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 ندوة في «القدس المفتوحة» بعنوان «رفاهية الطفل»
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
قدمت أ. د. رافيندر بارن من 
 Royal جامعة لنــدن كليــة
Holloway، محاضــرة حول 
موضــوع رفاهيــة األطفال 
في العالم، وســبل توفيرها 
الفلســطينيين،  لألطفــال 
بالتعــاون مع كليــة التنمية 
االجتماعيــة واألســرية في 

جامعة القدس المفتوحة.
وافتتــح النــدوة د. م. عمــاد 
رئيــس  الهودلــي مســاعد 
الجامعــة لشــؤون العالقات 
العامــة والدوليــة واإلعالم، 
مشــيرا إلى أن هــذه الندوة 
تأتــي فــي إطار التعــاون ما 
بيــن «القــدس المفتوحة» 
األكاديميــة  والمؤسســات 
الدولية، ومــن بينها جامعة 

لندن.
وتحدث الهودلي عن اهتمام 
البالــغ  الجامعــة وحرصهــا 
على التعاون مع المؤسسات 
الدوليــة في إطار مشــاريع 

برنامج «إراسموس بلس».

بوبكــر  أ د  يــا إ  . د وقــال 
ق. أ. عميــد كليــة التنميــة 
االجتماعيــة واألســرية: إن 
الكليــة تهدف إلــى االرتقاء 
بأعضــاء الهيئة التدريســية 
مــن خــالل اطالعهــم على 
تجــارب محاضرين من دول 

أخــرى فــي مجــال األبحاث 
والمشــاريع الخاصة برعاية 
الطفل. مشــيراً فــي الوقت 
نفســه إلــى أنه تــم تفعيل 
تخصــص جديد فــي رعاية 
الطفل، وأن هذا التخصص 
يشهد إقباالً من قبل الطلبة 

الجدد.
 وأشــار ابــو بكــر إلــى أن أ. 
د. رافنــدر متخصصــة فــي 
رعايــة الطفل، ولها اهتمام 
بموضوع األبحاث والمشاريع 
الخاصــة باألطفال، مشــيراً 
إلى أنه سيسعى إلى اإلفادة 

فــي مجــال  مــن خبراتهــا 
األبحاث والمشاريع.

وقالــت رافنــدر: إن «الوضع 
المعقد في فلسطين ينعكس 
على األطفال الفلسطينيين 
وعلى رفاهيتهم، فمن العدل 
أن يتم دراسة رفاهية الطفل 
الفلســطيني ومــا يتعرض 
مــن جــراء ممارســات  لــه 

االحتالل».
وفي ختــام المحاضرة، قدم 
أ. د. يونــس عمــرو رئيــس 
تقديريــة  درعــاً  الجامعــة 
بــارن  رافنــدر  لألســتاذة 
تقديراً الهتمامها البالغ في 
عكس خبرتها ألعضاء الهيئة 
التدريسية في كلية التنمية 
ألســرية،  وا عيــة  الجتما ا
واســتعدادها التــام للتعاون 
مع الجامعــة لتقديم أبحاث 
لها عالقة برفاهية األطفال، 
وضم فلسطين لتكون ضمن 
الـــ (33) عالميــاً  األعضــاء 
في مشــروع فهــم رفاهية 

األطفال.

 اللجنة الوطنية تشارك في «الندوة اإلقليمية 
حول التراث الثقافي والحضاري في القدس» بعمان

عمان- الحياة الجديدة- شــارك أمين اللجنة 
والثقافــة  للتربيــة  الفلســطينية  الوطنيــة 
والعلوم الدكتور دواس دواس ضمن وفد دولة 
فلسطين في أعمال الندوة اإلقليمية: «التراث 
الثقافي والحضاري في مدينة القدس.. واقع 
وتحديات»، التي عقدتها المنظمة االسالمية 
للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو في إطار 
االحتفــاء بمدينــة القدس الشــريف عاصمة 
الثقافة اإلســالمية لعــام 2019 بالتعاون مع 
المؤتمر الوطني الشــعبي للقدس الشــريف 
وبالتنسيق مع اللجنة الملكية األردنية لشؤون 
القــدس خالل الفتــرة من 10 إلــى 11 أيلول 
2019 في عاصمة المملكة األردنية الهاشمية 
عمان. وشــارك في الندوة نخبة من الباحثين 
المتخصصين في شــؤون القدس، وعدد من 
األكاديمييــن والمفكرين المهتميــن بالتراث 
اإلنســاني في مدينة القدس الشــريف وعدد 
من الشخصيات الوطنية واالعتبارية، أبرزهم 
أمين عام المؤتمر الوطني الشــعبي للقدس 
اللواء بالل النتشة، وأمين عام اللجنة الملكية 
لشــؤون القــدس عبــد اهللا كنعــان، وأميــن 
عــام المؤتمر اإلســالمي لبيت المقدس عزت 
جرادات، إلى جانب مصطفى أبو عيد ممثال عن 
المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم.

