
7محليات 6 7 2 د  لعــد ا  -  2 0 1 7 /3 /3 1 لجمعــة  ا
Friday    31     March    2017   -  No. 7672 6

رام اهللا: احتفال مركزي لرفع العلم الفلسطيني 
بمناسبة يوم األرض وضمن مبادرة «علمنا»

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
احتفل منتدى شارك الشبابي 
ومحافظــة رام اهللا والبيرة 
ووزارة  اهللا  رام  وبلديــة 
التربيــة والتعليــم العالــي 
وقيادة قوات األمن الوطني 
برفــع العلــم الفلســطيني 
مبــادرة «علمنــا»،  ضمــن 
بمناسبة يوم األرض الخالد 
القومية  الفرقة  بمشــاركة 
العســكرية.  والموســيقات 
جــاء ذلــك خــالل االحتفال 
المركزي الذي نظمه منتدى 
شارك الشبابي أمس، ضمن 
مبــادرة «علمنا»، وذلك في 
رام  بمدينــة  المنــارة  دوار 
اهللا، بمشاركة عضو اللجنة 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
صالــح رأفت، ووزير التربية 
صبــري  العالــي  والتعليــم 
صيــدم، وقائد قــوات األمن 
الوطنــي فــي منطقــة رام 
والضواحــي  والبيــرة  اهللا 
قنديــل،  ســليمان  العميــد 
محافظــة  محافــظ  ونائــب 
حمــدان  والبيــرة  اهللا  رام 
البرغوثــي، ورئيــس بلدية 
حديــد،  موســى  اهللا  رام 
لمنتدى  التنفيــذي  والمدير 
شارك الشبابي بدر زماعرة، 
وممثلين عن هيئة القضاء 
الشــرعي وفصائل منظمة 
التحرير ومؤسسات المجتمع 
المدني وكوادر منتدى شارك 
لــوزارات  وا ومتطوعيــن 

والمؤسسات.
بالعلم  االحتفــال  وانطلــق 
أمــام  مــن  األرض  ويــوم 
وضريــح  الرئاســة  مقــر 
الراحــل  الشــهيد الرئيــس 
المدينة،  في  عرفات  ياســر 
بمســيرة كشــفية تقدمتها 
والفرقة  الفلسطيني  العلم 
ت  لموســيقا ا و ميــة  لقو ا

لقوات  التابعــة  العســكرية 
وجابــت  الوطنــي،  األمــن 
شوارع المدينة واستقرت في 
محيط ميــدان المنارة الذي 

ازدان بالعلم الفلسطيني.
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر، ممثــل 
صالح  والفصائــل،  القــوى 
رأفــت: إن «شــعبنا بأســره 
في الجليل والمثلث والنقب 
والســاحل وقطاع غزة وفي 
الضفة الغربية وفي القدس 
وفــي  األبديــة  عاصمتنــا 
مناطــق اللجــوء والشــتات، 
يحيــي يــوم األرض، ليؤكد 
الصمــود  علــى  تصميمــه 
ومتابعــة النضــال من أجل 
تأميــن عــودة الالجئين إلى 
ديارهــم وأرضهــم، عمــال 
رقم 194،  الدولــي  بالقرار 
ولنواصــل الكفــاح من أجل 
كل  وإزالة  االحتــالل  إنهــاء 
المستوطنات، وفي المقدمة 
لشــرقية  ا لقــدس  ا مــن 
وإقامة  األبديــة،  عاصمتنــا 
دولتنا المستقلة على حدود 

