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عريقات يلتقي الممثل الخاص لألمين العام 
لألمم المتحدة وممثلة النرويج لدى فلسطين

الجديدة-  الحيــاة   أريحــا- 
اللجنــة  ســر  اميــن  التقــى 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
ئــب  صا لفلســطينية  ا
عريقات، امس الجمعة، في 
مكتبــه في أريحــا، بالممثل 
العــام  للســكرتير  الخــاص 
لألمــم المتحــدة، نيكــوالي 
النرويج  وممثلة  ميالدونوف 
هيلــدي  فلســطين  لــدى 

هارلدستاد كل على حدة .
وفي لقائه بميالدونوف، تقدم 
عريقات بالشــكر للسكرتير 
العــام أنطونيــو غوتيريس 
علــى مواقفــه الثابتــة من 
اإلمــالءات  ورفــض  ادانــة 
االحتاللية االســرائيلية التي 
تشــمل الضم واالســتيطان 

والعقوبات الجماعية.
واكد عريقات انــه آن األوان 
لمحاســبة ومســاءلة سلطة 
اجراءاتهــا  علــى  االحتــالل 
لمطلــوب  ا و  ، ئمهــا ا جر و
هــو إنهــاء االحتــالل. وفــي 
لدى  النرويج  بممثلــة  لقائه 
فلسطين، عبر عريقات عن 
شــكره للنرويــج لمواقفهــا 

للقانون  المستندة  المبدئية 
الدولــي، والرافضــة لنوايــا 
األراضــي  ضــم  نتنياهــو 
الفلسطينية المحتلة بما فيها 

وأضــاف «اننا  االردن  .  غور 
نتمسك سويا بأنهاء االحتالل 
وبمبــدأ الدولتين على حدود 

الـ 4 حزيران 1967».

طلبة من «القدس المفتوحة» 
يطورون مشروعاً يسهل رعاية أطفال التوحد

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
نجــح ثالثــة طلبة مــن فرع 
جامعة القدس المفتوحة في 
جنين فــي إنتاج وبناء غرفة 
حسية ألطفال التوحد، تهدف 
األهل  رعايــة  تســهيل  إلى 
لألطفــال الذين يعانون من 
هذا المــرض. وقام الطلبة: 
مرام أبو عبيد، وآمنة بدارنة، 
وبراء قاسم سليمان، بإنتاج 
غرفة حســية لهــذا الغرض 
تحت إشراف أ. ليث إبراهيم 

في فرع جنين.
وقال الطلبة إن مشــروعهم 
تنــاول عملية تصميم وبناء 
تســتهدف  حســية  غرفــة 
األطفال الذيــن يعانون من 
ويعمــل  وطيفــه،  التوحــد 
منظومــة  وفــق  لنظــام  ا
اإلدراك  لتعزيــز  مدروســة 
وتطويــر مهــارات التواصل 
األطفــال  لــدى  والتفاعــل 
األطفال  لخدمة  المتوحدين 

وذويهم.
وأوضــح الطلبــة أن النظام 
يقوم بمراقبة ســلوك وأداء 
الطفــل بســهولة من خالل 

كاميرا بث مباشــر، ما يتيح 
األهــل  وصــول  إمكانيــة 
وسهولة  بسرعة،  والمربين 
إبقــاء الطفل تحت المراقبة 
حتى في حالة االنشغال عنه.

وأشاروا إلى أن مركزاً رياضياً 
يتوفــر في الغرفة الحســية 
ن الطفل من ممارســة  يمكّ
ألعاب رياضية بأمان وفي جو 

بالحماسة،  مفعم  تشجيعي 
حيث يصــدر المركز أصوات 
تصفيــق وإضــاءات جميلــة 
تحــث الطفل علــى متابعة 
العمــل البدنــي وتطويــره، 
إضافــة إلى مراقبة ســلوك 
الطفــل من خــالل الكاميرا. 
وإن النظــام يراقبــه صوتياً 
أيضــاً ويتفاعل مع التغيرات 

فــي الســلوك؛ فعندمــا يمر 
الطفل في نوبة غضب مثالً، 
يرصدها النظام عبر حساس 
الصوت ويقوم بتهدئته فوراً 
عن طريق إطالق موسيقى 
هادئة تخفف التوتر بالتزامن 
مــع إضــاءة الغرفــة بألوان 
تجذب اهتمامه وتبعد فكره 

عما وتره.

