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الخليل: مؤتمر يدعو لمنع إنهاء تفويض «االونروا» باعتبارها الشاهد الرئيس على النكبة
الجديدة  الحيــاة  الخليــل - 
- وســام الشــويكي - دعــا 
مؤتمــر  فــي  ركون  مشــا
بعنوان «قضية الالجئين:71 
عاماً مــن النكبــة واللجوء»، 
عقد فــي الخليــل أمس إلى 
تعزيز الحفــاظ على الراوية 
الفلسطينية، على الصعيدين 
فيمــا  والشــعبي،  الرســمي 
يخــص قضية اللجــوء وحق 

العودة.
وأكد المشاركون في المؤتمر 
الذي عقد في جامعة القدس 
المفتوحــة بالخليــل، تحــت 
رعاية الرئيس محمود عباس، 
على بناء ثقافــة حق العودة 
والمناهــج  الجامعــات  فــي 
الدراسية، مدعمةً بالخرائط، 

ومعرفة القانون والتاريخ بهذا الخصوص.
ودعا المؤتمرون إلى تحسين ظروف إقامة الالجئين، 
بما ال يتعــارض مع حقوقهم في العودة، من حيث 
التعليم والصحة والبيئة، واالهتمام بجودة وزيادة 
عــدد األطباء وطواقم التمريض، وتحســين البنية 

التحتية بما يتالءم مع أعداد السكان.
كما شددوا على ضرورة دراسة األوضاع التعليمية؛ 
لالطالع على أسباب تردي التعليم، وأسباب التسرب، 
ومحاولة إيجاد حلول مناســبة للنهــوض بالعملية 

التعليمية. 
وفيمــا يتعلقــب وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئين 
الفسلطينين «االونروا»، دعا المؤتمرون إلى دعم 
تجديــد التفويــض الممنــوح للوكالــة، باعتبارها 
الشــاهد الرئيس على قضيــة الالجئين، وضرورة 
دعمها سياسياً ومالياً الستمرار عملها ورفع مستوى 
خدماتها إلى حين تحقيــق حق العودة وفقاً للقرار 

194. كما أكدوا رفضهم لـ «صفقة القرن».
 وأوضــح رئيــس دائــرة شــؤون الالجئيــن د. 
أحمــد أبو هولــي، ، ان هذا المؤتمر يهدف إلى 
إلقاء الضــوء على أوضاع الالجئين، ودراســة 
األبعــاد واألهداف األميركية بخصوص قضية 
الالجئين، وبلورة استراتيجية سياسية ووطنية 
قــادرة على الوقــوف في وجــه التحديات التي 

تواجه قضايا شعبنا.
وأكــد علــى ان خطاب الرئيس محمــود عباس في 
اجتماع الجمعية العامة الرابع والسبعين، يؤكد على 
التمسك بالثوابت، وأن القدس والالجئين خط أحمر.

وتابــع: «المعركــة طويلــة ومجتمــع الالجئين في 
الخارج والداخل لن يفرط بحقوقه».

وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد التميمي 
على الموقف الثابت والصلب تجاه قضية الالجئين، 
والقضايــا الوطنية والتمســك بالثوابــت الوطنية، 

ورفض صفقة القرن ونتائجها. 

إلى ذلــك، قال محافظ الخليل جبرين البكري: «إن 
هــذا المؤتمر الذي يعقد فــي الخليل ألول مرة هو 
مؤشــر على دور الخليل المهم في الحفاظ والعمل 
علــى تثبيت حقنا في وطنــا التاريخي وتثبيت حق 
الالجئيــن الذيــن يتعرضون إلى مؤامــرات منذ 71 

عاماً».
وتابع: شــعبنا قــادر على مواجهــة المؤامرات، وأن 
اســتهداف الخليل والقدس واألغوار ضمن مشروع 
مستمر من قبل اإلدارة األمريكية وحكومة االحتالل 
سيفشل، مشيراً إلى وجود (15) مليون فلسطيني 

في الداخل والخارج لن ينجح أحد في تجاوزهم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء جامعة القدس 
المفتوحــة م. عدنان ســمارة أن شــعبنا سيفشــل 
المخططات التي تســتهدف حق العــودة، وتصفية 
قضيتــه، ومحــاوالت تفكيك وكالة الغــوث الدولية 
وإفشال تجديد التفويض الممنوح لها لثالث سنوات 

