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بدعم من بنك فلسطين

"المقاصد" يحتفل الخميس المقبل 
بإجراء ألف عملية قلب مفتوح لألطفال

رام الله � "األيام": ُينظم مستش���فى جمعية المقاصد الخيرية 
اإلسالمية في القدس، الخميس المقبل، احتفااًل لمناسبة "إجراء 
ألف عملية قلب مفتوح لألطفال بأياٍد فلسطينية"، وذلك بمسرح 

الهالل األحمر في البيرة.
ويأت���ي تنظي���م الحفل الذي يحم���ل ش���عار "دعمكم يحمي 
نبض قلوبهم"، لمناس���بة انتهاء قسم جراحة قلب األطفال في 
"المقاصد" برئاس���ة البروفيس���ور نزار حجة اختصاصي جراحة 
قلب األطفال في المستش���فى من إجراء أل���ف عملية قلب خالل 
السنوات األربع األخيرة بطواقم فلسطينية، بمعدل 300 عملية 
س���نويًا، غالبيتها من العمليات المعقدة والنوعية والنادرة على 

مستوى منطقة الشرق األوسط.
وأع���رب مدير عام المستش���فى رفيق الحس���يني، عن اعتزاز 
إدارة المقاص���د بطواقمه الطبية ذات الخب���رة والكفاءة العالية، 
واإلنج���ازات الطبي���ة التي تحققه���ا األقس���ام المختلفة، وقال 
إن االنته���اء من إجراء أل���ف عملية قلب مفت���وح لألطفال بأيٍد 
فلس���طينية خ���الل س���نوات قليلة يعتب���ر مدع���اة للفخر لكل 
فلس���طيني، حي���ث بات���ت المش���افي الفلس���طينية على أتم 
االستعداد الس���تقبال الحاالت المعقدة دون الحاجة إلى اللجوء 

للمشافي اإلسرائيلية أو الخارجية.
وثّمن الدع���م المتواصل المقدم من بنك فلس���طين ورعايته 
االحتفالية القادمة، مؤكدا أن المستش���فى س���يبقى قادرا على 
االس���تمرار والصمود ف���ي مدينة الق���دس بجه���ود الداعمين 
والمتبرعين من أهل الخير، ودعم المؤسسات والهيئات المحلية 
والعربية والدولية، وعلى رأس���ها مؤسسة التعاون التي حشدت 
دعما م���ن جهات مختلف���ة مثل مؤسس���ة الفض���ل والنور في 
البحرين لتجهيز قس���م جراحة قلب األطف���ال، إلى جانب الدعم 
المقدم للمستشفى من قبل البنك اإلسالمي للتنمية، والمجلس 
االقتص���ادي الفلس���طيني للتنمية )بك���دار(، ومنظمة التعاون 
اإلس���المي، والهالل األحمر القطري، ومنتدى بيت المقدس في 
األردن، ولجنة التضامن المغربية الفلس���طينية وهيئة األعمال 
الخيرية اإلماراتية، وصندوق االس���تثمار الفلسطيني، وصندوق 
أوبك، واالتحاد األوروبي، والحكومة النرويجية ومؤسسة نورواك، 

وعدد آخر من المانحين الفلسطينيين والعرب.
من جهت���ه، أكد رئيس مجل���س اإلدارة والمدي���ر العام لبنك 
فلسطين هاشم الش���وا، أهمية دعم المؤسس���ات الصحية في 
فلس���طين، وخاصة في القدس، معبرا عن فخره باإلنجازات التي 
تحققت ف���ي "المقاصد" عبر إج���راء أكثر من أل���ف عملية قلب 
مفتوح لألطفال، مضيفًا بأن هذا الذي يقدمه البنك لمستشفى 
المقاصد ما هو إال جزء يسير من إنجازات المستشفى ألهلنا في 
كافة المحافظات الفلس���طينية، مبينًا أن البنك يخصص 6% من 

أرباحه السنوية لدعم المشاريع التنموية والقضايا اإلنسانية.
ب���دوره، عب���ر الدكتور ن���زار حجة ع���ن اعتزاز الطاق���م الطبي 
بإنج���از 1000 عملية قلب مفتوح خالل أربعة أعوام، مش���يرا إلى 
أن المستش���فى س���يحتفل هذا الش���هر بكونه رائدًا في إجراء 
عملي���ات القلب المفتوح النوعية، باس���تخدام أحدث التطورات 
الطبية والعلمية، وأهمها إجراء )عملية غيس���ين( وهي العملية 
الجراحي���ة األحدث إلصالح العي���وب الخلقية، بم���ا فيها مرض 
متالزمة القلب األيسر الناقص التنسج، وحاالت القلب اليميني، 
ومعالج���ة ثقوب القلب أو أح���د أجزائه، باإلضاف���ة إلى عمليات 

