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القدس: مؤسسة األميرة بسمة تفتتح القسم 
الخاص بتأهيل األطفال مرضى التوحد

القدس - "وفا": افتتحت مؤسسة األميرة بسمة لألطفال 
ذوي اإلعاق���ة بالق���دس المحتل���ة، ومؤسس���ة دياكونيا، 
واالتح���اد األوروبي، أمس، قس���م تأهيل وع���اج األطفال 

الذين يعانون من مرض التوحد.
وخ���ال حفل االفتتاح، قال ممثل االتحاد األوروبي، جون 
جات راتر: إن هذا المش���روع طموح ألنه يقوم بتأس���يس 
مركز متميز في مجال التوحد، كما يقوم بتوفير الخدمات 
لألطفال المصابين بالتوحد وعائاتهم، ليس فقط ألهالي 
القدس الشرقية بل أيضًا لسكان الضفة الغربية، وأضاف 
إنه: "بهذا الح���دث اليوم، نقول إنه ال يح���ق التعامل مع 
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة على أنهم )مادة( للش���فقة، بل 
أش���خاص لهم حقوق وقادرون عل���ى المطالبة بحقوقهم 

ويحق لهم الوصول للفرص نفسها".
وس���يعمل القسم الذي تم إنشاؤه على معالجة وتأهيل 
وتعليم أطفال القدس الش���رقية والضفة الغربية الذين 
يعانون من مرض التوحد وذويه���م. لقد تمت إعادة بناء 

هذا القس���م وتجهيزه بأفض���ل المع���دات، إذ تم إعداد 
الغرفة الحس���ية، وغرفتين للعاج، وصف دراسي وساحة 
للع���ب. كما تم التدريب محليًا ودولي���ًا على طرق معالجة 
وتأهيل أطفال التوحد لواحد وعشرين شخصًا من مؤسسة 
األميرة بس���مة من ذوي االختص���اص في العاج الطبيعي 

والعاج الوظيفي واألطباء ومعلمي التربية الخاصة.
كما سيعمل المشروع على نقل المعرفة بأساليب العاج 
والتأهيل بمرض التوحد لخمسة مراكز تأهيل في الضفة 

الغربية من خال تدريب اثنين وثاثين فني عاج.
من جهته���ا، قال���ت بتي الدجان���ي، في كلم���ة إلدارة 
مؤسسة األميرة بسمة: "إن هناك حاجة ماسة إلنشاء هذا 
القس���م في مدينة القدس، حيث يتم تش���خيص مرض 
التوحد في المدينة، ولكن لألسف ال تتوافر خدمات عاج 
وتأهيل كافية للمصابين به من أطفال القدس، كما يحبذ 
أن يتم التدريب باس���تخدام لغة اآلباء واألمهات نفسها 

وهذا ما نقوم به حاليًا".  

البرغوثي تبحث في نابلس
 إنعاش الواقع الثقافي

نابلس - "األيام": أكدت وزيرة الثقافة س���هام البرغوثي 
ض���رورة التعاون والتواصل مع البلدي���ات؛ كونها صاحبة 
االتصال الدائ���م والمتواصل مع المواطنين، باإلضافة إلى 
ضرورة اإلش���راف على الخطة التنموية الثقافية وجعلها 
أكث���ر انفتاح���ًا، والعمل عل���ى صيانة الت���راث الحضاري 
والثقافي الفلس���طيني وجعله أكثر ق���درة على الوقوف 
أم���ام التحديات والص���راع الثقافي األزلي م���ع االحتال 

اإلسرائيلي.
جاء ذلك خ���ال لقائها رئيس بلدي���ة نابلس المحامي 

غسان وليد الشكعة في مكتبه، أمس.
وأك���دت البرغوثي ض���رورة االس���تمرار في نش���اطات 
المجلس االستش���اري الثقافي في نابل���س والذي كان له 
األثر الواضح في رفد الحرك���ة الثقافية وتنفيذه العديد 

