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محليات

خالل استقبالها وفدا شبابيا قبرصيا في مقر المحافظة

د. غنام: نتطلع لموقف شبابي مساند لقضيتنا في كافة أنحاء العالم
رام اهللا - الحياة الجديدة - شددت 
محافــظ رام اهللا والبيــرة د. ليلــى 
غنام على أن شــعبنا يتطلع لموقف 
شــبابي مســاند لقضيتنا في كافة 
أنحاء العالم، مؤكدة أن من يالمس 
الواقــع الفلســطيني ويلحــظ بأم 
عينه اعتداءات اإلحتالل وسياساته 
العنصريــة ال يمكــن إال أن يتحيــز 
لقيم العــدل والمســاواة المتمثلة 

بفلسطين وشعبها.
جاء ذلــك خــالل اســتقبالها، وفد 
شبابي قبرصي يرافقه وفد شبابي 
فلسطيني بحضور ممثلين عن مركز 
إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 
«شــمس»، حيــث اطلعــت الوفــد 
علــى واقع فلســطين بشــكل عام 
والمحافظة بشــكل خاص مطالبة 
بأن يكون لهم مواقف مســتقبلية 
داعمة لشــعبنا بصفته صاحب حق 
والضغط علــى حكوماتهم للقيام 
بــدور أكبر فــي مســاندة قضيتنا 
العادلة، خصوصا في هذه المرحلة 
الدقيقة وفي ظل الصمت المخجل 
من العالم الذي يدعي الديمقراطية 

واحترام حقوق اإلنسان.
الــدور  إلــى  وتطرقــت المحافــظ 
كافــة  علــى  الريــادي  الشــبابي 
أن  الــى  مشــيرة  المســتويات، 
الواعي  فلســطين تفخر بشــبابها 
والمنتمي، الفتة إلى أسبوع الشباب 
الفلســطيني الذي ســيقام في كل 
عام لتكريس قيم التطوع واإلنتماء 

لــألرض وثوابتنــا التــي ضحى في 
ســبيلها الشهداء واألسرى، مشيرة 
الــى أن الحادي عشــر من الشــهر 
الجاري هو ذكرى استشــهاد الخالد 
ياسر عرفات وهو نفس اليوم الذي 
تنطلق به فعاليات اســبوع الشباب 
تأكيــدا على أننا شــعب ال ينســى 
حقوقه ومرابط على أرضه كشــجر 
الزيتــون الــذي يتعــرض وكل ما 
هو فلســطيني لهجمة شرسة من 

اإلحتالل وقطعان مستوطنيه.
واستعرضت المحافظ للوفد مكانة 

المرأة في فلسطين والتي حققتها 
من خــالل عملها الدؤوب وإبداعها 
فــي كافة المجــاالت، مشــددة أن 
المرأة كانت وما زالت شريكة الرجل 
فــي النضال ومن حقهــا أن تكون 

صاحبة وصانعة قرار.
ووضعت المحافظ الوفد بتفاصيل 
محافظــة رام اهللا والبيــرة وإرادة 
اإلعمار والتطويــر التي امتازت بها 
برغم اإلحتــالل وثقافة الدمار التي 
حاول تجسيدها، مشددة أن طاقاتنا 
البشرية هي ما نراهن عليه فال يوجد 

لدينا مــوارد اقتصاديــة وطبيعية، 
مؤكــدة أن رام اهللا والبيــرة هــي 
مركز الحراك السياسي واإلقتصادي 
ولن يقبل شــعبنا بعاصمة ســوى 
عاصمته األبدية القدس الشــريف 
التي تتعرض لتهويد مبرمج بهدف 

طمس هويتها العربية.
وتســاءلت غنام إن كان الوفد على 
علم بأن هناك أســرى فلسطينيين 
في السجون قضوا أكثر من ربع قرن 
ال لشــيء ســوى ألنهم دافعوا عن 
أرضهم التي يحاول اإلحتالل سلبهم 

اياها، مطالبة بضغط شبابي إلنهاء 
معاناة آالف األســرى الذي يمثلون 
كل األســر والبيوت الفلســطينية، 
مشيرة إلى أسرانا المرضى وسياسة 
اإلهمــال الطبــي المتعمــد وكافة 
خروقات اإلحتالل التي تعتبر انتهاكا 

