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لع على احتياجات 
ّ
سلطان يط

الخليل في المجال الزراعي
الخليل - "وفا": بحث محاف���ظ الخليل، كامل حميد، مع 
وزير الزراعة س���فيان س���لطان، والوف���د المرافق، أمس، 
بحضور رئيس بلدية الخليل تيسير ابو اسنينة، ورئيس 
الغرفة التجارية محمد الحرباوي، واقع المحافظة الزراعي 

وأبرز االحتياجات.
وقال حميد في كلمته خ���ال االجتماع: "يجب أن يتم 
التعاون والتنس���يق بين القطاع الخاص والعام لتحقيق 
المصلح���ة العام���ة، ووض���ع خطط مس���تقبلية لتنظيم 
لق���اءات م���ع التجار لرفع المس���توى الثقاف���ي الزراعي 
لدى التجار والجمهور بش���كل عام، ووضع سياسات في 

البلدية للتحصيل والجباية".
من جهته، أش���ار سلطان إلى أنه س���تتم إعادة النظر 
في الرس���وم عل���ى المنتجات الزراعية المس���توردة بما 
يناس���ب الس���وق والتجار، وطرحها على جلس���ة مجلس 

الوزراء، "ويجب تنظيم عملية دخول البضاعة إلى السوق 
المركزية، ومكافحة التهريب وتعاون التجار مع موظفي 
وزارة الزراع���ة م���ن أجل الرقاب���ة وضبط ال���واردات إلى 
الس���وق المركزية، وليتم فحصها من حيث صاحيتها 
لاس���تخدام اآلدمي، ومطابقتها للمعايير وبناء س���ياج 

حول السوق المركزية".
أما الحرباوي فقال: "يجب توحيد سياس���ات التحصيل 
المتعلقة بس���وق الخليل المركزي، ونحن على استعداد 
للشراكة مع البلدية في مشاريع تخدم مصلحة المدينة، 
ويج���ب من���ع ومكافحة دخ���ول أية بضاع���ة مهربة إلى 
الس���وق، أو مخالف���ة للمعايير، أو ال تحم���ل تصريحًا من 
وزارة الزراع���ة، ويج���ب توحيد الجهود وتش���كيل لجنة 
مصغ���رة لح���ل جميع االش���كاليات المتعلقة بالس���وق 

المركزي للخليل".

جمعية سوار تطلق مشروع "مبادرون" 
للتعليم والفنون في القدس

رام الل����ه - "األي����ام": أطلقت جمعية س����وار للثقافة 
والفنون مش����روع مبادرون ضمن برنامج دعم التغيير 
والقيادة الش����ابة "حراك"، في مناطق س����لوان والبلدة 
القديمة ويس����تهدف 180 مش����اركًا\�ة م����ن الفئات 
العمري����ة ما بي����ن 8-16 عام����ًا، في مج����االت التعليم، 
والفنون )الدبكة، الفن التشكيلي، الموسيقى(، وذلك 
بالشراكة مع مؤسس����ة الرؤيا الفلسطينية ومؤسسة 
مس����اعدات الكنيس����ة الدنماركية، وبدعم من االتحاد 

األوروبي.
ويقوم المش����روع، بحس����ب بيان صدر عن الجمعية، 
أمس، على محورين أساسيين، وهما التعليم والفنون، 
ففي محور التعليم يس����عى المش����روع إلى تحس����ين 
مستوى التعليم ورفع المستوى الثقافي لدى الطلبة 
المش����اركين من خال أنشطة التعليم المساند، حيث 

يستهدف محور التعليم 40 طالبًا\�ة.
وينقسم محور الفنون الى الدبكة، والفن التشكيلي، 
والموس����يقى ويس����تهدف 140 مش����اركا/�ة بهدف 
المس����اهمة في تفعي����ل دور األطفال والش����باب في 
القدس ودمجهم في مش����اريعها التنموية الثقافية، 

كما تعم����ل عل����ى اكتش����اف المواهب ف����ي الحقول 
المذكورة وتسعى إلى تطوير المواهب وصقلها.

