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 لجان طوارئ القدس تواجه المنخفض بالعمل على مدار الساعة
الحي��اة  المحتل��ة-  الق��دس 
الجدي��دة- دي��اال جويح��ان- 
عملت لجان الطوارئ في أحياء 
مختلفة من محافظة القدس 
بع��د انخفاض درجات الحرارة 
في البالد وتساقط حبات البرد 
والثلوج على بعض المرتفعات 
الجبلي��ة ف��ي س��اعات الليل��ه 
الماضي��ة على خدم��ة وراحة 
المواطن المقدس��ي في ظل 
تقليص الخدمات االسرائيلية 
في البنية التحتية في المناطق 

العربية في القدس المحتلة.
ومع ساعات دخول المنخفض 
االمط��ار  وتس��اقط  الج��وي 
وحبات البرد تس��ارعت اللجان 
لفت��ح غ��رف الط��وارئ ف��ي 
القدس منه��ا:« العيزرية، أبو 
دي��س، ال��رام، قلندي��ا، كفر 
البل��دة  الج��وز،  عق��ب، وادي 
القديمة، سلوان، حي الثوري، 

بي��ت حنين��ا، ش��عفاط ، صور 
باه��ر، العيس��اوية، م��ن أجل 
فت��ح الطرق��ات ام��ام حرك��ة 
المواص��الت وتنظيم مصارف 
المي��اه في الش��وارع وبالقرب 
من من��ازل المواطنين اضافة 
لتقديم الخدمات لكبار الس��ن 
من ش��راء لالحتياجات او نقل 
المرض��ى لتلق��ي الع��الج في 

العيادات القريبة.
ق��ال مدرب متطوع��ي الدفاع 
المدن��ي ف��ي مدين��ة القدس 
ومس��ؤول غرف العمليات جاد 
الغول ل�«لحي��اة الجديدة« انه 
وبتوجيهات من اللواء يوس��ف 
الدف��اع  ع��ام  مدي��ر  نص��ار 
المدني وبإشراف ادارة الدفاع 
المدني ف��ي محافظة القدس 
وبالتنس��يق مع الش��ركاء في 
الميدان وللعام السادس على 
التوال��ي نق��وم بفت��ح غ��رف 

ط��وارئ ف��ي احي��اء مدين��ة 
القدس بعد تدريب متطوعي 
الدفاع المدن��ي وتلقيهم عدة 
دورات ح��ول كيفي��ة التعامل 
مع الكوارث الطبيعيه بأنواعها.

»اس��تجبنا  الغ��ول  واض��اف 
خالل الس��اعات الماضية ومع 
انخفاض درج��ات الحرارة في 
البالد لنحو 13 نداء مس��اعدة 
للمواطنين منها سقوط امرأة 
مس��نة وتقدي��م اإلس��عافات 
الالزمة لها ونقلها الى س��يارة 
لجمعي��ة  التابع��ة  االس��عاف 
الفلس��طيني  اله��الل االحمر 
نقله��ا  وت��م  الق��دس  ف��ي 
للمستش��فى لتلق��ي الع��الج 
الكامل«. موضحًا، ان متطوعي 
الدف��اع المدن��ي ف��ي مدين��ة 
الق��دس يعمل��ون عل��ى مدار 
الع��ام وليس فقط في فصل 
الشتاء وذلك من خالل اعطاء 

دورات تدريبي��ه ف��ي مدارس 
محافظة القدس والمؤسسات 
الفلسطينية، اضافة لمؤازرة 
المواطن المقدسي في حاالت 
الدف��ن ف��ي الليل م��ن خالل 
توفير االنارة في المقابر اثناء 
الدفن. اضافة لتواجدهم في 
الميدان في جميع المناس��بات 
والمحافل الوطنية وتغطيتهم 
للمواجهات في القدس، بينما 
في فص��ل الش��تاء يتضاعف 
العم��ل مع التواج��د في غرف 
الطوارئ في محافظة القدس 
واعطاء دورات تدريبية مدتها 
س��اعتين مكثفة للمستجدين 
تتعل��ق بالعمل ف��ي الظروف 

الجوية الصعبة.
بدوره قال المتطوع في غرف 
الطوارئ في بلدة سلوان رامي 
أب��و صبيح، انه للعام الس��ابع 
عل��ى التوالي يت��م فتح غرف 