صارخا ألبسط حقوق اإلنسان.
وأكــدت «كاترينــا» رئيســة الوفد 
القبرصــي أن تبــادل الخبــرات له 
األثر األكبر على فلسطين وشعبها، 
مشــيرة إلى دعم الشباب القبرصي 
لحقوق شــعبنا، مؤكدة أن عالقات 
كافــة  علــى  والتعــاون  التكامــل 
األصعــدة هي الهــدف األبرز لهذه 

الزيارة.
وأكد الدكتور عمر رحال مدير مركز 
إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 
«شمس» أن هذه الوفود الشبابية 
تخلق أرضية دعم لشعبنا على كافة 
المستويات، مشــيرا الى أن شعبنا 
يعكس أصالته من خاللها وترتسم 
فــي أذهــان الوفود الزائــرة عدالة 
قضيته مما يســاهم فــي تجييش 
العالــم وخصوصا الشــباب الفاعل 
في دعم قضيتنــا وحقوقنا، مؤكدا 
أن غنام نموذجا حيويا للفلسطيني 
المثابــر فهي قائدة شــبابية فاعلة 
بــارزة باإلضافة  وقيادية تنظيمية 
إلى كونها محافظ متميز وكل ذلك 
يجعلها مصدر فخر لكل فلسطيني، 
المحافظ على اإلســتقبال  شــاكرا 

والتعاون على كافة األصعدة.

الرئيس يستقبل وفد اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب: 
شعبنا بحاجة لوقوف أشقائه في هذه الظروف الصعبة

رام اهللا - وفا- استقبل الرئيس محمود عباس، مساء 
أمس، بمقر الرئاســة في مدينة رام اهللا، وفد اتحاد 
المحاســبين والمراجعين العرب المشارك بالمؤتمر 
المهنــي الدولي األول للمحاســبين العرب المنعقد 
في فلسطين، برئاسة رئيس االتحاد محمد الهاجري، 
ورئيس جمعية مدققي الحسابات الفلسطيني أكرم 
حســونة، وبحضور رئيس ديوان الرئاســة حســين 
األعرج. وضم الوفد العربي، محاسبين من الكويت، 
والمغرب، وتونس، ومصر، واألردن، وليبيا، باإلضافة 

لفلسطين.
ورحب الرئيس باألشقاء العرب في فلسطين، مؤكدا 
أن زيارتهم لفلسطين لها دالالت كبيرة تساهم في 

دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وأشــار الرئيس إلى أن الشــعب الفلسطيني بحاجة 
لوقوف أشــقائه في هــذه الظروف الصعبــة، داعيا 
األشــقاء العــرب والمســلمين إلــى زيــارة األرض 
الفلسطينية، ومدينة القدس المحتلة ودعم صمود 

أهلها.

وأطلــع أعضــاء الوفد علــى آخر مســتجدات الوضع 
السياســي، والتوجه الفلسطيني في األمم المتحدة 
لرفــع عضويــة دولة فلســطين بصفــة مراقب في 

الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وأمر ســيادته بتخصيص قطعــة أرض إلقامة مبنى 
لجمعيــة مدققــي الحســابات، ليكــون بمثابة مقر 

للجمعية ومعهد للتدريب.
وقال الهاجري: "ســعدنا بلقاء الرئيس عباس، الذي 
القينــا منه كل الحفاوة واالســتقبال والترحيب بكل 
العــرب في بلدهم الثاني فلســطين، مضيفا "أكدنا 
للرئيس دعم المحاســبين العرب وتمنياتهم لنجاح 
المســعى الفلســطيني فــي األمم المتحــدة، الذي 
ســيحافظ على حق الشعب الفلســطيني في تقرير 

مصيره".
وقال إن اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب يثمن 
عاليــا قرار الرئيس عبــاس، بتخصيص قطعة أرض 
لصالــح جمعية مدققي الحســابات في فلســطين، 
الذي سيكون له األثر الكبير في تفعيل دور الجمعية، 

وسيكون كبيت لكل المحاسبين العرب.
وأوضــح الهاجــري أن هــذا القــرار هــو بمثابة 
هدية لكل المحاســبين العرب، وليس لمحاسبي 
فلسطين فقط، وهو ســيعمل على تكثيف زيارة 