ليــث  أ.  قــال  جانبــه،  مــن 
إبراهيــم: «تتلخص النتائج 
العملية التــي حصلنا عليها 
من الدراســة في بناء نظام 
كامــل متكامــل قــادر على 
األطفــال  ســلوك  مراقبــة 
المصابين بالتوحد، وتمخض 
عن بناء هذا النظام وإظهاره 
للوجــود تحقيــق مجموعــة 
مــن األهــداف تتمثــل فــي 
التفاعلية  المهــارات  تطوير 
والحسية والجسدية ألطفال 
التوحــد، ومحاولة دمج هذه 
الفئة بالبيئة المحيطة أسوة 

باألطفال الطبيعيين. 
ورأى أن هذا المشروع يحاول 
أن يعزز اإلدراك لدى األطفال 
وفق  ويعمــل  المتوحديــن، 
منظومــة مدروســة لتعزيز 
مهــارات التواصل والتفاعل 
لديهم  الذين  األطفــال  عند 
وبوجــه  التوحــد.  مــرض 
عــام، درس الطلبة في هذا 
األطفال  ســلوك  المشــروع 
تخفيف  وحاولوا  المتوحدين 
األطفال  ودمج  السلوك  هذا 

باألطفال الطبيعيين.

الباكستان والعراق تدينان تصريحات نتنياهو حول ضم اجزاء من الضفة

االتحاد األوروبي: لن نعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967
القدس المحلتة- عواصم- وفا- قال 
االتحــاد األوروبي، إنــه «لن يعترف 
بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 
1967 بما في ذلك القدس، بخالف 
تلــك التي يتفق عليهــا الطرفان»، 
الخارجيــة  وزراء  أن  إلــى  مشــيرا 
األوروبييــن أكــدوا علــى ذلــك في 

أكثر من مناسبة.
فــي  األوروبــي،  االتحــاد  وأضــاف 
تصريــح صــدر عــن مكتبــه فــي 
القدس، اليوم الجمعة، «أن سياسة 
بناء المســتوطنات وتوســيعها، بما 
في ذلك في القدس الشرقية، غير 
قانونيــة بموجب القانــون الدولي، 
واستمرارها واإلجراءات المتخذة في 
هذا الســياق، تقوض حل الدولتين 

واحتماالت السالم الدائم».
ويأتــي الموقف األوروبــي رداً على 
إعــالن رئيــس حكومــة االحتــالل 
بنياميــن نتنياهــو أنــه ســيفرض 
الســيادة اإلســرائيلية على منطقة 
غور األردن وشمال البحر الميت، في 

حال إعادة انتخابه.

يذكــر أن االتحــاد األوروبي يرى أن 
الدولــة الفلســطينية المســتقبلية 
ســتحتاج إلى حدود آمنــة ومعترف 
بهــا، وينبغي أن تســتند هذه على 
االنسحاب من األراضي المحتلة عام 
1967، وفقاً لقرارات مجلس األمن 
الدولــي 242 و338 و1397 و1402 
و1515 ومبــادئ عملية مدريد. كما 
يرى االتحاد األوروبي أن مفاوضات 
الســالم يجب أن تتضمن حل جميع 
القضايــا المحيطــة بمركز القدس 

كعاصمة مستقبلية لدولتين.
العراق: سياسة عنصرية مبرمجة

والــى ذلــك اعلنــت وزارة الخارجية 
العراقيــة، رفــض العــراق القاطع 
لتصريحات رئيس حكومة االحتالل 
بنيامين نتنياهو، والتي أعلن خاللها 
نيته فرض السيادة اإلسرائيلية على 
أجــزاء مــن الضفة الغربيــة، وغور 
األردن، والجهة الشمالية من البحر 

الميت في حال تم إعادة انتخابه.
ورأت الــوزارة فــي بيــان لها، امس 
الجمعــة، أن هــذا اإلعــالن دعايــة 

وسياســة  عدوانيــة،  انتخابيــة 
مبرمجــة،  عنصريــة  اســتيطانية 
قائمــة على ســلب حقوق الشــعب 
احتالليــة  وخطــوة  الفلســطيني، 
بالغــة الخطــورة تجاه فلســطين، 
لتأجيج الصراع في المنطقة برمتها، 
مطالبة بضرورة التصدي لها عربيا 

