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اتفاق مبدئي
 الجمعة، أنه وخالل أسبوع سيتم تجهيز غرفة للممثلين بحيث 
يتواجدان مع األطفال األسرى كما كان قائماً في سجن «عوفر».

وأوضــح أنه خالل الفترة المؤقتة ولحين نقل الممثلين وعودة 
األوضــاع إلى ما كانت عليه في قســم األطفال األســرى، فإنه 
سيتم السماح للممثلين المنقولين التواجد بشكل مبدئي لمدة 

عشر ساعات خالل النهار.
ولفت نادي األســير إلى أن اســتمرار مســار االتفاق المبدئي، 
مرهون بتنفيذ إدارة ســجون االحتــالل الخطوة النهائية بنقل 
الممثليــن، وعودة الوضع إلى ما كان عليه ســابقاً، بحيث يدير 

الممثلون نظام حياة األطفال األسرى في سجن «الدامون».
يذكر أن إدارة سجون االحتالل نقلت (33) أسيرا من األطفال، في 
خطوة مفاجئة من سجن «عوفر» إلى «الدامون» دون ممثليهم، 
األمــر الذي اعتبره األســرى تحــوال خطيرا في هــذه القضية، 
ومحاولة لالســتفراد باألطفال، وتهديد مصيرهم، وسلب أحد 

أهم منجزات األسرى التاريخية. 
يشــار إلى أن عدد األطفال األسرى في سجون االحتالل قرابة 

(200) طفل موزعين على سجون «عوفر، الدامون، ومجدو».

الرئيس يستقبل
وأعربت وزيرة الصحة، في اتصال هاتفي مع «وفا»، عن  جزيل 
شكرها وعرفانها  ونيابة عن طاقم الوزارة، وعن المواطنين، 
للرئيــس على هذا التبرع الســخي والكبير بعــدد من األجهزة 
الطبيــة لمستشــفيات ومراكــز صحية في محافظــات الوطن 
كافة، وفي لبنان وسوريا، وعلى دعمه الكبير للقطاع الصحي، 
ورؤية سيادته في توطين الخدمة الصحية، واالرتقاء بالخدمات 

الصحية المقدمة ألبناء شعبنا في كل مكان.
وأكدت أن تبرع الرئيس ســيعمل على زيادة وتحســين نوعية 
الخدمة المقدمة للمواطنين، وسيخدم أيضا سياسة االنفكاك 
عن االحتالل، وكذلك إيصال الخدمات الصحية للمناطق النائية، 

وسيقلل من عدد التحويالت إلى المستشفيات في الخارج.
وقالت الكيلة، في حديث مع تلفزيون فلسطين، إن هذا التبرع 
الســخي من الرئيــس محمود عباس ســيخفف األعباء الكبيرة 
على وزارة الصحة، وسيســاهم فــي توطين الخدمة الصحية، 
وسينقل نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين إلى نوعية خدمات 

أكثر جودة.
 وأوضحت أن تبرع الرئيس شمل تبرعا لقسم القسطرة بجهاز 
قسطرة في رام اهللا جديد األمر الذي من شأنه تقليل التحويالت 
الخارجية وتوطين الخدمة، و20 جهاز غسيل كلى لمستشفى 
بيت جاال، وأجهزة «أولترا ساوند» لكل العيادات في الوطن، منها 
أجهزة محمولة (متنقلة)، وأخرى كبيرة موجودة في المديدريات، 

وكلها ستساهم في نقل الخدمات إلى نوعية أكثر جودة.
وأضافــت أن الرئيس تبرع لمستشــفى القدس في قطاع غزة 
بجهاز أشعة بتكلفة 300 ألف دوالر، وبوحدة قسطرة في لبنان، 
ومجموعة من األجهزة في ســوريا، وذلك ضمن رؤية ســيادته 
الشــاملة، والتي تقوم على تقديم الخدمات لكل أبناء شــعبنا 

الفلسطيني في كل مكان.
وجددت الكيلة شــكرها لســيادة الرئيس على تبرعه السخي، 
وحرصــه الدائم علــى دعم الــوزارة والقطــاع الصحي بكافة 
األشــكال في ســبيل تحقيق جودة اعلى فــي نوعية الخدمات 
المقدمة للمواطنين، وتابعت «نشكر سيادة الرئيس ألنه يفتح 
لنا األبواب دائما ويقدم كل الدعم والمساندة لقطاع الصحة».