من النشاطات والفعاليات المميزة في المدينة.
وض���م الوفد حمد الل���ه عفانة مدير مكت���ب الوزارة في 
نابل���س، وعددًا من أعضاء المجلس االستش���اري الثقافي 
وال���ذي يضم ف���ي عضويت���ه مجموعة من المؤسس���ات 

الثقافية والرسمية في المدينة.
ب���دوره أكد الش���كعة اهتمام البلدي���ة الدائم بالحركة 
الثقافية العامة في نابلس ودعمها مش���روع إقامة مركز 
ثقاف���ي متكام���ل يحت���وي على ع���دد م���ن المرافق مثل 
مس���رح وس���ينما وقاعات متعددة األغراض لخدمة كافة 

المؤسسات والجمعيات الثقافية في منطقة الشمال.
وبين الشكعة أن اهتمامه بالمشهد الثقافي النابلسي 
���ى من خ���ال اختيار عدد م���ن الطاقات الش���ابة في 

ّ
تجل

تش���كيل المجلس البل���دي المنتخب حديث���ًا، األمر الذي 
س���يكون له أكبر األثر في إحداث نقل���ة نوعية في مجال 

الثقافة ومشاريعها المختلفة في المستقبل.
وأضاف الشكعة: إن البلدية تعمل على دراسة عدد من 
المشاريع التي من شأنها رفع المستوى الثقافي والوعي 
العام ل���دى طاب المدارس من مختل���ف الفئات العمرية 
وذلك من خال االس���تفادة من مباني المدارس وقاعاتها 
وماعبه���ا ف���ي تنفيذ ع���دد م���ن النش���اطات الثقافية 

والرياضية بعد فترة الدوام الرسمي.

البرغوثي والشكعة لدى لقائهما، أمس.

ضمن نشر مفهوم الطاقة المتجددة في فلسطين

االستعداد إلطالق مشروع إلنتاج طاقة 
الرياح في "المستشفى األهلي" بالخليل

الخليل - "األيام": انتهى المستشفى األهلي في الخليل من 
مرحلة التخطيط الس����تخدام طاقة الرياح لتغطية نحو 40% من 

احتياجاته من الطاقة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع طاقة الرياح المتكاملة للمستشفى، 
والممول من االتحاد األوروبي بنسبة 80% من التكلفة االجمالية 
للمشروع والتي تصل قيمته الى 1.6 مليون يورو، وبالشراكة مع 
جامع����ة توينتي في هولندا، وذلك بجهود مجموعة من الخبراء 
المحليي����ن والدوليين والذين يمثلون كا م����ن جامعة النجاح، 
جامعة بوليتيكنيك، باالضافة الى مختصين في شركة كهرباء 

الخليل وسلطة الطاقة والبيئة.
ومن المتوقع أن تبدأ عملي����ة تركيب توربينات الرياح قريبًا، 

والتي يصل إنتاجها الى 225 كيلو واط من الطاقة. 
يهدف مش����روع طاقة الرياح المتكاملة للمستشفى األهلي 
إلى خفض استهاك المستشفى للطاقة بنسبة 30-40%، الى 
جانب تقليص األضرار التي تتعرض لها المعدات الحساس����ة 

والمكلفة نتيجة النقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
ويسعى المش����روع الى الحد من األضرار البيئية مثل انبعاث 
ثاني أكس����يد الكربون أثناء توليد الطاقة، باالضافة الى تزويد 
المستش����فى بمصدر بديل للطاقة من شأنه أن يكون متكاما 

مع الشبكة القائمة وأنظمة توليد الطاقة.
ويأمل القائمون على المش����روع أن يس����هم في رفع مستوى 
الوع����ي لدى فئات المجتم����ع المحلي وش����ركات توزيع الطاقة 
ومراك����ز الرعاي����ة الصحي����ة والصناعات الكبيرة ح����ول أهمية 
االس����تفادة م����ن الطاق����ة الخض����راء والمس����تدامة. ويتضمن 
المش����روع بناء قدرات الموظفين في المستش����فى في المجال 