مقبلة.
وأضــاف: «قضية الالجئيــن ال تزال ماثلــة أمامنا، 
بآالمهــا القديمــة وجراحهــا النازفــة، وتداعياتهــا 
التــي ال تنتهي إلى اليوم.. فهي أقدم وأكبر قضية 
لالجئين في العالم، وأي حديث عن معاناة الشعب 
الفلســطيني بدون التعريج علــى قضية الالجئين 

يعد حديثاً أبتر».
مــن جهته، شــدد رئيس الجامعــة د. يونس عمرو 
علــى ضــرورة تكاتف شــعبنا خلف القيــادة وعلى 
رأســها الرئيس أبو مازن في رفض صفقة القرن، 
التــي من أخطر عناصرها إلغاء تكليف عمل وكالة 
غوث وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين «أونروا»، 

وشطب حق العودة.
وأوضح أن هذا المؤتمر جاء للتأكيد على أن شعبنا 
وقيادتنا مصرون على اإلبقاء على قضية الالجئين 
حية في الوجود، فهي الدليل األقوى واألنصع على 
نكبة شــعبنا عام 1948، داعيــاً إلى تجنيد مختلف 

اإلمكانــات والجهــود للمحافظة على حــق العودة، 
بالتعاون مع األصدقاء من العرب وأحرار العالم.

وتابع: «نســعى دائماً لوضــع إمكانات الجامعة بين 
يدي الباحثين بالتعاون مع سائر المؤسسات؛ لنصل 
من خالل بحوث علمية محكمة، ســواء من الجامعة 
أو خارجهــا، إلــى توصيات قابلة للتطبيق تســاعد 

المسؤولين على اتخاذ القرارات».
وكان رئيس اللجنة التحضيرية وعميد كلية العلوم 
التربوية بجامعة القدس المفتوحة د. مجدي زامل، 
بيــن أن المؤتمر يعالج ثالثة محاور رئيســة، أولها 
«األبعاد القانونية والسياســية لقضية الالجئين»، 
وثانيهــا «مســتقبل الالجئيــن فــي ظــل األوضاع 
الراهنة»، وثالثها «واقع الالجئين وتحديات اللجوء».

وأضاف أنه تم تشــكيل لجــان خاصة بالمؤتمر من 
األكاديميين المتخصصين في الدراسات االجتماعية، 
والتربويين، وصناع القــرار، وأصحاب الخبرة. وتم 
إقــرار 13 بحثــاً مــن أصــل 25 بحثــاً حكمت وفق 
معايير علمية من أعضاء اللجنة العلمية. وجرى على 
هامش المؤتمر إقامة معرض للصور الفوتوغرافية 
يوثق حالة الالجئين ومعاناتهم المتواصلة منذ عام 

.1948
ونظــم المؤتمر كلية العلــوم التربوية في جامعة 
القــدس المفتوحــة ودائــرة شــؤون الالجئين في 
منظمة التحريــر، وعبر نظام الربــط التلفزيوني 
(الفيديو كونفرنس) مع مكتب نائب رئيس الجامعة 
لشــؤون قطاع غزة، بحضور رئيس دائرة شــؤون 
الالجئين د. أحمد أبو هولي، ومحافظ الخليل جبرين 
البكــري، وعضو اللجنة التنفيذيــة للمنظمة أحمد 
التميمــي، ورئيس مجلس أمناء الجامعة م. عدنان 
ســمارة، ورئيس الجامعــة د. يونس عمرو، ومدير 
فرع الخليــل د. عبد القادر الدراويش، وأعضاء من 
اللجنــة المركزيــة والمجلس الثــوري لحركة فتح، 

وممثلين عن القوى الوطنية واإلسالمية. 

في الذكرى الثالثين التفاقية حقوق الطفل

األمم المتحدة واالتحاد األوروبي يطلقون حملة من أجل 
حقوق األطفال الفلسطينيين على طول مسار إبراهيم الخليل

القدس المحتلة- الحياة الجديدة– انضم ممثلون عن 
األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والســلطة الوطنية 
أمس لألطفال الفلسطينيين للبدء في حملة توعوية 
تستمر ثالثين يوماً على طول مسار إبراهيم الخليل. 
وتم تقسيم المسار إلى ثالثين مقطعاً، حيث سيقوم 
األطفــال مــن المــدارس المحليــة ومنظمــات األمم 
المتحدة واالتحاد األوروبي والمنظمات المعنية بحقوق 
األطفال بالسير في مقطع مختلف كل يوم والتعرف 

