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محليات 4

لقطة من مهرجان قائمة «رام اهللا المستقبل».

خالل مهرجان انتخابي فني ملتزم

ميخائيل: واثقون بانتصارنا وحصولنا على األغلبية الساحقة في انتخابات رام اهللا 
رام اهللا - الحياة الجديدة– بمشاركة 
مئات المواطنين ومرشــحي ونشطاء 
قائمة " رام اهللا المســتقبل " نظمت 
القائمة مســاء االربعاء مهرجاناً فنياً 
للغنــاء الوطني الملتــزم قدم فقراته 
الفنانيــن والعازفين.  مجموعة مــن 
وشــارك في فقــرات المهرجان الذي 
اقيم في ميدان الشهيد ياسر عرفات 
وسط المدينة الفنانون ابو نسرين، 
وليــد عبــد الســالم، اســامه ذياب، 
وزكي الجدع الذين صدحت اغانيهم 
الحماسية في ارجاء المدينة والهبت 

حماس الجمهور.
وكان عريف المهرجان النقابي عصام 
بكر قــد افتتح المهرجــان بالترحيب 
بالجمهور والشــكر للفنانيــن مبدياً 
ثقتــه بفــوز القائمــة بالمجلس في 
االنتخابــات التي ســتجري يــوم غد 
الســبت. قائالً بان جماهيــر القائمة 
ستحتفل بالنتائج مســاء السبت كما 

تحتفل اآلن.
من جانبــه قال مرشــح القائمة عمر 
عســاف ان اقامــة المهرجان وســط 
المدينة وعلى ميدان الشــهيد ياسر 
عرفــات يحمــل رســائل عــدة، ودعا 
الحاضرين الى الوقوف دقيقة صمت 
اجــالالً لــروح الشــهيد القائد ياســر 

عرفات وارواح شهداء شعبنا.
فيما القت رئيســة القائمــة المربية 

القائمــة  كلمــة  ميخائيــل  جانيــت 
الرئيســية قالت خاللها: لقد تقدمنا 
ببرنامجنا، وهو ما حرصنا ان نتشــاور 
مــع أوســع القطاعــات االجتماعيــة 
والفعاليات الوطنية مــن اجل اقراره 
قبــل ان نقدمه، ســوف نشــتق منه 
خطة العمل وسوف نستند على خطة 
التطوير المقررة في البلدية. واضافت 

" ومن اجل ان نجعل للمشاركة معنى، 
وحتــى تبقى برامجنا ديناً في اعناقنا، 
وان نمــارس الرقابــة علــى اعمالنا، 
ونجعل من الديمقراطية نبراســا لنا، 
سنشكل مجلســاً من سكان المدينة 
ومؤسساتها للرقابة على أداء البلدية 
ونوعية الخدمات المقدمة فيها ورضا 
الســكان عنها وسنقبل النقد ونرحب 

بــكل اآلراء التــي تصحح مــن عملنا 
ان اخطأنــا، وتســاعدنا على مواصلة 
العطــاء، ولن يكون مــا نخفيه عنكم 
وعن وســائل االعالم التــي تكن لها 

كل المحبة واالحترام".
وعددت ميخائيل عشــرات المشاريع 
المهمــة والضخمــة التــي نفذتهــا 
البلدية اثناء رئاستها لها، اضافة الى 

عدد من الفعاليات واالنشطة المهمة 
التي حظيت بتقدير مواطني المدينة 
لما شكلته من نهضة تنموية عايشها 
وقدرهــا كل ابناء المدينة وفعالياتها 

ومؤسساتها.
وذكرت ميخائيل بحوادث اطالق النار 
والتهديــدات التــي تعرضت لها هي 
وعدد من اعضاء المجلس البلدي في 
بدايــة عمل المجلس الحالي، مؤكدة 
" لكننا كنــا أقوياء فصمدنــا وحققنا 
اســتقالل البلدية كمؤسســة لجميع 
سكانها وفرضنا االحترام على الجميع 

وانتصرنا على الفلتان األمني".
وجــددت ميخائيل في ختــام كلمتها 
ثقتها باالنتصار وحصول القائمة على 
اغلبية مقاعد المجلس المقبل، داعية 
كافة المواطنين الى ممارسة حقهم 
االنتخابي والذهاب لصناديق االقتراع.