التقني وإدارة الطاقة.
وأوض����ح المهن����دس محمد التميم����ي، كبير المهندس����ين 
المس����ؤول عن مش����روع طاقة الرياح في المستشفى؛ أن نظام 
الرياح س����يعمل على توفير 330 ميغاواط من الكهرباء سنويا 
للمستش����فى ف����ي حي����ن أن نظام توفي����ر الطاقة الشمس����ية 
الحرارية س����يعمل على توفير 100،000 لتر من وقود الس����والر 

سنويا على المستشفى.
وأكد التميمي أن إنجاز المش����روع سُيسِهم في توفير نصف 
كمية ما يتم استهاكه سنويًا للمستشفى من السوالر والذي 
يص����ل إل����ى 200،000 لتر، وذل����ك من خال اس����تخدام الطاقة 

المتجدد.
ويتوق����ع التميمي أن تكون توربينات الري����اح قائمة وعاملة 
قب����ل نهاية عام 2012، كي تمّد المستش����فى بالكهرباء وتوفر 
35% من نفقات المستش����فى الجارية على الطاقة، سواء كانت 

باستخدام الكهرباء أو الوقود. 
وبّين التميمي أّن فكرة المشروع انبثقت في عام 2001 حينما 
تدهور الوضع األمني في الضفة الغربية وذلك بعد مرور بضعة 

أشهر على اندالع االنتفاضة الثانية، وتوجب على العاملين في 
المستشفى التفكير بوسائل للتعامل مع التحديات الجديدة، 
����ل بالنقص في الطاقة والوق����ود وغياب امدادات 

ّ
والتي تتمث
األكسجين.

وباش���ر فريق بقيادة التميمي بوضع خطة ش���املة لخلق 
موارد بديلة للمستشفى، كان من ضمنها: حفر بئر لتخزين 
المي���اه، وتنفيذ مش���روع إلنتاج األكس���جين الازم لجميع 
مرافق المستشفى بما في ذلك غرف العمليات، وبناء خزان 
كبير س���عته تصل 50،000 لتر م���ن الوقود الازم لمولدات 
الطاق���ة واآلالت األخرى، باإلضافة إلى التفكير باس���تخدام 
طاقة الرياح، واستغال الطاقة الشمسية من خال تحويلها 
إل���ى كهرباء يتم تخزينها أثناء النهار واس���تخدامها في 

الليل.
وتولت جامعة توينتي الهولندية بصفتها الشريك األوروبي 
في المش����روع مهمة المس����اعدة في تصميم وإجراء التدريب 
التقن����ي واإلداري عل����ى مختلف المواضي����ع المتعلقة بالطاقة 
بهدف بناء قدرات الموظفين في مجال الطاقة، وجاء المتدربون 
من مختلف المؤسس����ات المحلية ذات العاقة بتقنيات الطاقة 

النظيفة كالجامعات والبلديات والمنظمات غير الحكومية.
وأوفد القائمون على المش����روع مهندس����ين اثنين لدراس����ة 
المس����ائل المتعلقة بالطاقة في جامع����ة توينتي في هولندا، 

وحصل كل منهما على درجة الماجستير. 
بدوره أوضح الدكتور رضوان طهبوب من جامعة البوليتكنيك 
أنه تم إنش����اء محطات في جميع أنحاء الضفة الغربية لقياس 
سرعة وقوة الرياح من أجل اتخاذ قرار بشأن المناطق المناسبة 

لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ويق����در اس����تهاك الطاقة ف����ي الضفة الغربي����ة بنحو 600 
ميغاوات، وتملك س����لطة الطاقة والبيئة في السلطة الوطنية 
خط����ة لتوليد ما ال يقل عن 15 ميغ����اوات من الكهرباء من طاقة 
الرياح بحلول عام 2020. وتعود بدايات فكرة الطاقة المتجددة 
في فلس����طين إلى عام 1980، حين كانت النساء الفلسطينيات 
يحضرن م����ن القرى النائية إلى المدينة من أجل إعادة ش����حن 
خاي����ا جافة )بطاري����ات( والعودة بها إلى منازلهن لتش����غيل 