الثالــث  المحــور  واســتعرض دواس خــالل 
مــن النــدوة ورقة بحثيــة بعنــوان «الموقف 
الفلســطيني من قــرارات الشــرعية الدولية 
المتعلقــة بحفظ التــراث»، تحــدث فيها عن 
واقع التراث والمقدسات الفلسطينية في ظل 
الظروف الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين 
عامة والقدس خاصةً نتيجة سياسات االحتالل 
المستمرة وحربها المفتوحة على األرث الثقافي 
الفلسطيني، إضافة إلى دور المنظمات الدولية 
«اليونيسكو»، واأللكسو»، وااليسيسكو» من 
قــرارات الشــرعية الدوليــة المتعلقة بحفظ 
التراث الفلسطيني، باإلضافة إلى أبرز القرارت 
الدوليــة المتعلقــة بحفظ التــراث في مدينة 
القدس بما فيها قرارات «اليونيســكو» وأبرز 
المواقع التراثية الفلســطينية المدرجة على 
الئحة التراث العالمي والئحة التراث اإلسالمي.

يذكــر أن برنامــج الندوة تضمــن العديد من 
المحاور الرئيسية من أبرزها «التراث الثقافي 
في مدينة القدس: الواقع والتحديات وســبل 
الحماية والصون»، مؤسسات الوقف االسالمي 
والمســيحي ودورها في حماية وحفظ التراث 
المقدســي»، المنظمات الدولية ومسؤوليتها 
القانونية واالخالقية «، المؤسسات االقليمية 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني «.وهدفت 
إلى ترســيخ الوعي بأهميــة المحافظة على 
التراث الثقافي والطبيعي في مدينة القدس 

الشــريف، والعمــل علــى حمايتــه وصونــه، 
وفضح االنتهاكات والممارســات اإلســرائيلية 
التــي تطال تدمير وتخريب التراث اإلنســاني 
في مدينة القدس، والعمل على حشد الدعم 
العربــي واإلســالمي الــالزم للمحافظة على 
التراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس 

الشريف.
وأوصــى البيــان الختامــي للنــدوة أن مدينة 
القــدس ســتبقى عربية اســالمية خالدة إلى 
يــوم الدين، وأن المســجد األقصــى المبارك 
(الحرم القدســي الشــريف 144 دونما)، هو 
للمســلمين وحدهــم ال يشــاركهم فيه أحد، 
وأنه مرتبط بعقيدة كل مسلم ومسلمة وأن 
المسلمين كافة يفتدونه بالمهج واألرواح، كما 
أن المسجد األقصى المبارك هو وحدة واحدة 
غير قابل للشــراكة وال للتقسيم الزماني وال 
المكانــي، وأن قدســيته ال تقل عن قدســية 
الكعبة المشرفة في مكة المكرمة والمسجد 
النبوي الشــريف في المدينة المنورة، كما أن 
كنســية القيامــة مكان مقدس للمســيحيين 

وحدهم ال يشاركهم فيه أحد.
كما أكد أن التراث الثقافي والحضاري لمدينة 
القــدس هــو تراث إنســاني عربي إســالمي 
مســيحي ال يجوز االعتداء عليه أو المســاس 
فيه، مشيراً إلى أن البلدة القديمة في القدس 
وأســوارها مدرجة على الئحة التراث العالمي 
المهــددة بالخطــر في اليونســكو عام 1982 
بطلــب مــن األردن، مؤكدين على ما تضمنه 
برنامــج عمل حماية وصون التــراث الثقافي 
والحضاري في مدينة القدس الشــريف الذي 
اعتمده المؤتمر االسالمي االستثنائي لوزراء 
الثقافــة المنعقــد فــي العاصمــة البحرينية 