وفــي ذات الســياق اســتقبلت هيئة 
المتقاعديــن المدنيين مســاء امس 
وفداً من القائمة ضم رئيستها جانيت 
ميخائيــل ومنســقها تيســير الزبري 
وعضــو القائمــة ماجد عبــد الفتاح، 
حيث قدمت القائمة رؤيتها لمستقبل 
المدينــة ووضعــت الحاضريــن في 
صــورة مجريات حملتهــا االنتخابية، 
وقدمت شــكرها للهيئــة على جملة 
االفــكار والمقترحــات التــي قدمتها 

لوفد القائمة.

الهباش مع الحجاج في مكة.

لم الشمل الفلسطيني في مكة 

 الهباش يزور غرف الحجاج في أبراج الوحدة 
مكــة المكرمة –الحياة الجديدة  - 
أكــد محمود الهبــاش وزير االوقاف 
ان الحج يلم الشمل الفلسطيني في 
كافة االراضي الفلسطينية والشتات 
وان فلسطينيي مصر ولبنان والجزائر 
والهنــد وبنغــالدش والضفة وغزة 
لديهــم عنــوان فلســطيني واحــد 
يجمعهم هو بعثة الحج الفلسطينية.

و قــال الهبــاش اثناء تفقــده لمقر 
سكن حجاج الضفة في ابراج الوحدة 
اننــا في كل عــام نحتضــن الحجاج 
الفلســطينيين مــن كافــة البلدان 
متمنيــا ان تكون الســنوات المقبلة 
جامعــة لكل الفلســطينيين من كل 

العالم على طريق اعادة الشمل
و قــام الهباش بزيــارة غرف الحجاج 
من محافظــات الضفة وتفقدها وزار 
كبار السن واطمأن علىاحوالهم كما 
استمع الى اوضاعهم المعيشية في 

السكن وسأل عن احتياجاتهم.
بدورهــم أثنى غالبيــة الحجاج على 
والمرشــدين  االوقــاف  وزارة  دور 
والواعظيــن والشــركات فــي انجاح 
موســم الحــج واثنــاء زيــارة طاقم 
االوقــاف للــدور الســابع فــي البرج 
الثالــث لســكن حجــاج الضفة،قال 
الحجاج ان مستوى السكن افضل من 

االعوام السابقة وان الخدمات جيدة 
ومقبولة وان المواصالت مؤمنة مع 
بعض التحفظات على المسافة التي 

يمشيها الحاج سيرا على االقدام 
اال ان الحــاج ابــو خالــد اوضــح ان 
المشي لعشرات االمتار ليس بسبب 

التقصيــر مــن المواصــالت ولكــن 
بسبب االزدحام الشديد على بوابات 
الحرم المكي الشريف في ظل وجود 

اكثر من مليوني حاج.
اما الحاج ابو اسامة من الخليل فأكد 
ان مرشدي ووعاظ االوقاف يقومون 

بدورهم وان السكن جيد والخدمات 
مالئمة فالغرف جيدة ونظيفة والمياه 
متوفرة للشــرب ولالســتخدام. كما 
اثنى ابو اسامة على الزيارات اليومية 
لوزير االوقاف لمساكن الحجاج لرفع 
معنويات الحجاج واالطمئنان عليهم 

وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
من جانبها عبرت الحاجة أم هشــام 
ومعهــا عــدد مــن الحاجــات عــن 
ارتياحهــن لوجود الهباش بشــكل 
يومــي في ســكن الحجاج وشــكرت 
الوزارة على دورها في خدمة ضيوف 
الرحمن وداعية الهباش الى التواصل 
اليومي مع كافة الحجاج وان تستمر 

زياراته لهم.
و أوضــح الهباش اثناء تفقده للغرف 
في طوابق ابــراج الوحدة ان زيارته 
تأتــي في اطــار العمــل اليومي في 
تفقد الحجــاج للتعرف عن قرب على 
احوالهــم ومشــاكلهم ان وجدتــت 
الن المهمة االساسية لكافة طواقم 
الوزارة هي خدمة الحاج ورعايته حتى 

