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محليات
"فلسطين االهلية" تشارك في اإلجتماع 

الدوري للمؤتمر العام التحاد الجامعات العربية 

شرطة بيت لحم وملتقى الطلبة 
يعقدان ورشة حول "األمان الرقمي"

وفد من جامعة خايين األسبانية
 يزور "العمل الصحي"

ً
 تنفيذيا

ً
"القدس المفتوحة" نائبا

 لرئيس المنظمة الدولية للفضاء الرقمي 
المفتوح من أجل المتوسط

بيت لحم – من جورج زينه - شارك 
ال�����دك�����ت�����ور ع�����م�����اد ال������زي������ر رئ�����ي�����س جامعة 
فلسطني االهلية يف اإلجتماع الدوري 
الجامعات  الت�������ح�������اد  ال�������ع�������ام  ل����ل����م����ؤت����م����ر 
العربية يف دورته ال� 54 الذي استضافته 
جامعة عّمان األهلية باململكة األردنية 
الهاشمية يف الفرتة من 27 إىل 29 آذار 
2022 بمشاركة 200 رئيس جامعة عربية 
وممثلني عن منظمات عربية وإقليمية 

ودولية متعددة.  
وأش����اد ال���وزي���ر ع��وي��س راع���ي املؤتمر 
بكلمته االفتتاحية بمسرية وانجازات 
ات�����ح�����اد ال����ج����ام����ع����ات ال����ع����رب����ي����ة، ورحب 
باملشاركني يف املؤتمر يف األردن، وقدم 
ال����ش����ك����ر ل����ج����ام����ع����ة ع�����م�����ان األه�����ل�����ي�����ة عىل 

االستضافة املتميزة لهذا املؤتمر.
وال������ق������ى أم��������ني ع��������ام ج����ام����ع����ة الدول 
ال���ع���رب���ي���ة أح���م���د أب�����و ال���غ���ي���ط، ك��ل��م��ة يف 
ع����م����ال امل����ؤت����م����ر ق������ال ف���ي���ه���ا" إن����ن����ا نلتقي 
ال��ي��وم يف ال����دورة ال���� 54 يف ه���ذا الصرح 
ال�����ع�����ظ�����ي�����م ال�������������ذي ص�����������دق م�����ج�����ل�����س عىل 
ن���ظ���ام���ه األس�������ايس ع�����ام 1964 وم�����ن هذا 
ال����ت����اري����خ ي���س���ع���ي االت�����ح�����اد ل���رف���ع���ة شأن 
التعليم العايل ودعم جامعاتنا العربية 
وتوطيد أواصر التفاعل بينها من خالل 
مسارات متعددة ومتنوعة، مشرياً إىل 
ال��ت��ع��اون امل��ت��واص��ل ب��ني جامعة الدول 
العربية وات��ح��اد ال��ج��ام��ع��ات العربية، 

يف عدة ملفات قوية وحيوية". 

وق����ال أم���ني ع���ام ات���ح���اد الجامعات 
ال��ع��رب��ي��ة األس���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��م��رو عزت 
سالمة خالل افتتاحه أعمال املؤتمر، 
ال������ع������رب������ي������ة هو  ال������ج������ام������ع������ات  ات��������ح��������اد  إن 
ع��������م��������ل ع����������رب����������ي م����������ش����������رتك وم��������ع��������ل��������م من 
م��������ع��������ال��������م ال��������������وح��������������دة ال���������ع���������رب���������ي���������ة، وب������������أن 
االت������ح������اد ي���م���ث���ل ال������ي������وم واج������ه������ة يسعى 
من خالل مشاريعه واسرتاتيجيته إىل 
ب����ن����اء ات����ج����اه����ات ال���ب���ح���ث ن���ح���و مجتمع 
املعرفة، واستثمار مستحدثات الثورة 
الذكاء  وب�����ي�����ئ�����ة  ال�������راب�������ع�������ة،  ال�����ص�����ن�����اع�����ي�����ة 
بمستوى  واالرت��������������ق��������������اء  االص��������ط��������ن��������اع��������ي، 
امل������ش������اري������ع ال������ت������ي ت����ح����ت����اج����ه����ا امل����ن����ط����ق����ة يف 
الحاضر واملستقبل، وتهيئة الخريجني 
ل��وظ��ائ��ف ج���دي���دة ت��ت��ن��اس��ب والتغريات 

الهائلة يف العالم. 
ويف م��داخ��ل��ة ل��ل��دك��ت��ور ال���زي���ر، أشار 
ف�����ي�����ه�����ا اىل واق��������������ع ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م ال��������ع��������ايل يف 
ف��ل��س��ط��ني يف ظ����ل االح�����ت�����الل واالزمات 
ال��ت��ى ت��ت��ع��رض ل��ه��ا م��ؤس��س��ات التعليم 
للجامعات  اق������ت������ح������ام������ات  م��������ن  ال��������ع��������ايل 
واعتقال للطلبة باالضافة اىل اعضاء 
ك�����م�����ا وتطرق  ال������ت������دري������س������ي������ة،  ال�����ه�����ي�����ئ�����ات 
الطرف  اص�������دره�������ا  ال�����ت�����ي  ال���������ق���������رارات  اىل 
االس����رائ����ي����ي ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���وض���ع قيود 
اض���اف���ي���ة ع����ىل ح����رك����ة وت���ن���ق���ل الكفاءاة 
العلمية واستقطابها من الخارج سواء 
كانت من الدولة العربية او االوروبية 
او العالم اجمع وباالضافة اىل تقييد 

دخول اعداد محدودة من الطلبة اىل 
فلسطني لتلقي التعليم واالنخراط يف 
امل��ؤس��س��ات االك��ادي��م��ي��ة، م��ؤك��دا رفض 
مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية 
ومجلس التعليم العايل الفلسطيني 
لهذه القرارات الجائرة، داعياً الحضور 
القرارات  ل�����ه�����ذه  وال�����ت�����ص�����دي  ل���ل���ت���ك���ات���ف 
ال��ع��ن��ص��ري��ة، داع���ي���اً اىل تفعيل قرارات 
مجلس وزراء التعليم العايل العربي 
الذي انعقد يف الجزائر بضرورة  تعزيز 
ال��ت��ع��اون العلمي واالك��ادي��م��ي وتبادل 
ال����خ����رات وال���ك���ف���اءات ب��ش��ت��ى الوسائل 
ملؤسسات  واالل�������ك�������رتون�������ي�������ة  ال������وج������اه������ي������ة 
الفلسطينية، مشرياً  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الجامعات  ب������ني  ال�����ت�����ع�����اون  أه����م����ي����ة  اىل 
ال��ع��م��ل��ي��ة التعليمية  ل���خ���دم���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
توظيف التكنولوجيا وتبادل الخرات 
والتجارب، مثمنا الجهود املبذولة من 
إتحاد الجامعات العربية عىل تنظيم 
ه����ذه ال���ج���ه���ود ل���ت���ج���اوز ع��ق��ب��ات املرحلة 

