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 تحت رعاية الرئيس محمود عباس

«القدس المفتوحة» تطلق فعاليات كرنفال أريحا األول للسياحة والتسوق بالتعاون مع عدة مؤسسات

جانب من الفعاليات.                                (وفا)

*عريقــات: أريحا ســتمتلك اقتصاداً خالل ســنوات قوامــه مليار دوالر
*إســرائيل رفضــت طلبــا فلســطينيا إلقامــة مطــار علــى شــواطئ البحــر الميــت

أريحــا- الحياة الجديدة- تحت رعايــة الرئيس محمود عباس، 
أطلقــت جامعة القدس المفتوحة امس فعاليات كرنفال أريحا 
األول للسياحة والتسوق الذي يستمر لثالثة أيام، بالشراكة مع 
محافظة أريحــا واألغوار وبلدية أريحا وغرفة وتجارة وصناعة 
أريحــا وجامعــة القدس والمشــروع اإلنشــائي العربــي وعدة 
مؤسســات أخرى، وبتنظيم من شــركة «ماركــوم»، وبحضور 
شخصيات من أعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية والمجلس 

الثوري وممثلي القطاع الخاص.
وألقى كلمة الرئيس محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية عضــو اللجنة المركزية لحركة 
فتح الدكتور صائب عريقات، توجه فيها بالشكر واالمتنان باسم 
الرئيس عباس لكل من ســاهم في إنجاز هذا الكرنفال الذي 
يهــدف إلى أن يقــول للعالم من أقدم المدن مبنى وحضارة أن 

شعبنا مصمم على تحقيق حلمه الوطني.
وأضــاف «التاريخ شــاهد وهذه المدينة شــاهدة على أن كثيراً 
مــن الغزاة مــروا على هــذه األرض ولكنهم زالــوا، واالحتالل 

اإلسرائيلي سيكون مصيره كباقي الغزاة».
وأضاف «يعتقدون في البيت األبيض أنهم من خالل ممارســة 
االبتــزاز ومحاولة فرض الصفقات بأنهم ســيصفون القضية 
الفلســطينية، ولكن الرئيس محمود عباس قال (ال) ليس من 
منطلق الشــعوذة السياسية والعبثية ولكن استناداً لقوة الحق 
والعدالــة وإدراكاً منه أن الســالم واألمــان ال يتأتيان من خالل 
المستوطنات والقتل واالعتقال وإنما من خالل سند واحد أساسه 
إنهاء االحتالل وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وفق قرارات 

الشرعية الدولية.
ولفت إلى أن الواليات المتحدة قطعت العام الماضي مساعدات 
عــن الشــعب الفلســطيني قيمتهــا (848) مليــون دوالر، لكن 
الفلسطينيين يعملون على تعزيز اقتصادهم متحدين الصعاب، 
مشيراً إلى أن مدينة أريحا سيمكنها خالل سنوات قليلة من بناء 

اقتصاد قوامه مليار دوالر.
 وأضــاف «لدينــا حاليــاً فــي أريحــا (350) ألــف شــجرة نخيل 
ستتضاعف خالل سنوات قليلة إلى (700) الف شجرة وهي ثروة 

اقتصادية زراعية».
وقال «محافظة اريحا واألغوار تفتح بكل مكوناتها ذراعها لكم»، 
موجهاً دعوة للقطاع الخاص لتعزيز استثماراته في المحافظة.

وأشار د. عريقات إلى أن السلطة الوطنية تمتلك نحو (37) كيلو 
متراً مربعاً على شواطئ البحر الميت، والرئيس محمود عباس 
يحلم بإقامة مطار دولي عليها يمكن السياح من الوصول إلى 

عدة أماكن سياحية خالل دقائق. 
وأضاف «إلقامة هذا المطار طالبنا الجانب اإلسرائيلي بتزويدنا 
بمساحة إضافية تصل إلى (5) كيلو مترات على شواطئ البحر 
الميــت لكنهم رفضوا ألنهم يريدون االســتمرار في ممارســة 
الخنق االقتصادي واالحتالل والسعي لفصل غزة عن الضفة».

ووجه رســالة إلى حركة حماس، داعيــاً إياها لتفويت الفرصة 
على أعداء الشعب الفلسطيني من خالل االحتكام إلى صناديق 
االقتراع، قائالً إنهم يخططون لالعتراف بدولة في غزة قريباً، 
لكن ال دولة فلسطينية بال غزة، وال دولة في غزة دون الضفة.

