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إصابة العشرات باالختناق في مسيرة النبي صالح
رام اللهـ  "األيام": أصيب عشرات 
والمتضامنيـــن  المواطنيـــن 
األجانب بحـــاالت اختناق وإغماء 
جراء إطالق قوات االحتالل قنابل 
الغاز المســـيل للدمـــوع بكثافة 
باتجاه المشـــاركين في مسيرة 
النبي صالح األسبوعية المناوئة 
لالستيطان في محافظة رام الله 

والبيرة.
وقال مشـــاركون في المسيرة: 
أطلقـــت  االحتـــالل  قـــوات  إن 
المغلفة  المعدنيـــة  العيـــارات 
الصـــوت  وقنابـــل  بالمطـــاط 
باتجاه  للدموع  المســـيل  والغاز 
المشـــاركين في المســـيرة فور 
القرية  أراضي  قبالـــة  وصولهم 
التـــي اســـتولت عليهـــا قوات 
االحتالل لصالح االســـتيطان، ما 
إلى إصابة العشرات منهم  أدى 

بحاالت اختناق.
قـــوات  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
االحتالل اقتحمت وســـط القرية 
بقنابل  منازلهـــا  واســـتهدفت 

الغاز المسيل للدموع.
وكانت المسيرة انطلقت تحت 
شـــعار "ال للفتنة ونعم للوحدة" 
أهالي  من  العشـــرات  بمشاركة 
القريـــة والمتضامنين األجانب، 
الذيـــن رددوا فيهـــا الهتافات 
االحتـــالل  بإنهـــاء  المطالبـــة 
واإلفـــراج عن االســـرى، رافعين 
الفلســـطينية وصـــور  األعـــالم 

الرئيس الشـــهيد ياسر عرفات، 
القاطع  رفضهـــم  عـــن  معبرين 
للتهجـــم على الرمـــوز الوطنية 
ابواق  مـــن بعـــض  والنضاليـــة 
الفتنة التي تهدف لشق الصف 

الفلسطيني.

مـــن جانبهـــا، دعـــت حركـــة 
القرية  في  الشـــعبية  المقاومة 
الـــى عـــدم االلتفات الـــى أبواق 
الفتنة التـــي خرجت على بعض 
علـــى  وتهجمـــت  الفضائيـــات 
رأســـها  وعلى  الوطنية  الرمـــوز 

مؤكدة  عرفات،  ياســـر  الشهيد 
أن أمثـــال هؤالء ال يســـعون إال 
إلى حـــرف البوصلة الوطنية عن 
مقاومة  وهو  الصحيح  مســـارها 

االحتالل الغاشم.
الفصائـــل  الحركـــة  ودعـــت 

إلـــى اإلســـراع في تنفيـــذ بنود 
المصالحة لتفويت الفرصة على 
أبواق الفتنـــة، وتوحيد وتعزيز 
الصفوف إلنهاء االحتالل وإقامة 
وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة 

القدس الشريف.

واحتراق مساحات واسعة من األراضي الزراعية

ين بجروح والعشرات 
َ
إصابة مواطن

باالختناق جراء قمع مسيرة بلعين
رام اللـــه - "وفا": أصيـــب مواطنان بجروح، 

والعشرات باالختناق بالغاز المسيل للدموع، 

أمـــس، خالل قمع قـــوات االحتالل مســـيرة 

بلعيـــن األســـبوعية المناوئة لالســـتيطان 

والجدار العنصري في جمعة نصرة األقصى 

ونصرة الشهيد باسم أبو رحمة.

وأفـــادت مصـــادر محليـــة بـــأن جنود 

المعدني  الرصـــاص  اطلقـــوا  االحتـــالل 

المغلف بالمطـــاط وقنابل الصوت والغاز 

المسيل للدموع، باتجاه المشاركين لدى 

وصولهـــم األراضي المحـــررة بالقرب من 

الجديد  العنصـــري  الجدار  إقامـــة  موقع 

على أراضـــي القرية، مـــا أدى إلى إصابة 

عبد الله ياســـين )22 عامًا( بجروح برأسه، 

ومعاوية الخطيـــب )19 عامًا( بجروح في 

يده، والعشـــرات بحاالت اختناق شديد، 

عالوة على احتراق مســـاحات واسعة من 

األراضي الزراعية.

