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المالكي يبحث في تركيا تنفيذ 
قرارات القمة اإلسالمية بشأن القدس

رام الل���ه - "األي���ام": ش���ارك وزي���ر الخارجي���ة 

والمغتربين، ري���اض المالكي، ف���ي تركيا، أمس، 

باجتم���اع للجن���ة التنفيذي���ة لمنظم���ة التعاون 

اإلس���امي، مع المفوضة العليا للشؤون الخارجية 

واألمن ف���ي االتحاد األوروبي في���دركا موغيريني، 

لمتابع���ة تنفيذ ق���رارات القمة اإلس���امية التي 

ُعقدت في إسطنبول في كانون األول الماضي.

ويأتي االجتماع بناًء على التنسيق بين فلسطين 

وتركيا، وتناول كافة التطورات المتعلقة بالقضية 

الفلس���طينية، وعل���ى رأس���ها قضي���ة الق���دس 

والق���رارات األميركية بخصوصه���ا، واالنتهاكات 

اإلس���رائيلية المتواصل���ة، بما فيها االس���تيطان 

واس���تهداف المدنيين في التظاهرات السلمية، 

إلى جانب مسألة وكالة الغوث "األونروا".

وأك���د وزير خارجي���ة تركيا، مولود تش���اووش 

أوغلو، أهمية مواصلة الحوار بين االتحاد األوروبي 

ومنظمة التعاون اإلسامي، مبينًا أن الهدف من 

االجتماع هو مناقشة حل الدولتين، وأهمية عدم 

التواني عن دعم الجانب الفلس���طيني، سياسيًا 

واقتصاديًا، والعمل على اتخاذ الخطوات العملية 

التي تقود إلى وقف الممارس���ات غير الشرعية، 

وتحقي���ق خطوات إيجابية من ش���أنها أن تؤدي 

لتعزي���ز فرص الحل، إلى جان���ب تأكيده ضرورة 

دعم "األونروا".

من جهت���ه، أكد األمين الع���ام لمنظمة التعاون 

اإلسامي، يوس���ف بن أحمد العثيمين، أن قضية 

القدس ليس���ت قضية الفلسطينيين وحدهم، بل 

هي قضية العالم اإلس���امي أجم���ع، وهي مفتاح 

األمن والسام.

بينم���ا تناول المالك���ي الوض���ع المتدهور على 

األرض، وقّدم شرحًا عن استهداف وقتل المدنيين 

الفلس���طينيين في غزة من قبل ق���وات االحتال، 

مؤك���دًا ض���رورة فت���ح تحقي���ق دول���ي ومعاقبة 

المسؤولين عن ذلك.

وأش���ار إلى خطورة االس���تيطان ال���ذي تواصل 

إس���رائيل، الس���لطة القائمة باالحتال، انتهاجه 

وبوتيرة متسارعة على أرض دولة فلسطين، مطالبًا 

باتخاذ كافة اإلجراءات لمواجهته ووقفه ومساءلة 

المسؤولين عن هذا النظام االستعماري.

وش���ارك في االجتماع الدول األعضاء في اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التعاون اإلس���امي، برئاس���ة 

وزي���ر خارجي���ة تركي���ا وعضوي���ة األمي���ن العام 

التعاون اإلسامي، وعضوية: السعودية،  لمنظمة 

وبنغادش، وساحل العاج، ومصر وغامبيا، وبحضور 

األردن بوصفه���ا صاحب���ة الوصاية عل���ى األماكن 

المقدسة في القدس.

"صندوق التبرعات اإلنســاني" يصرف 2.2 
مليــون دوالر لالحتياجــات العاجلــة بغزة

القدس - "األيام": أعلن صندوق التبرعات اإلنساني 

في األرض الفلس���طينية المحتلة، أول من أمس، عن 

ص���رف 2.2 ملي���ون دوالر للتعامل م���ع االحتياجات 

اإلنسانية العاجلة، التي نجمت عن االرتفاع الهائل 

في أعداد الضحايا في قطاع غزة.

وقال المنسق اإلنساني، جيمي ماكغولدريك، في 

بيان أصدره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة: "على 

ظمت أيام 
ُ
مدى أربعة أسابيع من التظاهرات التي ن

صيب عدد أكبر بكثير من الفلس���طينيين 
ُ
الجمعة، أ

بجروح في قطاع غزة ممن أصيبوا خال الثاثة أعوام 

السابقة مجتمعة". 

ف أثًرا كارثًيا 
ّ
وأضاف: "هذا االرتفاع الهائ���ل يخل

عل���ى القطاع الصح���ي الذي يعاني ف���ي األصل في 

غزة، ومما يزيد الوضَع سوءا العنف الذي يستهدف 

العاملين في مج���ال الصحة الذين يقدمون خدمات 

اإلس���عاف األولي ف���ي الميدان والصعوب���ات التي 

تواجه بع���ض المرضى ف���ي الوصول ال���ى الرعاية 

الطبية الطارئة خارج قطاع غزة".