يعود الي بيته.
و تخلــل الجولة الدعــاء الى اهللا من 
قبــل الحاجات والحجــاج لرفع الكرب 
والهــم عــن الشــعب الفلســطيني 
وان ينصر اهللا القيادة الفلســطينية 
والرئيــس ابومــازن فــي توجهاته 
في كافة المحافــل الدولية كما دعا 
الحجــاج لالســرى وتوجــه الحاج ابو 
محمد الى كافة الشبان والمواطنين 
بالصبر والدعاء بان يفرج اهللا الكرب 

والضيق االقتصادي.

من هو الجندي المجهول في
 بعثة الحج الفلسطينية بمكة ؟

مكــة المكرمــة- الحيــاة الجديدة  
– رجــل دمــث االخــالق يعمــل بجد 
واجتهــاد لمدة 24 ســاعة متواصلة، 
بعيدا عن االضواء واالعالم، فال يهمه 
التصريحــات الرنانــة وال الظهور عبر 
الشاشــة الصغيــرة وال الكبيرة، همه 
الوحيــد خدمة الحجيج بــكل ما أوتي 
من قوة، بــل هو المتابع لكل صغيرة 
وكبيــرة لهم، انه الجنــدي المجهول 
في بعثة الحج الفلسطينية لهذا العام 
حســام ابو الرب وكيــل وزارة االوقاف 

والشؤون الدينية.
تحدث الينا بعد الحاح شديد منا حيث 
قــال: نعمل في البعثــة كفريق واحد 
موحــد مــن اجل خدمــة الحجيج قبل 
الوصــول الى الديــار الحجازية واثناء 
الســفر وبعــد الوصول الــى المدينة 
المنورة ومــن ثم مكة المكرمة، ولن 
يقــف الحد عنــد هذا االمــر فقط بل 
نحــن معهم خطوة بخطوة في تأدية 
المناســك وفي الســكن وفــي جميع 

امور الحج.
ويضيف ابو الرب: نقــوم بمتابعتهم 
اداريا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى 
وايضــا الناحية اللوجســتية،فمتابعة 
امور الحجاج ليســت بتلك الســهولة 
التي يتخيلهــا البعض بل هي عملية 
معقــدة صعبة، النــه اذا ما نقص اي 
شيء عن الحجاج وخدماتهم سيأتونك 
ويعبرون عن مشاعرهم في عدم الرضا 
مــن تلك الخدمات وكل هذا يقع على 
عاتقنا نحن فــي وزارة االوقاف وبعثة 

الحج لهذا العام.
ويوضح ابو الرب: عملنا متواصل ليال 
نهارا في كل امور الحجيج، فليس معنى 
ان يصل الحاج الى الديار الحجازية ان 
ينتهي عملنا او يخف، بل العكس من 
ذلك، فالعمل يصبح اكثر وأصعب الن 
لدينــا العديــد من الحجــاج من كبار 
السن وهذا يريد عمال مضاعفا في كل 
شــيء كان ذلك داخل السكن او اثناء 
خروجــه الداء الصلــوات في بيت اهللا 
الحرام أم  فــي تحركاته الداخلية في 

مقر البعثة، بحيث يحتاج الى التوجيه 
والمتابعة وكذلك االرشاد الديني حتى 
يعــرف ماذا يجب عليه عمله في رحلة 
الحــج التــي طالما انتظرهــا حتى فاز 
بقرعتها ليؤدي فريضة رب العالمين 

بطريقة سليمة.
ابــو الــرب ليــس كأي مســؤول في 
البعثة فهو دائم العمل كما شاهدناه 
وتابعناه في مقر البعثة الفلســطينية 
في ابــراج الوحدة والتي تضم حوالي 
4500 حــاج جميعهــم من محافظات 
الضفة، فشاهدناه يتابع االمور االدارية 
بصغيرها وكبيرها المور الحجاج فهو 
ال يستطيع "التنفس" من كثرة العمل 
المضنــي الذي يقف عليه مع كل حاج 
وحاجــة، وكذلــك االمور اللوجســتية 
فهــو الذي يقــف على رأســها ويقوم 
بمتابعتها وتطبيقها على ارض الواقع، 
ولم يقف االمر عند هذا الحد بل يقوم 
بتفقــد الحجاج فردا فــردا ويقف على 