واعتبرت منس����قة مشروع مبادرون في جمعية سوار 
جمان����ة النتش����ة "أن البرامج الت����ي تنفذها الجمعية 
تس����عى في األس����اس إلى تعزي����ز دور المش����اركين 
والمش����اركات في مجتمعاتهم بش����كل رئيسي وفي 

المجتمع المقدسي بشكل عام".
وأضافت: "في مشروع مبادرون نعمل في منطقتين 
تعدان األكثر تضررًا م����ن المناطق األخرى في مدينة 
القدس وهما سلوان والبلدة القديمة، حيث تتعرضان 
بشكل كبير جدًا إلى االنتهاكات من قبل االسرائيليين، 
والزي����ادة في االس����تيطان على أراضيهم����ا، وهذا ما 

يجعل بيئة هذه المناطق بحاجة لعمل أكثر جدية".
ُيذكر أن مش����روع مباردون واحٌد من ثاثة مش����اريع 
أساسية تنفذها جمعية سوار، التي تستهدف أكثر 
من 5 مناطق جغرافية في مدينة القدس، ويس����تفيد 
منها أكثر من 600 مستفيد حتى اآلن، وذلك من خال 
العم����ل مع أكثر من 11 ش����ريكًا من مؤسس����ات مدنية 

وتعليمية وجمعيات خيرية.

بلدية البيرة والشرطة تبحثان قضايا ذات اهتمام مشترك

البيرة - "األيام": زار رئيس بلدية البيرة عزام اس���ماعيل 
ونائبه الدكتور هشام شكوكاني، وعضو المجلس البلدي 
أحم���د بدران، ومدير البلدية زياد الطويل، ورئيس قس���م 
التنفيذ ايهاب س���مرين، امس، مدير عام الش���رطة اللواء 
ح���ازم عطالل���ه، وقدم له الش���كر لما بذلته الش���رطة في 
مساعدة البلدية الزالة التعديات عن شوارع مدينة البيرة 
والذي عكس بشكل ايجابي على حياة الناس في المدينة.

وفي كلمته قال عطا الله: "س���وف نب���ذل كافة الجهود 
للعم���ل س���ويا لارتقاء بالمس���توى الحض���اري للمدينة، 
ونحن معنيين بالتعاون المس���تمر مع البلديات من كافة 
النواح���ي، وعلى الرغم م���ن وجود معيقات سياس���ية اال 
أننا ما زلنا نعمل على خدم���ة المواطن وتحقيق تطلعاته 
المستقبلية، وسنقدم ما نستطيع من جهد لنجاح العمل 

البلدي ألن هذا النجاح هو من نجاحنا في الشرطة".
م����ن جانبه، طالب اس����ماعيل بالعمل س����ويا والتنس����يق 
المشترك مع الشرطة في أي عمل تقوم به البلدية مستقبا، 
وخاصة في ش����ارع النهضة للحفاظ على حركة السير فيه، 
والعمل على التخفيف من الس����يارات غي����ر القانونية التي 

شكلت في االونة األخيرة خطرا على حياة الناس.
وأش���اد إسماعيل بدور الش���رطة الكبير الذي بذل خال 
عملية إزالة التعديات عن الش���وارع واألرصفة والطرقات 

التي قامت بها البلدية.
وتأتي هذه الزيارة، بحسب بيان صدر عن البلدية، امس، 
ضم���ن رؤية مجلس بل���دي البيرة، الهادف���ة للحفاظ على 
حماية وأمن المدين���ة، لما له من عائد مهم على المدينة 

ومواطنيها.

وفد البلدية يكرم عطا الله.

طالب في "القدس المفتوحة" يبتكرون 
سريرًا ذكيًا لمرضى مالزمي الفراش

بي���ت لحم - "األيام": نجح 3 طاب م���ن فرع جامعة القدس 

المفتوح���ة ف���ي بيت لحم، ف���ي ابتكار س���رير ذكي لمرضى 

مازمي الفراش، الذين ال يستطيعون مغادرة الفراش.

وقال الطلبة الثاثة وهم: إبراهيم عوض الله مقبل زواهرة، 

وأروى حاتم محمود أبو غياضة، وغدير محمود أحمد حمامرة،، 

إن الس���رير جهاز يق���وم بتغيير وضعي���ات المريض يمنة 

ويس���رة بش���كل أتوماتيكي، دون تدخل طرف خارجي، فمن 

خال مؤقت زمن���ي، يمكن للجهاز أن يقل���ب المريض جهة 

اليمين أو اليس���ار، حيث إنه يجب قلب المريض كل ساعتين 

كأقصى حد، ويظل الجهاز ي���ؤدي مهمته تلك ما لم يوقفه 

الش���خص المس���ؤول عنه، علما بأن التعامل مع المرضى في 

هكذا حاالت تعامل يدوي في الوقت الحالي.