المنامة.
وناشــدت الندوة دول العالم المحبة للســالم 
والمنظمــات  المتحــدة  االمــم  ومنظمــات 
الســلطة  الدوليــة االخــرى الضغــط علــى 
القائمــة باالحتــالل لوقــف انتهاكاتهــا تجاه 
التراث االنســاني المقدســي وعدم المساس 
بالمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 
الشريف، واجبار سلطة االحتالل على تطبيق 
قــرارات الشــرعية الدوليــة واالنســحاب من 
األراضــي العربيــة المحتلة عــام 1967، بما 
فيهــا القدس الشــريف والحفاظ على الوضع 
التاريخي القائم في مدينة القدس، والحفاظ 

على المخطوطات والفنون المقدسية.
وأكدت الندوة رفض تصريحات رئيس وزراء 
الســلطة القائمة باالحتــالل المتعلقة بضم 
غور األردن وشمال البحر الميت والمستوطنات 
ا لقرارات الشرعية  في الضفة والجوالن، خالفً

الدولية وتأكديا على عروبتها.

 الحديقة التكنولوجية الفلسطينية وبلدية بيرزيت توقعان اتفاقية تعاون
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
وقعت الحديقة التكنولوجية 
الفلســطينية المقامة على 
أراضــي جامعــة بيرزيــت، 
مجلــس  برئيــس  ممثلــة 
جامعــة  رئيــس  إدارتهــا، 
بيرزيــت، د. عبــد اللطيــف 
أبــو حجلة، أمــس، اتفاقية 
مــع بلديــة بيرزيــت ممثلة 
البلديــة إبراهيم  برئيــس 
رع  لشــا ا لتأهيــل  ســعد 
المــؤدي إلى مبنى الحديقة 
الفلســطينية  التكنولوجية 

وساحتها األمامية.
وأوضح أبو حجلة أن الحديقة 
الفلســطينية  التكنولوجية 
ستكون مكانا حيويا وفعاال 
التكنولوجيــة،  للشــركات 
اســتثمارات  وستســتقطب 
كبيرة لتجمعات تكنولوجية 
تهدف لتنويع ونمو اقتصادي 
مبني على المعرفة والعلوم 
والتكنولوجيــا، وستســعى 
إلى توفير بيئة عمل وبنية 

تحتية جذابة لالســتثمارات 
الخارجية والداخلية وخاصة 
المســتثمرين  قبــل  مــن 
هــذا  فــي  الفلســطينيين 

القطاع.
وأكــد ســعد علــى اهتمام 
البلديــة بنجــاح العمل في 
الحديقــة التكنولوجيــة لما 
لذلــك من أثــر إيجابي على 

البلدة على كافة المستويات، 
مؤكــداً أن البلدية ســتبذل 
كافــة جهودهــا مــن أجــل 
اإلســراع في العمل لتنفيذ 
تأهيل هذا الشارع، وأضاف 
أن بلديــة بيرزيت تســعى 
ألن تكون دائماً في مقدمة 
التطويــر والتغييــر وكل ما 
يســاهم فــي بنــاء الدولة 

الفلسطينية العصرية وهو 
ما ينــم عن الحــرص على 
الخدمــات  تقديــم أفضــل 

للوطن والمواطنين.
يقــة  لحد ا عــم  د تــم  و
الفلســطينية  التكنولوجية 
بتبرع ســخي من الحكومة 
يشــمل  بمــا   ، يــة لهند ا
أعمال بناء مبنــى الحديقة 

الفلسطينية–  التكنولوجية 
البنيــة  الهنديــة، وأعمــال 
تشــمل  لتــي  ا لتحتيــة  ا
األســوار والطــرق الداخلية 
والتمديدات، ووحدة معالجة 
الميــاه العادمــة، والمناطق 

الخضراء في الموقع.
أمنــاء  وخصــص مجلــس 
جامعــة بيرزيــت 20 دونماً 
من أراضي جامعة بيرزيت، 
الحتضــان هــذا المشــروع 
ليكــون موقعــاً  الوطنــي، 
مركزيــاً متميزاً يدعم عمل 
الحديقــة من خــالل قربها 
من مجتمع أكاديمي بحثي، 
نشــط،  طالبــي  وجســم 
وســهولة التواصل مع كافة 
مؤسســات التعليــم العالي 
في الضفة، وتســهيل إدارة 
فــرص التوظيــف للطلبة، 
واالســتفادة مــن األبحــاث 
األكاديمية لجميع الجامعات 
الفلســطينية كنهــج عمل 

للحديقة.