الماض���ي، استش���هد 40  آذار  وتاب���ع: من���ذ 30 

فلسطينيًا في غزة، برصاص قوات االحتال أغلبهم 

في س���ياق هذه التظاهرات. ووفقا ل���وزارة الصحة 

أصيَب 5,511 مواطنًا بج���روح خال التظاهرات التي 

دِخلوا إلى 
ُ
ش���هدتها غزة، بينه���م 1,499 ش���خصا أ

المستش���فيات الحكومية عقب إصابتهم بالذخيرة 

الحية.

ومن خال هذه المنحة، وحس���ب بيان ل� "أوتش���ا" 

فس���وف يق���ّدم صن���دوق التبرعات اإلنس���اني في 

األرض الفلسطينية المحتلة الدعم للجهات الفاعلة 

في مجال���ْي الصحة والحماية في غ���زة، عبر تقديم 

التموي���ل الازم لألدوي���ة والمس���تهلكات الطبية 

والمواد المخبرية التي تس���تدعيها الحاجة الماّسة 

لتقدي���م الرعاية الطبية على الخطوط األمامية وفي 

المستش���فيات، إضافة إلى الس���ماح بنش���ر الفرق 

الطبية المتخصص���ة في حاالت الطوارئ والضرورية 

إلج���راء العمليات الجراحي���ة المعق���دة، من جملة 

احتياجات أخرى ضرورية.

ن هذا التمويل أولئك الذين تكبدوا 
ّ
وقال: س���يمك

ي خدمات الصحة 
ّ
 من األزمة، من تلق

ً
أضرارا مباش���رة

العقلية والدعم النفس���ي المائمة، وإسناد عمليات 

رصد االنته���اكات المحتملة التي تم���ّس الحماية 

والتحقق منه���ا وتوثيقها، وكذل���ك تقديم الدعم 

ال���ازم للجرح���ى الذي���ن يحتاجون للع���اج الطارئ 

خ���ارج قطاع غزة والذين تم رفض خروجهم من قبل 

السلطات اإلسرائيلية لتأمين التصاريح الازمة.  

تل أو 
ُ
وأوض���ح ماكغولدري���ك: "لكل فلس���طيني ق

صي���ب بج���روح خال األس���ابيع القليل���ة الماضية 
ُ
أ

أس���رة طالها الضرر أيضا. فاآلثار البدنية والنفسية 

فها األحداث األخيرة ستس���تمر لسنوات"، 
ّ
التي تخل

ل التموي���ل الذي رص���ده صندوق 
ّ
وأضاف: "يش���ك

التبرعات اإلنس���انية لألرض الفلس���طينية المحتلة 

خط���وة مهم���ة للتأك���د م���ن أن ضحاي���ا العن���ف 

الفلس���طينيين يتلقون العاج الذي يحتاجون إليه 

عل���ى المدى القريب. ومع ذلك، تقتضي الضرورة أن 

يزيد المانحون اآلخرون مساهماتهم أيضا".

وتحتاج المنظمات الشريكة بمجال العمل اإلنساني 

إلى ثاثة مايين دوالر أخرى على الفور لاس���تجابة 

لاحتياج���ات التي طرأت من���ذ 30 آذار، إضافة إلى 

406 مايي���ن دوالر ج���رى طلبها خ���ال العام 2018 

لتلبية االحتياجات اإلنسانية في غزة، والتي نشأت 

بصورة رئيس���ية عن الحصار اإلسرائيلي المتواصل 

واالنقسام السياسي الداخلي الفلسطيني.

وصندوق التبرعات اإلنساني لألرض الفلسطينية 

المحتلة هو صندوق مش���ترك للط���وارئ، وتكفلت 

 من: بلجيكا 
ٌّ

بدعمه خال العامي���ن 2017 و2018 كل

وألمانيا وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ومالطا والنرويج 

وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا. ويتولى مكتب 

األمم المتحدة لتنس���يق الش���ؤون اإلنسانية إدارة 

الصن���دوق، بالنيابة عن المنس���ق اإلنس���اني لدعم 

تقديم االستجابات اإلنس���انية االستراتيجية التي 

تحّددها خطة االس���تجابة اإلنسانية، ودعم أشكال 

االستجابة لألحداث غير المتوقعة.