وبينت أن الوزارة تسعى من أجل توطين الخدمة وإيصال كافة 
الخدمات بجودة عالية لكافة المواطنين، من خالل العمل على 
مجموعة قضايا، أهمها إعادة النظر في عدد من البرامج وتوفير 
المعدات الالزمة، كما تعمل على إيجاد سياســات جديدة تنقلنا 

للتأمين الصحي الشامل.

شرطة االحتالل
واعتقلت قوات االحتالل سبعة شبان من مدينة القدس والداخل 
الفلسطيني المحتل، امس، إثر خروجهم من صالة الجمعة في 
رحاب المســجد االقصى. وقامت باالفراج عن الشــابين يحيى 
جبارين من ســكان مدينة ام الفحم، ومنير الباســطي ســكان 

البلدة القديمة في القدس وابعادهما عن االقصى مدة أسبوع. 
 كما أدى نحو 40 الف مصل صالة الجمعة في رحاب المســجد 
االقصــى امــس، بمشــاركة ابنــاء القــدس والداخــل المحتل 
والزائريــن من دول اوروبية وعربية، وســط اجراءات مشــددة 
فرضتها قوات االحتالل على ابواب المســجد االقصى المبارك، 

وداخل باحاته وفي طرقات وشوارع القدس العتيقة.
وأكــدت حركة (فتــح)، أن اقتحــام قوات االحتالل اإلســرائيلي 
للمســجد األقصــى فجر امــس الجمعــة، هو اســتباحة علنية 

لمقدسات المسلمين بغطاء أميركي واضح، دون أي رادع.
وأشــارت الحركة على لســان الناطق باســمها إياد نصر، امس 
الجمعة، إلى أن هذه حرب حقيقية، وتطهير عرقي ضد شعبنا 
الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لكنها لن تنجح في سلب شعبنا 

إرادته بالبقاء، والصمود فوق أرضه.
وأضافت: سنحمي أقصانا ومقدساتنا، ولن نسمح باستباحتهما 
وتمريــر مخططــات االحتــالل الهادفة إلــى تقســيم المدينة 

المقدسة زمانيا أو مكانيا مهما كان الثمن.
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربين، اقتحام قــوات االحتالل 
المســجد األقصى وباحاته، وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا 
تصعيد اســتفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر الماليين من 
العرب والمســلمين. وأكــدت أن هذا االعتداء غير قانوني وغير 
مبرر، وهو حلقة في مسلســل االستهداف المتواصل لألقصى 

بهدف تكريس تقسيمه زمانيا، تمهيدا لتقسيمه مكانيا.

اصابات باالعيرة
 وعولجــت جميع الحاالت من قبل طاقم الهالل االحمر ميدانيا. 
وأصيب عدد من المواطنين، مســاء أمــس الجمعة، باالختناق 
عقــب إطالق قوات االحتالل اإلســرائيلي قنابل الغاز المســيل 
للدمــوع صــوب منــازل المواطنين فــي مخيم العروب شــمال 

محافظة الخليل.
واقتحمت قوات االحتالل المخيم بحجة إلقاء زجاجة حارقة على 
البرج العســكري المقام على مدخله الرئيسي، وأطلقت قنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما تسبب 

بحالة من الرعب بين األطفال واختناق عدد من المواطنين.

صور مسربة
لكافة أشكال التعذيب وبأساليب ومدد مختلفة، وتبين أن الجميع 
ليس له عالقة بنشاطات عسكرية، وهناك الكثير من المعتقلين 
كانوا طالبا ونشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق اإلنسان، 

ضمن محاولة لتجريم كافة العمل السلمي».

