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أبو مغلي يتفقد قاعات امتحان االختصاص
ويشهد أداء قسم أطباء األسنان

القدس-جانب من صالة اجلمعة امس في خيمة االعتصام بحي البستان بسلوان .

تصوير  :محمود عليان

مبناسبة ذكرى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

مركز "شمس" يؤكد على
حق شعبنا في االستقالل وتقرير املصير

جنني ـ علي سمودي ـ أكد مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس"
على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته املستقلة على ترابه الوطني
وعلى حق تقرير مصيره.
وقال املركز ،أنه وعلى الرغم من مرور  63عاما لصدور اإلع�لان العاملي
حلقوق اإلن�س��ان ،ما ي��زال الشعب الفلسطيني ي��رزح حتت نير االحتالل،
في انتهاكات صارخة ومستمرة حلقوقه األساسية ابتداء من االعتداء على
احلق في احلياة ،واعتقال اآلالف املواطنني في سجون االحتالل ،ومنع حرية
التنقل والوصول إلى دور العبادة ،وهدم املنازل،واقتالع األشجار،ومصادرة
األراضي،وبناء وتوسيع املستوطنات،وعزل القرى بفعل اجلدار العنصري،
وتقطيع أوصال الوطن ،وإقامة احلواجز ،وفرض حصار جائر ،واستمرار عزل
القدس عن محيطها الفلسطيني ،واستخدام األسلحة احملرمة دولي ًا ،ونهب
الثروات والسيطرة عليها،وتخريب متعمد للبيئة،مرور ًا باالعتداء على
الصحفيني و منع حرية الرأي بل أن مسلسل االنتهاكات ال ينتهي وال يتوقف
عند حد معني ،فاالحتالل ومستوطنيه ميعنون أكثر من أي وقت مضى
باعتداءاتهم وانتهاكاتهم حلق الشعب الفلسطيني ومنعه من حق تقريره
مصيره ،ضاربني بعرض احلائط قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية
الدولية التي حترم احتالل أراضي الغير.
جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره املركز ملناسبة ذكرى اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان الذي اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة
ل�لأمم املتحدة  217أل��ف (د )3-امل��ؤرخ في  10كانون األول  .1948واليوم
العاملي للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذي اعتمد ونشر على املأل مبوجب
قرار اجلمعية العمومية رقم  144/53بتاريخ  9كانون األول .1998
وشدد املركز في بيانه ،على أهمية حماية املدافعني عن حقوق اإلنسان،
وق ��ال "إن ظ ��روف ع�م��ل امل��داف �ع�ين ع��ن ح �ق��وق اإلن �س��ان وامل�ن�ظ�م��ات غير
احلكومية ظلت تتسم بالصعوبة .فاستمر تعرضهم للتهديدات واالعتداءات
واملضايقات والتهجم العلني على سمعتهم وسالمتهم الشخصية بقصد عرقلة
عملهم وتقويض مصداقيتهم ،فاملدافعون عن حقوق اإلنسان يواجهون اليوم
التهديدات واملضايقات والهجمات ،فعلى الرغم من أن القانون الدولي حلقوق
اإلنسان قد تطور تطور ًا كبير ًا في آليات الرقابة ،فإنه لم يتطور أبد ًا من
حيث آليات التعاون ،فضمان وحماية حقوق اإلنسان هي مسئولية كل دولة
في املقام األول.
وطالب مركز "شمس" في ذكرى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،واليوم
العاملي للمدافعني عن حقوق اإلنسانخبراء القانون الدولي حلقوق اإلنسان
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حقوق اإلنسان من حيث املضمون ،مطالبا بضرورة تعزيز الطبيعة التعاونية
لعالقات الدول في مجال حقوق اإلنسان،وبسيادة املفاهيم الدميقراطية في
العالقات الدولية ،وبعدم استغالل مبادئ حقوق اإلنسان من قبل بعض الدول
للتدخل في شؤون دول أخرى أو لشن عدوان عليها أو غزوها كما حصل في
ليبيا والعراق وفلسطني وأفغانستان والتي استخدمت فيها القوة العسكرية
واألمنية ضد املدنيني في الوقت الذي ال حتترم فيه هذه املبادئ في بلدان
حليفة لها.فتغض الطرف أو تصمت على انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل
تلك األنظمة الدكتاتورية والشمولية.
وثمن مركز "شمس" اجلهود التي تقوم بها املؤسسات األهلية ال سيما
مؤسسات حقوق اإلنسان في الدفاع عن حقوق اإلنسان وحميتها وتعزيزها
في أوساط املجتمع الفلسطيني،مؤكدين على ضرورة وجود تعاون مشترك
مع املؤسسات التي تهتم بحقوق اإلنسان للخروج مبنظومة موحدة حلقوق
اإلنسان في األراض��ي الفلسطينية واالرتقاء بها،من خالل تعزيز مفاهيم
حقوق اإلنسان وتكريس سيادة القانون .وفي هذا الصدد يدعو املركز إلى
ضرورة تكامل األدوار بني املؤسسات الناشطة في حقوق اإلنسان واحلكومة
للوقوف بحزم أمام االنتهاكات اجلسيمة لالحتالل ومستوطنيه ،وبضرورة
االستفادة من جتربة وخبرة املؤسسات األهلية احلقوقية في مجال مالحقة
مجرمي احلرب ومنتهكي حقوق اإلنسان.
وناشد املركز البرملانات العربية بضرورة تغيير الدساتير وبعض القوانني
الوطنية في الوطن العربي مبا يتالءم مع مطالب وأهداف ودوافع الثورات
العربية  ،لكي تكون منسجمة ومتالئمة مع مبادئ القانون الدولي حلقوق
اإلنسان التي جاءت لتؤكد على املساواة بني الناس أمام القانون وحقهم في
العمل والتعليم والتملك وحقهم في الرأي والتعبير وحقهم في املشاركة  ،لبناء
مجتمع قانوني يقوم على أساس املساواة والعدل وتكافؤ الفرص.
وأكد مركز "شمس" في ختام بيانه على ضرورة رفض منهج ازدواجية
معايير استخدام حقوق اإلنسان ،وعلى ضرورة وضع برامج عملية دولية
محايدة ملراقبة ومتابعة وض��ع حقوق اإلنسان.وعلى توسيع مجال نشر
ثقافة حقوق اإلنسان لتشمل املناهج الدراسية في جميع املراحل.واستخدام
مختلف وسائل اإلعالم لوضع برامج اجتماعية تثقيفية تربوية في مجال
حقوق اإلنسان.وتوسيع التعاون والتنسيق والعمل املشترك بني املنظمات
احمللية واإلقليمية والدولية الناشطة في مجال حقوق اإلنسان.وإصدار
تقارير ونشرات دورية إحصائية علمية موثقة عن رصد ومتابعة انتهاكات
حقوق اإلنسان في مختلف املجاالت .وضرورة جتديد خطاب حقوق اإلنسان
ومضمونها واملنطلقات التي تقوم عليها.وصياغة مفهوم جديد حلقوق
اإلنسان ينطلق من منظور التعددية الثقافية.