وشـــارك فـــي المســـيرة التـــي دعت 

إليهـــا اللجنة الشـــعبية لمقاومة الجدار 

واالســـتيطان في بلعيـــن، أهالي بلعين، 

ونشطاء سالم إســـرائيليون ومتضامنون 

أجانب.

الفلسطينية،  األعالم  المشاركون  ورفع 

وجابـــوا شـــوارع القريـــة وهم يـــرددون 

الهتافات الداعيـــة إلى الوحدة الوطنية، 

ومقاومـــة االحتالل وإطالق ســـراح جميع 

األسرى والحرية لفلسطين.

لمقاومة  الشـــعبية  اللجنـــة  وأفـــادت 

الجـــدار واالســـتيطان فـــي بلعيـــن، بأن 

فعالية اليوم تأتي نصرة لألقصى ودعمًا 

للقدس والمقدســـات اإلسالمية، ونصرة 

للشهيد باســـم أبو رحمة، مستنكرة قرار 

نيابة االحتالل إغـــالق التحقيق في ملف 

استشـــهاد باســـم أبو رحمة، الذي قتله 

جيـــش االحتالل خالل مســـيرة ســـلمية 

العام 2009 في قرية بلعين، بحجة "عدم 

كفاية األدلة!".

وقالـــت اللجنـــة الشـــعبية، "إن عائلة 

الشـــهيد لن تســـكت عـــن هـــذا القرار 

الدوليـــة  المحاكـــم  إلـــى  وســـتتوجه 

القاتل وتحاكمه على جريمته  وستالحق 

فـــي المحافـــل الدولية"، مناشـــدة أحرار 

العالم والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية 

المحليـــة والدوليـــة، بالوقوف مع أســـرة 

الشهيد ضد هذا القرار الجائر ومحاسبة 

الجناة.

خالل ورشة في "النجاح" نظمها مركز "شمس"

نابلس: الدعوة إلى إدماج مفاهيم حقوق 
اإلنسان في مناهج التربية والتعليم والتعليم العالي

نابلـــس - "األيـــــام": أوصى مشـــاركون في ورشـــة عمل عقدت 
بجامعة النجـــاح الوطنية بنابلس، أول من أمـــس، بضرورة إدماج 
مفاهيم حقوق اإلنســـان في مناهج التربيـــة والتعليم والتعليم 
العالي، وضـــرورة قيام منظمـــات المجتمع المدنـــي بدورها في 
تعليم ونشـــر ثقافة حقوق اإلنســـان، واالســـتفادة مـــن خبرات 
وتجـــارب المنظمات الدولية واإلقليمية في نشـــر ثقافة وتعليم 
حقوق اإلنســـان، وتنظيم المزيد من األنشطة الالمنهجية لطلبة 

الجامعات.
وافتتـــح الورشـــة، التـــي نظمها مركـــز إعالم حقوق اإلنســـان 
والديمقراطية "شمس"، تحت عنوان "األصول الفلسفية لمفهوم 
حقـــوق اإلنســـان"، إبراهيم العبد من "شـــمس" معرفـــًا بالمركز 
والمشـــروع، مبينًا أن الورشة تأتي ضمن نشاطات مشروع "تعزيز 
مفاهيم حقوق اإلنسان والحكم الصالح لدى طلبة الشريعة بدعم 

وتمويل من مؤسسة المستقبل".
من جهته، تحدث المحاضر الدكتور عالء مقبول حول الســـياق 
التاريخي لحقوق اإلنســـان وقال، إن المسيرة الفكرية والفلسفية 
لحقوق اإلنســـان لـــم تبدأ في غفلـــة من التاريـــخ فهناك أصول 
وأسس سابقة بنت عليها الحضارة الحديثة مفاهيمها عن حقوق 
اإلنســـان، كما ال يمكن القول بوجود لحظة محـــددة بدأت عندها 