استئصال األورام السرطانية من القلب.
وأوض���ح حجة أن القس���م الذي صنف من أفض���ل مراكز جراحة 
قل���ب األطفال في المنطقة، نجح أيض���ا بمواكبة أحدث التقنيات 
المتطورة في مجال جراحة القلب، حيث بدأ منذ عامين باستخدام 
جهاز )المؤكس���ج الغش���ائي( ECMO، الذي يعد األول من نوعه 
في فلس���طين والثاني على مس���توى منطقة الشرق األوسط، وهو 
عبارة عن قلب ورئتين صناعية؛ يتم اس���تخدامها إلنقاذ المواليد 
واألطفال والبالغين المصابين بفشل في وظائف القلب أو الرئتين.
وأضاف: "نفتخر في قسم جراحة قلب األطفال في مستشفى 
المقاصد بوجود طاقم طبي فلسطيني متكامل، وتوفر الجهوزية 
التامة من حيث المعدات والمستلزمات الجراحية، باإلضافة إلى 
أجهزة الع���الج والمتابعة المتطورة، فيم���ا نطمح ضمن خططنا 
المستقبلية إلى توس���يع الخدمات لتشمل التشخيص والعالج 
بالكهرباء، وزيادة القوى العاملة البشرية، والقيام بعمليات زرع 

القلب لألطفال".

خالل سلسلة لقاءات حول قضايا أسرية

جباليا: مختصون يؤكدون أن حماية الحقوق
 وااللتزام بالواجبات ضرورة لمنع العنف 

كتب خليل الشيخ

أكد مش���اركون ومش���اركات في سلس���لة لقاءات مجتمعية، 
أهمية طرح  ومناقشة مش���كالت وهموم األسر التي تعاني من 
ضائقة نفسية واقتصادية واجتماعية، وصواًل لحلها أو التقليل 

منها.
وطرح عدد من األزواج خالل ه���ذه اللقاءات الذي نظمها مركز 
صحة الم���رأة في مخي���م جباليا، مؤخ���رًا بعضًا م���ن قضاياهم 
األس���رية، المتعلقة بحق���وق الحياة الزوجية،  لكال الجنس���ين، 

سلوكيات األطفال،  الصحة اإلنجابية والسعادة الزوجية.
وأرجعوا معظم األسباب المؤدية للعنف األسري إلى مشكالت 
تتعلق بالوضع المالي لألسرة أو سلوك غير سوي لألطفال وأخرى 

تتعلق بمفاهيم وتقاليد مجتمعية سلبية.
ويواص���ل المركز لقاءاته التي جاءت بعنوان "قضايا أس���رية" 
مع مختلف الفئات االجتماعية وبالتنس���يق مع عدة مؤسس���ات 
محلية، بهدف توس���يع المعرفة والوعي بمش���كالت األسر التي 

تمر بضائقات اقتصادية وظروف معيشية صعبة.
وقالت مدرة المركز مريم ش���قورة ل�"االيام"، أن المركز يهدف 
إل���ى محاولة ح���ل المش���كالت والقضايا التي تعيق الس���عادة 
الزوجي���ة، واالنته���اكات في حق���وق الحياة األس���رية للزوجين 
واألطفال، مش���يرة إلى أن اللقاءات تهدف إل���ى إتاحة الفرصة 
أمام المتزوجين للتحدث ومناقشة قضاياهم األسرية، ومحاولة 

إيجاد الحلول الفعالة لها بعين الصواب.
وأضاف���ت، تق���وم األخصائي���ات االجتماعيات والنفس���يات 
باالس���تماع للمشكالت األس���رية وطرح الحلول، وإيجاد الوسائل 
الصائب���ة للتقلي���ل منها، ومن���ع تأثيرات اإلش���كاالت الزوجية 
عن األطفال وس���لوكياتهم، وتحقيق أكبر فائدة من الس���عادة 

