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محافظة القدس تعلن عن ارقام الطوارئ 
ألهالي القدس استعدادا لألحوال الجوية القادمة 

القدس المحتلة - الحياة الجديدة - أهاب محافظ القدس عدنان غيث، بالمواطنين االستعداد 
الجيد لالحوال الجوية القادمة في ظل تنبؤات االرصاد الجوية الفلســطينية لأليام القادمة 

والمنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المنطقة اعتبارا من مساء اليوم.
جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماعا للجنة الطوارئ العليا بالمحافظة للتأكيد على جهوزية اللجنة 

بالتعامل مع االحوال الجوية المتوقعة.
 واطلع المحافظ على استعدادات الدفاع المدني الفلسطيني في المحافظة، واصدر تعليماته 
بفتح غرف الطوارئ في المحافظة اعتبارا من صباح اليوم على مدار 24 ساعة حتى انتهاء 

المنخفض.
وفي الشأن ذاته اعلنت محافظة القدس عن ارقام غرفة الطوارئ المركزية في المحافظة 

وهي كالتالي: 
منطقة وسط المحافظة (مكتب قلنديا): محمد عودة 0562800733 

منطقة شمال غرب القدس (مكتب بدو): محمد الطري 0594555005 
منطقة جنوب شرق القدس (مكتب العيزرية): اماني قريع 0562800709

مقر المحافظة الرئيسي / الرام: احمد عليان 0562800757 
مقر المحافظة الرئيسي /الرام: محمد حديدون 0562800710
مقر المحافظة الرئيسي / الرام: يزن ابو هالل 0562800742

«العربية األمريكية» تنظم لقاء اكاديميا بحضور عريقات 
جنيــن - الحياة الجديدة - نظمت كلية الدراســات 
العليا في الجامعة العربية األمريكية لقاء أكاديميا 
بين طلبة الماجســتير في برنامــج حل الصراعات 
فــي الجامعــة العربيــة األمريكيــة، وطلبــة كلية 
تحليل وحل النزاعات في جامعة جورج ماسون من 
فيرجينيا واشنطن من درجات الدكتوراة والماجستير 
والبكالوريــوس، بهدف تعزيز العالقــات والتعاون 
األكاديمــي بيــن الجامعتين، وتبــادل الخبرات بين 

الطلبة.
وأشــارت نائب رئيس الجامعــة العربية األمريكية 
للعالقــات الدوليــة الدكتورة دالل عريقــات الى أن 
الجامعة بصدد بناء تعاون مع جامعة جورج ماسون 
على المســتوى األكاديمي، مبينة أن األخيرة تعتبر 
مدرســة رائدة في مجال تحليل وحــل الصراعات، 
موضحــة أن الجامعــة العربيــة األمريكية وضمن 
سياستها واستراتيجتها تقوم بتجسير وبناء عالقات 
أكاديميــة دوليــة تجمــع طلبــة الجامعــة العربية 
األميركية وكوادرها األكاديمية واإلدارية مع جامعات 
دوليــة في تخصصــات مختلفــة، إلثــراء التجربة 

األكاديمية الفلسطينية من خالل تجارب دولية. 
بدأ اللقــاء األكاديمــي بمحاضرة ألقتهــا الدكتورة 
شــامل  بشــكل  خاللهــا  عرضــت  عريقــات  دالل 
التداعيــات السياســي والوضــع بشــكل عــام في 
المنطقــة، والــدور األميركــي في قضيــة الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي، ومن ثم تم تقسيم الطلبة 
«الفلسطينيين واألميركيين» إلى مجموعات عمل 
قام الطلبة خاللها بطرح مواضيع ونقاش حول دور 
الطــرف الثالث في المفاوضــات، وتطبيق النظرية 
علــى أرض الواقــع بدراســة الــدور األميركي في 

المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.
واســتضاف الطالب أمين سر اللجنة التنفيذية في 
منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات 

