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»بــكـــدار« يفــصــح عن التــصـمـيــم 
الــنــهـــائي لــمــركـــز خــالــد الحـســن

رام الله - "األيام": أفصح المجلس االقتصادي للتنمية واإلعمار 
–بكدار- عن التصميم النهائي لمركز خالد الحسن لعالج مرضى 

السرطان، وتم اقراره من قبل مجلس أمناء المركز.
وأك���د رئي���س المجلس د. محمد اش���تية، في بي���ان صحافي 
ام���س، أن بناء المركز يش���كل نقلة نوعية يش���كل نقلة نوعية 
في مس���توى الخدم���ات الطبية الفلس���طينية المقدمة لمرضى 
الس���رطان في فلس���طين، ويوفر قرابة 80% م���ن فاتورة العالج 

المخصصة للسرطان في الخارج.
وكان د. اش���تية قد وقع اتفاقا مع البنك اإلس���المي للتنمية، 
لتموي���ل المرحل���ة األولى من إنش���اء مركز خالد الحس���ن لعالج 
أمراض السرطان وزراعة النخاع، والمخصصة للتصميم والخدمات 

االستشارية، بقيمة 2 مليون دوالر.
وتم اختيار الفكرة الهندس���ية التي تقدم بها إئتالف مكون 

 )John COOPER( من ش���ركة دار العمران األردنية مع ش���ركة
البريطانية ومركز الهندس���ة والتخطيط الفلس���طيني، بتكلفة 
تق���ارب مليوني���ن ونصف الملي���ون دوالر، بعد منافس���ة عالية 
المس���توى ش���اركت فيها 4 إئتالف���ات بين ش���ركات اقليمية 
ومحلي���ة ودولية متخصصة في األعمال االستش���ارية لتصميم 

مستشفيات السرطان.
يش���ار إلى ان المركز س���يقام على ارض مس���احتها عشرين 
دونما في منطقة س���ردا قرب رام الل���ه، ويضم المبنى 15 طابقا، 
بمس���احة اجمالية تصل الى 300 الف متر مكعب. ويوفر مركز 
خالد الحسن 200 سريرا في المرحلة األولى من شأنها توفير 150 

الف دوالر سنويا هي تكلفة تحويالت خارجية لعالج السرطان.
ويتضمن المركز كافة االقس���ام المتعلقة بفحص وتشخيص 

المرض وعالجه وزراعة النخاع.

التصميم النهائي للمركز.

»القدس المفتوحة« تحصل 
على جائزة »االلكسو« 

للتطبيقات الجوالة
تونس - "وفا": حصلت دولة فلسطين، 
ممثل���ة بجامع���ة الق���دس المفتوح���ة، 
للتربية  العربي���ة  المنظمة  على جائ���زة 
للتطبيقات  "االلكسو"،  والعلوم  والثقافة 
الجوال���ة العربي���ة لس���نة 2017، والتي 
اهتم���ت بتطبيق مميز ف���ي الجوال عن 
مدين���ة القدس العربية. وف���از بالجائزة 
مدير مركز التعليم المفتوح في جامعة 

القدس المفتوحة بهاء ثابت. 
وكانت "االلكس���و" فتحت باب الترشح 
للش���باب العربي من أجل المش���اركة في 
ه���ذه الجائزة، الت���ي أعلن���ت عنها في 
التونس���ية، من أجل  الحمام���ات  مدينة 
تشجيع الشباب العربي على دخول مجال 

التطبيقات الجوالة.
هائّي���ة 

ّ
وتس���ابق خ���الل المرحل���ة الن

���حا م���ن 13 دولة 
ّ

للمس���ابقة، 33 مترش
عربية، تّم اختيارهم من بين 1760 مطورا 
ش���اركوا في المرحلة األولى المس���ابقة. 
وستسند إلى الفائزين جوائز مالّية يبلغ 

مجموعها 50 ألف دوالر أمريكّي.

