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ويأمر بتركيب طرف صناعي لطفل بترت يده

د علي معروف وسام
ّ
الرئيس يقل

دولة فلسطين من رتبة الفارس

د رئيس دولة فلسطين محمود عباس، 
ّ
رام الله - "وفا": قل

رئيس الجمعية الطبية األلمانية العربية د.علي معروف، 
وسام دولة فلسطين من رتبة الفارس.

جاء ذلك خالل استقبال الرئيس، للدكتور على معروف، 
ف���ي مقر الرئاس���ة بمدينة رام الله، ظه���ر أمس، بحضور 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
صائب عريقات، ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد، 
وعضوي اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه وروحي 
فتوح، والطبيب غازي حنانيا، ونائب رئيس الوزراء زياد ابو 
عمرو، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، 
ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمشرف 
العام على اإلعالم الرس���مي أحمد عساف، وعضو المجلس 

الثوري بسام الولويل.
ومنح الرئيس، وسام دولة فلس���طين من رتبة الفارس، 
للدكت���ور على مع���روف، تقدي���رًا لجهوده ف���ي تقديم 
المش���ورة الطبية، وتس���يير العديد من الوف���ود الطبية 
االلماني���ة إلى فلس���طين، وتثمينًا لعطائ���ه المتميز في 

خدمة وطنه وشعبه الفلسطيني.
يذك���ر أن الجمعي���ة الطبي���ة األلماني���ة العربية أجرت 
العديد م���ن العمليات الجراحية المعق���دة والنوعية في 

فلسطين، وقد ترأس هذه الوفود د.معروف.
من جهة أخرى، اس���تقبل رئيس دولة فلسطين محمود 
عباس، أمس، بمقر الرئاس���ة في مدين���ة رام الله، الطفل 
وقاص عبد الحكيم الصيفي )تسع سنوات( والذي أصيب 

في حادثة حديقة حيوانات قلقيلية.
وأم���ر الرئي���س، بعالج الطف���ل وق���اص، وتركيب طرف 
صناع���ي له في أح���د المستش���فيات األلماني���ة، مؤكدا 
متابعته المستمرة لحالة الطفل وقاص، واالطمئنان عليه.

بدورها، ش���كرت عائلة الطفل وقاص الصيفي، الرئيس 
عل���ى اهتمامه بما تعرض له ابنه���ا، وحرصه على تقديم 

العالج الالزم له لينعم بطفولته، والتخفيف من مصابه.
واش���اروا إلى أن هذه المكرمة من ليست بجديدة، فهو 
يتابع وباستمرار أحوال شعبه، ويعمل على التخفيف قدر 

المستطاع من أعبائهم.

الرئيس يستقبل الطفل وقاص الصيفي الذي أصيب في حادثة حديقة حيوانات قلقيلية. 

اختتام برنامج تدريبي للكادر التجاري 
في السفارات الفلسطينية

رام الله - "األي���ام": اختتمت وزارت���ا االقتصاد الوطني 
والخارجي���ة، بالتعاون مع برنامج تطوير األس���واق، أمس، 
برنامج���ًا تدريبيًا لل���كادر التجاري الذي ت���م تعيينه في 
الس���فارات الفلس���طينية، ولممثلي عدد من المؤسسات 
ذات العالقة بالقطاعين الع���ام والخاص، بهدف الترويج 
للمنتجات الفلسطينية في األسواق الخارجية، واستقطاب 

استثمارات خارجية لفلسطين. 
وتم تنفيذ البرنامج بدعم من برنامج تطوير األس���واق، 
الممول م���ن وزارة التنمية الدولي���ة البريطانية واالتحاد 

األوروبي.
وقالت وزيرة االقتصاد عبير عودة إنه تم خالل البرنامج 
التعري���ف باالقتص���اد الفلس���طيني، والتحدي���ات التي 
تواجه���ه، إضافة إلى الفرص المتاح���ة به، والتعرف على 
مؤسس���ات القط���اع العام والخ���اص بهدف إنش���اء آلية 

للتواصل والمتابعة.
وأش���ارت ال���ى أن "االقتص���اد الوطن���ي" وبالش���راكة م���ع 
"الخارجية" ومؤسسات القطاع الخاص، والداعمين للمشروع، 
س���تقدم الدعم الالزم للكادر التجاري، وس���تقوم بالمتابعة 
بهدف إنجاحه ف���ي تحقيق المهام المناط���ة به، "وتحقيق 

أهدافنا المتمثلة في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل".

