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أ.ف.ب القدس	-	قوس	قزح	يشاهد	فوق	مخيم	شعفاط	ومقطع	اجلدار	العازل.	

جنني	-ع��ل��ي	س��م��ودي	-		أص���در	م��رك��ز	إعالم	
والدميقراطية	"شمس"	تقريرًا	 اإلنسان	 حقوق	
االخيرة	 االنتخابية	 العملية	 سير	 ح��ول	 أول��ي��ًا	
واصافا	اياها	بالنزيهة،	مؤكدا	ان	التجاوزات	التي	

حصلت	ال	توثر	على	النتيجة.	
وق�����ال	امل���رك���ز	"أن�����ه	وم���ن���ذ	ال��ل��ح��ظ��ة	األول����ى	
ال��ت��ي	ح��ص��ل	ب��ه��ا	م��رك��ز	إع����الم	ح��ق��وق	اإلنسان	
وال��دمي��ق��راط��ي��ة	"ش��م��س"	ع��ل��ى	ص��ف��ة	مراقب	
محلي،	دأبت	جلنة	االنتخابات	املركزية	ودوائرها	
االنتخابية	في	مختلف	احملافظات،	بالتواصل	مع	
واللقاءات	إلطالع	 االجتماعات	 من	خالل	 املركز	
املركز	على	سير	اإلعمال	،	والتحضيرات	للعملية	

االنتخابية.
املركزية	 االن��ت��خ��اب��ات	 وش���ارك	ممثلو	جلنة	
بالعديد	من	االجتماعات	واللقاءات	مع	الشبكات	
التي	ينتمي	املركز	لها	،	فكان	تواصل	دائم	إلطالع	
التحضيرات	 إج���راء	 سير	 على	 ب��أول	 أواًل	 امل��رك��ز	
أن	 امل��رك��ز"	 وق��ال	 االنتخابية.	 للعملية	 اجل��اري��ة	
والدائمة	 املستمرة	 اللقاءات	 التواصل	وهذه	 هذا	
إلجراء	 التحضيرية	 الفترة	 طيلة	 والنقاشات،	
االنتخابات،	كان	لها	األثر	الكبير	وااليجابي	على	
بناء	شراكات	وعالقة	مميزة	مع	جلنة	االنتخابات	
االنتخابات	 للجنة	 املركز	 وتقدم	 كما	 املركزية".	
تنظيم	 ف��ي	 جن��اح��ه��م	 ع��ل��ى	 بالتهنئة	 امل��رك��زي��ة	
وإجراء	وإدارة	العملية	االنتخابية	للهيئات	احمللية	
من	 أك��دت	 والتي	 	2012/10/20 في	 ج��رت	 التي	

جديد	على	مهنية،وخبرة	اللجنة	بهذا	املجال.	
تنظيم	العملية	االنتخابية

الرقابي	 "أن	طاقمه	 تقريره	 في	 املركز	 وق��ال	
االق��ت��راع	في	مختلف	 مراكز	 الح��ظ	في	مختلف	
والترتيب	 التنظيم	 الغربية،	 الضفة	 محافظات	
طواقم	 بها	 التي	متتعت	 واالحترافية	 واملهنية	
اإلشارات	 بدت	 فقد	 املركزية،	 االنتخابات	 جلنة	
سير	 وخ��ط	 واضحة،	 التحذيرية	 أو	 التعريفية	
ومواقع	 املمرات	 على	 الدالة	 واألسهم	 الناخبني،	
العاملني	سواء	داخل	أو	خارج	محطات	االقتراع،	
أيضًا	وضع	السجل	االنتخابي	في	مكان	بارز	وسهل	
ومعرفة	 والضبط	 التنظيم	 ب��دا	 فقد	 	، الوصول	