ودوليا.
وشددت الوزارة على أهمية توفير 
الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني 
وأرضه من سياســة القضــم التي 
تقوم بها إســرائيل بالقــوة، وبذل 
جهد حقيقي وعملي ومسؤول على 
المستويات كافة، للتصدي لما يقوم 
به االحتــالل، الذي ينتهك بشــكل 
متعمد القانــون الدولــي، وقرارات 
األمــم المتحدة ذات الصلة بما فيها 

قرارا مجلس األمن 242 و338.
باكســتان ترفض وتجــدد موقفها 

الداعم للقضية الفلسطينية
كســتان  با يــة  جمهور نــت  ا د أ و
اإلســالمية، وبشــدة، عــزم رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

فــرض الســيادة االســرائيلية على 
جميــع مناطق غور األردن وشــمال 
البحر الميت والمستوطنات بالضفة 

الغربية في حال إعادة انتخابه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الباكستانية محمد فيصل، في بيان 
ترفــض  باكســتان  إن  للخارجيــة، 
تصريحــات نتنياهو وأيــة إجراءات 
من هذا القبيــل، مؤكداً في الوقت 
نفســه تمسك باكســتان بموقفها 
الثابــت تجاه القضية الفلســطينية 
ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني.

كمــا بيــن فــي اإليجــاز الصحفي 
تطالــب  باكســتان  أن  األســبوعي 
الفلســطينية  األراضــي  بتحريــر 
فلســطينية  دولة  وإقامة  المحتلــة 
كاملة السيادة على حدود الرابع من 
حزيــران عــام 1967 على أن تكون 

القدس عاصمتها.
من جانب آخر نفى إمكانية اعتراف 
باكستان بإســرائيل كدولة، وعدم 
وجود أي مقترح أمام باكستان بهذا 

الصدد.

اصابات جراء قمع االحتالل
 للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة

غزة- وفا- أصيب 31 مواطنا بالرصاص الحي 
ثالثــة منهم اصابتهــم خطيرة فــي االجزاء 
العلوية من الجســم، و27 آخرون بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بينهم 
مصور صحفي، والعشرات باالختناق، امس، 
جراء اعتداء قوات االحتالل االســرائيلي، على 
المشاركين في المسيرات  السلمية التي تقام 
أيام الجمعة من كل اســبوع على مقربة من 

السياج الفاصل شرق قطاع غزة.
وافــادت مصادر محليــة بأن جنــود االحتالل 
المتمركزيــن فــي األبراج العســكرية وخلف 
السواتر الترابية المقامة خلف السياج الفاصل، 
أطلقــوا الرصــاص الحي والمعدنــي المغلف 

بالمطــاط وقنابــل الغــاز المســيل للدموع، 
باتجــاه المشــاركين مــا ادى الــى اصابة 31 
مواطنا بالرصاص الحي ثالثة منهم اصابتهم 
خطيرة و27 آخرون بـ»المطاط» وقنابل الغاز 
والعشــرات باالختناق. وكان المئات من ابناء 
شعبنا في القطاع، قد بدأوا بالتوافد بعد ظهر 
اليوم الى مناطق التجمع الخمس التي تنطلق 
منها المسيرات االســبوعية السلمية المنددة 
بالحصار الظالم الذي تفرضه قوات االحتالل 
على القطاع. وأشــارت المصادر الى انتشــار 
ملحوظ لقناصة االحتالل فوق التالل، والكثبان 
الرملية وفوق االبراج العســكرية المنتشــرة 

على طول السياج الفاصل شرق القطاع.

مجدالني يثمن موقف الدول الخمس 
االوروبية تجاه اعالن ترامب

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- ثمن األمين العام 
لجبهة النضال الشــعبي الفلســطيني عضو 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة التحريــر د.احمد 
مجدالني، موقف فرنســا وألمانيا وبريطانيا 
وإيطاليــا وإســبانيا، التــي عبرت عــن قلقها 
الشــديد تجاه إعالن نتنياهو رغبته ضم غور 
األردن والمنطقة الشــمالية من البحر الميت 
للسيادة اإلسرائيلية. وتابع د.مجدالني نؤكد 
علــى هــذا الموقف الــذي يتطلــب مزيدا من 
تدخل الدول الخمس في الشرق االوسط ،عبر 

الضغط على االحتالل بالزامه بتطبيق قرارات 
الشــرعية الدولية . واوضــح د.مجدالني قرار 
الضم سينهى كافة االلتزامات واالتفاقيات مع 
االحتالل، ويترتب على ذلك تداعيات خطيرة.