من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية تيس���ير جرادات: 
"االنجازات الكبيرة تبدأ دائما بخطوات بسيطة تحتاج الى 
متابعة وجه���د تراكمي للوصول للهدف االس���تراتيجي 
الذي نتطلع اليه، وه���ذا ما ينطبق على الجهد الذي رافق 
تخريج الكادر التجاري. نطمح لتعيين عدد اكبر من الكادر 
التجاري في دول مختلفة لما سيكون له تأثير على تنمية 

االقتصاد الفلسطيني". 
بدوره، ذكر مدير برنامج البنية التحتية والقطاع الخاص 
في االتح���اد األوروبي، ريكاردو روس���ي، أن البرنامج يأتي 
بالتواف���ق مع الخط���ة الوطنية الفلس���طينية 2022-2017 
والتنمي���ة المس���تدامة الت���ي تعد من أه���م ركائز دعم 

االتحاد األوروبي لالقتصاد الفلسطيني. 
أما مدير برنامج تطوير األس���واق ماهر حمدان فبين أن 
إطالق وتنفيذ برنامج الكادر التجاري س���ينعكس مباشرة 
على االقتصاد الفلس���طيني من عدة محاور وأولويات من 
ضمنها؛ أهمية الدور الفعال الذي سيلعبه الكادر التجاري 
في المساهمة في تنمية الصادرات الفلسطينية، وجذب 
االس���تثمارات األجنبية لفلس���طين، من خالل مس���اعدة 
الشركات الفلس���طينية للوصول لش���ركاء محتملين في 

األسواق المستهدفة والتشبيك بينهم.

طالبتان في "القدس المفتوحة" تصممان برنامجًا
لتسجيل الحضور إلكترونيًا أثناء االمتحانات

رام الله - "األيام": أعلنت جامعة القدس المفتوحة - فرع 
طولكرم، أم���س، تمكن الطالبتين: مآثر ش���ديد، ومادلين 
خالد، من تصميم نظام محوس���ب يس���تخدم في تنفيذ 
عملية تس���جيل حضور الطلبة خالل االمتحانات الجامعية 
إلكتروني���ًا، وباالعتم���اد عل���ى بصمة األصب���ع، عن طريق 
إعدادهما مشروع التخرج في تخصص أنظمة المعلومات 

الحاسوبية بكلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.
وبينت "القدس المفتوحة" أنه أش���رف على المش���روع 
أستاذ مساعد علوم الحاسوب وأنظمة المعلومات د. محمد 
أبو عمر، الذي أش���ار إلى نجاح الطالبتي���ن في إعداد هذا 
المش���روع ليصبح مش���روعًا متكاماًل يمكن تطبيقه عمليًا 
لتوفي���ر درجة عالية م���ن الدقة في العم���ل، إضافة إلى 
توفير كثي���ر من الوقت والجهد المبذولين في تس���جيل 
وتدقيق كش���وف الحض���ور والغياب للطلب���ة الجامعيين 
خالل االمتحانات الجامعية، مبينًا أن أهمية هذا المشروع 
تكمن بكونه ركيزة رئيسة في بناء الجامعات اإللكترونية.

وش���دد على أهمية إعداد الطلبة في كلية التكنولوجيا 

مش���اريع تخ���رج ريادي���ة وإبداعي���ة، تس���اعد ف���ي حل 
المش���كالت الحياتية المختلفة، باس���تخدام تكنولوجيا 

وأنظمة المعلومات.
وأوضح أبو عمر أن هذا المش���روع نوقش ضمن جلس���ات 
نقاش مش���اريع التخرج في تخص���ص أنظمة المعلومات 
الحاس���وبية بكلي���ة التكنولوجي���ا والعل���وم التطبيقية، 
بحضور مدير فرع الجامعة بطولكرم د. سالمة سالم، الذي 
نقل للطلبة الخريجين ولذويه���م تهاني د. يونس عمرو 
رئي���س الجامعة ومباركت���ه على ما حققوه م���ن إنجازات 
علمي���ة مميزة تواك���ب التط���ورات التكنولوجية الراهنة 

والمرتبطة باحتياجات سوق العمل.
وتكونت لجنة المناقش���ة من: د. محمد أبو عمر رئيس���ًا، 
وعضوي���ة كل من د. س���ليم جيوس���ي، والمحاضر عصام 
حطاب، وش���ارك في حضور جلس���ات النقاش د. سليمان 
الخليل عضو مجل���س أمناء الجامعة، ال���ذي أبدى إعجابه 
وفخره باإلنجازات العلمي���ة المذهلة التي عرضها الطلبة 

في مشاريع تخرجهم.

