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 تكريم الفنانين نفار والشوملي ورجال الشرطة والمؤسسات الداعمة

اختتام فعاليات مهرجان البيرة السابع
البيــرة – الحياة الجديدة – 
ملكــي ســليمان- اختتمت 
فعاليــات مهرجــان البيــرة 
الســابع امــس حيــث احيــا 
الفنانان تامر نفار وهشام 
الليلــة  الشــوملي ســهرة 
المهرجــان  مــن  الثالثــة 
بتقديم وصالت من اغاني 
الــراب الحديــث والتي نالت 
الحضــور خاصــة  اعجــاب 

الشباب.
وكرمــت مؤسســة شــباب 
لبيــرة  ا وبلديــة  لبيــرة  ا
الفنانين المذكورين ورجال 
الشــرطة واالجهزة االمنية 
عمــة  ا لد ا ت  سســا لمؤ ا و

والمتطوعين.
وشــهدت ليالــي المهرجان 
الثالثة اقبــاال ملحوظا من 
قبل الجمهور خاصة الشباب 
قدمــت  حيــث  واالطفــال 
فرقة فــوزي موزي وتوتي 

فــي اليــوم الثانــي فقرات 
لالطفال.

وقالــت تمــارا حــداد عضو 
الهيئــة االدارية لمؤسســة 

للجنــة  وا لبيــرة  ا شــباب 
االعالميــة للمهرجان:» انه 
برغم الصعــاب والمعيقات 
التي واجهت ادارة المهرجان 

خــالل االعــداد والتحضيير 
طباعــة  تأخــر  وبخاصــة 
التذاكر واالعالنات الخاصة 
بالمهرجان انه يمكن القول 

بان المهرجان حقق رسالته 
الثقافية والتراثية والشعبية 
وســاهم في زيادة التالحم 
مــا بيــن ســكان المدينــة 

والمؤسسة وبلدية البيرة.
وبينت حداد الى ان فعاليات 
اعجــاب  نالــت  المهرجــان 
كبــار الســن وبخاصة في 
اليــوم االول الــذي احيتــه 
الفنانة النصراوية دالل ابو 
الموســيقية  امنة وفرقتها 
الشــعبي  لفلكــور  ا عــن 
الفلسطيني والتراث والذي 
يهــدف الى تعميــق الهوية 

الثقافية والتراثية.
وخلصت حداد الى القول:» 
ان المهرجــان ســعى الــى 
الشــعبي  الفــن  تشــجيع 
باســتقطاب  والفلكــوري 
العديد من الفنانيين الذين 
يهتمــون بهــذا اللــون من 

الفن.

 فايزة كنفاني.. معلمة غسان األولى ورفيقة الدرب الشائك
يكــن  لــم  رام اهللا- وفــا- 
نجــم  لميــس  د  استشــها
(17 عامــاً) مع خالها غســان 
كنفاني (36 عامــاً) صدفة، 
فهــي ابنة فايزة الشــقيقة 
الكبرى لغسان، الصبية التي 
نهضت بالعائلة بعد التهجير 

وسط المنافي المتنقلة.
نشــأت بين فايزة وغســان 
أساســها  مميــزة،  عالقــة 
جهــة  ا مو فــي  لتعليــم  ا
الترحيــل، والعمل في وجه 
العــراء، الذي باغــت العائلة 
كما حــال ما يقــارب الـ950 

ألف فلسطيني عام النكبة.
فايــزة أهــدت غســان قلم 
بــه  حبــر فاخــرا، احتفــظ 
لزمــن طويــل، وكتــب فيه 
أولــى القصــص ونصوص 
التمثيليــات، التي قدمت في 
اإلذاعــة الســورية «برنامج 
ركن الطلبة» وعلى صفحات 

جريدة األيام.
كان والده يعمل في ســوق 
الهــال، بينمــا كان شــقيقه 
األكبــر غــازي يعمــل بعــد 
الدراســة في معمــل زجاج، 
تخيــط  لدتــه  وا نــت  وكا
األقمشة والمالبس للمحال 
التجاريــة في الســوق، بعد 
ان استعارت ماكينة خياطة 
يدويــة. في كتابه «غســان 
كنفانــي.. صفحــات كانــت 
يــروي شــقيقه  مطويــة» 
عدنــان كنفانــي، تفاصيل 
وباألخــص  العائلــة  حيــاة 

