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رئيس بلدية جنين يطلع القنصل 
األميركي على مشكلة المياه في المدينة

جني���ن - "األيام": أطلع رئي���س بلدية جني���ن، وليد أبو 
مويس، أول من أمس، القنصل األميركي العام في القدس، 
مايكل راتني، على أوضاع المدينة، ومش���كلة المياه التي 

تعاني منها، وذلك خالل زيارة قام بها راتني للبلدية. 
وقال أب���و موي���س، إن المدينة بحاجة إل���ى تضافر كل 
الجه���ود من قبل المجلس البل���دي والعاملين في البلدية 
الرس���مية واألهلية  والمؤسس���ات  المحل���ي  والمجتم���ع 
والمؤسسات المانحة، من أجل النهوض بها لتكون مدينة 
عصرية حضاري���ة صديقة للبيئة التي أك���د أنها بحاجة 

ألهم مصدر في الحياة وهو المياه.
وبين، أن مدينة جنين تعيش على حوض كبير من المياه 
الجوفية ولكنها محرومة من اس���تغاللها من قبل االحتالل 
اإلسرائيلي الذي يرفض السماح بحفر مزيد من آبار المياه.

وأش���ار، إلى حاجة المدين���ة ل� 600 كوب في الس���اعة من 
المياه، في حين تحصل على ما يقارب 200 كوب في الساعة، 
م���ا يعني أنها تعاني من نقص يصل إلى 70%، وهو أمر قال 

أبو مويس، إنه ش���ي غير مقبول بالقوانين واألعراف الدولية 
واإلنسانية أن يعيش أطفال جنين بدون مياه.

وأضاف أب���و مويس، إن المدينة بحاجة إلى عملية إعادة 
بناء وتعمير س���ريعة لتغيير الواقع ف���ي مجال الخدمات 
والبني���ة التحتية، وه���ي بحاجة إلى تعبي���د العديد من 
ش���وارعها القديمة والجديدة، وإصالح عبارات المياه التي 
دمرها المنخفض الجوي، وتوس���يع ه���ذه العبارات بحيث 
تتالءم مع الظروف المناخية، وتتالءم مع توس���ع المدينة 

التي كبرت وتوسعت وارتفع عدد السكان فيها.
م���ن جهته، قال القنصل األميرك���ي، إنه جاء إلى مدينة 
جني���ن بهدف االطالع على األوض���اع العامة فيها، متمنيا 

لهذه المدينة أن تكون بأحسن صورة.
وحض���ر االجتماع إل���ى جانب رئي���س البلدي���ة، أعضاء 
المجلس البلدي، ط���ارق الغول، وفالح تركمان، وراغب نادر 
العارف، ومحمد السعدي، وقدم في نهايته رئيس وأعضاء 

المجلس البلدي هدية تذكارية للقنصل األميركي.

لمناسبة اليوم العالمي لمناهضته

جنين: "شمس" يدعو إلى االنضمام 
التفاقية مناهضة التعذيب

جني���ن - "األيام": دع���ا مركز إعالم 
والديمقراطي���ة  اإلنس���ان  حق���وق 
"شمس" الحكومة إلى ضرورة اإلسراع 
لالنضم���ام إل���ى اتفاقي���ة مناهضة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
االختياري  البرتوكول  والى  المهينة، 
الملح���ق وال���ذي بموجبه تم إنش���اء 
اللجنة الفرعي���ة لمناهضة التعذيب 
والح���ث عل���ى إنش���اء آلي���ة وطنية 
مس���تقلة لمراقب���ة وزي���ارة أماك���ن 

االحتجاز.
جاء ذلك في بي���ان صحافي أصدره 
المركز أمس لمناسبة اليوم العالمي 
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعامل���ة أو العقوب���ة القاس���ية أو 
المعتمدة  المهينة.  أو  الالإنس���انية 
من ط���رف الجمعي���ة العام���ة لألمم 
المتح���دة في قراره���ا 46/39 المؤرخ 
ف���ي 10 ديس���مبر 1984. والنافذ في 