الزوجية والسلوك القويم.
وأوضحت ش���قورة، إن بعض األسر تعاني من العنف بمختلف 
أنواع���ه، خصوص���ًا الموجه ضد الم���رأة، وهو نابع م���ن تأثيرات 
وضغوط الحياة على الزوجين، بما في ذلك المعاناة االقتصادية 
والنفسية بسبب الظروف الُمعاش���ة، باإلضافة إلى غياب الوعي 

بحقوق المرأة والحياة الزوجية بشكل عام.
م���ن جانبهن، اعتبرن األخصائيات االجتماعيات والنفس���يات 
المتحدثات ف���ي اللقاءات التي انعقدت على مدار األس���بوعين 
الماضيي���ن، أن  الظ���روف الراهن���ة خلق���ت أجواء م���ن العنف 
وساهمت بشكل كبير في تغييب الحقوق الزوجية كال الطرفين، 
مشيرات إلى أن هناك حاجة لعقد ملتقيات زوجية مرة كل شهر 
بهدف توعي���ة المرأة والرجل على حد الس���واء بحقوق الزوجية 

ومخاطر التعرض للعنف على حياة  ومستقبل األبناء.
وأضف���ن في أحاديث منفصل���ة ل�"األي���ام": إن تحديد األدوار 
والمهام من قبل مؤسس���ات المجتمع المدني يس���اهم بشكل 
كبير في منع االنتهاكات التي تتعرض لها األسر على الصعيد 
النفس���ي والقانوني، مؤكدات ضرورة أن يتم رفع مستوى الوعي 

والمعرفة بالحقوق والواجبات لكال الزوجين.
وأك���دن، أن حماية هذه الحق���وق وضمان تنفي���ذ الواجبات، 
ال يمك���ن أن يتحق���ق إال من خالل االلت���زام والتطبي���ق الكامل 

لتشريعات القانون في هذا المجال.
عل���ى الصعيد ذاته، وج���دت مجموعة من النس���اء المعنفات 
فرصة متاحة للتحدث عن مش���كالتهن االجتماعية ومعاناتهن 
بأشكال مختلفة من العنف األسري، أماًل في إيجاد من يحميهن 

أو على األقل التضامن معهن ومساندتهن.
واس���تجابت هؤالء النس���اء الستفس���ارات طاقم المرش���دات 
االجتماعيات والنفسيات في المركز، مستعرضات واقع حياتها 
الحافل بالمعاناة والظلم االجتماعي والعنف األس���ري الممارس 
ضده���ا، والناجم أغلبه عن كب���ت ذوي القربى من ضنك العيش 

وقسوة الحياة.
وأوضحن أنهن يتعرضن للض���رب واإلهانة والحرمان من قبل 
أزواجهن، وأش���قاؤهن، الس���يما وأن أس���رهن تعاني من ظروف 

معيشية قاسية.
واس���تعرضت نس���وة أخريات من بينهن فتي���ات معاناتهن 
بس���بب العنف األسري، وشرحن خالل لقاءات تثقيفية وعالجية 
اعت���اد المركز عل���ى تنفيذها ظروف حياته���ن الحافلة بالقهر 

والكبت النفسي.

"كورال القدس المفتوحة" تشارك بإطاللتها 
األولى بمهرجان الطالب الفلسطيني الثاني

رام الل���ه � "األي���ام": ش���اركت فرقة ك���ورال جامع���ة القدس 
المفتوح���ة في مهرج���ان الطالب الفلس���طيني الثاني للثقافة 
والفن���ون الذي نظمته لجنة األنش���طة الطالبية في مؤسس���ات 
التعليم العالي، واس���تضافته جامع���ة بيرزيت مؤخرًا. وتميزت 
الفرقة، بحس���ب بيان صدر عن الجامعة، امس، باألغاني الوطنية 

الملتزمة التي كان الجزء األكبر منها من تأليفها وإعدادها.
وتخل���ل المهرجان تقديم فقرات فنية وثقافية من الجامعات 
والكليات المحلية بمشاركة )13( مؤسسة تعليمية تنوعت بين: 
الكورال، والمس���رح، والغناء، والرسم، والدبكة الشعبية، وألعاب 
الخف���ة، وعرض أزي���اء، وأفالم، ث���م كرمت الفرق والمؤسس���ات 

المشاركة في نهاية المهرجان.
واشار د. محمد شاهين عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس 
المفتوحة إلى أن مش���اركة فرقة كورال الجامعة هي المشاركة 
األولى لها، فقد تأسست حديثًا، وتسعى الجامعة لتطوير هذه 
الفرق���ة وتنميتها ورفده���ا من جميع ف���روع الجامعة، مبينًا أن 