خدماتهم في جميع االمور.
قد ال يعرف البعض من الحجاج حسام 
ابو الرب بانه وكيل وزارة كونه يعمل 
ويخــدم الحجــاج اداريــا ولوجســتيا 
ومتابعتــه لــالكل والشــرب والمياه 
والحافالت وتنقلهم من ابراج الوحدة 
الى الحرم وكذلك متابعتهم في البعثة 

الطبية والوقوف علــى اوضاعهم مع 
البعثة الطبية في ابراج الوحدة وحتى 
شحن الهواتف، واي نقص في اي شيء 
ياتي الحجاج على ابو الرب من اجل حل 
اشكالياتهم في قطع المياه او ضعفها 

مثال او الخدمات العامة لهم.
يختم ابو الرب حديثه قائال: نحن جئنا 
لخدمــة حجاجنا بكل معنى الكلمة، ال 
ان نكون مسؤولين عليهم فنحن هنا 
اخوة متحابين قدمنا من اجل حج بين 
اهللا الحــرام، وكوننا نحن مســؤولين 
في البعثة والــوزارة فهذا يحتم علينا 
القيام بخدمة جميع الحجاج والوقوف 
على طلباتهم اليومية وتلبيتها بقدر 

المستطاع.
وختاما فقد الحظ الجميع ما يقوم به 
هذا الشــخص من اعمال جليلة تجاه 
الحجاج دون ان يأن رغم الحجم الكبير 
الــذي يقع علــى عاتقه ومســؤولياته 
تجاههم، دونمــا وجود اي قعقعة وال 
صوت وال اعالم بل العمل الجاد الذي 
يشــرف عليــه ابو الرب فهــو الجندي 
المجهــول للبعثة والذي عمل ويعمل 
بعيدا عن االضواء واالعالم، فابو الرب 
يحقق معنى المسؤولية بكل حذافيرها 
وهــي خدمــة الحجــاج ال مســؤولين 

عنهم فقط.

حسام ابو الرب

البعثة الطبية في مكة عالجت 3452 حاجاً

الحجاج من أسر الشهداء 
يتوجهون إلى الديار الحجازية

محافظات - الحياة الجديدة- وفا - انطلقت قافلة الحجاج 
من أســر الشــهداء واألســرى، امس  الخميــس، من معبر 
الكرامة متوجهة إلى األردن ومنها إلى الســعودية، وتضم 
500 حاج وحاجة من المحافظات الشــمالية لتأدية فريضة 

الحج.
وأشــادت رئيسة مؤسســة رعاية أسر الشــهداء والجرحى 
انتصــار الوزيــر، بهــذه المكرمة وبــدور خــادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، وبدور السعودية 
فــي خدمة القضية الفلســطينية عموما، وأســر الشــهداء 

واألسرى بشكل خاص.
وأضافت الوزير أن هذه المكرمة المتواصلة وبشكل سنوي 
تعبر عن عمق العالقة الفلسطينية- السعودية، وعن مدى 
الدعم المســتمر الذي تقدمه المملكة وعلى رأســها خادم 

الحرمين الشريفين للقضية الفلسطينية.
وعــن معاييــر اختيار الحجــاج، قالت الوزير إن "المؤسســة 
وبالتعــاون مع األوقــاف، ومكتب الرئيس وضعــوا معايير 
واضحة وثابتة، يتم اتباعها سنويا بشكل يحقق العدالة في 
اختيار الحجاج لكي تحصل كل أســرة شهيد على حقها من 

هذه المكرمة السنوية".
مــن جانبه أفــاد مدير عام المؤسســة خالــد جبارين، بأن 
المؤسسة اتخذت كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لتسهيل 

رحلة الحجاج حتى وصولهم إلى الديار الحجازية، وعودتهم 
إلى أرض الوطن بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.

