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هيئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعليم 
العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها األردنية

رام اهلل- الحي��اة الجدي��دة- وّق��ع رئي��س 
الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية 
لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية د. 
معم��ر ش��تيوي، امس، م��ع رئيس »هيئة 
اعتماد مؤسس��ات التعليم العالي وضمان 
جودته��ا األردني��ة« أ. د. ظاف��ر الصرايرة؛ 
مذك��رًة للتع��اون ف��ي مج��االت االعتم��اد 

والجودة واالختبارات الوطنية.
وتتضمن المذك��رة تنمية عالقات التعاون 
بي��ن مؤسس��ات التعلي��م العال��ي في كال 
البلدي��ن، وتس��هيل اإلج��راءات المتعلق��ة 
بنظام التعليم العالي بهدف تسهيل اعتماد 
البرام��ج األكاديمية، وكذل��ك التعاون في 
مج��ال جودة البرامج، وتس��هيل اإلجراءات 
المتعلقة بنظام االختبارات الوطنية، بحيث 
س��يتم تش��كيل فريق عمل فلسطيني - 

أردني لتنفيذ بنود هذه المذكرة.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، أك��د ش��تيوي عمق 
العالقات األخوية بين الشعبين الفلسطيني 
واألردني، معبرًا عن الحرص، وبتوجيهات 
من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. 
د. محمود أبو مويس؛ على تعزيز وتوسيع 

مج��االت التع��اون مع الهيئ��ة األردنية؛ بما 
يضم��ن االرتقاء بقط��اع التعلي��م العالي 
البلدي��ن  كال  ف��ي  مخرجات��ه  وتجوي��د 

الشقيقين.
من جهت��ه، أكد الصرايرة الموقف األردني 
الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا عمق 
العالقات األخوية الممتدة بين الش��عبين، 
الفت��ًا إل��ى الح��رص ال��ذي تولي��ه الهيئة 
األردني��ة لتعزي��ز ش��راكتها وتعاونه��ا مع 
نظيرتها الفلسطينية، بما يسهم في تبادل 
الخبرات لالرتقاء بجودة البرامج األكاديمية 

في كال البلدين.
وحضر مراسم التوقيع على المذكرة من 
الجانب الفلس��طيني كل من مدير دائرة 
الج��ودة في هيئة االعتماد الفلس��طينية 
م. إياد أبو س��مرة، ود. أحمد أبو الرب من 
دائرة االختبارات الوطنية في الهيئة، ومن 
الجان��ب األردني؛ نائب رئيس الهيئة أ. د. 
زي��د العنبر، ومس��اعد الرئيس لش��ؤون 
الج��ودة أ. د. زي��د البش��ايرة، ومس��اعد 
الرئيس لش��ؤون االعتماد أ. د. سعد بني 

محمد.

»القدس المفتوحة« تحتفل بتخريج فوجها ال� 25 في فروع بيت لحم وطولكرم وسلفيت ودورا 
محافظ��ات- الحياة الجدي��دة- احتفلت جامعة 
الق��دس المفتوح��ة، بتخري��ج الف��وج الخامس 
والعشرين »فوج عَلمنا عزّنا« بفروعها في بيت 
لحم وطولكرم وس��لفيت ودورا، كل على حدة، 
بحضور محافظي المحافظات ممثلين عن سيادة 
الرئيس محمود عباس راعي االحتفاالت، ناقلين 
تحيات سيادته ومباركته للطلبة الخريجين، كما 
تحدث مدي��رو الفروع وممثل��و مجالس الطلبة 