رئيس غواتيماال
وصــرح أثنــاء لقاء مع أتبــاع الطائفة اليهودية فــي غواتيماال 
العاصمــة، «أردنــا الذهاب لالعتــراف بالقــدس كمدينة أبدية 
إلســرائيل وتأكيد التزام الحكومة السابقة بإبقاء سفارتنا في 

القدس مهما حصل». وأضاف في كلمة ألقاها في كنيس يهودي 
في المدينة «أعداء إسرائيل هم أعداؤنا وأصدقاء إسرائيل هم 

أصدقاؤنا».
وغواتيماال والواليات المتحدة هما البلدان الوحيدان اللذان نقال 

سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس.
وفــي كانــون األول/ديســمبر، أكد النائــب البرازيلــي إدواردو 
بولســونارو، نجــل الرئيس جايير بولســونارو، نية والده نقل 

السفارة البرازيلية لدى إسرائيل إلى القدس.
يذكر أن إســرائيل احتلت القدس الشرقية وضمتها عام 1967 

في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعتبر إســرائيل القدس بشقيها عاصمتها الموحدة، في حين 
يريد الفلســطينيون إعالن القدس الشرقية عاصمة لدولتهم 

المستقبلية.
وتتفــق غالبية دول العالم علــى أنّ وضع القدس يجب أن يتم 

تحديده عبر مفاوضات سالم فلسطينية إسرائيلية.

استطالع 64 ٪ 
 103FM، فإن معسكر غانتس سيحصل على 44 مقعدا، 
بينهــا 34 مقعــدا لـ»كاحول الفــان» و10 مقاعد لتحالف 

«العمل – غيشر – ميرتس».
وفي المقابل، سيحصل معسكر نتنياهو على 54 مقعدا، 
بينها 30 لحزب الليكود، و9 مقاعد لتحالف أحزاب اليمين 
المتطرف «إلى اليمين»، و8 مقاعد لحزب شاس، و7 لكتلة 

«يهدوت هتوراة». 
وتوقع االســتطالع ارتفاع تمثيل القائمة المشــتركة من 
13 حاليا إلى 14 مقعدا. بينما ســيحصل حزب «يسرائيل 

بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 8 مقاعد.
وفيمــا يتعلــق بطلــب نتنياهــو الحصول علــى حصانة 
برلمانية، لمنع محاكمته في تهم فساد خطيرة، اعترض 
%64 من المستطلعين على منحه الحصانة، وأيدها 36%.

ونشرت قنوات التلفزيون اإلسرائيلية الثالث استطالعات 
مساء أمس األول، كانت نتائجها كالتالي:

القنــاة 12: «كاحــول الفــان» 34، الليكــود 32، القائمة 
المشــتركة 13، «إلــى اليمين» 10، شــاس 8، «العمل – 
غيشــر – ميرتــس» 8، «يســرائيل بيتينــو» 8، «يهدوت 

هتوراة» 7.
القنــاة 13: «كاحــول الفــان» 34، الليكــود 31، القائمة 
المشتركة 14، «العمل – غيشر – ميرتس» 9، «يسرائيل 
بيتينو» 8، «يهدوت هتوراة» 7، «إلى اليمين» 7، شــاس 
6، «عوتســما يهوديت» الكهانية الفاشية برئاسة إيتمار 
بن غفير ستتجاوز نسبة الحسم وتحصل على 4 مقاعد. 
القنــاة 11 (كان): «كاحول الفان 36، الليكود 31، القائمة 
المشــتركة 13، «العمل – غيشر – ميرتس» 9، شاس 9، 
«يهدوت هتوراة» 8، «إلى اليمين» 8، «يسرائيل بيتينو» 
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تتمـــــات

 توزيع جوائز مسابقة
 التنوع الحيوي في بيت لحم

بيت لحــم- الحياة الجديــدة- وزعت جمعية 
الحياة البرية ومديريــة التربية والتعليم في 
محافظة بيت لحم، جوائز مسابقة التطبيقات 
االلكترونية الخاصة بمفاهيم التنوع الحيوي 
وحماية الطبيعة، وهي األولى من نوعها في 
فلســطين، وتربط مــا بين مفاهيــم حماية 
الطبيعة واألنشطة الذكية، وشملت المسابقة 
١٠٠ سؤال عن طبيعة فلسطين وشارك في 

إعدادهــا خبراء وطاقم الحيــاة البرية بقيادة 
بسام برهم وسماح محمد.

