
8محليات 3 8 9 د  لعــد ا  -  2 0 1 9 /4 /3 ء  بعــا ر ال ا
Wednesday     3     April   2019 -  No. 8389 8

«القدس المفتوحة» و «جمعية التأهيل» توقعان مذكرة تفاهم
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
لقــدس  ا معــة  جا وقعــت 
التأهيل  وجمعيــة  المفتوحة 
المبني على المجتمع المحلي 
وسط الضفة، امس، مذكرة 
تفاهم، وذلك في مقر رئاسة 

الجامعة بمدينة رام اهللا.
وقــع المذكــرة عــن الجامعة 
رئيســها أ. د. يونــس عمرو، 
وعــن الجمعية مديرها العام 

د. عبد السميع الشيخ.
وتهــدف المذكــرة إلى توفير 
لطلبــة  الميدانــي  التدريــب 
الجامعة، ورفع الوعي لديهم 
حول قضايا اإلعاقة المتعددة، 
التخــرج  مشــاريع  لتوجيــه 
الخاصــة بهــم لخدمــة هذه 
الفئة، وكذلك إبراز دور ذوي 
اإلعاقــة فــي اإلعــالم التابع 
المفتوحة،  القــدس  لجامعة 
وعلى رأسه فضائية القدس 
التعليمية، وتوفير االستفادة 
من البحوث العلمية للجمعية، 
التدريســية  الهيئات  وتوجيه 
ودراســات  بحــوث  لعمــل 
متعلقــة بقضايا اإلعاقة في 

المجتمعات المحلية.
«جامعــة  إن  عمــرو  وقــال 
تعمــل  المفتوحــة  القــدس 
على توفيــر التعليم والحياة 
الكريمة لــذوي اإلعاقة، عبر 

توفير مختبــرات خاصة بهم 
وتوفير التعليم الجامعي لهم، 
وتعمــل أيضاً على رفع وعي 
المجتمع بحقوق األشــخاص 
ومعاملتهــم  اإلعاقــة،  ذوي 
بمســاواة في جميــع مناحي 
الحياة االجتماعية والسياسية 
التــي تعــود عليهــم وعلــى 

المجتمع بالفائدة».
وأكــد أن «اإلعاقــة ال تلغــي 
الطاقة وليست مبرراً لإلهمال 
مــن قبل المؤسســات، وإنما 

هــي معزز للنجــاح والتفوق 
والدعم».

وبيــن أن «جامعــة القــدس 
المفتوحة من أولى الجامعات 
التي اهتمت بــذوي اإلعاقة، 
ألخــرى  ا معــات  لجا ا وإن 
تســتعين بنــا فــي الطباعة 
 ، فيــن لمكفو با صــة  لخا ا
لــذوي  مســخرة  وجامعتنــا 
اإلعاقة، ونرحــب بأي تعاون 
مــن أجــل تقديــم الخدمــة 
لهذه الفئة من أبناء شــعبنا، 

التي يتجاوز حجمها (%5) من 
المجتمع الفلسطيني».

من جانبه، قال د. عبد السميع 
الشــيخ إن جمعيــة التأهيــل 
المبني على المجتمع المحلي 
هــي مؤسســة فلســطينية 
تعمل في محافظات رام اهللا 
والبيــرة، وأريحــا، والقدس، 
ضمــن  يضــاً  أ تعمــل  و
اســتراتيجية بعيــدة المــدى 
لتعزيز قطــاع التأهيل حتى 
تلبيــة  علــى  قــادراً  يكــون 

ذوي  األشــخاص  احتياجــات 
اإلعاقة لضمان وصولهم إلى 
حقوقهم المختلفة، ولتصبح 
المبنــي  التأهيــل  فلســفة 
على المجتمــع المحلي جزءاً 
والتشريعات  السياســات  من 