على حق من حقوق الطفل.
وفي هذا الســياق قال منسق الشؤون اإلنسانية في 
األرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك أن 
األطفال هم من أكثر الفئات المهمشــة في المجتمع 
الفلســطيني، ويواجهون بشــكل عام عقبات كثيرة 
للوصــول إلــى حقوقهم. وأضاف أن المســار، وخالل 
الثالثين يوما القادمة يهدف إلى تسليط الضوء وزيادة 

الوعي حول هذه الحقوق األساسية. 
وأضاف «نحتفل هذه السنة بمرور ثالثين عاما على 
اتفاقية حقوق الطفــل. قبل ثالثين عاماً، قطع قادة 
العالم تعهداً تاريخياً لألطفال بتبني اتفاقية حقوق 
الطفل التي صدرت عن األمم المتحدة في 20 تشرين 
الثاني 1989 وصادقت عليها دولة فلسطين في العام 
2017، وهي تعتبر من أكثر معاهدات حقوق اإلنسان 
التي تم المصادقة عليها في التاريخ، والتي ســاعدت 
علــى إحداث تغييرات جذرية فــي حياة األطفال حول 

العالم».
من جهته قال غيرهارد كراوز، رئيس االتحاد االوروبي 
للتعاون أننا نقف اليوم متحدين لحماية وتعزيز حقوق 
األطفــال في كل مكان. إن هــذه الحقوق عالمية وال 
يمكــن تجزئتهــا أو االختالف عليهــا.  كل طفل لديه 

الحق في النمو في بيئة آمنة خالية من أي شكل من 
أشكال العنف وسوء المعاملة والمضايقة أو اإلهمال. 
وأضاف كراوز أنها مسؤوليتنا جميعا أن نبذل قصارى 
جهدنــا لضمــان احترام هذه الحقــوق وضمانها لكل 
األطفال في كل مكان. إن هذه المبادرة من شأنها أن 
تزيد الوعي حول حقوق الطفل في فلسطين، حيث أن 
التحديات كثيرة ومعقدة والذي يعد سببا اخر لمواصلة 
العمل مع شركائنا الفلسطينيين لضمان عدم ترك أي 

طفل دون الوصول إلى حقوقه. 
وتابــع «لقد تم اتخاذ خطوات رئيســة في العقود 
األخيرة؛ لتحسين وضع األطفال في فلسطين، مع 
وجود بعض المؤشــرات االجتماعية، مثل التغطية 
شــبه الشــاملة للتطعيمــات، والمعــدالت العاليــة 
لاللتحــاق بالمدرســة – بما يشــمل الفتيــات – في 
المرحلة االبتدائية، ما يدل على إحراز تقدم يتجاوز 
البلدان األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا».
وقــال «علــى الرغم من ذلــك، ما زال هنــاك الكثير 
مما ينبغي عمله لكل طفل/ة فلسطيني/ة؛ لتحقيق 
كامــل إمكاناته/هــا. ويتطلــب ذلك مواجهــة العديد 
مــن التحديات التــي يواجهها األطفال والشــباب في 
الوصــول إلــى الخدمات األساســية، وحصولهم على 
كافــة حقوقهــم. وتعزى هــذه العقبات إلــى عوامل 
كثيرة، تشمل مستويات العنف المرتفعة للغاية التي 
يتعرضون لها في مدارسهم ومجتمعاتهم، إضافة إلى 

ممارسات االحتالل المستمرة ضدهم».
وفــي مقطلــع يــوم أمــس وخالل الســير مــن عين 
ســامية الى قرية المغير بالقرب من مدينة رام اهللا، 
تعــرف األطفال أكثر علــى االتفاقية وعلى حقوقهم 

وتاريــخ المنطقة.  وعبــرت الممثلة الخاصة لمنظمة 
«اليونيسف» في دولة فلسطين جنيفييف بوتن، عن 
سعادتها لمشاركة األطفال اليوم في المسير لالحتفال 

