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»أطفال من أجل السالم« تحتفل 
 على تأسيسها

ً
بمرور ١١ عاما

القدس  - وس��ط تصاعد التوتر السيايس يف األشهر األخ��رة وحالة "ع��دم التفائل" 
بوجود حل عادل وشامل لقضايا الصراع القائم، اجتمع املئات من سكان مدينة القدس 
ب��ش��ط��ري��ه��ا ي����وم ال��خ��م��ي��س امل�����ايض ل��اح��ت��ف��ال ب���م���رور اح����د ع��ش��ر ع���ام���اً ع���ى ق���ي���ام مؤسسة 

أطفال من أجل السام.
االحتفالية ضمت كا من عضو الكنيست االسبق الحاخام ميخائيل ملكيور والقس 
ساين ابراهيم عازر مسؤل الكنيسة اللوثرية يف القدس واالمام حسني جمعة من بلدة 

بيت صفافا باالضافة اىل خريجني ومشاركني وأسر من الديانات الثاث يف القدس.
قسمت االحتفالية اىل أرب��ع��ة أق��س��ام رئيسية أول��ه��ا كلمات مقتضبة ل��رج��ال الدين 
م���ن األدي�������ان ال���ث���اث���ة ل��ح��ث امل��ق��دس��ي��ني ع���ى ال��ت��ع��اي��ش وال���ت���ع���اون امل����ش����رك، ي��ل��ي��ه��ا انشاد 
لفرقة جمعية الشبان املسيحية يف القدس الغربية للسام، ومن ثم تكريم املتطوعني 
والعاملني يف املؤسسة ألكرث من خمس أعوام وهم: سائد مشعل، حنان أبودلو، أروى 
ح��س��ني، زب��ي��دة س��ل��م��ان، س��م��ر م��ص��رص��ع، ج��ل لفنفيلد، روال ص��ال��ح، ري��ه��ام صبحي، 

نعومي سالم. 
وتضمنت االحتفالية فعاليات عديدة للشباب منها العمل عى تزيني القطع الفنية، 
حيث سيتم التربع بجميع االعمال الفنية لاطفال املرىض الفلسطينيني واالسرائيليني 

يف مستشفيات مختلفة كجزء من املسؤلية املجتمعية لدى املؤسسة.
من جهته، قال املدير املشارك يف مؤسسة أطفال من أجل السام محمد الجوالين: 
"نحن نعمل من أجل ايجاد أرضية مشركة للتعايش يف ظل انسداد األفق السيايس 
وت��وج��ه ال��ح��ك��وم��ة لتبني م��زي��د م��ن س��ي��اس��ات ال��ف��ص��ل والتمييز ب��ني ال��س��ك��ان، ح��ي��ث أننا 

نؤمن بقدرة الشباب عى احداث التغير يف املستقبل نحو السام".
واض��اف الجوالين: "ليس غريبا عى مؤسسة أطفال من أجل السام االحتفال يف 
ظ���ل ان���س���داد االف����ق ويف األوق������ات ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ص��ع��ب��ة ح��ي��ث أن ن��ش��أت��ه��ا ك��ان��ت يف العام 
2002 خال أصعب الفرات التي مرت عى عملية السام فحيث واجهت املؤسسة هذه 
التحديات من خال اشراك الشباب بالعمل املشرك وتوفر الفضاء االّمن لكل طرف 
للتعبر عن اّرائه ومناقشة اآلخر يف بيئة من االحرام والتعددية إلنشاء جيل من رواد 

وصانعي السام".
يذكر أن "أطفال من أجل السام" هي عضو يف مؤسسة "كيدز فور بيس العاملية" 
وهي مؤسسة غر ربحية تأسست عى أساس احرام جميع األديان والعمل من أجل 

ايجاد أرضية للحوار والتعايش بني الفلسطينيني واالسرائيليني. 
وي��ق��وم امل��ش��ارك��ون يف املؤسسة بنشاطات مشركة يف مجتمعاتهم اض��اف��ة اىل لقاء 
قادة املجتمع من أجل البحث عن أرضية مشركة للتعايش وانهاء حالة الصراع القائم 

مع املحافظة عى هوية وانتماء كل طرف.