رام الله  -وفا -تفقد وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي امس ،قاعات امتحانات االختصاص -الورقة
األول��ى ،للحصول على شهادة املجلس الطبي الفلسطيني ،وال��ذي يتقدم له  141طبيبا ،في  16تخصصا
طبيا مختلفا.
ّ
واطلع الوزير أبو مغلي على سير عملية االمتحان ،وشكر رؤساء اللجان وأعضاء املجلس الطبي على عملهم
املتفاني وجهودهم ،التي أدت إلى ارتقاء املجلس الطبي إلى هذا املستوى املميز من األداء .
ورافق وزير الصحة في جولته ،أمني عام املجلس الطبي الفلسطيني منذر الشريف ،وعميد كلية الطب
في جامعة القدس هاني عابدين وعدد من رؤساء اللجان العلمية في املجلس الطبي.
م��ن جهة أخ��رى ،توجه وزي��ر الصحة إل��ى قاعة االنتخابات الرئيسية النتخابات نقابة الصيادلة
الفلسطينيني ،حيث التقى رئيس وأعضاء جلنة االنتخابات الرئيسية ،معربا عن سعادته بهذا العرس
الدميقراطي ،وعلى الشفافية املطلقة التي متيز االنتخابات النقابية في فلسطني ،والتي أصبحت بحق مدرسة
للدميقراطية احلقيقية التي تعبر نتائجها عن رغبات أعضاء النقابات ،باختيار من ميثل طموحاتهم،
مبديا امتعاضه في الوقت ذاته مما قامت به حماس في قطاع غزة ،حيث قامت قوتها التنفيذية باقتحام
مبنى نقابة الصيادلة ووضع اليد عليه بقوة السالح.
إلى ذلك ،توجه أبو مغلي إلى مكان االحتفال الذي تقيمه نقابة أطباء األسنان من أجل أداء القسم الطبي
للخريجني اجلدد ،حيث استقبله نقيب أطباء األسنان إبراهيم غنام ،والنقباء السابقني وعمداء كليات
طب األسنان في اجلامعات الوطنية.
وأشاد وزير الصحة بوحدة طب األسنان في وزارة الصحة ومديرتها بهادر طه ،وما قامت به من جهد في
تدريب أطباء االسنان خالل فترة االمتياز ،وشكر نقابة أطباء األسنان على نشاطاتهم املتواصلة من أجل
االرتقاء باملهنة ،مؤكدا أن هم السلطة الوطنية هو االرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة للمواطنني ،وأن وزارة
التسوس.
الصحة باتت تركز على الصحة السنية الوقائية ،حماية ألسنان أطفالنا من
ّ
وأشار إلى الشراكة احلقيقية القائمة بني وزارة الصحة والنقابات املهنية ،لبناء مؤسسات الوطن ،معبرا
عن اعتزاز وزارته مبا مت إجنازه نتيجة هذا اجلهد املشترك ،والذي يعكس تركيز القيادة الفلسطينية وعلى
رأسها الرئيس محمود عباس ،على البناء املؤسسي وحشد كل الطاقات من أجل البناء ،وإقامة الدولة املستقلة
وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه ،حيا غنام وزارة الصحة ،مثمنا التعاون الوثيق مع نقابة أطباء األسنان ،والتفهم لقضايا
ومشاكل هذا القطاع وحاجاته ،مؤكدا في الوقت ذاته على أن نقابة أطباء األسنان ومركزها القدس وفروعها
في كل من غزة ولبنان ،وكافة مواقع التواجد الفلسطيني ،تعمل على النهوض بالقطاع الصحي ومهنة طب
منوها باجلهد الذي تقوم به النقابة لعقد مؤمتر ألطباء األسنان الفلسطينيني ،والذي سوف يعقد
األسنانّ ،
األسبوع القادم في لبنان  .بعد ذلك أدى أطباء األسنان اجلدد ،وعددهم  100طبيب القسم ،الذي رددوه
خلف عضو مجلس النقابة أمجد القطاوي.

