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g.v.c تتشرف املجموعة الطوعية املدنية االيطالية
بدعوتكم لحضور حفل افتتاح

معرض التصوير الفوتوغرافي
لصور مت التقاطها ضمن حملة االتصال والتواصل

بعنــــــوان
»احلياة اليومية في مناطق )ج(«

وذلك من يوم الخميس 2013/7/4 
في تمام الساعة السادسة والنصف مساء في حديقة فندق ماريديان القدس

وسيفتح المعرض ابوابه مستقبال الزوار 
من يوم الجمعة 2013/7/5 
وحتى يوم االحد 2013/7/7 

من الساعة 17:00 وحتى 20:30 مساء 
في نفس المكان

Carters and Oshkosh
مالبس اطفال امريكية

نعلن عن وصول
مالبس عيد الفطر السعيد

من عمر حديثي الوالدة حتى 12 سنة

مالبس، احذية، اكسسوارات، وتجهيز مواليد جدد

أسعار منافسة وتشكيلة واسعة

رام الله  - مقابل االجنلوز  - بالقرب من بوظة بلدنا 
 هاتف 2950634

نستقبلكم يوميًا من العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساء
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جنني – عيل سمودي – نظمت الرئاسة ومحافظة جنني وقيادة 
املنطقة مهرجانا بمناسبة اختتام فعاليات املعسكر الوطني األول 
لدعم األطفال مرىض السرطان الذي اقيم يف معسكر الكتيبة الثالثة 
لقوات االم��ن الوطني بحرش السعادة يف جنني تحت ع��ن��وان  'تاال 
والرئيس محمود عباس'، كدعم للمرىض ، بحضور املحافظ اللواء 
طالل دويكات ومديرة املساعدات االنسانية يف الرئاسة اللواء رائدة 
الفارس وقائد املنطقة العقيد الركن محمد االعرج ومدير الشرطة 
امل��ق��دم ع��يل اب��ح��ي��ص وم��ف��ت��ي ال��ق��وات وع��ض��و امل��ج��ل��س ال��ث��وري جمال 
ال���ش���ايت وم���دي���ر ال��خ��دم��ات ال��ع��س��ك��ري��ة ال��دك��ت��ور ع��زم��ي ع��م��ر وم����دراء 
وممثيل املؤسسات االمنية واملدنية وحشد جماهري اضافة لقوات 

االمن الوطني .
وبعد عرض لفرقة الكشافة الفلسطينية والسالم الوطني ، افتتح 
املهرجان بكلمة الدكتور مدحت طه  مسؤول ملف العالج يف الرئاسة 
، م��ؤك��دا ان املعسكر ال���ذي اق��ي��م ب��رع��اي��ة وم��ت��اب��ع��ة ال��رئ��ي��س محمود 
عباس حقق اهدافه التي عىل رأسها دعم هذه الشريحة يف مشوار 

قهر اآلالم حتى األمل، لنستطيع رسم البسمة عىل شفاههم.
وش����دد ان م��ك��ت��ب ال��رئ��اس��ة وب��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��رئ��ي��س ي��ض��ع ع��ىل سلم 
أولويته الوقوف إىل جانب هذه الشريحة التي تملك إصرارا وعزيمة 

من أجل مقاومة هذا املرض.
وحول الطفلة املريضة تاال التي تحتاج لزراعة قلب وتبنى الرئيس 
عالجها بعد نشر قصتها يف صحيفة "ے"، اوض��ح الدكتور طه 
ان الرئاسة ووزارة الصحة تتابعان االت��ص��االت والجهود م��ع مراكز 
زراعة القلب يف اوروبا الجراء العملية الجراحية لتاال بأسرع وقت 
ممكن ، واك���د ان ال��رئ��ي��س شخصيا يتابع ملفها الطبي متمنيا لها 
ال��ش��ف��اء ال��ع��اج��ل ش��اك��را ح��ض��وره��ا وم��ش��ارك��ت��ه��ا وك��اف��ة االط���ف���ال من 
م������رىض ال����س����رط����ان ، وش����ك����ر ج����ه����ود م����ن ش�����ارك�����وا يف ان����ج����اح امل��ع��س��ك��ر 
ويف م��ق��دم��ت��ه��م امل���ح���اف���ظ وق����ائ����د امل���ن���ط���ق���ة واالج�����ه�����زة االم���ن���ي���ة وامل���دن���ي���ة 
واملؤسسات والخدمات الطبية العسكرية وجمعية م��ارث��ون الخر 
، وخص بالشكر اهايل االطفال املرىض ورئيسة ومتطوعي جمعية 

البسمة  .