جهاز التلفاز ومصابيح اإلنارة الطارئة.
ُيذكر أن مش����روع إنتاج طاقة الرياح المتكامل للمستش����فى 
األهل����ي والذي يتواجد على قمة أعلى تل����ة في الخليل ويقدم 
خدماته ألكثر من600,000 فلسطيني؛ ُيعتبر مشروعًا تجريبيًا 
يهدف إلى نش����ر مفهوم الطاقة المتجددة ف����ي جميع أنحاء 
فلسطين، ويضم المشروع خمس ورشات عمل ُصممت من أجل 
زي����ادة الوعي المجتمعي في مجال الطاقة المتجددة والقضايا 
نجزت ورشتان إلى اآلن، وسيواصل القائمون على 

ُ
البيئية، وقد أ

المشروع تنفيذ الورش في المستقبل القريب.

بيت لحم : كلية فلسطين الجامعية 
تشارك بمؤتمر علمي دولي في موسكو

بيت لحم - "األيام": ش���ارك رئيس كلية فلسطين األهلية الجامعية د. غسان 
أبو حجلة، في المؤتمر العلمي الدولي الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، 
تحت عنوان "القيم والمصالح في المجتمع الحديث" بناء على دعوة من جامعة 
التجارة واالقتصاد الروسية الحكومية، ممثلة برئيسها البروفيسور سيرجيي 

بابرين.
وحضر المؤتمر وفود من أميركا وايطاليا وأوكرانيا وكازاخستان ودول روسيا 
االتحادية، ومن منطقة البلقان، باإلضافة إلى كلية فلسطين األهلية الجامعية. 
وتأتي هذه المشاركة ضمن اتفاقية تعاون تم توقيعها في العام المنصرم 
مع جامعة التجارة واالقتصاد الروس���ية الحكومية، وفلسطين الجامعية، حيث 
تم توجيه دعوة رئيس الكلية د. أبو حجلة للحضور وتقديم ورقة بحثية بعنوان 
"القيم الروحية واألخاقية في تحسين األمن المادي واالجتماعي للمواطنين".

ون���وه د. أبو حجلة الى أن مش���اركة الجامعة في المؤتم���ر، تهدف إلى إقامة 
جس���ور العاق���ات الفكرية واالجتماعي���ة واالقتصادية، وإل���ى معالجة بعض 

القضايا العامة مثل تحسين األمن المادي واالجتماعي للمواطنين.
وتطرق د. أبو حجلة إلى الصعوبات والمش���اكل الت���ي تعترض عملية البناء 
والتطور في األراضي الفلس���طينية المحتلة، وخاصة مش���اكل طلبة الجامعات 

والبحث في السبل التي ربما تؤدي إلى حل هذه المصاعب. 
وأضاف: "إن التح���دي الذي يواجهنا لتطوير نظام إنس���اني عالمي يتصف 
بالش���مول هو تحٍد ليس بالس���هل، فلهذا الزمان الذي نعيشه تحدياته، وإن 
الوضع في بادنا يدعو للقلق البالغ، فإلى جانب سياس���ة االحتال التعسفية، 
هن���اك الكثير م���ن األزمات التي ال تحص���ى وال تعد، فالناس يعيش���ون أزمة 
اقتصادية صعبة ما انعكس سلبًا على طلبة الجامعات، جعلتهم يدفعون ثمنًا 

باهظًا من حياتهم التعليمية لتأثيرها على الرسوم الجامعية، وأعبائها".

أبو حجلة يلقي كلمته في المؤتمر.