 غوتيريش يحذر من االبتعاد اكثر عن حل الدولتين
 ومنصور يطالب بتحرك دولي عاجل للجم نتنياهو

 أنقــرة- وفا- قــال األمين العــام لألمــم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش إن «إيجاد حل ســلمي وعادل 
للقضية الفلســطينية ال يزال هدفا صعب المنال، 
وهــو هدف لــن يتحقــق ســوى عبــر تحقيق حل 
الدولتيــن، إال أننــا ومنــذ أعوام نبتعــد أكثر فأكثر 
عن هــذه الرؤية مــع تدهور األوضاع في الشــرق 
األوســط». جــاء ذلك خــالل ندوة عالميــة لإلعالم 
حول الســالم في الشــرق األوســط، التــي عقدت 
في العاصمة التركية أنقرة، بتنظيم مشــترك من 
األمم المتحدة ووزارة الخارجية التركية، وحضرها 
المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة 

رياض منصور.
وأعرب غوتيريش في كلمته ألقتها نيابة عنه مديرة 
قسم اإلعالم في األمم المتحدة سيدا بامبيانسكايا، 
عن التزام األمم المتحدة بإنهاء العنف اســتنادا إلى 
القانون الدولي والقرارات الســابقة وقرارات األمم 

المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وحذر منصور من خطورة تصريحات رئيس حكومة 
االحتالل بنياميــن نتنياهو والتي أعلــن فيها نيته 

بضم غور األردن إذا ما اعيد انتخابه.
وقــال منصــور إن «الســبب الرئيســي الســتمرار 
معاناة أبناء الشعب الفلسطيني هو وجود االحتالل 
اإلســرائيلي ومواصلــة سياســاته التعســفية غير 
القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر 
والقدس الشرقية». ودعا إلى حشد الجهود الدولية 
والتي ينبغي أن تبدأ من التصدي لنتنياهو، مطالبا 
المجتمع الدولي بااللتفات لهذه الخطوة ومعارضتها.

وأشــار منصور إلى ضرورة استمرار الجهد الدولي 
في محاصــرة اإلعالن غير القانونــي الذي أقدمت 
عليه إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب بشــأن 
القــدس، كــي ال تلحقها دول أخــرى بإعالنات غير 
قانونيــة مماثلــة، والتأكيد على احتــرام القرارات 
والقوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

إلــى دور وكالــة غــوث وتشــغيل  كمــا تطــرق 
الالجئين الفلســطينيين «اونــروا» المهم في حياة 

الفلسطينيين، ودعا إلى دعمها.
وقــال: «يجب أيضا على المجتمــع الدولي مواصلة 
دعــم األونروا كي تســتمر فــي تقديــم الخدمات 

لالجئيــن الفلســطينيين ومواجهة أيــة ضغوط أو 
خطط إلنهاء خدماتها والقضاء عليها».

وعلــى هامــش المؤتمــر، اجتمع منصور وســفير 
فلســطين لــدى تركيا فايد مصطفى بمســؤولين 
فــي وزارة الخارجية التركية، بينهــم المدير العام 
لدائرة الشــرق األوسط وشــمال افريقيا ومسؤول 
ملف فلســطين فــي الخارجيــة التركيــة، إلحاطة 
الجانب التركي بآخر التطورات والخطوات المطلوبة 

لمواجهة ما تسمى «صفقة القرن».
وشــارك في المؤتمر أكاديميون ومتخصصون في 
الصراع في الشرق األوسط، وصحفيون وسياسيون 
على رأســهم نيانج شيخ ســفير السنغال ورئيس 
لجنــة األمــم المتحدة المعنية بممارســة الشــعب 

الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
وركزت حلقات النقاش على األزمة اإلنســانية في 
األرض الفلسطينية المحتلة والتحديات التي تواجه 
اإلعالم في غزة، إضافة إلى القصص والموضوعات 
التي يتناولها اإلعالم بشأن وضع المرأة الفلسطينية 

ومعاناتها في ظل االحتالل.