الوطنية.
وأضاف: «إن الجمعية تشارك 
المجتمــع المحلي فــي إدارة 
لضمــان   ، تيــاً ذا لتأهيــل  ا
األشــخاص  حيــاة  تحســين 
ن  وضمــا قــة  إلعا ا ذوي 
وصولهــم ومشــاركتهم في 
الحيــاة االجتماعية والثقافية 
والسياســية والتعليمية التي 
أقرهــا القانــون فــي دولــة 
فلسطين، إلدماج األشخاص 
مناحــي  فــي  اإلعاقــة  ذوي 
الحياة كافة، وضمان تيســير 
وصولهم إلى جميع الخدمات 

والفرص الحياتية بكرامة».
لمذكــرة  ا توقيــع  حضــر 
الجامعــة:  رئيــس  مســاعدا 
العامــة  العالقــات  لشــؤون 
والدولية واإلعالم د. م. عماد 
الهودلي، ولشــؤون المتابعة 
د. آالء الشخشير، ومدير فرع 
الجامعــة برام اهللا والبيرة د. 
حسين حمايل. ومن الجمعية 
حضــرت المشــرفة العامة أ. 

برالم ارفاعية.

تشكيل مجلس اتحاد طلبة جامعة 
فلسطين األهلية في بيت لحم بالتزكية

بيــت لحــم- الحياة الجديــدة- أعلنــت لجنة 
اإلشــراف على انتخابات مجلس اتحاد الطلبة 
فــي جامعة فلســطين األهلية في بيت لحم، 
أمس، توافــق الكتل الطالبيــة على مجلس 

اتحاد الطلبة للدورة الثامنة 2019 بالتزكية.
وقالــت اللجنــة: «اتفقــت الكتــل الطالبيــة 
المعتمــدة في الجامعة والتــي كان مقررا لها 
المشاركة في الدورة الثامنة النتخابات مجلس 
اتحــاد الطلبة المتمثلة بكتلة الشــهيد ياســر 
عرفات، وكتلة الشــهيد أبــو علي مصطفى، 
وكتلة بادر للتغيير، على تشكيل مجلس اتحاد 
الطلبة بالتوافق فيما بينها تحت عنوان (الكتل 
الطالبية لمنظمة التحرير في جامعة فلسطين 

األهلية لدورة المجلس الثامنة)».

وأضاف البيان «إن الكتــل اتفقت على توزيع 
مقاعــد المؤتمر العام البالــغ عددها 33 على 
النحو التالي: «22 مقعدا لكتلة الشــهيد ياسر 
عرفــات، 10 مقاعــد لكتلة الشــهيد أبو علي 

مصطفى، ومقعد لكتلة بادر للتغيير».
وأكــدت الكتــل أن منظمــة التحريــر الممثل 
الفلســطيني،  للشــعب  والوحيــد  الشــرعي 
مشــيرة إلى أنــه انطالقا من أهمية ترســيخ 
مبدأ الشــراكة الوطنية والنقابية على قاعدة 
وحدة الهدف واالنتماء لفلسطين أرضا وشعبا 
وقضيــة، وفــي ظــل الهجمة الشرســة على 
أبناء شعبنا العظيم نؤكد ضرورة االصطفاف 
وحماية القرار الوطني المستقل المستمد من 

رحم هموم شعبنا.

كشف مالبسات جريمة تهديد وتشهير عبر الفيس بوك

الشرطة تلقي القبض على 6 أشخاص مشتبه بهم بلعب القمار بنابلس
الجديدة-  الحيــاة  الخليل-  نابلس- 
القت الشــرطة، أمس، القبض على 
6 اشــخاص يشتبه بهم بلعب القمار 
داخــل احد المباني بشــارع ســفيان 

وسط نابلس.
وذكــر بيــان للشــرطة، ان شــرطة 
مكافحة المخدرات ومن خالل متابعتها 
أحد المشتبه بهم بترويج مواد مخدرة 
وصادر بحقه مذكرة القاء قبض من 
النيابة العامة بهذا الخصوص واثناء 
تتبعه دخل الى إحدى العمارات بشارع 
سفيان وتم القاء القبض عليه اثناء 
مالحقته ومعه خمســة اخــرون من 