الجامعة تتبنى العديد م���ن المواهب الفنية والثقافية، وتقوم 
عمادة ش���ؤون الطلبة حاليًا بحصر المواهب استعدادًا لمهرجان 
طلب���ة الجامعة الذي س���ينظم خالل الفترة القادمة بمش���اركة 
المئ���ات من الطلبة، ومن خالل تخصي���ص مجال محدد لكل فرع، 
وذلك لتش���كيل فرق���ة تك���ون مرجعيتها ذلك الف���رع، وتضم 

منتسبين من الفروع كافة، كفرقة للدبكة وفرقة للمسرح.
وأكد وس���ام غنيم رئيس قس���م األنش���طة الطالبي���ة أن هذا 
المهرجان الذي نظمته لجنة األنش���طة الطالبية في مؤسس���ات 
التعلي���م العالي هدف إلى تبادل الفنون بي���ن طلبة الجامعات 
المحلي���ة وخلق فرص التع���ارف فيما بينه���م، موضحًا أن هذا 

المهرجان سيتوالى خالل السنوات القادمة.
م���ن جهته قال ناصر عمير مس���ؤول فرقة الك���ورال إن فكرة 
الكورال جاءت انطالقًا من اس���تغالل طاق���ات الطلبة ومواهبهم 
ضمن األنش���طة الطالبية الالمنهجية، ومش���اركة الجامعة في 

المناسبات الوطنية والرسمية التي تنظمها وتقوم عليها.

صيدم يكّرم فرقة مسرح الفرندز على 
تميزهم في مسرحية "سأخون وطني"

رام الل���ه - "األيام": كرم وزير التربية التعليم العالي د. صبري 
صيدم، أمس، أعضاء ومدربي الفرقة المسرحية التابعة لمدرسة 
الفرن���دز، تقدي���رًا لجهوده���م وتميزهم في عرض مس���رحية 
"سأخون وطني". وأش���اد صيدم بهذا العمل الفني، مؤكدًا دعم 
الوزارة للمواهب المختلفة التي تجسد حب الوطن والتمسك به، 
ال سيما أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في دعم ورعاية اإلبداع 

الذي سيشكل مستقبل فلسطين.
فيما دعا صي���دم المعلمين إلى المش���اركة واالطالع على هذه 
المسرحية واالستفادة من التجربة التي تغرس في نفوس أبنائنا 
قيم المواطنة واالنتماء. وأش���ار صيدم إل���ى الحرص الذي توليه 
الوزارة لمثل هذه النش���اطات خاصة في ظل استعدادها إلطالق 
أيام المسرح والش���عر والخطابة، مؤكدًا دور المسرح الهادف في 

التعبير عن طموحات وأفكار الشعب الفلسطيني وأحالمه.

وأش���ادت المعلمة المش���رفة سماح حس���ين باهتمام ورعاية 
الوزارة لكافة المواهب واإلبداعات، والتي من ضمنها هذا العمل 

المسرحي الذي يعتبر من أوجه النضال العديدة.
وحضر التكريم وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد 
لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا، والوكيل المساعد للشؤون 
اإلداري���ة والمالية واألبني���ة واللوازم فواز مجاه���د، ومدير عام 
العالقات الدولية والعامة نديم س���امي، ومدير عام النش���اطات 
الطالبية صادق الخضور، ومدير عام التعليم العام أيوب عليان، 

واألسرة التربوية.
وفي س���بيل إيصال الرس���الة المرجوة، س���تعرض المسرحية 
في عدة مس���ارح، ومنها: مسرح األمير تركي في جامعة النجاح، 
ومسرح نسيب شاهين في جامعة بيرزيت، ومسرح برك سليمان 

في بيت لحم.

جانب من التكريم.