الوفود العربية إلى فلسطين.
وتابــع: " نتمنــى أن نعقد مؤتمرنــا المقبل في 
القدس عاصمة دولة فلســطين المستقلة، وأن 

نصلي في المسجد األقصى المبارك".
بــدوره، قــال حســونه: "نشــكر ســيادته علــى 
قــراره بتخصيص قطعــة أرض لجمعية مدققي 
الحســابات، وهذا القرار سيكون له أثر مميز على 
نشاطات الجمعية وخططها المستقبلية، خاصة 

في مجال استضافة الوفود العربية الشقيقة".
وأضــاف: "أكدنــا للرئيس دعمنا ودعم األشــقاء 
العــرب لسياســاته الحكيمــة، التي تهــدف إلى 
تحقيق حلم كل فلسطيني وعربي بإقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

الشريف".

إصابة سبعة مقدسيين
واعتقال اثنين آخرين في سلوان

القدس المحتلة - وفا- أصيب ســبعة مقدسيين، واعتقل 
اثنان آخران، مســاء امس األربعــاء، في مواجهات مع قوات 
االحتالل بحي عين اللوزة في سلوان جنوب المسجد األقصى 
المبــارك. وأفاد محمود قراعين مــن مركز معلومات وادي 
حلوة لـ"وفا"، بأن المواجهات اندلعت في البلدة خالل حفل 
اســتقبال األســير المحرر محمد عودة، أطلق خاللها جنود 

االحتالل قنابل الغاز المســيل للدموع والرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط على المشاركين في االحتفال، ما أسفر عن 

إصابة سبعة مواطنين بجروح وحاالت اختناق.
وأضاف أن وحدات المستعربين في جيش االحتالل اعتقلت 
شــابين عرف منهمــا محمد أبو تايه، مشــيرا إلــى تواجد 

عسكري إسرائيلي مكثف في البلدة.

اكدت اهمية انهاء االنقسام لمواجهة االحتالل

"النضال" تدعو لتضافر الجهود النجاح 
مساعي القيادة في التوجه لالمم المتحدة

 - الجديــدة  الحيــاة   - نابلــس 
دعــت جبهة النضال الشــعبي الى 
تضافــر الجهود إلنجاح المســاعي 
الفلســطينية بالتوجــه الــى االمم 
المتحــدة، معتبرة هذه المســاعي 
اســتكماال وانســجاما مع نضاالت 
شــعبنا وحركتــه الوطنيــة النتزاع 
الحقــوق ونيــل الحريــة والعــودة 
واالستقالل وتقرير المصير وإقامة 
المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 

وعاصمتها القدس.
وطالبت باعتبار يوم تقديم الطلب 
الفلســطيني فــي االمــم المتحدة 
يوما وطنيا يشارك فيه ابناء شعبنا 
بمسيرات الدعم والتأييد واإلصرار 
على نيل الحقوق الوطنية وان ترفع 
االعالم الفلســطينية فــي االماكن 
العامة واســطح المنــازل والبنايات 

وعلى الســيارات في كافــة المدن 
والقرى والمخيمات.

الجبهــة خــالل اجتمــاع  وأكــدت 
لقيادتهــا في شــمال الضفة، عقد 
في مدينــة نابلس بحضــور أمين 
ســر المكتب السياســي عوني ابو 
غوش وعضــو المكتب السياســي 
حكــم طالــب وعــدد مــن اعضــاء 
اللجنة المركزية وســكرتيري فروع 
الجبهــة فــي المحافظــات، اهمية 
تمتيــن وتعزيــز الوحــدة الوطنية 
باعتبارهــا صمام االمان والســياج 
الحامي لحقوق وثوابت شعبنا وبما 
يصلــب من ارادة وتصميم شــعبنا 
على مواجهة االحتالل االســرائيلي 
وسياســاته وإجراءاته االستيطانية 
والعنصرية، مطالبة بتوحيد الجهود 
لتفويت الفرصــة على المتربصين 

بشــعبنا وقضيته الوطنيــة الذين 
يراهنــون علــى تكريــس وإدامــة 

االنقسام.
وأكدت الجبهة أن عمليات االستيطان 
المتواصلــة ونهب االراضي تتطلب 
إســتراتيجية وطنية فاعلــة وقادرة 
على الدفاع عن قضية وحقوق شعبنا 
في كافة أماكن تواجده، ودعت إلى 
االسراع في تطبيق اتفاق المصالحة 
وتعزيز الوحدة لمواجهة االنتهاكات 

االسرائيلية. 
ودعت الجبهة الى تفعيل المقاومة 
الشعبية وتعزيز صمود المواطنين 

في مناطق الجدار واالستيطان.
وناقش االجتماع االوضاع التنظيمية 
والنقابية، وبحث وتقييم المشاركة 
التــي اســهمت بهــا الجبهــة في 

االنتخابات المحلية.