ضمنهم اثنان صادر بحقهما مذكرات 
قضائية مختلفة وضبطت بحوزتهم 
نقود و ورق لعب واحجار نرد يشــتبه 
انها كانت تستخدم بلعب القمار داخل 
احدى العمارات بشارع سفيان وسط 

نابلس.
وأضاف البيان، ان الشــرطة باشــرت 
ســماع اقوال المشــتبه بهــم الذين 
اعترفــوا انهم كانوا يلعبــون القمار 
وان المضبوطات التي ضبطت معهم 
من أجل لعب القمار. وأكد البيان، أن 
الشرطة قامت بتوقيف المشتبه بهم  
لحين اســتكمال اإلجراءات القانونية 

بحقهم حسب االصول.
كما قامت الشرطة بكشف مالبسات 
جريمــة تهديد وتشــهير عبــر موقع 
الفيــس بــوك والتــي طالــت احدى 
السيدات وألقت القبض على الفاعل 

في الخليل  .
وذكــر بيان الشــرطـة، بأنــه وبناء 
علــى شــكوى تقدمــت بهــا احــدى 
السيدات لوحدة الجرائم االلكترونية 
بالمباحث العامة والتي مفادها قيام 
مجهول بتهديدها والتشهير بها عبر 
موقــع الفيس بوك بهدف النيل من 
سمعتها، على الفور باشرت الشرطة 

إجراءات البحث والتحري االلكتروني 
لكشف مالبســات الجريمة ومعرفة 

الفاعل.
وأضاف البيان، بأنه وبعد اســتكمال 
واألدلــة  المعلومــات  جمــع  عمليــة 
المتعلقــة بالجريمــة، تمكنت وحدة 
الجرائم االلكترونية من تحديد هوية 
الشخص المشتبه به بعملية التهديد 
والتشهير والقاء القبض عليه. وأكد 
البيان على توقيف المشــتبه به مدة 
24 ســاعة واحالتــه للنيابــة العامــة 
الستكمال اإلجراءات القانونية بحقه 

حسب األصول .

الخليل: اتفاقية إلنشاء كلية مهنية متخصصة 
رام اهللا- الحياة الجديدة- وقّع 
وزير التربية والتعليم العالي 
د. صبــري صيــدم، أمــس، 
ورجــل األعمال الحــاج زياد 
الحداد اتفاقية لتشييد كلية 
مهنيــة حكومية متخصصة 
في محافظــة الخليل، وهي 
علــى  نوعهــا  مــن  األولــى 
مســتوى فلســطين؛ كونها 
تختلــف عــن ســابقاتها من 
الكليــات؛ الرتباطها بمســار 
الكفاءة المهنية الذي ســبق 
ألجلــه  الــوزارة  ألغــت  وأن 
العامــة  الثانويــة  امتحــان 
واستعاضت  المهنية  للفروع 
فــق  و لتقييــم  با عنــه 
مشــاريع متخصصة، وعليه 
بالطلبة  االلتحــاق  ينحصــر 
المســار  الراغبين في  غيــر 
كما  التقليــدي،  األكاديمــي 
تخصصات  الكلية  ســتطرح 
مهنيــة متخصصــة ضمــن 

حاجة السوق الفلسطينية. 
التوقيــع؛  مراســم  وحضــر 
بصــري  د.  الــوزارة  وكيــل 
المســاعد  والوكيل  صالــح، 
للشــؤون الماليــة واإلدارية 
فواز  م.  واللــوازم  واألبنيــة 

المســاعد  والوكيل  مجاهد، 
لشــؤون التعليــم العالي د. 
إيهاب القبج، ورئيس الهيئة 
والجودة  لالعتمــاد  الوطنية 
في مؤسسات التعليم العالي 
د. وليــد صويلح، ومدير عام 
التعليــم المهني والتقني م. 
وســام نخلة، ومديــر تربية 
الجمــل،  عاطــف  الخليــل 
ومحامي عائلة الحداد وسيم 