والتعامل مع الظروف الصعبة. 
ك����م����ا وخ����������رج امل�����ؤت�����م�����ر ب����ال����ع����دي����د من 
ال�������ت�������ي م��������ن شأنها  امل�����ه�����م�����ة  ال������ت������وص������ي������ات 
األكاديمية  امل��������ج��������االت  ك������اف������ة  ت����س����ه����ي����ل 
والبحثية باالضافة إىل تقييم وتحسني 
دور وع������م������ل ال�����ج�����ام�����ع�����ات ال�����ع�����رب�����ي�����ة يف 
كافة املجاالت األكاديمية وفتح نطاق 
واس������ع األف������ق ن���ح���و ال���ح���داث���ة والتطوير 

ملواكبة التطور. 

رام ال��ل��ه- زار وف��د يمثل جامعة خايني 
األس��ب��ان��ي��ة م��ؤس��س��ة ل��ج��ان ال��ع��م��ل الصحي 
ضم كل من خافيري دياز، والدكتورة ماريا 
م������اري������ا، والدكتورة  آن�������ا  ل������وي������زا، وال������دك������ت������ورة 
خوانا ماريا، وإلتقى بإدارة املؤسسة ممثلة 
حسونة،  ع��������ي  اإلدارة  م�����ج�����ل�����س  ب������رئ������ي������س 
وال���دك���ت���ور إب���راه���ي���م أب����و ع���ي���اش م���دي���ر دائرة 
الرعاية الصحية، وحنان أبو غوش مديرة 
برنامج صحة امل���رأة، وأم��ل إبراهيم ممثلة 
املشروع وعدد من العاملني فيه إىل جانب 
م������س������ؤول اإلع�����������الم خ�����ال�����د ال����ف����ق����ي����ه. وجاءت 
ال��زي��ارة ضمن مشروع تحديث بوتوكوالت 
األم��������راض امل���زم���ن���ة غ����ري امل���ع���دي���ة ال������ذي بدأت 
م���ؤس���س���ة ل����ج����ان ال���ع���م���ل ال���ص���ح���ي بتنفيذه 
 2021 ال�����ع�����ام  م����ن����ذ  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة  يف األرايض 

م�������ن جامعة  وب�������دع�������م  ال�������ع�������ام 2023  وح������ت������ى 
خ�������اي�������ني.وت�������م إط������������الع ال�������وف�������د اإلس��������ب��������اين عىل 
عرض من قبل املؤسسة عىل ما تم إنجازه 
م���ن امل����ش����روع وم����ا ت��ب��ق��ى ل��ل��م��رح��ل��ة القادمة 
ض��م��ن أه���داف���ه ال��رام��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة باألمراض 
امل����زم����ن����ة غ�����ري امل����ع����دي����ة م�����ن خ������الل التثقيف، 
وت��ص��م��ي��م م��رص��د إل���ك���رتوين خ����اص وتدريب 
األط����ق����م ال���ط���ب���ي���ة ل���ل���م���ؤس���س���ة وال����ع����م����ل عىل 
تطوير وإعادة صياغة بروتوكوالت األمراض 
املزمنة غري املعدية يف فلسطني وبروتوكول 
ح����������ول ال�����ع�����ن�����ف ض��������د امل���������رأة.ك���������م���������ا ت��������م عرض 
االس��رتات��ي��ج��ي��ات ال��خ��اص��ة ب��امل��ش��روع وأهمها 
إن�������ج�������از امل�������رص�������د اإلل���������ك���������رتوين وال�����ت�����وع�����ي�����ة ضد 
ك������ورون������ا وت������دري������ب األط�����ق�����م ال���ط���ب���ي���ة وتنفيذ 
م���ن���ص���ة ت����دري����ب رق���م���ي���ة وورش ع���م���ل حول 

املؤسسة  امل������������رأة.وأوض������������ح������������ت  ض��������د  ال������ع������ن������ف 
أن ع�����م�����ل�����ه�����ا ض������م������ن امل����������ش����������روع س������ي������ك������ون مع 
ق�����اع�����دي�����ة وجامعات  م���خ���ت���ل���ف���ة  م�����ؤس�����س�����ات 
وم��������دارس وم���ت���ط���وع���ني وم���ؤس���س���ات أخرى 
لتحقيق نجاحات متوخاة وهو أمر حققته 
مؤسسة لجان العمل الصحي سابقاً عر 
املناطق،  برامجها ومشاريعها يف مختلف 
الشرائح  ك�������اف�������ة  اس�������ت�������ه�������داف  س�����ي�����ت�����م  ح�����ي�����ث 
املجتمعية وإنتاج مواد إعالمية لذلك ومواد 
تثقيفية من مطويات وملصقات مع العلم 
أن بعضها أنجز حتى اآلن.من جهته، عر 
الوفد اإلسباين عن إعجابه بما رأى وسمع 
معراً عن أمله يف مواصلة العمل والتعاون 
املستقبي مع لجان العمل الصحي ملا تتمتع 

به من سمعة وإنجازات.