وشارك الطلبة بتجربته التفاوضية من خالل تنفيذ 
تدريب حول مهــارات وعناصر التفاوض، والتركيز 
على مقارنة ســلوكيات التفاوض ما بين الشعوب، 
وماهية السلوك التفاوضي اإلنساني بشكل عام، 
مع األخذ بعين االعتبار مدرســة هارفرد للتفاوض 

والمدرسة اإلسالمية للتفاوض من وجهة نظره.
وجاء اللقــاء التدريبي ضمن اللقاء األكاديمي الذي 
جمع بين طلبة الماجستير في برنامج حل الصراعات 
فــي الجامعــة العربيــة األميركية وجامعــة جورج 
ماسون بهدف نقل الخبرات بين الطرفين من الطلبة 

وتعزيز التعاون بين الجامعتين.
وفي نهاية اللقاء أجاب الدكتور عريقات على أسئلة 
واستفسارات الطلبة من الجامعتين، ودار نقاش من 
وحــي تجربته في التحديات التي واجهت المفاوض 

الفلسطيني. 
تــال التدريب لقاء جمع بين رئيس الجامعة العربية 
األمريكية األســتاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، 
وأمين ســر اللجنة التنفيذية فــي منظمة التحرير 
الفلســطينية الدكتور صائــب عريقات، حيث رحب 
األستاذ الدكتور أبو زهري بالضيف، وقدم له شرحا 
وافيا عن الجامعة بشكل عام وكلية الدراسات العليا 
بشــكل خاص، وأبرز التخصصات التي استحدثتها 
الجامعة مؤخرا في درجات الدكتوراة والماجســتير 

والبكالوريوس.
وخالل اللقاء قام رئيس الجامعة األســتاذ الدكتور 
أبو زهري بتكريم كل من الدكتور صائب عريقات، 
والمحاضــرة في كليــة تحليل وحــل النزاعات في 

جامعة جورج ماسون الدكتور فاخرة هالون. 

خالل مهرجان االنطالقة في نابلس 

العالول: ال انتخابات دون أن يقترع 
المقدسي في شارع صالح الدين

نابلــس - الحياة الجديدة - بشــار دراغمة - 
أحيت جماهير محافظة نابلس أمس الذكرى 
55 النطالق حركة فتح والثورة الفلسطينية، 
وبــدأت الفعاليــات بمســيرة جابت عــددا من 
شــوارع مدينــة نابلــس، وصوال إلــى ميدان 
الشــهداء وســط المدينة حيث نظم مهرجان 

جماهيري.
وتحــدث خــالل المهرجــان محافــظ نابلــس 
إبراهيم رمضان ممثــال عن الرئيس محمود 
عبــاس، الذي نقــل تحيات الرئيــس محمود 
عبــاس لجمــوع المشــاركين فــي مهرجــان 
االنطالقة، مؤكدا أن هذه المناسبة تأتي في 
ظل ازدياد معاناة األسرى في سجون االحتالل 
وتواصل ارتقاء الشهداء مع إمعان االحتالل في 

جرائمه ضد أبناء شعبنا.
وقــال اللواء رمضان إن إحياء الذكرى القادمة 
قد يكون مختلفا عــن الطريقة التي يتم بها 
اليــوم احياء الذكرى، مضيفــا «مقبلون على 
مرحلة يجب علينا االستعداد لها والحذر منها، 
وال يجب أن أن نعتبر من غيرنا، بل على غيرنا 

أن يعتبروا منا».
من جهته تحدث نائب رئيس حركة فتح محمود 
العالول، مؤكدا أن الثورة التي سماها البعض 
ثورة المستحيل اســتمرت، وستتواصل حتى 

يحصل شعبنا على حريته واستقالله. 
وقال العالــول «55 عاما من األلــم والمعاناة 
والتضحيــات، لكنهــا هي 55 عامــا أيضا من 
االنتصــارات والصمود والثبات في كل موقع، 
فهذه فتح التي أعادت الروح إلى األمة بعد أن 
فقدتها فــي هزيمة 67 فصنعت فتح انتصار 

الكرامة إلعادة الروح لألمة العربية».