ط��وارئ لتقدي��م االحتياجات 
الالزمة الحياء بلدة سلوان وتم 
وتوزيع النشرات عبر صفحات 
التواص��ل االجتماع��ي اضافة 
النتش��ار الفرق في الش��وارع 
والتي تعمل على مدار الساعه 
م��ن اج��ل تلق��ي االتص��االت 
وخاصة مع المنخفض الجوي. 
التحي��ة  البني��ة  موضح��ًا، أن 
في بلدة س��لوان سيئة نتيجة 
إهمال بلدي��ة االحتالل الحياء 
بل��دة س��لوان اضاف��ة الحياء 
مجاورة في مدينة القدس، ما 
يعرض المنازل للغرق نتيجة 

تدفق المياه بداخله.
وش��كر أب��و صبي��ح، محافظ 
الق��دس عدن��ان غي��ث عل��ى 
اهتمامه لهذه الغرف وتواجده 
في س��اعات اللي��ل الى جانب 
احتياج��ات  الش��بان وتوفي��ر 
إضاف��ة   � لتط��وع  ا غرف��ة 

لمتطوعي لجنة الدفاع المدني 
الفلس��طيني لتقديم التوعية 
للمتطوعين من اجل التعامل 

مع الكوارث الطبيعية.
أما المتطوع في غرف طوارئ 

وادي الج��وز ف��ادي إمط��ور، 
ليس��ت المرة االولى يتم فتح 
غرف ط��وارئ في ح��ي وادي 
الج��وز كل عام نتميز بتقديم 
الخدم��ات واط��الق الحم��الت 

وهذا العام كانت شعار غرفة 
الطوارئ »حملة تفقد جارك« 
وخاصة م��ع انخفاض درجات 
الحرارة وتساقط امطار الخير 

في البالد.

احدى لجان عمل الطوارئ في القدس المحتلة

 محافظة جنين تتفقد
 سير العمل في الدفاع المدني 

جني��ن- الحياة الجديدة- تفقد كمال أبو الرب 
نائب محاف��ظ جنين، صباح ام��س الخميس، 
مديري��ة الدفاع المدني ورافقه منس��ق لجنة 
الط��وارئ العلي��ا أحمد القس��ام إلط��الع على 
س��ير عمله��ا جراء األح��وال الجوي��ة وتعاملها 
مع المنخف��ض الجوي القطبي الذي ش��هدته 

فلسطين لتوفير السالمة العامة للمواطنين.
ونقل أبو الرب تحيات محافظ جنين اللواء أكرم 
الرجوب للطواقم الدف��اع المدني للتعامل مع 
الحوادث، مشيدا بجهودهم ودورهم في حماية 
س��المة المواطني��ن وس��رعة االس��تجابة ألي 
ط��ارئ،  وأكد أن جاهزيتهم الفورية حدت من 
حجم االضرار عامة بمهنية عالية، مثمنا جهود 
كافة  الش��ركاء في لجنة الطوارئ العليا التي 
قامت بجوالت ميدانية على مدار الساعة خالل 

دخ��ول المنخف��ض الجوي للتأكد من س��المة 
األفراد والمنشآت.  

م��ن جانبه ش��كر نائ��ب مدير الدف��اع المدني 
المقدم عدنان ش��اهين نائ��ب المحافظ  على 
تواصل��ه مع طواق��م لجنة الط��وارئ والدفاع 
المدني خاصة. ووضع شاهين نائب المحافظ 
في صورة عمل وتدخل طواقم الدفاع المدني 
تزامن��ت مع األح��وال الجوية، وق��ال »تعاملت 
طواق��م الدفاع المدني مع 32 حالة تدخل في 
مناط��ق مختلفة حيث ش��ملت التدخالت ازالة  
أشجار ويافطات اعالنية آيلة للسقوط، وألواح 
زينكو ش��كلت خط��را على حي��اة المواطنين، 
وعل��ى الش��بكة الكهربائية واس��الك الضغط 
العالي وإطفاء حريق طال )300 بالة قش( في 

بركس بقرية تلفيت.