وأضافوا: يتكون الس���رير من قسمين؛ قسم التحكم اليدوي 

الذي يمكننا م���ن خاله التحكم بحركة ال���رأس والرجلين من 

خال األزرار، واآلخر هو قس���م التحك���م البرمجي الذي يتحكم 

بالجنبين األيمن، واأليس���ر، بش���كل برمجي، م���ن خال قطعة 

)أردوينو( موصولة بأربعة محركات خطية، وكذلك مصدر جهد 

24 فولت موصولة بطريقة إلكترونية ألداء العمل المطلوب.

وع���ن دوافعهم إلنتاج الس���رير، أش���ار الطلب���ة إلى أنهم 

توجه���وا منذ البداية إلى اختراع جهاز أو آلة تخدم المرضى، 

وم���ن خ���ال زيارتهم ع���ددا من المش���افي الفلس���طينية 

واالستفس���ار عن المش���كات الت���ي يواجهه���ا األطباء في 

التعامل مع مرضى مازمي الفراش، فإنهم تعرفوا على مدى 

ما يعانيه الممرض���ون وذوو المرضى في التعامل مع مرضى 

مازمي الفراش.

وأوضحوا: "قررنا عمل س���رير إلكترون���ي ذكي مصمم على 

أن يقلب المريض يمنة ويس���رة دون تدخل خارجي، بهدف 

توفير الوق���ت والجهد على الممرضي���ن وذوي المريض، ثم 

وقاية المريض من أم���راض ناجمة مثل مرض قرحة الفراش، 

وكان هدفن���ا من هذا المش���روع حل مش���كلة قائمة وخدمة 

فئة من فئات المجتمع، والمش���روع حاليا هو نموذج مصغر، 

إذ يعرض س���رير صغير الحجم يبين الوظيفة المطلوبة على 

أكم���ل وجه وفق ما ه���و مخطط له، ومن ميزات هذا الس���رير 

قلب المريض بطريقة صحية س���ليمة، وسهولة االستخدام، 

وماءمته لجميع األوزان".

ولفتوا إلى أن األمر الذي يجعل الس���رير مش���روعا إبداعيا 

هو طريقة عمله في رفع الجانبين األيمن، واأليس���ر، بدال من 

تغيير وضعيات المرضى يدويا، علما بأن األس���رة الموجودة 

في المش���افي اليوم تق���وم برفع ال���رأس والرجلين. هذا إلى 

جانب الخدمة أو الوظيفة التي يقوم بها هذا السرير.

ويتوق���ع القائم���ون على المش���روع أن يوفر الس���رير وقتا 

وجهدا على الممرضين وأهل المريض، إضافة إلى اس���تغناء 

المري���ض عن ضرورة وجود أحدهم م���ن حين إلى آخر، خاصة 

إذا ما كان المريض س���مينًا، ألن مكوثه على جانب واحد مدة 

طويلة ينتج عنه مرض يسمى "قرحة الفراش".

وأك���دوا أنهم ينوون في خطوة مس���تقبلية ربط الس���رير 

بخط )إنترنت( حتى يس���تطيع الممرض المناوب أن يتحكم 

به عن ُبع���د، ويأملون في أن ياقي ه���ذا العمل اهتمامًا من 

الجهات المعنية والمختصة لدراس���ة خط إنتاج لمس���اعدة 

ذوي اإلعاق���ة، من أج���ل التغلب على إعاقته���م بأكمل وجه، 

وبالصورة المطلوبة.

وفاة شاب بحادث سير شمال نابلس
رام الله - "وفا": أعلن المتحدث باس���م الش���رطة المقدم لؤي ارزيقات، مساء 
أمس، عن وفاة ش���اب يبلغ من العمر 25 عامًا، في حادث س���ير ناجم عن انقاب 

مركبة في منطقة وادي الباذان، شمال نابلس.
وأش���ار ارزيقات في بيان صحافي مقتضب، إلى أن الشرطة باشرت التحقيق 

لمعرفة ظروف الحادث وتفاصيله.

