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ندوة في غزة تناقش سبل 
»صفقة القرن« التصدي لـ

رام الل���ه - "األي���ام": نظمت الجبه���ة الديمقراطية في 
فرع الزيتون بمحافظة ش���رق غزة، أمس، ندوة سياس���ية 
تحت عنوان "المس���تجدات السياس���ية وس���بل مواجهة 
صفقة الق���رن"، بحضور الق���وى والفعاليات السياس���ية 
والمجتمعية، وعضو المكتب السياس���ي للجبهة طالل أبو 

ظريفة، ومسؤول محافظة شرق غزة عبد الحميد حمد.
وقال مس���ؤول "الديمقراطية" في فرع الزيتون س���عيد 
الجماصي، إن االنقس���ام م���ا زال يتواصل رغ���م المخاطر 
السياس���ية التي تتعرض لها القضية والحقوق الوطنية، 
داعيًا إلى إنهائ���ه وتغليب المصلحة الوطنية العليا على 

المصالح الفئوية.
م���ن جهته، أوضح أب���و ظريف���ة أن إدارة ترامب تواصل 
تجس���يد مش���روعها في خطوات عدوانية ميدانية كبرى 
لتصفية المسألة الفلسطينية، بدءًا من االعتراف بالقدس 
عاصم���ة إلس���رائيل ونقل س���فارة بالدها إليه���ا، وفرض 
الحص���ار المال���ي على وكال���ة الغوث لتجفي���ف مواردها 
وتعطيل خدماتها وبرامجه���ا، والضغط إلعادة التعريف 

القانوني لالجئ الفلسطيني، وتشريع االستيطان.
وأش���ار إلى أن حكوم���ة نتنياهو تواصل سياس���ة بناء 
الوقائ���ع الميداني���ة عل���ى األرض من مص���ادرة األراضي 
وتوسيع االس���تيطان وتهويد القدس والخليل، وتعطيل 
الحي���اة اليومية للمواطنين، وممارس���ة اإلعدام الميداني 
للش���باب، واجتياح القرى والبلدات والمؤسسات ومكاتب 
الفصائل الوطني���ة، واعتقال المواطني���ن والزج بهم في 

السجون، وتوسيع صالحيات "اإلدارة المدنية"، وتهميش 
صالحيات السلطة، والتمهيد لضم الضفة المحتلة.

وش���دد على أن هن���اك إجماعًا فلس���طينيًا على رفض 
"صفق���ة ترامب"، وأن مواجه���ة الصفقة "تتطلب خطوات 
عملية ميدانية بعيدًا ع���ن لغة اإلدانات والرفض اللفظي 
الكالم���ي من خ���الل الش���روع الف���وري بتطبيق ق���رارات 
المجلس���ين المركزي والوطني، كتعلي���ق االعتراف بدولة 
االحت���الل، ووقف التنس���يق األمني، ومقاطع���ة البضائع 
اإلس���رائيلية، ومد الوالية القانونية والقضائية للسلطة 
على كامل األراضي الفلس���طينية المحتل���ة بعدوان 67، 

واسترداد سجلي السكان واألراضي من إدارة االحتالل".
ودعا الجتم���اع عاجل للجن���ة تفعيل وتطوي���ر منظمة 
التحرير لوضع األس���س الثابتة إلنهاء االنقسام عبر إجراء 
انتخابات شاملة رئاسية وتش���ريعية وللمجلس الوطني 

وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
وقال: الجبهة الديمقراطية تتمس���ك بمسيرات العودة 
من خالل استنهاض أوسع حركة جماهيرية ضاغطة إلنهاء 
االنقس���ام، الذي من ش���أنه تعزيز احتماالت فك الحصار، 
وص���ون التهدئة التي تم التوصل إليها دون ش���روط مع 
االحتالل في مفاوض���ات الوفد الفلس���طيني الموحد في 
القاه���رة بوس���اطة مصرية، وفتح األف���ق لتخفيف أوجاع 
القطاع من النواحي االقتصادي���ة واالجتماعية والصحية 
والتربوي���ة، وص���ون حق الع���ودة لالجئين إل���ى ديارهم 

وممتلكاتهم التي هجروا منها وفق القرار 194".