املسؤوليات	لكل	واحد	واضحة	متامًا".
االحترام	 على	 املبني	 التعامل	 أن	 	" واض���اف	
الذي	أبداه	مسؤولي	ومشرفي	املراكز	االنتخابية،	
ومسؤولي	وموظفي	محطات	االقتراع،مع	املواطنني	
وم���ع	ط��واق��م	ال��رق��اب��ة	واإلع�����الم	ووك����الء	الكتل	
واملرشحني،	يؤكد	من	جديد	على	املهنية	العالية	
والقدرة	الكبيرة	على	التعامل	مع	اجلميع	والوقوف	
أي	 دون	 األط����راف	 ك��ل	 م��ن	 واح���دة	 على	مساحة	
محاباة	أو	متييز،	وإن	التنظيم	ووضوح	املسؤولية	
التي	أبدته	جلنة	االنتخابات	املركزية	وطواقمها	
،أكدت	من	جديد	أننا	تسير	على	خطى	الدول	ذات	

اإلرث	االنتخابي".
مالحظات	طاقم	الرقابة

وقال	مركز	"شمس"	في	تقريره	أن	املالحظات	
التي	جمعها	طاقم	الرقابة	التابع	له	،	تؤكد	على	
أن	التجاوزات		واملالحظات	التي	وثقها	،	ال	ميكن	
أن	تكون	سببًا	في	التأثير	على	نزاهة	االنتخابات	
،أو	على	النتيجة	،	وان	التجاوزات	واملالحظات	التي	
مت	حصرها	وتسجيلها	من	قبل	طاقم	رقابة	مركز	
غير	 فردية	 تصرفات	 كونها	 تعدو	 ال	 "شمس"،	

ممنهجة	وال	تعكس	بالضرورة		توجهًا	أو	سياسة.

تدخل	األجهزة	األمنية
األجهزة	 م��ن	 ع��ن��اص��ر	 لبعض	 ت��واج��د	 س��ج��ل	
األم��ن��ي��ة	داخ�����ل	م���راك���ز	االق����ت����راع	،ح���ت���ى	بعد	
لبعض	 االحتجاجات	 من	 الرغم	 اقتراعهم،	على	
االقتراع	 مركز	 رئيس	 ل��دى	 وامل��راق��ب��ني	 ال��وك��الء	
ب��ض��رورة	م��غ��ادرة	ه��ذه	العناصر	مقر	 ،	وإخ��ب��اره	
املركز.إال	أن	بعضهم	استر	بالتواجد	داخل	مراكز	

االقتراع،وأيضًا	على	أبواب	املراكز.
صالحية	مراكز	االقتراع		

الح���ظ	ط��اق��م	ال��رق��اب��ة	ف���ي	م��رك��ز	"شمس"	
محطات	 بها	 ك��ان	 التي	 امل��راك��ز	 بعض	 هناك	 ،أن	
أع��اق	وصول	 ،	مم��ا	 الثاني	 الطابق	 ف��ي	 االق��ت��راع	
ذوي	االحتياجات	اخلاصة	وكبار	السن	ووصولهم	
محافظة	 ف��ي	 الظهر	 سيلة	 ذل��ك	 بسهولة.مثال	

جنني.
عرقلة	عمل	الصحفيني

على	الرغم	من	أن	بعض	الصحفيني	حصل	في	
السابق	على	بطاقة	من	جلنة	االنتخابات	املركزية	
لتغطية	االنتخابات	،فقد	الحظ	الطاقم	الرقابي	،	
قيام	حراس	املراكز	من	الشرطة	مبنع	الصحفيني	
من	دخول	مراكز	االقتراع	للتصوير	،	على	الرغم	
من	جلنة	 بطاقات	 الصحفيني	 هؤالء	 من	حيازة	
االنتخابات	املركزية	،	مما	استدعى	تدخل	طاقم	
الرقابة	لدى	رئيس	املركز	من	اجل	إبالغ	الشرطة	
وليس	 امل��راك��ز	 على	حماية	 يقتصر	 عملهم	 ب��ان	
التدخل	في	العملية	االنتخابية،	مثال	ذلك	مركز	
"مدرسة	بيتونيا	الثانوية	للبنني"		في	محافظة	