طوباس: الشرطة تطلق المرحلة الثانية من 
محاضرات التوعية األمنية لطلبة المدارس

طوباس – "األي�ام": أطلقت ش���رطة محافظة طوباس بالتعاون 
مدارس وكال���ة الغوث، أم���س، المرحلة الثانية م���ن محاضرات 

التوعية االمنية للطلبة في مخيم الفارعة بالمحافظة.
وذكرت إدارة العاقات العامة واإلعام في الش���رطة أن تنظيم 
المحاضرات يندرج ضمن  الخطة التي وضعتها مديرية ش���رطة 
طوباس، للتواصل مع كافة المؤسس���ات، وم���ن ضمنها  التربية 
والتعلي���م ف���ي وكالة الغ���وث، بهدف نش���ر ثقاف���ة القانون 
ورف���ع الوعي األمني ل���دى الطلبة بمختل���ف مراحلهم العمرية 
والدراس���ية، لما تش���كله هذه المحاضرات وبرام���ج التوعية من 
صقل للسلوكيات اإليجابية للطلبة و االبتعاد عن كل ما من شأنه 

اإلخال باألمن والنظام، وتعزيز مبدأ األمن واالستقرار.
وأوضح البيان انه س���يتم تنظيم محاض���رات بمواضع المرور 
والسياحة واآلثار وحماية األس���رة واألحداث والعاقات العامة، 

إضافة إلى تنظيم نشاطات ترفيهية ومسابقات ثقافية.
وأش���ار إلى أن الهدف م���ن المحاضرات تدري���ب الطلبة على 
التمس���ك بالنظ���ام بوج���ه عام ف���ي مختلف نواح���ي حياتهم 
ودراس���تهم، وإح���داث نقلة نوعية ف���ي توثي���ق العاقة بين 
المواطنين والش���رطة وزي���ادة الثقافة األمني���ة وتنمية الحس 
األمني بين أوساط الطاب، كي يتعاملوا بفهم ووعي مع األزمات 

ويتحمل���وا المس���ؤولية، وتنمية الثق���ة والتفاه���م واالحترام 
المتب���ادل بين رجال األمن والمواطنين، وإزالة الحاجز النفس���ي 

بين جهاز الشرطة والمواطن.
وألقى النقيب لؤي وهدان مدير فرع حماية األس���رة بش���رطة 
المحافظة محاضرة لطالبات مدرس���ة الفارعة األساسية األولى، 
حول طبيعة عمل دائرة حماية االس���رة التي تهدف باألس���اس 
إل���ى أس���رة خالية م���ن العنف ضمن مجتمع س���ليم، يس���وده 
األمن االجتماعي والنفس���ي، مس���تعرضا ما تقدمه من خدمات 
للمواطنين، ومشيرا إلى السرية التامة التي تتعامل بها الوحدة 
في القضايا الت���ي تتابعها من خال طاقم متخصص من ضباط 

وعناصر الشرطة.
كما القى الم���ازم اول اياد أبو الرب من إدارة المرور بش���رطة 
المحافظة محاضرة لطالبات مدرس���ة الفارعة األساسية الثانية 
ح���ول التوعية المروري���ة، تضمنت مفهوم الس���امة المرورية 
ومجموع���ة م���ن اإلرش���ادات والتوجيهات ضمن قانون الس���ير 
وأهمي���ة تطبيق���ه، مبينًا األس���باب التي تؤدي إل���ى الحوادث 
المرورية، وكيفية التعامل مع الطرق من قبل الس���ائق والمواطن 
وكيفية عبور الش���ارع، واس���تعرض األخطاء الممارس���ة من قبل 

السائقين والطلبة من عدم إتباع القواعد واألنظمة المرورية.

التقى طلبة متضامنين من الجامعات القبرصية

قراقع يبحث مع الصليب األحمر أوضاع األسرى المضربين والمرضى
رام الل���ه - "األي���ام": بح���ث وزير 
ش���ؤون األسرى عيس���ى قراقع مع 
رئي���س بعث���ة الصلي���ب األحم���ر 
نيكوالس، ومس���اعد منسق شؤون 
زبرييا  الصلي���ب  ف���ي  الحماي���ة 
كونزل���ر، في مق���ر الصلي���ب برام 
الل���ه، أمس مجموعة م���ن القضايا 
واالنته���اكات الت���ي يتعرض لها 

األسرى داخل السجون.
ورك���ز قراق���ع خال اللق���اء على 
أهمية دور اللجنة الدولية للصليب 
في رف���ع االنتهاكات التعس���فية 
بحق األس���رى ومراقبة مدى التزام 
إس���رائيل بالمعايي���ر الدولية في 

