من أجل رعاية األطفال المرضى.
وكذلك فقد زارت طالبات الصف الثامن جمعية الهالل األحمر حيث اســتقبلهن 
مدير جمعية الهالل األحمر الدكتور خالد ناصر وعال سعد الدين باالضافة لرؤساء 
األقســام حيث قامت الطالبات بجولة على أقســام الجمعية المختلفة منها قسم 

العالج الطبيعي، وقسم الصم والبكم.
وقدمت الطالبات الهدايا الرمزية لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة.

«تربية طولكرم» ومؤسسة ابن رشد للفكر تنظمان 
مسابقة في الصحافة المكتوبة لمدرستين بالمحافظة  

طولكرم - الحياة الجديدة - عقدت مديرية التربية والتعليم 
فــي محافظة طولكــرم لقاء في قاعــة المديرية لبحث آلية 
المســابقة في الصحافة المدرســية التي تنظمها مؤسسة 
ابن رشــد للفكر الحر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم 
في طولكرم بمشــاركة الرئيس الفخري لمؤسسة ابن رشد 
للفكر الحر الدكتور نبيل بشناق والنائب الفني لمدير التربية 
والتعليم األستاذ نزيه نصر اهللا ورئيسة قسم العالقات العامة 
في المديرية أســمهان عزوني ومدير مدرسة حلمي حنون 
عبــد الجبار عوده ومديرة مدرســة عمر بن عبد العزيز نداء 
حمدان ومديــر مكتب «الحياة الجديدة» في طولكرم مراد 

ياسين وعدد من الطلبة ومعلميهم المتابعين. 
ورحب نصر اهللا بالضيف مؤكدا على دور المؤسسات الداعمة 
للواقع التربوي من خالل هذه المســابقة الهادفة الى دعم 
قدرات الطلبة وحثهم على التعامل مع محيطهم ومناقشــة 
مشــكالتهم. ويهدف هذا اللقاء الى تعريف الطلبة بطبيعة 
العمل والمســابقة، ويأتي ضمن ضمــن نهج وزارة التربية 
والتعليم الرامي الى رفع مستوى الطلبة في التفكير االبداعي 
والكتابة الصحفية بالشــراكة مع مؤسســة ابن رشد للفكر 

الحر في ألمانيا. 
وأشــاد مدير عام المتابعة الميدانية األســتاذ محمد القبج 
بفكرة اعطاء طلبة المدارس الفرصة لخوض تجربة التفكير 

الحر وصياغة األخبار واصدار صحيفة طالبية لما لهذا األمر 
من اثر ايجابي في صقل شخصية الطالب وقدراته على رؤية 
الواقع وتحليله وصياغته بطريقة يوظف فيها ما تعلمه من 
المنهاج المدرســي بشــكل واقعي يعالج فيها ما يحيط به 

من مشكالت. 
وقال الدكتور بشناق أن هذه المسابقة ترمي لتطوير قدرة 
الطالب على كتابة الخبر الصحفي والتحري عنه بحرية ضمن 
ضوابط وأســس بمتابعة صحفيين مختصين في الصحافة 
المكتوبة وهما مراد ياسين وهدى حبايب حيث تم تكليفهما 
فــي المدرســتين التي تم اختيارهما، مدرســة ذكور حلمي 
حنون األساسية ومدرسة بنات عمر بن عبد العزيز الثانوية 
وذكــر أيضا أن هذا البرنامج سيســتمر لمدة ثالثة شــهور 
ينتهي األمر باصدار أربعة صحف من قبل األربع مجموعات 
في المدرســتين، حيث انه تم اختيار عشرة من الطلبة من 
كل مدرسة وتشكيل مجموعتين من الطلبة في كل مدرسة 
للعمل بشــكل فريق الخراج صحيفة تجســد أفــكار الطلبة 
وتطلعاتهم، وبعدها يتم اختيار صحيفة فائزة ضمن أسس 
تحددها المؤسســة، بحيث يكون في كل مجموعة خمســة 
من الطلبة يشــرف عليهم المعلم زياد قشــوع في مدرسة 
حلمــي حنون، والمعلمة نهاية الفاخوري في مدرســة بنات 

عمر بن عبد العزيز.

الطلبة المشاركون بالمسابقة في لقطة جماعية

مديرية حكم محلي طولكرم 
تتابع استالم وتسليم الهيئات المحلية 

طولكرم - الحياة الجديدة - استكماالً لجوالت التسليم واالستالم للهيئات 
المحلية المنتخبة، قام مدير عام الحكم المحلي في محافظة طولكرم خالد 
اشــتية وطاقم من المديرية باســتكمال اجراءات االســتالم والتسليم في 
هيئات محلية في المحافظة وهي بلدية بيت ليد، زيتا دير الغصون، وعتيل، 
وكفر اللبد ومجلس قروي صيدا، وبحضور رؤساء وأعضاء المجالس السابقة 
ورؤســاء وأعضاء المجالس المنتخبين ولفيف من المواطنين، وأكد اشتية 
أن الوزارة ســتقف الى جانب مجالس الهيئات المحلية المنتخبة وســتقدم 
الدعم لهم بكافة النواحي، وأنها ستعمل على عقد دورات تدريبية لرؤساء 

وأعضاء المجالس الجدد.