من جهته أشــار مســؤول بعثة الحج عن أسر الشهداء في 
المحافظات الشــمالية زياد العقاد، إلى أن القافلة انطلقت 
من معبر الكرامة في تمام الساعة الثامنة صباحا وستتوجه 
مباشــرة إلى مطار الملكة عليــاء الدولي في عمان لتنطلق 
إلى الديار الحجازية في تمام الســاعة الثانية من بعد ظهر 

اليوم «امس» الخميس.
وفي مكة المكرمة  عالجت بعثة الحج الطبية الفلســطينية 

3452 حاجا منذ بدء الموسم وحتى مساء امس.
وأوضح نزار مســالمة الرئيــس اإلداري للبعثة في تصريح 
لـ"وفا"، امس الخميس، ان جميع هذه الحاالت بسيطة جدا 
باســتثناء حالة واحدة تطورت حالتهــا الطبية لكنها حاليا 
مســتقرة، مشــيرا الى ان جميع ما تم عالجــه من أمراض 

معروفة كالضغط والسكر والرشح واإلرهاق.
وقــال إنهم تســلموا كميات مــن األدوية مــن القنصلية 
الفلســطينية في جدة كتبرع من شــركات ســعودية، وتم 
توزيعهــا على العيادات المركزيــة والفرعية التابعة للبعثة 
والمنتشــرة في اســكان حجاجنا، مشــيرا الى انهم قدموا 
كميات من االدوية للبعثة الطبية ببعثة الحج الفلســطينية 

الخاصة بمكرمة الرئيس لالجئينا في لبنان.

"العمل الزراعي" يواصل حملة "األرض لنا" 
لمساندة المزارعين في قطف الزيتون

رام اهللا- الحياة الجديدة-  واصل اتحاد لجان العمل الزراعي حملة " األرض لنا" 
التي أطلقها مع بداية موســم فقط الزيتون لمساندة المزارعين خاصة الواقعة 
أراضيهــم خلف جدار الضم والفصل العنصري والمســتوطنات، وذلك من خالل 
متطوعين دوليين حضروا من فرنسا واليابان، باإلضافة إلى متطوعين محليين.

وأضاف االتحاد أن موظفيه ومتطوعين فرنسيين سيشاركون المزارعين في قرية 
الجانية غرب رام اهللا في قطف زيتونهم األســبوع المقبل، ال ســيما وأن سلطات 
االحتالل أمهلت المزارعين أســبوعا فقط لجني الثمار في األراضي الواقعة خلف 
الجدار، مشيرا الى أن المتطوعين الفرنسيين زاروا منطقة األغوار ونظموا جولة 
تضامنية مع المزارعين بعد أن شــهدت المنطقة سلسلة اعتداءات من سلطات 
االحتــالل ال ســيما فــي ارتفاع وتيرة إخطــارات الهدم بحق الســكان، كما اطلع 
المتطوعون على مشــروع بنك البذور التابــع لالتحاد وقاموا بجولة ميدانية في 
محافظة الخليل. ونوه االتحاد إلى مشاركة خمسين متطوعا من جامعة القدس 
وخمسة عشر متطوعا محليا مزارعي قرية برقة شرقي رام اهللا في قطف الزيتون، 
حيث تعرضــت القرية خالل العام الحالي العتداءات متكررة من المســتوطنين، 

تمثلت في إحراق المسجد وتقطيع أشجار الزيتون واالعتداء على المزارعين.
يأتي ذلك ضمن مشــروع الدفاع عن حقوقنا الممول من المســاعدات الشعبية 
النرويجية، حيث عمل االتحاد على التنسيق مع متطوعين دوليين ومحليين ضمن 
برنامج أعده لمســاندة المزارعين في القرى القريبة من الجدار والمســتوطنات، 
حيث يطلق االتحاد ســنويا حمالت دولية لمســاندة المزارعين في موسم قطف 

الزيتون تحت شعارات تناسب المرحلة.