 التقى الرويضي

الغزاوي يبحث التحضير لبرنامج شامل في إطار اعتماد القدس عاصمة دائمة للثقافة اإلسالمية
 رام اهلل- الحياة الجديدة- 
بحث وكي��ل وزارة الثقافة 
ج��اد الغ��زاوي م��ع ممث��ل 
التعاون اإلسالمي  منظمة 
فلس��طين  ل��ة  و د ى  ل��د
الس��فير أحم��د الرويضي، 
تحضي��ر ال��وزارة لبرنامج 
ش��امل يضمن االس��تفادة 
من اعتماد القدس عاصمة 

دائمة للثقافة اإلسالمية.
وبحث الغزاوي والرويضي، 
خالل اللقاء الذي عقد أمس، 
س��بل التّعاون المش��ترك 
بم��ا يعزّز انفت��اح الثقافة 
الفلسطينيّة على عمقيها 

العربي واإلسالمي.
أهميّ��ة  الغ��زاوي  وأك��د 
مش��اركة فلس��طين ف��ي 
بيّ��ة  لعر ا ت  ن��ا جا لمهر ا
مش��يرًا   ، ميّة س��ال إل ا و
إل��ى أن��ه يت��م التّحضي��ر 
للمش��اركة ف��ي مهرج��ان 
التعاون اإلسالمي  منّظمة 
والف��ن  والّثقاف��ة  للفك��ر 

والفلكلور ف��ي جمهوريّة 
تح��ت  العربيّ��ة،  مص��ر 
عنوان: »مهرجان أمة واحدة 
وثقافات متعددة: فلسطين 

في القلب«.
كم��ا التق��ى الغ��زّاوي في 
ال��وزارة،  بمق��رّ  مكتب��ه 
السّ��فير أحمد الرويضي، 
ممث��ل منظم��ة التّع��اون 
دول��ة  ل��دى  اإلس��المي 
فلس��طين وذلك في اطار 
تحضي��ر ال��وزارة لبرنامج 
ش��امِل يضمن االستفادة 
من اعتماد القدس عاصِمة 
دائِمة للثقافة اإلسالميّة.

وبحث الغزّاوي والرّويضي 
س��بل التّعاون المش��ترك 
بم��ا يعزّز انفت��اح الثقافة 
الفلس��طينيّة على عمقها 
العربي واإلس��المي، وأّكد 
أهميّ��ة  عل��ى  الغ��زّاوي 
مش��اركة فلس��طين ف��ي 
بيّ��ة  لعر ا ت  ن��ا جا لمهر ا
مش��يرًا   ، ميّة س��ال إل ا و

إل��ى أن��ه يت��م التّحضي��ر 
للمش��اركة ف��ي مهرج��ان 
التعاون اإلسالمي  منّظمة 

والف��ن  والّثقاف��ة  للفك��ر 
والفلكلور والذي يعقد في 
جمهوريّة مص��ر العربيّة 

تحت عنوان: »مهرجان أمة 
واح��دة وثقاف��ات متعددة: 

فلسطين في القلب«.

 »القدس المفتوحة« تحصد 4 جوائز في مسابقة »الطالب الجامعي الباحث« األولى
الجدي��دة-  الحي��اة  رام اهلل- 
س  لق��د ا مع��ة  جا ت  حص��د
المفتوح��ة أرب��ع جوائ��ز ع��ن 
أربع��ة أبح��اث عل��ى مس��توى 
الماجستير والبكالوريوس في 
»مس��ابقة الطال��ب الجامع��ي 
الباحث« بنسختها األولى التي 
نظمتها وزارة التربية والتعليم 
العال��ي، وأعلنت نتائجها امس 
الخمي��س، ف��ي قاع��ة معه��د 
اإلع��الم الترب��وي ف��ي مدينة 
البيرة وعبر الربط التلفزيوني 
م��ع  »الفيدي��و كونفرن��س« 

جامعة األقصى بقطاع غزة.
ش��كلت األبحاث الفائ��زة التي 
تقدمت به��ا القدس المفتوحة 
م��ا نس��بته %30 م��ن مجموع 
 )17( بي��ن  الفائ��زة  األبح��اث 
جامعة ش��اركت في المسابقة 

على مستوى الوطن.
ئل  س��ا ر ى  مس��تو فعل��ى 
الماجس��تير في مج��ال العلوم 
التربوية واالجتماعية، حصلت 
الطالب��ة مه��ا خال��د عب��د اهلل 
صبّاح عل��ى المركز األول عن 
رس��الة الماجستير الخاص بها 
ح��ول »أث��ر برنام��ج إرش��ادي 
يس��تند إل��ى نظرية اإلرش��اد 
العقالني االنفعالي في تطوير 
مه��ارات ح��ل المش��كالت لدى 
فئ��ة الش��باب المقبلي��ن على 
ال��زواج في فلس��طين«، وهي 
طالبة في كلية الدراسات العليا 
في تخصص االرشاد النفسي 
والتربوي، وتولى االشراف على 
مشروعها أ. د. حسني عوض.