حتت شعار "وعلى األرض السالم"

كنيسة العائلة املقدسة لالتني
تفتتح بازارها امليالدي

رام ا ل�ل��ه -افتتحت كنيسة العائلة املقدسة
لالتني في رام الله ،أمس ،بازارها امليالدي اخليري
السنوي حتت شعار"وعلى األرض السالم" ،بحضور
محافظ رام ال�ل��ه وال�ب�ي��رة ال��دك �ت��ورة ليلى غنام
ورئيسة البلدية جانيت ميخائيل وراعي كنيسة
األق �ب��اط ف��ي رام ال�ل��ه القمص ارس��ان�ي��وس وراع��ي
كنيسة العائلة املقدسة لالتني األب فيصل حجازين
ومساعده األب فرح بدر واألخوات راهبات الوردية
وراهبات القديس يوسف وممثلني عن الشركات
الراعية واملئات من املواطنني.
وق��ال األب حجازين أن "ال�ب��ازار يشكل بداية
اس��ت��ع��دادات ال�ك�ن�ي�س��ة الس�ت�ق�ب��ال ع�ي��د امل�ي�لاد
املجيد وال��دخ��ول ف��ي أج ��واء ال�ف��رح ال��ذي نبحث
ع�ن��ه" ،مشير ًا ال��ى أن عيد امل�ي�لاد يحمل رسالة
س�لام ال��ذي نتشوق له دائ�م� ًا ،متمني ًا ان يتحقق
السالم في املنطقة.
وأوض��ح أن البازار يرصد ريعه لدعم الفقراء
واحملتاجني ومساعدة الطالب في دفع األقساط،
شاكر ًا كل من ساهم في اجناح البازار من داعمني