مركز السالم للمكفوفين يفتتح
بازاره السنوي في القدس المحتلة

القــدس - وفا- أفتتــح مركز الســالم للمكفوفين، امس، 
البــازار الســنوي لبيــع األوشــحة الصوفيــة والبطانيــات، 
والشاالت ومالبس األطفال، والحلويات والمنتجات الغذائية، 
والمكانس والفراشي، من صنع أعضاء المركز المكفوفين، 
في بلدة شــعفاط بالقدس. وأوضحت مؤسســة المركز 
ليديا منصور  أن المركز يعمل منذ العام 1983 من قلب 
القدس ويضم 29 عضوا مكفوفا معظمهم من الضفة، 
يتلقــون الرعاية الصحية والنفســية مــن خالل طواقم 
متخصصة، مشيرة إلى توفير سكن لمبيت أعضاء المركز 
من الفتيات، إضافة إلى تلقي المهارات الحرفية والتعليم 

األكاديمي من خالل طاقم تعليمي مهني يسعى لتطوير 
الكفيف ودمجه في المجتمع. ولفتت منصور إلى ان المركز 
يستقبل المكفوفين ويحتضنهم دون مقابل مادي، مشيرة 
إلــى اعتماده على التبرعات المادية من الســلطة الوطنية 
وبعض المؤسسات. وأكد المدير التنفيذي للمركز إيلي حنا، 
ان البازار الســنوي للمركز يعتمد على منتجات المكفوفين 
بعد تلقيهم الدورات التدريبية والتعليم المهني، مؤكداً أن 
ريع البازار سيذهب إلى ميزانية المركز لالستمرار في مسيرة 
العطاء التي بدأت منذ سنوات عديدة، داعياً أهالي القدس 

إلى مشاركة المكفوفين ودعم خطواتهم.

مؤسسة األميرة بسمة تفتتح قسماً 
خاصاً باألطفال «المتوحدين»

الدفاع المدني يخمد حريقا بـمجمع 
للسيارات المشطوبة بالعيزرية

القــدس المحتلــة - وفــا- أخمدت 
طواقــم الدفاع المدنــي في محافظة 
القدس، حريقا اندلــع بهياكل وقطع 
غيار المركبات المســتعملة ومركبات 
خــارج الخدمــة فــي أحد أحيــاء بلدة 
العيزرية. وذكــر تقرير لإلدارة العامة 
للعالقات العامة واإلنسانية في الدفاع 
المدنــي، مســاء امــس األربعــاء، أن 
طواقم اإلطفاء بمديرية القدس، مركز 
أبو ديس، سيطرت على النيران التي 
نشــبت بهياكل وقطع غيار المركبات 
المستعملة وإطارات ومواد بالستيكية 
ومركبات خــارج الخدمة، داخل تجمع 
الغيار  "ســكراب" للمركبــات وقطــع 
فــي البلــدة، وأنها عملــت على عزل 

المركبات المشتعلة ومحاصرة النيران 
وإخمادهــا والحيلولــة دون امتدادها 
إلى باقي المركبات. ودعا مدير الدفاع 
المدني فــي محافظة القدس النقيب 
نائل العــزة، المواطنين ومالكي مثل 
هذه المشاغل التي تحوي على بضائع 
ومــواد ســريعة االشــتعال، إلى اخذ 
التدابير الالزمــة واإلجراءات الوقائية 

لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.
وفي السياق ذاته، أخمدت طواقم دفاع 
مدني يطا في محافظة الخليل، امس، 
حريقا اندلع  اشــتعلت في أحد منازل 

المواطنين بمدينة يطا.
وذكــر تقريــر إدارة العالقــات العامة 
واإلنســانية أن الطواقــم هرعت إلى 