األصول األولى لفكرة حقوق اإلنسان.
وأضـــاف، ولكن فـــي أغلب الظن فإن هذه األصـــول قد بدأت مع 
بداية تكوين حياة مشـــتركة لمجموعات البشر، ومن ثم فإن هذه 
الفكـــرة ولـــو بصورتها البدائيـــة هي فكرة قديمة قـــدم الحياة 
البشـــرية ذاتها وتمثـــل المدينة بأوجه الحيـــاة المختلفة فيها 
والتي شـــكلت بدايات ظهـــور الدول في تاريـــخ العالم البدايات 
األجـــدر بالبحث من خاللها عـــن تفاصيل محـــددة لفكرة حقوق 
اإلنســـان، إذ ترتبط قضية حقوق اإلنســـان بشكل جذري ومباشر 
بوجود هذا اإلنســـان نفســـه، وعبـــر القرون الفائتـــة ومنذ أربعة 
وعشـــرين قرنًا في الصين على ســـبيل المثال أسس الفيلسوف 
)موزي( المدرسة الموهية في فلسفة األخالق التي أكدت احترام 
اآلخرين واحترام حقوقهم. ومن الهند انطلق جوتاما ســـد هارتا 
بوذا )560-480 ق.م( الذي مثلت الفلسفة الدينية التي نبعت من 

تعاليمه تحلياًل نسقيًا لطبيعة المعاناة وأسبابها وتقدم العديد 
من الوسائل لقهر هذه المعاناة أو التغلب عليها.

وأشـــار مقبول إلى أن حضارة وادي الرافدين وثقت أقدم قانون 
مدون في تاريخ البشـــرية المتمثل بـ "شـــريعة حمورابي" أشهر 
ملـــوك بابل حوالي عـــام ألفين قبل الميالد، واســـتهلت المدونة 
بكالم إله الشـــمس الذي أملى على حمورابي مدونته حيث يقول، 
)أنا حمورابي ملك القانون، وإياي وهبني إله الشـــمس القوانين(، 
ويبدو أن هذه المدونة تتضمن تجميعـــًا لتقاليد قانونية ترجع 
إلـــى عهد أقدم بكثير من العهد الـــذي وضعت فيه، وقد حرصت 
شـــريعة حمورابي علـــى وضع النصـــوص القانونيـــة التي توفر 
الحماية القانونية إلى كافة مواطني الشـــعب البابلي وقد ركزت 

على أصناف منهم لرفع الحيف والظلم. 
وقال، نجد لفكرة حقوق اإلنســـان أساسًا متينًا في جوهر الدين 
اإلســـالمي، فالبشر المنتشـــرون في القارات الخمس أسرة واحدة 
انبثقـــت من أصل واحد، من أب واحـــد وأم واحدة، ال مكان بينهم 
لتفاضل في أســـاس الخلقة وابتداء الحياة، وهذا ما أكده الرسول 
محمد عليه الســـالم في خطبة الوداع بقوله )أيها الناس، أن ربكم 
واحـــد، وان أباكم واحد، كلكم ألدم وادم من تراب، أن أكرمكم عند 
اللـــه اتقاكم، ليس لعربي على عجمـــي، وال لعجمي على عربي، وال 
ألحمر على أبيض وال ألبيـــض على احمر فضل إال بالتقوى، أال هل 