بيت لحم: ورشة ختامية لمشروع 
تطوير الجودة بقطاع رياض األطفال

بيت لحم – حسن عبد الجواد: اختتمت وزارة التربية 

والتعليم العالي، المرحلة األولى من مشروع مؤسسة 

 ،"RTM" ريجيو اميليا" االيطالية لألطفال ومؤسس���ة"

الخاص بمجال تطوير الجودة في قطاع رياض األطفال 

من خال ورش���ة عمل عقدتها اإلدارة العامة للتعليم 

العام في الوزارة في فندق بيت لحم.

واستهدفت الورشة الختامية مديريات التربية في 

محافظات القدس وبيت لحم والخليل وشمال الخليل 

وجنوب الخليل ويطا.

وحضر الورش���ة مدير تربية بيت لحم سامي مرّوة، 

ومدير تربية القدس س���مير جبريل، ورئيس���ة قسم 

ري���اض األطفال في الوزارة س���هير عواد، ومش���رفة 

رياض األطفال في الوزارة س���مر حمد، ورؤساء أقسام 

التعليم العام، ومش���رفات رياض األطفال، ومديرات 

الرياض في المديريات المس���تهدفة، ومارتش���يلو 

فيان���ي مدي���ر مؤسس���ة RTM االيطالي���ة وأجنس 

كاستاالرين منس���قة المشروع في المؤسسة وايلينا 

جاكوبيني المنس���قة التربوية من مركز أطفال ريجو 

ايطاليا.

وبّي���ن مرّوة، في كلمت���ه، إنج���ازات المديرية على 

صعيد التح���اق األطفال في ري���اض األطفال، والتي 

بلغت نس���بتها 73%، ف���ي حين ان النس���بة العامة 

في الوطن ه���ي 63%، وهي نتيجة مش���رفة تكللت 

بالتعاون مع كافة المؤسس���ات الش���ريكة والمجتمع 

المحل���ي، نظرًا ألهمي���ة المرحلة في بناء ش���خصية 

الطالب في المراحل التعليمية القادمة.

وأشاد مرّوة بالتشبيك والتعاون المثمر مع مؤسسة 

أطفال ريجو االيطالية ومؤسس���ة RTM، والتي تجلت 

نتائج���ه في مدارس المحافظة الس���بع )البطريركية 

الاتيني���ة بيت ج���اال والرع���اة األرثوذك���س والروم 

الكاثولي���ك وبن���ات تل الربي���ع والتواف���ق والروضة 

الحكومي���ة وإب���داع( الت���ي نفذ فيها المش���روع في 

مرحلت���ه األول���ى، والتي اس���تمرت على م���دار ثاث 

س���نوات تم تأهي���ل الرياض فيه���ا وتدريب الكادر 

البش���ري، باإلضافة إلى تبادل الخبرات بين المدارس 

المستهدفة آمًا االستدامة في تنفيذ المشروع نظرًا 

ألهميته.

واس���تعرضت عواد جهود الوزارة في مجال تطوير 

قطاع رياض األطفال في فلسطين من خال إطاق أول 

دليل مناهجي موحد لرياض األطفال في فلس���طين 

نظرًا ألهمي���ة هذه المرحلة في حي���اة الطالب وهي 

تسعى الى بناء المزيد من رياض األطفال، واستكمال 

فتح ش���عب تمهيدي، وتزويده���م باألثاث واأللعاب 

الازمة لتعليم فاعل وتعزيز مهارات حديثه ومبتكرة 

بعيدًا عن كافة أنماط التعلم التقليدي بالشراكة مع 

المؤسسات المحلية والدولية.

كم���ا قدم���ت فيروني���كا بيرتوري ممثلة مش���اريع 

الوكال���ة االيطالية للتعاون اإلنمائي ش���رحًا مفصًا 

عن المش���اريع التي تم دعمها في فلسطين، وخاصة 

فيما يتعلق بقطاع التعليم من خال االهتمام نوعية 

التعلي���م، معبرة عن االس���تعداد لدع���م المزيد من 

المشاريع المماثلة لخدمة هذا القطاع.

فيما أوضحت أجنس كاستاالرين منسقة المشروع 

ف���ي RTM دور المؤسس���ة في تطوي���ر قطاع رياض 

األطفال ف���ي المرحلة األولى والتي اس���تهدفت 25 

مدرس���ة من مدارس الوطن من خال تأهيل وتجهيز 

التبادلي���ة لتطوير  الزي���ارات  الرياض واس���تضافة 

قدرات العاملين في هذا القطاع، باإلضافة إلى تعزيز 

التب���ادل بين الم���دارس الحكومية والخاصة الس���بع 

التي استهدفها المشروع في بيت لحم مؤكدة على 

استعداد المؤسسة لاس���تمرار في المشروع لثاث 

سنوات قادمة.