خان يونس: وفاة مواطن سقط من علو
خان يون���س - "وفا": توفي، أم���س، المواطن أيوب مس���امح )36 عامًا(، جراء 
س���قوطه من أعلى منزله في منطقة واد صابر بعبس���ان الكبيرة، شرق محافظة 

خان يونس، جنوب قطاع غزة.

مواصلة اإلهمال الطبي والمماطلة 
بحق األسير المريض رغد شمروخ

رام الله - "األيام": قال محامي هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، لؤي عكة، إن 
األس���ير المريض رغد ش���مروخ )21 عامًا( من مخيم الدهيشة في محافظة بيت 
لحم، يعاني من وضع صحي صعب، جراء سياس���ة اإلهم���ال الطبي والمماطلة 

التي يتعرض لها من قبل إدارة سجن "عوفر".
وأوضح المحامي عكة، في بيان للهيئة، أمس، أن األس���ير شمروخ يعاني من 
آالم في الظهر والمعدة، وحالته الصحية تستدعي نقله فورًا الى المستشفى، 
وأنه رغم علم إدارة السجن بذلك إال أنه ال يوجد أي تعامل جدي مع وضعه، ولم 

يتم إباغه بموعد نقله الى المستشفى.
ونقل المحامي على لسان األسير شمروخ، أن األمر الجديد الذي بات يقلقه أن 
ممرض عيادة السجن قال له إن آالالم في ظهره تعتبر غريبة وغير عادية لشاب 
في عمره، وأن هذه اآلالم تأتي لرجل تجاوز عمره الخمس���ين عامًا، ولكن حقيقة 

حالته ستظهر بعد الفحص في المستشفى.
وقال عكة: "كما يعاني األس���ير ش���مروخ المعتقل منذ 2016/7/28، من آالم 
مستمرة تمنعه من النوم، وال يستطيع رفع أي جسم مهما قل وزنه عن األرض، 
ويتن���اول دواء للمع���دة والظهر، وقد يكون مصاب بجرثوم���ة في المعدة ألنه 

يتقيأ فورا بعد تناول الطعام".

"فتح" تدين استمرار اعتقال 
"حماس" لكوادرها

غزة - "وفا": أدانت حركة "فتح" في قطاع غزة، أمس، اس���تمرار حركة "حماس" 
باعتقال عدد من كوادر "فتح".

وأشارت "فتح" في بيان أصدرته دائرة اإلعام والثقافة للهيئة القيادية في 
قطاع غزة، إلى أن أمن "حماس" مس���تمر في اعتق���ال العديد من أبناء وكوادر 
الحركة، من بينهم المحاضر في جامعة األزهر د. محمد البش���يتي، أحد كوادر 

حركة "فتح" بإقليم وسط خان يونس، لليوم الثاني والعشرين.
واس���تنكرت الحركة عملية االعتق���ال، معتبرة أن هذا الس���لوك المدان، هو 

توتير للعاقات الوطنية.

"التربية" تكّرم أوائل الثانوية العامة في قلقيلية
قلقيلية - "األي���ام": كّرمت وزارة التربية والتعليم العالي، 
من خال مديريتها في قلقيلي���ة، أمس، الطلبة األوائل في 
امتحان الثانوية العامة "اإلنجاز"، وذلك خال احتفال شارك 
في���ه الوزير صبري صي���دم، والمحافظ راف���ع رواجبة، وقائد 
منطق���ة قلقيلية العمي���د ركن مهدي س���رداح، ومدير عام 
العاقات الدولية والعامة ف���ي الوزارة نديم مخالفة، وعضو 
المجل���س الثوري لحركة فت���ح بيان طبي���ب، ومديرة تربية 
قلقيلية نائلة فحماوي عودة، وممثلي المؤسسات الرسمية 
واألهلي���ة، والمؤسس���ة األمنية وعدد من رؤس���اء الهيئات 