مسودة. 
وفي هذا السياق، أكد صيدم 

االتفاقيــة  هــذه  إبــرام  أن 
يشــكل حدثــاً نوعيــاً علــى 
المهنــي  التعليــم  مســتوى 
تعكــس  كونهــا  والتقنــي؛ 
وشــراكة  الــوزارة  اهتمــام 
وحرصه  المحلــي  المجتمــع 
الدائــم علــى دعم مســيرة 
والتقني،  المهنــي  التعليــم 
المقومــات  كافــة  وتوفيــر 
التــي مــن شــأنها النهوض 
بواقع التخصصــات المهنية 
والتقنيــة وبما ينســجم مع 

الخطــوات التطويريــة التي 
هذا  فــي  الــوزارة  تقودهــا 
المجال، الفتاً إلى أن الوزارة 
ستنســب لمجلــس الــوزراء 
القــادم الطلب إلنشــاء هذه 

الكلية حسب األصول.
وأعــرب الوزيــر عن شــكره 
األســرة  باســم  وامتنانــه 
التربوية لرجل األعمال الحداد 
وعائلته على التبرع السخي 
إلنشاء هذه الكلية، داعياً إلى 
تعميم مثل هــذه المبادرات 

والنماذج المشرفة وتسليط 
الضوء عليها؛ بغية توســيع 
دائــرة تشــييد المؤسســات 
؛  لمهنيــة ا لتعليميــة  ا
صلبــة  ركيــزة  باعتبارهــا 
في تدعيــم ركائــز التنمية 
الوطنيــة وخدمــة االقتصاد 
الفلسطيني، وتوفير فرص 
عمل مســتقبلية للخريجين 

والشباب. 
بــدوره، أشــار الحــداد إلــى 
إنشــاء هــذه الكليــة وفــي 
محافظة الخليل، يؤكد على 
الحاجــة الماســة لمثل هذه 
المؤسســات النوعيــة؛ التي 
تعــد مطلبــاً مهمــاً لتحقيق 
ومــن  المنشــودة،  الغايــات 
أبرزهــا حاجة ســوق العمل 
مهنيين  إلــى  الفلســطينية 
مهــرة يمتلكــون الكفايــات 
الالزمة لهذه الســوق، مثمناً 
الجهود التي تقوم بها وزارة 
للنهوض  وقيادتهــا  التربية 
بواقع قطاع التعليم المهني 
والتقني، وتركيزها على هذا 
ضمن  االستراتيجي  القطاع 
ورؤى  وخطــوات  منهجيــات 

واضحة ومدروسة. 

انطالق اعمال المؤتمر 
الوطني للتطوع الصحي في الخليل

الخليــل- الحيــاة الجديدة- انطلقــت اعمال 
المؤتمر الوطني للتطوع الصحي في محافظة 
الخليــل لمناســبة اليــوم العالمــي للصحــة، 
امــس، برعاية محافظ الخليــل اللواء جبرين 
البكــري ووزير الصحة، وبمشــاركة واســعة 
مــن القطاعــات الصحية ومتطوعــي العمل 
الصحــي ووحــدة التطوع الصحي فــي وزارة 
الصحة الفلســطينية وبالتعــاون ورعاية من 
لجنة اعمار الخليل وبلدية الخليل واقليم فتح 
وسط الخليل ومنطقة البلدة القديمة ومديرية 
االوقاف وشركة الجبريني وغرفة تجارة الخليل 
وشركة الجنيدي ونقابة االطباء والهالل االحمر 
الفلسطيني وشركة رويال الصناعية التجارية 
ومؤسسات طبية اجنبية والعديد من مؤسسات 

محافظة الخليل.
وانطلقــت اعمــال المؤتمر في قاعة الســنية 
التابعة لمكتب المحافظة في البلدة القديمة، 
وتستمر اعمال المؤتمر على مدار اربعة ايام 
يتخللها العديد من االنشطة والفعاليات الطبية 
والترفيهيــة والرياضية، بالتنســيق والتعاون 