لقاء يناقش قضايا المياه في مدينة
غزة وسبل تحسين جودتها

غزة - "األيام": ناقش مش���اركون في لقاء عقدته بلدية 
غزة بالتعاون مع سلطة المياه، أول من أمس، قضايا المياه 
في مدينة غزة وس���بل تحسين جودتها ومشاكل الصرف 
الصحي، وأبرز احتياجات المدينة الحالية من المش���اريع، 

وسبل حل مشكلة ملوحة المياه.
وبح���ث المجتمعون آلية تنظيم حفر آبار المياه الخاصة 
للحف���اظ عل���ى الخزان الجوفي وعدم اس���تنزافه، وس���بل 

االستفادة من األمطار في تغذية الخزان الجوفي.
وتم بحث س���بل ترش���يد اس���تهالك المي���اه، ومعالجة 
المياه العادمة واالس���تفادة منها في ري المزروعات بعد 
المعالجة، ومشاكل الصرف الصحي وسبل حلها والتخلص 
من الحفر االمتصاصية، وس���بل تحس���ين كفاءة ش���بكة 

المياه وتقليل نسبة الفاقد.
واستعرض المجتمعون المناطق المهمشة التي تعاني 
من صعوبة وص���ول المياه إليها والمناطق التي ال تصلها 

خدمات الصرف الصحي وغير الموصولة بالشبكة.
وأكد المجتمعون أهمية تنفيذ مش���اريع إستراتيجية 
لتطوير ش���بكات المي���اه وتحلية المياه واالس���تفادة من 
األمط���ار في تغذي���ة الخ���زان الجوفي، وضرورة ترش���يد 
اس���تهالك المياه وتوعي���ة المواطنين بأهمية ترش���يد 

االستهالك.

بدوره؛ أكد مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية 
رمزي أهل أن بلدية غزة نفذت العديد من المش���اريع في 
مجال تطوير ش���بكات المياه وتشييد خزانات جديدة في 

المدينة بهدف تحسين خدمة المياه للمواطنين.
وأوضح أن المياه تص���ل المدينة من خالل أكثر من 70 
بئرا تش���غلها البلدية وخط المياه المح���الة )ميكروت ( 
وهي تعمل على تحسين جودة المياه في المناطق التي 
تعاني من ارتفاع نس���بة الملوحة فيها لقربها من البحر 
من خالل المياه التي سترد من محطة تحلية المياه التي 
س���يجري تشغيلها قريبًا في ش���مال غربي المدينة على 

شاطئ البحر .
ولفت إلى أن بلدية غزة تمكنت خالل الس���نوات القليلة 
الماضي���ة من حفر أكثر من 40 بئ���رًا في المدينة وتمديد 
شبكات جديدة في الشوارع بهدف تحسين كمية المياه 

وتقليل نسبة الفاقد على الشبكة.
من جهته، أش���ار مس���ؤول العالقات العامة في سلطة 
المي���اه أحمد دلول الى أن مش���روع تنفي���ذ محطة تحليه 
المياه المركزية واألعمال الملحقة بها هي ضمن المشاريع 
اإلستراتيجية التي يجري بحثها حاليًا مع البنك األلماني 
للتنمي���ة بهدف الحص���ول على تمويل له���ا ضمن خطة 

تحسين جودة المياه في قطاع غزة. 

عريقات يلتقي ممثل األمين العام 
لألمم المتحدة وممثلة النرويج

أريح���ا - وفا: التقى أمين س���ر اللجن���ة التنفيذية لمنظم���ة التحرير، صائب 
عريق���ات، في أريحا، أمس، الممثل الخاص للس���كرتير الع���ام لألمم المتحدة، 
نيكوالي ميالدونوف وممثلة النرويج لدى فلس���طين هيلدي هارلدس���تاد، كاًل 

على حدة.
وفي لقائه بميالدونوف، تقدم عريقات بالش���كر للس���كرتير العام أنطونيو 
غوتيري���س على مواقفه الثابتة من إدانة ورفض اإلمالءات اإلس���رائيلية التي 

تشمل الضم واالستيطان والعقوبات الجماعية.
وأكد عريقات انه آن األوان لمحاسبة ومساءلة سلطة االحتالل على إجراءاتها 

وجرائمها، والمطلوب هو إنهاء االحتالل.
وفي لقائه ممثلة النرويج، عّبر عريقات عن شكره للنرويج لمواقفها المبدئية 
المستندة للقانون الدولي، والرافضة لنوايا نتنياهو ضم األراضي الفلسطينية 
المحتلة بما فيها غور األردن، وقال: "إننا نتمسك سويا بإنهاء االحتالل وبمبدأ 

الدولتين على حدود ال�رابع من حزيران 1967".