الرابع من حزيران».
من جانبه، قال وزير التربية 
والتعليــم صبــري صيــدم: 
إن «العــام 2017 يعني مئة 
عام علــى وعد بلفــور، 70 
عاما على قرار التقسيم، 50 
عاما على ذكرى النكسة، 30 
عاما على االنتفاضة األولى، 
ينبــض  زال  مــا  وشــعبنا 
والخالص،  والحرية  بالحياة 
الراحلين  مسيرة  ويستذكر 
وينحنــي تقديرا لشــهدائنا 
أســرانا  ويكــرم  األبــرار 
البواســل، ننتصــر معكــم 
وبكــم مــن أجــل خالصنــا 
بالعلــم والمعرفة والتعليم 
لتبقــى رايتنــا خفاقــة في 
ســماء الوطن، اليــوم وفي 

كل يوم ينتصر شعبنا على 
جالديه». بــدوره، قال نائب 
محافــظ محافظــة رام اهللا 
البرغوثي:  حمــدان  والبيرة 
«ونحن نحيــي يوم األرض 
نقــول ليس يومــا لألرض 
ولكــن كل األيــام لألرض، 
فداهــا،  التضحيــات  وكل 
ال  فلســطين  يــوم  وإحيــاء 
يكــون إال بالعمل من أجلها 
دولتنــا  إقامــة  أجــل  ومــن 
وعاصمتها القدس، ومن أجل 
الحفــاظ علــى األرض التي 
يستهدفها االستيطان وجدار 
الضم والتوســع العنصري، 
وإحيــاء يوم األرض بالعمل 
فيهــا وزراعتهــا مــن أجــل 
المســتوطنين  من  حمايتها 

واالحتالل».
رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
موســى  اهللا  رام  بلديــة 
حديــد: قبــل 41 عاما وفي 
مثل هذه اللحظات تحديدا، 
ســجي هناك شــهداء دفاعا 
عن الحق الفلســطيني في 
مدن فلسطين المحتلة عام 

48، ومنــذ تلــك اللحظــات 
وقبلها وبعدها كانت الدماء 
تسيل على أرض فلسطين 
فــي كل مــرة يرفــع فيهــا 
وشــبابنا  الوطنــي،  علمنــا 
قضــوا وضحوا وأســروا من 
أجــل أن يبقــى هــذا العلم 
مرفوعــا وخفاقــا، نحتفــل 
يوم  معــا  ونســتذكر  اليوم 
األرض لنجدد العهد لألسرى 
والشــهداء بالحفــاظ علــى 
المديــر  أمــا  تضحياتهــم. 
التنفيــذي لمنتــدى شــارك 
الشبابي بدر زماعرة فقال: 
«فــي الثالثين مــن آذار من 
فلســطين  تحتفل  عام  كل 
بذكرى يوم األرض، ونحيي 
هذه المناسبة لنجدد التأكيد 
الوطنية  ثوابتنــا  على  فيها 
علــى أرضنــا ونرفــع علمنا 
في كل المحافظات، واليوم 
يتــوج فــي هــذا المهرجان 
في مدينــة رام اهللا، لنعزز 
الهويــة الوطنيــة واالنتماء 
الوطنــي مــن خــالل رايتنا 
التي لونت في كل محافظات 

الوطن وحملها الشباب على 
اكتافهم، ونستمر في حملة 
علمنــا عالي وفــوق جباهنا 

ورؤوسنا».
وزارة  أن  زماعــرة  وذكــر 
العالي،  والتعليــم  التربيــة 
الشــبابي،  شــارك  ومنتدى 
مــع  والتعــاون  بالشــراكة 
وزارة الداخلية وقيادة قوات 
ومحافظة  الوطنــي  األمــن 
أطلقــت  والبيــرة،  اهللا  رام 
(علمنــا)  مبــادرة  فعاليــات 
التي تهــدف إلى تعزيز روح 
لــدى  والمواطنــة  االنتمــاء 
الشــباب، والمحافظــة على 
صــورة العلم أمــام األجيال 
القادمة من خالل مجموعة 
والفعاليات  األنشــطة  مــن 
توجت  والتي  الجماهيريــة، 
برفــع العلــم الفلســطيني 
بمناسبة يوم األرض الخالد 
في أكثر من 3000 موقع في 
فلسطين، تشمل المدارس 
والدوائر الحكومية والوزارات 
والشــركات  والمؤسســات 

والميادين العامة.