بلغت، اللهم فاشهد(.
وأوضح أن مفهوم حقوق اإلنسان لم يظهر في العصر الحديث، 
وإنما منذ العصور القديمة ففي تلك العصور شـــهدت مشروعية 
الرق بل حق االســـترقاق، والتعصب اإلثنـــي والديني والمذهبي 
ودونية المرأة، والنظرة االســـتصغارية للطفـــل… الخ، وقال، رغم 
أن معظـــم الديانات، خاصة الديانات الســـماوية قد خطت خطوة 
في تحرير اإلنســـان من قيـــود النظرة البدائية وطورت شـــعوره 
النوعي بالتميز والكرامة، وجعلت الناس، مبدئيًا، ونظريًا، كائنات 
متماثلة، فإن تحـــول الحريات والحقوق الفرديـــة والجماعية من 
دائرة األخالق إلى دائرة القانون لم يتم إال ابتداء من القرن السابع 
عشـــر الميـــالدي، وبالتالي فـــإن العصور القديمـــة كانت تنادي 
بالدعوات األخالقية إلى المســـاواة واألخـــوة والحفاظ على كرامة 

اإلنسان وما على ذلك من األخالقيات الجميلة سواء في النصوص 
الدينية أو في التراث األدبي للشعوب، ولكن الواقع المعاش كان 
حافاًل بضروب االســـتعباد والتمييز، واالستصغار. فحتى القانون 
المدني الذي هو ابتـــكار روماني أصيل لم يعرف مفهومًا مماثاًل 

لمفهوم حقوق اإلنسان.
وأضاف، إن ما يســــمى الحقوق كحريات هي فــــي النهاية حرية 
الممارســــة السياســــية، وحرية الممارســــة االقتصاديــــة، وحرية 
الممارســــة الثقافية وحرية الممارســــة الفكرية، وهــــذه الحريات 
ليســــت حريات مطلقة، بل إن المبادئ واإلعالنات والعهود الدولية 
والقوانيــــن المحليــــة تضبطها، وتحدد شــــروط ومجــــاالت وحدود 
تطبيقهــــا بــــل إن حقوق اإلنســــان هي ضبــــط للحريــــات المطلقة 
لإلنسان في الحالة المفترضة: حالة الطبيعة، ألنه إذا كانت الحرية 
حقًا طبيعيًا مطلقًا لإلنســــان في الحالــــة الطبيعية كما تقول بذلك 
مدرســــة الحب الطبيعي، فإن هذه الحرية متدورة للموت واالقتتال 
وهــــو ما يتطلب ضبطها في الحالة االجتماعية للخروج بها من حالة 
أو إمكانية الحرب واالقتتال إلى حالة االتفاق والســــالم االجتماعي. 
ولعل هذا هو المعنى الذي تفهم في إطاره مقولة هيغل، "إن فكرة 
الحرية ال توجد بالفعل إال في واقع الدولة"، إن حقوق اإلنســــان، من 
حيث هي فــــي جوهرها حريات يتم ضمانها أخالقيًا وتشــــريعيًا، 
هــــي ضبط وتقنين لهذه الحريات في إطار تنظيم مجتمعي قائم، 

بتحويلها من مثال أخالقي إلى واقع تشريعي ملموس.
ونوه مقبول إلى أن أول إعالنات حقوق اإلنسان نصت على وجود 
حقـــوق طبيعية للناس، أي حقوقًا ســـابقة على وجـــود المجتمع 
والســـلطة بحيث ال ينســـخها وال يلغيها أي نظـــام ألنها حقوق 
طبيعية بمعنيين: فهي من جهة مســـجلة في طبيعة األشـــياء، 
وهي من جهة أخرى مدونة في طبيعة اإلنســـان نفسها ومرتبطة 
بها. إنها حقوق جبلية راســـخة في الطبيعة اإلنسانية. فالفصل 
األول من إعالن الحقوق فرجينيا )ســـنة 1776( ينص على أن "كل 
الناس خلقوا بالتســـاوي أحرارًا ومستقلين. إن لهم حقوقًا أكيدة، 
أساسية وطبيعية، ال يمكنهم، بأي عقد، التفريط فيها، وهي حق 
االســـتمتاع بالحياة والحرية، مع وســـائل الحصول على ممتلكات 

والبحث عن كيفية الحصول على السعادة واألمن".