كلمة الرئيس 
وأشاد املحافظ دويكات بالجهود التي بذلت من أجل افتتاح هذا 
املخيم ال��ذي استمر ملدة أربعة أي��ام، من أجل دعم أطفالنا املرىض 
والرتفيه عنهم، وقال: إن االحتالل حاول أن يشوه صورة السلطة 
الوطنية يف قلوب وعقول شعبنا، وهناك من سار عىل هذا املخطط 

بهدف شرخ العالقة بني املؤسسة األمنية وشعبنا"، مؤكدا أن األمن 
هو ح��ارس األه��داف والقيم وتوفر الحياة الحرة الكريمة للشعب 

الذي دفع ثمنا باهظا للتصدي ملمارسات االحتالل.
وأض����اف أن ال��رئ��ي��س تعهد ب���أن يعطي ك��ل االه��ت��م��ام مل��ل��ف امل��رىض 
وتحديدا مرىض السرطان، مشرا إىل أنه ال يوجد لنا ثروات سوى 

اإلنسان الذي ضحى وناضل من أجل حرية فلسطني.
وأكد أن املخيم الصيفي يحمل رسالة شعبنا الذي يمارس هذا 
االن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن، وال������والء م���ن أج����ل ال��ح��ف��اظ ع���ىل اإلن����س����ان، مثمنا 
دور قيادة قوات األمن الوطني ،  واضاف "رسالتنا التأكيد عىل أن 
عمل املؤسسة األمنية ال يقتصر عىل توفر األم��ن واألم���ان، بل إننا 
ج��زء أص��ي��ل م��ن شعبنا وملتفون وم��ت��وح��دون وملتحمون معهم، 
ون����ت����ح����س����س ه����م����وم����ه����م وم����ش����اك����ل����ه����م خ�����اص�����ة أن�����ه�����م ي����ح����م����ل����ون اإلرث 

والتاريخ وأصحاب الحضارة ".
وش��ك��ر امل��ؤس��س��ة االم��ن��ي��ة ع���ىل رع��اي��ت��ه��ا وج���ه���وده���ا ل��دع��م وان��ج��اح 
امل���ع���س���ك���ر م��ث��م��ن��ا دور ال�����ل�����واء ن����ض����ال اب������و دخ�������ان ق����ائ����د االم�������ن ال���وط���ن���ي 

والعقيد االعرج .

كلمة الداخل 
وبدوره، أكد رئيس الحزب القومي العربي يف الداخل الفلسطيني 
محمد كنعان، وحدة أبناء الشعب الواحد يف األلم والفرح والحزن، 
بالرغم من الحدود املصطنعة الذي يحاول وضعها االحتالل، مشيدا 
برعاية الرئيس محمود عباس بافتتاح هذا املخيم الصيفي.وأعلن عن 
استضافة الحزب القومي العربي لهذا املخيم مع ذويهم ومرافقيهم 
وأطباءهم يف مخيم صيفي داخل أرايض ال�48 ملدة أسبوع عىل نفقة 

الحزب، ليشاهدوا الشق اآلخر من فلسطني.

مكرمة رئاسة 
واختتم املهرجان بتوزيع مكرمة رئاسية عىل الطفلة تاال واالطفال 

مرىض السرطان اضافة لتقديم دروع تكريمية لكل منهم . 
وت���خ���ل���ل ح���ف���ل ال����خ����ت����ام ف�����ق�����رات ف���ن���ي���ة وط���ن���ي���ة م�����ن غ����ن����اء ووص������الت 
فلكلورية قدمتها فرقة ق��وات األم��ن الوطني، إضافة إىل العروض 
الكشفية العسكرية لهم ، وك��رم��ت ممثال ال��رئ��اس��ة ال��ل��واء الفارس 
والدكتور مدحت املحافظ اللواء دويكات  وقائد منطقة جنني العقيد 
االعرج ومدير الشرطة املقدم بحيص ورئيسة جمعية البسمة لدعم 
م���رىض ال��س��رط��ان ورئ��ي��س جمعية م��ارث��ون ال��خ��ر ال��دك��ت��ور س��ب��ا ج��رار 

وكافة الداعمني واملتطوعني بانجاح املخيم الصيفي .