واكد د.مجدالني المطلوب من المجتمع الدولي 
اجراءات رادعة ضد االحتالل،متابعا هذا القلق 
يتطلــب ترجمة فعلية علــى االرض ،بتعليق 
الــدول الخمس االتفاقيــات الموقعة مع دولة 
االحتــالل حتى تلتــزم بالقوانين والشــرعية 

الدولية.

مسيرة في برقين تضامنا مع األسرى المضربين عن الطعام 
جنيــن- وفــا- نظــم أهالــي بلــدة برقين 
جنوب غــرب جنين امس الجمعة، مســيرة 
ووقفة تضامنية مع األسرى المضربين عن 
الطعام، ومن بينهم األسرى: سلطان خلوف 
وناصــر الجــدع، وطارق قعــدان من عرابة 
المضربيــن عــن الطعام تنديدا بسياســة 
اعتقالهم اإلداري. وانطلقت المســيرة بعد 

صالة الجمعة وجابت شوارع البلدة واستقرت 
أمــام منزلــي االســيرين خلــوف والجــدع، 
حاملين صور األسرى واليافطات التي تؤكد 
دعم األسرى المضربين عن الطعام. ودعا 
المتحدثــون فــي وقفــة تضامنيــة نظمت 
في ختــام المســيرة، المؤسســات الدولية 
إلى تحمل مســؤولياتها إزاء ما يتعرض له 

األســرى من ظلم ممنهج في ســبيل النيل 
من كرامتهــم، خاصة األســرى اإلداريين، 
والعمل على إطالق سراحهم، ووقف سياسة 
االعتقــال االداري، مؤكدين وقوف فعاليات 
البلــدة وأهاليهــا صفا واحــدا لدعم صمود 
األســرى  ومطالبهم المشروعة في الحرية 

واالنعتاق من سجون االحتالل.

السفير فائد مصطفى يطلع رئيس البرلمان 
التركي على المستجدات الفلسطينية

القــدس المحتلــة- الحياة الجديــدة - التقى 
سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية 
امس الدكتور فائد مصطفى رئيس البرلمان 
التركي مصطفى شنطوب وسلمة رسالة من 
رئيس المجلس الوطني الفلســطيني سليم 

الزعنون في مقر البرلمان – انقرة .
ورحــب رئيس البرلمان شــنطوب بالســفير 
مصطفــى واثنى على العالقــة االخوية التي 

تربط البلدين الشقيقين تركيا وفلسطين.
وبدوره شــكر السفير، شــنطوب على حسن 
االســتقبال وعبر عن تقديــرة بعمق العالقة 
المتينة التي تجمع بين الشــعبين الشقيقين 
الفلســطيني والتركي كما ســلمه رسالة من 
شقيقة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 

سليم الزعنون.
وأطلــع الســفير، رئيــس البرلمــان التركــي 
علــى آخر مســتجدات األوضاع فــي األراضي 
الفلســطينية فــي ظــل اســتمرار التصعيد 
بحق  واالعتداءات  واالســتيطان  اإلســرائيلي 

المدنيين العزل والمقدسات.
وقال الســفير ان القضية الفلســطينية تمر 
باصعــب واخطر المراحل فــي الوقت الراهن 
خاصة فــي ظــل اجــراءات االدارة االميركية 
االخيرة واعالن نتنياهو عن نيته ضم الضفة 
الغربية واالغوار السرائيل ومحاربة الطرفين 

للسلطة الفلســطينية اقتصاديا وماليا وذلك 
لتمريــر ما يســمى صفقة القــرن مؤكدا ان 
الشــعب الفلســطيني بقيادتة الشــرعية لن 
يتنــازل عــن حقوقة غيــر القابلــة للتصرف 

وسنبقى صامدين حتى النهاية .
القيــادة  ان  لشــنطوب  الســفير  اكــد  كمــا 
الفلســطينية تعمل بكل جهد من اجل اتمام 