رام	الله	وبدو	في	محافظة	القدس.
السجّل	االنتخابي

من	املعلوم	أن	التسجيل	شرط	للترشح	واالقتراع	
إال	أن	بعض	املواطنني	الذين	حضروا	لالقتراع		لم	
يجدوا	أسمائهم	في	سجل	الناخبني،حيث	قاموا	
إلى	 توجيهه	 مت	 من	 املعنيني،فمنهم	 مبراجعة	
مراكز	أخرى	في	نفس	الدائرة	االنتخابية،ومنهم	
م��ن	ل��م	ي��ج��د	اس��م��ه	ال	ف��ي	ه���ذا	امل��رك��ز	أو	ذاك.
التقديرات	تشير	أن	بعض	املواطنني	لم	يكونوا	
أنهم	مسجلني	 مسجلني	أصاًل،واآلخرين	يؤكدون	
السابق	في	نفس	مركز	 انتخبوا	في	 أنهم	 بدليل	
االقتراع	على	حد	تأكيدهم،ومع	ذلك	ميكن	القول	
أن	االحتماالت	هي	أنه	أنتخب	في	السابق	من	خالل	
السجل	 في	 السابقة	 االنتخابات	 في	 أسمه	 ورود	
املدني،أو	أنه	قام	بالتسجيل	مرة	أخرى	في	هيئة	
أخرى،أو	أنه	لم	يكن	مسجاًل	أصاًل،حدث	ذلك	في	

غالبية	احملافظات.
الدعاية	االنتخابية

االنتخابات	 اللجنة	 إعالنات	 من	 الرغم	 على	
الدعاية	 ع����ن	 ال���ت���وق���ف	 ب����ض����رورة	 امل���رك���زي���ة	
ب	 االن��ت��خ��اب��ات	 إج���راء	 م��وع��د	 قبل	 االنتخابية	
امل��رك��ز	رص���د	جت����اوزات	لبعض	 أن	 24	س���اع���ة،إال	
ال��ك��ت��ل	االن��ت��خ��اب��ي��ة	،ح��ي��ث	أن	ب��ع��ض	ال��ك��ت��ل	لم	
توقف	دعايتها	االنتخابية	خصوصًا	على	أبواب	
مراكز	االقتراع	،وفي	محيطها	،بل	وعلى	مستوى	
التي	 ال��س��ي��ارات	 خ��الل	 م��ن	 االنتخابية	 ال��دائ��رة	
الدعاية	 وأع��الم	وغيرها	من	وسائل	 حتمل	صور	
بروشورات	 ت��وزي��ع	 جانب	 إل��ى	 ،ه��ذا	 االنتخابية	
ذلك	 القائمة.حصل	 النتخاب	 صغيرة	 وكرتات	

"جتاوزات	بسيطة	ال	تؤثر	على	نزاهة	االنتخابات"	

"شمس" تصدر تقريرا يسجل كافة التجاوزات واملالحظات على االنتخابات احمللية االخيرة 
في	مختلف	احملافظات.

التعليمات	املتناقضة
بعض	 أن	 الرقابي،	 "شمس"	 طاقم	 الح��ظ	
املشرفني	كانت	تعليماتهم	وإرشاداتهم	خاطئة	
تتناقض	مع	القانون	ومع	إجراءات	وتعليمات	
جلنة	االنتخابات	املركزية	،من	قبيل	انه	)وهنا	
احل��دي��ث	م��وج��ه	م��ن	قبل	م��ش��رف	امل��رك��ز	إلى	
إذا	 بأنه	 	، وموظفيها	 االقتراع	 محطة	 رئيس	
طلب	الهاتف	اخللوي	من	املواطن	ولم	يعطك	
هنا	 التصويت(	 من	 احلرمان	 فالنتيجة	 إي��اه	
يدور	احلديث	عن	األجهزة	اخللوية	املوضوعة	
للعيان	 الواضحة	 غير	 الناخبني	 جيوب	 في	
بعض	 وق���ام	 التفتيش.كما	 يطلب	 وك��أن��ه	 	،
املعتمدين	 الصحفيني	 من	 بالطلب	 املشرفني	
وب��ع��ض	امل��راق��ب��ني	احمل��ل��ي��ني	مب���غ���ادرة	مراكز	
االقتراع	دون	وجه	حق.في	مركز	بنات	رام	الله	
الثانوية	أثناء	تصويت	قوى	األمن،وفي	مركز	
عرابة	 بلدة	 في	 جهاد	 أب��و	 الشهيد	 "م��درس��ة	

مبحافظة	جنني.