اختتام فعاليات معسكر "تاال والرئيس محمود
 عباس " لألطفال مرضى السرطان االول

ق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة »م���ع���اري���ف« االس��رائ��ي��ل��ي��ة 
ام����������س ان أغ�����ل�����ب�����ي�����ة س�����اح�����ق�����ة م�������ن ال����ج����م����ه����ور 
االسرائييل تؤيد تسوية سياسية تقوم عىل 
أس�������اس ح����ل ال����دول����ت����ني: ف���ق���د أي������د ٦٢٪ م��ن 
االسرائيليني هذا الحل، فيما عارضه ٣٣٪ 
كما يتضح  من استطالع جديد أجراه معهد 
»ت�������روم�������ان ل�����ل�����س�����الم« يف ال����ج����ام����ع����ة ال���ع���ري���ة 
بالتعاون م��ع امل��رك��ز الفلسطيني للسياسة 

يف رام الله وصندوق كونراد اديناور.
 وباملقابل، فان  ٥٣٪ من الفلسطينيني 
فقط ي��ؤي��دون ح��ل ال��دول��ت��ني. فيما يعارض 

ذلك ٪4٦.
ورغ����م ال��ت��أي��ي��د ال���واس���ع ل��ت��س��وي��ة تتضمن 
دول�����ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وج����د امل��س��ت��ط��ل��ع��ون ب��أن 
٦8 يف امل��ائ��ة م��ن االسرائيليني و ٦9 يف املائة 
من الفلسطينيني يؤمنون باحتمالية متدنية 
او ال ي����ؤم����ن����ون ع�����ىل االط���������الق ب����ف����رص اق���ام���ة 
دول���ة فلسطينية مستقلة خ��الل السنوات 

الخمسة القريبة القادمة.
وي���ع���ت���ق���د ٥1 يف امل������ائ������ة م������ن االس����رائ����ي����ل����ي����ني 
ب�����ان امل���س���ت���وط���ن���ات ه����ي ال���ع���ائ���ق االس��������اس يف 
ط��ري��ق ح���ل ال���دول���ت���ني. وي��ع��ت��ق��د ٥8 يف امل��ائ��ة 
من الفلسطينيني بان الحل لم يعد عمليا. 
ت���������وج���������د م��������ع��������ارض��������ة واس�������ع�������ة  ويف ال��������ط��������رف��������ني 
لفكرة ال��دول��ة ثنائية ال��ق��وم��ي��ة: ٦٣ يف املائة 
م����ن االس���رائ���ي���ل���ي���ني ي���ع���ارض���ون ذل�����ك و ٦9 يف 
امل�������ائ�������ة م�������ن ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ني، وذل������������ك م����ق����اب����ل 
ال������ف������ك������رة يف أوس����������اط  ي��������ؤي��������دون  امل�������ائ�������ة  ٣٢ يف 
االس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ني و ٣0 يف امل������ائ������ة ي�����ؤي�����دون�����ه�����ا يف 

أوساط الفلسطينيني.
وت���ش���ر ن���ت���ائ���ج االس����ت����ط����الع اىل ع�����دم ث��ق��ة 
عميقة بنوايا الطرفني للسالم، ويف أن كل 
طرف يعتقد بان الطرف االخر يشكل تهديدا 

عىل وجوده.

استطالع: ٦٢٪ من االسرائيليين 
و٥٣٪ من الفلسطينيين يؤيدون حل الدولتين

يخشون عىل بيوتهم من الهدم
٦٧٪  الفلسطينيني يعتقدون بان هدف 
اس��رائ��ي��ل ه��و ت��وس��ي��ع ح���دوده���ا، بحيث تقع 
ب���ني ال��ب��ح��ر وال���ن���ه���ر ب��ش��ك��ل ي�����ؤدي اىل تهجر 