حزيران في 26 /1987/6 .
وأش���ار المركز إلى أن ذلك يتطابق 
م���ع ق���رار الرئي���س محم���ود عباس 
وتعليماته بشأن التأكيد على جميع 

الجه���ات ذات العالق���ة بالتوقي���ف 
واالحتجاز والتحقيق بضرورة االلتزام 
بنصوص القانون األساسي والقوانين 
الت���ي تمنع أش���كال  العالق���ة  ذات 
المعاملة  وتحظ���ر  كاف���ة،  التعذيب 
المهين���ة وتح���رم الس���لوك ال���ذي 
والتأكيد  اإلنس���انية،  الكرامة  يمس 
والمواثيق  االتفاقي���ات  احترام  على 
والمعاهدات واإلعالنات الدولية كافة 

والمتعلقة باحترام حقوق اإلنسان. 
القت���ل  أعم���ال  المرك���ز  وأدان 
والتعذي���ب المنهجية، واألس���اليب 
الالأخالقية التي يتعرض لها األسرى 
على يدي جنود االحتالل والمحققين، 
والشعور  العنصري،  التمييز  وحاالت 
باالستعالء اإلثني والعرقي والديني، 

الذي تمارسه دولة االحتالل.
وأش���ار إلى أن دول���ة االحتالل هي 
الدولة الوحيدة في العالم التي تشّرع 
التعذيب علنا تحت شعار األمن، الفتا 
ال���ى ان التميي���ز العنصري يتضمن 
عنفًا بطبيعته، فعندما يطبق كنظام 
فإنه سيتشكل بالضرورة عاماًل محفزًا 
لتفش���ي أعمال التعذيب والمعاملة 

القاسية، الالإنسانية أو المهينة.
وطالب المجتم���ع الدولي بالوقوف 
بحزم ضد ه���ذه األعم���ال الهمجية 
المنافية للقي���م والمبادئ واألعراف 
تقديم  عل���ى  والعم���ل  اإلنس���انية 
المسؤولين عن ارتكابها إلى القضاء.

ودعا إلى تضاف���ر الجهود لتعزيز 
وحماي���ة حق���وق اإلنس���ان والعمل 
عل���ى مناهض���ة التعذي���ب وغي���ره 
م���ن ض���روب المعاملة الالإنس���انية 
الضحاي���ا  ومس���اعدة  المهين���ة  أو 
وتأهيلهم، ومعاقبة الجناة والحرص 
على مكافح���ة هذه الجريمة س���واء 
على الصعي���د المحلي أو اإلقليمي أو 

الدولي.
التقاري����ر  بتقدي����م  وأوص����ى 
الدوري����ة وف����ق المعايي����ر الدولية 
التقاري����ر وأن تتضمن  إلعداد هذه 
بالقواعد  ابت����داء  الدولية  المعايير 
الس����جناء  لمعامل����ة  النموذجي����ة 
والعالجية  الطبية  الخدمات  وتوفير 
مع ض����رورة اطالع منظمات المجتمع 
المدني ووس����ائل األع����الم والمراكز 
القانونية إلشراكهم في إعداد هذه 
التقارير لك����ي يطلع عليها الجميع، 
وتوفير الضمان����ات القضائية أثناء 
االس����تجواب أو االحتجاز...ال����خ، وأن 
يكون لهم الحق في تقديم الشكوى 
عن معاملتهم وأن يبت القضاء دون 
تأخير ف����ي قانونية ه����ذه الطلبات 
أو االحتجاز وأس����بابه وفق����ًا لقواعد 
تحقيقي����ة نزيه����ة وفعالة تتوالها 
هيئ����ات مس����تقلة ع����ن الجه����ات 
المتهمة. وطال����ب باتخاذ اإلجراءات 
القانونية ض�د  من يثبت ارتكابهم 
الالزمة  الحماية  وتوفي����ر  التعذيب 
خطة  وإعداد  والشهود،  للمعتقلين 
تش����ترك فيه����ا مؤسس����ات حقوق 
اإلنس����ان ونقابة المحامي����ن ووزارة 
الع����دل والجهات األخ����رى مهامها 
وضع إستراتيجية تتضمن التنمية 
الثقافية والقانونية لدى الس����جناء 
وفق����ًا لقواع����د موضوعي����ة تعتمد 
الدولية والقواعد  القانونية  األسس 
األمم  وضعته����ا  الت����ي  والمب����ادئ 
المتح����دة لع����ام )1985( تمهي����دًا 
إلعدادهم وتأهيله����م مع المجتمع 
وفقًا ألس����س وضواب����ط، وباالعتماد 
م����ع بعض المنظم����ات الدولية ذات 