تصويت	األميني
الهيئات	 قانون	  – القانون	 أن	 من	 الرغم	 على	
احمللية	في	مادته	40	والذي	يتحدث	عن	الناخب	
له	 بقريب	 االستعانة	 وإمكانية	 	، املعاق	 أو	 األمي	
جاء	 ال��رغ��م	مم��ا	 وعلى	 	، الثانية	 ال��درج��ة	 حتى	
أن	جلنة	 من	 امل��ادة	 نفس	 من	 الثانية	 الفقرة	 في	
كفيلة	 إج���راءات	 ستتخذ	 املركزية	 االنتخابات	
ملعاجلة	هذا	املوضوع	،	فقد	الحظ	مراقبو	املركز	
األميني	 عن	 بالتصويت	 األش��خ��اص	 بعض	 قيام	
ملرات	عديدة	على	الرغم	من	أنهم	ليسوا	أقرباء	
لهم	باألصل.كما	أن	بعض	األشخاص	الذين	صّوت	
جامعية	 شهادات	 يحمل	 بعضهم	 كأميني	 عنهم	
والبعض	اآلخر	على	مقاعد	الدراسة	اجلامعية.هذا	

التجاوز	حصل	في	مختلف	احملافظات.
تدخل	املرشحني

الحظ	مراقبو	مركز	"شمس"	تدخالت	مباشرة	
،	من	قبل	الكثير	من	املرشحني	في	مختلف	القوائم	
االنتخابات	 ط��واق��م	جل��ن��ة	 ،ب��أع��م��ال	 ب��ال��ت��دخ��ل	
املركزية	من	خالل	حوارات	ونقاشات	ليس	داخل	

املركز	فحسب،	وإمنا	داخل	محطات	االقتراع.
التوصيات

وفي	نهاية	تقريره،والذي	سلم	نسخه	منه	إلى	
جلنة	االنتخابات	املركزية		أوصى	مركز	"شمس"	
بضرورة	النظر	في	بعض		مواد	القانون	وإجراء	
املركز	 وط��ال��ب	 كما	 عليها.	 التعديالت	 بعض	
بأهمية	أن	تأخذ	جلنة	االنتخابات	املركزية	بعني	
االعتبار	املالحظات	التي	رصدها	املركز،وغيره	
من	خالل	 احمللية،وذلك	 الرقابة	 مؤسسات	 من	
التعديالت	 بعض	 وإج��راء	 والتعليمات	 اللوائح	
املركز	 اخلاصة	بالعملية	االنتخابية،كما	طالب	
اللجنة	باستخالص	العبر	والنتائج	من	العملية	
االن��ت��خ��اب��ي��ة	ب��ك��ل	م��راح��ل��ه��ا	خ��ص��وص��ًا	وجود	
مع	 باملقارنة	 العد	 مكتملة	 غير	 واح��دة	 قائمة	
،بعقد	 املركز	 وطالب	 احمللية،كما	 الهيئة	 عدد	
الرسمي،واالبتعاد	 ال��دوام	 أي��ام	 في	 االنتخابات	
املواطنني	 بها	 يكون	 التي	 وامل��واس��م	 األي���ام	 ع��ن	
منشغلني.	كما	وأوصى	املركز	بضرورة	عدم	تدخل	

القوى	األمنية	في	سير	العملية	االنتخابية.