عليهــا  طــرأ  ومــا  غســان 
مــن تغيــرات منــذ لحظــة 
النكبــة وقبلها وصــوال إلى 
استشهاده، وعالقته المميزة 
بشقيقته فايزة، التي حمت 
وحملت العائلة على ظهرها 
في بدايات النهضة من ركام 
النكبــة: «أقمنا بعــد رحيلنا 
األخيــر من الزبداني بتاريخ 
 1948 األول  تشــرين   19
في حي الميدان بدمشــق». 
وحول تعليمهــم االبتدائي، 
التحقــت  يضيــف: «فايــزة 
بمدرســة الثانويــة األهلية 
التي قبلتها طالبة لالستعداد 
إلى صف الشهادة الثانوية، 
وغازي المنتسب الى الصف 
التاســع (شــهادة البروفيه)، 
وغســان في مدرسة الكلية 
بينمــا  الوطنيــة،  العلميــة 
انتســب مروان إلى مدرسة 
خالــد بــن الوليــد طالبا في 
الصــف الخامــس، وأنا في 
مدرسة أسامة بن زيد طالبا 

في الصف الثاني».
ويتابع: تحرك الباص الوحيد 
الذي يخدم مدنا وقرى كثيرة 
تمتد على طول مسافة تزيد 
علــى المئــة كيلو متــر الى 
الشــمال من مدينة دمشق، 
يحملنا «فايزة وغسان وأنا» 
ومجموعــة مــن الفالحيــن 
لهم  ســال و عيــن  ر ا لمز ا و
عبر طريق ضيــق ومتعرج 
وخطر، يرتقي تالل «الثنايا» 
وينحــدر عنهــا ليرتقي مرة 

اخرى بمرتفعــات القلمون، 
معلــوال، يبرود، القســطل، 
النبك، ديــر عطية، وتنتهي 
الرحلــة في قرية قارة، تلك 
القرية التي كانت موحشــة 
فــي عــام 1949، ببيوتهــا 
الطينية، وطرقاتها الترابية، 
وبساتينها القليلة المتناثرة، 
علــى آخــر ســفوح الجبــال 
باديــة  وشــاطئ  الجــرداء 
الشام.. قرية صامتة، إال من 
صوت مــؤذن الجامع الوحيد 
الصلــوات، وجلبــة  أوقــات 
تالميذ المدرســة االبتدائية 
الوحيدة، التــي عينت أختي 
فايــزة للتدريــس فيها بعد 
أن نالــت الشــهادة الثانوية 
البكالوريا». ويشــير عدنان 
إلــى ان العائلــة اســتأجرت 
لفايــزة غرفــة متواضعــة 
قريبة من المدرســة، تناوب 
اشــقاؤها على االقامة فيها 

مع فايزة.
كان غســان األكثر حماســة 
لمرافقــة فايــزة، يرافقهــا 
للمدرســة ويحضر الدروس 
مــع الطلبة، ينظــف الغرفة 
ويرتــب الفــراش ويغســل 
الصحــون، ويعد لهــا وجبة 
طعــام وحيــدة، وهي عبارة 
عن مزيج مطبوخ بالســمن 
والبنــدورة  البيــض  مــن 

والبصل.
لهــا  يعــد  باكــرا،  يصحــو 
إلــى  ويرافقهــا  الحليــب، 
دفاتــر  يحمــل  المدرســة، 

وواجبــات التالميــذ والكتب 
التــي تخصهــا، ثــم يعــود 
إلــى البيــت أو إلــى الحقول 
والبساتين القريبة يختلي مع 
نفسه ليكتب أو ليرسم، وقد 
استهوته القرية بتفاصيلها 

الهادئة وبساطتها.
يتحــدث غســان مــع بــواب 
المدرسة «فياض»، فيكتب 
قصــة «بطيخــة» يتحــدث 
فيهــا بإســهاب وعفوية عن 
حياة فيــاض ومــا فيها من 
ثــم يســمع  فقــر وظلــم. 
مــن «المؤذن» عــن األفعى 
السامة الكبيرة التي وجدوها 
ذات يوم تحت حصير الجامع، 
«األفعــى  قصــة  فيكتــب 