العالقة.

جنين: توزيع مناصب الهيئة اإلدارية 
للمركز الفلسطيني لعالج صعوبات التعلم

جني���ن - "األيام": عقدت الهيئة اإلدارية التأسيس���ية للمركز الفلس���طيني 
لع���الج صعوبات التعلم، أول من أمس، اجتماعها األول في مدينة جنين، وذلك 
بع���د حصول المركز مؤخرًا على الترخيص الرس���مي من قب���ل وزارة الداخلية، 

وجرى خالله توزيع المناصب في الهيئة اإلدارية.
وبين���ت، أن هذا الترخيص، يؤهل المركز للعمل كمؤسس���ة أهلية تعليمية 
تس���عى من خالل عملها إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول مشاكل الطلبة ذوي 
صعوبات التعلم وكيفية التعامل مع هذه الفئة واإلسهام في تعزيز الخدمات 
التش���خيصية والتدريس���ية ألكبر قدر ممكن من هؤالء الطلب���ة في المدارس 

الحكومية والمؤسسات التعليمية والتربوية.
وناق���ش المجتمع���ون، إمكانية صياغ���ة خطة عمل لنش���اطات المركز خالل 
الش���هور القادمة، وتوزيع المناصب في الهيئة اإلدارية التي تشكلت من ربى 
أبو لبدة، رئيسًا، وعبد الله جرار، نائبًا لرئيس المركز، وصالح نعامنة، أمينًا للسر، 
ورجاء راتب الياموني، أمينًا للصندوق، وعضوية ناصر صبيحات ورانيا عس���اف 

ونور القاسم.
وأكد المجتمعون ضرورة العمل على تطوير القدرات األكاديمية للطلبة ممن 

يعانون من صعوبات في التعلم، وصواًل إلى مستقبل تعليمي زاهر.
وأش���اروا إلى الدراس���ات التي أجريت خالل الس���نوات األخيرة، والتي أثبتت 
أن هن���اك ارتفاعًا في نس���ب الطلبة الذين يعانون من صعوب���ات التعليم، ما 
يس���تدعي دعم الجهود المحلية والوطنية على هذا المس���توى، وخلق أجسام 

أهلية متخصصة في مجال معالجة صعوبات التعلم.

جنين: انطالق فعاليات مخيم 
شهداء قباطية الصيفي األول

جنين- "األي���ام" احتفلت بلدية 
أمس،  جني���ن،  جن���وب  قباطي���ة 
بانطالق فعاليات مخيم ش���هداء 
قباطي���ة الصيف���ي األول وال���ذي 
الطبي���ب  "ن���ادي  اس���م  يحم���ل 
الصغي���ر"، وذل���ك بالتع���اون مع 
ومقرها  الغ���د"،  "صن���اع  جمعية 

مدينة نابلس.
وق���ال رئي���س البلدي���ة، عل���ي 
زكارن���ة، إن هذا المخي���م ينظم 
بمش���اركة نحو 200 طفل تتراوح 
أعماره���م ما بين س���بع س���نوات 