ن��اب��ل��س- غ���س���ان ال���ك���ت���وت- ال������رواد ل��ل��ص��ح��اف��ة واإلع�������ام- ع���ق���دت ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��رس��م��ي��ة يف مخيمات 
ال��اج��ئ��ني ام����س ل��ق��اء واج��ت��م��اع��ا ط���ارئ���ا مل��ن��اق��ش��ة ت���داع���ي���ات اس���ت���م���رار اإلض������راب امل��ع��ل��ن م���ن ج��ان��ب اتحاد 

العاملني يف وكالة الغوث وتفاقم األوضاع الصحية والتعليمية يف مخيمات الاجئني.
وحضر االجتماع ممثلون عن اتحاد العاملني العرب بوكالة الغوث ووف��د من كتلة حركة فتح 
يف املجلس التشريعي ض��م ال��ن��واب ج��ه��اد طمليه وج��م��ال ال��ط��راوي وج��م��ال ح��وي��ل ومحمد اللحام 
وشامي الشامي وماجد أبو شمالة وجهاد أبو زنيد، بمشاركة مدير عام املكتب التنفيذي لاجئني 

طه البس.
واستمع الحضور من اتحاد العاملني اىل أسباب نزاع العمل املتمثلة يف فرض سياسات جديدة 
عى العاملني والاجئني ويف مقدمتها التقليصات وتخفيض األجور واملعتقلني السياسيني من موظفي 
الوكالة، وأك��د املشاركون دعمهم مل��ب��ادرة الحكومة الفلسطينية واعتبارها أساسا للحوار من اجل 
إنهاء األزمة الحالية، وحملوا وكالة الغوث مسؤولية تفاقم األوضاع الصحية يف مخيمات الاجئني 
بسبب تراكم النفايات وإغاق العيادات الصحية، كما حملوا وكالة الغوث مسؤولية فشل الحوارات 

بسبب رفضها للمبادرات املقرحة من الحكومة والجهات الحزبية والوطنية املختلفة. 
وناشد الحضور الرئيس محمود عباس واألمني العام لألمم املتحدة التدخل الفوري إلنهاء األزمة 

الحالية واحرام مبادرة الحكومة املقرحة. 
وأك����دوا ع��ى ض����رورة ع��ق��د ل��ق��اء يمثل ات��ح��اد ال��ع��ام��ل��ني وال��ل��ج��ان الشعبية إلي��ج��اد آل��ي��ات التنسيق 

الداعمة لهذه الخطوة.

فعاليات المخيمات تبحث تداعيات 
إضراب العاملين في »االونروا«

تصوير: عوض عوض بيت لحم - كنيسة املهد تكتظ هذه االيام باملصلني والرواد من املواطنني واالجانب مع قرب عيد املياد املجيد. 

الخليل - مراسل ے الخاص- أطلع الدكتور  محمد سمر نمورة رئيس 
بلدية دورا وزي��ر الصحة  الدكتور ج��واد ع��واد وال��وف��د امل��راف��ق وبحضور أعضاء 
املجلس البلدي عى واقع األوضاع يف مدينة دورا خال وعقب املنخفض الجوي 

العميق الذي ضرب املنطقة.
واك�������د ال����ن����م����ورة األه����ت����م����ام ال���ك���ب���ر ال�������ذي ت���ول���ي���ه ال���ح���ك���وم���ة مل���دي���ن���ة دورا عقب 
املنخفض الجوي األخر وغر املعتاد، والذي ترك أثار وأضرار بالغة يف املدينة 
طالت كافة القطاعات كالبنية التحية والزراعة واالقتصاد، موضحا سعادته 

أن ك��اف��ة األض����رار وب��ح��م��د ال��ل��ه تمثلت يف خ��س��ائ��ر م��ادي��ة ف��ق��ط ول���م تسجل أية 
خ���س���ائ���ر يف األرواح، ي����ع����ود ذل������ك ن��ت��ي��ج��ة ت���ظ���اف���ر ال���ج���ه���ود م����ا ب����ني أب����ن����اء املدينة 
ومؤسساتها وتأدية كل منهم واجباته ومسؤولياته وبانتماء ووالء عاليني، 
مشراً إال ان القطاع الصحي يف املدينة يعاين من نقص ح��اد، وخاصة يف ما 
يتعلق باملرىض بغسيل الكى والسكري وحاالت الوالدة، األمر الذي كان يزيد 
من املعاناة عى الطواقم يف نقل املرىض اىل املناطق املجاورة ويزيد من معاناة 

املرىض أنفسهم.