 كرينبول: حقوق الالجئين الفلسطينيين 
محمية من األمم المتحدة

 بيــروت- وفا- قال المفوض العــام لوكالة 
االونــروا بيير كرينبول إنه «من الواضح أننا 
نشهد في هذه المرحلة نوايا وادعاءات لدى 
البعــض بــأن الالجئين الفلســطينيين غير 
موجودين، ولكن في الحقيقة هم موجودون 
وحقوقهم محميــة من قبل الجمعية العامة 

لألمم المتحدة.»
وأضاف في حديث لــ»وفا»، خالل زيارته الى 
العاصمــة اللبنانية بيروت، يجــب االعتراف 
بان التفويــض الممنوح لوكالة االونروا جاء 
من الجمعية العامة لألمم المتحدة، وأن هذا 
التفويض ســيظل محميــاً، مطالباً المجتمع 

الدولي بالدعم الكامل في هذا الصدد.
وتابع كرينبول: «يجب أن نفهم أن الالجئين 
الفلسطينيين لديهم حقوق ولقد تكلمنا عن 
حقوقهــم في التعليم وأنهــا يجب أن تبقى 
محميــة، وأيضا في جميــع االجتماعات التي 

أجريناها وسنجريها في لبنان.»
وتابــع «يوجد هنالك حق مهم جداَ وهو حق 
العمــل لحماية وتطوير الحالــة االقتصادية 
واالجتماعيــة لالجئين وخصوصا في لبنان، 
لذلــك فكل هذه الجهود المســتمرة لحماية 
ومعرفــة حقوقهــم، وأيضــا الحصول على 
الخدمــات التــي يســتحقونها، لذلــك نحتاج 
الدعــم السياســي والمــادي مــن المجتمــع 

الدولي.»
وحول العام الدراسي للطلبة الفلسطينيين 
في مــدراس االونــروا، قال كرينبــول «تم 
النداء لفتح جميع مدارس االونروا في الشرق 
االوســط، حيث تم االفتتــاح مؤخراً في غزة 
والضفــة الغربية واالردن ولبنان وســنعمل 

على فتح المدارس في سوريا.»
وختم «عندما نطلب النداء للتمويل فهو لهذا 
لســبب، هو ألجل 530000 طالب موجودون 
فــي 700 مدرســة لألونروا فــي المنطقة. 

وعندما ترى مثل اليوم في مدرسة اليرموك 
الشــغف والقوة عند الطــالب وبان احالمهم 
وآمالهم يجــب أن تكون محمية وحقهم في 
التعلم، فلهذا السبب سنضع اقصى طاقاتنا 
لنحصــل علــى هــذا التمويل مــن المجتمع 
الدولــي و اظن اننا اوضحنا في وقت ســابق 

اهمية هذا الموضوع».

 الخليل: الجمعية الخيرية االسالمية توزع 5588 
حقيبة مدرسية وقرطاسية على االيتام والفقراء

الخليل- الحياة الجديدة- وســام الشويكي- اختتمت 
الجمعية الخيرية االسالمية بالخليل امس، حملة توزيع 
الحقائب واألدوات المدرسية على االيتام والفقراء في 
مدارس الجمعية بكافة فروعها المنتشرة على مستوى 
المحافظة، وفي عدد من المدارس الحكومية المهددة 

من قبل االحتالل ومستوطنيه.
وقال رئيــس الجمعيــة الخيرية االســالمية القاضي 
الشــيخ حاتــم البكري، انه تــم توزيــع 5588 حقيبة 
مدرســية وقرطاســية على الطالب والطالبات االيتام 
والفقراء في مدارس الجمعية بكافة فروعها المنتشرة 
في عدة بلدات على مستوى المحافظة، وفي عدد من 
مدارس مديريات التربية والتعليم بمحافظة الخليل.

وأوضح البكــري، ان الجمعية تقــوم بتوفير الحقائب 
المدرسية والقرطاسية قدر اإلمكان للتخفيف من حدة 
المعاناة التي يواجهها ابناء شعبنا،وأكد ان حملة توزيع 
الحقائــب على الطالب والطالبــات متواصلة منذ عدة 
اعوام ولها مردود إيجابي في دعم العائالت االكثر عوزا 
وحاجة، وتساهم في تحسين سير العملية التعليمية.