وألقــى األســتاذ الدكتور يونس عمرو رئيــس جامعة القدس 
المفتوحة كلمة قال فيها إن الجامعة تعتز بالمشاركة في هذا 
الكرنفــال الذي يعد تظاهــرة وطنية تحتضنها أريحا في ظل 

أيام عصاب يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأضاف «يتكالبون على شعبنا الذي يقف اليوم بقيادة الرئيس 
محمــود عباس فــي مواجهة الطغــاة، الطاغــي األكبر ترامب 

والطاغي األصغر نتنياهو».
وأضاف «نحن ساللة الجبارين وأمامنا كل ما يعمل وال تمتحنونا 
أكثر، فشعبنا يقاوم في كل الساحات ولن نألو جهداً في تقديم 
الغالي والنفيس من أجل المشــروع الوطني». وتابع» ســر يا 
أبا مازن رغم كل أولئك الذين يســاومون على الوطن والدين 

بالمال».
ووجه الشكر باسم جامعة «القدس المفتوحة» بأطيافها كافة 
والتي تنتشر من رفح جنوباً إلى جنين شماالً، مستعرضاً مسيرة 

الجامعة ونشأتها.
وأضــاف» اليوم نحــن ماضون فــي تحقيق مزيد مــن النجاح 
ومستمرون إلى أن نبلغ كل مرحلة عظيمة»، مشيراً أن الجامعة 
حققــت الكثير من اإلنجازات من بينهــا حصول المعلمة حنان 
الحروب خريجة الجامعة على جائزة أفضل معلم في العالم. 

وألقــى رئيس اللجة العليــا للكرنفال عطوفــة محافظ أريحا 
واألغــوار جهــاد أبو العســل كلمة ترحيبية، وجه فيها الشــكر 

للرئيس محمود عباس لرعايته هذا الكرنفال. 

ووجه التحية لكل من ســاهم في إنجاح الكرنفال، معتبراً إياه 
حدثاً وطنياً كبيراً تحتضنه أريحا، مبيناً أن الكرنفال يسعى إلى 
تحقيق عدة أهداف على الصعد االقتصادية والوطنية والتنموية 
والتربويــة مــن خالل تنظيم معرض إلبــراز أهمية المنتجات 

الزراعية الفلسطينية وضرورة دعمها.
وأكد أن المنتج الوطني قادر على منافسة المنتجات اإلسرائيلية، 
مشيراً إلى أهمية تنشيط القطاع السياحي في المحافظة التي 

تعد عامالً جاذباً للسياحة الداخلية والخارجية.
وتحدث رئيس بلدية أريحا السيد سالم غروف قائالً إنه لشرف 
عظيم أن تحتضن أريحا هذه الكوكبة من المناضلين والشرفاء 

الذين سعوا ليل نهار لخدمة الوطن.
وأضاف» نحن نجســد اليوم الحضارة والعزة في مدينة القمر 

بوابة فلسطين الشرقية».
وأشــار إلــى أهمية هــذا الكرنفال مــن الناحيتين السياســية 
واالقتصادية، الفتاً إلى أنه يأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها 
القضية الفلسطينية ورغم ذلك أصرت اللجنة العليا للكرنفال 
تنظيمه لبعث رسالة إلى العالم مفادها أن الشعب الفلسطيني 
محب للحياة، معرباً عن امله أن يتحول هذا الكرنفال في العام 

المقبل كرنفاالً دولياً. 
وتحدث رئيس الغرفة التجارية لغرفة وصناعة أريحا واألغوار 
تيســير حميدة، مرحباً بــكل الضيوف، قائــالً إن بوابة الوطن 
الشــرقية تفتح ذراعيها لكل الفلســطينيين من خالل تنظيم 

كرنفــال يهــدف إلى تســليط الضوء على المنتجــات الوطنية 
وبخاصة الزراعية والغذائية.