»الخارجية«: دبلوماسية فلسطينية 
نشطة تحاصر نتنياهو ووعده

رام الل���ه - "األي���ام": قال���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين، أم���س، إن الجهد 
الدبلوماس���ي الفلس���طيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس، ويشرف عليه، 
يتواص���ل ويتفاعل مع العديد من الجهات الدولية والمكونات األساس���ية في 
الدول كافة؛ لتصدير مواقف وردود أفعال واضحة من وعود نتنياهو العدوانية 

وغير القانونية.
وأش���ارت "الخارجية"، في بيان صحافي، إلى أنها تتابع باهتمام بالغ وترصد 
بدقة ردود األفعال والمواقف الدولية المتتالية التي صدرت، وتعبر عن ش���به 
إجماع دول���ي يدين وعد نتنياه���و ويرفضه جملة وتفصي���اًل باعتباره خروجًا 
فاضحًا عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردًا على مرجعيات 
الس���الم الدولية، وقالت، إنها تواصل تحركها مع كل دولة حسب ما تصرح به 
وتصدره من مواقف، وأن هناك دبلوماسية فلسطينية نشطة تحاصر نتنياهو 

ووعده.

وفد ألماني يبحث مع جامعة 
بيت لحم التعاون األكاديمي

بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: زار وفد من الجامعات األلمانية، أول من أمس، 
جامعة بيت لحم، برئاس���ة رئيس���ة وحدة ش���مال افريقيا والشرق األوسط في 
وزارة التعليم العال���ي والبحث العلمي األلمانية س���وزان ريبورت، وضم الوفد 
أكاديميي���ن وباحثين ألمانا، ورافقه مدير عام البحث والتطوير بوزارة التعليم 
العالي والبح���ث العلمي أحمد عثمان، ومدير العالق���ات العامة بالوزارة وعبير 

دراغمة.
والتق���ى الوفد عميد البح���ث العلمي جميل خضر، وأس���تاذ الفيزياء في 
الجامعة جمال غبون، ثم زار مختبري الوراثة والجينات، حيث قدم أس���تاذ 
علم الجينات ومدير متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي التابع للجامعة مازن 
قمصية، ش���رحًا عن عمل المختبرات والصعوبات التي تواجهها الجامعة، 
ف���ي تأمين المواد األساس���ية المس���تخدمة ف���ي األبحاث، كما زار قس���م 
ومختبرات الفيزياء، واستمع لش���رح من غبون عن عمل الدائرة والتحديات 

التي تواجهها.
وأبدت رئيس���ة وأعض���اء الوفد إعجابهم بالعمل الذي تق���وم به جامعة بيت 
لحم، وابدوا اس���تعدادًا للعمل على إنش���اء برامج للتبادل، بهدف إفادة الطلبة 

في المجال العلمي والبحثي.

طلبة في »القدس المفتوحة« يطّورون 
مشروعًا لمراقبة أطفال التوّحد ورعايتهم

رام الله - "األيام": نج���ح ثالثة طلبة من فرع جامعة 
القدس المفتوحة في جنين، بإنتاج وبناء غرفة حسية 
ألطفال التوح���د، تهدف إلى تس���هيل رعاية األهل 
لألطف���ال الذين يعانون من هذا المرض، وقام الطلبة: 
مرام أبو عبيد، وآمنة بدارنة، وبراء قاس���م س���ليمان، 
بإنتاج غرفة حس���ية لهذا الغرض تحت إشراف ليث 

إبراهيم في فرع جنين.
وق���ال الطلب���ة، حس���ب بي���ان للجامعة، أم���س، إن 
مش���روعهم تناول عملية تصميم وبناء غرفة حسية 
تستهدف األطفال الذين يعانون من التوحد وطيفه، 
ويعمل النظام وفق منظومة مدروسة لتعزيز اإلدراك 
وتطوي���ر مه���ارات التواصل والتفاعل ل���دى األطفال 

المتوحدين لخدمة األطفال وذويهم.
وأوضح الطلبة أن النظام يقوم بمراقبة سلوك وأداء 
الطفل بس���هولة من خالل كاميرا بث مباشر، ما يتيح 
إمكانية وصول األهل والمربين بسرعة، وسهولة إبقاء 

الطفل تحت المراقبة حتى في حالة االنشغال عنه.
وأش���اروا إلى أن مرك���زًا رياضيًا يتوف���ر في الغرفة 
ن الطفل من ممارس���ة ألعاب رياضية 

ّ
الحس���ية يمك

بأم���ان وفي جو تش���جيعي مفعم بالحماس���ة، حيث 
يصدر المركز أصوات تصفيق وإضاءات جميلة تحث 
الطفل على متابعة العم���ل البدني وتطويره، إضافة 

إل���ى مراقبة س���لوك الطفل م���ن خالل الكامي���را، وأن 
النظ���ام يراقبه صوتيًا أيضًا ويتفاع���ل مع التغيرات 
في السلوك؛ فعندما يمر الطفل في نوبة غضب مثاًل، 
يرصدها النظام عبر حساس الصوت ويقوم بتهدئته 
فورًا عن طريق إطالق موس���يقى هادئة تخفف التوتر 
بالتزامن مع إض���اءة الغرفة بأل���وان تجذب اهتمامه 