خالل مؤتمر في غزة حول المرض

الدعوة لتوفير الخدمات الصحية والنفسية واالجتماعية لمرضى الثالسيميا
كتب خليل الشيخ:

العمل  بض����رورة  أوصى مختصون 
عل����ى توفي����ر الخدم����ات الصحي����ة 
لمرضى  واالجتماعي����ة  والنفس����ية 

الثالسيميا في قطاع غزة.
جاء ذلك خ����الل المؤتمر األول في 
قطاع غ����زة، الذي عقدت����ه جمعيتا 
مرضى الثالس����يميا واإلغاثة الطبية 
في مدينة غزة، أول من أمس، بحضور 
العش����رات من األطب����اء والمهتمين 

ومرضى الثالسيميا.
يذك���ر أن ع���دد المصابين بالمرض 
ف���ي قطاع غزة بلغ نح���و )320 مريضًا 
ومريضة(، من أصل نحو )880 مريضًا( 

في مختلف محافظات الوطن.
وش����ارك في المؤتمر الذي هدف 
إل����ى بح����ث قضايا وظ����روف مرضى 

الثالس����يميا في غزة، تح����ت عنوان 
"بالجودة والعمل نحقق األمل"، وفد 
من جمعية مرضى الثالس����يميا في 
رام الل����ه وعدد م����ن أعضاء المجلس 
الش����بابي المناص����ر لحق����وق هؤالء 

المرضى.
وُبدئ المؤتمر بجلس����ة افتتاحية، 
تحدثت فيه����ا أمينة س����ر جمعية 
مرض����ى الثالس����يميا ف����ي رام الله 
جه����اد أبو غ����وش، مش����يرة إلى أن 
للمتابعة  بحاجة  الثالسيميا  مرضى 
الدقيق����ة وحماي����ة حقوقه����م من 

التهميش.
وقالت: إن المؤتمر يسعى للوقوف 
والتحديات  المس����تجدات  آخر  عند 
الت����ي تواج����ه مرضى الثالس����يميا، 
منوهة إل����ى أن الهدف من المؤتمر 
هو الخ����روج بتوصي����ات ومقترحات 

لتقديمها لجه����ات االختصاص من 
أجل تحسين واقع المرضى.

من جانبه، قال مدير اإلغاثة الطبية 
في غ����زة د. عايد ياغ����ي بمداخلته: 
إن هذه الفئة م����ن المرضى تحتاج 
للتدخ����ل والعم����ل الجاد م����ن أجل 
تحسين واقعهم، ومتابعتهم طبيًا، 
الفتًا إل����ى أن المؤتم����ر يهدف إلى 

تسليط الضوء على أوضاعهم. 
من جانبه، قّدم وكيل وزارة الصحة 
بغزة د. يوسف أبو الريش، مداخلة، 
تحدث فيه����ا حول جه����ود وزارته 
م����ن أجل توفير الخدم����ات الصحية 
لمرض����ى الثالس����يميا بغزة، س����واء 
المتعلق����ة باألدوي����ة والعالجات، أو 
عملي����ات نقل الدم، مؤك����دًا ضرورة 
حماية حقوق هذه الفئة من مرضى 

الثالسيميا.

وجرى خالل المؤتمر تقديم أوراق 
عمل من جهات صحية ومؤسس����ات 
حقوقية ومجتمعية قّدمت تفاصيل 

عن واقع هؤالء المرضى.
ت����م تقدي����م مداخ����الت من  كما 
ممثلي����ن عن جامعات ومدارس حول 
مرضى  لفئ����ة  التعليمية  الحق����وق 
الثالسيميا والخدمات المرجوة لهم.