جامعة القدس تحتفل بإعالن القدس 

عاصمة للمسؤولية االجتماعية للعام 2017

رام الله - "األيام": أعلن رئيس الش����بكة اإلقليمية للمس����ؤولية 
االجتماعي����ة دعي����ج بن خليف����ة آل خليفة، أم����س، مدينة القدس 
"عاصمة للمس����ؤولية االجتماعية للع����ام 2017"، وذلك خالل حفل 
نظ����م في حرم جامع����ة القدس في بلدة أبو ديس، ش����رق القدس، 
بمش����اركة رئيس الجامعة د. عماد أبو كشك، ورئيس مجلس إدارة 

صندوق وقفية القدس، منيب المصري، وحشد من المهتمين. 
وأكد أبو كش����ك أن الجامعة تسعى عبر عالقاتها بالعالم العربي 
واإلس����المي، إلى إعادة القدس كما كانت عبر التاريخ، منارة علمية 
وحضارية لكل العرب، رغم ضغوط االحتالل وممارساته ضد أهلها 

ومؤسساتها.
وأشاد بدور الشبكة في العالم العربي واإلسالمي، مشيرا إلى أن 
اختيارها مدينة القدس دليل على المس����ؤولية التي يش����عر بها 
الع����رب تجاه القدس وأهلها، مؤكدا أن الجامعة س����تبقى في قلب 

أسوار القدس. 
من جهته، أشار نائب رئيس الش����بكة حسن بن إبراهيم كمال، 
إلى أن اختيار القدس، عاصمة المسؤولية االجتماعية للعام 2017، 
يأتي انعكاس����ا ألهميتها، وحث األمتين العربية واإلسالمية على 
تبني مبادرات ومش����اريع تس����هم ف����ي الحفاظ عليه����ا وهويتها 
العربية واالس����المية، وفتح آفاق األمل لدى أهل القدس وفلسطين 

نحو مستقبل مشرق.
وتخلل الفعالية، اإلعالن عن منح المصري، لقب "المفوض األممي 
للتبشير بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2017".

يذكر أن الش����بكة، مؤسس����ة استشارية مهنية مس����تقلة، لها 
فروع ومكاتب تمثيلية في البحرين، وقطر، والكويت، والسعودية، 
ومصر، والس����ودان، وهولن����دا، وتركيا، وتهدف إلى رفع مس����توى 

الوعي حول المسؤولية االجتماعية للشركات والمؤسسات.

جانب من حفل إعالن القدس عاصمة للمسؤولية االجتماعية.

غزة: قرار حظر النشر في جريمة
اغتيال فقهاء مازال مستمرًا 

غ���زة - فايز أبوع���ون: أكد النائ���ب العام في غزة المستش���ار 
إس���ماعيل جبر، أمس، أن قرار حظر نش���ر المعلومات في قضية 

اغتيال األسير المحرر مازن فقهاء، ال يزال قائمًا حتى اللحظة.
وأضاف جبر: "إن األجه���زة األمنية المختصة بغزة عملت ألف 
حس���اب لجريمة اغتيال فقهاء، وبالتأكيد أخذت بناًء على ذلك 

إجراءاتها الوقائية من أجل عدم تكرار هذه الجرائم".
ولف���ت إلى أن نيابته حصلت على 23 حكمًا باإلعدام بحق جناة 
خالل الع���ام الماضي 2016، منها 10 أحكام إعدام حصلت عليها 
في محكمة البداية، و7 أحكام إعدام في االس���تئناف، و6 أحكام 

باإلعدام في محكمة النقض. 
وأكد جبر خالل حديثه لبرنامج "لقاء مع مس���ؤول"، أن األجهزة 
األمنية المختصة أخذت إجراءات وقائية مش���ددة لعدم تكرار 

جريمة اغتيال القائد القسامي مازن فقهاء.

وفيم���ا يتعلق بتنفيذ أحكام اإلع���دام دون مصادقة الرئيس 
عليه���ا، قال جبر: "لم نهّمش مصادقة الرئيس، بل راس���لناه من 
خالل وزير العدل الس���ابق س���ليم الس���قا لمخاطبة الرئيس في 
بع���ض األحكام المهمة خاصة قضية مقت���ل المواطن التلباني، 

لكنه لم يأتنا بأي رد".
وأش���ار إلى أنه���م كانوا يصادق���ون في الس���ابق على أحكام 
اإلع���دام من مجلس الوزراء الذي يطل���ع عليه الرئيس، ولكن في 
ظل الفراغ الدس���توري الذي تعيش���ه غزة والضفة، أصبح هناك 
اس���تثناءات من أجل ضبط الحالة األمني���ة، ومنع تكرار ارتكاب 

جرائم القتل والتجسس لصالح إسرائيل.
ولف���ت جبر إلى أنه يتوقع أن يؤث���ر قرار خصم رواتب موظفي 
الس���لطة في غزة على مع���دل الجرائم، قائ���اًل: "قضية الرواتب 
مسألة اقتصادية تؤثر على معدل خفض الجريمة وارتفاعها".