ره.
ّ
وتبعد فكره عما وت

وق���ال إبراهيم: "تتلخ���ص النتائ���ج العملية التي 
حصلنا عليها من الدراسة في بناء نظام كامل متكامل 
قادر على مراقبة س���لوك األطفال المصابين بالتوحد، 
وتمخض عن بناء هذا النظام وإظهاره للوجود تحقيق 
مجموع���ة من األهداف تتمثل ف���ي تطوير المهارات 
التوحد،  والجس���دية ألطف���ال  والحس���ية  التفاعلية 
ومحاول���ة دمج هذه الفئ���ة بالبيئة المحيطة أس���وة 

باألطفال الطبيعيين. 
ورأى أن المش���روع يح���اول أن يع���زز اإلدراك ل���دى 
األطفال المتوحدين، ويعمل وفق منظومة مدروس���ة 
لتعزي���ز مهارات التواص���ل والتفاعل عن���د األطفال 
الذي���ن لديه���م مرض التوح���د. "وبوجه ع���ام، درس 
الطلبة في هذا المش���روع سلوك األطفال المتوحدين 
وحاولوا تخفيف هذا السلوك ودمج األطفال باألطفال 

الطبيعيين".

غزة: دعوة إلدراج مساقات اضطرابات 
التوحد وحقوق ذوي اإلعاقة بالجامعات

كتب خليل الشيخ:

دعا نش���طاء ومختصون بش���ؤون اإلعاقة إلى إدراج 
مس���اقات عن اضطراب���ات التوحد ل���دى األطفال في 

الجامعات والكليات.
وأكدوا خ���الل اجتماع عق���ده ائتالف الناش���طين 
لتبن���ي قضايا اإلعاقة مع جامع���ة القدس المفتوحة 
في محافظة ش���مال غزة، أول من أم���س، أهمية رفع 
الوعي بحق���وق األش���خاص ذوي اإلعاق���ة بين طلبة 
الجامعات، عبر طرح أوراق عمل جامعية حول القوانين 
والتشريعات المحلية واالتفاقية الدولية لألشخاص 

ذوي اإلعاقة.
وشارك عدد من أعضاء االئتالف في االجتماع الذي 
ُعقد في مق���ر الجامعة، بحضور مدير فرعها الدكتور 
رأفت جودة والمحاضري���ن في مجال التربية الخاصة 

هاشم حميد وأحمد سعد.
وق���دم المجتمع���ون مداخالت تحض عل���ى تبني 
مبادرات مجتمعية ح���ول معاناة الطلبة ذوي اإلعاقة 
ف���ي الجامعات الفلس���طينية والعم���ل على تفعيل 

حقهم بالتعليم المجاني.
وأك���د د. ج���ودة في س���ياق مداخلت���ه خالل 
االجتم���اع، عل���ى أن الجامعة تس���عى إلى عقد 

مؤتمرات حول قضايا الطلبة الجامعيين والعمل 
على تسهيل العملية التعليمية بالنسبة لذوي 

اإلعاقة منهم. 
وأك���د أن هن���اك إس���تراتيجية عمل تس���عى إلى 
تطوير الخدمات الجامعية اليومية المقدمة للطالب 
ذوي اإلعاقة وتمكينهم من اس���تخدام كافة مرافق 
الجامعة وعمل مواءمات بيئية مناسبة في الجامعة، 
الفتًا إلى أهمية تفعيل الجانب اإلعالمي حول قضايا 

الطالب الجامعيين من أصحاب اإلعاقة. 
م���ن جانبه���م، ق���ال ع���دد م���ن أعض���اء االئتالف 
المش���اركين في االجتماع، إن االئتالف يس���عى من 
خ���الل المؤسس���ات الش���ريكة إلى تدري���ب الطالب 
ضمن المس���اقات الجامعية وتوفير فرص عمل لهم 
وفق اإلمكانات المتاحة، الس���يما من خريجي التربية 
الخاصة والتأهيل المجتمعي، عالوة على إعداد كادر 

مهني متطور من هؤالء الخريجين.
وأش���ار مدير برنام���ج التأهيل ف���ي اإلغاثة الطبية 
مصطف���ى عابد إل���ى أنه ت���م تدريب نح���و 54 طالبًا 
وطالبة من قس���م التربية الخاصة في جامعة القدس 
حول أساس���يات التأهيل المجتمعي، مشيرًا إلى أن 
مؤسس���ته تش���رف على تدريب طالب آخرين ضمن 

مساقات جامعية متخصصة.