احمل��ل��ي	لتحديد	 وامل��ج��ت��م��ع	 األط���ف���ال	 وري�����اض	
البرامج	والفعاليات	املناسبة	لهم	،	وحصر	األجهزة	
الطبية	املساعدة	التي	يحتاجونها	وشّددوا	على	
ضرورة	الكشف	املبكر	على	احلاالت	التي	تستلزم	
العالج	وتكثيف	اجلهود	في	سبيل	ذلك	من	خالل	

املؤسسات	املعنية	وبالتعاون	مع	املدارس.
وفي	سبيل	وضع	خطة	عمل	للعام	احلالي	،	مت	
تقسيم	األدوار	بني	املؤسسات	والهيئات	الشريكة	
أصدقاء	 جلنة	 تفعيل	 مسؤولية	 ستكون	 حيث	
املسيحية	 ال��ش��ب��ان	 جمعية	 ع��ات��ق	 ع��ل��ى	 امل��ع��اق	
ومؤسسة	الرؤيا	العاملية	وبرنامج	التأهيل	املجتمعي	
ومركز	اإلمناء،	في	حني	ستتكفل	جمعية	الشبان	
واالحتاد	 املجتمعي	 التأهيل	 وب��رن��ام��ج	 املسحية	
العام	الفلسطيني	لذوي	اإلعاقة	وتأهيل	املعاقني	

املبكر	عن	 والكشف	 التوعوي	 باجلانب	 بالعناية	
اإلعاقة.

وتدريب	 اجل��ام��ع	 التعليم	 جل��ان	 تفعيل	 أم��ا	
العاملني	فيه	،	فسيقع	على	عاتق	برنامج	التأهيل	
املجتمعي	بالتعاون	مع	جمعية	الشبان	املسيحية	

والرؤيا	العاملية.
ب��ال��ط��الب	ذوي	 ال��ت��وع��ي��ة	 أن	جل��ن��ة	 ي���ذك���ر	
االحتياجات	اخلاصة	،	مت	تشكيلها	بداية	العام	
والتعليم	 ال��ت��رب��ي��ة	 م��دي��ري��ة	 ب��رع��اي��ة	 ال��س��اب��ق	
ج��ن��وب	ن��اب��ل��س	وع��ق��دت	خمسة	اج��ت��م��اع��ات	،	
والنشاطات	 الفعاليات	 م��ن	 مجموعة	 ون��ف��ذت	
الترفيهية	والتوعوية	واإلرشادية،	وقامت	بتوزيع	
مجموعة	من	األجهزة	الطبية	املساعدة	والهدايا	

والقرطاسية	على	الطالب	والطالبات.

جلنة التوعية لذوي االحتياجات اخلاصة
تعقد اجتماعها األول للعام الدراسي احلالي في نابلس

نابلس	-	املنهل	للصحافة	واالعالم	-	عقدت	
جل��ن��ة	ال��ت��وع��ي��ة	ل����ذوي	االح��ت��ي��اج��ات	اخلاصة	
اجتماعها	األول	للعام	الدراسي	احلالي	في	مديرية	
التربية	والتعليم	جنوب	نابلس	بحضور	ممثلني	
عن	جمعية	الشبان	املسيحية	ومؤسسة	"الرؤيا"	
التأهيل	 وبرنامج	 وسلفيت	 نابلس	 في	 العاملية	
الفلسطيني	 ال��ع��ام	 واالحت���اد	 	C.B.R املجتمعي	
الطبيعي	 للعالج	 اإلمن��اء	 ومركز	 اإلعاقة	 ل��ذوي	
والصحة	 ال��ع��ام	 التعليم	 أق��س��ام	 ع��ن	 ومم��ث��ل��ني	
املدرسية	والعالقات	العامة	واألبنية	والنشاطات	
والتعليم	 التربية	 مدير	 وش��دد	 امل��دي��ري��ة.	 ف��ي	
	، االج��ت��م��اع	 خ��الل	 ع��واد	 نابلس	محمد	 جنوب	
على	ضرورة	توفير	سبل	الراحة	والسالمة	لذوي	
االحتياجات	اخلاصة	وكذلك	األجواء	التعليمية	
في	 دمجهم	 ي��ك��ون	 لكي	 ق��درات��ه��م	 تناسب	 ال��ت��ي	