الجميــع  يفاجــئ  شــعبنا  أن  العالــول  وأكــد 
فيحمي األقصــى في القدس، ويحمي الحرم 
اإلبراهيمــي في الخليــل، ورأينا شــعبنا في 
غزة وهو يخــرج بمئات اآلالف هاتفا من أجل 
فلســطين متمســكا بها وبقيادة الرئيس أبو 

مازن، ففتح ستظل حاضرة في كل موقع.
وأضاف العالول «هنــاك ضغوط نتعرض لها 
جميعا من أجــل تطويعنا ودفعنا للتنازل عن 
حقوقنا لكن لن ينجحوا في ذلك، فنحن نقود 
حركــة لهــا عالقــة بالتواصل مــع كل الناس 
لنعود من جديد في حالة من التماسك والوحدة 
للتصدي لكل هــؤالء األعداء الذين يصنعون 
المؤامرات على شعبنا، فأرضنا لنا، متمسكون 

بها ومصرون على تحريرها».
وقال العالــول «بذلنا جهــدا كبيرا من أجل 
اســتعادة الوحدة ولم نوفق فاخترنا سياقا 
جديــدا بالذهــاب إلــى الشــعب وصنــدوق 
االقتــراع الختيــار من يشــاء، لكن بوضوح 
االنتخابــات فــي غــزة والضفــة والقــدس 
والمواطن المقدســي ســينتخب في شارع 
القدس واألقصى وكنيسة القيامة، ال يمكن 
أن نســمح ألحــد بــأن يتماها مع مــا يريده 
ترامــب بشــأن القدس، فالمدينــة المحتلة 

ستكون حتما جزءا من هذه العملية».
وأكــد العالــول أن الحديــث عــن االنتصارات 
واإلنجازات ال يعني عدم وجود إخفاقات، فهناك 
من تاهت بوصلته وهذا لن يتم الســماح به، 
مؤكدا أن الثورة تســتمر ال محالة، وأن العهد 
للشــهداء واألســرى أنه مقابل ثمن المعاناة 
ال يمكن إال أن نقبل اال بالحرية واالســتقالل 

وحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة».

عشراوي تطلع وفدا طالبيا 
من كلية بوسطن على التطورات

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - اســتقبلت عضو 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحريــر د. حنان 
عشراوي، أمس، وفدا طالبيا أميركيا من كلية 
بوسطن يدرسون العالقات الدولية والدراسات 
الشرق اوسطية في مقر المنظمة برام اهللا.

وقدمت عشــراوي بداية اللقاء، تقييماً شامالً 
ألحدث المســتجدات علــى األرض، وتطرقت 
وإجراءاتهــا  األميركيــة  اإلدارة  لممارســات 
الداعمة لالحتــالل، واتخاذها خطوات منافية 
للقانــون الدولي وقرارات الشــرعية الدولية، 
وتهديدها للمنطقــة برمتها ومحاوالت جرها 
نحــو المزيد من الفوضــى والعنف وتداعيات 

ذلك وآثاره غير المسؤولة على العالم أجمع.
ولفتــت الى الصعــود غير المنطقــي لليمين 
المتطرف في العالم وانتشار القوى التي تسير 
بمنطقها الشعبوي والفاشي والعنصري الذي 
يقوم باألســاس على خرق القانــون الدولي 
وإضعــاف المنظومة األممية، ولفتت في هذا 
الســياق إلى أهمية العمــل الجمعي لمواجهة 