وقّدم أش����رف حميد، وريم بخيت، 
لرعاية  الشبابي  المجلس  من أعضاء 
قاال  مداخلتين  الثالس����يميا  مرضى 
خاللهم����ا: إن����ه تم تش����كيل فريق 
ش����بابي ف����ي قط����اع غزة، م����ن أجل 

متابعة ظروف مرضى الثالسيميا.
كما قّدم عدد من الشبان المصابين 
بالمرض مداخالت، أعربوا خاللها عن 
المرض  أملهم في االستش����فاء من 
في ح����ال توفرت عمليات زرع النخاع 

له����م، مش����يرين إل����ى أن مثل هذه 
العلمي����ات ال تتوفر ف����ي محافظات 

الوطن.
وأش����ارت فات����ن الهبي����ل وري����م 
بالثالسيميا،  المريضتان  النواجحة، 
إلى الجهود المبذولة من الجمعيات 
والمؤسس����ات المهتم����ة بمتابع����ة 
أنهم����ا  مؤكدتي����ن  المرض����ى، 
تتعايش����ان م����ع الم����رض وتقومان 
بمتابعة حياتهما بش����كل اعتيادي 

واالندماج في المجتمع المحلي.
وتخل����ل المؤتم����ر س����رد لبع����ض 
لقصص النج����اح، التي أكدت تحدي 
الصعب،  لواقعهم  المرض����ى  هؤالء 
كم����ا تم في خت����ام المؤتمر افتتاح 
اليدوي����ة  للمش����غوالت  مع����رض 
ولوح����ات مرس����ومة أنجزه����ا بعض 

مرضى الثالسيميا في غزة.

بيت لحم: اجتماع يناقش إنجازات 
غرف المصادر وفريق التعليم الجامع 

بي���ت لحم – حس���ن عبد الج���واد: افتتح مدي���ر التربية 
والتعليم في محافظة بي���ت لحم، أول من أمس، االجتماع 
الختام���ي المناطقي لفريق التعليم الجامع ومعلمي غرف 
المص���ادر لمديريات التربية الخمس: بيت لحم، وش���مال 
الخلي���ل، والخليل، وجنوب الخلي���ل، ويطا، وذلك في مركز 

غراس الثقافي.
وأكد مرّوة الدور الفعال لمعلمي غرف المصادر بإحداث 
التغيير اإليجابي في ش���خصية الطالب، وزيادة دافعيته 
للتعلم، خاص���ة أن "تربية بيت لحم" تفخ���ر بالعديد من 
قصص النجاح لمعلمات غرف المصادر اللواتي س���اهمن 
ف���ي زي���ادة نس���بة التحصي���ل األكاديم���ي، وغيرها من 
اإلنجازات الت���ي أحدثت نقلة نوعي���ة للعديد من الطلبة 

الذين يعانون صعوبات في التعليم.
وأش���ار مرّوة إلى حرص وزارة التربية على تطوير وزيادة 
عدد غ���رف المصادر في كافة المديري���ات؛ نظرًا للنتائج 
المرضية والمش���رفة التي أحدثتها ف���ي المدارس، الفتًا 
إلى وجود س���ت غ���رف مصادر جديدة مجه���زة بالتعاون 
م���ع المجل���س المحلي، وأع���رب عن أمله ب���أن تؤتي هذه 
االجتماعات ثماره���ا في تبادل الخبرات بين معلمي غرف 

المصادر وفريق التعليم الجامع من المديريات الخمس.
من جهته، أوضح مش���رف التربية الخاصة أكرم أبو عليا، 

أن االجتماع الختامي المناطقي يهدف إلى عرض إنجازات 
غ���رف المصادر ومناقش���ة آلي���ة تجميع إنج���ازات فريق 

التعليم الجامع للعام الدراسي الحالي.
كما نظمت تربية بيت لحم اجتماعًا لبحث أسس وآليات 
تفعيل الالمركزية ف���ي اإلدارات التربوية، بحضور مرّوة، 
ومدي���ر برنام���ج تطوير القي���ادة التربوية في مؤسس���ة 
األمديس���ت د. س���عيد عس���اف، ومدير دائ���رة المتابعة 
الميدانية ف���ي وزارة التربية محمد س���امي، ورنا األصبح 
من مؤسسة "األمديس���ت" ورئيسة قسم العالقات العامة 
واإلعالم في تربية بيت لحم خلود دراس، وعدد من مديري 

المدارس.
وق���ال مرّوة: إن تفعيل الالمركزية في اإلدارات التربوية 
ينس���جم مع خطط وإس���تراتيجيات وزارة التربية الرامية 
إلى تطوي���ر أداء مديري المدارس، واس���تثمار قدراتهم 
نظرًا لدوره���م القيادي بالميدان الترب���وي في النهوض 

بالعملية التربوية.
وناقش عس���اف م���ع الحضور س���بل تطوي���ر وتفعيل 
الالمركزية لدى مديري المدارس، إضافة إلى عرض يتعلق 
بمس���توى الصالحيات عند تنفيذ المهام اإلدارية داخل 
المدرس���ة وإبراز الجوانب والعناصر األساس���ية لتطبيق 

نظام الالمركزية في اإلدارة التربوية بالمدارس.