الفلسطينيني.
ويعتقد ٢٥٪  آخرون يعتقدون بان هدف 

اسرائيل هو ضم الضفة الغربية.
ام�������ا يف ال�����ط�����رف االس�����رائ�����ي�����يل ف���ي���ع���ت���ق���د ٣٧ 
يف امل�����ائ�����ة ب������ان ال���ت���ط���ل���ع ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ل��ل��م��دى 
ال���ب���ع���ي���د ه����و اح����ت����الل دول�������ة اس����رائ����ي����ل واب�������ادة 
م���ع���ظ���م ال���س���ك���ان ال���ي���ه���ود ف���ي���ه���ا. وي���ع���ت���ق���د 1٧ 
يف املائة آخرون بان هدف الفلسطينيني هو 
فقط احتالل دول��ة اسرائيل. ويخىش ٥0 يف 
امل���ائ���ة م���ن االس���رائ���ي���ل���ي���ني م���ن أن ي���ص���اب���وا هم 

أو ع���ائ���الت���ه���م م����ن ال����ع����رب ب������أذى يف ح��ي��ات��ه��م 
اليومية.

أم���������ا يف أوس�������������اط ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني ف���������ان ٧4 
يف امل���ائ���ة م��ن��ه��م ق��ل��ق��ون م���ن اص���اب���ة محتملة 
ب����االذى م��ن ق��ب��ل ال��ج��ان��ب االس��رائ��ي��يل او من 

مصادرة أراضيهم أو هدم منازلهم.
هذا وشمل االستطالع 1.٢٧0 من سكان 
الضفة والقطاع وش��رق��ي ال��ق��دس، بطريقة 
امل����ق����اب����الت ال���ش���خ���ص���ي���ة وت���ب���ل���غ ن���س���ب���ة ال��خ��ط��أ 
القصوى يف العينة ٣ يف املائة. ويف الجانب 
االسرائييل اج��ري االستطالع يف اوس��اط ٦01 
اس����رائ����ي����يل اج����ري����ت امل����ق����اب����الت م���ع���ه���م ه��ات��ف��ي��ا 
بالعرية، بالعربية وبالروسية. وتبلغ نسبة 

الخطأ القصوى يف العينة 4.٥ يف املائة. 

تسليم مجمع الشفاء الطبي
 مولدا كهربائيا جديدا 

غزة - تسلم مجمع الشفاء الطبي مولدا كهربائيا جديدا بدعم من برنامج التعاون الدويل 
ل���دول الخليج العربية بالتعاون م��ع البنك اإلس��الم��ي للتنمية ب��ج��دة، وهيئة األع��م��ال الخرية 

اإلماراتية..
ويف هذا اإلطار، أفاد املهندس رشاد اإليس مدير دائرة الصيانة بمستشفيات غزة أنه تّم تسلم 
مولدا كهربائيا بسعة)1ميجا وات( وسيغذي كل من مستشفى الباطنة واستقبال الباطنة ومبنى 
الجراحات وقسم الكلية الصناعية، باإلضافة إىل العالج الطبيعي واملطبخ ومركز األمر نايف، 
موضحاً أن هذا املولد الجديد سيعمل عوضاً عن ثالثة مولدات قديمه وأنه بداية لحل األزمة 

الكهربائية بمجمع الشفاء الطبي.  
ويذكر أن املولدات الكهربائية تعمل كبديل خط الكهربايئ الرئييس لساعات طويلة مما يؤثر 
عىل الفالتر والزيوت الخاصة بها ؛ األم��ر ال��ذي يستدعي عمل صيانة مستمرة من قبل الفرق 

الهندسية داخل مجمع الشفاء الطبي.

 "BDS"مسارات" و"
يبحثان آفاق مقاطعة إسرائيل 

وفرض العقوبات عليها
رام الله- ضمن سلسلة اجتماعاته للتحضر للمؤتمر السنوي الثالث، عقد املركز الفلسطيني 
ألبحاث السياسات وال��دراس��ات اإلسرتاتيجية – مسارات اجتماًعا مع حركة مقاطعة إسرائيل 
وسحب االستثمارات منها وف��رض العقوبات عليها )BDS( يف مقره يف مدينة ال��ب��رة، بحضور 

عدد من سكرتاريا لجنة املقاطعة.
واس��ت��ه��ل��ت س��ك��رت��اري��ا ل��ج��ن��ة امل��ق��اط��ع��ة االج���ت���م���اع ب��اس��ت��ع��راض ن���م���اذج ع���ن ال��ن��ج��اح��ات ال���ت���ي تم 
تحقيقها يف م��ن��اه��ض��ة ال��ت��ط��ب��ي��ع االق���ت���ص���ادي واألك���ادي���م���ي وال��ث��ق��ايف وال��ش��ب��اب��ي وال��ت��ق��ن��ي م���ع دول���ة 