طوباس: زراعة 320 شتلة زيتون في أراضي بردلة المستهدفة
بردل���ة )األغوار( - "وفا": لم يس���تهلك المواطنون في قرية 
بردلة، باألغوار الشمالية، الكثير من الوقت للتفكير في أنسب 
رد على قلع وقص ق���وات االحتال، األربعاء الماضي، أكثر من 
300 شجرة زيتون ألحد المواطنين في القرية. فقبل 47 يومًا 
أخطرت ما تسمى "اإلدارة المدنية" ورقيًا، عددًا من المواطنين 
بتجريف قطع أراض مزروعة بالزيتون، وأخرى أراضي "بور"، أي 

غير مزروعة.
لكنه مّر وقت على هذا اإلخطار. ويوم الثاثاء أبلغ مس���ؤول 
البنية التحتية في "اإلدارة المدنية"، أحد أعضاء مجلس قروي 
بردلة وهو ضرار صوافطة، نية االحتال اقتاع عشرات أشجار 

الزيتون، وتجريف أراض زراعية.
وفعًا، ومنذ س���اعات صباح األربعاء، حضرت ثاث جرافات، 
وعدد من الجيبات العس���كرية، ترافقها "اإلدارة المدنية" إلى 

المنطقة وشرعوا بقص واقتاع أشجار الزيتون.
وق���ال مس���ؤول ملف األغوار ف���ي محافظة طوب���اس، معتز 
بشارات: هذه األراضي مخطرة قبل أكثر من أربعين يومًا)...(، 

ويوم الثاثاء أبلغوا المواطنين شفويا بنيتهم التجريف.
من جهته، قال صاحب أش���جار الزيتون، حس���ين صوافطة: 
"هم طلبوا مني اقتاع الش���جر بنفسي قبل أن يقتلعوها هم 

)..(، أنا ال أقتلع.. أنا أزرع فقط".
وش���ارك، أول م���ن أمس، عدد م���ن المواطنين ف���ي فعالية 
زراعة 320 ش���تلة زيتون في فعالي���ة "التحدي"، بدال من تلك 
التي اقتلعها االحت���ال. وُمولت الفعالية من اتحاد جمعيات 

المزارعي���ن الفلس���طينيين، والجمعي���ة العربي���ة لحماي���ة 
الطبيعة، بالتعاون مع محافظة طوباس، وهيئة مقاومة الجدار 

واالستيطان، وفصائل العمل الوطني في المحافظة.
وأوضح رئيس اتحاد جمعيات المزارعين، رأفت الخندقجي، 
أن ه���ذه الفعالية تأتي ضمن حملة المليون ش���جرة الثالثة، 
وأطلق عليها فعالية التحدي، كرد أولي وس���ريع على اعتداء 
االحتال ضد الطبيعة في األغوار. وقال: "نرسل رسالة للمحتل 
بأنهم لو قلعوا شجرة سنزرع عشرة)...(، نحن باقون في أرضنا 

وال مجال للترحيل".
وخال أكثر من س���اعة تواجد جنود االحتال في المنطقة، 

وطلبوا مرارا وتكرارا من المشاركين االبتعاد عن المكان.
وصرخ أحد المتطوعين ف���ي فعالية الزراعة، وهو أيمن بني 
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وتبلغ مس���احة األرض التي كانت مزروعة بأش���جار الزيتون 
4 دونم���ات تقريبا، وأعاد المواطنون زراعة األش���جار المدمرة 

فيها.
بدوره، قال مدير مديرية هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 
في ش���مال الضفة، مراد شتيوي: "نسعى لزراعة كل األراضي 
المستهدفة في المناطق المسماة "ج"، ونعمل على توفير كل 

وسائل الدعم في معركة األرض ضد االحتال".
وب���دأ المواطن���ون في الس���نوات القليلة الماضي���ة بزراعة 
األش���جار المروية بمختل���ف أنواعها، معتمدي���ن على وجود 

المياه رغم المشاكل التي تواجههم في موضوع المياه.
وقال حس���ين وهو يق���ف بجانب إح���دى أش���جار الزيتون 
المقتلعة: "من بين األش���جار التي دمرها االحتال أمس سرق 
تقريب���ا 100 ش���جرة، ثم بدأ ب���رش مادة كيماوي���ة لمنع نمو 

الشجرة مرة أخرى".
وأضاف: "هذه األش���جار تتراوح أعمارها بين 4 و7 س���نوات، 
في السنوات الماضية بدأ بعضها باإلنتاج، هذا العام تقريبا 
كلها مثمرة )...(، س���أضع مكان كل شجرة، شجرة أخرى، اليوم 

هذا أفضل رد على هذه االنتهاكات".
وأش���ار ضرار إلى أن االحتال يت���ذرع بأنها أرض دولة، لكن 