وفعاليات .من جهتها ،نقلت احملافظ غنام حتيات
الرئيس محمود عباس وتهنئته للفلسطينيني
بعيد امليالد املجيد ،مؤكدة أن األعياد املسيحية
واالسالمية في فلسطني هي أعياد وطنية ،وجتسيد
للوحدة بني كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت":بينما يقضي رؤس��اء العالم في هذه
األث �ن��اء عطل األع �ي��اد برفاهية وف��ي املنتجعات
السياحية ،يتنقل الرئيس عباس من دول��ة الى
ا خ���رى حل�ش��د ا ل�ت��أ ي�ي��د للقضية الفلسطينية
العادلة".
ومتنت غنام أن يحل عيد امليالد القادم وقد
حتققت أماني شعبنا بالتحرر واالستقالل واطالق
س��راح جميع االس��رى من سجون االحتالل واقامة
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
بدورها ،هنأت رئيسة بلدية رام الله ميخائيل،
املسيحيني في مدينة رام الله باقتراب حلول عيد
امليالد املجيد .وقالت أن البلدية بدأت استعداداتها
للعيد بتزيني املدينة وانارة األشجار ووضع النجوم
أم��ام الكنائس ،الى جانب ان��ارة شجرة امليالد في
ميدان الشهيد ياسر عرفات.
وقدمت جوقة كنيسة العائلة املقدسة مجموعة
م��ن التراتيل امل�ي�لادي��ة بقيادة األخ��ت فيكتوار
مرجية واألب فرح بدر .كما استمتع األطفال بعرض
للفنان روني روك من الناصرة.
وأحيت الفعاليات املسائية فرقة سراب للدبكة
والرقص بقيادة الفنان فؤاد فينو ،وجوقة الرعاة
للتراتيل من بيت ساحور ،و"نيو ستار فلسطني"
الفنان جورج ثلجية.
وتضمن ال �ب��ازار العديد م��ن مستلزمات عيد
امليالد من أشجار وزينة وحلويات وأعمال يدوية
وتطريز وه��داي��ا وأل �ع��اب ،ال��ى جانب السحوبات
واليانصيب .ونظم ب��ا ش��راف فعاليات الكنيسة
املختلفة.
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اجلريح املعاق سليمان عامر من مخيم جنني ....

نريد عمال ووظائف ونرفض
ان نكون حاالت اجتماعية تثير الشفقة

جنني – تقرير علي سمودي -مرة تلو االخرى
اصاب رصاص االحتالل جسده حتى اصبح من
ذوي االعاقة ولكن متسك باحلياة وسعى من اجل
املستقبل  ،فاستعاد قوته باميانه وعزميته وكون
اسرة ،وما زال رغم املعاناة والهموم يسعى ليعيش
حياة افضل في بيته ووطنه بل ويناضل بقوة
من اجل حق ذوي االعاقة بحياة كرمية.
انه الشاب اجلريح املعاق سليمان ابراهيم
ذياب عامر من مخيم جنني  ،الذي واجه املوت،
وبعدما كتب الله له احلياة اصر على ان يعيشها،
ويؤكد ان االعاقة ال تلغي الطاقة لذلك يشارك
بفعالية في احياء كافة املناسبات الوطنية.
ويقول عامر نحن جزء من املجتمع وعلينا ان
نشارك في حل مشاكله وقضاياه وهمومه ويجب
ان نوصل صوتنا للجميع لذلك آمل من كل ابناء
شعبنا ان يصبح لديهم وعي بواقعنا وقضايانا
وان ال يقتصر التضامن معنا في املناسبات ".
واضاف" لم نعد نحتمل اخلطابات والهتافات
واالج�ت�م��اع��ات ال�ت��ي ينتهي مفعولها قبل ان
تبدأ لذلك نأمل ان تكون مناسبة احياء يوم
املعاق العاملي محطة النصاف املعاق واجلريح
الفلسطيني وليست مناسبة احتفالية بينما
تستمر معاناة ه��ذه الشريحة التي يجب ان
حت�ظ��ى مب�ك��ان��ة ت�ل�ي��ق بتضحياتها وق��درات �ه��ا
وانصافها على كافة الصعد.