ورحب بقرار الحكومة إلعطاء المنتج الوطني أفضلية بخصم 
ضريبي نســبته %15 في العطاءات الحكومية، مطالبا بتوفير 
الدعم للقطاع الخاص، مشــيراً إلى أن الشــراكة المتينة بين 
القطاعيــن العام والخاص من شــأنها أن تســهم في تحقيق 

التنمية في فلسطين. 
مــن جهته، أوضح د. كمال ســالمة مدير فــرع جامعة القدس 
المفتوحة بأريحا مدير الكرنفال أن الكرنفال يعد حدثاً وطنياً 
واقتصادياً مهماً تحتضنه مدية أريحا إذ يتضمن إقامة معرض 
يقام على أرض المشــروع اإلنشائي العربي لعرض المنتجات 
الزراعيــة في محافظة أريحا واألغوار باإلضافة إلى الصناعات 
الوطنيــة، مشــيراً إلــى أن نحو (50) شــركة ســتقوم بعرض 

منتجتها للمتسوقين.
كما تضمن الكرنفال مســيرة تخللها عرض مجســمات تمثل 
صناعــات غذائية ومنتجات تراثيــة وخيمة بدوية تمثل معاناة 
الالجئين، كما أقيمت عروض تراثية وكشــفية وفنية وتنظيم 
ماراثون واستعراض للدراجات الهوائية، باإلضافة إلى عروض 

ترفيهية خاصة باألطفال.
وكان الحفل انطلق بعزف النشيط الوطني الفلسطيني وتالوة 
الفاتحة على أرواح شــهداء شعبنا. وتولى عرافة حفل إطالق 

الكرنفال أ.فتحي براهمة وأ. وعوني شتيوي.

 انتخاب الدكتور أشرف الددا رئيساً للجمعية العربية لتطابق األنسجة 
غــزة- الحيــاة الجديــدة- 
اعلنــت الخميــس الماضي 
نتائــج انتخابــات الجمعية 
تطابــق  لعلــم  العربيــة 
األنسجة ARSHI ، وحسب 
النتائــج فقــد تــم انتخاب 
الطبيب األلماني الجنســية 
الفلسطيني األصل والهوية 
الدكتور أشرف الددا رئيساً 

للجمعية.
 وســيتولى الدكتور أشرف 
الــددا مهامه لمدة ســنتين 
منها سنة كرئيس منتخب 
في البورد وســنة كرئيس 
تنفيــذي فعلي لحين إجراء 
االنتخابات القادمة للعامين 
القادميــن كما هــي العاده 
في كل دوره انتخابيه. ويعد 
الجديد  المنتخــب  الرئيس 
لهذه الدورة الدكتور اشرف 
الددا خبير دولي واستشاري 
فــي علم الباثولوجيا وطب 
الــدم  ونقــل  المختبــرات 

والنخاع العظمي.
الــددا  الدكتــور   وينحــدر 

الــي عائلــه من بلــدة بني 
ســهيال فــي محافظة خان 
يونــس بقطــاع غــزة في 
دولــة فلســطين المحتلــة 
وهو مدير ســابق لقســم 
بــق  تطا و م  لــد ا نقــل 
األنســجة في المستشفى 
فــي  الشــهير  الجامعــي 
مدينة رينزبورج األلمانية 
وحالياً مدير قســم تطابق 
األنســجة في مستشــفى 
الملــك فيصل التخصصي 
في جدة المملكــة العربية 
الســعودية وحصل مؤخراً 
على لقب مدير دولي معتمد 
بصالحيــات واســعة مــن 
الجمعية األميركية لتطابق 
األنســجة ASHI، وبجانــب 
إنجازاتــه العلميــة ينخرط 
فــي العمل التطوعي ايضاً 
ويشــغل في هــذا المجال 
عدة مهام منها رئيس تجمع 
األطباء الفلســطينيين في 

ألمانيا. 
والتحــق الــددا منــذ بضع 

ســنوات بالجمعية العربية 
لتطابــق األنســجة وأصبح 
لمجلتهــا  التحريــر  مديــر 
الدوريــة والــذي ابلي بالء 
حســنا خالل إدارته المجلة 
والتي تلقى قبوالً وانتشاراً 

واسعاً على الصعيد المحلي 
والدولي. 

 ARSHI وتعتبــر جمعية الـ
المرموقة مؤسسة مركزية 
لجميع دول الشرق الوسط 
 M E N A ل  ا منطقــة  و

ومقرها الرئيسي في دبي 
وأعضائها ينتمــون لجميع 
األوســط  الشــرق  دول 
وشــمال افريقيــا والكثيــر 
من علماء المهجر من أوروبا 

وأميركيا. 