هذه األرض يزرعها الفلسطينيون بالزيتون منذ سنوات.
ويستند االحتال كثيرا في تجريفه لألراضي على أنها أراضي 
دولة. وللمصادفة تقع بجانب األرض المستهدفة بئر ارتوازية، 
حفرها االحتال لتزويد المس���توطنين بالمياه. وبجانب أش���جار 
الزيتون المستهدفة، جرفت آليات االحتال أيضا أجزاء من أرض 

زراعية تركها أصحابها هذا العام دون زراعة.
وأكد عضو المجلس القروي في بردلة إبراهيم صوافطة "هذه 
سياس���ة واضحة يقوم بها االحتال في األغوار الفلسطينية 
ككل، هم يريدون طرد المواطنين من هذه المناطق، وإضعاف 

اقتصادها".
وتعد الزراعة في األغوار الش���مالية م���ن مقومات االقتصاد 
الفلس���طيني، لم���ا تنتجه س���نويًا من خضار، وبع���ض أنواع 

الفواكه.

"القدس المفتوحة" و"األردنية" 
تبحثان التعاون األكاديمي

رام الله - "األيام": بحث رئيسا جامعتي القدس المفتوحة يونس 

عمرو، واألردني���ة عزمي محافظة، خال لقاء في العاصمة األردنية، 

عّمان، أمس، سبل التعاون المشترك بين الجامعتين.

وأطلع عم���رو رئيَس الجامعة األردنية، على تفاصيل عمل جامعة 

القدس المفتوحة وطريقة التدريس فيها، وبحث الجانبان س���بل 

التعاون في المجاالت العلمية واألكاديمية المختلفة.

من جهت���ه، رحب محافظ���ة برئيس جامعة الق���دس المفتوحة 

والوف���د المرافق، وأطلع���ه على تفاصيل عم���ل الجامعة األردنية، 

وأشاد بالتعاون البناء بين الجامعتين، الذي تّوج بعقد مجموعة من 

المؤتمرات العلمية الهادفة والمفيدة، وأبدى اس���تعداد الجامعة 

األردنية لعق���د مزيد من المؤتمرات والش���راكات واالتفاقيات مع 

"القدس المفتوحة".

"ثقافة طوباس" تنجز رسم جداريتين  
وورشتي رسم لمدارس بالمحافظة

طوباس - "األيام": اختتمت مديرية الثقافة في محافظة طوباس 

واألغوار الشمالية، أمس، فعالية رسم جداريتين فنيتين، ونفذت 

أنشطة فنية في مجال الرسم بعدد من مدارس المحافظة.

ففي مدرس���تي بنات طوباس الثانوية، وبن���ات أبي ذر الغفاري 

األساس���ية، أنجزت الفنانة التش���كيلية ليلى الخراز، من مديرية 

الثقافة، رس���م جداريتين فنيتين تعّبران عن تمس���ك اإلنس���ان 

الفلس���طيني بأرضه وهويته ومقدس���اته وتراثه الثقافي وتوقه 

للق���راءة وتلقي العلم والمعرف���ة، ودفاعه عن حق���ه في الحرية، 

والتخلص من قيود االحتال بعيدًا عن الساسل والقيود والجدران 

الفاصلة.

وفي مدرس���تي الزيتونة وبنات مخيم الفارعة األساسية األولى 

التابعة لوكالة الغوث، نفذت الخراز ورشتي رسم لألطفال، حضرهما 

العش���رات من طلبة المدرس���تين، وتركزت مضامين رسوماتهم 

على الرموز الوطنية والحضارية الفلس���طينية وفي المقدمة منها 

القدس الش���ريف بمقدساتها اإلس���امية والمسيحية، والمسجد 

األقصى المبارك، وقبة الصخرة المشرفة، وكنيسة القيامة، والعلم 

الفلس���طيني، وخريطة فلس���طين، والطبيعة الخابة بما فيها من 

س���هول وجبال وأش���جار، باإلضافة إلى رس���ومات تعّب���ر عن رغبة 

األطفال في ممارسة حقهم في اللعب والعيش بأمن وأمان.

وأفاد مدير الثقافة، عبد الس���ام عابد، بأن هذه األنشطة الفنية 

تأت���ي في إط���ار خطة المديري���ة للعام الجاري، بهدف تش���جيع 

اإلبداع الفني، والتعبير عن القضايا الوطنية واإلنسانية من خال 

الف���ن وتنمية مواه���ب الطلبة الفنية، وإتاح���ة الفرصة لهم، كي 

يعّبروا عن أحاسيسهم وأفكارهم عبر استخدام الخطوط واأللوان 

والرسومات.

عان اتفاقية 
ّ

الشرطة و"تام" توق
للحد من العنف ضد النساء

عت الش���رطة وجمعي���ة تنمية وإعام 
ّ
بيت لح���م – "األيام": وق

المرأة "ت���ام"، أول من أمس، مذكرة تع���اون وتفاهم تهدف إلى 

محارب���ة العنف المبني على الن���وع االجتماعي وتقديم الخدمات 

للنساء المعنفات.