افتتاح المؤتمر األوروبي األول 
لمناهضة االستيطان في بروكسل

بروكس����ل - "وف����ا": عقد، أمس، ف����ي عاصمة االتحاد 
لمناهض����ة  األول  المؤتم����ر  بروكس����ل،  األوروب����ي 

االستيطان.
وطالب س����فير فلس����طين لدى االتحاد األوروبي عبد 
الرحيم الفرا، في كلمته االفتتاحية بالمؤتمر، االتحاد 
األوروبي ودوله األعضاء باالنتق����ال من مرحلة اإلدانة 
لالس����تيطان ال����ذي تقوم ب����ه الحكومة اإلس����رائيلية 
في األرض الفلس����طينية المحتلة إل����ى مرحلة اتخاذ 
اإلج����راءات إلجب����ار الحكومة اإلس����رائيلية على وقف 
حملتها االستيطانية المسعورة التي تقضي على أي 

فرصة للوصول إلى حل الدولتين.
كم����ا طالب الس����فير الفرا ال����دول األوروبية التي لم 
تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام فورًا باالعتراف 

بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ز عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة 

ّ
م���ن جهة أخرى، رك

التحري���ر الفلس���طينية تيس���ير خالد ف���ي كلمته أمام 

المشاركين في المؤتمر، على ضرورة استمرارية التعاون 
مع أوروبا على المس���تويين الش���عبي والرس���مي لوقف 
االس���تيطان اإلس���رائيلي من خالل اس���تخدام الوسائل 
والط���رق للضغ���ط عل���ى حكوم���ة االحتالل لوق���ف هذا 
االستيطان الذي يقضي على حل الدولتين وال يساعد على 
إيجاد أرضية مناسبة لعملية سالم جدية، مطالبًا في هذا 
الس���ياق الدول األوروبية باالعتراف بالدولة الفلسطينية 

لة. وتطبيق القرارات الدولية ذات الصِّ
بدوره أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلس����طينية صالح رأفت، ضرورة تطبيق قرار 2334 
حول االستيطان. كما أشار في مداخلته إلى عدم جدية 
الحكوم����ة اإلس����رائيلية في إطالق عملية س����الم ذات 
مغ����زى، داعيًا إلى اتخاذ قرارات والقيام بإجراءات ضد 
الحكومة اإلسرائيلية إلجبارها على وقف االستيطان، 
مطالب����ًا بض����رورة إنهاء وض����ع إس����رائيل كدولة فوق 

القانون.

فوز فلسطين بعضوية 
االتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب والهالل األحمر
البيرة - "األي���ام": فازت جمعية الهالل 
األحمر ممثلة برئيسها يونس الخطيب، 
بعضوي���ة مجلس ادارة االتح���اد الدولي 
لجمعيات الصليب والهالل األحمر، وذلك 
خالل أعمال ال���دورة ال� )21( لالتحاد التي 

تعقد في مدينة أنطاليا التركية.
وعب���ر الخطي���ب ع���ن س���عادته بفوز 
وتمثيل  العضوي���ة،  به���ذه  الجمعي���ة 
فلسطين في االتحاد الدولي، الذي يضم 
190 جمعي���ة، مضيفا "أقدم ه���ذا الفوز 
ك���وادر ومتطوعي ومتطوعات  إلى كافة 
الجمعي���ة الذين يس���طرون أروع نماذج 
العط���اء والتضحية كل ي���وم في الوطن 
المعان���اة  م���ن  للتخفي���ف  والش���تات، 
اإلنسانية لشعبنا، والحفاظ على كرامته 

رغم الصعاب الجمة".
وأك���د "أن هذا الفوز م���ا هو إال اعتراف 
من قبل الجميع بتميز الجهود اإلنسانية 
الت���ي تبذلها الجمعية ف���ي الميدان، إن 
كان على المس���توى الوطني أو االقليمي 

أو الدولي".
يذكر أن انتخابات االتحاد تجري دوريا 
بواقع م���رة كل أرب���ع س���نوات، الختيار 
مجلس اإلدارة الذي يتكون من 25 عضوا، 
من ضمنهم رئيس االتحاد ونوابه، اضافة 

إلى 20 من ممثلي الجمعيات الوطنية .