وفازت مدرسة بنات العبيدية الثانوية بالجوائز 
األولى والثانية والثالثة اما الطالبات الفائزات 
فهن: شهد ردايدة الصف التاسع ج، ومالك جاد 
صف تاسع ج، ايمان العيساوي تاسع أ. واشترك 
في المسابقة ٥٤ طالبا وطالبة و١٣ مدرسة 

من محافظتي بيت لحم والقدس.

 دراسة للصليب االحمر: الفلسطينيون متشائمون بشأن أفق السالم
القدس المحتلة- معا- يرى معظم الفلسطينيين 
من أبناء األلفية أن النزاع اإلسرائيلي- الفلسطيني 
«لن ينتهي أبداً». وفقاً لدراســة مســحية أجرتها 
اللجنــة الدوليــة للصليب األحمر اســتهدفت جيل 
األلفية في العديد من البلدان المنكوبة بالنزاعات، 
كان الفلسطينيون األكثر تشاؤماً من حيث آرائهم 

حول أفق السالم.
وكانت الدراسة استطلعت العام الماضي آراء أكثر 
مــن 16,000 شــخص مــن أبناء األلفيــة في 16 
دولة- نصفها تقريباً في حالة سالم ونصفها اآلخر 
متضرر من النزاع- إذ عبروا عن وجهات نظرهم 
بشأن النزاع ومستقبل الحرب والقيم التي يقوم 

عليها القانون الدولي اإلنساني.
كانت العديد من اإلجابات التي قدمها الفلسطينيون 
من أبناء األلفية ملفتة للنظر بشكل خاص. على 
ســبيل المثــال، مــا يقــارب %52 ممن شــملتهم 
الدراســة من الفلســطينيين يعتقــدون أن النزاع 
اإلسرائيلي- الفلســطيني «لن ينتهي أبدا»، مما 
يجعلهم األقل تفاؤالً مقارنةً باألشــخاص الذين 
شــملهم االســتطالع في البلدان األخرى المتأثرة 

بالحروب.
بشــكل عام، تشــير النتائج إلــى أنّ القلق ينتاب 
أبناء هذا الجيل إزاء المســتقبل، ومن المرجح أن 
تؤدي التوترات المتزايدة في الشرق األوسط إلى 
تزايــد هذه المخــاوف، إذ يعتقد حوالي نصف من 
شملهم االستطالع في جميع أنحاء العالم أنه من 
المرجح أن تكون هنــاك حرب عالمية ثالثة خالل 
فترة حياتهم، وقد القى هذا التوجه تأييداً بنسبة 

٪65 من الفلسطينيين.
قال رئيس اللجنة الدولية بيتر ماورير: «قد يعكس 
هذا المؤشر لدى أبناء جيل األلفية تبايناً متزايداً 
فــي وجهات النظر، وتصاعــداً ملحوظاً في وتيرة 
الخطاب الالإنساني». وأضاف قائالً: «إذا كان أبناء 
ين بشــأن إمكانية اندالع حرب  جيــل األلفية محقّ
عالمية ثالثة، فسيكون حجم المعاناة التي ستطال 
البلــدان والقــارات هائالً. وفي هــذا تذكير بمدى 
أهمية مراعاة قوانين الحرب التي تحمي البشرية 

في الحاضر والمستقبل».
كما كشفت الدراسة االستقصائية بعض التوجهات 
المثيرة للقلق فيما يتعلق باحترام القانون الدولي 