ولغاي���ة 14عاما، ويأت���ي في إطار 
تنفيذ خطة البلدية الهادفة إلى 
تنمية قدرات أطفال المدارس في 
المج���االت المختلفة وإكس���ابهم 
مه���ارات مختلف���ة وخاص���ة في 
التعامل مع  األح���داث والكوارث 

واألزمات الصحية.
الصيفي  المخيم  زكارن���ة،  وزار 
الذي يشتمل على فعاليات وزوايا 
فنية ورياضية ودورة لإلس���عاف 
المجلس  عض���و  يرافقه  األول���ي، 
وطاقم  كمي���ل،  محمود  البل���دي، 

البلدية.
لش���رح  الوف���د،  واس���تمع 
المخي���م  عل���ى  القائمي���ن  م���ن 
واألطفال المش���اركين حول مدى 
المه���ارات  م���ن  اس���تفادتهم 
واألنشطة التي يش���تمل عليها، 
فيما قدم األطفال عدة مالحظات 
أبرزها  التي  احتياجاته���م  حول 
توفي���ر أماكن للترفي���ه ومالعب 

رياضية في البلدة.
األطفال  البلدي���ة،  رئيس  ووعد 
بالعمل على إنش���اء حديقة عامة 
ستنفذ قبل نهاية العام الحالي، 
وذلك بالشراكة مع جهات تمويل 

دولية.
وقال: "إن هذا المخيم الصيفي 
يحمل اسم شهداء قباطية، وذلك 
لتضحياتهم  جميع���ا  من���ا  وفاء 
الجسام من أجل فلسطين، وحتى 
يبقوا دائما ف���ي ذاكرتنا وذاكرة 
أطف���ال الذي���ن نرى به���م األمل 

المنشود في المستقبل".
وش���كر، جمعية "صناع الغد" على 
تعاونها وإشرافها على هذا المخيم، 
ووع���د بتنظي���م مخيم���ات صيفية 

سنوية لألطفال بشكل دوري.

جنين: افتتاح مخيم األسرى 
الصيفي الثاني في كفر دان

جنين � "األيام": افتتح المجلس المحلي في قرية كفر دان غربي جنين، أمس، 
مخيم األس���رى الصيفي الثاني، وذلك بمشاركة 70 طفال تتراوح أعمارهم بين 

ثماني سنوات ولغاية 12 عاما.
وق���ال رئي���س المجلس، بالل مرع���ي: إنه تم دمج عدد م���ن األطفال من ذوي 
اإلعاقة في هذا المخيم الصيفي وال���ذي ينظم في القرية للمرة الثانية تحت 

اسم األسرى.
وذك���ر أن هذا المخيم سيش���تمل على عدد م���ن الزوايا الفني���ة والدرامية 

والوطنية والبيئية، والتي تم توزيع األطفال عليها.

االحتالل يشن حملة ضريبية على 
محال تجارية في القدس القديمة

القدس - "وفا": ش���ن مس���تخدمو ضريبة االحتالل بصحبة عناصر من شرطة 
وح���رس حدود االحتالل، أم���س، حملة على محالت تجارية في س���وق باب خان 

الزيت بالقدس القديمة.
وتضمنت الحملة ج���ردًا للبضاعة في المحالت ودفاتر الحس���ابات وفحصها 
بش���كل دقيق، وسط حراسة عس���كرية؛ األمر الذي سبب غضب واستياء التجار 

والمواطنين.
���ل الكثير من أصحاب المحال التجارية إغالق محالهم تحس���بًا من هذه 

ّ
وفض

الهجمة المتواصلة منذ عدة أيام في أسواق القدس القديمة.
وأفاد أحد العاملين بمحل لبيع األحذية في الس���وق، والذي ش���ملته الحملة، 
بأنه���م ملتزمون بدفع كاف���ة الضرائب المفروضة عليهم من قبل مؤسس���ات 
االحتالل، وال يوجد أي ديون عليهم، ورغم ذلك حرر مس���تخدمو الضريبة بالغًا 