 اليابان تعلن عن مساهمة جديدة لألونروا في لبنان
بيروت- وفا- أعلنت ســفارة اليابان لدى لبنان خالل احتفال 
أقامتــه مع وكالــة االمم المتحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئين 
الفلســطينيين (األونروا)، في بيروت، عن مســاهمة بقيمة 
6.08 مليون دوالر أميركي من حكومة اليابان لنداء الطوارئ 

وميزانية البرامج للعام 2019 في لبنان.
وجاء االحتفال للتنويه أيضاً بمســاهمة اليابان بقيمة ثالثة 
ماليين دوالر أميركي التي كانت قد قدمتها اســتجابة لنداء 
الطوارئ واعادة تأهيل المســاكن في حي الطيرة في مخيم 

عين الحلوة عقب أحداث 2017.
وأعلن ســفير اليابان في لبنان ماتاهيرو ياماغوشي ومدير 
عام األونروا في لبنان كالوديو كوردوني عن اتفاقية التمويل 
الجديدة لنداء الطوارئ وميزانية البرامج للعام 2019 بحضور 
ســفير دولة فلسطين في لبنان أشــرف دبور، الذي كان قد 
طالب سفير اليابان بزيادة دعم بالده لتخفيف معاناة الالجئين 

الفلسطينيين في لبنان.
وقال الســفير ياماغوشي:»أنا متأكد من أن المنحة الجديدة 
البالغة 6 ماليين دوالر ســتدعم جهــود األونروا في تخفيف 

عبء المجتمعات الفلسطينية في لبنان.»
وأضاف: «لألسف، على الرغم من حسن ضيافة اللبنانيين، ما 
زال الشعب الفلسطيني يعاني من القيود القانونية التي تحد 

من حقوقه. لذلك، ســتظل اليابان حريصة على دعم شعب 
فلسطين وباألخص الجيل الفلسطيني الناشىء، للحصول 

على الخدمات االساسية وتمكينه من تحقيق طموحاته.»
بدوره شــكر الســفير دبور باســم الرئيس محمــود عباس 
والشــعب الفلسطيني، الشــعب والحكومة اليابانية على ما 
قدمــوه وما يقدمونه دائماً ومســاهماتهم في التخفيف من 
معانــاة أهلنا الالجئين في لبنان الذين هجروا الى هذا البلد 
الشــقيق قسرا على أيدي العصابات الصهيونية التي سلبت 

أرضهم وفرضت عليهم هذا الواقع المرير.
وقــال دبور «إننا نتطلع إلى العالم أجمع بأن يســاهم أيضاً 
في دعم الحقوق الوطنية للشــعب الفلســطيني في إقامة 
دولتــه المســتقلة على أرضه فلســطين بعاصمتها القدس 
وعــودة الالجئين الى ديارهم وحق تقرير المصير لشــعبنا 

الفلسطيني.»
واضاف: «أود أن شكر حكومة اليابان التي استجابت وبسرعة 
للنداء الذي وجهناه لها من أجل التخفيف من معاناة اهلنا في 
حــي الطيرة. وتعتبر هذه االســتجابة نموذجاً يحتذى به في 
تلبية نداء اإلنسانية الدائم وعامالً مهما يساهم في التخفيف 
من معاناة شــعبنا الالجئ في لبنان والالجئين النازحين من 

سوريا.»

وأكــد أن مــا تقــوم بــه «االونــروا» ال يدعم فقط الشــعب 
الفلســطيني فــي تحســين ظروفــه المعيشــية والحياتية 
والتخفيف من معاناته ومن حياة البؤس التي يعيشها، وإنما 
تدعــم كذلك حقه فــي عودته إلى وطنــه وحقه في تقرير 

مصيره وهذا نقدره عالياً ويقدره شعبنا الفلسطيني.
وختم السفير دبور «شكرا لليابان ولألونروا وللعالم الحر الذي 
يقف الى جانب حق شعبنا في كافة المجاالت والتي تساهم 
فــي تحقيــق أمانيه بتقرير مصيــره، وإن شــاء اهللا نلتقي 
جميعاً على ارض فلســطين المحررة وعلى أرض العاصمة 
الفلســطينية القدس المحررة بدعمكم وبدعم األحرار في 

هذا العالم وبدعم المحبين للسالم في هذا العالم.»
من جهته أعرب كوردوني عن امتنانه لهذا الدعم المستمر من 
حكومة اليابان لألونروا ولالجئي فلسطين على مر السنين، 
معتبراً ان هذه المســاهمات التي تقدمها اليابان ستســاهم 
في ضمان استمرار الوكالة في تقديم المساعدة الضرورية 
للحاالت الصحية وللبنى التحتية لالجئين الفلسطينيين األكثر 
حاجة في لبنان، معتبراً ان دعم اليابان لألونروا سمح لالجئين 