رئيس بلدية دورا يطلع 
وزير الصحة على  األوضاع في المدينة

 أريحا - وف��ا - تفقد وزي��ر ال��زراع��ة وليد عساف، برفقة محافظ أريحا واألغ���وار ماجد الفتياين، امس، 
نبعة عني العوجا يف األغوار، استعدادا لتنظيف مجرى النبع من األتربة والحجارة والعوالق وتجهيزها 
ملوسم الشتاء.  وتطرق عساف إىل محطات البحوث الزراعية، وإدارات تنفيذ التجارب الزراعية التي يرتكز 
عليها مركز البحوث الزراعية التي تهدف إىل تنمية الرثوة الزراعية عن طريق وضع الربامج البحثية العلمية 
واإلرشادية، وإقامة التجارب والحصول عى النتائج، ووضع وتنفيذ سياسة اإلنتاج، واعدا بالعمل عى 
تطوير السد امل��ايئ لخدمة أه��ايل بلدة ال��ع��وج��ا.  ب���دوره، أك��د الفتياين اهتمام الرئيس والحكومة باألغوار 
كرثوة زراعية وحيوانية، وخزان اسراتيجي لاقتصاد الوطني، وقبل ذلك كخط أمامي وعنوان لصمود 

املزارع واملواطن يف وجه املمارسات اإلسرائيلية.

عساف والفتياني يتفقدان 
نبعة عين العوجا

قرار رئاسي وشيك 
بإعفاء المؤسسات 

المسيحية من 
الرسوم الضريبية 

بيت لحم - نجيب ف���راج - اع��ل��ن حنا عمرة 
رئيس اللجنة الرئاسية للشؤون املسيحية  ان 
اللجنة قررت اعفاء جميع املؤسسات املسيحية 

من الرسوم الضريبية.
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال االج����ت����م����اع ال���س���ن���وي الثاين 
الذي تنظمه اللجنة الرئاسية للشؤون املسيحية 
وبحضور  ف�����ل�����س�����ط�����ني،  يف  ال������ك������ن������ائ������س  ب����������رؤس����������اء 
املهندس زياد البندك مستشار الرئيس للشؤون 
املسيحية واالب بير بيتساباال ح��ارس االرايض 
املقدسة ورؤساء الكنائس باملحافظة وعدد من 

رجال الدين والفعاليات املختلفة.
واك��د عمرة يف كلمته ام��ام اللجنة ان ذلك 
يأيت بهدف تعزيز دور الكنائس، اذ سيتم اصدار 

قرار رئايس يف القريب العاجل بهذا الصدد.
وقال عيمرة إن الهدف من االجتماع تهنئة 
رؤس�����������اء ال����ك����ن����ائ����س وأب������ن������اء ال�����ط�����وائ�����ف املسيحية 
يف ف��ل��س��ط��ني ب��ع��ي��د امل����ي����اد امل���ج���ي���د، م��ض��ي��ف��ا بأن 
ال���رس���ال���ة ال���رئ���ي���س���ي���ة م����ن ه�����ذا االج���ت���م���اع التأكيد 
ع���ى وح����دة ال��ك��ن��ائ��س وت��ع��زي��ز ال���ح���وار املسيحي 

االسامي.
اع����������ان السلطات  ع�����م�����رة اىل  وت������ط������رق  ه��������ذا 
االسرائيلية منح اربعة االف تصريح للمسيحيني 
خ������ال ع���ي���د امل����ي����اد وق�������ال ان ه������ذه ال���خ���ط���وة غر 
كافية بل هي تأكيد عى تقييد اسرائيل لحرية 
ل�����ك�����اف�����ة املواطنني  ال�������ع�������ب�������ادة م�������ن خ����������ال م����ن����ع����ه����ا 
الفلسطينيني من الوصول اىل االماكن املقدسة 

سواء املسيحية او االسامية.
هذا وقد عرب رؤساء الكنائس ورجال الدين 
ع����ن ارت���ي���اح���ه���م ل���ه���ذا ال����ق����رار ال������ذي م����ن ش���أن���ه ان 
ي��س��ه��ل امل���ه���ام ام�����ام ال��ك��ن��ائ��س ال���ت���ي ت��ب��ث رسائل 

سام وحوار ومحبة.