لصاحب المحل لمراجعة مكاتب الضريبة.
وأوض���ح أن محلهم لي���س األول، ولن يكون األخير في الحملة التي تش���نها 
ضريبة االحتالل منذ نحو 3 أش���هر بشكل ش���به يومي للمحالت التجارية في 
أس���واق البلدة القديمة، وقال: م���ا جرى عندي، جرى عند ع���دد كبير من تجار 
القدس المس���تهدفين من قب���ل الضريبة، وكل ذلك به���دف التضييق على 
التجار وقتل األس���واق في القدس، ودفعهم إلى إغالق محالتهم وتهجيرهم 

من البلدة القديمة لصالح المستوطنين.

النائب العام يبحث مع القنصلية 
األميركية التعاون القضائي

رام الله - "وف���ا": بحث النائب العام القاضي عبد الغني العويوي، مع وفد من 
القنصلية األميركية، آليات التعاون القضائي في المستقبل.

وناق���ش النائ���ب العام، خالل اللق���اء الذي جرى بمكتبه ف���ي رام الله، أمس، 
التع���اون بما يخ���ص التدريب على كش���ف التزوير المتعلق بجوازات الس���فر 
والتأش���يرات )الفي���زا(، إضافة إلى مناقش���ة األم���ور المتعلق���ة بالمواطنين 

األميركيين المقيمين في دولة فلسطين.
وحضر اللقاء رئيس نيابة أريحا يوسف الطريفي، ورئيس اإلدارة العامة للتخطيط 

والسياسات في النيابة العامة وائل الفي، ووكيل نيابة أريحا يحيى عدوي.

بيروت: بحث زيادة الخدمات الطبية لالجئين
بيروت - "وفا": بحث س���فير فلسطين في لبنان أشرف دبور، أمس، مع الرئيس 
الجديد لمنظمة أطباء بال حود في الش���رق األوسط انطوان بيلر، يرافقه الرئيس 
السابق فابيو فوريوني، وممثل المنظمة في لبنان تيري كوبنز، األوضاع الصحية 

في المخيمات الفلسطينية، وخاصة النازحين الفلسطينيين من سوري.
كما بحث السفير، خالل استقباله بيلر، وفوريوني، وكوبنز، في بيروت، كيفية 
المس���اهمة بالتخفيف من معاناة الالجئين، والمس���اهمة في زيادة الخدمات 

الصحية لهم.

"ثقافة طوباس" تختتم ثالثة 
نشاطات ثقافية صيفية لألطفال

طوباس - "األيام": اختتمت مديرية الثقافة في محافظة طوباس، أمس، 
بالتعاون م����ع مكتبتي بلديتي طوباس وطمون، ثالثة نش����اطات ثقافية 
صيفية لألطفال، تضمنت قراءات قصصية وس����رد حكايات ومناقشاتها، 

وذلك بحضور أكثر من مئة من األطفال المنتسبين لهاتين المكتبتين.
وقدم����ت المنش����طة هالة بن����ي عودة ف����ي مكتبة بلدي����ة طمون قصة 
قصيرة لألطفال تح����ت عنوان )رحلة في األلوان(، وس����ردت انتصار فالح 
في مكتبة بلدية طوباس قصة مريول المدرس����ة للكاتبة عبلة طوباس����ي، 
وقرأت سندس أبو ناصر قصة أميرة للكاتب زكريا محمد، وجرت مناقشات 
بين المنش����طات والطالبات حول مضامين القصص والشخصيات والعبر 

المستفادة.
وأوضح عبد الس����الم عابد مدير الثقافة أن هذه األنشطة الثقافية التي 
أش����رفت على متابعتها وتنفيذها نهى أحمد م����ن مكتب الثقافة تأتي 
في س����ياق الخطة الربعية الثاني����ة التي أقرتها ال����وزارة للعام 2013م؛ 
بهدف تش����جيع القراءة، ورفع المس����توى المعرفي لألطفال، وتمكينهم 

من المشاركة الثقافية خالل العطلة الصيفية.