البيطار والجزرة ُمسّيران للجنتي بلديتي 
الخليل وجنين لحين إجراء االنتخابات

رام الل���ه � "األيام": ق���رر، أمس، مجلس بلدي���ة الخليل، 
انتخ���اب المهندس نادر محمد ابراهيم البيطار، رئيس���ًا 
لبلدية الخليل ومس���يرًا العمال المجل���س البلدي، ومخواًل 
ص عليها القانون، لحين تسليم 

َ
بكافة الصالحيات التي ن

المجلس البلدي صالحياته للمجلس القادم. 
وأك���د المهن���دس البيط���ار، ان بلدية الخليل س���تقوم 
بتس���يير اعماله���ا كالمعت���اد، وتقدي���م كل الخدم���ات 
المطلوب���ة للمواطنين، ولن تألو جهدًا ف���ي دعم العملية 
الديمقراطية ف���ي انتخابات بلدية الخليل، والوقوف على 
مسافة واحدة من كافة الكتل المشاركة في االنتخابات. 

واضاف البيطار: ان عملية إيكال مهمة رئاسة البلدية له 
بعد ترشح رئيس بلدية الخليل المستقيل الدكتور داود 
الزعتري وعدد من زمالئه في المجلس البلدي للمش���اركة 
 واضح على الممارس���ة 

ٌ
ف���ي االنتخاب���ات القادمة، دلي���ل

الديمقراطية في انتقال الس���لطة وتقدي���م الخدمة في 
بلدي���ة الخليل، ش���اكرًا زمالئه في المجل���س البلدي على 

تعاطيهم الديمقراطي مع الحالة.
وفي جنين، جرت، أمس، مراسم استالم وتسليم البلدية، 
وذل���ك تنفيذا لقرار وزير الحكم المحلي بقبول اس���تقالة 

رئي���س لجنة تس���يير أعم���ال البلدية، الدكت���ور محمد 
أب���و غالي، من رئاس���ة وعضوية البلدية، بهدف الترش���ح 
لالنتخابات، وتعيين العميد إبراهيم الجزرة رئيسا للجنة 
تسيير أعمال البلدية خالل المرحلة االنتقالية لحين إجراء 

االنتخابات.
وأجريت مراس���م االستالم والتس���ليم في مقر البلدية، 
بحضور مدير عام الحكم المحلي، إياد خلف، ومدير دائرة 
التوجيه والرقابة، عماد صالح، ورئيس قسم التشكيالت، 
عم���اد ص���الح، ورئي���س لجن���ة تس���يير أعم���ال البلدية 
المس���تقيل أبو غالي، ورئيس���ها المعين إبراهيم الجزرة، 
وأعضاء البلدية، س���امر خم���اش، وعبد المنعم ش���هاب، 
ونادية خلف، ووفاء حم���دان، باإلضافة إلى مدير البلدية، 

ممدوح عساف، والمدير المالي، سامر العمري.
وأش���اد مدير ع���ام الحكم المحلي، باإلنج���ازات النوعية 
التي حققتها لجنة تس���يير األعمال السابقة برئاسة أبو 

غالي، متمنيا لرئيسها التوفيق والنجاح.
بدوره، أشاد الجزرة، بالدور الذي قام به الدكتور أبو غالي 
وأعضاء لجنة تس���يير أعمال البلدية في تحسين خدمات 

النظافة وتنظيم األسواق والمياه.

لع على 
ّ
محافظ طولكرم يط

احتياجات شباب كفر عبوش
طولكرم - "األيام": التقى محافظ طولكرم عصام أبو بكر بدار المحافظة، أمس، 
وفدًا شبابيًا من بلدة كفر عبوش، ضم أمين سر حركة فتح بالبلدة مرشد جبارة، 

وطالب الجامعات، بحضور ومشاركة جهات االختصاص بمؤسسة المحافظة. 
وأش���ار المحافظ إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الش���عب الفلس���طيني، 
وعلى رأسها جرائم االحتالل من االقتحامات اليومية وإقامة الحواجز، ومصادرة 
األراضي، وتأثير جدار الضم والتوس���ع العنصري، وغيرها من االعتداءات التي 
 ذلك ينعكس على الحي���اة اليومية ألبناء 

ّ
يقترفه���ا االحتالل، موضح���ًا أن كل

ل إعاقة للتنمية والتطور االقتصادي، مؤكدًا أن 
ّ
الش���عب الفلسطيني، ويش���ك

الحرية واالنعت���اق من االحتالل هو الخيار، وصواًل إلقامة الدولة الفلس���طينية 
ة وعاصمتها القدس الشريف.