المحلية، وحشد من أهالي الطلبة، واألسرة التربوية.
وقال صيدم: محافظة قلقيلي���ة تزخر باإلنجاز واإلبداع، 
رغم معيقات االحتال، فيما هنأ رواجبة الطلبة المتفوقين 
وذويهم، مش���يدًا بجهود كل من أسهم "في هذا اإلبداع 
والتمي���ز لطلب���ة محافظ���ة قلقيلية وعلى رأس���هم وزارة 
التربية التي ارتقت رس���التها التعليمية من خال توفير 
بيئ���ة تعليمية آمنة تدعم اإلبداع"، ش���اكرًا المؤسس���ة 
األمني���ة عل���ى دورها ف���ي حفظ األم���ن وتوفي���ر البيئة 

المناسبة لعقد امتحان الثانوية العامة.
م���ن جهتها، قالت عودة: "إنه لش���رف عظيم أن نلتقي 
لتكريم كوكبة م���ن طليعة أبنائنا األوائل على مس���توى 

المحافظ���ة في كافة الفروع، الذين حملوا مش���اعل العلم 
والتفوق والتمّيز وارتقوا سلم المجد واإلنجاز"، مستعرضة 
نتائ���ج محافظة قلقيلية ف���ي امتحان اإلنجاز، وأش���ادت 
بجهد وإبداع الطالبة ش���يماء قش���وع الحاصة على معدل 
99.4 في الف���رع العلمي، واألولى عل���ى محافظة قلقيلية، 
والطال���ب الكفيف مؤنس ن���زال الحاصل على معدل 98.2 

واألول على الفرع األدبي في المحافظة.
وفي كلمتها ممثلة عن الطلب���ة األوائل، أهدت الطالبة 
قش���وع التفوق إلى المس���جد األقصى الجريح، واألس���رى 
األبط���ال، وإلى القيادة الحكيم���ة ممثلة بالرئيس محمود 
عب���اس وإلى القي���ادة التربوية، ش���اكرة كل من أس���هم 

بتفوقها من معلمين ومعلمات.
وف���ي ختام االحتف���ال،ى ال���ذي تخللته فق���رات فنية 
متنوع���ة قدمها الطلب���ة، جرى توزيع ال���دورع التقديرية 
على الطلبة األوائل، ورعاة الحفل من ش���خصيات قلقيلية 
والقطاع الخاص، إضافة إلى تكريم المؤسس���ات الرسمية 

واألهلية الداعمة لمسيرة التربية.
وتفقد صي���دم مخيم األقصى الكش���في، الذي تنظمه 
مديري���ة التربية في مدرس���ة ذكور الس���ام األساس���ية 

بمشاركة 60 من الطلبة الكشافة.

"ثقافة جنين" تنظم جولة في محافظة 
نابلس لتشجيع السياحة الداخلية

جني���ن - محم���د باص: نف���ذت مديري���ة الثقافة في 

محافظ���ة جنين، بالتع���اون مع وزارة الس���ياحة واآلثار، 

أمس، جولة سياحية ثقافية في محافظة نابلس لألسرة 

الثقافية ضم���ت مجموعة م���ن أدباء وش���عراء وفناني 

المحافظة.

وانطلق المش���اركون ف���ي الجولة، م���ن مدينة جنين 

باتجاه  تل باطة "ش���كيم الكنعانية" عاصمة فلسطين 

غير المتوج���ة، حيث تم في قاعة الع���رض عرض فيلم 

قصي���ر يتحدث عن تاريخ المدينة األثرية ومس���احتها 

وكيف تم اكتش���افها بعد عمليات التنقي���ب والبقايا 

المكتشفة مثل سور المدينة، والجناح الغربي، والمعبد 

المحص���ن، والس���احات المقدس���ة، والمن���ازل، والبوابة 

الش���رقية، وحديقة تل باطة األثرية، باعتبارها جزء من 

التراث الفلسطيني,

وزاروا، المتح���ف حي���ث تعرف���وا على كاف���ة المعالم 

األثرية المكتش���فة فيه���ا، تلتها جول���ة ميدانية في 

البل���دة القديمة بنابل���س بدأت بصبان���ة طوقان والتي 

تأسست سنة 1872 وأطلق عليها اسم طوقان نسبة إلى 

عائلة حاك���م مدينة نابلس في حينها، ثم خان الوكالة، 

والمسجد الحنبلي، وحمام الشفاء، وقصر آل طوقان، ثم 

المدرج الرومان���ي، باعتباره أكبر مدرج في باد الش���ام 

وكان يتسع لنحو عشرة آالف متفرج.