غزة: اآلالف من أنصار "الجهاد" 
يتظاهرون دعمًا للقدس

غـــزة - وكاالت: نظمـــت حركـــة الجهاد اإلســـالمي 
وجناحها العسكري "ســـرايا القدس"، أمس، مسيرة 
ضمـــت اآلالف في مدينة غزة، وذلك دعمًا للمســـجد 
األقصـــى في القـــدس، وتنديـــدًا بدخـــول جماعات 

استيطانية للمسجد األقصى، ورفضًا للمفاوضات.
وردد المشاركون في المســـيرة التي حملت شعار 
"القـــدس نحميها معًا ونحررها معـــًا"، عدة هتافات 

بينها "لبيك يا قدس".
وقال المتحدث باسم سرايا القدس "أبو أحمد"، في 
كلمة له خالل المســـيرة، التي انتهت في شارع غرب 
مدينة غزة، "إن ســـرايا القدس تعد وتجهز نفســـها 

لمعركة القدس واألقصى القادمة".
من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
محمـــد الهندي فـــي كلمة لـــه خالل المســـيرة، إن 
"األقصى في خطر حقيقـــي، يجب على كل الفصائل 
إن تنسى كل المزايدات الرخيصة بينها لتتوحد من 

أجل األقصى والقدس".
وأشـــار الهندي إلى ما تتعرض لـــه مدينة القدس 
والمســـجد األقصى من تهويد وحفر لألنفاق أســـفل 
المســـجد، ومـــن المخاطـــر التـــي تحدق بـــه، محذرًا 

االحتالل من انهيار األقصى. 
واعتبر أن "المسيرة السياسية هي مسيرة عقيمة 

ال أمـــل فيهـــا، والعودة إلـــى المفاوضـــات ترجمته 
سياسة االحتالل بشكل جلي ليصبح تهويد المدينة 
)القـــدس( برنامجًا يوميـــًا في ظل الغيـــاب العربي 

واإلسالمي واستمرار المفاوضات".
وأضـــاف، إن "الحديث عن القـــدس واألقصى اليوم 
بات حديثًا مأســـاويًا، والعرب والمســـلمون في غيبة 

ويحاولون إلهاء الفلسطينيين عما يجري هناك".
وانطلقت التظاهرة، التي شـــارك فيها مســـلحون 
ملثمون من عناصر "سرايا القدس" الجناح العسكري 
للجهاد اإلســـالمي، من المســـجد العمري الكبير في 
غزة تحت عنوان "القدس نحميها معًا ونحررها معًا"، 
ورفـــع المشـــاركون فيها الفتات تندد بالسياســـات 
اإلســـرائيلية ضـــد القـــدس وأخرى تطالـــب بوقف 

التفاوض.
وأطلق نشـــطاء فلســـطينيون ومجموعات شبابية 
حملة إلكترونية لمعارضة المفاوضات مع إســـرائيل 
بمشاركة عشرات الصفحات الفلسطينية على مواقع 

التواصل االجتماعي.
وقـــال قائمون على الحملة، إنها تحظى بمشـــاركة 
100 صفحة فلسطينية ناشطة على مواقع التواصل 
االجتماعـــي وعشـــرات الصفحات العربيـــة الداعمة 

للقضية.

)أ.ب( مشاركون�في�المسيرة.�

رام الله: "مركز التعاون" ينظم ورشة 
تدريبية لعضوات المجالس المحلية

رام اللـــه ـ "األيـــام": نظمـــت دائرة المجتمـــع المدني في 
مركز التعاون والســـالم الدولي ورشـــة عمل تدريبية خاصة 
بعضوات المجالس المحلية والبلدية والناشطات النسويات 
في محافظات رام الله والقدس وبيت لحم استضافها فندق 
"البيوتي إن" برام الله، ضمن مشـــروع تعزيز حقوق النســـاء 
الحضرية واالجتماعيـــة في الضفة الغربية الممول من مركز 
"أولوف بالما" السويدي، وبالتعاون مع وحدة النوع االجتماعي 
فـــي الحكم المحلـــي، ومديرياتهـــا، وعدد من المؤسســـات 