والطلبة المتفوقون. 
فرع بيت لحم يحتفل بتخريج طلبته 

احتف��ل ف��رع الجامعة ف��ي بيت لح��م، بتخريج 
طلبت��ه بحضور ممثل س��يادة الرئيس عطوفة 
الل��واء كامل حميد محاف��ظ محافظة بيت لحم، 
وعضو مجلس أمناء الجامعة د. س��امي عدوان، 
وممث��ل رئيس الجامعة مدي��ر فرع بيت لحم د. 
محمد ذويب، وعدد من رؤس��اء الهيئات المحلية 
ومؤسسات محافظة بيت لحم، وممثلي األجهزة 
األمني��ة، وش��خصيات اعتباري��ة، ورج��ال دين 
مس��لمين ومس��يحيين، وعدد كبي��ر من أهالي 

الخريجين. 
ونقل اللواء حميد تحيات الرئيس محمود عباس 
إلى الخريجين وذويهم وإدارة الجامعة، مش��يدًا 
بالدور الريادي والمتقدم للجامعة وتطور العمل 
والبرامج فيه��ا، مؤكدًا أهمي��ة مواءمة البرامج 
التعليمية مع احتياجات س��وق العمل واستيعاب 
الخريجين، مش��يرًا إلى أن الجامعة شكلت لبنة 
أساسية في مواجهة التحديات االحتاللية وفتحت 
الفرصة أمام آالف الخريجين الستكمال التعليم، 
متمني��ًا لجمي��ع الخريجين النج��اح والتقدم في 

عملهم المستقبلي. 
إل��ى ذل��ك، ثمن عض��و مجلس أمن��اء »القدس 
المفتوح��ة« د. س��امي ع��دوان، دور الطاق��م 
األكاديم��ي واإلداري ف��ي الجامع��ة ف��ي خدمة 
والتط��ور  التعلي��م  ف��رص  وتوفي��ر  الطلب��ة 
المهن��ي واألكاديم��ي والعلمي م��ن أجل خدمة 
الشعب الفلس��طيني وتعزيز مكانته اإلنسانية 
والحضارية، »فمن خ��الل العلم نحافظ ونجدد 

ونقوي عزتنا«. 
بعد ذلك، تحدث ممثل رئيس الجامعة أ. د. سمير 
النجدي مدير فرع بيت لحم د. محمد ذويب، مرحبًا 
بالضيوف ف��ي حفِل تَخرِج كوكب��ةٍ من نجوِم 
جامع��ة الق��دس المفتوحة في فوجه��ا ال�)25(، 
مشيرًا إلى أن الجامعة عملت على تطوير العديد 
من مختبرات الحاس��وب واإلعالم، وشهدت نقلة 

نوعية على المستوى األكاديمي. 
فرع طولكرم يخرج طلبته 

نظم فرع الجامع��ة في طولكرم احتفااًل في 
منتج��ع عنبتا الس��ياحي، بمش��اركة كل من 
محافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر، ممثاًل 
ع��ن الرئيس، وأ. د. يوس��ف ذياب عواد مدير 
فرع الجامعة بطولكرم، وأ. د. حسني عوض 
نائب رئي��س الجامعة للش��ؤون األكاديمية، 
ود. سالمة سالم عميد شؤون الطلبة، وقائد 
المنطق��ة العميد جمال أبو العز، وأمين س��ر 
حرك��ة فتح األخ إياد ج��راد، وأعضاء اإلقليم، 
وفصائ��ل العم��ل الوطن��ي، ورئي��س بلدية 
طولكرم م. رياض ع��وض، ورئيس الغرفة 
التجارية إبراهيم أبو حسيب، ومدير التربية 
والتعلي��م أ. س��ائد قبه��ا، ومدي��ري وممثلي 
المؤسس��ات الرس��مية واألهلي��ة واألمني��ة، 
ورؤساء المجالس البلدية والقروية، وأعضاء 

الهيئتين األكاديمية واإلدارية، وذوي األسرى 
الخريجي��ن، ومجل��س اتحاد الطلب��ة وحركة 

الشبيبة الطالبية، واألهالي. 
ونقل المحافظ أبو بكر تحيات ومباركة وتهاني 
الرئي��س محم��ود عب��اس للطلب��ة الخريجين، 
وذويه��م وعائالتهم، وألس��رة الجامعة، متمنيًا 
له��م المزيد م��ن التوفيق والنج��اح مع االنتقال 
إلى الحياة العملية، مترحمًا على أرواح الشهداء 

ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى. 
وف��ي كلمت��ه، نق��ل أ. د. عواد تحي��ات ومباركة 
رئيس الجامعة أ. د. س��مير النجدي، وإدارة فرع 
طولكرم للطلبة وذويهم، متمنيًا لهم مزيدًا من 
تحقيق اإلنجازات والتمي��ز، مؤكدًا أن »الجامعة 
آثرت أن تطلق اس��م فوج »علمُن��ا عزُنا« وفاًء 
للش��هداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة 
ه��ذا العلم، والذي هو رمز عزنا وس��يادة دولتنا 

وعاصمتها القدس«. 
فرع دورا يحتفل بتخريج طلبته 

واحتف��ل ف��رع »الق��دس المفتوحة« ف��ي دورا 
بتخريج الفوج ال� )25(، بحضور ومشاركة ممثل 
فخام��ة الرئيس محمود عب��اس، ممثل محافظ 
محافظة الخليل أ. أكرم شروف، وعضو مجلس 
أمناء الجامعة د. س��عيد الس��راحنة، ومدير فرع 
دورا أ. د. نعمان عمرو، ومدير فرع يطا د. أكرم 
القواسمة، وعميد كلية الزراعة د. معن شقوارة، 
وممث��ل رئي��س بلدي��ة دورا أ. حني��ن دودي��ن، 
وأمين سر إقليم الجنوب األخ إياد ريان، ورؤساء 
األجهزة األمنية، وقادة العمل الوطني والفصائل 
الفلس��طينية، ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي، 
والبلديات والمجالس القروية، وشركات القطاع 
الخ��اص، والوجه��اء والش��خصيات االعتبارية، 

وأهالي الخريجين. 
ودع��ا أ. د. عمرو الخريجين لاللتحاق في برامج 
الدراس��ات العلي��ا، متحدث��ًا عن مس��ار التعليم 
الدولي الذي س��تطرحه الجامع��ة »ليكون عونًا 
ألبنائنا في الغربة والشتات للحصول على أفضل 
الشهادات«. وتقدم أيضًا بالتهنئة الحارة للطلبة 

الناجحين في الثانوية العامة.
وف��ي كلمت��ه، رح��ب أ. أكرم ش��روف بالحضور 
جميع��ًا، وخاص��ة الخريجي��ن وذويه��م، ناق��اًل 

تحي��ات فخامة رئيس دولة فلس��طين الرئيس 
محمود عباس، وتحيات محافظ محافظة الخليل 
اللواء جبرين البك��ري، ومباركًا لجامعة القدس 

المفتوحة حفالت تخرج الفوج ال� )25(. 
فرع سلفيت يحتفل بتخريج الفوج ال�)25( 

احتفل ف��رع »القدس المفتوحة« في س��لفيت 
بتخريج طلبته، بحضور ومشاركة ممثل فخامة 
الرئي��س محم��ود عب��اس، محاف��ظ محافظ��ة 
س��لفيت اللواء الدكتور عب��د اهلل كميل، وعضو 
المجلس الث��وري لحركة فتح األخ جمال الديك، 
وأ. عبد الكريم الزبيدي رئيس بلدية س��لفيت، 
وقائد األمن الوطن��ي العميد أركان حرب إيهاب 
السعيدني، والمؤسسة العسكرية والشرطية في 
المحافظة، والفصائل الفلسطينية، ومؤسسات 
المجتم��ع المدن��ي، والبلديات ورئي��س الغرفة 