استضاف الطالبة جنى..وبحث مع البنك الدولي مشروع تدريب المعلمين

صيدم: جامعة القدس ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن الوزارة
رام اهللا- الحياة الجديدة- 
التربيــة  وزيــر  التقــى 
والتعليم العالي د. صبري 
أمس،  بمكتبــه  صيــدم، 
رئيس جامعة القدس أ.د. 
عمــاد أبو كشــك، وعضو 
مجلــس األمنــاء م. مازن 
فــي  وذلــك  ســنقرط، 
إطار الســعي والبحث في 
معالجة أســباب وتداعيات 
األزمة في بعض المواقع 
غيــر المرخصة للجامعة، 
بحضور وكيــل الوزارة د. 
ورئيس  صالــح،  بصــري 
الهيئــة الوطنية لالعتماد 
والجودة د. محمد السبوع، 
حنا  د.  األكاديمي  والنائب 

عبد النور.
خــالل  الجامعــة  وأكــدت 
اللقــاء احترامها لألنظمة 
والتعليمــات الصادرة عن 
الــوزارة بشــأن االعتمــاد 
والتــزام الجامعة بمعايير 
الجــودة فــي برامجها بما 
في ذلك موقعها في دورا.

بدورهــا، أكــدت الــوزارة 
دعمهــا لجهــود الجامعــة 
والوقــوف معهــا في وجه 
التي  اإلسرائيلية  الهجمة 
تستهدف الجامعة وطلبتها 
وكوادرهــا، معبــرةً عــن 
رفضهــا المطلــق لجميع 
االحتالليــة  الممارســات 
واالنتهــاكات المتواصلــة 

بحق الجامعة. 
من جهتها، أكدت الجامعة 
أن بيانهــا الــذي نشــرته 
أمــس األول، حول األزمة 
لم يقصد به االساءة إلى 
والتعليــم  التربيــة  وزارة 
تعدهــا  التــي  العالــي، 
وداعمــاً  ســنداً  الجامعــة 
وناظماً أساسياً لمنظومة 
فــي  لــي  لعا ا لتعليــم  ا
عــام  بشــكل  فلســطين 

وللجامعة بوجه خاص.
وأعلنــت الجامعــة خــالل 

هذا االجتمــاع أنها تلتزم 
بإبقــاء موقــع دورا مغلقاً 
وستســتمر في إجراءاتها 
إلى حين استكمال إجراءات 
ستسعى  التي  الترخيص 
الــوزارة إلــى اســتكمالها 

بالسرعة القصوى.
كمــا التقى  صيدم، طلبة 
مدرســة أكاديمية النجاح 
وروضــة شــذى الواقعــة 
حنينــا،  بيــت  بلــدة  فــي 
القــدس  مدينــة  شــمال 
بهــدف  أمــس،  المحتلــة 
عــرض الخطة الســنوية 
على  القائمــة  للمدرســة 
بناء الشــخصية وصياغة 
الطلبــة،  لــدى  األهــداف 
اجتماعهــم  خــالل  مــن 
بشخصيات ورموز وطنية 

فاعلة ومؤثرة.
وقــال صيدم إن التشــبث 
باألمل والعزيمة ومحاربة 
الجهل، والرد على سياسات 
يــة  لعنصر ا الحتــالل  ا
بالعلم والتعلم والمعرفة 
واإلبــداع أمــر ضــروري. 
المدرســة  بــدور  وأشــاد 
الريــادي واهتمامها برفد 
اإلنسانية  بالقيم  الطلبة 

والوطنية.
وأطلع صيدم، الطلبة على 
جهود الــوزارة التطويرية 
لحماية  الرامية  وخططها 
التعليم في كافة المناطق 
خاصة فــي القدس. وأكد 
بذل  ستواصل  الوزارة  أن 
كل جهد مستطاع من أجل 
دعم القطاع التعليمي في 