(حياة كرمية)

وفي يوم املعاق ،تأمل اجلريح سليمان عامر
ان تفتح املؤسسات والفعاليات ابوابها ومكاتبها
الستقبالهم وان يكون لدى املجتمع كله اهتمام
في حتويل هذه املناسبة حملطة تعبر من خاللها
عن مساندتها لهم والوقوف الى جانب أبناء هذه
الشريحة وفي املقدمة منها ضحايا االحتالل
وع��دوان��ه  ،وي �ق��ول " :ك��ل م�ن��ا يشكل حكاية
نضال وتضحية دفعت الثمن االشد من حياتها
وعمرها ومستقبلها النها حملت نفس الرسالة
الوطنية وادت واجبها جتاه الشعب والقضية،
ف�ك��ان عقابنا االس�ت�ه��داف واالص��اب��ة برصاص
االحتالل ال��ذي يعتبر من االسباب الرئيسية
الرتفاع معدالت االعاقة في فلسطني  ،وال زالت
حربه توقع املزيد من الضحايا وتسبب االعاقات
والتي لم ولن تنال من معنوياتنا فرغم كل االلم
والغنب نحن مناضلون في سبيل احلرية والقضية
ويجب ان يكون التعامل معنا على هذه القاعدة
رسميا وشعبيا وتوفير حياة كرمية لنا ".

(لسنا حاالت اجتماعية)

في يوم املعاق  ،يتذكر سليمان عامر االيام
العصيبة ال�ت��ي قضاها اث��ر اصابته برصاص
االحتالل  ،ويقول " ال يشعر بااللم اال صاحبه
لذلك املطلوب تطبيق القوانني اخلاصة بنا  ،ال
نريد خطابات ومهرجانات ورغم شكرنا جلهود
كل من يهتم بقضايا هذه الشريحة وتقديرنا
لالنشطة املتعددة التي تنظم في فلسطني بيوم
املعاق ولكن املطلوب جهد اكبر وعمل مستمر
لتوفير حياة كرمية لنا ودعمنا الننا نرفض
ان نتحول حلاالت اجتماعية  ،او التعامل معنا
بنظرة استعطاف وشفقة ،فاكثر ما يؤملنا عدم
تفهم املجتمع وامل��واط��ن الفلسطيني حلقيقة
حقوق املعاقني واجلرحى  ،والتمييز واالهمال
وه�ن��ا ي��أت��ي اهمية دور امل��ؤس�س��ات ال�ت��ي تعنى
بذوي االعاقة ".
ويضيف "دورها في توعية املواطنني حول
واقعنا وحقوقنا ورفع أي غنب او انتهاك حلقوقنا
،فنحن متساوون باحلقوق والواجبات والقيم
وكلنا شاركنا مالحم الفداء مع شعبنا ومناضلني
في سبيل احلرية .
مراحل عذاب مريرة عايشها سليمان الذي
يعتبر جسده الشاهد احل��ي على الرصاصات
االربع التي حكمت عليه باالعاقة  ،فحتي بعد
اندالع انتفاضة االقصى  ،يقول سليمان ()35
عاما كنت شابا طبيعيا في اسرتي ولكن بداية
محطات املعاناة في حياتي بدات عندما تعرضت

للضرب على راسي من قبل جنود االحتالل خالل
اعتقالي عام  1989في االنتفاضة االولى  ،ومما
زاد من صعوبة وضعي تكرار اعتقالي حتى عام
 ، 1993وخالل تلك املرحلة وفي كل اعتقال كانوا
يتعمدون ضربي على راس��ي ،واي�ض��ا خضعت
للتعذيب وحرمت من النوم وفي الفترة التي
امضيتها في السجون االسرائيلية والتي تبلغ
ح��وال��ي  3س�ن��وات ك��ان��ت ادارة ال�س�ج��ون تهمل
عالجي .
ت��اث��ر سليمان بعد االف ��راج عنه بسبب ما
ع��اي�ش��ه خ�ل�ال ت�ل��ك احمل �ط��ات امل��ؤمل��ة  ،وي�ق��ول
نتيجة الضربة التي تعرضت لها على راس��ي
اص�ب��ت ب�ف�ق��دان ال��ذاك��رة حل��وال��ى س�ت��ة شهور
وانفصام في الشخصية ومت عالجي حتى شفيت
بحمد الله .