بمرور ثالثين عاما على االتفاقية. 
وأضافــت أن االتفاقيــة وألول مــرة أشــارت إلــى أن 
األطفــال لديهم حقوق يجــب حمايتها وتعزيزها من 
قبل البالغين. وأكدت أن وعي األطفال بهذه الحقوق 
يشكل الخطوة األولى لكل طفل للمطالبة بحقوقه. 
ومــن المقرر أن تقوم األمم المتحدة في فلســطين، 
طوال هــذا العام وحتى اليــوم العالمي للطفل الذي 
يصــادف 20 تشــرين الثانــي، بحملــة متواصلة من 
األنشــطة المختلفــة مع األطفــال والشــركاء، لرفع 
أصوات الفتيات والفتيان والشباب في المطالبة التخاذ 
المزيد من اإلجراءات الملموسة إلعطاء كلّ طفل في 

فلسطين جميع حقوقه.
ومســار ابراهيــم الخليل هو طريــق ثقافي طويلُ  
تبلغ مســافته 330 كيلومترا ويمتــد من قرية رمانة 
شمال غرب جنين إلى بيت مرسم جنوب غرب الحرم 
 اإلبراهيمي (المســجد اإلبراهيمي) في الخليل. يمر
الدرب عبر 53 مدينة وقرية حيث يمكن للمتجولين 
والمشاة والمســافرين تجربة الضيافة الفلسطينية 

األصيلة.
أما مشروع «تراثي ... هويتي» الممول من قبل االتحاد 
األوروبي فيهدف الى المساهمة على الحفاظ وتعزيز 
الموروث الثقافي على طول مســار ابراهيم الخليل، 
وتعزيــز المواطنة والهوية الفلســطينية. وينفذ هذا 
المشــروع من قبل المركز الفلسطيني للتقارب بين 
الشعوب، جامعة بيت لحم –معهد الشراكة المجتمعية، 

مؤسسة افرات وتيتراكتس.

«تطوير الهيئات المحلية» و«التنمية المجتمعية» يختتمان برنامجا تدريبيا في بيت لحم
بيت لحــم - الحياة الجديــدة - اختتم صنــدوق تطوير 
الهيئات المحليــة وجمعية التنميــة المجتمعية والتعليم 
المستمر برنامجين تدريبيين مكثفين في محافظتي بيت 
لحــم والخليل ضمن المرحلــة الثالثة من برنامج تطوير 
البلديــات، الذي ينفذه صندوق تطوير واقراض البلديات 
ضمن االنشطة الخاصة برزمة المساءلة المجتمعية التي 

يمولها الصندوق. 
واشــتمل كل برنامــج تدريبــي على ثالثة ايــام تدريبة 
استهدفت اعضاء لجان المساءلة المجتمعية في البلديات 
الشــريكة المتمثلة بأعضاء المجالس البلدية ومنسقي 
اللجان وممثلي المجتمع المدني والمؤسســات القاعدية 
من نساء وشباب وذوي اعاقة باالضافة الى قطاع االعالم، 

والبالغ عددهم 44 متدرب ومتدربة، وتضمن التدريب عدة 
محاور اساسية تنوعت من استعراض المفاهيم االساسية 
للمســاءلة المجتمعيــة وأدواتها المختلفة مــرورا بربط 
القضايا ذات االهمية واألولوية القصوى والتكرار االعلى 
حسب التقارير التشــخيصية لواقع المساءلة المجتمعية 
في البلديات المستهدفة التي تم تطويرها سابقا وربطها 
باألدوات المناسبة، انتهاًء بتطوير خطط العمل لكل لجنة 
لمدة 6 شــهور تضمنت اهم االنشــطة والفعاليات التي 

ستنفذها كل لجنة.
وينفذ صندوق تطوير الهيئات المحلية مشــروع «تنمية 
قــدرات البلديــات والمجتمعــات المحليــة في المســاءلة 
المجتمعية»، ضمن إطار المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير 

البلديــات، وهــو برنامج ريادي لإلصــالح والتنمية. حيث 
يستند البرنامج على قاعدة أن حجر األساس في تطوير 
خدمات البلديات هو هيئات حكم محلي تتمتع بإدارة جيدة 

ومساءلة أفضل.
ويســتهدف المشــروع 8 بلديات في جنوب الضفة وهي: 
الخليل، بيت عوا، الكرمل، بيت ساحور، بيت فجار، زعترة، 
جناتا، بتير، كما ويهدف إلى مأسسة مشاركة المواطنين، 
وتعزيز بيئة المســاءلة المجتمعية في العمل البلدي من 
خــالل أدلــة وإجراءات رســمية، وتبنى على الممارســات 
الفضلى من أجل تقوية التغذية الراجعة من المواطنين 
والمســتفيدين حول تقديم خدمات البلدية وإدارة العمل 

البلدي وتحسين فاعلية آليات الشكاوى.