ورشة في "العروب" تدعو الى تعزيز 
مشاركة الشباب في العملية االنتخابية

الخليل- الحياة الجديدة- دعت ورشــة عمل عقدها مركز إعالم حقوق اإلنسان 
والديمقراطية "شمس" في كلية العروب شمال الخليل امس، الى اوسع مشاركة 
شــبابية في عملية االنتخابــات للمجالس البلدية المقرر ان تجري غداً. وشــدد 
المشاركون على ضرورة مساهمة وسائل االعالم المختلفة في توعية الشباب في 
العملية االنتخابية، مشيرين الى ان المشاركة هذه ال تتوقف عند االقتراع بل تمتد 
إلى متابعة أعمال المرشحين بعد استالمهم مناصبهم. وتناولت الورشة "آليات 
تعزيز مشــاركة الشــباب في العملية االنتخابية"، حيث شدد رئيس قسم شؤون 
الموظفين في كلية العروب عيسى العملة، خالل مداخلة له حول موضوع الورشة، 
على اهمية تعبير الشــباب عن رأيهم في االنتخابات المحلية وإشراكهم الفاعل 
في صنع القرار على كافة المســتويات. من جهتها أكدت المحامية رندا العبادي 
من مركز "شمس" بأن المشاركة في االنتخابات هي ركن أساسي وجوهري في 
األنظمة الديمقراطية، وهي مصدر الشرعية والقوة النابعة من اإلرادة الشعبية 
التي يجري التعبير عنها في االنتخابات، وان مشاركة المواطنين في تدبير الشأن 
العام وإن بدرجات متباينة هي معيار من معايير هذه الديمقراطية، وتعمل على 
تطويــر الشــخصية والمهارات الحياتيــة المختلفة. لكنها نوهــت الى أن هناك 
العديد من المعيقات التي تقف أمام مشــاركة الشباب في االنتخابات وتدفعهم 
إلى العزوف واالمتناع عن المشــاركة في العملية االنتخابية، وفي مقدمتها عدم 
تناول قضايا الشباب في البرامج االنتخابية للقوائم االنتخابية، الى اجانب اسباب 

اخرى نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة. 

دعوات من جنين لتدعيم دور الشباب في القوى السياسية
رام اهللا – الحيــاة الجديدة -  أشــار 
شباب من جنين، إلى تطور نوعي في 
قناعتهــم حيال قبول أو رفض ترؤس 
نســاء لمناصب قيادية رفيعة، وهو ما 
أكدته نتائج االســتطالع للرأي أجراه 
« أوراد» في شــهر أيلول الماضي، إذ 
أبدى %47 من المســتطلعة آراؤهم، 
تأييدهــم لوجــود امرأة فــي منصب 
الرئاســة فيمــا أعــرب ثلثا الشــباب 

المستطلعين عن استعدادهم النتخاب 
مرشحة امرأة للمجلس التشريعي. 

وذلــك في لقــاء جمع بيــن عدد من 
الشباب والناشطين السياسيين ونواب 
في المجلس التشــريعي فــي جنين، 
ضمــن برنامج «رأي آخر» الذي ينفذه 
تلفزيــون «وطن» وتنتجه مؤسســة 
«مفتــاح»، وحمــل الحوار فــي حلقته 
الثانية عنوان «مشــاركة الشباب في 

الحياة السياسية». 
ووجــه الشــباب أســئلتهم إلى عضو 
المجلــس التشــريعي جمــال حويــل 
الوطنيــة فــي  المبــادرة  ومســؤول 
محافظــة جنيــن عمر منصــور، حول 
اإلمكانــات والظــروف المواتية لخلق 
حراك حقيقــي يؤدي بالضــرورة إلى 
تغيير في مستويات القيادة العليا، في 
الوقت الذي يهيمن «الحرس القديم» 
أو«القيادة التاريخية» لألحزاب والقوى 
الفلســطينية القائمــة علــى العملية 

السياسية. 
بدوره، أوضح حويل بأن عدم تأسيس 
األحــزاب في برامجها مــا يهدف إلى 
خلق مجموعات شــبابية فلســطينية 
فاعلــة ومؤثرة في الحراك السياســي 
والمجتمعــي، بينمــا أكــد منصور أن 
الثقافــة النفعية التي تكرس االنتماء، 
إلــى جانــب غيــاب القانــون الخاص 
لنبــض وحــراك  الناظــم  بالشــباب 
الشباب، هما من اإلشكاليات الكبيرة 
التي تدفع الشباب العزوف عن القضايا 

المجتمعية. 
وعبــر الشــباب فــي مواقفهــم عــن 
اســتيائهم من أطرهم الحزبية التي 
تتعامل معهم كوقود للحشد والحضور 
دون االكتراث بإســهامهم في الرأي 

والتخطيط لذاك الحراك. 