هذا الخطر الذي يهدد النظام العالمي برمته.
كمــا اســتعرضت النهــج اإلســرائيلي القائم 
على ســرقة األرض والموارد والمقدرات عبر 
التوسع االســتيطاني االستعماري، ومواصلة 
اقتطاع أموال المقاصة الفلســطينية وحصار 
قطاع غزة ومحاوالت عزل القدس واالستمرار 
فــي تهويدها وسياســات الضــم المتصاعدة 
وخصوصا فــي منطقة األغــوار، هذا إضافة 
إلــى اعتدائها المتعمد علــى دول الجوار دون 
محاسبة وال مساءلة مما دفعها للتمادي على 

جميع المستويات تحت ذريعة حماية أمنها.
وتطرقــت خــالل اللقــاء أيضــا إلــى الوضــع 
الفلســطيني الداخلي بما في ذلك المساعي 
الجــادة إلجــراء االنتخابــات وتجديــد النظام 
السياســي وتعزيز إدماج الشباب والنساء في 
الحياة السياسية ومواقع صنع القرار، مشيرة 
في هذا الســياق الــى العقبــات التي تضعها 
إســرائيل فــي وجــه إجرائهــا وخصوصا في 

القدس المحتلة.

«القدس المفتوحة» والشبكة الدولية تبحثان تنفيذ 
مشروع «تطوير أداء األخصائيين االجتماعيين في نابلس»

رام اهللا – الحيــاة الجديــدة 
جامعــة  مــن  وفــد  بحــث   -
القدس المفتوحة، والشبكة 
ودعــم  للشــباب  الدوليــة 
المســاواة االجتماعيــة فــي 
المناطق المهمشة، مع بلدية 
نابلس وعدد من مؤسساتها 
تنفيــذ مشــروع تطوير أداء 
االجتماعييــن  األخصائييــن 

في المدينة.

رئيــس  مســاعد  وقــدم   
العالقات  لشــؤون  الجامعــة 
العامــة والدوليــة واإلعــالم 
عمــاد الهودلي شــرحاً حول 
تعــاون «القدس المفتوحة» 
والشــبكة الدولية للشــباب، 
ولمحة عــن المؤتمر الدولي 
حول «دور الخدمة االجتماعية 

في العمل مع الشباب.
ومــن جانبها، قدمــت ممثل 

للشــباب  الدوليــة  الشــبكة 
جويل بورديه شرحاً مفصالً 
حول الشــبكة الدولية، التي 
تضم في عضويتها 9 دول، 
ومقرهــا  فلســطين  منهــا 
فرنسا، وتقدم خدماتها منذ 
15 عامــاً، وشــددت على أن 
أولى أولويات الشبكة تتركز 
حول الشــباب فــي المناطق 

المهمشة واألقل حظاً.

د. مجدالني يهنئ الطوائف المسيحية الشرقية بعيد الميالد المجيد
رام اهللا– الحياة الجديدة- تقدم األمين 
العــام لجبهة النضال الشــعبي أحمد 
مجدالنــي بالتهنئة ألبنــاء الطوائف 
المســيحية وفــق التقويم الشــرقي 
المحتفليــن بعيــد الميــالد المجيــد، 
مشيرا الى أن االعياد فرصة للتسامح 
والمحبة واإلخاء والتوحد خلف مصالح 

الشــعب، وأن التناقض الرئيسي مع 
االحتالل الذي يعتدي على المقدسات 

االسالمية والمسيحية.
لعاصمــة  ا أن  مجدالنــي  كــد  أ و
الفلســطينية مدينة القدس ستبقى 
رمزا للتعايش والمحبة والسالم، رغما 
عــن االحتالل الذي يحــاول قتل روح 

الحياة فيها باالســتيطان واالجراءات 
عن  ورغمــا  والفاشــية،  العنصريــة 
اعالن ترامــب شــريك االحتالل، بل 
إن ارادة وصمــود الشــعب مســلمين 
ومسيحيين ستنتصر على االحتالل.

وأعرب مجدالني عن أمله بأن يحتفل 
الشــعب الفلســطيني بعيــد الميالد 

القادم، وقد تحققت آماله وتطلعاته 
واالســتقالل، وإقامة دولته  بالحرية 
المستقلة وعاصمتها القدس، لتكون 
القدس ومقدســاتها مفتوحة لجميع 
المؤمنين وأتباع الديانات الســماوية 
ليمارســوا شــعائرهم الدينيــة بكل 

حرية وأمان.