تعاملها مع المعتقلين.
اللجنة تقريرا عن  وس���لم قراقع 
أوض���اع األس���رى المضربي���ن عن 
الطع���ام أيمن الش���راونة وس���امر 
العيس���اوي وال���ذي كش���ف مدى 
خط���ورة وضعهم���ا الصح���ي بعد 
إضراب طويل زاد على ال� 120 يوما، 
وتعرضهم للعزل واالعتداء عليهم 

من قبل سجناء جنائيين.
وأوضح قراقع أن أطباء مستشفى 
يمارس���ون  اإلس���رائيلي  الرمل���ة 
المضربي���ن  عل���ى  الضغ���وط 
وال  الع���اج  عل���ى  ويس���اومونهم 
يقومون بدوره���م كأطباء في عاج 
األسرى المضربين ما اضطر األسرى 
إل���ى مقاطع���ة العي���ادة وأهمية 
التدخل من قب���ل الصليب األحمر 
إلنقاذ حياتهم ومنع أي ممارسات 

تؤثر على وضعهم الصحي.
وتن���اول قراق���ع في نقاش���ه مع 
الصلي���ب األحم���ر مجموع���ة م���ن 
ضرورة  وأبرزها  المهم���ة  القضايا 
العمل على نقل االسير محمد التاج 

قراقع لدى لقائه الطلبة القبارصة.

إلى المستشفى  من س���جن هداريم 
التنفس  حي���ث يعاني م���ن ضي���ق 
ومش���اكل ف���ي الرئتي���ن، ويتنفس 
على مدار 24 س���اعة م���ن خال بالون 

لألوكسجين.
وطال���ب قراقع بالعم���ل على توفير 
التعليم والتدريس لألس���رى األشبال 
في سجن عوفر، وحل مشكلة استمرار 
المنع لعدد من أس���رى قطاع غزة من 
الزيارات خاصة المرضى المتواجدين 
في مستشفى سجن الرملة والذين لم 

يزوروا ذويهم منذ سنوات عديدة.
كذلك دعا قراقع للعمل على إغاق 
قسم 31 في سجن النقب الصحراوي 
ال���ذي افتتح بع���د إضراب األس���رى 
األخي���ر، والعمل على حل اس���تمرار 
المن���ع األمني  سياس���ة ما يس���مى 

من الزيارات لع���دد كبير من عائات 
األس���رى ودون أي أس���باب قانوني���ة 

وأخاقية.
بدوره أك���د مندوبو الصليب األحمر 
متابعة  ف���ي  المس���تمرة  جهودهم 
وزيارات األس���رى واالطاع على كافة 
ظروفهم، وأك���دوا أنهم قاموا ب� 300 
زيارة لألس���رى المضربين منذ بداية 
هذا العام وأن الصليب األحمر يعطي 
األولوية للمضربين لمراقبة وضعهم 
الصحي ومدى التزام إدارة الس���جون 
بالمعايير الطبية في التعامل معهم.
التعليم لألش���بال في  أن  وأك���دوا 
س���جن عوفر كان يفترض أن يبدأ في 
ش���هر أيلول الماض���ي وأنهم بصدد 

متابعة ذلك مع إدارة السجون.
من جهتها قالت منس���قة ش���ؤون 

الحماي���ة ف���ي الصلي���ب األحم���ر أن 
المستش���ار  مع  س���يعقد  اجتماع���ا 
خ���ال  الس���جون  إلدارة  القانون���ي 
أس���بوعين وس���يتم مناقش���ته في 
موض���وع ارتف���اع أس���عار الكنتي���ن 
والمس���ائل األخ���رى كإدخ���ال أطباء 
األس���نان وتأمين زيارات للمرضى من 

سكان قطاع غزة.
وأكدت أن طبي���ب الصليب األحمر 
يتاب���ع أوال بأول وضع االس���ير محمد 
الت���اج من الناحي���ة الصحية، ويجري 
العمل على نقله للمستشفى وتوفير 

شروط صحية له.
ووع���د مندوب���و الصلي���ب ببح���ث 
القضاي���ا التي س���لمهم إياها وزير 
األس���رى م���ع الجهات الرس���مية في 

إدارة سجون االحتال.