سلطة البيئة تشارك في برنامج لتبادل الخبرات 
بين نقاط االتصال التفاقية فينا لحماية األوزون 

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- شــاركت ســلطة 
جــودة البيئة فــي برنامج تدريــب دولي عقد 
في العاصمة اللبنانية بيروت، لتبادل الخبرات 
والتحديــات واليات العمل المتبعة بين ممثلي 
نقاط االتصال الوطنية التفاقية فينا لحماية 
طبقــة األوزون وبروتوكــول مونتريال حول 
المواد المستنفذة لطبقة األوزون، بهدف بناء 
القدرات وتعزيز التعاون والتواصل بينهم في 

منطقة غرب اسيا. 
ويأتــي البرنامــج الدولــي ضمن اطــار خطة 
عمل برنامج المســاعدة على االمتثال لتنفيذ 
بروتوكــول مونتريال في غرب اســيا ويهدف 
لرفــع الكفــاءة وتلبيــة متطلبــات األداء وفق 
متطلبات المرحلة ودخول تعديل كيغالي حيز 

التنفيذ.
وأكــد ممثل ســلطة جودة البيئــة التي تمثل 
نقطة االتصال الوطنية لالتفاقية د. أيمن أبو 
ظاهــر، بان دولة فلســطين التي وقعت على 
االتفاقية، تعمــل على البدء في حصر المواد 
المســتنفذة للطبقة واالتجاة نحو المصادقة 
على تعديالت بروتوكول مونتريال للبدء في 
برنامج االمتثال بناءا على االلتزامات والحقوق 

الخاصة باالتفاقية والبروتوكول.

وضمــن لقاء األطراف من أجل تبادل الخبرات 
بين دول الشــبكه تم تقديــم ما يتوفر لدول 
غرب اســيا مــن تجارب بخصــوص التخلص 
التدريجي مــن مركبات الهيدروكلــور فلورو 
كاربــون والرغويات وااليروســوالت والبدائل 
الخاصه بهــا والصديقه لطبقة االوزون وذات 
كفاءة الطاقه تجاوبا مع تعديل كيغالي األخير.

وأوصى المشاركون في الورشة بإعداد برامج 
خاصــه ببنــاء القــدرات فيما يخــص وحدات 
االوزون الوطنيه وتفعيل التنسيق بين اعضاء 
الشــبكه تمهيدا إلجتماعات االطــراف القادم 

في روما.
وفي السياق ذاته، شاركت سلطة جودة البيئة 
في االحتفال الذي تنظمة وزارة البيئة اللبنانية 
باليوم الدولي لحماية طبقة األوزون ويحمل 
شــعار «32 عاماً على البروتوكول... األوزون 
يتعافى»، وذلك من خالل افتتاح مركز التدريب 
والتكييــف  بالتبريــد  المتخصــص  المهنــي 
المتطور الصديقة لطبقة األوزون والموفرة 
للطاقــة، بحضور وزير البيئــة اللبناني فادي 
جريصــات وممثلين شــبكة االوزون الخاصه 
بغرب اســيا وبرنامــج االمم المتحــده للبيئه 

والصندوق المتعدد االطراف. 

افتتحه المركز الثقافي التركي وبلدية طولكرم

معرض للصور التاريخية عن الحياة
 في فلسطين وسكة حديد الحجاز 

ة  لحيــا ا  – م لكــر طو
الجديدة– مراد ياســين- 
افتتــح الملحــق الثقافــي 
التركــي ريهــا أرمومجــو 
عصام  طولكرم  ومحافظ 
ابــو بكــر ورئيــس بلدية 
محمــد يعقوب  طولكــرم 
معرضــا للصور التاريخية 
طولكــرم  مدينــة  عــن 
وذلــك في مبنــى البلدية 
بحضور  (السرايا)  القديم 
ومشــاركة مديــر المركز 
الثقافــي التركي فرع رام 
اهللا عبــد القــادر ســطيح 
ومدير مكتب وزارة الثقافة 
في طولكرم منتصر الكم 
وعدد مــن ممثلي الهيئات 
الوطنيــة  والمؤسســات 