مــكان الحريــق الــذي نشــب داخل 
مستودع ومخزن منزلي، وعملت على 
إخالء خمس اسطوانات غاز من داخله 
لقربها من ألسنة اللهب، وفصل التيار 
الكهربائــي، وحصر النيــران، ومنعها 
من االمتداد. وأهــاب الدفاع المدني 
باألهالي والمواطنين وأصحاب المحال 
التجاريــة والمنشــآت بضــرورة عمل 
الصيانة الدورية والالزمة للتمديدات 
الكهربائيــة وعــدم تــرك الوصالت 
الكهربائية موصولة بالمأخذ في حال 
ترك المكان، وتجنب األحمال الزائدة 
علــى المآخذ والوصــالت الكهربائية 
تجنبا لحصــول حوادث مماثلة حفاظا 

على سالمة األرواح والممتلكات.

الهيئة المستقلة بغزة تناقش األنشطة 
الداعمة لحقوق ذوي اإلعاقة

غزة - الحياة الجديدة – نفوذ البكري - ناقشت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
أمــس مع مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية االســتعدادات الجارية إلعداد 

مجموعة من األعمال الفنية لدعم ذوي اإلعاقة في إطار يوم المعاق العالمي.
وقــال بهجت الحلو منســق العالقات العامة واإلعالم للهيئة المســتقلة خالل كلمته 
االفتتاحيــة أن ذوي اإلعاقة بحاجة للمزيد من وســائل الدعم ولهذا شــرعت الهيئة 
في إجراء التحقيق الوطني حول اإلعاقة في فلســطين مؤكدا علي ضرورة اســتخدام 
كافة الوســائل لدعم حقوق هذه الفئة كما أن الهيئة تســتعد لعقد مسابقة فنية في 
مجال الفيديو أرت والصورة الفوتوغرافية ورســومات الفن التشكيلي وسيتم اإلعالن 
عــن الفائزين في يوم المعاق العالمي. واســتعرض المحامي حازم هنية مدير وحدة 
السياسات واألبحاث بالهيئة المســتقلة مجموعة من المواثيق الدولية والتشريعات 
المحلية الخاصة بحقوق ذوي اإلعاقة. وتطرق أيضا إلي قانون حقوق المعوقين للعام 
1999م واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة في العام 2006 مشيرا إلي 
الواقع الوظيفي والتعليمي لألشخاص ذوي اإلعاقة. وشدد علي ضرورة تدريب الكوادر 
حــول كيفيــة التعامل والتواصل مع الطلبة ذوي اإلعاقة وإعداد السياســات واللوائح 
اإلجرائيــة التــي تضمن تقديم الخدمات بصورة منتظمــة وتوفير األجهزة واألدوات 

المساعدة لذوي اإلعاقة وتأهيل المرافق العامة لتسهيل الحركة والتنقل لهم.

المطالبة بدمج مرحلة رياض األطفال في إطار التعليم اإللزامي المجاني
غزة-الحياة الجديدة – أكدت دراسة متخصصة 
علــي أهمية دمج مرحلة رياض األطفال في إطار 
التعليم اإللزامي المجاني مع ضرورة تفعيل دور 
جهات االختصاص في الرقابة علي دور الحضانة 
وريــاض األطفال وتفعيــل اإلجــراءات العقابية 

لمرتكبي االنتهاكات الخاصة بتشغيل النساء.
جاء ذلك في حلقــة النقاش التي نظمها برنامج 
األبحــاث بمركــز شــؤون المرأة أمــس لعرض 
دراســة خاصة حول العامالت فــي دور الحضانة 
ورياض األطفال بحضور العديد من المختصين 

والمهتمين.
وألقت آمال صيام المدير التنفيذي لمركز شؤون 

المــرأة كلمة أكــدت خاللها علــي أهمية إعداد 
الدراسات واألبحاث المتعلقة بقضايا المرأة لوضع 
الحلول والتوصيات الالزمة للنهوض بواقع المرأة 

في كافة المجاالت.
وتطرقت هدايا شمعون منسقة برنامج األبحاث 
بمركز شؤون المرأة إلي نشاطات البرنامج ودوره 
فــي إعداد األبحاث في مجاالت مختلفة تســاهم 
فــي التعزيز والتمكين االقتصــادي والمجتمعي 