وقدم مدير دائرة المتاحف في الش���مال، إياد طوقان، 

عرضا موجزا عن مدينة نابلس خال الفترة الرومانية.

واختتم���ت الجول���ة بمدينة سبس���طية والتي أخذت 

اس���مها من سبس���طي أي الس���عيد أو المقدس، مرورا 

بش���ارع األعمدة، ثم مركز العرض والتفس���ير حيث قام 

نائب رئيس بلدية سبس���طية، بعرض المش���اكل التي 

تواجهه���ا البلدية ف���ي الحفاظ عل���ى المناطق األثرية 

والحركة الس���ياحية، والمعيقات التي تتعرض لها من  

قبل سلطات االحتال.

وبعدها تجول الوفد في الملعب الروماني "ستاديوم" 

و"البازيلكا"، والمدرج الروماني، ومس���جد سيدنا يحيى، 

والمقب���رة الرومانية، والكنيس���ة البيزنطي���ة، والمركز 

الثقافي، والقاعة الصليبية.

وأشارت القائمة بأعمال مدير الثقافة في جنين، آمال 

غزال، إلى أهمية الس���ياحة الداخلي���ة باعتبارها واجب 

وطني وتتي���ح التعرف على اآلث���ار الموجودة في كافة 

محافظ���ات الوط���ن، وخاصة للجيل الش���اب الذي يعتبر 

االستثمار الحقيقي والتجارة الرابحة في الصراع القائم، 

ليتسنى له معرفة تراثه وحضارته بممتلكاتها وآثارها.

وقال���ت غ���زال، إنه من الض���روري خلق جي���ل واع لكل 

التحديات التي يواجهها الوطن والشعب.

أم���ا القائ���م بأعمال مدي���ر إدارة مواقع الش���مال في 

مديرية الس���ياحة واآلثار، نضال خطيب، فش���كر وزارة 

الثقافة على تعاونها مع الوزارة في نشر الوعي الوطني، 

مركزا على أهمية االستمرار بتسيير مثل هذه الرحات 

بشكل دوري ومنظم.

جنين: افتتاح ورشة تدريبية لمشروع 
إنشاء مرافق مياه إقليمية

جني����ن - محم����د باص: افتت����ح نائب محاف����ظ جنين، 

كمال أبو الرب، في مقر جمعية بيت المس����نين الخيرية 

بالمدينة، أمس، ورش����ة تدريبية في إطار مشروع إعداد 

خارطة طريق إلنش����اء مرافق مي����اه إقليمية، والذي ينفذ 

ضمن إطار برنامج اإلصاح لقطاع المياه في فلسطين.

وحضر الورش����ة ممثل االتحاد األوروبي في المجموعة 

االستشارية الفنلندية، لودو برنس، وأمين مرعي، ممثا 

عن وزارة الحكم المحلي، وأيس����ر ربايعة، ممثل س����لطة 

المياه، وخبيري قطاع المياه، س����ليمان الضعيفي، وعبد 

الفت����اح الم����اح، وممثلين ع����ن الهيئ����ات المحلية، إلى 

جانب مدي����رة العاقات العامة واإلع����ام في المحافظة، 

سناء بدوي، ومنس����ق المحافظة في المشروع، طالب عبد 

الهادي.

وق����ال أبو الرب، إن قطاع المي����اه يعتبر من أهم عناصر 

الحياة األساسية لإلنس����ان، ويكتسب أهمية خاصة في 

فلسطين في ظل إجراءات االحتال التعسفية وسيطرته 

على مصادر المياه.

وطال����ب المجموعة الفنلندية بالعم����ل بكافة الطاقات 

والتع����اون المش����ترك إليجاد خطة إس����تراتيجية تنظم 

قطاع المياه، مش����يرا وجود عشرات التجمعات السكانية 

التي تفتقر إلى مصادر وخط����وط مياه وتعاني من أزمة 

مياه خانقة على مدار العام.

من جهته، أش����ار برنس، إلى أهمية مثل هذه اللقاءات 

ف����ي إعداد خارط����ة الطري����ق تتعلق بقط����اع المياه في 

فلس����طين وفي محافظة جنين، شاكرا كل األطراف التي 

تعاونت مع فريق العمل.