مــع مديرية التربيــة والتعليم والمؤسســات 
ذات العالقــة وتــم خالل االفتتــاح تكريم كل 
المؤسســات والشــخصيات التي ساهمت في 

انجاح هذا الحدث الكبير والرائع.
وأكد مســاعد المحافظ د.رفيــق الجعبري ان 
المؤتمر يعتبر نقلة نوعية وحيوية خصوصا 
انه يقــام في البلدة القديمــة القلب النابض 
المواطنيــن  صمــود  دعــم  وان  للمحافظــة 
والتصــدي لهجمات االحتالل التهويدية يحتاج 
مثل هذه المؤتمرات التي تخدم المواطن على 
كافة المســتويات وتنشــط الحركة التجارية 
والســياحية في البلدة، موجها الشــكر لكافة 
المؤسسات والشخصيات والمتطوعين الذين 

ساهموا في اقامة وانجاح هذه المؤتمر.
وســيتم اختتــام هــذه الفعاليــات بتنظيــم 
ماراثون رياضي يجوب شوارع مدينة الخليل 
باتجاه البلدة القديمة بمشــاركة واســعة من 
المواطنين ليكون ختام مميز لسلسة نشاطات 
متنوعة سوف يشملها المؤتمر على مدار االيام 

االربعة.

قلقيلية: ورشة حول تعزيز الوعي للمواطنين 
حول ديوان الرقابة المالية واالدارية

قلقيليــة- الحيــاة الجديدة- نظمــت بلدية 
قلقيليــة بالتعاون مع ديــوان الرقابة المالية 
واالداريةن امس، ورشــة بعنوان نشر الوعي 
للمواطنيــن حول عمــل الديــوان واثره على 
احــداث فارق في حيــاة المواطنيــن بحضور 
ممثلي المؤسسات الرسمية واالهلية والخاصة 

في المدينة.
وتحدث رئيــس وحدة التخطيــط والتطوير 
في ديــوان الرقابة يوســف حنتش عن دور 
الديــوان ومهامــه وصالحياته، مســتعرضاً 

عمل الديوان في إصدار تقارير األداء تحقيقاً 
لرؤيتــه المتمثلة في إحــداث فارق في حياة 

المواطنين.
وقدمت عهد ابو عمشــة من وحــدة العالقات 
العامــة في الديوان نبذة عــن ديوان الرقابة، 
مشــيرة الى عضويتــة في المنظمــات العليا 
وعالقته المحلية والدولية وكيفية التواصل مع 

الديوان من خالل الوسائل المختلفة 
وثمن الحضور جهــود بلدية قلقيلية وديوان 
الرقابة في تنفيذ ورشة العمل الهامة والهادفة

ماليزيا: أبو علي يستقبل المشاركين
في المعرض الدولي للمنتجات الحالل 

كوااللمبور- الحياة الجديدة-  استقبل السفير 
وليــد أبــو علي، ســفير دولة فلســطين لدى 
ماليزيــا، وفــداً من رجــال وســيدات األعمال 
الفلســطينيين المشــاركين فــي المعــرض 
الدولي للمنتجات الحالل 2019، والمزمع عقده 
في مدينة المعارض في العاصمة كوااللمبور 
في الفترة من 03-06 أبريل / نيسان 2019، 
وذلك في مقر إقامته في العاصمة كوااللمبور. 
ورافق الوفد المشارك كالً من السيد مساهيرو 
ماتسوي، مدير قسم التعاون اإلقتصادي في 
الممثلية اليابانية في رام اهللا، والسيد توشيا 
آبي، رئيس مكتب جايكا في رام اهللا، وحضر 

حفل اإلســتقبال  ممثلين عن وزارة الخارجية 
الماليزية، ونائب الرئيــس التنفيذي للوكالة 
الحكومية لتطوير التجارة الخارجية الماليزية 
MATRADE، كما حضر الحفل سفير اليابان 
لــدى ماليزيــا وممثلين عن مكتــب جايكا في 
ماليزيا، وعــدداً من رجال األعمال الماليزيين 
البارزيــن، حيث تخلل حفل اإلســتقبال غداء 
عمل ضم جميع الحاضرين. وأكد ابو على أنها 
فرصة طيبة لترويج المنتجات الفلســطينية 
التــي تضاهي بجودتهــا العاليــة و المتميزة 
العديد من المنتجــات العالمية، متمنياً للوفد 

الفلسطيني مشاركة ناجحة  وفاعلة.