على صعي���د ذي صل���ة التقى 
قراق���ع، في رام الل���ه، أمس وفدا 
القبرصية  الجامع���ات  من  طابيا 
وهم م���ن المتضامنين الش���باب 
األراض���ي  ي���زورون  الذي���ن 
لاطاع  المحتل���ة  الفلس���طينية 
على أوضاع الش���عب الفلسطيني 
العدي���دة  اللق���اءات  وإج���راء 
أرجاء  والزي���ارات ف���ي مختل���ف 

المحافظات.
وقدم قراقع للوفد شرحا مفصا 
ع���ن واقع األس���رى في الس���جون 
ومدى انتهاك إسرائيل للقوانين 
الدولية واإلنس���انية في تعاملها 

مع األسرى.
الطلب���ة  قراق���ع  وطال���ب 
المتضامنين بأن يكونوا س���فراء 
الفلس���طيني  الش���عب  لحري���ة 
وانتصار العدالة اإلنس���انية على 
والعنصرية  والتط���رف  االحتال 
ض���د  المتواصل���ة  اإلس���رائيلية 
ح���ق تقري���ر المصي���ر للش���عب 

الفلسطيني.
وأك���د أن الصراع م���ع االحتال 
هو صراع مع ثقافة وايديولوجية 
الس���يطرة عل���ى اآلخري���ن وم���ع 
بالقي���م  االس���تهتار  سياس���ة 
والمب���ادئ والمواثي���ق الدولي���ة 

واإلنسانية.
وركز عل���ى أن قضية األس���رى 
هي قضية اإلنس���انية والمجتمع 
إلزام  الدولي ومدى قدرت���ه على 
اتفاقي���ات  بتطبي���ق  إس���رائيل 
جني���ف ومبادئ حقوق اإلنس���ان 
في تعاملها مع األسرى ووضع حد 
مع  التعامل  إس���رائيل  الستمرار 

العالم كدولة فوق القانون.

"حماية المستهلك" : الضبابية تلف 
درجة أمان السيجارة االلكترونية

رام الل���ه – "األيام": افاد رئيس جمعية حماية المس���تهلك صاح هنية أن الجمعية 
تلقت عددا من االستفس���ارات بخصوص السيجارة االلكترونية التي يتم تسويقها في 
الس���وق المحلية حول درجة س���امتها واالمان فيها، وبناء عليه قامت الجمعية باجراء 

المراجعات الازمة مع وزارة الصحة بهذا الخصوص.
والتقى هنية ورانية الخيري مس���ؤولة وحدة س���امة الغذاء والدواء في الجمعية مع 
المهندس ابراهيم عطية مدير عام صحة البيئة في وزارة الصحة الذي اوضح أن منظمة 
الصحة العالمية ومنظمة االدوية واالغذي���ة االميركية لم يقوموا بمنعها وال التصريح 
لها وتركوا األمور بهذا الش���كل على قاعدة انه لم يثبت ضررها لغاية اآلن، وأن االبحاث 

اثبتت في العالم انها سببت تراجع عدد المدخنين بصورة أو بأخرى.
وأش���ار هنية ال���ى أن نقابة الصيادلة منعت الس���يجارة االلكترونية من التس���ويق 
في الصيدليات من منطلق رفضها لبيع الس���جائر ف���ي الصيدليات وهي نوع من انواع 

السجائر بغض النظر عن الغرض منها.
وأوض���ح أن موقف الجمعية هو ضد التدخين ويدعو إلى اصدار قرار منع التدخين في 
األماك���ن العامة كخطوة من أجل الحد من التدخين وص���وال لمنعه بالكامل، خصوصا أن 
كلفة العاج من االمراض التي يسببها التدخين األمر الذي يضاعف االعباء المالية على 
ميزانية السلطة الوطنية، وكذلك فإن امراض التدخين غالبا تسبب تعطا عن العمل أو 