وحص��ل الطالب في تخصص 
اإلرش��اد النفس��ي والترب��وي 
بكلية الدراسات العليا منتصر 
علي محمد حمدان على المركز 
الثان��ي ع��ن مش��روع ح��ول 
»ظاهرة الطالق في محافظة 
أس��بابها  والبي��رة:  اهلل  رام 
وآثاره��ا والحل��ول المقترح��ة 
لمواجهته��ا م��ن وجه��ة نظ��ر 
المطلقين«، وتولى االش��راف 

على هذا المش��روع أ. د. محمد 
شاهين.

أما على مستوى البكالوريوس، 
فق��د حصل��ت الطالبت��ان ريما 
عص��ام أب��و ص��الح وهدي��ل 
جمال شحادة من كلية التنمية 
االجتماعي��ة واالس��رية\ ف��رع 
جنين، عل��ى المركز األول في 
مجال العل��وم االجتماعية عن 
مشروعهما الموس��وم ب�«دور 
قس��م حماية االسرة واألحداث 
في الحد من عمالة األطفال«، 
وتولى اإلشراف على المشروع 
أ. كوث��ر ربح��ي محم��ود عب��د 

الرازق    
وحص��ل الطلبة: إس��راء نبيل 
محمود هصيص، وأوس محمد 
حس��ن هن��دي، وغدي��ر جميل 
احم��د خطي��ب، م��ن تخصص 
العل��وم  بكلي��ة   المحاس��بة 
االداري��ة واالقتصادي��ة  عل��ى 
المركز الثاني في مجال العلوم 
اإلدارية والقانون عن مشروع 
الموس��وم ب�«مدى  تخرجه��م 
إفصاح الشركات الفلسطينية  
المدرجة في س��وق فلسطين 
ل��أوراق المالي��ة ع��ن عناصر 
رأس المال الفكري«، وأش��رف 
عليه  د. محمد أحمد عبد الغني 

تاللوة.
وقال وزي��ر التربي��ة والتعليم 
العال��ي د. صب��ري صيدم، في 
حفل اع��الن النتائ��ج، إنه من 
خ��الل ه��ذه المس��ابقة نهدف 
لتعزي��ز التفكير ل��دى جامعتنا 
الفلس��طينية أن صفح��ة قط 
طويت بمفهوم البحث العلمي، 
وقد خصصنا أعلى مبلغ للبحث 
العلمي في اعام الماضي بواقع 

20.4 مليون شيقل.
وق��ال إن التعلي��م ه��و منصة 
التحرير في فلس��طين، وهذه 
المس��ابقة منطلقة في عامها 
األول وف��ي نس��حتها األول��ى 
ونتمنى أن تكون العام المقبل 
متط��ورة بش��كل أكب��ر، داعيًا 

مجتمعن��ا للتأكي��د على البحث 
المكون��ات،  بكام��ل  العلم��ي 
لتبقى مدارسنا وجامعتنا قالعًا 

في مواجهة االحتالل.
ت  سس��ا لمؤ ا كلم��ة  ف��ي  و
المش��اركة في المسابقة، قال 
عميد الدراس��ات العليا والبحث 
لق��دس  ا بجامع��ة  لعلم��ي  ا
المفتوحة أ. د. حسني عوض، 
إنه لمن دواعي فخري وسروري 
أن أق��ف اليوم أمام حضراتكم 
نياب��ة ع��ن إخوان��ي وزمالئي 
عم��داء البح��ث العلم��ي ف��ي 
الجامعات الفلسطينية وأعضاء 
لجنة تحكيم المسابقة الوطنية 
األولى في البحث العلمي التي 

تنظمها الوزارة.
وأضاف » تعد هذه المس��ابقة 
خط��وة عملي��ة لتحقي��ق آمال 
ظل��ت تخال��ج قلوبن��ا وقل��وب 
الطلبة والباحثين في الجامعات 
الفلس��طينية منذ أم��دٍ بعيد؛ 
وذل��ك لما لها من أهمية كبرى 
في تشجيع الطاقات المبدعة، 
للتعبي��ر  فرص��ة  وإعطائه��ا 
ع��ن ذاته��ا، وتبن��ي المواهب 
المبدع��ة من قبل مؤسس��ات 
القطاعي��ن الخ��اص والع��ام، 
التنمي��ة االقتصادية  وخدم��ة 
واالجتماعي��ة في فلس��طين، 
وهذه أهدافٌ تم تحقيقُ جزٍء 
كبيٍر منها في الدورة األولى من 
هذه المسابقة، آملين ترسيخ 
هذه األه��داف العلمية النبيلة 
وتطويرها في دورات المسابقة 
القادمة وبصورة أوسع وأعمق.