جنين: التجمع الوطني ألسر الشهداء يختتم مخيمه الصيفي الخامس
جنين - محمد بالص: احتفل التجمع الوطني ألس����ر الشهداء، 
أمس، باختتام المخيم الصيفي الخامس ألطفال وإخوة الشهداء 
م����ن كافة محافظات الوط����ن، والذي نظمه في معس����كر "حرش 
الس����عادة" التابع لقوات األمن الوطن����ي في مدينة جنين، تحت 
ش����عار "فلس����طين في عيون أبناء الش����هداء.. معا نبني مجدا"، 

وشارك فيها 100 زهرة وشبل.
ونظم الحفل الختامي، بحضور عض����و اللجنة المركزية لحركة 
فت����ح، جمال محيس����ن، ومحافظ جني����ن، اللواء ط����الل دويكات، 
ومحافظة قلقيلية، ربيح الخندقجي، ورئيس����ة مؤسس����ة أس����ر 
الش����هداء والجرحى، انتصار الوزير، ومفت����ي قوات األمن العام، 
الش����يخ محمد صالح، وقائد المنطقة، العقي����د ركن المهندس 
محمد األعرج، وأمين عام التجمع الوطني ألس����ر الشهداء، محمد 
صبيحات، والنائب ش����امي الش����امي، وعضو المجل����س الثوري، 
جمال الش����اتي، ورئيسي بلديتي قباطية، علي زكارنة، والسيلة 
الحارثية، وائل جرادات، وأمين س����ر حركة فتح في اإلقليم، عطا 
أبو ارميلة، وقادة وممثلي األجهزة األمنية، ومدراء المؤسس����ات 

األهلية والمدنية.
ونقل دويكات، تحي����ات الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، إلى 
المشاركين في الحفل الختامي، مؤكدا اهتمام الرئيس والقيادة 
بأسر الش����هداء، وحرصها على توفير سبل العيش الكريم لها، 

كجزء بسيط من تقدير تضحيات الشهداء.
وأضاف: "إن الرس����الة التي أردنا توجيهه����ا من خالل اختيار 
أحد معس����كرات قوات األمن الوطن����ي لتنظيم المخيم الصيفي 
ألبناء وإخوة الشهداء، أننا كنا وسنبقى شعبا واحدا موحدا خلف 

قيادته الشرعية ممثلة بالرئيس أبو مازن".
وفي كلمته، تناول محيس����ن، الوضع السياس����ي الراهن وآخر 

المستجدات على الساحة السياس����ية، في ظل تعنت إسرائيل 
لدفع اس����تحقاقات السالم العادل والشامل، واالستجابة لحقوق 
الش����عب الفلس����طيني المش����روعة، مؤكدا أن أي "ربيع عربي" ال 

تكون بوصلته نحو القدس، مشكوك بأمره.
وقال: "إنه خالل أيام س����يأتي وزي����ر الخارجية األميركي، جون 
كيري، في إطار جولته الخامس����ة، ولكنه سيفشل في ظل تعنت 
الحكومة اإلس����رائيلية، ورفضها التجاوب م����ع المطالب الدولية 
بضرورة تمكين ش����عب فلسطين من الحصول على كامل حقوقه 

المشروعة".
وأض����اف، إن اللجن����ة المركزية لحركة فت����ح ومنظمة التحرير، 
اتخذت ق����رارا يقضي بالتوج����ه إلى هيئة األم����م المتحدة من 

جديد، في حال فشلت الجهود المبذولة لتحقيق السالم.
وأكد محيس����ن، أن الغارات المتكررة التي بدأ جيش االحتالل 
بش����نها على قطاع غزة، وما يرافقها من عدوان في س����ائر أرجاء 
الضف����ة الغربية، جزء من المس����اعي اإلس����رائيلية الرامية إلى 

إفشال زيارة كيري المرتقبة.
أما الوزير، فحثت أبناء الش����هداء على ضرورة التس����لح بالعلم 
والمعرفة والس����لوك الحس����ن والطموح والنج����اح والعمل بروح 