الصفوف	الدراسية	دمجًا	حقيقيًا.
وأشار	عواد	إلى	أهمية	مثل	هذه	االجتماعات	
ملعرفة	واقع	احلال	بالنسبة	للطالب،	واإلمكانات	
مجال	 في	 الشريكة	 املؤسسات	 قبل	 من	 املتاحة	
واملعنوية	 املادية	 والرعاية	 التوعوية	 البرامج	

على	مستوى	املدارس	واملجتمع	واألسرة.
التعليم	 مسؤول	 	، والنقاش	 االجتماع	 وأدار	
في	 اخلاصة	 والتربية	 اإلرش��اد	 قسم	 في	 اجلامع	
املديرية	ع��ادل	ه��الل	،	ال��ذي	وض��ع	احلضور	في	
املاضي	 ال��ع��ام	 خ��الل	 اللجنة	 عمل	 نتائج	 ص��ورة	

واالستعدادات	للعمل	في	العام	احلالي.
وأبدى	جميع	ممثلي	املؤسسات	الشريكة	في	
اللجنة	،	استعدادهم	للدفع	بقوة	جتاه	تبني	كافة	
اللجنة	 عليها	 تتفق	 التي	 والفعاليات	 البرامج	
كل	في	مجال	عمله	،	انطالقًا	من	توفير	األجهزة	
إل��ى	جتهيز	 اإلع��اق��ات	وص���واًل	 امل��س��اع��دة	لكافة	

املرافق	املدرسية.
وأج��م��ع	احل��ض��ور	على	ض���رورة	ت��وف��ر	قاعدة	
ب��ي��ان��ات	م��ح��ّدث��ة	ل���ذوي	اإلع���اق���ات	ف��ي	امل���دارس	

حركة فتح في أوروبا تبحث استنهاض 
العمل الفتحاوي على الساحة األوروبية

براغ	-	وفا-	بحث	مجتمعون	في	املجلس	احلركي	لفتح	في	الساحة	األوروبية	أمس،	آليات	استنهاض	
اإلعالمية،	 أوجهه	 بكافة	 التنظيمي	 العمل	 دعم	 ووسائل	 األوروب��ي��ة،	 الساحة	 على	 الفتحاوي	 العمل	

والثقافية،	والسياسية،	والعالقات	مع	القوى	واألحزاب	السياسية.
كما	تطّرق	االجتماع	األول	للمجلس	احلركي	الذي	عقد	في	العاصمة	التشيكية	براغ،	وفي	إطار	دورة	
الشهيد	الراحل	ياسر	عرفات،	إلى	األوضاع	الداخلية،	والسياسية،	واإلقليمية،	والدولية،	خاصة	الوضع	
الفلسطيني.	وأكد	املجلس	في	اجتماعه	التزامه	الكامل	في	مسعى	القيادة	الفلسطينية،	بقيادة	الرئيس	

محمود	عباس،	للحصول	على	اعتراف	بعضوية	مراقب	لدولة	فلسطني.
كما	شّدد	املجتمعون	على	التمسك	بالثوابت	الوطنية	الفلسطينية،	وعلى	رأسها	حق	العودة	حسب	
القرار	األممي	1٩4.	ونّدد	املجلس	احلركي	بكل	املمارسات	واإلجراءات	القمعية	التي	متارسها	حماس	بحق	

أبناء	احلركة	واملواطنني	في	قطاع	غزة،	داعيا	إلى	ضرورة	إنهاء	حالة	االنقسام	الداخلي.
وفي	ختام	اجتماعه،	استنكر	محاوالت	البعض	االلتفاف	على	شرعية	ووحدانية	متثيل	منظمة	

التحرير	لشعبنا،	معربا	عن	إدانته	الواسعة	للعدوان	اإلسرائيلي	املتواصل	على	أهلنا	في	قطاع	غزة.