النسوية الفاعلة.
وتناول البرنامج التدريبي التفكير االيجابي والدوافع التي 
تحفز االنسان على المضي قدما في مسيرة النجاح وتحقيق 
االنجازات القاهـــا الدكتور طالب ادكيدك الذي اســـتعرض 
خاللها كيفية االنتقال من اطار التفكير التقليدي واالحباط 
الذي تعيشـــه الفئة المستهدفة الى مربع التفكير بالحلول 

وفرص تحقيق االنجازات.
وأشار ادكيدك الى قوانين التركيز على نقاط القوة واليات 
تجاوز نقاط الضعـــف، وتفعيل االتصال الفعال مع المجتمع 
المحلي والمدني، منوهًا بضرورة الخروج من دائرة التشاكي، 
واالنتقال الى دوائر الفعل والتأثير في الواقع ولو كان بطيئا.
بدوره، تطرق المحاضر في جامعـــة بيرزيت الدكتور أيمن 
الزرو إلى اســـس المســـاءلة والشـــفافية في الحكم المحلي، 
ومبادئ الحكم الرشـــيد، اضافة لبعض المفاهيم والمعارف 
االداريـــة المتعلقـــة بمجـــال ادارة المؤسســـات والمجالس 

المحلية والبلدية.

في الســـياق ذاته، تناول البروفيســـور راســـم خمايســـي 
مفهـــوم التخطيـــط الحضـــري والمراحـــل التي يمـــر بها، 
مستعرضا نماذجا ســـاعدت المشـــاركات على فهم اهمية 
التخطيـــط الحضري والمشـــاركة المجتمعيـــة فيه الرتباطه 
الوثيق بكافة جوانب التنمية المســـتدامة في المجتمعات 

سواء االقتصادية او االجتماعية والسياسية والبيئية.
واســـتعرض خمايســـي المراحـــل التـــي يمر بهـــا انجاز 
المخططات الهيكلية، والمعيقات االجتماعية والسياســـية 
والثقافية التي تحول دون انجـــاز مخططات تضمن تحقيق 

االحتياجات التنموية والنسوية في البيئة الحضرية.
مـــن جهته، قال مديـــر دائرة المجتمـــع المدني في مركز 
التعاون والســـالم الدولي أديب ســـليم إن المشروع يهدف 
إلـــى ادراج المشـــاركة المجتمعيـــة في التخطيـــط وصنع 
القرار على األجندة العامة فـــي المجتمع ولدى صناع القرار، 
وتعزيز المشـــاركة االفقيـــة في التخطيط بما ينســـجم مع 
احتياجـــات المجتمع المحلي ومختلف الفئات، ومحاولة خلق 
بيئة حضرية صديقة للســـكان وتحقـــق االهداف التنموية 

للمجتمع.
يذكر أن الورشـــة التدريبية ســـتتواصل خـــالل اليومين 
القادميـــن مـــع المشـــاركات لتوضيح مفهـــوم االحتياجات 
الجندريـــة وماهيـــة الحقوق الحضرية للنســـاء فـــي البيئة 
الحضرية، والتدريب ايضـــا على الضغط والمناصرة وكيفية 
توظيفها في عملية تطوير قدرات النساء بالتأثير على صنع 

القرار.

بيت لحم: االحتفال بانضمام نادي 
طهاة فلسطين إلى النادي الدولي

بيـــت لحم ـ "األيـــام": احتفل في مدينة بيـــت لحم، أول من 
أمـــس، بانضمام نادي الطهاة الفلســـطيني إلى نادي الطهاة 
الدولي، وذلك خالل مسابقة فلسطين األولى للطهاة بمعايير 
دولية التي جرت تحـــت رعاية الرئيس محمود عباس، بحضور 
محافظ بيت لحم عبد الفتـــاح حمايل، ورئيس االتحاد الدولي 
كيســـور غودتســـيون، وأمين عام نقابات العمال شاهر سعد، 
وعدد من مســـؤولي االتحادات في عدة دول أوروبية، وممثلين 