جامعة فلسطين األهلية تنظم ندوة شعرية 
بيت لحم - نظم قسم اللغة العربية في جامعة فلسطين األهلية، أمس، 
ندوة شعرية من نتاج طلبة الجامعة في المسرح الداخلي بحضور رئيس 
قسم اللغة العربية د. محمد الديك واعضاء من الهيئة األكاديمية والطلبة. 
واكد د. الديك ان الندوة فرصة للطلبة للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم 
امام زمالئهم في الجامعة واهاليهم، وشدد على ان القسم يعمل جاهداً 
لدعــم الطلبة وتنميــة مواهبهم في الشــعر وتحفيزهم وتشــجيعهم 
لالستمرار بها في المستقبل. وعرض عدد من طلبة الجامعة مواهبهم 
في الشعر فيما قدم د. زهير جمجوم ود. محمد الديك مالحظاتهما حول 

ما قدمه الطلبة بهدف تطوير موهبتهم وصقلها بطريقة مناسبة.

االحتفال اليوم بذكرى اإلسراء والمعراج 
في الحرم اإلبراهيمي الشريف

الخليل - الحياة الجديدة - فوزي الشــويكي -قــررت االدارة العامة ألوقاف 
الخليل اقامة احتفالها المركزي لمناسبة ذكرى االسراء والمعراج الذي يصادف 
اليوم بعد صالة الظهر مباشرة في الحرم االبراهيمي الشريف بالخليل. وقال 
جمال ابو عرام مدير اوقاف الخليل بان االدارة قد اعدت البرامج الخاصة لهذا 
االحتفال الديني واكد بان ابواب الحرم االبراهيمي بجميع اروقته ومساحاته 
مفتوحــة طيلة اليوم امام المصلين كما ناشــد كافــة المواطنين من جميع 
انحاء المحافظة وخارجها بالزحف الى الحرم لحضور هذا االحتفال والصالة 

فيه وزيارة اضرحة االنبياء الكرام وتالوة الفاتحة على ارواحهم الطاهرة.

تكريم المتفوقين والمتميزين 
في مدرسة ذكور قلقيلية األساسية 

قلقيليــة- الحياة الجديدة- 
نظمت مدرسة ذكور قلقيلية 
األساســية األولــى « وكالة 
والبرلمان  الدوليــة»  الغوث 
المدرســة  فــي  الطالبــي 
للطلبــة  تكريميــاً  احتفــاالً 
والمتميزيــن،  المتفوقيــن 
امــس، شــارك فيــه نائــب 
المحافظ العميد حســام أبو 
حمــدة، ونائب رئيس بلدية 
 ، الهاشم  د.باســم  قلقيلية 
ومنى عفانة ممثلة التربية 
عــن  وممثلــون  والتعليــم، 
األجهزة األمنية والمؤسسات 
ومدير  والشعبية،  الرسمية 
المدرسة عبد الكريم شتيوي 
وأعضاء الهيئة التدريســية 

وأولياء أمور الطالب.
وعبــر نائــب المحافظ عن 
واعتــزازه بالطلبــة  فخــره 
«ان  وقــال  وتميزهــم، 
ان  ا  عو ســتطا ا لطلبــة  ا

عــن  ويعبــروا  يجســدوا 
الحلم الوطنــي في الحرية 
راية  وحمــل  واالســتقالل، 
شــاكرا  واالبداع «،  التميــز 
وطالبهــا  المدرســة  إدارة 
وهيئتها التدريسية على ما 
بذلوه من جهد وإبداعٍ تجلى 
من خالل الحفل، واشار الى 
التحديات التي تواجه شعبنا 
ومحاوالت النيل من ثوابته 
صمــود  مؤكــدا  وحقوقــه، 
شــعبنا وانتصــاره واقامــة 
دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
المدرســة  مديــر  ورحــب 
بتميــز  واشــاد  بالحضــور 
مؤكــدا  الطلبــة،  وابــداع 
فــي  العلــم  اهميــة  علــى 
بنــاء الحضــارات ونهــوض 
المجتمعات، شاكرا الداعمين 
للعمليــة التربوية، مشــيدا 

بدور الهيئة التدريسية. 