رئيس لجنة البلدية  يطلع ممثل 
النرويج على واقع مدينة قلقيلية

قلقيلية – الحياة الجديدة – مازن بغدادي - أطلع رئيس 
لجنة تســيير اعمال بلديــة قلقيلية ماجد نــزال الممثل 
النرويجــي لدى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية " هانز 
ياكوب " على واقع المدينة وما تعانيه بســبب اإلجراءات 
اإلســرائيلية المتمثلة بالجدار واالســتيطان وذلك خالل 

زيارته المدينة.
وكان في استقباله ايضا اعضاء لجنة البلدية محمد خضر 
وســاجي هالل وفيصل االقرع وعدد من كبار الموظفين 

في البلدية. 
ورحب نــزال بالضيف معبرا عن ســعادته بهــذه الزيارة 
مشــيدا بمواقــف الحكومة النرويجية المميــزة وبالدعم 
النرويجي للشعب والسلطة الوطنية الفلسطينية مشددا 
على اهمية هذه الزيارة التي تساهم في توطيد العالقات 
وتفتــح آفاق التعاون في كافــة المجاالت وتعطي المجال 

للتعرف على حقيقة ما يجري على األرض في المدينة.
واستعرض نزال الوضع العام في المدينة وممارسات قوات 
االحتالل واثار الجدار على الجوانب السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية واألمنية تاركا المدينة في وضع مأساوي في 

ظل ارتفاع معــدالت البطالة والفقر وعــدم وجود اراض 
للتمدد الطبيعي للسكان مطالبا النرويج والمجتمع الدولي 
بتحمل المسؤولية اتجاه اإلجراءات اإلسرائيلية، والضغط 
بشكل جدي على الجانب االسرائيلي لتمكين المدينة من 
التوســع لمواكبة المتطلبات المستقبلية. مشيراً إلى أن 
مجمل تلك السياسات تسعى إلى تحويل حياة المواطنين 

الفلسطينيين إلى أمر مستحيل.
وخالل اللقاء قــدم مدير العالقات العامة والدولية نضال 
جلعود للضيف شــرحا من خالل جهــاز العرض عن واقع 
الجدار واثار ومجموعة من الخرائط والصور واالحصائيات 
وتم تزويد الوفد بنسخة الكترونية وورقية تشمل حقائق 

ومعلومات وصور عن المدينة والجدار. 
مــن جانبه أكد الممثل النرويجي دعمه لحقوق الشــعب 
الفلســطيني في الحرية واالستقالل مشــيرا  الى أهمية 
تكثيف اللقاءات والزيارات المشــتركة مــا بين الممثلية 
النرويجية والمدينة لفتح آفاق التعاون من أجل التخفيف 
من معاناة المواطنين. وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان 

الهدايا التذكارية. 

مجمع ناصر الطبي بمحافظة خان يونس يعقد لقاًء 
مفتوحاً مع نخبة من طلبة «كلية العلوم والتكنولوجيا»

م  خان يونس - الحياة الجديدة- نظّ
مجمع ناصــر الطبــي بمحافظة خان 
يونــس ضمــن حملــة «ناصــر غير» 
لقــاًء مفتوحاً مع نخبة من طلبة كلية 
العلــوم والتكنولوجيــا بخــان يونس 
وذلــك بحضــور د. جمــال الهمــص 
مديــر عام مجمع ناصــر الطبي، وئام 
فارس مدير العالقات العامة بالمجمع، 
ناريمان شراب إداري العالقات العامة، 
نضال أبو حجير نائب العميد للشؤون 
األكاديمية، حسام النفار نائب العميد 
للشــؤون اإلدارية، د.م. عالء مســلم 
نائــب العميــد لشــؤون التخطيــط 
والتطويــر، د. محمــد فروانــة رئيس 
قســم شــؤون الطلبة بالكلية، شادي 
علي أبوعرمانة رئيس قسم العالقات 
العامــة، باإلضافة إلى نخبة من طلبة 