ع االتفاقية مس���اعد مدير عام الشرطة للبحوث والتخطيط، 
ّ
ووق

العميد إبراهيم أبو عين، ورئيس���ية الجمعية سهير فراج، وذلك 

في مقر دائرة حماية األسرة واألحداث برام الله.

وتنص االتفاقية، بحس���ب بيان صحافي مش���ترك، على تعزيز 

مبدأ التكامل في تقديم الخدمات للنس���اء المعنفات، والتدريب 

من خ���ال عقد دورات متخصصة بحس���ب احتياج���ات الطرفين، 

وتطوير الكف���اءات وبناء الق���درات، وخدم���ة المجتمع من خال 

تنفيذ فعاليات وبرامج توعوية ومجتمعية مش���تركة، والتشبيك 

والتعاون وخلق روابط وقنوات للتواصل.

ونوه���ت االتفاقية إلى ضرورة محاربة العنف المبني على النوع 

االجتماعي وتقديم الخدمات للنساء المعنفات وترسيخ مفاهيم 

العدالة والمساواة والحقوق. 

وأكد العميد أبو عين على مبدأ تعزيز لغة الشراكة بين مؤسسات 

المجتم���ع المدني، وذلك من خال المس���ؤولية المجتمعية على 

صعيد المؤسسات واألفراد.

من جهتها، أكدت فراج أن الشرطة هي صمام األمن في حماية 

المجتمع وقضايا النس���اء، مش���يرة إلى أن الهدف من الش���راكة 

والتعاون مع مؤسسة الشرطة هو تكامل الخدمات والمسؤوليات 

والواجبات في التعامل مع قضايا المرأة، وتعزيز حماية النس���اء 

من العنف.

وحض���ر توقيع االتفاقية العقيد جهاد الح���اج علي نائب مدير 

دائرة حماية األسرة واألحداث وعدد من ضباط الشرطة.

ع اتفاقية لتطوير موقع 
ّ

"السياحة" توق
قلعة ومقام الشيخ شعلة في نابلس

عت وزارة الس���ياحة واآلثار ومجلس قروي 
ّ
بيت لحم – "األيام": وق

الناقورة بمحافظة نابلس، بحضور الوزيرة روال معايعة، أمس، مذكرة 
تفاهم لتطوير موقع قلعة ومقام الش���يخ شعلة الواقع في محافظة 
ع المذكرة نائ���ب مدير عام الترميم وإدارة المواقع 

ّ
نابلس، حيث وق

في الوزارة إيهاب داود، ورئيس مجلس قروي الناقورة بنابلس أحمد 
إبراهيم أبو حشيش.

وأك����دت معايع����ة أهمية ترمي����م المواقع األثري����ة والتاريخية في 
فلس����طين، التي س����تصبح محطة لزيارة الوفود السياحية من مختلف 
دول العال����م، بع����د القي����ام بعملي����ة إحيائها من جديد، مش����يرة إلى 
اس����تمرار العمل على إعادة ترميم المواقع األثرية، إضافة إلى افتتاح 
مراكز االستعامات السياحية لتزويد الزائرين بكامل المعلومات حول 

قصص وتاريخ هذه المواقع وللحفاظ على الموروث الثقافي واألثري.
ولفتت إل���ى نجاح الوزارة في الحصول عل���ى العديد من القرارات 
الدولية المتعلقة بحماية األماكن الدينية واألثرية في فلس���طين، 
حيت تكللت ه���ذه القرارات بنجاح فلس���طين في تس���جيل الحرم 
اإلبراهيمي ومدينة الخليل القديمة كرابع مواقع فلس���طينية على 
الئح���ة التراث العالم���ي والتابعة لمنظمة األم���م المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافي "اليونيسكو".
من جهته، أشاد أبو حشيش بتعاون وزارة السياحة واآلثار، مؤكدًا 
النجاحات الكبيرة التي حققها قطاع السياحة والتراث الثقافي في 
فلس���طين، ولفت إلى ترميم العديد م���ن المواقع األثرية وتحويلها 

إلى مقاصد سياحية.
وتضمنت المذك���رة القيام بأعمال الترمي���م والتطوير ألحد أهم 
المواقع األثرية في المنطقة، وهو مقام وقلعة الش���يخ شعلة الواقع 
ضمن أراض���ي الناقورة في نابلس، بهدف إع���ادة تأهيله كحديقة 
أثرية وموقع جاذب للسياحة الداخلية والخارجية، وربطه بالمسارات 
الس���ياحية، خاصة تلك المرتبطة ببلدة سبس���طية األثرية ومدينة 

نابلس كأهم موقعين سياحيين في شمال الضفة.
ويضم موقع قلعة ومقام الش���يخ ش���علة بقايا أبنية أثرية، تعود 
إلى ع���دة فترات تاريخي���ة، ابتداًء م���ن العهد الرومان���ي وانتهاء 
بالعهد العثماني، ويتمتع بمش���هده وتضاريسه وإطالته المميزة 
على مناطق واسعة على محيطه، تؤهله ألن يكون مقصدًا ومتنفسًا 
لل���زوار، خاص���ة من الق���رى المحيط���ة ومدينة نابلس، وسيس���هم 

المشروع في الحفاظ على التراث الثقافي.