        وأك��د عوض على ضرورة 
تنمي��ة مه��ارات البحث العلمي 
لدى الشباب، وتشجيع الطاقات 
المبدعة ودعمها، وتحمل بين 
طياتها رسالة تطوير اإلنسان 
بمعارف��ه ومفاهيم��ه وقيم��ه 
ومثله، وأس��اليب تفكيره، بما 
ينعكس إيجابا على س��لوكه، 
ويحدون��ا األمل أن تصبح هذه 
المس��ابقة تقليدًا س��نويًا وأن 
يت��م تطويره��ا في ال��دورات 
القادم��ة بحيث تت��اح الفرصة 
لع��رض  الفائزي��ن  للطلب��ة 
ت  جلس��ا ضم��ن  ثه��م  بحا أ
علمي��ة في خت��ام المس��ابقة 
أم��ام األكاديميي��ن والخب��راء 
األعم��ال  ورواد  واألس��اتذة 
ومؤسس��ات القط��اع الخ��اص 
في ش��تى المج��االت الزراعية 
والتكنولوجي��ة  والصناعي��ة 
لالطالع على اإلبداعات الشابة 
والعقول الفذة كي تصبح هذه 
المس��ابقة منصة تواصل بين 
طلبة مؤسسات التعليم العالي 
ومؤسسات القطاع الخاص حتى 
تتحمل مس��ؤوليتها في تبني 
ابداع��ات الطلب��ة وابتكاراتهم 
وإتاحة الفرصة لهم لتطويرها 

وتطبيقها على أرض الواقع.
وش��دد ع��وض عل��ى أن هذه 
ف��ي  طني��ة  لو ا بقة  لمس��ا ا
عامها األول ج��اءت ثمرَة جهدٍ 
مش��تركٍ بي��ن اإلدارة العامة 
العلم��ي  والبح��ث  للتطوي��ر 
ف��ي وزارة التربي��ة والتعلي��م 
العالي والجامعات الفلسطينية 

روح  يؤك��د  م��ا  المش��اركة، 
التعاون والتآلف بينها في أعمق 
الصور وأصدقها، منطلقين من 
قاعدة تقوم على أن تأس��يس 
وتأصيل منه��ج البحث العلمي 
يعد برنامجًا استراتيجيًا يتعلق 
العق��ول، وتفجي��ر  بصياغ��ة 
الطاقات وتشجيع اإلبداع ودفع 

عجلة التقدم والحضارة.
إلى ذل��ك، قال د. بس��ام الحج 
مدي��ر دائرة البحث العلمي في 
وزارة التربية والتعليم العالي، 
إن المسابقة كانت في الهندسة 
والتكنولوجيا ونظم المعلومات 
التكنولوجي��ا  ف��ي  ل��ث  لثا وا
والراب��ع ف��ي العل��وم التربية 
وف��ي العلوم الطبي��ة والطبية 
كان��ت  المس��تهدفة  والفئ��ة 
طلب��ة الجامعات ف��ي مرحلتي 

البكالوريوس والماجستير.
وأضاف د. الحاج »وصلت أبحاث 
من 17 جامعة وكلية جامعية، 
وزودتن��ا الجامع��ات باألبح��اث 
المرش��حة من قبلهم، وقامت 
لجنة م��ن خيرة األس��تاذة في 
الجامعات الفلسطينية بتحكيم 
األبح��اث  وإع��الن  األبح��اث 

الفائزة«.
وفي كلمة الطلبة الفائزين من 
مؤسس��ات التعليم العالي عن 
الباحثي��ن ش��كرت غدير خليل 
من الجامعة العربية األمريكية، 
المس��ابقة  له��ذه  المنظمي��ن 
مش��ددة على أهمية تش��جيع 
ه��ذه المس��ابقات الت��ي تعزز 

البحث العلمي في فلسطين.