والخروف».
كانــت فايزة تعطي غســان 
درســا يوميــا الزاميــا فــي 
أصول وقواعد اللغة العربية، 
وقــراءة وتجويــد ما تيســر 
من القــرآن الكريم بصوت 
جهوري عدة مرات، ليتمكن 
من اتقــان النطق والوقوف 
الصحيح على مخارج الحروف 
وتشــكيلها، وهو ما أســس 
منذ البدايات نســيج غسان 

اللغوي واألدبي.
كانــت فايــزة تشــعر وهي 
تعمــل فــي ســن صغيــرة 
صعبــة،  ظــروف  وســط 
بعمق المســؤولية والرغبة 
الجامحة في تحسين أوضاع 
عائلتها، ومــن أجل تحقيق 
ما رســمته وافقت أمام أول 

فرصة ســنحت لهــا بعرض 
مديــر  مقــدادي  درويــش 
للعمــل  الكويــت،  معــارف 
كمعلمة مقيمة بعقد مبدئي 
لمدة ســنة قابلــة للتجديد، 
واســتمر يتجدد حتى بلغت 

سن التقاعد بعد 35 عاما.
ســافرت فايــزة بتاريــخ 23 
أيلــول 1950 مــن دمشــق 
إلى الكويت، برفقة معلمات 
متعاقــدات، شــابة وحيــدة 
صمدت طيلة سنوات وسط 
مجتمع محافــظ، وبعد عدة 
ســنوات برز الضــوء الوحيد 
في حياتها، بزواجها من شاب 
يعمــل في ســلك التدريس 
هناك، اســمه حسين نجم، 
تعود أصوله لقرية أســدود 
المهجرة عام 1948 الواقعة 

قرب غزة.
كانــت فايــزة ترســل المال 
فــي  وتســاهم  لوالدهــا، 
تخفيف أعباء الحياة وتوفير 
مســتلزمات البيت، فاشترت 
أول غسالة كهربائية للبيت، 
وأول ثالجــة ومكــواة وغاز 
وسجادة، واشترت ألشقائها 
قمصانــا وأحذيــة جديــدة، 
وتتابع دراستهم وتكتب لهم 

الرسائل.
كتشــف  ا كمــا  كتشــفت  ا
والدها، نبوغ غسان الفطري 
المبكــر، فكانت تشــتري له 
األقــالم والدفاتــر والكتــب 
وأقــالم  الرســم  وأوراق 
الفحــم واأللــوان، تقــرأ ما 

يكتب وتــدرس معه الكلمة 
والموضوع والهدف، وتقسو 

عليه بنقدها.
بينما أدرك غسان في شبابه 
المبكر كيــف ولماذا اختارت 
فايــزة أن تقاتــل على عدة 
جبهــات في ســبيل تحقيق 
تنمية وحياة كريمة لألسرة، 
ما خلق بين غســان وفايزة 
وابنتهــا الشــهيدة لميــس، 
عالقة مميزة أثمرت رسائل 
جميلة كتبها لهما وأهداهما 

بواكير انتاجه األدبي.
في أيار 1952، نجح غســان 
في شــهادة البروفيه، وفي 
أواخر العام صدرت موافقة 
بتعيينه أســتاذا للفنون في 
وكالة الغــوث (األونروا) في 
معهد فلسطين (األليانس). 
فكتــب لطالبه فــي الحصة 
الرســم..  األولــى: «درس 
معرض فلســطين للرســم 
واألشغال»، ليفتتح بعد شهر 
مــن العمــل المتواصــل مع 
تالميذه أول معرض يحمل 
الطابــع الفلســطيني، عبر 
رسومات ومنحوتات بسيطة 
وصــور   وأوان ومالبــس 
تنتمي إلى الفلكلور والتقاليد 
الفلسطينية، لينتقل بعدها 
للتدريس في اعدادية صفد 
في باب الجابيــة، وفي عام 
1954 حصل على الشــهادة 
الثانوية فــي الفرع األدبي، 
وانتســب الــى كليــة اآلداب 
الســورية.  الجامعــة  فــي 

فــي 12 أيــار 1955 ســافر 
غســان للعمل فــي الكويت 
مدرســا للرســم والرياضة 
في مدرسة خالد بن الوليد، 
وفي أيــار عام 1959 أصيب 
بمرض السكري، وفي تموز 
من العام نفســه سافر الى 
بيــروت، ثم عاد الى الكويت 
أيلــول 1960 ليقــدم  فــي 
استقالته من العمل، ليعود 

مــرة أخرى إلى بيــروت في 
العــام  تشــرين األول مــن 
نفســه. صباح يوم الســبت 
1972، وتحديــدا  تمــوز   8
عند الساعة الحادية عشرة، 
انفجرت عبــوة تزن 9 كغم 
مــن مــادة الـ»تــي ان تي» 
شديدة االنفجار، تحت مقعد 
سيارة غسان، فاستشهد مع 

ابنة أخته لميس.