الفريق الواحد.
وشددت، على حرص مؤسس����ة رعاية أسر الشهداء والجرحى، 
على االستمرار في دعم ورعاية أبناء الشهداء حتى يرفعوا راية 

الحرية والنصر والتي استشهد من أجلها آباؤهم.
من جهته، أكد صبيحات، حرص التجمع الوطني على االستمرار 
في جهوده الرامية إلى النهوض بواقع أس����ر الشهداء من كافة 

الجوانب، بما يمكنها من العيش حياة حرة كريمة.
وثمن صبيحات، دور الس����لطة الوطنية والقيادة السياس����ية 

في توفير كافة احتياجات ومتطلبات أس����ر الشهداء، في وقت 
أش����اد فيه بتعاون قوات األمن الوطني م����ع التجمع الوطني في 
سبيل إنجاح فعاليات المخيم الصيفي "فلسطين في عيون أبناء 

الشهداء".
وألق����ت كلمة أبناء وأخوة الش����هداء المش����اركين في المخيم 
الصيفي، الطفلة آية سعدية، من محافظة قلقيلية، وهي كريمة 
الشهيد محمد سعدية الذي استشهد أواخر العام 2004، حيث 
أكدت حق أبناء وأس����ر الشهداء في العيش حياة كريمة وتوفير 

كافة مستلزماتهم، باعتبار ذلك حقا مشروعا لهم.
وتخللت الحفل الختامي، قصائد شعرية تحدثت عن الشهداء 
ألقاه����ا أبناء ع����دد منهم، وقصيدة ش����عرية للدكت����ورة عدالة 
ج����رادات، من داخ����ل الخط األخض����ر، وكورال رياض����ي، وعرض 
مس����رحي وأغاني وطنية، وعرض كشفي عس����كري لقوات األمن 

الوطني.
وفي نهاية الحفل، كرم محيسن ودويكات والخندقجي والوزير 
وصبيحات، قائد قوات األمن الوطني في فلس����طين، اللواء نضال 
أب����و دخان، وقائد منطقة جنين، العقي����د ركن المهندس محمد 
األعرج، وعددا من الضباط والمدربين والمش����رفين على معسكر 
"فلسطين في عيون أبناء الشهداء"، والذي استمر لمدة أسبوع، 
وتم خالله تنفيذ برنامج تدريبي اش����تمل على فقرات المش����اة 
واللياقة البدنية، باإلضافة إلى محاضرات عملي ونظري والعديد 

من األنشطة.
كما تم تكري����م مدير العالقات العامة واإلع����الم لقوات األمن 
الوطني، النقيب فايز الش����يخ إبراهي����م، وقائد الكتيبة الخاصة 
الثالثة، الرائد محمد ياس����ين، وآمر معس����كر "حرش السعادة"، 

الرائد رشاد جبارة.

طولكرم: تكريم الهيئات المحلية لجهودها
في تطبيق قانون األشخاص ذوي اإلعاقة

طولك����رم - "األي����ام": كرمت لجنة المحافظة للمؤسس����ات 
العامل����ة م����ع األش����خاص ذوي اإلعاقة في طولك����رم امس، 
المجال����س والهيئ����ات المحلي����ة ف����ي المحافظ����ة، تقديرًا 

لجهودها في تطبيق قانون األشخاص ذوي اإلعاقة.
وشكر مسير أعمال ش����ؤون محافظة طولكرم جمال سعيد 
على الجهود التي بذلت للنهوض باالش����خاص ذوي االعاقة 
خاصة من خالل تعليمهم لغة اإلشارة للتواصل مع أقرانهم 
في المجتمع، مبديا اس����تعداد المحافظة التام للتعاون ومد 
يد العون مع كافة المؤسس����ات خاصة المعنية منها لعمل 