 الدفاع المدني: تعاملنا 
مع 123 حادثا خالل المنخفض

رام اهلل- الحي��اة الجديدة- أفاد الدفاع المدني 
أن طواقم��ه تعامل��ت م��ع )123( حادث��ا، منها 
)13( ح��ادث إطف��اء، و)110( حال��ة إنقاذ، منذ 
أمس االول وحتى انحس��ار المنخفض الجوي 
صب��اح امس. وأوضح الدفاع المدني في بيان، 
أن 13 اصاب��ة وصف��ت بالطفيف��ة وقعت في 
أنح��اء متفرقة من الضف��ة، فيما أصيب رجل 
انقاذ بمدين��ة الخليل، مش��يرا إلى أن معظم 
حوادث االنقاذ وتقديم المساعدة التي شهدها 
المنخف��ض الج��وي كان��ت 64 إزال��ة أجس��ام 

متطايرة وأش��جار بفعل س��رعة الرياح، بينما 
سجلت 20 حالة فتح الطرق وشفط مياه بفعل 
تراك��م الثلوج في الخليل، وبيت لحم، وغزارة 

األمطار في المحافظات الشمالية.
كما ش��هدت محافظة جنين أعلى الحوادث، إذ 
وق��ع 26 حادثا، تليها محافظ��ة أريحا واالغوار 
بوق��وع 18 حادثا، ثم طولك��رم 17، ورام اهلل 
والبيرة والخليل ب� 13 حادثا لكل منهما، بينما 
حصلت س��لفيت على اقل نسبة من الحوادث، 

إذ وقع حادث واحد فقط.

 »الفلسطينية للتعاون الدولي« تبحث 
مع نظيرتها البريطانية آفاق التعاون

رام اهلل- الحي��اة الجدي��دة- بحث��ت الوكال��ة 
الفلسطينية للتعاون الدولي »بيكا«، مع وكالة 
التنمية البريطانية »DFID«، التعاون المشترك 
والمش��اريع المس��تقبلية المقت��رح تنفيذها، 
خاص��ة ما يتعلق بمش��اريع العمل اإلنس��اني 

والتنموي.
ج��اء ذلك خ��الل لقاء مدير ع��ام الوكالة عماد 
الزهي��ري، أم��س، نائب رئيس مكت��ب وكالة 
التنمي��ة البريطاني��ة ل��دى فلس��طين جاريث 
بادفيلد، بحضور سكرتير ثالث احسان أبو الرب.

وأكد الزهيري أهمية عقد مثل هذا اللقاء بهدف 
تطوير ومتابعة التعاون المش��ترك وفتح افاق 
جديدة للتعاون المس��تقبلي بما يشمل دراسة 
إمكانية تنفيذ مش��اريع تنموي��ة مختلفة في 
عدد من الدول االفريقية، ومش��اريع إنسانية 

للنازحين في لبنان واألردن.
وش��دد بادفيلد عل��ى ضرورة تنفيذ مش��اريع 
تنموية وانسانية بما يخدم االهداف المشتركة 
للطرفين وللدول ذات االحتياج، واهداف األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030.

 الفرا: القضية الفلسطينية على رأس أعمال القمة العربية األوروبية
رام اهلل- الحياة الجديدة- قال سفير فلسطين 
ل��دى االتح��اد األوروبي عبد الرحي��م الفرا: إن 
القضية الفلسطينية ستكون على رأس أعمال 
القمة العربية األوروبية المقررة في الرابع من 
ش��باط المقبل، عبر التأكيد عل��ى أن القدس 
الشرقية مدينة محتلة واعتبار كل االستيطان 
بع��د ع��ام 67 غير ش��رعي، وإن هناك اجماعا 
أوروبي��ا على ح��ل الدولتين واش��ارة صريحة 
لرف��ض كل االجراءات الت��ي قامت بها بعض 
الدول بش��أن القدس وعدم المساس بالوضع 

القائم.

وأوض��ح، في حديث إلذاعة صوت فلس��طين، 
أمس، إن اجتماع السفراء العرب في بروكسل 
امس والذي اس��تمر لس��اعات طويلة، ناقش 
مشروع البيان الختامي للقمة العربية األوروبية 
وتم التوافق عليه عربيا في وقت يتم فيه اآلن 

مناقشته مع الجانب األوروبي.
ولفت سفير فلسطين لدى االتحاد األوروبي إلى 
أن البيان الختامي للقمة ستتخلله دعوة واضحة 
وصريحة لكل دول العالم بعدم نقل سفاراتها 
للقدس، وعدم المس��اس بالوض��ع القائم مع 

التزام أوروبي بهذا الطرح.