في ختام أعماله بالعاصمة األردنية

مؤتمر اآلثار والتراث الحضاري العربي
يدعو لوقف اعتداءات إسرائيل على القدس

بيت لحم - حس���ن عبد الجواد: دعا مؤتمر اآلثار والتراث الحضاري 
الخاص بالوطن العربي، في خت���ام أعماله، الذي نظمته دائرة اآلثار 
األردنية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في العاصمة 
األردنية عّمان، بمشاركة فلسطين، إلى وقف االعتداءات اإلسرائيلية 
على مدينة القدس التي تهدف إلى تغيير الطابع العربي للمدينة.
وأدان المؤتم���ر م���ا يقوم ب���ه االحتال تج���اه الت���راث الثقافي 
الفلس���طيني من أعمال مخالفة للقانون الدولي، مطالبًا المؤسسات 

الدولية التدخل السريع إللزام االحتال بوقف هذه األعمال.
وأوص���ى المؤتمر بضرورة التع���اون وتبادل الخب���رات بين الدول 
العربية في مجال حماية التراث واستخدام التقنيات الحديثة بهذا 
المجال، وتدريب وتطوير الك���وادر الفنية، بالتعاون مع مركز اآلثار 

في الشارقة ومركز البحرين.
وكان المؤتمر اشتمل على نقاش محاور التوثيق الرقمي لألماكن 
والمواقع األثرية، واس���تخدام وس���ائل اإلع���ام المختلفة بالتوعية 
األثري���ة، وتقييم حاالت المحافظة عل���ى التراث الثقافي في الوطن 

العربي.
كم���ا ركز عل���ى ع���رض التقنيات الحديث���ة في برامج ومش���اريع 
التعريف بالممتلكات الثقافية بالوط���ن العربي، والتوعية بضرورة 

الحفاظ عليها.
وش���اركت فلس���طين في فعاليات ه���ذا المؤتمر بوف���د من وزارة 
الس���ياحية واآلثار ترأس���ه جه���اد ياس���ين مدير ع���ام المتاحف 

والتنقيبات األثرية، وصالح طوافشة مدير عام حماية اآلثار.
وفي مداخلته، أكد ياس���ين على االهتمام الكبير الذي يحظى به 
قطاع التراث الثقافي في فلس���طين، عاوة على امتاك فلس���طين 
لمجموعة فريدة من المواقع السياحية واألثرية على مستوى العالم، 

ما يعطى فلس���طين األهمية التي تستحقها في هذا المجال، حيث 
تحظى فلس���طين بأكث���ر من 7 آالف موقع أث���ري، وأكثر من 50 ألف 

مبنى تاريخي.
وتحدث ياس���ين عن المعيقات التي تعترض عمل طواقم الوزارة 
في ظل االحتال اإلسرائيلي، حيث إن االحتال يسيطر على 62% من 
المواقع األثرية بالضفة الغربية لوقوعها في المناطق المسماة )ج(، 
باإلضاف���ة لمنع طواقم الوزارة من القي���ام بالحفريات اإلنقاذية في 
هذه المناطق، والقيام بعملي���ات الترميم الضروري للحفاظ عليها، 
فضًا عن تعرض هذه المناطق للنهب والس���لب من قبل تجار اآلثار 
وتحت أعين س���لطات االحتال اإلسرائيلي، ما يعتبر مخالفة لجميع 
األع���راف والمواثيق والقواني���ن الدولية الخاص���ة بحماية المواقع 

األثرية الواقع تحت االحتال.
وقّدم طوافش���ة عرضًا عن حالة التراث في فلسطين والتهديدات 
الراهن���ة، متحدث���ًا عن حال���ة الحفاظ على فلس���طين م���ن األخطار 
المحدقة بها وتهددها، خاصة في القدس الش���ريف، عارضًا صورة 
آخر التطورات التقنية الحديثة لتوثيق وحماية اآلثار الفلسطينية، 
باإلضافة لتجربة وزارة الس���ياحة واآلثار منذ تأسيس���ها إلى الوقت 

الحالي.
كما تحدث طوافشة عن اإلجراءات التي تقوم بها إسرائيل، خاصة 
تدمي���ر المواقع األثرية والتاريخية في فلس���طين، باإلضافة إلى ما 
تق���وم به حمات ترويجي���ة تهدف إلى تزيي���ف وتحريف للرواية 
التاريخية لفلسطين وتوجيهها نحو اتجاهات أيديولوجية دينية 
سياس���ية غير صحيح���ة ومناقض���ة للرواية الموضوعي���ة العلمية 
واألثرية، عاوة عل���ى التباهي بعرض القطع األثرية الفلس���طينية 

التي سرقتها من المواقع األثرية الفلسطينية.