المصالحة النها هي صمام المستقبل .
وأشــاد الســفير مصطفــى بالعالقــات التي 
تربط البلدين الشــقيقين وشكر تركيا على 
مواقفهــا الثابتة تجاه القضية الفلســطينية 
على كافة الصعد. بدوره عبر رئيس البرلمان 
التركــي مصطفــى شــنطوب عــن الرفض 
الرسمي والشعبي التركي لمثل هذة القرارات 
التعسفية بحق الشعب الفلسطيني واشار الى 
ضرورة عدم االستســالم له حيث ال يمكن ان 
يســود الســالم ان لم يكن حل عادل وشامل 
للقضية الفلســطينية التي تحقق طموحات 
المشروعة للشعب الفلسطيني واقامة دولته 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس 
الشــرقية . كمــا أكد علــى الموقــف التركي 
باالعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة 
فلسطين وان القدس بالنسبة لتركيا هي خط 
أحمر وغير مسموح التالعب بمصيرها مشيرا 
الى ان تركيا تقف مع فلسطين حتى النهاية .

وفد اقتصادي فلسطيني يختتم زيارة لتونس
 مطلعا على تجربتها وإمكانية الشراكة

تونــس- وفا- انهى وفد مــن وزارة 
االقتصــاد الوطنــي وشــركائها في 
وتحديــث  تطويــر  مشــروع  تنفيــذ 
زيــارة  لفلســطينية،  ا الصناعــة 
لجمهوريــة تونــس الشــقيقة اطلع 
خاللها على تجربتها المتخصصة في 

مجال التعبئة والتغليف.
وعقد الوفد الخميس الماضي، اجتماعا 
بوزارة التجارة التونســية للبحث في 
إمكانية عقد شراكة استراتيجية في 
وإمكانية  والتصدير  االستيراد  مجال 
التفاضليــة للبضائع لــكال الطرفين 
وتوحيد التعرفة الجمركية واألنظمة 

المتبعة في ذلك.
كما عقد الوفد اجتماعا آخر مع منظمة 
كنكــت التونســية ورئيســها طارق 
شريف ومهمتها التشبيك االقتصادي 
الداخلــي والخارجي، وبحث الطرفان 
الشــراكة التبادليــة بين فلســطين 
وتونــس الثنائية ومــع دول أفريقيا 

وأوروبا.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تخطيط 
وزارة االقتصاد الوطني إلنشاء مراكز 
فــي مجاالت اقتصاديــة مختلفة بما 
يســاهم ويتيح للمنشــآت الصغيرة 
والمتوسطة فرصة تعزيز وتحسين 
بيئتهــا وقدرتها التنافســية، وتلبية 
الصناعيــة  المعاييــر  مــن  العديــد 
إلــى جانب تعزيــز قــدرة القطاعات 
الصناعية المختلفة، مع إمكانية عقد 
شراكات ثنائية مع مصانع ومؤسسات 

تونسية.
وضــم الوفــد الزائــر ممثليــن عــن 
واتحــاد  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة 
واتحــاد  الفلســطينية،  الصناعــات 
الغرف الصناعية التجارية والزراعية، 
ومركز التجارة الفلسطيني، وممثلين 

الصناعــة  تحديــث  مشــروع  عــن 
التنميــة  من قبل وكالــة  الممــول 

.(AFD)الفرنسية
الرئيســي  الهــدف  أن  الــى  يشــار 
للمشــروع تطوير وتحديث الصناعة 
ممــا يســاهم فــي تحســين القدرة 
التنافســية للمنشــآت المشاركة من 
خمســة قطاعات مختلفــة من خالل 
تقديــم الدعــم والمســاعدة الفنية 
فــي مجــاالت مختلفة مثــل الجودة، 
والتكنولوجيا  والمبيعات،  التســويق 

المستخدمة في هذه المنشآت.
وتأتــي هذه الزيارة فــي إطار تنفيذ 
احــد نشــاطات المشــروع المختلفة 
والمخطط لها والمتفق عليها مسبقا 