والسياسي للنساء.
وتحدث الباحث القانوني كارم نشوان الى نتائج 
الدراســة الخاصة بالعامالت فــي دور الحضانة 
ورياض األطفال وتم إجراؤها علي عينة عشوائية 

علــي %15 مــن رياض األطفــال و%25من عدد 
دور الحضانــة حيــث يبلغ عدد ريــاض األطفال 
المرخصة 353روضة و85حضانة منها 31تزاول 
العمل والبقية متوقفة ألسباب مختلفة وقال انه 
تبيــن عدم توفر معلومات دقيقة وشــاملة حول 
دور الحضانة ورياض األطفــال والتعارض حول 
المعلومات المتوفرة كما يبلغ عدد العامالت في 
دور الحضانة 193 مربية ويشــرف عليها القطاع 
الخاص ويعمل في رياض األطفال 1615 معلمة 

منهن 353مديرة للروضة.
وأظهــرت النتائج أن متوســط األجــر للعامالت 
يتــراوح ما بين 200-1500 شــيكل و%58.8 ال 

يحصلن علي بدل المواصالت 42.6 % ال يحصلن 
علي إجازات سنوية مدفوعة األجر وغياب التأمين 

الصحي إلصابات العمل بنسبة76.5 %.
هذا وقد تخلل الحلقة طرح العديد من المداخالت 
حول نتائج الدراسة والتركيز علي ضرورة تنظيم 
حمالت الضغط لوقف االنتهاكات التي تتعرض 
لها العامــالت وتفعيل دور جهــات االختصاص 
اتجــاه ظاهرة دور الحضانة ورياض األطفال غير 
المرخصــة والتركيــز علي دور نقابــة العامالت 
فــي رياض األطفــال لتوفير اإلجــراءات الرقابية 
والمطلبيــة الهادفة والداعمة للعامالت في دور 

الحضانة ورياض األطفال.

حماد يطلع قيادة الحزب الديمقراطي اإليطالي 
على التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة

رومــا - وفــا- أطلع مبعوث الرئيس إليطاليا ومستشــاره السياســي نمر حماد، 
مســؤولي ســكرتارية الحزب الديمقراطــي اإليطالي، على التوجه الفلســطيني 
لألمــم المتحدة لنيل االعتراف بفلســطين دولة غير عضــو. وتناول حماد خالل 
لقائه مسؤولي الحزب في مقر سفارة فلسطين بروما، امس، أهمية هذا التوجه 
في ظل التصعيد اإلســرائيلي لسياســة االســتيطان وتهويد القدس، مبينا أنه 
يتوافق والشرعية الدولية ويحافظ على مبدأ الحل القائم على شعبين ودولتين.

بدورهم، أكد مسؤولو الحزب تفهمهم للواقع الفلسطيني، وضرورة التحرك إليجاد 
حل مبني على أساس الدولتين وسالم عادل وشامل في المنطقة. وكان سكرتير 
الحزب الديمقراطي بير لويجي بير ساني، صرح في وقت سابق، عن موقف الحزب 
الثابت والرامي إلى عمل كل جهد إليجاد موقف أوروبي مشــترك يدعم تطلعات 

الشعب الفلسطيني، وحالً سلمياً مبنياً على مبدأ الدولتين.

مجمع النقابات المهنية يعلن تأييده
للرئيس في التوجه لألمم المتحدة

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - ثمن مجمــع النقابات المهنية 
ممثــالً برؤســاء نقاباته وأعضاء مجالســها وكافــة هيئاتها 
وأعضائها قرار الرئيس بالتوجه إلى األمم المتحدة للحصول 
دين على  على صفــة الدولة غيــر العضــو لفلســطين، مؤكّ
وقوفهم خلــف القيادة في مواقفهــا الصلبة، وصمودها في 
مواجهــة التحديات والضغوطات التي تمارس عليها للتراجع 

عن هذا االستحقاق. وأكد التجمع في بيان اصدره امس التزامه 
بالمواقف التاريخية ومشــاركته التاريخية في مســيرة البناء 
.. وتحقيــق الجاهزية في بناء مؤسســات الدولة. وكان بيان 
الدعم والتأييد ذيل برؤســاء ونقابات المهندســين واالطباء 
والمحاميــن والصيادلة واطباء االســنان واتحــاد المقاولين 

ونقابة المهندسين الزراعيين ونقيب االطباء البيطريين.