خفض االنتاجية األمر الذي يسبب اضرارا مزدوجة.
وش���دد هنية على ضرورة تفعيل قانون العقوبات بحظر بيع الس���جائر لاطفال دون 
العمر 18 عاما تحت طائلة المس���ؤولية القانونية، ومنع تقديم االراجيل لهم ومنعهم 
م���ن دخول المقاهي حرصا عل���ى صحتهم وضرورة التدقيق م���ن قبل صاحب المقهى 

باالعمار تحت طائلة المسؤولية.

ضمن مهرجان سينما المرأة الثامن 

"العربية األميركية" تعرض فيلم "لو 
أخدوه" حول معاناة المرأة من االحتالل

جنين - "األي�ام": عرضت الجامعة العربية األميركية، أمس، 
فيلما س���ينمائيا بعنوان "لو أخدوه"، للمخرجة الفلسطينية 
ليالي الكياني، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "شاشات"، ومركز 
المرأة لإلرش���اد القانوني واالجتماعي، ضمن مهرجان سينما 

المرأة الثامن "أنا امرأة من فلسطين".
ويتحدث هذا الفيلم، عن معاناة المرأة الفلسطينية، وتدور 
أحداثه حول صراع اإلنسان مع المحتل، وتجسد شخصية "أم 
أيمن"، من قرية بورين قضاء نابلس، رمزا للمرأة الفلسطينية 
المكافحة والمقاومة التي تناضل في س���بيل البقاء والحفاظ 

على منزلها ومزرعتها من قطعان المستوطنين.
وتس���تمر أح���داث الفيلم، فيم���ا تتحول حي���اة "أم أيمن" 
وعائلتها، إلى جحيم وخوف وإرهاب من قبل المس���توطنين 
الذين عاثوا فس���ادا ف���ي أرضها واقتلعوا أش���جار زيتونها، 
وأحرق���وا بيتها، فأصبح همه���ا األكبر الحف���اظ على بيتها 
حتى تكون ق���ادرة على الصمود والتحدي لحماية أرضها من 
استياء المس���توطنين عليها، خاصة وأن بيتها هو الوحيد 

في تلك المنطقة.
وأدار العرض، مدير العاق���ات العامة في الجامعة، فتحي 

اعمور الذي أك���د أهمية دور المرأة النضال���ي في المجتمع، 
وش���دد على ضرورة وجود مؤسسات أهلية تعنى بها وتعزز 
من دورها في المجتمع وصمودها، وحث مؤسسات المجتمع 

على تقديم الدعم للمرأة الفلسطينية أينما وجدت.
وقال اعمور، إن ه���ذا الفيلم، يمثل تجرب���ة غنية، لتناوله 
ص���ورة حية من نضال المرأة الفلس���طينية وصمودها بوجه 
االحت���ال، وصعوبة مهمتها إذا كان���ت وحيدة تتحمل أعباء 
أس���رتها في ظل تعرضها لهجمات شرسة من قبل االحتال، 
إلرغامه���ا على ترك بيتها كما حدث مع "أم أيمن"، مؤكدا، أن 
قضية هذه المرأة تمثل رمزًا لكافة النساء الفلسطينيات في 

كل القضايا والهموم التي يواجهنها.
بدوره���ا، أش���ارت ممثلة مركز الم���رأة لإلرش���اد القانوني 
واالجتماعي، المحامية تراجي أبو الشوارب، إلى ضرورة وجود 

مؤسسات تعنى بالمرأة، وتحميها وأبناءها.
وقالت أبو الش���وارب، إن هذا الفيلم، يجسد معاناة الشعب 
الفلس���طيني بأكمل���ه وم���ا تواجه���ه المرأة م���ن صعوبات 
وانته���اكات تتع���رض له���ا وأبناؤه���ا وأحفاده���ا من قبل 

المستوطنين.

مناقشة أحداث الفيلم.