نابلس: مدارس بكالوريا الرّواد 
تخرج الفوج األول من طلبتها

نابل���س - "األي���ام": احتفل���ت جمعية رواد المس���تقبل 
الخيرية ف���ي نابلس، أول من أم���س، بتخريج الفوج األول 
من طلبة مدارسها بكالوريا الرّواد، الذي أطلقت عليه اسم 
"فوج الحري���ة والكرامة"، وذلك على مس���رح األمير تركي 
ب���ن عبد العزيز في حرم جامعة النج���اح الوطنية الجديد، 
بحضور محاف���ظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، ونائبته عنان 
األتي���رة، ومدير التربي���ة الدكتور عزم���ي بالونة ورئيس 

بلدية نابلس المنتخب عدلي يعيش.
وألقى ضيف الش���رف الق���ادم من الوالي���ات المتحدة 
األميركي���ة الدكتور عدنان مجلي، كلمة توجيهية للطلبة 
والخريجين، أثنى فيها على إنجازات المدرس���ة وتميزها 
وإبداعات طلبتها، وطريقة التدريس والتربية والتنش���ئة 
فيها، وبناء ش���خصية طالبه���ا، وتزويده���م بالمهارات 
القيادية ليكونوا قادة المس���تقبل، وقال: هذا المستوى 

من التعليم والبناء والذي ال يقل عن المستويات العالمية 
في العالم المتحضر، هو ما تحتاجه فلس���طين لنقلها إلى 

مصاف الدول المتقدمة.
واس���تعرض بالون���ة ف���ي كلمت���ه خط���ط وزارة التربية 
المس���تقبلية، فيم���ا ألقى رئي���س مجلس األمن���اء ورئيس 
مجلس اإلدارة كلمات توجيهية للطلبة، واستعرضت مديرة 
المدرسة مسيرة المدرسة التعليمية خالل السنوات العشر 

الماضية، مشيدة بكل من أسهم في إنجاحها ودعمها.
وحض���ر الحفل رئيس وأعضاء مجلس���ي األمناء واإلدارة 
لجمعي���ة رّواد المس���تقبل، ومديره���ا الع���ام، ومدي���رة 
الم���دارس والروض���ة، والطواق���م األكاديمي���ة واإلدارية 
العربية واألجنبية، وحشد من أهالي الطالب وأصدقائهم 
وأصدقاء المدرس���ة، حي���ث أثنى الجميع عل���ى التنظيم 

والترتيب الذي نال إعجابهم.

الخريجون.

المحكمة الحركية لـ"فتح" تؤدي 
اليمين القانونية أمام الرئيس

رام الل���ه - "وفا": أدى رئيس وأعضاء المحكم���ة الحركية لحركة "فتح"، أمس، 
اليمين القانونية، أم���ام الرئيس محمود عباس، رئيس حركة "فتح"، وذلك في 

مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وتش���كلت المحكمة الحركية ل�"فتح" من: د. ماجد الحلو رئيسًا للمحكمة، ود. 

تيسير جرادات، وصائب نظيف، وخولة األزرق، وإياد نصر، وحنا عيسى.

انتخاب نيقوال خميس رئيسًا لبلدية بيت جاال 
بي���ت لح���م - "األيام": عقد مجل���س بلدية بيت جاال المنتخب، أمس، جلس���ة 
بحضور جميع أعضائه، من جمي���ع الكتل الفائزة في االنتخابات األخيرة، وقرر 
انتخاب نيقوال خميس رئيس���ًا للبلدي���ة بغالبية 7 أص���وات، مقابل 6 أصوات 
لمرشح تحالف كتلة بيت جاال الموحدة، وقائمة التحرر الوطني للبناء والتغيير، 

كما تم انتخاب لوبا زيدان نائبة للرئيس. 
ع بين كتلة بيت جاال المستقلة 

ّ
وقالت مصادر مطلعة في بيت جاال: إن اتفاقًا وق

التي يترأس����ها رجل األعمال خميس، والتي حصلت على 5 مقاعد في االنتخابات 
المحلية، وكتلة بلدنا الحاصلة على مقعدين والمحسوبة على حزب الشعب.