كريم يونس 38 عاما في األسر.. أنهك الجسد وبقيت العزيمة
رام اهللا- وفا- «تغيرت مالمحه، وغزا الشيب رأسه، 
وازدادت تجاعيــد وجهه، وما النت له عزيمة، ولم 
يتغيــر ثباته وصمــوده وإيمانه بعدالــة القضية 
الفلسطينية»، هكذا وصف نديم يونس شقيقه 
عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عميد األسرى 

الفلسطينيين األسير كريم يونس.
في مثل هذا اليوم، الســادس مــن كانون الثاني 
عام 1983، وقع كريم يونس من قرية عارة داخل 
أراضي الـ 48، في األســر، وهو بذلك أقدم أســير 
في العالم وفي ســجون االحتــالل، يليه ابن عمه 
القيادي في حركة «فتح» ماهر يونس، واألســير 

نائل البرغوثي.
«أزوره بيــن الفترة واألخــرى، أي بمعدل مرة كل 
شهر. كنت في السابق أزوره برفقة والدتي، لكن 
مؤخرا لم تقو على الزيارة نظرا لوضعها الصحي. 
لم يعد ذلك الشــاب الذي كنا نــزوره قبل أعوام، 
وكلما أعود من زيارته أمسك صورته أيام الشباب 

وأقارنها بما رأيته حديثًا»، يقول نديم.
ويضيــف: «عندما جاء للغرفــة التي كنت أنتظره 
فيها، كان يمشــى بطريقة غير طبيعية، ويعاني 
مــن آالم في قدميــه، وظهره، ويتعبــه الوقوف، 
ويذهــب بين الفتــرة واألخرى لتلقــي العالج في 
عيادة ســجن بئر الســبع، إال انه يعود منهكا أكثر 
في كل مرة، بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها 

في «البوسطة».
ويقــول: «في آخر زيارة أخبرني أنه لن يعود مرة 
أخرى للعالج، وأن البقاء في الســجن أرحم بكثير 

من الذهاب إلى ذلك المستشفى بـ»البوسطة».
ويضيف: «تغيرت الحياة على مدار 38 عاما وتبدلت، 
10 رؤساء تغيروا في الواليات المتحدة األميركية، 
وتغيرت العملة في اسرائيل مرتين، وسقط سور 
برلين، وتحررت دول في شــرق آسيا. تغير العالم، 

وما يزال كريم داخل سجون االحتالل».
«هنــاك إجماع مــن كل الفصائل واألســرى على 
كريم، فكل من يعرفه يدرك كم هو قوي وصلب 
االرادة رغم كل تلك األعوام، يفرض احترامه على 

الجميع» يتابع نديم.
«فــي إضــراب الكرامــة عــام 2017، كان كريــم 
مهندس االضراب مع عضو اللجنة المركزية لحركة 

«فتح» مروان البرغوثي، واســتمر إضرابهما لـ41 
يوما، وصمدا رغم تقدمهما في العمر كما الشبان، 
واســتطاعا تحقيق مطالبهم في تحسين ظروف 

السجن، والزيارات، وغيرها»، يشير نديم.
ويضيــف: «رغــم كل ذلــك، يؤمن كريــم أنه قد 
يتحرر في أية لحظة، ودائما يخبرني بأنه يخطط 

لمستقبله، الكل ينتظر لحظة اإلفراج عنه».
وكان مــن المفترض أن تفرج ســلطات االحتالل 
عن األســير يونس ضمــن الدفعــة الرابعة وفق 
التفاهمــات التي أبرمها الرئيــس محمود عباس 
مع الجانب اإلســرائيلي عام 2013، والتي تقضي 
باإلفراج عن كافة األسرى القدامى المعتقلين قبل 

اتفاقات أوسلو، لكنها تنصلت من ذلك.   
القيــادة، وعلى رأســها الرئيس محمــود عباس، 
يؤكدون باســتمرار أن قضية األسرى من الثوابت 
الوطنية، وانه ال سالم دون االفراج عنهم جميعا.