االحتالل.
وبينت أهمية الرتكيز عىل املبادرات والحمالت ذات األه��داف املحددة لنشر املقاطعة محليا 
وعربيا ودوليا، إضافة إىل التحديات أمام توسيع دائرة التبني الفعيل ملقاطعة إسرائيل من قبل 
املجتمع الفلسطيني كإسرتاتيجية مقاومة مدنية وشعبية فعالة، وموقف السلطة الفلسطينية، 

واتساع بعض أشكال التطبيع يف الفرتة األخرة.
وركز االجتماع عىل نشر وتعزيز ثقافة املقاطعة ومناهضة الّتطبيع، حسب التعريف واملعاير 
املقرة من قبل اللجنة الوطنية ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وف��رض العقوبات 
ع���ل���ي���ه���ا، وع�����ىل دراس�������ة ك��ي��ف��ي��ة ت���وس���ي���ع دائ�������رة ال���ت���ب���ن���ي واالن������خ������راط ال���ف���ع���يل يف امل���ق���اط���ع���ة ع����ىل ك��اف��ة 
املستويات يف املجتمع الفلسطيني، وعىل ض��رورة الرتكيز عىل العالقة بني املقاطعة ومناهضة 
التطبيع من جهة وتعزيز مجاالت الصمود من جهة أخرى، بما يف ذلك حماية األرض عر دعم 
ال���زراع���ة وامل���زارع���ني وم��ن��ت��ج��ات��ه��م، وال��ت��ص��دي مل��خ��ط��ط��ات امل���ص���ادرة واالس��ت��ي��ط��ان، ودع����م امل��واط��ن��ني 

املقيمني خلف الجدار.
وأكد الحضور عىل أهمية تحفيز التفكر الجماعي يف وضع وتعميم خطط املقاطعة، محليا 
وعربيا ودوليا، والرتكيز عىل تفعيل املبادرات، والتقييم الهادف لتطوير حركة املقاطعة، وعىل 
إبراز وتعميم التجارب اإليجابية الناجحة، كتلك التي طرحت خالل مؤتمر املقاطعة األخر يف 
بيت لحم، إضافة إىل تجارب املواطنني املقيمني خلف الجدار ويف األغوار، السيما فيما يتعلق 
بالصمود وزراعة األرض واالعتماد عىل الذات، وعىل ضرورة ربط تجمعات الشعب الفلسطيني 
يف الوطن والشتات بإسرتاتيجيات املقاومة، وبخاصة املقاطعة ومقاومة التطبيع، كأحد أشكال 
املقاومة الشعبية، إضافة إىل أهمية ذلك يف توسيع دائ��رة حشد التضامن ال��دويل الفعال مع 

القضية الفلسطينية ومناهضة نظام االحتالل واالستيطان والفصل العنصري.
وحثت سكرتاريا لجنة املقاطعة مركز مسارات عىل ضرورة استمرار تجربة املركز يف االنتقال 
خارج رام الله بتنظيم مؤتمرات وورشات وغرها من الفعاليات حول املقاطعة وإسرتاتيجيات 
امل������ق������اوم������ة ع����م����وم����ا يف امل����������دن األخ��������������رى، وض��������������رورة االس������ت������ف������ادة م������ن ت������ج������ارب ال�����ش�����ع�����وب األخ������������رى يف 
االس����رتات����ي����ج����ي����ات امل����ق����اوم����ة ل����الح����ت����الل وال����ف����ص����ل ال����ع����ن����ص����ري، ب���م���ا يف ذل������ك اس���ت���ض���اف���ة ش��خ��ص��ي��ات 
أجنبية للتعرف عىل التجارب األخرى، وبخاصة تجربة جنوب أفريقيا، وكذلك تسليط الضوء 
ع��ىل الخطط التي خلصت إليها ال��ورش��ات التمهيدية ملؤتمر املقاطعة األخ��ر وطرحها للنقاش 

العام.