واعتبر أن المش����اركة في هذه الورشة ستزود الفريق 

بالرأي الذي سيمنحه فرصة للحصول على أفكار مختلفة 

تدعم المشروع في مراحله المختلفة.

أما ربايعة، فأشار إلى توجه سلطة المياه الفلسطينية 

بالش����راكة مع الجهات المختصة إلى ربط وتجميع كافة 

المناط����ق إلى أربع مناطق تجميع ق����وة، وصوال إلى إدارة 

منظمة وتحقيق العدل في التوزيع.

ب����دوره، دع����ا مرعي، الهيئ����ات المحلية إل����ى التعاون 

لتحقيق مش����روع إعداد خارطة طريق إلنشاء مصالح مياه 

موح����دة عبر تجميع م����زودي المياه وص����وال إلى تحقيق 

العدالة في التوزيع وخفض األسعار.

من جانبه، اس����تعرض الصيفي أهداف الورش����ة لخلق 

الوعي والدع����م من الهيئات المحلي����ة والمختصين في 

مج����ال المي����اه لمبادرات س����لطة المي����اه ووزارة  الحكم 

المحلي لتحس����ين خدمات المي����اه والصرف الصحي من 

خال تجميع وتوسيع نطاق مقدمي خدمات المياه.

واستعرض الماح، مراحل إعداد مشروع خارطة الطريق 

والذي يقع في أربع مراحل تش����مل األولى منها التقييم 

األول����ى من أجل إنش����اء مراف����ق مياه إقليمي����ة واختيار 

مناطق الدراس����ة، والثانية تحديد اإلطار العام لتأسيس 

وإدارة وتشغيل مرافق المياه اإلقليمية.

وذكر، أن المرحلة الثالثة تش����مل وضع خطط اإلنش����اء 

وتطوير مناطق الدراسة، على أن يتم في المرحلة الرابعة 

وضع خارطة الطريق إلنشاء مرافق المياه اإلقليمية.

متحدثون في الورشة.

شامية يبحث مع سفير سنغافورة 
سبل تعزيز العالقات الثنائية

رام الله -وفا: بحث مس���اعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون آسيا وافريقيا 
واستراليا الس���فير مازن شامية، مع سفير جمهورية س���نغافورة غير المقيم 
لدى دولة فلسطين هوازي ضيفي، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، أمس سبل 

تعزيز العاقات الثنائية بين البلدين.
ووضع ش���امية الس���فير ه���وازي بصورة آخر تط���ورات األوضاع السياس���ية 
والميدانية وخاصة ما تشهده مدينة القدس الشريف، مستعرضا االنتهاكات 
اإلس���رائيلية المتواصل���ة في األرض الفلس���طينية المحتلة، وخاصة س���عي 

الحكومة االسرائيلية لتهويد مدينة القدس وتقسيمها.
وثمن الس���فير شامية التطور اإليجابي للحكومة السنغافورية تجاه القضية 

الفلسطينية.
وعلى الصعيد الثنائي، شكر ش���امية الدعم التنموي السنغافوري للحكومة 
الفلس���طينية، خاصة في ما يتعلق ببناء القدرات الفلسطينية والتي استفاد 
منها العش���رات من الكوادر الفلس���طينية العاملين في مختلف المؤسس���ات 
الرس���مية، إضافة الى الزيارات التي قام بها عدد من كبار المس���ؤولين بهدف 
االطاع واالستفادة من خبرات س���نغافورة في مجال التخطيط الحضري، وبناء 
الدول���ة، والتنمية االقتصادية، إضافة الى االس���تفادة من تجربة س���نغافورة 
في العديد من المجاالت األخرى األساس���ية كالتعليم والصناعة واالس���تثمار 

والتطور التكنولوجي.
وبحث الجانبان سبل تطوير وتعزيز العاقات الثنائية المستقبلية من خال 
عدة أطر ومنها؛ جولة المش���اورات السياس���ية القادمة، وورشة العمل الخاصة 
بكبار موظفي الوزارة بهدف االطاع عن قرب على التجربة السنغافورية، وإيفاد 
الخبراء والسفراء السنغافوريين الى فلسطين، والتباحث في توقيع اتفاقيات 
توأمة ما بين مدن فلس���طينية ونظيرتها السنغافورية، وكذلك االستفادة من 

خبرات سنغافورة في مجال تحلية المياه.