رام الله: تكريم طاقم بعثة الشرطة األوروبية
رام الله - "األيام": احتفلت بعثة الش���رطة األوربية والش���رطة الفلسطينية، 
أمس، بالحدث الس���نوي لتوزي���ع الميداليات على طاقم البعث���ة لقاء عملهم 

المثمر بالشراكة مع النظراء الفلسطينيين والدوليين.
فقد وزع مدير عام الش���رطة اللواء حازم عطا الله والقائم بأعمال البعثة مايك 
ألبرتس الميداليات على 20 موظفًا بالبعثة يمثلون 11 دولة أوروبية، إضافة إلى 

كندا بحضور 16 وفدًا مدعوًا.
وهنأ اللواء عطا الله في كلمته المكرمين والحاصلين على الميداليات، مشيدًا 
بعم���ل البعثة منذ تأسيس���ها ع���ام 2006، وعبر عن فخره واعت���زازه وامتنانه 
للعاملين بالبعثة والجهود المبذولة في مساندة الشرطة، مثنيًا على دور أوروبا 

المساند والداعم للقضية الفلسطينية.
م���ن جهته، قال ألبرتس: إن بعثة الش���رطة األوروبية ستس���تمر في تقديم 
المس���اعدة في بناء مؤسسة الش���رطة الفلس���طينية لتحقيق السالم الشامل 

والقائم على حل الدولتين.
وحض���ر االحتف���ال: رئيس مجلس القضاء األعلى، المستش���ار عماد س���ليم، 
ورئيس هيئة مكافحة الفس���اد رفيق النتش���ة، ومس���اعد النائب العام أشرف 

عريقات، وممثلون عن وزارات: العدل والداخلية والخارجية.

جنين: "الوقائي" يقبض  على مرّوجي مخدرات
جني���ن - "وفا": ألقى جه���از األمن الوقائي، أمس، القب���ض على مجموعة من 

مروجي المخدرات في محافظة جنين.
وقال مدير العالقات العامة في جهاز األمن الوقائي العقيد سلطان زيود: إن 
عناصر الجه���از ألقت القبض على المروجين، بعد متابعة وعملية رصد حثيثة 

على مكان تواجدهم.
وأش���ار العقيد زيود إلى أن المقبوض عليهم أحيل���وا إلى جهة االختصاص 

الستكمال اإلجراءات القانونية.

بيت لحم: "شبكة ديار" تنظم 
سلسلة نشاطات مجتمعية

بي���ت لحم – "األيام": نظمت ش���بكة دي���ار المدنية الثقافية عدة نش���اطات 
مجتمعية، شارك فيها مجموعة من أعضاء الشبكة في مدينة بيت لحم.

وقال المش���اركة صفاء عوض الله من قرية الولجة: "زرنا مركز إس���عاف بيت 
لحم التابع لجمعية الهالل األحمر، وجاءت هذه الزيارة تقديرًا وتكريمًا لجهود 
ضباط اإلس���عاف في خدمة المواطنين، ولكونه���م الفئة األكثر تعرضًا للخطر 
أثناء إنقاذ حياة اآلخرين، وتخلل الزيارة تعريف األعضاء المشاركين بخدمات 

المركز وطبيعة عمل الضباط، وتأثير ذلك على حياتهم اليومية".
من جهتها، بينت المش���اركة تغريد الحنش من مدينة بيت س���احور، أنهم 
زاروا قسم مرضى الس���رطان في مستشفى بيت جاال الحكومي، "بهدف تعزيز 
التكاف���ل االجتماعي ومد جس���ور الثقة والتواصل مع جمي���ع فئات المجتمع، 

وتوطيد أواصر العالقات المجتمعية، تأكيدًا لمبادئ التكافل والتعاون".
 كما زار عدد من أعضاء الشبكة 5 مدارس و4 معاهد تعليمية في منطقة بيت 

لحم، بهدف تعريف الطلبة بآلية عمل الشبكة ونشاطاتها.