 «التربية والقدس المفتوحة» توقعان 
اتفاقية لتدريب الطلبة في المدارس

رام اهللا- الحياة الجديــدة- وقع وزير التربية 
والتعليم أ.د. مروان عورتاني ورئيس جامعة 
القــدس المفتوحــة أ.د. يونــس عمرو، بمقر 
وزارة التربيــة امس، اتفاقيــة تعاون، تهدف 
لتنظيم وتطويــر التدريب الميداني والعملي 
لطلبة الجامعة في تخصصات اإلرشاد النفسي 
والتربوي على مستوى الماجستير، وتخصص 
التربيــة الخاصــة والخدمــة االجتماعية على 
مستوى البكالوريوس في المدارس الحكومية. 
وحضر التوقيع وكيل الوزارة د. بصري صالح، 
ونائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية أ.د. 
سمير النجدي وعدد من المسؤولين من الوزارة 

والجامعة. 
وشــدد عورتاني على أهميــة هذه االتفاقية؛ 
خاصةً على صعيد تعزيز قدرات طلبة الجامعة 

في مجــاالت اإلرشــاد النفســي، وبما يحقق 
العائــد اإليجابي على صعيد تعزيز اإلرشــاد 

النفسي للطلبة.
مؤكــداً االهتمام الذي توليه الــوزارة لتعزيز 
خدمــات اإلرشــاد النفســي والتربــوي فــي 
المــدارس؛ بما يســهم في تطوير المســيرة 

التعليمية وتحسين مخرجاتها. 
مــن جانبــه، أكد عمــرو عمق الشــراكة بين 
التربيــة والقــدس المفتوحة، مشــيراً إلى أن 
الجامعــة تفتــح أبوابهــا للتعاون مــع الوزارة 
بهدف تحسين نوعية التعليم والبيئة التعليمية 
في فلســطين، وللنهوض بالتعليم الجامعي 
الفلســطيني مــن مختلف النواحــي النظرية 
والعمليــة من خالل تبني أفضل الممارســات 

التعليمية وفق التوجهات الحديثة.

 أبو مويس يبحث تعزيز التعاون
 مع ممثل جمهورية سنغافورة

رام اهللا – الحياة الجديدة- بحث وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، 
تعزيز التعاون المشترك، مع ممثل جمهورية 
ســنغافورة غير المقيم لدى دولة فلســطين 
هوازي ديبي. وجاء اللقاء على هامش فعاليات 
النسخة الرابعة من مؤتمر سيباد للتعاون بين 
دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية، 

الذي تستضيفه فلسطين للمرة األولى.
وبحث اللقاء أهم الخطوط العريضة لسياسة 
وزارة «التعليم العالي»، لتطوير قطاع التعليم 
التقني والبحث العلمي والتحول التكنولوجي 

في فلسطين، خالل المرحلة القادمة.
وأكــد أبو مويس أن التعليم التقني ســيكون 
محوراً أساسياً من محاور عمل وزارة «التعليم 
العالــي»، وأضــاف أنه ضمن خطــة الحكومة 
لذلك استحداث جامعة تطبيقية تقدم برامج 
مرنة تلبي احتياجات ســوق العمل، باإلضافة 

إلى دعم التطور الشمولي للمؤسسات التقنية 
والتعليمية القائمة. 

الدعــم  العالــي»  «التعليــم  وزيــر  وثمــن 
الســنغافوري المتواصل لقطــاع التعليم في 
فلســطين، مــن خــالل العديــد مــن البرامج 
والــدورات في مجاالت عديــدة، لبناء وتطوير 
القــدرات. بــدوره، أكــد ديبــي علــى رســالة 
الجمهوريــة الســنغافورية في دعم الشــعب 
الفلسطيني على أرضه، لتعزيز آفاق السالم 
واالســتقرار، وبين أن لدى سنغافورة تجربة 
رائــدة في مجــال التعليم المهنــي والتقني، 
وأبــدى اســتعداده لتقديــم الدعم فــي هذا 

المجال.
واتفــق الطرفــان علــى تواصــل المحادثات، 
لبلورة تفاهم مشترك بينهما، للتعاون خالل 
الفتــرة القادمــة، خاصــة في مجــال التعليم 

التقني.