المحتلة.
صيــدم،  اســتضاف  كمــا 
ضمن برنامج على مقعد 
جنــى  الطالبــة  الوزيــر، 
جهاد، أصغر صحفية في 

العالم.
بشــجاعة  صيدم  وأشــاد 
جنــى، وتمكنها من مهنة 
«الصحافــة»،  المتاعــب 

وتوثيقهــا لنضــال أهــل 
صالــح،  النبــي  قريتهــا 
غــرب  شــمال  الواقعــة 
ضــد  اهللا،  رام  مدينــة 
بالصــوت  المســتوطنين 
تغطيــة  و  ، ة ر لصــو ا و
طنيــة  لو ا ت  ســبا لمنا ا
ونشــر األخبــار والتقارير 
صفحتها  عبــر  الصحفية 

في «الفيسبوك».
الــوزارة  صيــدم أن  وأكد 
متواصل  وبشكل  تسعى 
مــن أجل تبنــي المواهب 
الطالبية والكشــف عنها. 
وأوضــح أن برنامج «على 
مقعد الوزير» يمثل نافذة 
الستشراف اإلبداعات لدى 
علــى  والعمــل  الطلبــة، 
إيصالهــا مــن خــالل هذا 

البرنامج.
والطفلــة جنــى حاصلــة 
علــى عــدد مــن الجوائز، 
وكانت آخرهــا جائزة البر 

العالمية في تركيا.
بتشــكيل  جنى  وطالبــت 
لمــدارس  ا فــي  لجنــة 
تعنــى بالتثقيف الوطني 
للطلبــة عبــر اســتضافة 
أهالي الشهداء واألسرى، 
لطلبــة  ا يــف  تعر و
بنضاالتهم وتضحياتهم.

وفــي األخبــار التربويــة، 

ودع وكيــل وزارة التربية 
بصري  العالي  والتعليــم 
صالــح، الطالبيــن طارق 
جمعة من مدرســة ذكور 
لثانويــة  ا قــدوم  كفــر 
بمديرية قلقيلية، وأصالة 
عبيدي من مدرســة بنات 
برقيــن بمديريــة جنين، 
المشاركين في مسابقتي 
الخطابة وإلقاء الشعر في 
العربية،  مصر  جمهورية 
بعد فوزهما على مستوى 

الوطن.
وقــال صالــح إن الــوزارة 
تنميــة  علــى  حريصــة 
 ، بيــة لطال ا هــب  ا لمو ا
الطلبة  حضــور  وتعزيــز 
فــي المســابقات العربية 
والدوليــة والحصول على 

ألقاب ومراتب متقدمة.
وشدد صالح على الجهود 
القيــادة  تبذلهــا  لتــي  ا
التربوية من أجل تسجيل 
اإلنجــازات  مــن  المزيــد 
العربيــة  المحافــل  فــي 

والعالمية.
كمــا بحث صيدم، مع وفد 
من البنــك الدولي؛ تطور 
بمشــروع  العمــل  ســير 
وتدريب  إعــداد  تحســين 
المرحلة  ضمن  المعلمين 
الذي  للمشــروع،  الثانيــة 

تنفذه الوزارة بتمويل من 
البنك.