ب��ي��ت ل��ح��م- م��ن ج���ورج زي��ن��ه - عقد 
ملتقى الطلبة يف م��ق��ره ب��ال��ت��ع��اون مع 
ش���رط���ة ب��ي��ت ل��ح��م ورش�����ة ت��وع��ي��ة حول 
"األمان الرقمي"، استهدفت 35 شابا 
وش��اب��ة م��ن مجموعة م��ن��اب��ر الشباب، 
املشكلة من مختلف جامعات محافظة 

بيت لحم.
وق����������دم ال�������ورش�������ة ال����ع����ق����ي����د اك����������رم أبو 
الحالوة واملقدم منذر انعيم  ومساعد 
اول محمود موىس )أبو الليث( ممثلون 
ع�������ن ط������اق������م ال�����ت�����وع�����ي�����ة واإلرش�����������������اد بفرع 
العالقات العامة واإلعالم والتفويض 

السيايس يف شرطة املحافظة.
واستعرض العقيد اكرم أبو الحالوة 
خ�����الل ال���ل���ق���اء م���ف���ه���وم األم�������ان الرقمي 
والجرائم االلكرتونية وآثارها السلبية 
مكافحتها  وك�����ي�����ف�����ي�����ة  م����ج����ت����م����ع����ن����ا  ع��������ىل 

وكذلك تحدث أبو الحالوة عن مخاطر 
استخدام االنرتنت يف الجانب السلبي 
االنرتنت  ش�����ب�����ك�����ات  اس������ت������غ������الل  وط�������������رق 
والشبكات االلكرتونية من قبل البعض 
املواطنني  وت�����ج�����ن�����ب  ال������وق������اي������ة  وك����ي����ف����ي����ة 
بمختلف أعمارهم من الوقوع يف هذه 
املشاكل وملا تسببه من آثار سلبية عىل 
املجتمع.وأوضح أبو الليث دور الشرطة 
وما تقوم به من مجهود يف سبيل نشر 
الثقافة األمنية لدى مكونات املجتمع 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ك����اف����ة ل���ل���ح���د م�����ن انتشار 
ال����ظ����واه����ر ال���س���ل���ب���ي���ة وت���ج���ن���ب وق�������وع أي 
مواطن يف مثل هذه الجرائم وتفويت 
الفرصة عىل العابثني بأمن مجتمعنا 

والحفاظ عىل تماسكه.
ت������ط������رق امل��������ق��������دم م������ن������ذر انعيم  ف����ي����م����ا 
ألهمية م��وض��وع ال��ورش��ة واهمية رفع 

باألمان  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي  ال�����ش�����ب�����اب  وع���������ي 
الرقمي ومخاطر الجرائم االلكرتونية، 
داعيا املجموعة اىل زيارة قسم مكافحة 
الجرائم االلكرتونية لالطالع أكرث عىل 

آلية عملهم.
ويف الختام، قدم هشام هندي املدير 
التنفيذي ملؤسسة ملتقى الطلبة شكره 
الجزيل اىل جهاز الشرطة الفلسطيني 
واألجهزة األمنية ملا يبذلونه من جهد 
عظيم يف ال��ح��ف��اظ ع��ىل االم���ن واألمان 
وال��س��ل��م األه�����ي، م���ؤك���دا ع���ىل ان هذه 
ت����������أيت ض�����م�����ن ح�����م�����ل�����ة شبابية  ال���������ورش���������ة 
الرقمي  ب�������األم�������ان  ال����ت����وع����ي����ة  اىل  ت�����ه�����دف 
وم������خ������اط������ر ال������ج������رائ������م االل������ك������رتون������ي������ة يتم 
ت���ن���ف���ي���ذه���ا م�����ن ق���ب���ل م���ج���م���وع���ات منابر 
ال��ش��ب��اب ب��ال��ش��راك��ة م��ع ات��ح��اد جمعية 

الشابات املسيحية.

رام الله- عقد مجلس إدارة "املنظمة 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ف��ض��اء ال��رق��م��ي امل��ف��ت��وح من 
أجل املتوسط - )e-Omed("، اجتماعه 
األول يف دورته الحالية )2022-2024( عر 
تقنية "زووم"، بحضور ممثل جامعة 
ال����دك����ت����ور املهندس  امل���ف���ت���وح���ة  ال�����ق�����دس 
عماد الهوديل مساعد رئيس الجامعة 
ال���ع���ام���ة والدولية  ال����ع����الق����ات  ل����ش����ؤون 

واإلعالم.
ويف بداية االجتماع، نقل د. الهوديل 
الجامعة  رئ��ي��س  ت��ح��ي��ات  للمجتمعني 
النجدي،  س������م������ري  ال��������دك��������ت��������ور  األس����������ت����������اذ 
م���ؤك���داً ع��ىل دع���م "ال���ق���دس املفتوحة" 
امل��ن��ظ��م��ة وأه���داف���ه���ا وتطلعاتها،  ل���ه���ذه 
ال��ج��دي��دة الدكتورة  بالرئيسة  وم��رح��ب��اً 
ُم��ل��ك��ة ب��ل��ق��ايض م��م��ث��ل��ة ج��ام��ع��ة تونس 
االفرتاضية باملنظمة، متمنياً للمنظمة 
ب����ال����ت����ع����ل����ي����م الرقمي  ال�������رق�������ي  امل�������زي�������د م�������ن 

واالنتشار عىل مستوى املتوسط.
ب�����دوره�����ا، ه���ن���أت د. ب���ل���ق���ايض، أ. د. 
ال����ن����ج����دي، ع�����ىل ت���ول���ي���ه م���ن���ص���ب رئاسة 
جامعة القدس املفتوحة، متمنية له 
مزيداً من التقدم والنجاح ول�"القدس 
املفتوحة" مزيداً من االزدهار، مؤكدة 
عىل دور "القدس املفتوحة" يف تأسيس 
املنظمة قبل 11 عاماً، حيث كانت وال 
ت�����زال م���ن األع����ض����اء ال��ف��اع��ل��ني يف عمل 
املنظمة عىل مدار أربع دورات ملجلس 
إدارة )e-Omed( منذ تأسيسها عام 

2011م.
االجتماع  أع�������م�������ال  ج������������دول  وب������ح������ث 
األول مل��ج��ل��س إدارة امل��ن��ظ��م��ة يف دورته 
ال������ح������ال������ي������ة، ال�������������ذي ي������ض������م م����م����ث����ل����ني عن 
جامعات فرنسية وتونسية وجزائرية 
وم����غ����رب����ي����ة ول����ب����ن����ان����ي����ة إىل ج�����ان�����ب دولة 
فلسطني، توزيع املناصب عىل أعضاء 
ال������ه������ي������ئ������ة اإلداري��������������������������ة ال����������ج����������دي����������دة، حيث 
أق������ر ال����ح����ض����ور ب����اإلج����م����اع ع�����ىل انتخاب 
م���م���ث���ل ج����ام����ع����ة ال�����ق�����دس امل����ف����ت����وح����ة د. 
الهوديل، نائباً تنفيذياً لرئيس املنظمة 
لشؤون اإلعالم والتطوير، وتم توزيع 
امل���ن���اص���ب اإلداري���������ة األخ�������رى يف مجلس 
م������ن ممثي  ع��������دد  ع������ىل  امل����ن����ظ����م����ة  إدارة 