ورشة عمل تربوية مجتمعية لنقاش قضايا التعليم في بلدة عزون
قلقيليــة- الحياة الجديدة- نظمــت لجنة التنمية 
االجتماعيــة وبلديــة عزون وبالتعاون والشــراكة 
مع مديرية التربية والتعليم ورشــة عمل تربوية 
مجتمعيــة لنقــاش قضايــا التعليم تحــت عنوان 
«نحو شراكة مجتمعية فاعلة لتطوير التعليم في 
عزون»، بحضور ومشاركة مدير التربية والتعليم 
صالح ياسين، ورئيس بلدية عزون رياض حنون، 
ومنســق لجنة التنمية االجتماعية د. محمد مطر، 
وأبو ســائد قواس ممثل حركة الشبيبة الطالبية 
فــي حركة فتح إقليم قلقيلية، وحشــد من طاقم 
مديريــة التربيــة والتعليم ضم اقســام العالقات 
العامــة والمتابعة الميدانيــة والتخطيط والتعليم 
العام واالشراف التربوي واإلرشاد والتربية الخاصة، 
ومديري ومديرات المدارس في بلدة عزون، وعدد 

من المعلمين والمرشدين وممثلي مجالس أولياء 
األمور، وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي وأهالي 

بلدة عزون.
وتم خالل ورشة العمل تخصيص مداخالت لمديري 
ومديــرات المدارس فــي بلدة عــزون لطرح واقع 
العملية التعليمية في مدارسهم، واهم التحديات 
التي تواجههم، واليات العمل لحلها، كما قدم الخبير 
في قضايا الطفولة والدعم النفســي جالل عودة 
مداخلة حــول مفهوم حمايــة الطفولة، في حين 
قدم المرشد المهني محمود أبو علبة مداخلة حول 
العنف المدرسي، وسياسة وزارة التربية والتعليم 
للحد منه، وإجراءات عمل مديرية التربية والتعليم 

وقسم االرشاد التربوي في هذا السياق.
وفي ختام المداخالت تم عقد جلسة حوار مفتوح مع 

المجتمع المحلي والمعلمين تم خاللها استعراض 
اليــات العمل المشــترك للنهوض بواقــع العملية 
التعليمية، وطرح مداخالت تربوية، واوصت ورشة 
العمل بتعزيز ومأسســة العالقة مــا بين مديرية 
التربية والتعليم ومدارس بلدة عزون مع مؤسسات 
المجتمع المحلي فــي بلدة عزون، من اجل العمل 
معا لتطويــر العمليــة التعليميــة، بالتركيز على 
تجويد المخرجات، وخلق حراك مجتمعي تجاه دعم 
وتعزيز التعليم بتوظيف وسائل االعالم المختلفة، 
ومواقــع التواصل االجتماعــي، وعقد ورش عمل 
مجتمعيــة، وتنفيذ مزيــد من الدراســات العلمية 
لمتابعة قضايــا التعليم في بلدة عزون من خالل 
مؤشرات علمية، يتم من خاللها تحديد األولويات، 

وتقييم المخرجات. 

 وزيرة الصحة تبحث مع
 نظيرها االردني آفاق التعاون

عمان - وفا- بحثت وزيرة الصحة د.مي كيلة، 
مــع نظيرها االردني د. ســعد جابر امس في 
العاصمة عمــان، آفاق التعاون بين الجانبين، 
اســتعدادا لتوقع بروتكول ثنائــي في المدى 

المنظور.
التعــاون  لترســيخ  الزيــارة،  وتأتــي هــذه 
الفلســطيني األردنــي واالتجــاه نحــو عمقنا 
العربي، في اطار تنفيذ قرار القيادة والحكومة 
لالنفــكاك عن االحتــالل في كافــة الجوانب 

المعيشية وتحديدا الصحية منها.
وقالــت كيلــة لـ(وفــا) «ان الجانــب األردنــي 
أبــدى تعاونا كبيرا وتفهمــا للحاجات الصحية 
الفلســطينية»، مؤكدة حرص الحكومة على 
التوجه الى العمق العربي وخصوصا األشقاء 

في األردن.
وأضافــت «نتطلــع لتوســيع نطــاق الخدمات 
العالجيــة مــن خالل التعــاون مع االشــقاء»، 

مؤكدة ان هذا التعاون هو اســتمرار للتعاون 
القائم أصال بين الجانين.