وضم وفــد البنك الدولي 
برامــج  فريــق  رئيــس 
التعليــم خــوان مانويــل 
والمستشــارين  مورينو، 
في مجال التعليم ايرنستو 
بيــرك،  وانــدرو  كــوادرا 
فيمــا  بيزانــي،  وكاريــن 
حضــر اللقــاء مــن جانب 
وحــدة  مديــرة  الــوزارة 
مشــاريع البنــك الدولــي 

سهى الخليلي.
وشــكر صيدم، في اللقاء 
الذي عقد في مقر الوزارة 
امس، البنك الدولي على 
الذي  المتواصــل  الدعــم 
يقدمه في مجال تحسين 
نوعيــة التعليــم، بما في 
ذلك دعم خطــط الوزارة 
فــي مجــال إنشــاء نظام 
حوافز للمعلمين، وتحسين 

البرامج التعليمية.
وأكد أن مشــروع تحسين 
إعداد وتدريــب المعلمين 
الوزارة  خطط  مع  يتوائم 
اإلصالحيــة والتطويريــة 
النوعية  تحســين  بمجال 
في التعليم. وأشار إلى أن 
الوزارة بصدد إعداد نظام 
لضبط جودة التعليم في 

المدارس.

البكري: مستعدون لماراثون
 فلسطين األكبر بمشاركة 60 دولة

بيت لحم- وفا- قــال محافظ بيت لحم اللواء 
جبريــن البكــري، أمس، ان بيــت لحم بكافة 
مؤسســاتها واجهزتهــا االمنيــة والشــرطية 
انهت كافة االســتعدادات الستضافة ماراثون 
فلســطين الدولي بنســخته الخامســة الذي 
ســينطلق اليــوم الجمعة بمدينــة بيت لحم، 
بحضور رسمي وشعبي يتوقع أن يكون كبيرا.

واضاف اللواء البكري، أن االمن الفلســطيني 
واالجهــزة االمنيــة والشــرطية وضعت خطة 
لتسيير المركبات والمواطنين اليوم في مدينة 
بيت لحم والشــوارع التي يشــملها خط سير 
الماراثون لضمان التســهيل على المواطنين 

من جهة وضمان خط سير الماراثون.
واشــار الى ان هــذا الماراثون يحمل رســائل 
مختلفــة، حيــث تعتبــر الرســالة االهــم من 
اقامته رســالة وطنية كونه يركز على الواقع 
الفلســطيني الخــاص بمنــع حريــة الحركة 
ومصــادرة االراضــي وإقامة الجــدار من قبل 

االحتــالل، وهي ممارســات عنصريــة تنافي 
مواثيــق حقــوق االنســان ويســاهم بحجم 
المشــاركة الدولية فيــه والتغطية االعالمية 
المحلية والدولية في فضح ممارسات اسرائيل.

كما اشــار البكري الى وجود رســائل رياضية 
وانســانية واجتماعية حيث يفتح المجال امام 
تعزيز الرياضة والتركيز على قضايا مجتمعية 
مختلفة مثل حقوق االشــخاص ذوي االعاقة 
بمشــاركة، حيث سيشــارك 500 مواطن من 
االشــخاص ذوي االعاقة من اصل ســتة االف 

عداء وعداءة.
ودعا المحافظ، المواطنين الى تحمل االجراءات 
الخاصة بالماراثون وتفهمها، معربا عن ثقته 
«الكبيــرة بحــرص ابناء شــعبنا علــى انجاح 
الرســالة التي يقام من اجلها الماراثون الذي 
يحمل رســالة وطنية ورياضية كبيرة ســيما 
ان حجم المشــاركة هذا العام هي االكبر منذ 

انطالقته، قادمين من 60 دولة في العالم».

خالل زيارته جامعة القدس المفتوحة فرع يطا

اللواء ضميري: نحن اقرب
 من أي وقت مضى إلنجاز االستقالل

الخليل- الحياة الجديدة- اكد اللواء عدنان 
ضميري المفوض السياسي العام والناطق 
الرسمي باسم المؤسسة االمنية ان شعبنا 
متســلح باألمل لتحقيق اهدافه الوطنية 
وبناء دولته المستقلة، وان تحرير االرض 
ودحر االحتالل وانجاز االستقالل اقرب من 
أي وقت مضى، مضيفا ان الفلسطينيين 
شــعب عظيم بتاريخه وشــهدائه واسراه 
القابعين في ســجون االحتالل وان احالم 