الجامعات األعضاء.
املفتوحة"  "ال�����ق�����دس  اخ����ت����ي����ار  وي�������أيت 
التي  ال�����������ط�����������وي�����������ل�����������ة  ال����������������خ����������������رة  إط��������������������������ار  يف 
اك����ت����س����ب����ت����ه����ا ال�����ج�����ام�����ع�����ة وط������واق������م������ه������ا يف 
والتعليم  امل�������ف�������ت�������وح  ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م  م�������ج�������ال 
االف���������رتايض، وال�������ذي ت���ج���ىل خ�����الل فرتة 
ال�����ج�����ام�����ع�����ة من  ت����م����ك����ن����ت  ك����������ورون����������ا؛ إذ 
االس����ت����م����رار ب��ع��م��ل��ي��ت��ه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة بكل 
ي���س���ر وس������الس������ة، م���س���ت���ث���م���رة يف بنيتها 
التحتية التكنولوجية املتقدمة وكفاءة 
ك���ادره���ا ال��ب��ش��ري األك���ادي���م���ي واإلداري 

عىل حد سواء.
سيعمل  إن������������ه  ال�����������ه�����������وديل  د.  وق���������������ال 
 )e-Omed( ال���ج���دي���د يف ع����ر م��ن��ص��ب��ه 
ع����ىل ت���ع���زي���ز وت���ط���وي���ر امل���ح���ت���وى الرقمي 

مل�����ؤس�����س�����ات ال����ت����ع����ل����ي����م ال�������ع�������ايل يف دول 
ح�������وض امل�����ت�����وس�����ط، وج���������ذب امل������زي������د من 

الجامعات لالنضمام إىل املنظمة.
 )e-Omed( وأضاف إن االنضمام إىل
سيوفر فرصة كبرية لتبادل الخرات يف 
مجال البحث العلمي وتطوير املحتوى 
الرقمي، وت��ب��ادل امل��ق��ررات اإللكرتونية 
البحر  ح�������������وض  دول  ج��������ام��������ع��������ات  ب����������ني 
الفجوة  ل����ت����ق����ل����ي����ل  امل������ش������ارك������ة  امل������ت������وس������ط 
ال��رق��م��ي��ة ب��ني ش��ط��ري امل��ت��وس��ط )جنوباً 
وش�����م�����ااًل(، وال������ذي ي����أيت يف إط�����ار توجه 
ال�������ت�������ع�������ل�������ي�������م االف��������������������رتايض  ال��������ج��������ام��������ع��������ة يف 
تعليمية  خ���������دم���������ات  ت������ق������دي������م  ل�����ي�����ش�����م�����ل 
ألبناء الجاليات الفلسطينية والعربية 
يف الخارج.وصادق املجتمعون أيضاً 
عىل املحضر النهايئ للدورة السابقة 
وناقشوا  واإلداري،  امل������ايل  ب��ش��ق��ي��ه 
ت�������ف�������اص�������ي�������ل ع��������ق��������د امل���������ؤت���������م���������ر ال����������ق����������ادم 
للمنظمة املزمع عقده يف العاصمة 
رب�������ي�������ع 2023،  روم�������������ا يف  اإلي������ط������ال������ي������ة 
الذي سيقام بالتعاون مع منظمة 
سيحمل  وال����������������ذي   ،)Unimed(
ع���������ن���������وان: "ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م االف���������������������رتايض... 
ال��ت��ق��ي��ي��م واالع�����ت�����م�����اد"، ك���م���ا اعتمد 
امل��ج��ت��م��ع��ون إط�����الق ال����ن����داء للتقدم 
السنوية، وتاريخ  املنظمة  ملشاريع 
ان��ع��ق��اد م��ج��ل��س اإلدارة ال���ق���ادم يف 
م��������ن حزيران  وال������ع������ش������ري������ن  ال���������راب���������ع 

املقبل.

بحث قضايا بيئية في محافظة قلقيلية 
منها تهريب النفايات االسرائيلية

فلسطين تشارك في اجتماعات 
اللجنة الدائمة لإلعالم العربي ببغداد

ب���������������������غ���������������������داد-وف���������������������ا-ش���������������������ارك���������������������ت دول��������������������ة 
اجتماعات  يف  ف����������ل����������س����������ط����������ني،ام����������س، 
ال��������دورة ال����ع����ادي����ة ال��������96 ل��ل��ج��ن��ة الدائمة 
ل��إع��الم ال��ع��رب��ي، واج��ت��م��اع��ات الدورة 
العادية ال�14 للمكتب التنفيذي ملجلس 
العاصمة  يف  ال�������ع�������رب  اإلع�������������الم  وزراء 
العراقية بغداد.وترأس وفد فلسطني 
يف اج���ت���م���اع���ات م��ج��ل��س وزراء اإلعالم 
يوسف  اإلع�����������الم  وزارة  وك�����ي�����ل  ال������ع������رب 
املحمود، ومديرة مكتب وزير اإلعالم 
رم���ال ع��ن��ف��وص، وامل��س��ت��ش��ار يف سفارة 
فلسطني لدى بغداد فؤاد حجو.ومن 
املقرر أن تناقش االجتماعات، محاور 
عديدة تتصل باملشهد اإلعالمي العربي 
���ل���ة ال���ت���ي تشهدها  واألوض�������اع ذات ال���ِصّ
مقدمتها  ويف  ال��������ع��������رب��������ي��������ة،  األق�������������ط�������������ار 

فلسطني والقضية الفلسطينية.
العراقي،  اإلع�����������������������الم  وزي�������������������ر  وأك�������������������د 
رئيس املكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
اإلع��الم العرب مجاهد أبو الهيل، أن 
فلسطني ه��ي ال��ب��وص��ل��ة وال���ه���دف ولها 

النصيب الوافر من القرارات واملواضيع 
ألهمية  االج�������ت�������م�������اع�������ات  يف  امل��������ط��������روح��������ة 
وانعكاساً  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة،  ال�����ق�����ض�����ي�����ة 
لنشاط وفد فلسطني وما قام به خالل 
مشاركته الفاعلة يف الدورة السابقة.