القــدس المحتلــة – وفــا - افتتحت 
مؤسسة األميرة بســمة لألطفال ذوي 
اإلعاقــة بالقدس المحتلة، ومؤسســة 
دياكونيــا، واالتحاد األوروبــي، امس، 
قســم تأهيل وعــالج األطفــال الذين 
يعانون من مرض التوحد. وخالل حفل 
االفتتاح، قال ممثــل االتحاد األوروبي، 
جون جات راتر، إن هذا المشروع طموح 
ألنه يقوم بتأســيس مركــز متميز في 
مجال التوحد كما يقوم بتوفير الخدمات 
لألطفال المصابين بالتوحد وعائالتهم، 
ليس فقــط ألهالي القدس الشــرقية 
بل أيضاً لســكان الضفــة، وأضاف أنه: 
«بهذا الحدث اليوم، نقول بأنه ال يحق 
التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة على 
أنهم (مادة) للشفقة بل أشخاص لهم 
حقوق وقادرين على المطالبة بحقوقهم 
ويحق لهم الوصــول لنفس الفرص.» 
وســيعمل القسم الذي تم انشاءه على 
معالجة وتأهيل وتعليم أطفال القدس 
الشرقية والضفة الغربية الذين يعانون  
من مــرض التوحد وذويهم. لقد تمت 
إعادة بناء هذا القسم وتجهيزه بأفضل 
المعدات، إذ تم إعداد الغرفة الحســية، 
وغرفتين للعالج، وصف دراسي وساحة 

للعــب. كما تم التدريــب محلياً ودولياً 
على طرق معالجة وتأهيل أطفال التوحد 
لواحد وعشرين شــخصاً من  مؤسسة 
األميرة بســمة مــن ذوي االختصاص 
في العــالج الطبيعي والعالج الوظيفي 
واألطبــاء ومعلمــي التربيــة الخاصة. 
كمــا وســيعمل المشــروع علــى نقل 
المعرفــة بأســاليب العــالج والتأهيل 
بمرض التوحد لخمسة مراكز تأهيل في 
الضفة الغربية من خالل تدريب اثنين 

وثالثين فني عــالج. من جهتها، قالت 
بتي الدجاني  في كلمة إلدارة مؤسسة 
األميرة بســمة: «إن هناك حاجة ماسة 
إلنشــاء هذا القسم في مدينة القدس، 
حيث يتم تشــخيص مرض التوحد في 
المدينة ولكن لألسف ال تتوفر خدمات 
عالج وتأهيل كافية ألولئك المصابين 
به مــن أطفال القدس، كمــا يحبذ أن 
يتم التدريب باستخدام نفس لغة اآلباء 

واألمهات وهذا ما نقوم به حالياً».

بريطانيا تدين قرار إسرائيل بناء وحدات 
ـ ”االستفزازي“ استيطانية جديدة وتصفه ب

القــدس المحتلــة - الحياة الجديدة - أدانت بريطانيــا طرح عطاءات لـ 1213 
وحدة اســتيطانية في القدس الشــرقية و 72 في مستوطنة ”ارئيل“. وقال وزير 
الخارجية البريطاني لشــؤون الشــرق األوســط أليســتر بيرت: ”إنني أدين قرار 
أمس االســتفزازي لالستمرار في بناء المستوطنات في القدس الشرقية والضفة 
الغربية من خالل طرح عطاءات لـ 1285 وحدة سكنية استيطانية“. وأضاف ”أن 
المملكة المتحدة واضحة على الدوام بأن المستوطنات اإلسرائيلية غير قانونية 
بموجب القانون الدولي، كما أنها تغير الوضع على األرض وتجعل حل الدولتين، 
مــع القدس كعاصمة مشــتركة، أمرا من الصعب تحقيقه. من المؤســف للغاية 
أن الحكومة اإلســرائيلية تواصل تجاهلها لنــداءات المملكة المتحدة وأصدقاء 

آخرين إلسرائيل ”.

الرئيس أثناء لقائه الوفد.                     (تصوير: ثائر غنايم)

د. غنام مع الوفد.