وعبرت عفانة عن اعتزازها 
قهــم  تفو و لطلبــة  با
وإبداعهم، مؤكدة أن الشعب 
أن  يمكــن  ال  الفلســطيني 
المبدعــون  وفيــه  يهــزم 
الحريصــون على قضيتهم 
جهــود  مثمنــة  وتراثهــم، 
الهيئة التدريسية واألهالي. 
وفي كلمة المتفوقين شكر 
الطالبان مصطفى ابو لبدة 
وعالء زماري كل من ساهم 
في إنجاح الحفل، مشيدين 
بجهود المدرسة إدارة وهيئة 
مؤكديــن على  تدريســية، 
دور األهالي الداعم للطلبة 

وتفوقهم.
وتخلل االحتفال العديد من 
والتراثية  الفنيــة  الفقــرات 
قدمها طلبة المدرسة، وتم 
والداعمين  الرعــاة  تكريــم 
قيــن  لمتفو ا لطلبــة  ا و

والمتميزين.

 اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا 
تشارك محافظة الخليل في حملة «تراحموا»

أكــدت اللجنة  الخليل- وفا- 
لفلســطينية  ا ســية  لسيا ا
فــي أوروبا، مشــاركتها في 
حملة «تراحموا» التي تهدف 
إلــى توفيــر 1000 كرســي 
كهربائي لــذوي االحتياجات 
الخاصة في محافظة الخليل، 
للبرقيــة  اســتجابة  وذلــك 
التــي وجهها المحافظ اللواء 
جبرين البكــري، إلى اللجنة 
السياســية الفلسطينية في 

أوروبا.
وأشار رئيس اللجنة أبو كريم 
فرهــود، في اتصال هاتفي 
باللواء البكري، إلى أن اللجنة 
فعلت خطواتها الهادفة إلى 
إنجاح هــذه الحملة الوطنية 

اإلنســانية، مخصصة لذلك 
قســطا وافرا مــن إمكاناتها 
صعيــد.  مــن  أكثــر  علــى 
بدوره أشــاد اللــواء البكري 
بالــدور الوطنــي المشــهود 
اللجنــة  بــه  تقــوم  الــذي 
السياســية الفلسطينية في 
أوروبا، بخاصة في الجوانب 
الوطــن  داخــل  اإلنســانية 

وخارجه.
من جهتها أشــارت منســقة 
الحملــة إيمان أبــو عريش، 
إلــى أن حملــة «تراحمــوا» 
محافظــة  أطلقتهــا  التــي 
الخليــل منــذ أشــهر قليلة، 
مــن  تبرعــات  اســتقطبت 
القطاعات األهلية والخاصة 

والحكومية تمكنت من توفير 
تكلفة 383 كرسيا كهربائيا، 
المحافظــة  أن  إلــى  الفتــة 
جاهزة الســتقبال التبرعات 
بالطريقــة التــي يرغب بها 
المتبــرع، ســواء بالتحويــل 
إلى الحساب البنكي الخاص 
إلــى  التحويــل  أو  بالحملــة 
الخــاص  البنكــي  الحســاب 
بالمصنع المورد للكراســي، 
على أن يتوج استكمال هذه 
الحملة اإلنســانية بمهرجان 
توزيع  يشــهد  حاشد  وطني 
الكراســي الكهربائيــة على 
محتاجيهــا الذيــن ســتقوم 
متخصصــة  طبيــة  لجنــة 

باختيارهم.