(اصابات متتالية)

لم يتاخر سليمان عن تادية واجبه عقب
انتفاضة االقصى  ،فكان هدفا لرصاص االحتالل
 ،ويقول " خالل املواجهات في مخيم جنني اطلق
اجلنود النار علي واصبت بعيار ناري في قدمي
اليسرى في  2000-11-7ونقلت الى مستشفى
رفيديا واجريت لي  3عمليات في قدمي  ،ووضع
االطباء بالتين ًا خارجي ًا ملدة عام لكن اصبحت
قدمي تعاني من تقوس في العظم ".
ويضيف " عندما كنت ابحث طريق الشفاء
اصبت بالرصاصة التي ما زالت تفتك بي فخالل
هجوم االحتالل على مخيم جنني اصبت بعيار
ناري في الظهر في  2002-9-27وبسبب خطورة
وضعي الصحي نقلت الى مستشفيات رفيديا
ورام الله وابو ريا  ،لكن الكارثة وقعت بعد  3شهور
فقد فشلت كل محاوالت العالج واصبت بشلل في
قدمي اليمنى وبقيت مقعدا ملدة عام" .
وجترع سليمان مع عائلته العديد من اشكال
املعاناة باستهداف االح�ت�لال السرته  ،ويقول
اعتقل اخي محمد عدة مرات وامضى  16عاما
خلف القضبان ،ك��ان اخ��ره��ا خ�لال انتفاضة
االق�ص��ى ف��ي معركة مخيم جنني ع��ام 2002
وت �ع��رض للتحقيق ف��ي م��رك��ز حتقيق جنوب
لبنان ومكث هناك ملدة شهرين  ،واضافه حلكمه
بالسجن  6سنوات حرمت وال��دت��ي من زيارته
ملدة  4سنوات ،وانا لم اراه طوال اعتقاله  ،وبني

االعتقاالت كانت صدمة ومعاناة ام��ي كبيرة
ويضيف فبعد اصابتي واعاقتي اعتقل اخي
احمد عدة مرات واصيب بأربعة اعيرة نارية
وحتى اليوم يعاني من عجز بنسبة  %50وهو
متزوج ويعاني من صعوبات احلياة .

(االرادة)

قاوم سليمان املرض واالصابة ولم يستسلم
لالمر ال��واق��ع  ،وي�ق��ول :رفضت حياة االعاقة
واجل��ل��وس ف��ي ال�ب�ي��ت وال �ب �ك��اء واالس �ت �س�لام ،
وواص� �ل ��ت ال �ب �ح��ث ع��ن ع�ل�اج وب �ع��د ن �ح��و ع��ام
اصبحت اس�ي��ر على ع �ك��ازات مت توفيرها من
اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم جنني ،
وتزوجت وزرق��ت بابنتي سجود التي تبلغ من
العمر  5سنوات".
ويضيف احلياة يجب ان تستمر وشطبت
من قاموس حياتي كلمة استسالم او اعاقة او
امر واقع .
ويتنقل سليمان يوميا على كرسي متحرك
حصل عليه كمكرمة من الرئيس محمود عباس
ورئيس الوزراء الدكتور سالم فياض خففت كما
يقول الكثير عنه ولكن ال زلت بحاجة للمزيد
م��ن ال�ع�لاج وان��ا ات�ن��اول ادوي��ة للعصب واخ��رى
للمعدة وكل شهر ادفع ثمنها حوالي  200شيكل
النها غير متوفرة ل��دى ع�ي��ادة وزارة الصحة،
وهذا يضاعف من االعباء املالية علي خاصة وان
الراتب الذي اتقاضاه من السلطة الوطنية يبلغ
 1200شيكل وهو غير كافي نظرا الحتياجاتي
وعالجي والسرتي" .
وم�ن��ذ ف �ت��رة ،اق ��ام سليمان ك�ش�ك� ًا صغير ًا
في جنني يسعى من خالله لتوفير عمل له
ولالعتماد على ذات��ه لكن ما يجنيه،يقول":
ال يغير ش��يء ف��ي ظ��ل ظ��روف احل�ي��اة الصعبة
وتعقيداتها خاصة كوني جريح واعاني االعاقة
ولدي احتياجات كثيرة بسبب اعاقتي  ،لذلك
ان��اش��د باسم كافة ذوي االحتياجات اخلاصة
املؤسسات املعنية باملعاقني والرئيس محمود
ع�ب��اس ورئ�ي��س ال� ��وزراء ال��دك�ت��ور س�لام فياض
بتوفير كافة احتياجات املعاقني م��ن ادوي��ة،
وتوفير لقمة عيشهم وحياة كرميه لهم وان يكون
ً
عمال
هناك تساوي بني رواتب املعاقني  ،...نريد
ووظائف ونرفض ان نكون حاالت اجتماعية .