الكلية.
د د. الهمص أن إطالق حملة ناصر  وأكّ
تهدف إلى تحســين صــورة المجمع 

ومســتوى الخدمــات التــي يقدمهــا 
للجمهور الخارجي في أقسام الطوارئ 
العمل  الخارجية وتعزيــز  والعيــادات 
بأخالق المهنة، باإلضافة إلى تحسين 
المظهــر العام لمجمــع ناصر الطبي 
من حيث النظافة وإيجاد جو ترفيهي 
للمرضي على اعتبار أن الراحة النفسية 
تسهم في نصف العالج، وأيضا تقديم 
خدمــات أفضل للمرضــي على جميع 
المستويات، مشيراً أن الحملة تسعى 
لتوعيــة الجمهور الخارجــي بالثقافة 
الصحيــة وأنظمــة العمــل المختلفة 
والقضــاء علــى العشــوائية وتنظيم 
المجمــع وتفعيــل  الزيــارات داخــل 
مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي.

وفي الســياق ذاته أعــرب د. الهمص 
أن هناك فجوة عند الجمهور الخارجي 
حــول طبيعة الخدمــات التي يقدمها 
المجمــع األمر الــذى أدى إلى إطالق 
حملــة «ناصر غير» لتعديل الســلوك 

العامليــن  القائــم وحشــد طاقــات 
وتحفيزهــم وتشــجيعهم نحــو بنــاء 
عالقات إيجابية مع الجمهور الخارجي، 
باإلضافة إلى إشــراك المؤسسات في 
المجتمع المحلي بهــذه الحملة التي 
تمتد على مدار ثالثة شهور المقبلة.

بــدوره أثنى أبــو حجير علــى تنظيم 
اللقاء مع عدد من طلبة الكلية بهدف 
توضيــح بعض اإلجــراءات التي يقوم 
بها المجمع لتقديم مســتوى خدمات 
أفضل اتجاه متلقــي الخدمات الذين 
يترددون علــى المجمع باإلضافة إلى 
توفير الجو النفسي المريح للمرضي, 
داعياً كافــة الطلبة للتأثير في محيط 
ســكناهم واألماكــن التــي يترددون 
عليها حتى يســاهموا في زيادة وعي 
النــاس بالثقافــة الصحيــة وبالــدور 
المهم الذي تلعبه مؤسســات القطاع 
الصحي في تقديم الخدمة المناســبة 

للجمهور.

أطباء جنين يعفون أعضاء 
ملتقى البصيرة من الكشفيات

جنين- الحياة الجديدة- أعلن نقيب األطباء في جنين وطوباس الدكتور قدري 
دراغمــة عن إعفاء منتســبي ملتقــى البصيرة للمكفوفين في جنين من رســوم 

كشفيات األطباء، دعماً للمكفوفين في محافظة جنين.
 وقــال الدكتور دراغمــة، خالل زيارته مقر ملتقى البصيرة في جنين، إن الملتقى 
يقــوم بدور ريادي في خدمة ذوي اإلعاقــة، وأضاف إن األطباء ومن باب الواجب 
اإلنساني والحقوقي يتقدمون خطوة في دعمهم لهذه الفئة التي تخرج المبدعين.

ورحب رئيس الملتقى مصطفى جوهري بنقيب األطباء، وأكد أن ملتقى البصيرة 
للمكفوفين سيسعى للتواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل تقديم الخدمة 
للمكفوفين في المحافظة. من جهته ثمن فهمي مساعيد هذه الخطوة الرائدة 
من قبل نقابة األطباء، وأكد أن الملتقى سيستمر بالسعي للنهوض بواقع الكفيف 
الفلسطيني. وأضاف إن إدارة ملتقى البصيرة للمكفوفين يسعى إلى تفعيل بطاقة 
ملتقى البصيرة للمكفوفين، التي تم إصدارها في شــهر نيســان من هذا العام 

ألهمية هذه البطاقة كبطاقة عضوية وخدماتية لحاملها. 