ب������دوره، ش����دد امل��ح��م��ود ع���ىل أهمية 
مشاركة فلسطني يف هذه الفعاليات، 
من أجل ضمان تحقيق حضورها الدائم 
يف املشهد اإلعالمي العربي واستعادة 
مكانة فلسطني الكرى ودورها الهام 
يف ص���ي���اغ���ة امل���ش���ه���د اإلع����الم����ي ال���ع���رب���ي.

ويف السياق، استقبل "بيت الحكمة" 
برئاسة  ف����ل����س����ط����ني  وف�����������د  ب����������غ����������داد،  يف 
وك��ي��ل وزارة االع���الم ي��وس��ف املحمود، 
اىل اجتماعات اللجنة الدائمة لإعالم 
ال���ع���رب���ي ال������ذي ت���ع���ق���ده ج���ام���ع���ة الدول 
العربية يف العاصمة العراقية.واستمع 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي، اىل ش�������رح واٍف  ال������وف������د 
وم������ف������ص������ل ع���������ن ب������ي������ت ال������ح������ك������م������ة خالل 
ج��ول��ة يف أروق��ت��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة القديمة، 
العالقات  م������دي������ر  خ�����الل�����ه�����ا  اس������ت������ع������رض 

ال���رب���ي���ع���ي دور ومكانة  ال���ع���ام���ة م���ظ���ف���ر 
ه��ذا الصرح الفكري والثقايف واملعريف 
منذ العصر العبايس حتى يومنا هذا 
.بدوره أبلغ وكيل وزارة االعالم يوسف 
امل��ح��م��ود، تحيات نائب رئيس الوزراء 
وزير االعالم نبيل ابو ردينة، وتحيات 
وزير الثقافة الدكتور عاطف ابو سيف، 
اىل أس���رة ب��ي��ت ال��ح��ك��م��ة، م��ش��دداً عىل 
ال��������دور ال���ت���اري���خ���ي وال���������دور ال�������ذي مازال 
الحاضر،  يف  ال�����ح�����ك�����م�����ة  ب������ي������ت  ي�����ل�����ع�����ب�����ه 
والذي يشكل امتداداً واستمراراً ملسرية 
الفكر العربي.من جانبه أكد املستشار 
ف���ؤاد حجو،عىل أهمية ال��ت��واص��ل بني 
ال����ش����ق����ي����ق وأشاد  ف����ل����س����ط����ني وال���������ع���������راق 
ب������دور ب���ي���ت ال��ح��ك��م��ة وأه���م���ي���ة م����ا يقوم 
ب������ه يف ال������وق������ت ال���������راه���������ن.وأك���������دت رمال 
ع���ن���ف���وص، ح������رص وزارة االع��������الم عىل 
ت���م���ت���ني ال�����ت�����واص�����ل م�����ع ك�����اف�����ة ال������������وزارات 
واملؤسسات يف الوطن العربي والعالم 
يف ك���ل ال���ج���وان���ب ال���ت���ي ت���خ���دم القضية 

الفلسطينية .

قلقيلية-مصطفى ص��ري- بحث 
اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة 
قلقيلية ورئيس سلطة جودة البيئة 
ال������دك������ت������ورة ن����س����ري����ن ال����ت����م����ي����م����ي عددا 
ت���ت���ع���ل���ق بالواقع  م�����ن ال����ق����ض����اي����ا ال����ت����ي 
البيئي يف محافظة قلقيلية، وأبرزها 
تهريب نفايات االحتالل اىل األرايض 

الفلسطينية.
ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��ائ��ه الدكتورة 
ال���ت���م���ي���م���ي يف م��ك��ت��ب��ه ب���ح���ض���ور رئيس 
ق����ل����ق����ي����ل����ي����ة د.ه���������اش���������م املصري  ب�����ل�����دي�����ة 
ورؤساء البلديات وعدد من الهيئات 
املحلية وممثلني عن مديرية الحكم 
امل�����ح�����ي، وم�����دي�����ر االق�����ت�����ص�����اد الوطني 
باسم عدوان، واملهندس ثابت بشري 
م����دي����ر س���ل���ط���ة ج�������ودة ال���ب���ي���ئ���ة وطاقم 

من املديرية.
املحافظ  رح�����������ب  ال�������ل�������ق�������اء  وخ��������������الل 
بالدكتورة التميمي، وأشاد بالجهود 
التي تقوم بها سلطة جودة البيئة، 
مؤكدا عىل أهمية دور سلطة جودة 
البيئية  ال���ق���ض���اي���ا  ال���ب���ي���ئ���ة يف م���ت���اب���ع���ة 
النفايات  ت������ه������ري������ب  م�����ق�����دم�����ت�����ه�����ا  ويف 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة اىل م��ح��اف��ظ��ة قلقيلية، 
من  م������ت������اب������ع������ة  ه���������ن���������اك  ان  اىل  الف���������ت���������ا 
ق����ب����ل ل���ج���ن���ة ال�����س�����الم�����ة ال�����ع�����ام�����ة لهذا 
امل�������وض�������وع، وه������ن������اك ج�����ه�����ود مبذولة 

يف ت��وع��ي��ة ال��ه��ي��ئ��ات امل��ح��ل��ي��ة بمخاطر 
النفايات وتهريبها وال��ي��ات التعامل 
م�������ع ه���������ذا امل��������وض��������وع ق�����ان�����ون�����ي�����ا، حيث 
عقدت ورشة مشرتكة ما بني سلطة 
جودة البيئة واملحافظة تحت عنوان 
" رف�����ع ال�����ق�����درات ال���وط���ن���ي���ة يف مجال 
ان��ف��اذ ال��ت��ش��ري��ع��ات البيئية" ك���ان لها 
األثر الكبري يف توجيه الهيئات املحلية 

اىل مخاطر النفايات املهربة.
وتطرق املحافظ اىل املخاطر البيئية 
ال���ت���ي أح���دث���ه���ا م��ك��ب ال���ن���ف���اي���ات املقام 
ب���ال���ق���رب م����ن ب���ل���دة ج����ي����وس، والذي 
أقامه االحتالل قبل ما يزيد عن 30 
عاما بالقوة، مضيفا انه وبالرغم من 
توقف االحتالل عن استخدام املكب 
اال ان ه���ن���اك االف االط���ن���ان املكدسة 
ازالتها  ي���ت���م  امل����ك����ب وامل����ط����ل����وب ان  يف 
االحتالل  ن�����ف�����ق�����ة  ع��������ىل  وم�����ع�����ال�����ج�����ت�����ه�����ا 