التجارية، وأهالي الخريجين. 
ف��ي بداي��ة حديث��ه، نق��ل د. نور األق��رع مدير 
الجامعة، تحيات م. عدنان سمارة رئيس مجلس 
األمن��اء وأ. د. س��مير النجدي رئي��س الجامعة، 
وتوجه بالتحية لشهداء فلسطين، مشيرًا إلى أن 
»الجامعة بلغت مرتبة متقدمة جدًا في فلسفة 
التعلي��م المفتوح والتعليم المدم��ج«، منبهًا أن 
»رئاسة الجامعة ستطرح المزيد من التخصصات 
منوه��ًا بالجديدة منها بداية العام والتي تتواءم 
واحتياجات سوق العمل المحلية والخارجية«، كما 
حث الخريجين على االلتحاق ببرامج الدراس��ات 

العليا لتحقيق طموحاتهم. 
وفي كلمته، رحب اللواء عبد اهلل كميل بالحضور 
جميعًا، وخاصة الخريجين وذويهم، ناقاًل تحيات 
رئيس دولة فلس��طين الرئيس محمود عباس، 
ومباركت��ه لجامعة القدس المفتوحة لمناس��بة 

احتفاالت التخريج.
وألقت عضوة مجلس اتحاد الطلبة لين شقور، 
كلمة المجلس القطري التي أعربت عن عظيم 
س��رورها بتخرجه��ا وزمالءه��ا، ث��م ش��كرت 
»الق��دس المفتوحة« على كل ما قدمته لهم. 
كم��ا قدمت الطالب��ة المتفوقة رن��ا رزق اهلل، 
في كلمة الخريجين، شكرها لرئاسة الجامعة 
وللهيئتين التدريسية واإلدارية، وهنأت زمالءها 

بالتخرج. 

155 ألف شاب يعملون في القطاع غير المنظم وانخفاض في نسب الزواج المبكر 

اإلحصاء: الشباب يشكلون أكثر من خمس الفلسطينيين ونصفهم ليسوا في دائرة العمل 
رام اهلل- الحياة الجديدة- قال الجهاز 
الفلس��طيني،  المرك��زي لإلحصاء 
)18-29 عام��ا(،  الش��باب م��ن  إن 
يش��كلون أكثر من خمس المجتمع 
الفلسطيني، وإن نصفهم ليسوا في 
دائرة العمل أو التعليم/التدريب، وإن 
حوالي 155 ألف ش��اب يعملون في 

القطاع غير المنظم.
وأوض��ح اإلحص��اء، ف��ي تقري��ر له 
لمناس��بة الي��وم العالمي للش��باب، 
الذي يصادف الثاني عشر من شهر 
آب م��ن كل عام، أن األمية تالش��ت 
بين الشباب الفلسطيني، وأن نسب 
الش��باب الحاصلي��ن على ش��هادات 
دراس��ية علي��ا مرتفع��ة، يقابله��ا 
مع��دالت بطال��ة عالي��ة، وأن هناك 
أس��رة من كل عشرة أس��ر يرأسها 
ش��اب، وأش��ار إلى انخفاض نسبة 
ال��زواج المبك��ر، وأن حوال��ي ثل��ث 

الشباب يمارسون عادة التدخين.
الش��باب الفلسطيني االكثر تعرضا 

لالنتهاكات اإلسرائيلية
ال تزال االعتداءات من قبل االحتالل 
االس��رائيلي وقطعان مس��توطنيه 
متواصل��ة بحق الفلس��طينيين في 
كاف��ة محافظ��ات الوط��ن، ناهيك 
المس��جد األقص��ى  ع��ن تع��رض 
يوميً��ا القتحام��ات المس��توطنين 
كم��ا  االحت��الل،  ق��وات  بحماي��ة 
تقوم ق��وات االحتالل اإلس��رائيلي 
عل��ى  لمس��تمرة  ا ءات  باالعت��دا
المواطنين الفلسطينيين والتنكيل 
به��م واعتقاله��م واالس��تيالء على 

أراضيهم.
وكان آخره��ا االعت��داء عل��ى قطاع 
غزة، الذي اس��فر عن استشهاد 47 

مواطنا %34 منهم من الش��باب في 
العمر 18-29 سنة. 