ّ
المستقل

من جانب���ه قدم جباره للمحافظ ش���رحًا ع���ن احتياجات الش���باب وواقعهم 
واألوض���اع العامة، والتطلعات نح���و إتمام عملية ترخيص الن���ادي الرياضي، 
وإنشاء ملعب خاص بالبلدة، وتحديدًا مع وجود األرض المناسبة لهذا الغرض. 
واس���تمع أبو بكر من الش���باب عن أه���م االحتياجات والتطلعات، مش���يرين 
إل���ى أهمية توفير أماك���ن ومالعب وغيرها من القضايا التي من ش���أنها دعم 
توجهاتهم في بلدة كفر عبوش، حيث أكد أبو بكر التواصل مع المجلس األعلى 

للشباب والرياضة ممثاًل باللواء جبريل الرجوب لمتابعة تلك االحتياجات.

عشراوي : مجزرة "دير ياسين"
شاهد على عقيدة التطهير العرقي

رام الله - "وفا": أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
حنان عش���راوي، أن إس���رائيل وعلى مدار تاريخها االحتاللي واإلحاللي ما زالت 
ترتكز على عقيدته���ا اإلجرامية والعنصرية القائمة على سياس���ة التطهير 
العرقي؛ فالقتل واإلبادة الجماعية ضد الس���كان األصليين في القرى والبلدات 
والمدن الفلسطينية دون حسيب وال رقيب؛ كان وما زال نهجها من أجل القضاء 

على الوجود الفلسطيني، وتفريغ األرض من سكانها األصليين.
جاءت تصريحات عش���راوي هذه، في بيان صدر عن مكتبها، أمس، لمناسبة 
الذكرى ال�69 لمجزرة "دير ياس���ين"، والت���ي راح ضحيتها ما بين 250 إلى 360 
ش���هيدًا من أهالي القري���ة الذين قتلوا بدم بارد، عق���ب الهجوم الذي نفذته 
الجماعت���ان الصهيونيتان اإلرهابيتان "آرغون" و"ش���تيرن" يوم التاس���ع من 
نيس���ان 1948، حيث قام���ت الجماع���ات الصهيونية باس���تهداف ومحاصرة 
القرية، الواقعة غرب مدينة القدس المحتلة، بمس���اعدة من قيادة "الهاغاناة" 
وبدع���م من قوات "البالماخ"، وعملت على قصفها بمدافع الهاون، وأغلقت كافة 
منافذها، ومنعت المؤسسات الدولية بما فيها الصليب األحمر من الوصول إلى 

موقع الجريمة للوقوف على ما حدث على أرض الواقع.

ملتقى البصيرة في جنين يحتفل بيوم الطفل
جني���ن � "األيام": أحيت جمعي���ة ملتقى "البصي���رة" للمكفوفين في جنين، 
أمس، يوم الطفل الفلسطيني والذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، 
بتنظيم احتفال اشتمل على سلسلة فعاليات استهدفت األطفال المكفوفين 

وأهاليهم.
وأش���اد نائب رئي���س الجمعية، كامل زي���ود، بدور مجموع���ة الدعم الذاتي 
"قنادي���ل العطاء" في تنفيذ أنش���طة الجمعية واإلش���راف عليه���ا، مؤكدا أن 
الجمعية س���تكون دوما في خدمة أبنائها م���ن ذوي اإلعاقة البصرية للنهوض 

بواقعهم وتدعيم حقوقهم وقضاياهم.
ودعا منتس���بي الجمعي���ة وأهالي األطف���ال منهم إلى التواصل المس���تمر 
والبن���اء لتعزيز دور الجمعية في خدمة المكفوفي���ن وصقل قدراتهم وتلبية 

احتياجاتهم المختلفة.
من جهته���ا، قالت عضو الهيئة العامة، منس���قة مجموع���ة الدعم الذاتي، 
ياس���مين دراغمة، إن هذه الفعالية تأتي ضمن سلس���لة م���ن الفعاليات التي 
تنظمه���ا المجموعة لخلق جس���ر م���ن التواصل بي���ن الجمعية ومنتس���بيها 

المكفوفين من مختلف المراحل العمرية.
وقالت "إن األطفال هم عماد المس���تقبل وأمل الغ���د، ومن الواجب االهتمام 
به���م وباحتياجاتهم االجتماعية والتعليمي���ة والترفيهية ليكونوا أكثر ثقة 
وقدرة ودمجا في المجتمع األمر الذي يس���هم وبش���كل كبير في الوصول بهم 

إلى غد مشرق مليء باإلنجاز وتحقيق الذات".