وداخل أرايض 1948.
رئ���������ي���������س سلطة  اك�����������������دت  ب������������دوره������������ا 
التميمي  ن����س����ري����ن  د.  ال���ب���ي���ئ���ة  ج���������ودة 
لها  ق���������ل���������ق���������ي���������ل���������ي���������ة  م������������ح������������اف������������ظ������������ة  ب��������������������������أن 
خ���ص���وص���ي���ة خ�����اص�����ة ك����ون����ه����ا محاطة 
ب���امل���س���ت���وط���ن���ات وق���ري���ب���ة م����ن الداخل 
الفلسطيني، وكون املحافظة تعتر 
ن���ق���ط���ة اس����ت����ه����داف م����ن ق���ب���ل الجانب 
الذين  وم����س����ت����وط����ن����ي����ه؛  اإلس�������رائ�������ي�������ي 

بالتخلص  ون�������������ه�������������اراً  ل�������ي�������ال  ي��������ق��������وم��������ون 
املحافظة،  داخ��������������ل  ن������ف������اي������ات������ه������م  م���������ن 
م������ا خ����ل����ف����ه جدار  وزاد األم����������ر س������������وءاً 
ال���ف���ص���ل ال���ع���ن���ص���ري م����ن آث�������ار كارثية 
ع��ىل امل��ح��اف��ظ��ة، م��ش��رية إىل أن هذه 
ال�����زي�����ارة ت�����أيت ل���ل���وق���وف ع����ىل املشاكل 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال���ت���ي ت���ع���اين م��ن��ه��ا املحافظة 
خ��اص��ة تهريب نفايات االح��ت��الل اىل 
أراضينا، مؤكداً حرص سلطة جودة 
البيئة عىل حماية بيئتنا الفلسطينية 
م��ن ك��اف��ة األض�����رار وامل��ل��وث��ات البيئية 
وال��ت��ص��دي ل��ظ��اه��رة ال��ت��ه��ري��ب والحد 
منها، وتعزيز دور الرقابة والتفتيش 
من قبل طواقم سلطة جودة البيئة 

يف كافة املحافظات.
وجددت الدكتورة التميمي تأكيدها 
بأن االحتالل املسؤول األول عن الدمار 
الفلسطينية،  ب����ال����ب����ي����ئ����ة  ل�����ح�����ق  ال������������ذي 
الذي  ال�����ن�����ف�����اي�����ات  م����ك����ب  أن  الف�����ت�����ه اىل 
قلقيلية  م���ح���اف���ظ���ة  أرايض  ع�����ىل  أق����ي����م 
هو جريمة تضاف اىل سجل االحتالل 
امل���م���ت���ئ ب���ال���ج���رائ���م، وط���ال���ب���ت بتكثيف 
ال��ج��ه��ود م���ع ك���اف���ة ال���ش���رك���اء ملكافحة 
ال������ن������ف������اي������ات، وتعزيز  ت�����ه�����ري�����ب  ظ�������اه�������رة 
ال���وع���ي ال��ب��ي��ئ��ي ل��ل��م��واط��ن��ني م���ن خالل 
الرامج التوعوية بالتعاون مع كافة 

الشركاء

"التربية" والهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان تطلقان 
مخيمات الكرامة الربيعية

رام الله-أطلقت وزارة الرتبية والتعليم، من خالل اإلدارة العامة للنشاطات، 
والهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، فعاليات "مخيمات الكرامة الربيعية لتعزيز 
وحماية حقوق الطفل"، يف مديريات طوباس وبريزيت وشمال الخليل، حيث 

استهدفت أكرث من 180 طالبا/ة.
وتهدف هذه املخيمات إىل إتاحة الفرصة للطلبة للتعبري عن حقوقهم؛ عر 

توظيف الكتابة واملوسيقى والرسم.
وانطلقت الفعالية املركزية من قلب مدرسة بنات دير السودان الثانوية يف 
تربية بريزيت،بمشاركة مدير عام النشاطات الطالبية عبد الحكيم أبو جاموس، 
ومدير عام تربية بريزيت سهري قاسم، وممثل الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان 
إس��������الم ال���ت���م���ي���م���ي، وم�����دي�����ر دائ���������رة ال����ن����ش����اط ال�����ري�����ايض وال����ع����م����ل االج����ت����م����اع����ي عارف 
ع����ص����اي����رة، وط����اق����م م����ن ال���ن���ش���اط���ات ال���ط���الب���ي���ة وامل����دي����ري����ة وم���ج���ل���س أول�����ي�����اء األمور 

املوحد واألهايل.
ويف السياق،أكد أب��و ج��ام��وس ع��ىل أهمية ه��ذه املخيمات يف تحصني الوعي 
لدى الطلبة واستثمار أوقات الفراغ لديهم بما يضمن مشاركتهم يف مجتمعاتهم 
وتفعيل روح امل��واط��ن��ة ل��دي��ه��م، فيما ش��دد التميمي ع��ىل م��رت��ك��زات ال��ش��راك��ة مع 
الوزارة عر هذه النشاطات الهادفة، والتي تجسد عمق التعاون البناء لخدمة 

التعليم والرتكيز عىل طلبة املدارس.