يذكر أن عدد الش��هداء الشباب في 
قطاع غزة عام 2021 بلغ 82 شهيدا، 
تش��كل ما نس��بته %32 من مجمل 
الش��هداء الذين ارتق��وا في القطاع 
جراء العدوان اإلسرائيلي على قطاع 

غزة في حينه.
وف��ي الضف��ة ارتق��ى 43 ش��هيدا 
من الش��باب منذ بداية 2022 حتى 
تاريخه، يشكلون ما نسبته %56 من 

مجمل الشهداء في الضفة.
يذكر أن عدد الش��هداء الشباب في 
الضفة عام 2021 بلغ 41 ش��هيدا، 
تش��كل ما نس��بته %43 من مجمل 
الش��هداء الذين ارتقوا في الضفة. 
اإلنس��ان  إع��الم حق��وق  )مرك��ز 

والديمقراطية »شمس«(.
ارتف��اع نس��بة الش��باب الحاصلين 
على ش��هادات علي��ا يقابله معدالت 

بطالة عالية
يع��د التعلي��م االس��تثمار الحقيقي 
للفلسطينيين؛ نظرا ألهميته على 
الصعيدي��ن الف��ردي واالجتماعي، 
فبيان��ات الع��ام 2021 تش��ير ال��ى 
أنه م��ن بين كل 100 شاب/ش��ابة 
في العم��ر 18-29 س��نة هناك 18 
شاب/ش��ابة حاصل��ون عل��ى درجة 
البكالوريوس فأعلى، ولعل الشابات 
األوفر حظا، إذ أن 23 شابه من بين 
كل 100 ش��ابه حاصلة على درجة 
البكالوريوس فأعلى مقابل 13 شابا 
من الذك��ور. بالمقابل فان معدالت 
البطالة تش��كل التحدي األكبر أمام 
الش��باب، إذ بلغ��ت ه��ذه المعدالت 
%62 بين اإلناث و%33 بين الذكور، 

وكانت األعلى في قطاع غزة مقارنة 
بالضفة؛ %65 و%24 على التوالي.

ولعل أعل��ى مع��دالت للبطالة بين 
الش��باب ف��ي العم��ر 18-29 عام��ا 
س��جلت بين الخريجي��ن منهم من 
حمل��ة الدبل��وم المتوس��ط فأعلى؛ 
%53 بف��رق واض��ح بي��ن الش��باب 
الذكور واإلناث، %39 للذكور و66% 

لإلناث.
حوالي 155 ألف ش��اب يعملون في 

القطاع غير المنظم
بل��غ ع��دد الش��باب )18-29 عام��ا( 
العاملين في القط��اع غير المنظم 
لعام 2021 في فلسطين 155,000 
مقاب��ل  ذك��ر   145,200 منه��م 
9,800 أنثى، وتمثل نس��بة الشباب 
العاملين في هذا القطاع نحو 29% 
من إجمال��ي الش��باب العاملين في 
فلسطين، مع العلم أن نسبة الشباب 
العاملي��ن عمال��ة غي��ر منظمة في 
فلسطين )بمعنى الشباب العاملين 
في القط��اع غير المنظ��م، إضافة 
إلى المستخدمين بأجر في القطاع 
المنظم والذين ال يحصلون على أي 
من الحقوق في س��وق العمل سواء 
مكاف��أة نهاي��ة الخدمة/تقاع��د، أو 
إجازة سنوية مدفوعة األجر، أو إجازة 
مرضي��ة مدفوعة األج��ر( قد بلغت 
%46 م��ن مجمل الش��باب العاملين 
منه��م %53 من الذك��ور و%17 من 
اإلن��اث، وبواق��ع %56 ف��ي الضفة 

و%29 في قطاع غزة.
نصف الشباب ليسوا في دائرة العمل 

أو التعليم/التدريب
%50 م��ن الش��باب )18-29 س��نة( 
والتعليم/التدري��ب  العم��ل  خ��ارج 