اختتام دورة اإلرشاد التربوي بفرع 
"القدس المفتوحة" في جنين

جنين - "األيام": اختتمت نقابة األخصائيين االجتماعيين والنفس���يين لفرع 
جنين بالتعاون مع عمادة ش���ؤون الطلبة في جامعة القدس المفتوحة لمنطقة 

جنين التعليمية، أمس، دورة تدريبية بعنوان "اإلرشاد التربوي وأهميته".
وش���ارك في الدورة التدريبية، 25 خريجا م���ن الجامعة من تخصص الخدمة 
االجتماعية، وتضمنت عددا من المواضيع أهمها مبادئ عملية اإلرش���اد داخل 
المدارس واألدوار والمهام التي يجب على المرشد القيام بها داخل المدرسة.

وق���ال القائمون على هذه ال���دورة التدريبية، إنها هدف���ت إلى رفع قدرات 
وكف���اءات الخريجين م���ن الناحية المهنية والعملي���ة والعلمية، والعمل على 

تثقيفهم.
وأش���ار رئيس النقاب���ة، ناصر اغباري���ة، إلى أن ه���ذه ال���دورات التدريبية 
تأتي ضمن فلس���فة وإس���تراتيجية وأهداف النقابة لزي���ادة مهارة ومعارف 

األخصائيين بأسس عملية اإلرشاد.

الجامعة العربية تدعو المجتمع 
 الدولتين

ّ
الدولي إللزام إسرائيل بحل

القاه����رة - "وفا": أكدت األمان����ة العامة لجامعة ال����دول العربية مجددًا دعمها 
الكامل بحق الش����عب الفلس����طيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المس����تقلة 

وعاصمتها القدس.
وش����ددت على ضرورة إل����زام المجتمع الدولي إس����رائيل بتنفي����ذ التزاماتها 
المنصوص عليها في قرارات الش����رعية الدولية، بهدف التوصل لحل عادل قائم 
عل����ى دولتين، وفق القواني����ن والقرارات الدولية، ومبادرة الس����الم العربية، وبما 
يؤمن حماية دولية للش����عب الفلس����طيني في وطنه عل����ى طريق إنهاء االحتالل 
وتمكينه من ممارس����ة حقه في الحرية واالستقالل بدولته المستقلة وعاصمتها 

القدس.
ودع����ت الجامع����ة العربية، في بيان أص����دره، أمس، قطاع فلس����طين واألراضي 
العربية المحتلة في الذكرى التاسعة والستين لمذبحة دير ياسين، المؤسسات 
الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وجميع األحرار في العالم 
إلى االضطالع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على وقف 

الجرائم اليومية المتواصلة التي يرتكبها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
وذكرت أن التاس����ع من نيسان يحمل الذكرى التاس����عة والستين لمذبحة دير 
ياس����ين التي ذهب ضحيتها مئات الش����هداء من النس����اء واألطفال والش����يوخ 
الفلس����طينيين الُعزل في مجزرة مروعة يندى لها ضمير اإلنسانية والعالم الحر، 
حي����ن هاجمت القرية عصابتا "أرغون" وش����تيرن" اإلس����رائيليتان بقيادة كل من 
"مناحيم بيغين" و"إس����حاق ش����امير" اللذين أصبحا فيما بعد في سدة الحكم في 

إسرائيل.
وأدان����ت الجامعة جميع الممارس����ات العنصرية واإلرهابية ضد أبناء الش����عب 
الفلس����طيني، واالنتهاك الممنهج لحقوقهم األساس����ية اإلنسانية، واستخدام 
سياسة العنف والتطهير العرقي من خالل التهجير واالستيطان وهدم المنازل، 
مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لالمتثال الفوري لقرارات الجمعية 
العامة، ومجلس األمن، ومجلس حقوق اإلنس����ان، وإلزامه����ا بالتوقف عن عمليات 
البناء المستمر للمستوطنات وتوسيعها، والكف عن الممارسات العدوانية وعن 

سياسة التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

كورال »القدس« خالل مشاركته في المهرجان.