عقد اللقاء التأسيسي األول 
ألسرة الشبكة الطبية 

التكافلية لألطفال األيتام
بيت لحم – من ج��ورج زينه - عقد مجلس إدارة الجمعية الطبية الخريية لألطفال 
ال���واع���دي���ن ب��ب��ي��ت ل���ح���م، ام����س ال��ل��ق��اء ال��ت��أس��ي��ي األول الس�����رة ال��ش��ب��ك��ة ال��ط��ب��ي��ة التكافلية 
لألطفال األيتام يف مسرح جامعة فلسطني األهلية وذلك برعاية وزير الصحة الدكتورة 

مي كيلة وحضور ورعاية محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد.
وح���ض���ر ال��ل��ق��اء األس���ت���اذ داود ال���زي���ر رئ���ي���س م��ج��ل��س ام���ن���اء ج��ام��ع��ة ف��ل��س��ط��ني األهلية، 
والدكتور شادي عيىس مدير صحة محافظة بيت لحم، ومحمد أبو الحور رئيس لجنة 
زكاة بيت لحم املركزية والدكتور محمد املعطي رئيس مجلس ادارة الجمعية وأعضاء 
م���ج���ل���س االدارة وح����ش����د م����ن اس�������رة ال���ش���ب���ك���ة ال���ط���ب���ي���ة وم���م���ث���ي م���ؤس���س���ات امل���ج���ت���م���ع املدين 

واالجهزة االمنية واملهتمني.
ورح������ب ال����دك����ت����ور م��ح��م��د امل���ع���ط���ي ب���ال���ح���ض���ور يف ه�����ذا ال���ل���ق���اء ال���ت���أس���ي���ي ال����خ����ريي األول 

للجمعية، التي تهدف إىل تأمني الرعاية الصحية لالطفال االيتام الواعدين.
وق����ال "ان ف��ك��رة ت��أس��ي��س ال��ج��م��ع��ي��ة ن��ش��أت ان��ط��الق��اً م���ن ال�����وازع وامل��س��ؤول��ي��ة االنسانية 

واالخالقية واملجتمعية تجاه هذه الشريحة يف املجتمع الفلسطيني.
وشكر املعطي جامعة فلسطني األهلية عىل تعاونها الدائم لتوفري كل ما يلزم النجاح 
هذا اللقاء، كما وشكر الشبكة الطبية من مستشفيات ومراكز واطباء وك��وادر صحية 
وطبية التي ساعدت وتساعد يف توفري شبكة تكافل طبي بمختلف التخصصات  الطبية، 

امال من الجميع التعاون يف انجاح عمل هذه الجمعية.
وأك���د محمد أب���و ال��ح��ور اع��ت��زاز لجنة زك���اة ب��ي��ت ل��ح��م ب��ال��ت��ع��اون م��ع الجمعية لخدمة 

األطفال االيتام، وتوفري كل ما يلزم لسالمتهم الصحية.
من جانبه، قدم عضو مجلس ادارة الجمعية الدكتور وليد عبيات نبذة عن اهداف 

الجمعية واهم انجازاتها عىل مدار عملها خالل االشهر  املاضية.
ب����دوره، اث��ن��ى االس��ت��اذ داود ال��زي��ر ع��ىل ه���ذه امل���ب���ادرة م��ن ق��ب��ل االط��ب��اء ل��خ��دم��ة االطفال 
االيتام، مؤكدا عىل استعداده لتقديم كل ما يلزم لنجاح سري الجمعية بهدفها السامي.
ودعا وزارة الصحة وكافة املستشفيات واملراكز الطبية ورجال االعمال والخريين من شعبنا 
للتعاون يف توفري كل ما يلزم لخدمة اطفالنا االيتام.من جانبه، بارك اللواء كامل حميد 
للجميع بمناسبة ق��رب حلول شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك، الفتا اىل ان ه��ذه االن��ط��الق��ة ت��أيت يف 
شهر الخري والكرامة واالرض.وق��ال  موجها حديثه لالطباء، "تقومون بعمل خري يعر 
روحكم السامية من أجل رسم البسمة عىل شفاه اطفالنا".بدوره، نقل الدكتور شادي 
عيىس تحيات وزيرة الصحة، مؤكداً مساندة الوزارة لهذا النوع من املبادرات والتي تهدف 

لتقديم الرعاية الصحية والطبية لاليتام.

قداس ديني لالقباط 
في ذكرى يوم االرض الخالد

القدس-نجيب فراج-أقامت طائفة االقباط االرثوذكسية يف االرايض املقدسة، 
قداسا دينيا بمناسبة االسبوع الخامس من زمن الصوم الذي يسبق االحتفال 
ب���ع���ي���د ال���ف���ص���ح امل���ج���ي���د وذل�������ك يف ك��ن��ي��س��ة ال���ق���ي���ام���ة،ت���رأس���ه االرش����م����ن����دري����ت عزاريا 

االورشليمي.
وق����ال ال��ش��م��اس ال���ي���اس غ��ط��اس خ����ادم ال��ك��ن��ائ��س امل��س��ي��ح��ي��ة يف ف��ل��س��ط��ني، ان 
االرشمندريت عزاريا القى عظة دينية باملناسبة قدم فيها التهاين لكافة املحتفلني، 
متمنيا العام القادم وقد تحررت فلسطني من قيود االحتالل وعم السالم العادل 

والشامل ربوع منطقتنا.
واس��ت��ع��رض يف ع��ظ��ت��ه، ذك����رى ي���وم االرض ال��خ��ال��د ال��ت��ي ت���واف���ق ال���ي���وم، حيث 
شكلث احداثه مفصال مهما يف نضال الشعب الفلسطيني نحو التحرر واالنعتاق 
من االحتالل ويف معركة الدفاع عن االرض يف وجه مؤامرات ابتالعها التي ال زالت 

قائمة حتى يومنا الحايل وهي بحاجة اىل مزيد من الصمود للحفاظ عليها. 