مع الشركاء.
وكان الوفــد قد اجرى مباحثات هامة 
مــع ارباب االعمــال التونســيين في 
المجــال الصناعــي برئاســة عــودة 
الزغمــوري، وحضــور ســفير دولــة 
فلســطين بتونس هائــل الفاهوم، 
مباحثات صناعية هامة شملت مختلف 
المجــاالت الصناعيــة فــي البلدين، 
وذلــك بمقر اتحاد الصناعة والتجارة 
التونســية  التقليديــة  والصناعــات 
برئاســة رئيس الغرفة البالستيكية 
باالتحــاد فيصــل البرادعي في مقر 
االتحــاد بحــي الخضــراء بالعاصمة 
الشــراكة  فــي  وبحثــا  تونــس، 
االســتراتيجية اقتصاديــا وفي كافة 
المجاالت وكيفية اســتفادة الطرفين 
مــن عالقتهما بدول أخــرى افريقية 
واوروبية، وتجميع البوصلة التونسية 
مــع فلســطين للوصــول للتوازنات 
الدولية بنسق لتطوير وبناء شراكات 

واتفاقات متعددة شماال وجنوبا.
واتفقا على ترتيب زيارة وفد صناعي 

تونســي لفلســطين وتحضيــر كل 
مقومــات توقيــع اتفاقيــات شــراكة 
تشــمل جميع القطاعــات الصناعية 
في فلسطين لدراسة إمكانية منطقة 
حــرة للتبــادل الصناعــي والتجاري، 

وشراكة فاعلة على المحيط.
الوفد الفلسطيني قدم شرحا لتطور 
الفلســطينية فــي مجال  الصناعــة 
الصناعات الدوائية واالغذية والجلود 
والحجــر وزيت الزيتون، والتعاون مع 
شــركات أميركيــة واوروبية وعربية 
فــي المجــال، مشــيرا إلى ضــرورة 

توسيعه ليشمل تونس.
أن  علــى  شــدد  التونســي  الوفــد 
اتحــاد اربــاب العمــل بجميــع غرفه 
الصناعيــة وفي مجاالتهــا المختلفة 
بتصــرف  كافــة  امكانياتــه  يضــع 
األشقاء الفلسطينيين، وعلى أهمية 
االســتعداد لتقديــم ما هــو مطلوب 
منه، مشــيرا إلــى أن موقــع تونس 
المتميــز جغرافيا، حيث قارة أفريقيا 
الواعــدة تنمويــا وفــي كل المجاالت 
يسمح لنا بأن أن نكون جسر تواصل 
بيننــا ومعكم للقارة وبما يفتح آفاق 

االستثمار المشترك.
واتفق على مشاركة منظمة «كنكت» 
بزيارة دولة فلسطين لالطالع على ما 
وصلت إليه الصناعات الفلســطينية 

في كل المجاالت.
عــي  لصنا ا فــد  لو ا ر  ا ز و
للتعبئة  الفني  الفلســطيني المركز 
والتغليــف بحــي الخضــراء، واطلــع 
علــى التجربــة التونســية فــي هذا 
المجــال وخاصة ما يتعلــق بالجودة 
العالميــة  للمواصفــات  ومطابقتــه 
وخاصة االوروبية نظرا لقرب تونس 
مــن اوروبــا، وزار كال مــن المجلس 

الوطني لالعتمــاد، والمعهد الوطني 
للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة، 
التحتيــة  للبنيــة  العامــة  واإلدارة 
واإلدارة  والتكنولوجيــا،  الصناعيــة 
العامــة للصناعات الغذائيــة بوزارة 
الصغــرى  والمؤسســات  الصناعــة، 
لفنــي  ا لمركــز  ا و لمتوســطة  ا و
للصناعــات الغذائيــة ووزارة التجارة 
التونسية، مطلعا  الشــركات  وإحدى 
على كيفيــة منح الرخص المطابقة 

للمواصفات العالمية.
يذكر أن الوفد الفلسطيني ضم سبعة 
عشر عضوا يمثلون اتحاد الصناعات 
ومركز التجارة الفلســطيني ووزارة 
الصناعة الوطنية، وبرنامج تحسين 
الصناعات، وتحديث وتطوير الصناعة 
الفلسطيني، وهيئة دعم الصناعات، 
واتحاد  الورقيــة،  الصناعات  واتحــاد 
والهندســية،  المعدنيــة  الصناعــات 
واتحــاد الصناعــات الغذائيــة، اتحاد 
والصناعات  الكيماويــة،  الصناعــات 
التكنولوجيــا،  ونقــل  البالســتيكية 
لتســويق  ا و  ، لجــودة ا وتطويــر 
وتطويــر  والجــودة  والمعــارض، 

الصناعات والتعبئة والتغليف.