)الش��باب غير المنخرطين في عمل 
أو ملتحقين ف��ي التعليم/التدريب( 
ف��ي الع��ام 2021؛ %41 في الضفة 
مقاب��ل %64 في قطاع غزة، وكانت 
األعلى بين اإلناث منها بين الذكور، 
إذ بلغ��ت %66 لإلن��اث مقاب��ل 34% 

للذكور.
مجتمع فلسطيني شاب

هناك 1.17 مليون شاب وشابة 18-
29 سنة في فلسطين يشكلون أكثر 
من خم��س المجتمع الفلس��طيني؛ 
الس��كان ف��ي  إجمال��ي  %22 م��ن 
فلس��طين منتص��ف الع��ام الجاري 
منهم %22.2 ف��ي الضفة و21.5% 
في قطاع غزة(، هذا وبلغت نس��بة 
الجنس بين الشباب نحو 105 شباب 

ذكور لكل 100 شابة.
أسرة من بين كل 10 يرأسها شاب

تش��ير البيانات للعام 2022، إلى أن 
%7 من األسر يرأسها شاب/شابة في 
فلسطين، بواقع %13 للذكور و0.2% 
لإلناث، وتس��اوت هذه النسبة على 
مستوى المنطقة بواقع %7 لكل من 

الضفة وقطاع غزة.
تالشي األمية بين الشباب

انخفضت نسبة األمية بين الشباب 
)18-29 عام��ا( في فلس��طين لعام 
2021 إل��ى نح��و %0.7 )%0.8 ف��ي 
الضفة و%0.6 ف��ي قطاع غزة( في 
حين كانت هذه النس��بة )%1.1 في 
الضفة و%1.2 ف��ي قطاع غزة( في 

العام 2007.
انخفاض نسبة الزواج المبكر

بلغ��ت نس��بة الش��ابات ف��ي العمر 
20-24 س��نة اللوات��ي تزوجن قبل 
بلوغهن سن 18 عامًا نحو 13 شابة 

ل��كل 100 ش��ابة في الع��ام 2020 
)%12 ف��ي الضف��ة، %17 في قطاع 
غ��زة(، في حين كانت هذه النس��بة 
37 ش��ابة لكل 100 شابة في العام 

.2010
حوالي ثلث الشباب من المدخنين

بلغت نس��بة الشباب )18-29 سنة( 
الذين يمارسون عادة التدخين لعام 
2021 حوالي %31 )%43 في الضفة، 
%13 في قطاع غزة(، وعلى مستوى 
الجنس فقد بلغت نس��بة الش��باب 
من الذك��ور الذين يمارس��ون عادة 
التدخين نحو %54 مقابل %7 لإلناث.

غالبية الشباب يستخدمون االنترنت 
ويمتلكون هاتف ذكي

خ��الل الربع األول من 2022، أفادت 
النتائج أن حوالي %95 من الش��باب 
ف��ي الفئ��ة العمرية 18-29 س��نة 
يستخدمون االنترنت من أي مكان؛ 
%97 ف��ي الضف��ة و%91 في قطاع 
غ��زة دون وجود فروق��ات ملحوظة 
بي��ن الذك��ور واإلن��اث. و%89 م��ن 
الش��باب يمتلكون هات��ف ذكي في 
فلس��طين، بواق��ع %96 في الضفة 
و%78 في قطاع غزة، وكانت األعلى 
بي��ن اإلناث منها بي��ن الذكور 90% 

و%88 على التوالي.
مستوى متدن للرضا عن الحياة لدى 

شباب غزة
2021 ان  لع��ام  البيان��ات  أش��ارت 
مس��توى الرض��ا ع��ن الحي��اة لدى 
الشباب )18-29 سنة( قد بلغ حوالي 
%63، م��ع فروق��ات واضح��ة عل��ى 
مس��توى المنطق��ة، اذ بلغ��ت ف��ي 
الضف��ة %72 مقابل %46 فقط في 
قط��اع غ��زة، وحول رضى الش��باب 