عن وزارة العمل والسياحة.
وقال حمايل "إن هذا اإلنجاز يعتبر لنا كفلسطينيين إنجازا 
كبيرا يدعم الجهود والحركة التي تقوم بها القيادة بمختلف 
الســـاحات لنيل المزيد من الحقوق الفلسطينية"، مشيرًا إلى 
المعاناة والمضايقات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني 

اليومية بفعل االحتالل.
من جهته، وأكد مدير عام وزارة الســـياحة علي أبو سرور، أن 
انضمام فلسطين إلى االتحاد الدولي للطهاة خطوة مهمة في 
االتجاه الصحيح نحو بناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وقـــال: إنجاز جديـــد لفلســـطين بانضمامها إلـــى عضوية 
الهيئات والمنظمات والمؤسسات واالتحادات الدولية، تأكيد 
على أن فلســـطين ماضية في الحصول على عضويتها الكاملة 
فـــي جميع المنظمات والمؤسســـات التابعـــة لألمم المتحدة 
والدوليـــة كعضو كامل العضوية، وصـــوال إلى اعتراف معظم 
دول العالم بفلســـطين كدولة مســـتقلة كاملة العضوية في 

األمم المتحدة.
وأشـــار إلى أن هـــذا اإلنجاز سيســـاعد كثيرا في تشـــجيع 
السياحة الوافدة إلى فلسطين، وسيعزز ثقة ضيوف فلسطين 
بالمطعم الفلسطيني وكذلك بالخدمة السياحية المقدمة إلى 

السياح وضيوف فلسطين.
بدوره، شدد رئيس نقابة عمال الفنادق والمطاعم والخدمات 

السياحية خالد هالل على أن االنخراط في مثل هذه المنظمات 
يمثـــل توجها جوهريا ضمن الخيـــارات الوطنية، التي تعمل 
على تكريســـها في إطار مقاربة تتكامـــل في إطارها مختلف 
األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ضمن 
اإلطـــار القانوني المالئـــم وتأهيل الموارد البشـــرية لتنمية 

القدرات اإلبداعية والمعرفية في نطاق الحوار.
ولفت إلى أنه يعمل على التواصل مع الثقافات والحضارات 
األخرى والعمل على نشـــر قيم التفاهم والتسامح والتضامن 
ودعم المنافسة ووضع إطار مناسب لدفع نسق االستثمار في 

مجال السياحة الداخلية والخارجية.
من جانبه، أوضح ســـعد أن هذا بحد ذاته رســـالة للعالم أن 
هناك شعبا على األرض يستحق الحياة، له التاريخ والحضارة، 
معتبـــرا حضور الشـــخصيات األجنبية والمشـــاركة في هذه 

االحتفالية نضال ودعم للقضية الفلسطينية.
وأكـــد غودمتســـون أن انضمام نادي الطهاة الفلســـطيني 
لألســـرة الدولية يعنـــي الكثير مـــن خالل فتـــح اآلفاق لهم 
للتعرف على تجارب مختلف شعوب العالم وكسب الخبرة من 

المجال المهني.
وقـــال رئيس نادي الطهـــاة في بيت لحم نديـــم ملحم: إن 
المســـابقة شـــارك فيها 40 من أمهر الطهاة الفلسطينيين، 
و"هذا يمثل رســـالة مهمة في هذه المؤسســـة الدولية حيث 
سيعكس حضورا لفلسطين في مجال المسابقات والمناسبات 

التي ينظمها االتحاد الدولي مستقبال".
وأشار ملحم إلى أن المسابقة أشرفت عليها لجنة تحكيم 
دولية انتدبها االتحــــاد الدولي للطهاة، الفتا إلى أن هناك 
عدة حكام من عــــدة دول باإلضافة إلى مجموعة من الطهاة 
من فلســــطينيي الداخل، واعدا بالعمــــل الجاد لتطوير هذه 

المهنة.

طفلتان�ترفعان�صورة�للرئيس�الراحل�ياسر�عرفات�خالل�مسيرة�النبي�صالح.
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