فــي المقابل، حكومة االحتالل ال تدخر جهدا في 
محاربة االسرى، من خالل سن قوانين وتشريعات 
عنصرية في الكنيســت للتضييق عليهم، وصوال 

إلى المطالبة بإعدامهم.
آخــر هــذه االجــراءات، اقتطاع قيمــة مخصصات 
الشــهداء واألســرى من أموال عائــدات الضرائب 
الفلســطينية، وهــو مــا قوبل برفــض الرئيس 
محمــود عباس، الذي أكد مرارا وتكرارا أن قضية 
األســرى تحتــل االولوية لــدى القيــادة، «لو بقي 
لدينا قرش واحد سنصرفه على عائالت الشهداء 

واألسرى».

محافظ طولكرم يلتقي رئيس البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات 
طولكرم - الحياة الجديدة - مراد ياســين - اجتمع 
محافظ طولكرم عصام أبو بكر في دار المحافظة 
مــع رئيــس البرنامج الوطني لمكافحــة المخدرات 
ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية اللواء يوسف 
عزريــل والوفد المرافق له من البرنامج، وبحضور 
الشركاء والجهات المختصة ذات العالقة، وذلك في 
إطــار توحيد الجهود لمكافحــة المخدرات ومواجهة 

هذه اآلفة. 
وأكد أبــو بكر أهمية ما يقوم به البرنامج الوطني 
لمكافحــة المخــدرات، لمحاربــة هــذه اآلفــة التي 
تســتهدف مجتمعنــا، مشــيراً إلى ضــرورة تكثيف 

التعاون والعمل المشترك. 
وشــدد المحافظ على أهمية المضــي قدماً بإتباع 
منهجية التوعيــة المجتمعية واالنخــراط مع كافة 
الفئات، لمواجهة هذه الحاالت وغيرها من التحديات 
التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني، مع إشراك 
كافــة الجهــات مــن الصحــة والتربيــة والتعليــم، 
والتنميــة االجتماعيــة، واألوقــاف، والزراعة، ومع 
التأكيد على دور إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة 
وجهود المؤسســة األمنية، والجهات المختصة ذات 
العالقة بهدف الوصول إلى نتائج من شأنها محاربة 
المروجين والمتعاطين، مع إتباع اإلجراءات القانونية 

لمنع هذه الظاهرة والتغلب عليها. 
من جانبه أشــاد اللواء عزريل بتعاون المحافظ أبو 
بكر، مقدماً شــرحاً عن البرنامج والمســاعي التي 
يقوم بها من خالل التعاون مع الشــركاء، وتشكيل 

لجان على مستوى المحافظات برئاسة المحافظين 
لتوحيــد الجهود بهــذا المجــال، ولمواجهة مروجي 
المخدرات وإيجاد العالج المناســب من خالل مراكز 
لمعالجــة المدمنين وغيرها من الخطوات التي من 
شــأنها الحد مــن خطــر المخــدرات وتأثيرها على 

مجتمعنا. 
وتابع: «مشكلة المخدرات في فلسطين، والتي تهدد 

كافة أفراد المجتمــع، وهناك أرقام وإحصاءات عن 
المتعاطين، باإلضافة للمساعي المبذولة لمحاربة 
هــذه الظاهرة، وهناك عقبات وإشــكاالت تعترض 
العمل لمواجهة مروجي المخدرات، ومنها ما يقوم 
به االحتالل من تسهيل لدخول المخدرات ومروجيها 
إلــى أرضنا الفلســطينية، باإلضافة إلى إشــكاالت 
أخرى يجري العمل على التغلب عليها ومواجهتها». 