اإلنســاني؛ إذ يعتقد حوالي ٪36 من أبناء األلفية 
فــي جميع أنحــاء العالم أنه ينبغي عدم الســماح 
لألســرى من مقاتلي العدو بالتواصل مع ذويهم، 
علمــاً بأن التواصل اُألســري حق أساســي يكفله 

القانون الدولي اإلنساني.
في الوقت ذاته، تؤمن الغالبية العظمى من جيل 
األلفيــة حول العالم، بمن فيهم الفلســطينيون، 
بضرورة فرض قيود على الحروب. نســبة قليلة 
تصل إلى ٪15 من المجيبين في جميع أنحاء العالم 
يعتقــدون أن على المقاتليــن «أن يفعلوا كل ما 
يتطلب األمر للتغلب على العدو أثناء الحرب، بغض 
النظــر عن اإلصابات التــي قد تنجم عن ذلك في 

صفوف المدنيين».
وتعتبر هذه الدراسة المسحية امتداداً لالستطالع 
الــذي أجرته اللجنــة الدولية عــام 2016 بعنوان 
«الناس والحرب»، الذي سلط الضوء على توجهات 
مقلقــة مثــل تناقص احتــرام األفــراد لقوانين 
النزاعات المســلحة. يهدف االستطالع الجديد إلى 
تكوين فهم أفضل آلراء أبناء األلفية باعتبارهم 

صناع القرار المستقبليين في بلدانهم.

 االحتالل يحتجز طفال من عانين غرب جنين
االحتــالل  قــوات  احتجــزت  وفــا-  جنيــن- 
اإلسرائيلي، مساء امس الجمعة، الطفل زيد 
رباح رشــدي ياسين (10 ســنوات)، من قرية 

عانين، غرب جنين.

وأفاد والد الطفل، لـ»وفا»، بأن قوات االحتالل 
احتجزت نجله لنحو ســاعة أثناء تواجده قرب 
جــدار الضم والفصل العنصــري، وأخضعته 

لتحقيق ميداني قبل أن تخلي سبيله.

 االحتالل يعتقل ثالثة شبان 
بينهم أسير محرر من بيت لحم

بيت لحم- وفا- اعتقلــت قوات االحتالل فجر 
امس الجمعة، ثالثة شبان بينهم أسير محرر، 

من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.
وأفــادت مصادر أمنيــة لــــ»وفــا»، بأن قوات 
االحتالل اعتقلت، األسير المحرر رمزي محمد 
الهريمــي (22 عاما)، من شــارع الصف، وعبد 

اهللا إبراهيــم جواريــش (20 عامــا) من جبل 
المالح وســط بيت لحم، وزيد محمد الهريمي 
(27 عاما) من قرية أبو انجيم شرقا، بعد دهم 

منازل ذويهم وتفتيشها.
وأضــاف المصدر ان االحتــالل اقتحم مناطق 

هندازة، ورفيدة، وحرملة، ورخمة.

 التحقت بقناة «سكاي نيوز» بعد إبداعها في فضائية القدس التعليمية 

لين البديري.. نجمة فلسطينية تتألق في الساحة اإلعالمية العربية 
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- منذ نعومــة أظفارها، 
بــدأت تتلمس طريقها في مهنة اإلعالم، لتتنفس 
من القدس أصالتها فتنطلق صوتاً حياً ينقل قضية 
شعبه إلى العالم، كما العديد من أبناء عائلتها الذين 
شقوا طريقهم بثبات ليصبحوا إعالميين بارزين. 

لين البديري (24 عاماً) ما زالت تحلم، وكل يوم تزداد 
ثقــة وإدراكاً بأن الطموح ال يتوقف عند محطة، ها 
هي اليوم ورغم صغر ســنها تلمــع نجمة إعالمية 
متألقة في قناة «ســكاي نيوز» العربية بعد تجربة 
مهنيــة رائدة في فضائية القــدس التعليمية التي 

تعتز بأنها المحطة التي نقلتها إلى العالمية.