عن صحتهم أش��ارت النتائج إلى أن 
مس��توى الرض��ا قد بل��غ نحو 77%، 
وتساوت هذه النسبة على مستوى 
المنطقة بواقع %77 لكل من الضفة 

وقطاع غزة.
وكان��ت الجمعي��ة العام��ة لألم��م 
المتحدة قد أقرت عام 1999 إعالن 
عالمي��ًا  يوم��ًا  آب/أغس��طس   12
للش��باب، كونهم شركاء أساسيين 
التوعي��ة  وبه��دف  التغيي��ر،  ف��ي 
وتس��ليط الض��وء عل��ى التحديات 
والمشكالت التي تواجه الشباب في 

كافة أنحاء العالم.
الش��باب هم أكث��ر فئ��ات المجتمع 
حيوية وانتاجا، ويناط بهم ان يلعبوا 
دورا هاما ورئيس��يا ف��ي االنتعاش 
والتعافي م��ن األزم��ات والتحديات 
وآخرها أزمة جائحة كورونا، وعليه 
فان اله��دف العام الذي أقرته األمم 
المتحدة بهذه المناس��بة هو أهمية 
تحسين وتطوير المشاركة والعمل 
الشبابي على المس��تويات المحلية 
والوطني��ة والعالمي��ة، فض��اًل عن 
اس��تخالص العبر والدروس لتعزيز 
تمثيلهم ومش��اركتهم في مختلف 
القضاي��ا االجتماعي��ة واالقتصادية 

والسياسية.
تعرف األمم المتحدة الشباب بأنهم 
األفراد ضمن الفئة العمرية 24-15 
عاما مع إتاحة المجال للدول لتحديد 
فئة الشباب وفق خصوصية وحاجة 
كل دولة، ولغاي��ات هذا البيان فقد 
اعتم��د الجه��از المرك��زي لإلحصاء 
الفلس��طيني الفئ��ة العمري��ة 18-
29 س��نة لتعب��ر ع��ن فئة الش��باب 

فلسطينياً.

»التضامن« تقدم دفعة جديدة من 
المساعدات الطبية واإلنسانية في نابلس

نابل��س- الحي��اة الجديدة- قدم��ت جمعية 
التضام��ن الخيري��ة في محافظ��ة نابلس 
شمال الضفة المحتلة العديد من المساعدات 
الطبية واإلنسانية خالل السنوات الماضية، 
وما زالت مس��تمرة في تقديم العون لكل 
األسر المحتاجة للدعم وذلك من خالل أهل 

الخير في المحافظة.
وذكرت الجمعية أنه من ضمن المساعدات 
المقدم��ة م��ن خ��الل برامجها لمس��اعدة 
الح��االت المرضي��ة ت��م توفي��ر 5 أجه��زة 

أوكسجين generator وجهاز  
BIPAP للتنف��س وجه��از CPAP للتنفس 

وجهاز أوكسجين محمول..
كما تم توفير سرير طبي عدد 4 للمرضى 

المحتاجي��ن لتلك األسّ��رة، وس��رير طبي 
كهربائي عدد 2 لمساعدة مريضين بحاجة 

ماسة لهما.
كما قدم أهل الخير ثمن طرف صناعي لرب 
أسرة بكلفة 9 آالف شيقل ليستطيع الخروج 
من المنزل والعودة لحياته السابقة، كما تم 
توفير أجه��زة ووكر عدد 3 لحاالت مرضية 

بحاجة إليهم.
المرضي��ة  الح��االت  مس��اعدة  وضم��ن 
واإلنس��انية ت��م توفير كرس��ي كهربائي 
عدد 8، وتوفير كرسي طبي عادي عدد 4، 
وتوفير كرسي حمام لعدد من ذوي اإلعاقة 
لتسهيل حركتهم ومساعدتهم قدر اإلمكان 
على التغلب على اإلعاقة والتعايش معها.