وبين عضو الهيئة اإلدارية الناطق اإلعالمي للجمعية 
جويــد التميمــي، ان الحقائــب والقرطاســية، وزعت 
بالتعاون مع عدد من الجمعيات الناشطة في عمل الخير 

ورعاية الفقــراء والمحتاجين بمحافظة الخليل، ونوه 
ان الحقائب والقرطاســية جرى توزيعها على الطالب 
والطالبات االيتام والفقراء في الجمعية وخارجها خاصة 
في البلدة القديمــة وبمحاذاة جدار الفصل العنصري 

وفي مضارب البدو بمناطق جنوب وشرق الخليل.

 الجمعية الطبية الفلسطينية األميركية توزع 
منحا لطلبة كلية الطب في جامعة البوليتكنك 

رام اهللا- الحياة الجديــدة- قدمت الجمعية 
الطبية الفلسطينية األميركية منحا دراسية 
لطلبــة كليــة الطب فــي جامعــة بوليتكنك 
الدكتــور  األســتاذ  قــام  حيــث  فلســطين 
عمــاد الخطيــب رئيــس الجامعــة باإلعالن 
عــن أســماء الطلبة الحاصليــن على المنحة 
فــي مكتبــه، وذلــك بحضــور نائــب رئيس 
الجامعة لشــؤون خدمــة المجتمــع الدكتور 
محمد غازي القواسمي، وعميد كلية العلوم 
التطبيقية الدكتور فوزي الرازم، والمشــرف 
األكاديمي لبرنامج الطب المشترك الدكتور 
حمزة الزبــدي، وطاقم كلية الطب، والطلبة 

الحاصلين على المنحة.
 وعبر الخطيب عن شــكره لكل من الدكتور 
مجــدي حمارشــة رئيــس الجمعيــة الطبية 
الفلســطينية األميركية لمساهمة الجمعية 
فــي تقديــم المســاعدات لطلبــة الجامعة، 
والتــي تمثلت بعشــرة منح دراســية لطلبة 
كلية الطب المتفوقيــن باالضافة الى منحة 
اضافيــة شــخصية للطالبــة المتميــزة، كما 
وشــكر الدكتور نظام التــرك مدير الجمعية 

المالي وطاقم الجمعية على الدور الكبير الذي 
تقوم به فــي تمكين الطلبة المحتاجين من 
استكمال دراستهم، ودعمهم للقطاع الطبي 

في فلسطين.
د الخطيب، أنّ الجامعة تعمل جاهدة من  وأكّ
أجل لالستثمار في طلبة الجامعة ومساعدتهم 
ز على تفعيل المساعدات  بجميع الجوانب وتركّ
المقدمة من المؤسسات والجمعيات األهلية، 
في ظل الظــروف االقتصادية الصعبة التي 
يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني، وأشار 
إلى إهتمــام الجامعة بتعزيز الشــراكات مع 
مؤسسات المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي 
ومع القطاعات المختلفة في ســبيل تطوير 
البرامــج األكاديمية وباألخص برنامج الطب 

وبرامج العلوم الصحية.
وعبر الطلبة عن شكرهم للجمعية الطبية 
الفلسطينية األميركية وأملهم في استمرار 
تقديم المنح وتطورها لتشمل شريحة أوسع 
وزيــادة عدد الطلبة المســتفيدين من المنح 
المقدمــة من الجمعية. وفي نهاية اللقاء تم 

توزيع المنح على الطلبة المستفيدين.

 أريحا: مكرمة رئاسية لجمعية 
رعاية األيتام والمحتاجين الخيرية

أريحا- وفا- سلمت مسؤولة ملف المساعدات اإلنسانية 
في مكتب الرئيس رائدة الفارس مكرمة من الرئيس 
محمــود عباس، لجمعيــة رعاية األيتــام والمحتاجين 

الخيرية في محافظة أريحا واألغوار.
والمكرمة عبارة سيارة نقل لخدمة منتسبي الجمعية.

وأكدت الفارس أن هذه المكرمة تأتي استمرارا الهتمام 
سيادته وتلمسه احتياجات وهموم المواطنين، خاصة 
األيتام وطلبة الجامعات والحاالت المرضية واإلنسانية، 
مشــيرة لتعليمات سيادته لتلمس االحتياجات والعمل 
علــى تقديم أقصــى اإلمكانــات الماديــة والتدخالت 

الممكنة.
وحضر حفل التسليم نائب محافظ أريحا واألغوار يسرا 

السويطي ورئيس الجمعية حرب عفانة.