العظماء تحقق.
جــاءت اقوال اللــواء ضميري أمس، خالل 
لقائه بطلبة جامعة القدس المفتوحة فرع 
يطــا، ومجلس طلبتهــا وادارتها وهيئتها 
التدريســية، والعديــد مــن ممثلــي اذرع 
المدنية  والمؤسسات  االمنية  المؤسســة 
الرســمية واالهليــة والخاصة فــي يطا. 
واضــاف: ان محــاوالت اعــداء شــعبنا بث 
اليــأس واالحبــاط في صفوفــه محكوم 
عليها بالفشل، ولن تثنينا عن بناء دولتنا 
وانجاز االستقالل وتحقيق عودة الالجئين 
الى ارضهم وقراهم وديارهم التي شردوا 

منها.
وقال إن القيادة السياســية وعلى رأســها 
الرئيــس محمود عباس حققــت انجازات 
هامة في المجال السياسي، وتقود شعبنا 
بســرعة فائقة نحــو الدولة علــى حدود 
الرابــع مــن حزيــران عــام 1967 وبنــاء 
مؤسســاتها. واســتطاعت كشــف زيــف 
ادعــاءات االحتالل، وكســب تأييد المزيد 
من الــدول والمنظمات الدوليــة الداعمة 
للحقوق الوطنية الفلســطينية والحفاظ 
علــى القضية الفلســطينية على ســلم 
االهتمام الدولي والعربي رغم المتغيرات 
واالضطرابــات والحروب، التي تشــهدها 
المنطقة العربية منذ عدة سنوات. واضاف 
ان المؤسســة األمنية حققــت الكثير من 
االنجازات بتوفير االمن وحماية المواطنين 
وممتلكاتهم ومواجهة الفلتان والفوضى، 
ووفرت البيئة المناســبة لتحقيق التنمية 
الصحيــة  القطاعــات  مختلــف  وتطويــر 
والتعليميــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 

والقانونية، مضيفا ان الذين ينادون بعودة 
االحتالل الى ادارة شؤوننا يفكرون بعقلية 

الخونة.
وكان الدكتور محمد الحروب رئيس جامعة 
القــدس المفتوحــة فــرع يطا قــد افتتح 
اللقــاء بكلمــة ترحيبية اشــاد فيها بدور 
هيئــة التوجيــه السياســي والوطني في 
تعزيز الوعــي والثقافة الوطنية لمختلف 
القطاعــات، واكــد حــرص الجامعة على 

تعزيز التعاون بين الجانبين.
وقــال إن شــهر اذار هو شــهر البطوالت 
والشهداء، مستذكرا معركة الكرامة ويوم 
المرأة وعيد االم ويوم االرض واستشهاد 
دالل المغربي ووديع حداد والشــيخ احمد 
ياســين، وغيرها من االحداث التي تجدد 
فينا عهد الشهداء والتمسك باألهداف التي 

قضوا من اجلها. 
من جانبه، اشــاد المقدم اسماعيل غنام 
المفــوض السياســي لمحافظــة الخليل 
بالحضور شــركاء التوجيه السياسي في 
برامجه وانشطته لتعزيز الثقافة الوطنية 
فــي مختلــف القطاعات فــي المحافظة، 
واشــاد بالعديــد من االســرى المحررين، 
مستعرضا العديد من القادة الشهداء من 
ابناء مدينة يطا الذين تركوا بصمات في 

مسيرة النضال الوطني.
وفــي نهايــة اللقــاء شــارك الحضور في 
وقفة تضامنية مع االســرى في ســجون 
االحتالل، اكد خاللها مجلس اتحاد الطلبة 
وحركــة الشــبيبة الطالبيــة على اطالق 
حملة تضامن مع االسرى منذ اليوم االول 
إلضرابهــم المفتوح عــن الطعام بتنفيذ 
العديد من الفعاليات المساندة لهم ومن 
ضمنها البدء باضراب مفتوح عن الطعام 

من قبل طلبة الجامعة.
وبعــد اللقاء قــام اللواء ضميــري برفقة 
العديد مــن ممثلي المؤسســات في يطا 
بزيــارة مستشــفى ابو حســن القاســم 
الحكومــي، ولقاء طاقمه الطبي واالداري 
والخطــط  اقســامه  علــى  واالطــالع 

المستقبلية لتطويره.