 ابنة العاشرة مقدمة برامج
بــدأت رحلة لين مــع اإلعالم وهي في العاشــرة من 
عمرهــا، إذ قادها الشــغف للعمل مذيعــة في إذاعة 
صوت فلســطين كمقدمة لبرنامج خاص باألطفال، 
تقول لين: «منذ طفولتي أعشق مهنة اإلعالم، كانت 
البدايــة في عمر العاشــرة إذ عملــت في إذاعة صوت 
فلسطين كمقدمة لبرنامج لألطفال»، بعدها أكملت 
لين تعليمها لتلحق بتخصص الصحافة واإلعالم في 
جامعة بيرزيت.  تشير إلى أن التدريب اإلعالمي الذي 
تعتمده كلية اإلعالم لطلبتها كان له أثر كبير إلكسابها 
التجربة، خاصة أنها تلقت تدريباً في إذاعة «أجيال»، 
وتلفزيــون «روســيا اليــوم»، لكنها تــرى أن البداية 
الحقيقية التي نقلتها إلى العالمية كانت في فضائية 
القــدس التعليمية، قائلة: «البداية الفعلية كانت في 
فضائية القدس التعليمية، ومنها إلى المحطة األهم 

في حياتي وهي قناة سكاي نيوز عربية». 

مرحلة «القدس التعليمية»
تؤكــد ليــن أن مرحلة عملها فــي فضائية القدس 

التعليمية مهمة جداً، ومثلت البداية الحقيقية، كما 
وفرت مساحة إبداعية كبيرة: «هذه الفضائية توفر 
مســاحة اإلبداع، فتدلك على معرفتــك– إعالمياً- 
بنفسك، وماذا تحب، وأين تبدع في اإلعالم وكيف».

وتشير إلى أن فضائية القدس التعليمية «وفرت لي 
فرصة الحصول على عمل في البرامج االجتماعية 
والثقافية والفنية والسياســية»، مضيفة: «وجدت 
من خالل تجربتي أنني أحب المجال السياسي، وهي 
محطة لن أنســاها وفيها ذكريــات جميلة، وال أنكر 
أن لهــا الفضل فيما أنا فيه اليوم، هي فعالً منصة 

تساعد اإلعالميين».

عائلة مقدسية إعالمية 

تنتمي لين إلى عائلــة البديري التي أنجبت العديد 
من األســماء الالمعة في المجــال اإلعالمي، قائلة: 
«للعائلة تأثير كبير على مســيرتي، فأنا من عائلة 
مقدســية لها شهرة في الوســط اإلعالمي المحلي 
والعربي». وتضيف: «كان من أجمل ما جعلني أعجب 
بالمهنة أن أول صوت امرأة عربية يبث صوتها عبر 
(إذاعة هنا القدس) عام 1946 هي فاطمة البديري، 
فهي لــم تكن مجرد رقم يعمل فــي اإلعالم، إنما 

كانت شخصاً مؤثراً».
تؤكد لين أن عائلتها ســاهمت في بناء شــخصيتها 
وصقلها مهنياً، وخاصة جدتها التي اهتمت بإعطائها 
دورات فــي الصوت. وتتابع: «كانت تحلم معي بأن 
أصبح شخصاً مميزاً في المستقبل، كانت أكبر داعم 
لي، تتابــع معي خطوة بخطوة، إلى أن تمكنت من 
تحقيــق النجــاح، فوصلت إلى ما أنــا عليه اليوم»، 
مشــيرة إلــى أن العائلــة كان لهــا تأثيــر مهم في 

تحفيزها وتحقيق طموحها.