وحشد من المواطنين.
وأكــد محافــظ طولكــرم 
عصام أبو بكر على أهمية 
تعزيز الراوية الفلسطينية 
في مواجهة كذب االحتالل 
اإلسرائيلي وادعاءاته، من 
بالوســائل  التوثيق  خالل 
ظ  للحفــا ة  د لمتعــد ا
الوطنيــة  الهويــة  علــى 
الفلســطينية، خاصــة أن 
هــذا جــزء مــن الثقافــة 
الوطنيــة التــي يجــب أن 
تتعلمهــا األجيــال، مؤكدا 
ان مبنى السرايا العثماني، 
وسط مدينة طولكرم أحد 
الفتــرة  علــى  المشــاهد 
كانــت  والتــي  العثمانيــة 
حقبــة مهمة مــن التاريخ 
ســالمي  إل ا و بــي  لعر ا
والمعرض  والفلسطيني، 
تضمن صوراً عن القدس 
والحيــاة فــي فلســطين، 

وســكة الحجــاز، ووثائــق 
عثمانية خالل تلك الفترة. 
بلديــة  ابوبكــر  وشــكر 
طولكرم والملحق الثقافي 
تنظيمهم  علــى  التركــي 
هــذه الفعاليــة الثقافيــة 
التي تعيد التذكير بالدولة 
فــي  ودورهــا  العثمانيــة 
بنــاء وتشــيد الكثيــر من 
التي  التاريخيــة  المعالــم 
لغايــة  قائمــة  زلــت  مــا 
اليــوم، مشــيدا بالصــور 
توثــق  التــي  التاريخيــة 
العثمانية  الدولــة  اهتمام 
باالماكن المقدسة وبسكة 
الحديــد التي كانــت تمتد 
من مدينة طولكرم وحتى 
الحجــاز، والتــي تؤكد في 
التاريخية  الرواية  مجملها 
المرتبطــة  الفلســطينية 
بارضها ووطنها وقضيتها 
، ودور الدولة العثمانية في 
منع محاوالت اليهود شراء 
الفلســطينيين  اراضــي 
وهنالك قرارات ومراسيم 
تركية تؤكد تلك االجراءات. 
بلديــة  رئيــس  واوضــح 
طولكرم محمد يعقوب ان 
المعــرض تــم بطلب من 
التركي  الثقافــي  الملحق 
لعرض صــور قديمة جدا 
العثمانــي،  العهــد  ايــام 
لمدينة  صــور  وتضمنــت 
القدس والمسجد االقصى 
وصور لسكة الحجاز التي 
مدينة  مــن  تمتــد  كانــت 
الحجاز  وحتــى  طولكــرم 

في السعودية.
مقدماً شرحاً عما تضمنه 
صــور  مــن  لمعــرض  ا

ومخطوطــات خالل العهد 
العثماني لمدينة طولكرم 

وفلسطين والقدس. 
المركــز  مديــر  واوضــح 
الثقافــي التركي فرع رام 
اهللا د. ســطيح  لـ»الحيــاة 
المعــرض  ان  الجديــدة» 
احتوى على صور تاريخية 
والمسجد  القدس  لمدينة 
اهتمام  ومــدى  االقصــى 
انذاك  العثمانية  الحكومة 
االســالمية،  بالمقدســات 
اضافــة الى صــور خاصة 
لســكة الحجاز التي كانت 
تربط فلســطين بالحجاز 
مباشرة قبل خروج الدولة 
 1917 ســنة  العثمانيــة 
مؤكــدا  فلســطين،  مــن 
متنقــل  لمعــرض  ا ن  ا
وسينظم في كافة المدن 

الفلسطينية.
العالقــات  مديــر  وقــدم 
العامة في بلدية طولكرم 
لمحــة موجزة عــن مبنى 
الســرايا وتاريــخ انشــائه 
الــذي يعــود الــى الفتــرة 
العثمانيــة والمراحل التي 
مــرت فيها خــالل الفترات 

الزمنية المتعاقبة.
يســتمر  ان  المقرر  ومــن 
المعرض اربعة ايام حتى 
الساعة السادسة من مساء 

الخميس المقبل.
وكان الوفد التركي التقى 
رئيس واعضــاء المجلس 
طولكرم  لبلديــة  البلــدي 
وزاروا برفقة الوفد التركي 
القصــر  مشــروع  مبنــى 
الثقافي قيد االنشــاء في 

محافظة طولكرم.