ورشتا عمل فلسطينية- يابانية 
توصيان بتعزيز العالقات 

االجتماعية والثقافية بين الشعبين
 

رام الله-وفا-أوصت ورشتا عمل فلسطينية-يابانية، شّكلها املركز الفلسطيني للبحوث 
ال��س��ي��اس��ي��ة وامل���س���ح���ي���ة، ع����ىل م������دار أرب����ع����ة أش����ه����ر، ب����ض����رورة ت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات االجتماعية 
والثقافية ب��ني الشعبني الفلسطيني وال��ي��اب��اين.وأك��دت ال��ورش��ت��ان اللتان ش��ارك فيهما 12 
أك��ادي��م��ي��ا وخ��ب��ريا م��ن ال��ج��ان��ب��ني، أن ت��ع��زي��ز ه���ذه ال��ع��الق��ات يمكن أن ي��ك��ون أم���را ف��ع��اال يف 
معالجة نقص املعرفة عن بعضهما البعض، وال سيما تلك التي تجمع املثقفني وقادة 
املجتمع املدين معا، وتركز عىل الظهور والتغطية اإلعالمية.كما أكدتا عىل ضرورة إيالء 
االهتمام لرامج التبادل الثقايف بني الشباب، وتلك التي تعزز االنفتاح، والتفكري النقدي، 
وتحمل الفرد ملسؤوليته الخاصة عىل أنها أنشطة فعالة بني مواطني البلدين، يمكن أن 
تعزز نظام املناعة النفسية لألفراد الشباب وحصانتهم العاطفية.كما أجمع املشاركون، 
عىل ضرورة الحفاظ عىل إطار الدولتني، واملساواة يف الحقوق للفلسطينيني، والحاجة 
إىل مزيد من العمل بشأن كيفية تكثيف مشاريع املساعدات.وأوضحوا بأن االعتماد عىل 
املنظمات غري الحكومية اليابانية التي تعمل جنبا إىل جنب مع املجتمع املدين الفلسطيني 
واملنظمات غري الحكومية هو أداة فعالة لتجاوز القيود اإلسرائيلية املفروضة عىل املساعدة 
التي يمكن تخصيصها للفلسطينيني يف القدس الشرقية، وتشمل مجاالت الرتكيز املوىص 
بها الصحة والتعليم والشباب والثقافة واملساعدة القانونية.ودعوا لزيادة االستثمارات 
اليابانية يف غزة يف املناطق التي يمكن أن تعزز قدرة سكان القطاع عىل الصمود، ومواجهة 
تحدي التطرف، وينظر إىل املجتمع املدين ومجتمع األعمال التجارية عىل أنهما شريكان 
محتمالن يف التنمية.وينظر فريق العمل ملبادرة "ممر السالم واالزده��ار" اليابانية، عىل 
أنها آلية إنمائية فعالة نجحت يف تعزيز االستثمار االقتصادي يف غور األردن، وبالتايل 
مساعدة الفلسطينيني عىل حماية تلك املنطقة من خطط الضم اليمينية يف إسرائيل، 

وينبغي تشجيع استمرار هذه املبادرة، بل وتعزيزها.

مؤسسة زمام تستضيف خبير
 سياسات عامة سنغافوري

ال�����ل�����ه-"ß" دوت ك�����وم- عقدت  رام 
م��ؤس��س��ة زم����ام ورش����ة ت��دري��ب��ي��ة، ع��ىل مدار 
ب���ع���ن���وان "السياسات  ال���ل���ه،  ي���وم���ني يف رام 
العامة"، استضافت فيها خبري سياسات 

عامة سنغافوري، بمشاركة 25 متدربا.
العامة  ال��������س��������ي��������اس��������ات  ت�����������دري�����������ب  وي������������������أيت 
القيادية  ال������ح������اض������ن������ة  مل���������ش���������روع  اس������ت������ك������م������اال 
املمول من األمم املتحدة ومقرها نيويورك 
إلعداد قادة محليني قادرين عىل تخطيط 

سياسات عامة حديثة.
التجربة  ال����ت����دري����ب����ي����ة  ال������ورش������ة  وت�����ن�����اول�����ت 
السنغافورية، وكيفية تطبيقها عىل الواقع 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي، واس����ت����ل����ه����ام ق���������درة الشعب 
واستثمار  اس�����ت�����غ�����الل  ع�������ىل  ال�����س�����ن�����غ�����اف�����وري 
الرثوة البشرية يف صناعة التغيري والنهضة 

وبناء املجتمع.
واستضافت الورشة التدريبية يف يومها 

ڤ������ان������ان عر  ال����س����ن����غ����اف����وري  ال����خ����ب����ري  األول، 
ت��ط��ب��ي��ق "زوم"، وال������ذي ت���ح���ّدث ع���ن تاريخ 
املدينة  ال�����س�����ن�����غ�����اف�����وري�����ة وش������ك������ل  ال������ح������ض������ارة 
يف ال���ق���دم م���ن ح��ي��ث ال����ش����وارع والخدمات 
والعمارة وطريقة عيش املجتمع، وتطورها 
حتى أصبحت من الدول االفضل يف العالم 
م����ن ح���ي���ث ال�����ط�����ريان وال���ت���ع���ل���ي���م والنظافة، 
وت����ط����ور ن���ظ���ام امل�����واص�����الت وال���ب���ن���ي���ة التحتية 

واالقتصاد العاملي.
وت����ح����دث ال���خ���ب���ري ال���س���ن���غ���اف���وري ڤانان، 
ع����ن إن����ش����اء ال���س���ك���ن���ات ال���ع���ام���ة ع�����ام 1965، 
ال���ب���ن���ي���ة التحتية  ت����ط����وي����ر  ال����ت����ي س����اه����م����ت يف 
ال������راح������ة والتخلص  وت������وف������ري ج���م���ي���ع ف�������رص 
م���ن االزدح��������ام غ���ري امل�����رر يف ب��ع��ض املناطق 

من الدولة.
وأشار إىل أهمية الديمومة التي تتبعها 
الدولة السنغافورية، يف التطور واملراكمة 

ع����ىل اإلن������ج������ازات، وت��ص��ن��ي��ف��ه��ا امل���ت���ق���دم لدى 
البنك الدويل.

ويف ال����ي����وم ال�����ث�����اين، ق�����ام امل��������درب محمد 
ع��ص��ي��دة ب����إج����راء ت��غ��ذي��ة راج���ع���ة كمحاكاة 
للتجربة السنغافورية، وطلب من املتدربني 
تقسيم أنفسهم اىل مجموعات، ليقوموا 
ب������إج������راء ن����ق����اش����ات داخ�����ل�����ي�����ة، ل����إج����اب����ة عىل 
س�������ؤال "ه������ل م����ن امل���م���ك���ن إن����ش����اء اسكانات 

عامة يف فلسطني؟".
واستطاع املشاركون يف نهاية التدريب 
م���ع���رف���ة أه���م���ي���ة اس���ت���غ���الل ال�������رثوة البشرية 
يف وض���������ع ح�����ج�����ر األس��������������اس م�������ن أج���������ل بناء 
ال���ت���غ���ي���ري يف ف���ل���س���ط���ني، ب����ن����اًء ع����ىل التجربة 
السنغافورية، وكذلك املعيقات والتحديات 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني أم�����������ام البناء  ت�������واج�������ه  ال������ت������ي 
وال��ت��غ��ي��ري ل���ل���وص���ول إىل ت��ج��رب��ة فلسطينية 

شبيهة لتجربة سنغافورة.