يرة بالعيش في ظروف كريمة». المتضررين في حي الطّ
بدوره ثمن رئيس لجنة حي الطيرة ناصر عبد الغني، الجهد 
المقدر للســفير دبور في تأمين المســاعدة والهبة اليابانية 

وجهوده المســتمرة في التخفيف من معاناة ابناء شعبنا في 
لبنــان ووفائه بالوعد الذي قطعه الهالي حي الطيرة بإعادة 

تأهيله.
وســتمكن المســاهمة اليابانية الوكالة من تلبية احتياجات 
الصحة البيئية واالستشــفاء لالجئين لعام 2019. وستكمل 
الوكالــة مــن خــالل النــداء الطــارئ فــي دعــم االحتياجات 
الضرورية للمياه والصرف الصحي، فضالً عن إدارة النفايات 

الصلبة، والرعاية الصحية.
وكانــت اليابــان قد وقعت مــع االونروا في تشــرين الثاني/

نوفمبر2017، وبالتعاون الوثيق مع ســفارة فلســطين في 
لبنــان، اتفاقيــة تمويل بقيمة ثالثة مالييــن دوالر أميركي 
لالستجابة االنسانية للوكالة في مخيم عين الحلوة، وسمحت 
هذه المســاهمة لألونروا بتأهيل 974 مســكناً تدمر نتيجة 
االشــتباكات باإلضافة الى تأهيل أربعة مبان مجتمعية منها 
مســجدين، وجرى تنفيذ األعمال بالتنســيق والشــراكة مع 

جمعية نبع التي تولت اعادة تأهيل 761 مسكناً.
وكجزء من جهد أوســع الى جانــب ما قدمه االتحاد األوروبي 
لالســتجابة لالحتياجات العاجلة للعائــالت المتضررة نتيجة 
االحداث، شــمل دعم اليابان أيضا تقديم مساعدات نقدية 

طارئة للسكن والغذاء لحوالي 140 عائلة.

 اتحاد المدربين العرب يعلن
 القدس عاصمة التدريب االحترافي

عمان- وفــا- أعلــن اتحــاد المدربين 
التدريــب  عاصمــة  العرب، القــدس 
أهميــة  علــى  للتأكيــد  االحترافــي، 
القدس وقدسيتها رغم كل المحاوالت 
اإلسرائيلية الستهدافها وتغيير طابعها 

العربي واإلسالمي.
وأكدت جمعية المدربين الفلسطينيين 
في بيــان لها امس الجمعة، أن رئيس 
االتحاد الدكتــور يونس خطايبة أعلن 
القــدس عاصمة التدريــب االحترافي 
خالل المؤتمر العربي السابع للجمعية 
العموميــة لالتحــاد، والمؤتمــر الثالث 
عشر للموارد البشرية والتدريب الذي 
عقــد فــي العاصمــة األردنيــة عمان 
بحضــور ممثلــي االتحــاد فــي الدول 

العربية بما فيها فلسطين.
وأوضــح البيان، أن فلســطين حصلت 
على المركز األول فــي جائزة المدرب 
العربي المتميز وكانت من نصيب عبد 
اهللا مهنــا عــن فئة المــدرب المحترف 
المعتمد، فيما فاز كل من وحيد جبران 

ولؤي قباجة بالجائــزة الثالثة عن فئة 
المــدرب المستشــار المعتمــد وذلــك 
علــى مســتوى الوطــن العربــي عن 

العام  2018.
أمــا في انتخابات الجمعيــة العمومية، 
فقــد فاز لؤي قباجــة ونورهان العقاد 
بعضويــة مجلــس اإلدارة وعبــد اهللا 
مهنــا نائباً لرئيس مجلس الخبراء في 
االتحــاد. وشــاركت جمعيــة المدربين 
الفلســطينيين الــى جانب وفــود من 
اإلمــارات،  تونــس،  لبنــان،  االردن، 
الســودان، قطر، الســعودية، العراق، 
الكويــت، ليبيا، مصر وســلطنة عمان 
في المؤتمر العربي الســابع للجمعية 
العموميــة لالتحــاد. يذكــر أن جمعية 
المدربين الفلســطينيين عضو عامل 
فــي اتحــاد المدربين العــرب، العامل 
تحت مظلة مجلس الوحدة االقتصادية 
العربية، وتشارك الجمعية في نشاطات 
االتحاد المختلفة من مؤتمرات وندوات 

ودورات تدريبية.