ال حدود للطموح والعلم 
تعتقــد ليــن أنــه ال حــدود للطموح والعلــم، فهي 
ستسعى دوماً إلى تعلم الجديد، قائلة: «لن أتوقف 
عن التعلم، فعالم اإلعالم متجدد، وعلى اإلعالمي 

أن يضيف إلى تجربته بمواكبة المستجدات».
وتؤكــد أن لديها خططاً كثيرة، من بينها أن تصبح 
شــخصاً مؤثراً وليس مجرد عامل يبحث عن لقمة 
عيــش، مضيفة: «هــذا الحلم ســأحققه يوماً ما، 
أريد أن يكون لي برنامج مؤثر على مستوى العالم 
العربي»، معربة عن أملها بأن يساهم اإلعالميون 
الفلســطينيون فــي الســاحة العربيــة علــى نقل 
قضيتهم إلى العالم، ويعكســوا الجوانب اإلبداعية 

لشعبهم.

أصغر مذيعة أخبار في «سكاي نيوز»

ال تتوقــف لين عن الحلم والتعلــم، لتصبح -وهي 
ابنة (23 عاماً)، أصغر إعالمية مختصة في الشــأن 
السياســي في قناة «ســكاي نيوز»، والفلسطينية 
الوحيدة التي تعمل مذيعة لنشرة األخبار في القناة.

تقول: «ســيرى أحد ما في داخلك، وستبدأ بصعود 
السلم كما حدث معي، العمر بنظري ليس مقياساً 
لإلبداع، إنما هو فرصة للتعلم والمثابرة والتميز». 
وتضيف: «أجل، صغيرة في السن... إذاً، سأبدع أكثر 
وأكثر»، منبهة إلى أن «من تعلمه عثراته سيصعد 
السلم حتماً، لكن األهم أن يضع األهداف ويسعى 

مثابراً مجداً للوصول إليها».
 وتختتــم حديثها: «ال توجد نهايــة لعالم اإلعالم.. 
رســالة جميلــة يجــب أن نؤديها بعنايــة كي نبني 
مستقبالً جميالً، فالتفاؤل والتعلم والطموح عوامل 

أساسية لتحقيق األحالم».

 دمشق: احياء ذكرى
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دمشــق - وفا- أقامت حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني «فتح» مهرجانا مركزيا بمناسبة 
مرور خمســة وخمســين عاما علــى انطالقة 
الثــورة الفلســطينية المعاصــرة، بالعاصمة 
الســورية، دمشــق، أمس الجمعــة، بحضور 
الوفــد المكلــف من الرئيس محمــود عباس، 
برئاســة عضو اللجنتيــن التنفيذية لمنظمة 
التحرير والمركزية لحركة فتح عزام األحمد، 
وعضــو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو 
يوسف، وســفير دولة فلســطين لدى سوريا 
محمود الخالدي، ومدير عام الدائرة السياسية 
لمنظمــة التحرير الســفير أنور عبــد الهادي، 
وعضو اللجنــة المركزية لحركة فتح ســمير 

الرفاعي.
كما حضر المهرجــان عدد من قادة الفصائل 
والعمل الوطني الفلسطيني، بمشاركة أمين 
فرع دمشق لحزب البعث العربي االشتراكي، 
وعدد من ممثلي األحزاب والهيئات السورية، 

وحشد جماهيري من أبناء شعبنا.
وتخلــل المهرجان عدد من الكلمات، حيث أكد 
المتحدثــون الدور الطليعي الذي لعبته حركة 
فتح طوال خمسة وخمسين عاما، حيث كانت 
وال زالت حامية المشروع الوطني الفلسطيني.

كمــا أكــدوا ضــرورة وحــدة الصــف والكلمة 
فــي وجــه المشــاريع التآمريــة والتوســعية 
االســتيطانية، مشيرين لتمسك شعبنا داخل 
الوطن وفي الشــتات بالثوابــت الوطنية التي 
تكفل له تحقيق أهدافه، وتضمن له حقوقه 
وعلى رأسها حق العودة، وحقه في إقامة دولته 

الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وكانــت حركة فتح إقليم ســوريا، أحيت هذه 
الذكرى بمهرجانات احتفالية في حماة وحلب 
وريف دمشق وعدد من المحافظات السورية، 
وأوقدت شــعلة الذكرى الخامسة والخمسين 
النطالقة الثورة في كافة مواقعها التنظيمية 

في سوريا.