مركز "شمس" يستنكر اقتحام
 كنيسة الرجاء في رام الله

 رام ال��ل��ه - استنكر م��رك��ز "ش��م��س" اقتحام كنيسة ال��رج��اء اإلنجيلية اللوثرية يف مدينة رام 
الله وكتابة ش��ع��ارات مسيئة للمسيحية وتكسر قفل ب��اب الكنيسة السفيل وع��دد م��ن أب��واب 
املكاتب الداخلية، وسرقة بعض املقتنيات، وإشعال النار لتسهيل عملية االقتحام، وقال املركز 
إن هذا العمل املشني واإلجرامي، والذي يؤكد أنه ال يعر سوى عن إفالس أصحابه ومخططيه 
ومنفذيه وم��ن يقف خلفهم فقط ، ففلسطني ه��ي واح���دة م��ن ق��الئ��ل ال���دول ال��ت��ي يعيش عىل 
أرض��ه��ا امل��س��ل��م��ون وامل��س��ي��ح��ي��ون ب���س���الم،وإن اس��ت��ه��داف الكنيسة م��ن ق��ب��ل م��ج��م��وع��ة خ��ارج��ة عن 

الصف الوطني لن يضعفها ولن يثنيها عن ممارسة دورها الديني والوطني.
 وأكد املركز يف بيان صحفي انه ينظر بخطورة بالغة إىل هذا العمل الالخالقي والالمسؤول 
والذي استهدف الكنيسة.ومع ذلك فنحن عىل ثقة تامة أن فلسطني بشعبها األبي ستقف صفاً 
واح����داً -ك��م��ا ه��ي دائ��م��اً- أم���ام ه��ذا العمل األح��م��ق، ف��ه��ذه األع��م��ال م��ا ه��ي إال تعبر ع��ن حماقة 

مخططيها ومدبريها ومنفذيها.
وشد املركز عىل محاوالت إسرائيل البائسة املتمثلة يف بث الفرقة بني املسلمني واملسحيني 
يف ف��ل��س��ط��ني، ح��ي��ث س���اع���دت ال��ب��ع��ض ع���ىل ب���ث اإلش���اع���ات يف م��ح��اول��ة ل��ض��رب ال��ن��س��ي��ج ال��وط��ن��ي 
واالجتماعي، إال أن اإلرادة الوطنية واملواقف املشرفة كان لها الغالبة وكان القرار بأننا جميعاً 

شركاء يف الدم واملصر .
وط��ال��ب م��رك��ز "ش��م��س" م��ؤس��س��ات املجتمع امل���دين ب��ض��رورة ال��رتك��ي��ز ع��ىل رف��ع ال��وع��ي بأهمية 
ال���ت���س���ام���ح وال������ح������وار وق�����ب�����ول اآلخ�������ر وق����دس����ي����ة ال����ح����ق يف ح����ري����ة ال���ع���ق���ي���دة وزرع ق���ي���م امل����واط����ن����ة ب��ني 
الفلسطينيني ومحاصرة دعاة الفنت عر اآلليات والوسائل السلمية والحقوقية ، كما يطالب 

املركز بضرورة  كشف الجناة وسرعة تقديمهم للمحاكمة.

وفد من الصليب األحمر
 يطلع على المشاريع التي

 ينفذها في قطاع غزة
غزة- وفا- اطلع وفد من اللجنة الدولية للصليب األحمر أمس، عىل املشاريع التي ينفذها 
يف قطاع غزة. وزار وفد رفيع املستوى من اللجنة برئاسة بيرت مورير رئيس اللجنة والوفد املرافق 
له من مكاتب اللجنة حول العالم، مصلحة مياه بلديات الساحل يف قطاع غزة, وتم استقبال 

الوفد يف محطة معالجة مياه الصرف الصحي املؤقتة يف وادي غزة.
وهدفت الزيارة إىل قطاع غزة ملتابعة تطور تنفيذ املشاريع املمولة من الصليب األحمر، خاصة 

مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي املؤقتة يف وادي غزة.
واس��ت��ع��رض م��دي��ر ع��ام مصلحة امل��ي��اه م��ن��ذر ش��ب��الق ان��ج��ازات املصلحة ب��ال��ت��ع��اون م��ن الصليب 
األحمر الدويل، وأثنى عىل جهودهم ودعمهم املستمر ملساعدة املصلحة يف النهوض بخدمات 
املياه والصرف الصحي يف القطاع بما يسهم يف التخفيف من املشاكل البيئية الناجمة عن مياه 

الصرف الصحي، وبالتايل تخفيف معاناة سكان القطاع.