جنني	�	علي	سمودي	�	قام	قائد	منطقة	جنني	
العقيد	ركن	املهندس	محمد	األعرج	ونائب	قائد	
املنطقة	املقدم	ركن	عصام	نبهان	باستقبال	وفد		
املفتوحة	ممثاًل	مبدير	 ال��ق��دس	 جامعة	 م��ن	
الدكتور	 جنني	 في	 املفتوحة	 القدس	 جامعة	
الطلبة	في	اجلامعة	 ن��زال	ومدير	ش��ؤون	 عماد	
حيث	قاموا	بتقدمي	الشكر	على	مشاركة	قوات	
األمن	الوطني	بكافة	النشاطات	التي	تقوم	بها	
وآلية	 جنني	 محافظة	 ف��ي	 املفتوحة	 ال��ق��دس	
الوطني	وجامعة	 األم��ن	 ق��وات	 التعامل	ما	بني	

القدس	املفتوحة.
وعلى	صعيد	اخر،	قام	قائد	منطقة	جنني	
وبناء		 األع���رج	 محمد	 امل��ه��ن��دس	 رك��ن	 العقيد	
بزيارة	 ابو	دخان	 نضال	 اللواء	 توجيهات	 على	
التي	 البيوت	 العمل	في	 ملتابعة	سير	 تفقدية	
الوطني					 األم���ن	 ق���وات	 قبل	 م��ن	 ترميمها	 يتم	
ل��ل��ع��ائ��الت	امل��س��ت��ورة	واحمل��ت��اج��ة	وال��ت��ي	تقوم	
قوات	األمن	الوطني	بتقدمي	املساعدات	ضمن	
اإلمكانيات	املتاحة	للقوات	في	محافظة	جنني.	
العقيد	 املنطقة	 قائد	 قام	 السياق،	 ذات	 وعلى	

ركن	املهندس	محمد	األعرج	بزيارة	ملدير	وحدة	
الرعاية	الصحية	األولية	في	جنني	قام	بتقدمي	
رائد	طبيب	 التهاني	للمدير	اجلديد	للوحدة	
عزمي	عمير،	حيث	مت	تقدمي	الشكر	على	هذه	
اللفتة	من	قيادة	منطقة	جنني،	كما	ثمن	على	
الوطني	في	 املنطقة	وقوات	األمن	 جهود	قائد	
حفظ	األمن	في	احملافظة،	كما	مت	متابعة	سبل	
التعاون	ما	بني	اخلدمات	العسكرية	وقوات	األمن	
الوطني	في	متابعة	عالج	العسكريني	وذويهم	

عبر	اخلدمات	الطبية	في	محافظة	جنني.

قائد منطقة جنني يتابع سير العمل في البيوت
التي يتم ترميمها من قبل قوات األمن الوطني

رام	الله	-	ملراسل	ے	اخلاص	-	استقبلت	
نظمي	 وج��ي��ه	 برئيسها	 ممثلة	 ع��ط��ارة	 بلدية	
عطارة	 اهلي	 ون��ادي	 البلدية	 واعضاء	 العطاري	
وحركة	فتح	في	عطارة	رجل	االعمال	بشار	املصري	

مؤسس	مدينة	روابي،	يرافقه	سمير	زريق	.
والبيرة	 ال��ل��ه	 رام	 اقليم	 ع��ن	 ال��ل��ق��اء	 وح��ض��ر	
والتنسيق	 التعاون	 سبل	 بحث	 ومت	 حامد	 ربيع	
امل��ش��ت��رك	مل��ا	ف��ي��ه	امل��ص��ل��ح��ة	ال��ع��ام��ة	مب��ا	يخدم	
التطوير	 ب��ه��دف	 احتياجاتها	 ويلبي	 املنطقة	
وثقافيا	 اقتصاديا	 لالهالي	 احلياتية	 والتنمية	

واجتماعيا	وترفيهيا.
	وقد	ساد	اللقاء	جو	من	املودة	واالخوة	والتفاهم	
واتفق	على	عقد	جلسات	عمل	مشتركة	للتخطيط	
للمشاريع	املستقبلية	وخاصة	ما	يتعلق	بالبنية	

التحتية	واملاء	والكهرباء	والطرق.

بلدية عطارة تستقبل مؤسس مدينة »روابي« 

بشار املصري وتبحث معه سبل التعاون املشترك