ولفتت كيلة الــى الحاجات العالجية المتزايدة 
فــي فلســطين نتيجــة العتــداءات االحتالل 
وأبرزها جراحــة األعصاب واألوعية الدموية، 
العيــون، جراحــة عظام األطفــال إضافة الى 

الغدد الصماء وبعض التخصصات األخرى.
من جانبــه أعرب جابــر، عن ترحيبــه الكبير 
بالتعاون مع األشــقاء في فلســطين، مؤكدا 
اســتعداد الوزارة لتقديم ما يحتاجه األشــقاء 
انطالقــا مــن طبيعــة العالقة األخويــة التي 

تربطهما».
وأضــاف، اننا «ننتظــر ان يجري االتفاق على 
بروتوكــول تعاون بين الجانبيــن يلبي كافة 
االحتياجــات الفلســطينية»، مشــيرا الــى ان 
القطاع الصحــي األردني يمتلك كفاءة عالية 

تمكنه من سد جميع احتياجات األشقاء».

 «بال تريد» تنظيم ورشة الستعراض دراسات
 األسواق المستهدفة ضمن مشروع االقتصاد األخضر

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- عقد مركــز التجارة 
الفلســطيني امس، ورشــة فــي رام اهللا  خاصة 
إلســتعراض نتائــج دراســات األســواق التي تم 
تنفيذها ضمن المشروع  في ثالثة أسواق أوروبية 
( ألمانيا وفرنســا و هولندا) لمعرفة كمية الطلب 
على المنتجات الفلسطينية عامة والخضراء منها 
على وجه الخصوص حيث تمت دراسة والمنتجات 
الزراعية التي يركز عليها المشروع، زيت الزيتون 
والتمور واألعشــاب الطبية وهي األكثر طلباً في 

األسواق االوروبية. 
افتتح الورشــة الرئيس التنفيذي  لمركز التجارة 
الفلســطيني محمد نســيبة بكلمة ترحيبية، اكد 
خاللها علــى أهمية هذه الورشــة لما تحمله من 
بعد إســتراتيجي يتمثل في مســاعدة الشــركات 

المســتهدفة في المشــروع والبالــغ عددها  ثالث 
عشرة شــركة في الضفة الغربية وشركة واحدة 
في قطاع غزة ؛ حيث تم العمل خالل هذا المشروع 
على وضع الشركات المشاركة على أول الطريق   
نحو األنتاج األخضر  و مساعدتهم للحصول على 
شهادات اإلنتاج العضوي و الحيوي والتجارة العادلة 
,مع أخذ  جميع االعتبارات البيئية في مرحلة اإلنتاج 
وكذلك المسؤولية المجتمعية  ، بهدف  تمكينهم 
من زيــادة صادراتهــم لألســواق العالمية ضمن 
مفهــوم االقتصاد األخضــر ، ومواكبة التطورات 
العالميــة  واعتماد العالمــات الزراعية  الخضراء ، 
وأكد على أن مخرجات الورشــة ســيكون لها دور 
فاعــل فــي تنمية هــذا القطــاع وبالتالي ســوف 

ينعكس  على االقتصاد الفلسطيني . 

وقــد قامت دائــرة تنميــة الصــادرات ومعلومات 
االســواق في مركز التجارة الفلسطيني بتقديم  
عــرض يشــتمل على مخرجــات الدراســة للدول 
الثالث  وأهــم التوصيات التي يمكن أن تعزز من 
صادراتنا الفلســطينية إلى الدول االوروبية، وقد 
جاءت التوصيات شاملة ألهم الممارسات الزراعية 
وعالج اآلفات التي يشترط وجودها في المنتجات 
التي يتم تصديرها لالســواق المستهدفة، حيث 
تهتم األسواق األوروبية بالممارسات االجتماعية 
والبيئــة لذا يجــب االهتمام بهذا الجانــب وابرازه  
وتوثيقه في شهادات، لتلبية طلبات المستوردين 
األوروبييــن مع التركيــز على االســتدامة اوقات 
التســليم والقــدرة علــى توفير وضمــان الجودة 

ومعايير الصحة  والسالمة الالزمة.