المخرجة آن ماري جاسر تستعرض 
في "دار الكلمة" تجربتها السينمائية

بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: اس���تضافت دار الكلمة الجامعية 
للفنون والثقافة في بيت لحم، وبحضور طلبة وأس���اتذة دار الكلمة، 
أول من أمس، المخرجة الفلس���طينية آن ماري جاس���ر، وذلك ضمن 
سلس���لة اللقاءات التي ينظمها برنامج إنتاج األفام بين المخرجين 
والعاملي���ن في مجال اإلنتاج الس���ينمائي وطلب���ة البرنامج، بهدف 
نقل تجاربهم الس���ينمائية إلى الطلبة، ورفع مس���توى أداء الطلبة 

للنهوض بمستوى السينما في فلسطين.
وق���ال المنت���ج، رئيس برنام���ج إنت���اج األفام، س���ائد أنضوني: 
"نحاول بأقصى جهودنا اس���تضافة مخرجين وفنانين فلسطينيين 
لتعريف الطلبة بتجارب المبدعين بهدف استلهام طاقة ألعمالهم 

المستقبلية".
م���ن جهتها، تحدثت المخرجة آن ماري جاس���ر، أم���ام الطلبة، عن 
تجربتها وأعمالها السينمائية، وتوجهاتها الفنية، وعرضت وضمن 
نادي س���ينما دار الكلمة فيلمها "واج���ب"، الحائز على أفضل فيلم 

عربي بمهرجان دبي السينمائي الدولي للعام 2017.
ويتح���دث الفيلم حول قصة أب فلس���طيني وعاقته مع ابنه في 
ي���وم توزيع بطاقات الدع���وة لحضور عرس ابنته. األب، أبو ش���ادي، 
تركت���ه زوجته منذ زمن بعيد، واالبن ش���ادي يعيش في إيطاليا مع 
صديقت���ه. العاقة متوترة بين االثنين، يتطور توترها خال عملية 
التنقل من منزل آلخر لتوزيع البطاقات، وتبع عرض الفيلم نقاش مع 

الطلبة والحضور وتميز بالتفاعل اإليجابي.

وقالت جاس���ر: "كان من دواعي س���رورنا أن نرى مثل هؤالء الطلبة 
المثيرين، الذين لديهم الكثير من األسئلة ليس فقط عن السينما 

ولكن أيضًا عن الحياة".
وأضافت: "ش���عرت بحيوي���ة رائعة مع الطلبة الذي���ن يعانون من 
الجوع الش���ديد لمعرفة المزيد من المعلومات، وكان من الواضح لي 
أن لديهم ش���يئًا يحترق داخلهم، ما سيمكنهم من أن يكونوا رواة 
قصص رائعة، أتطلع حقًا لمش���اهدة أفامهم في المس���تقبل، كما 
أنه تملؤني الطاق���ة لرؤية هذا الجيل الناش���ئ من صانعي األفام 
يملكون مس���احة مثل دار الكلمة الجامعية لدعمهم ومساعدتهم 

على تحقيق أحامهم المليون".
وآن ماري جاس���ر هي كاتبة ومخرجة ومنتجة ومونتيرة وش���اعرة 
فلس���طينية، ولدت في مدينة بيت لحم عام 1974، وبدأت العمل في 
مجال الس���ينما منذ العام 1998، وأخرجت عددًا من األفام القصيرة، 
كان أشهرها )كأننا عشرون مستحيل( الذي بات في العام 2003 هو 
أول فيلم عربي وفلس���طيني قصير على اإلطاق يش���ارك بمهرجان 
كان الس���ينمائي الدولي، ونالت عنه أكثر من 15 جائزة دولية، وفي 
الع���ام 2007 قدمت أول فيلم روائي طويل لها )ملح هذا البحر( الذي 
فاز بجائزة المهر ألفضل س���يناريو من مهرجان دبي الس���ينمائي 
وجائ���زة الرابطة الدولية لنقاد الس���ينما، وفي الع���ام 2012 قدمت 
فيلمها الثاني )لما شفتك( الذي شارك بمهرجان برلين السينمائي 

الدولي.