فضائية فلسطين تناقش قضايا قرى 
شمال غرب القدس على الهواء مباشرة

رام اهللا- وفا- ناقشــت فضائية فلســطين، 
أمس، فــي برنامجها الصباحي «فلســطين 
هذا الصباح»، الذي بث بشــكل مباشــر عبر 
الفضائيــة العامــة مواضيــع تتعلــق بيــوم 
األرض، وذلك في استديو خارجي، أقيم في 

قرية رفات شمال غرب القدس المحتلة.
واستمر التطرق للمواضيع ذات العالقة بهذه 
الذكــرى التي تصادف الثالثيــن من آذار من 
كل عــام، على مــدار 3 ســاعات، حيث جرت 
استضافة العديد من الشخصيات الوطنية في 
شمال غرب القدس، للحديث عن معاناة أهالي 
القرى، وعددها 16 تجمعا ســكنيا، ويقطنها 

قرابة 100 ألف نسمة.
وشــمل البرنامج الصباحي تغطيات مباشرة 
من قلنديا، وبيت حنينا، ومن ســخنين داخل 
أراضــي عــام 1948، والعديد مــن التقارير، 
حول معاناة أهالي قرى شمال غرب القدس، 
والزراعة في تلــك المناطق، والقضايا التي 

تهم المواطنين هناك.
وقــال نائــب مديــر عــام البرامج ومشــرف 
البرنامج الصباحي كمال شراب، «إن البرنامج 
خصص للحديث عن فعالية «يوم األرض»، 
وإبــراز المعاناة الفلســطينية على األرض، 
من خالل الخروج بحلقة مباشرة تناولت قرى 
شــمال غرب القدس المحتلة، التي تتعرض 
الستهداف كبير من قبل االحتالل اإلسرائيلي، 

والتي تظهر خاللها معاناة الفلسطيني، وحقه 
في أرضه».

وأضــاف «ان فكــرة الخروج في هــذا اليوم، 
جاءت نتيجة توجيهات وتعليمات من المشرف 
العام أحمد عســاف، الذي دائما يؤكد ضرورة 
أن تعكس شاشــة تلفزيون فلســطين واقع 
وهمــوم ومعاناة أبناء شــعبنا، وأن تتواصل 
كل البرامج مع المواطنين، وتبرز معاناتهم، 
وتخرج من االستديو إلى المناطق المستهدفة 

من االحتالل».
وقال «إن الخروج بهذا الشــكل اليوم ما كان 
ليتم لوال دعم ورعاية إدارة التلفزيون ومدير 
عــام البرامج خالد ســكر، وتوفيــر المعدات، 
فــإدارة التلفزيــون تشــاهد الحلقة بشــكل 

متواصل».
ويقــدم البرنامج اإلعالميــان خميس ماخو، 

ونورا ميالد، ويخرجه نضال العملة.
وإلى ذلك قال رئيس تحرير برنامج فلسطين 
هــذا الصباح نمــر عبد الــرازق، إن البرنامج 
تخللتــه إضافــة إلــى مقابلــة المســؤولين 
المحلييــن فــي محافظــة القــدس والقــرى 
المســتهدفة سلســلة تقاريــر حــول طبيعة 
الحيــاة في تلك القــرى، بينها الحديث لمدير 
المحافظة ومدير صحة القدس، بعد أن افتتح 
البرنامــج بلقاء مــع وزير التربيــة والتعليم 

العالي صبري صيدم.