كل شيئ يصب بالمصلحة والفائدة لتلك الشريحة.
وأش����ار س����عيد الى أن هذا التكريم يأتي كثمرة لجهود 
كبيرة بذلها االتحاد العام لألشخاص ذوي االعاقة بالتعاون 
مع المؤسسات الشريكة له لتطبيق القانون رقم4/ 1999الذي 
يتعل����ق باالش����خاص ذوي العالقة يكفل حقوقه����م وإبراز 

إبداعاتهم أسوة ببقية افراد المجتمع.
وم����ن جانبها، أكدت ممثلة مدير ع����ام الحكم المحلي أمل 
الكرمي أن نش����اط اليوم يأتي نتاجا لعمل اس����تمر أكثر من 
ع����ام من الجه����د المتواصل لضمان حقوق االش����خاص ذوي 

االعاقة بالصحة والتعليم والعمل.
وبينت اهمية مشاركة الجميع بالعمل على تحسين ظروف 
تلك الش����ريحة من المجتمع بما يتناس����ب مع مسؤولياتنا 
كمؤسسات رس����مية وجهات ذات عالقة، ش����اكرة الهيئات 

المحلي����ة بتدريب بع����ض موظفيها لغة االش����ارة لتعامل 
بالشكل المطلوب مع هذه الفئة.

وتحدث رئيس االتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي 
اإلعاقة مج����دي مرعي مثال عن لجنة المحافظة عن االنجازات 
الت����ي تم العم����ل عليها لصالح األش����خاص ذوي اإلعاقة بما 
يت����الءم مع نص اتفاقية التعاون التي تم ابرامها في الرابع 

من شهر كانون األول للعام 2012.
وأشار إلى أن من بين اإلنجازات المرتبطة بقانون األشخاص 
ذوي اإلعاقة رقم 1999/4 تمويل وإنشاء مباٍن مخصصة للصم 
والبكم والمكفوفين من قبل بلدي����ة طولكرم، ومواءمة عدد 
م����ن البلديات والمجالس القروية، باإلضافة إلى مواءمة عدد 
من المباني العامة والمس����اجد والقاعات والحدائق العامة، 

وتعبيد عدد من الطرق لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأضاف أنه تم توظيف وتش����غيل 26 م����ن ذوي اإلعاقة على 
كادر البلديات، وإلحاقهم بالعديد من التدريبات وورش العمل 
واألنش����طة المجتمعية، إضافة إلى توفير العديد من الخدمات 
الطبية واألجهزة المس����اعدة لهذه الفئة، وإعفاء 15 شخصا من 
ذوي اإلعاقة من دفع رسوم تراخيص البناء حسب نص القانون.
حيث تخلل النش����اط تخريج الدفعة االولى من المتدربين 
"موظفي����ن البلديات" على لغة االش����ارة للصم والبكم والتي 
قام على تنفيذها اتحاد ذوي االعاقة وبالش����راكة مع اتحاد 
الصم الفلسطيني وجمعية قاقون بتنفيذ من مركز كفاءات.

جانب من حفل التكريم.

المجلس البلدي المنتخب في الخضر يتسلم مهامه
كتب حسن عبد الجواد: 

احتفل في قاعة بلدية الخضر، أمس، باس���تالم المجلس 
البل���دي المنتخ���ب مهامه، بحضور رئي���س بلدية الخضر 
المنتخ���ب توفيق ص���الح، ومدير "الحكم المحلي" رش���يد 
عوض، وس���بعة من أعضاء المجل���س المنتخبين، ورئيس 
وأعض���اء المجلس البلدي الس���ابق، والعدي���د من ممثلي 

مؤسسات وفعاليات ووجهاء البلدة.
وع���رض رئي���س المجلس الس���ابق التقريري���ن اإلداري 
والمال���ي للبلدية، مبينًا الصعوب���ات المالية التي واجهت 
المجلس في توفير الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى وجود 
عدد من المش���اريع التطويرية التي تحتاج إلى المتابعة 

من المجلس المنتخب. 
فيما نق���ل عوض مباركة وزير الحك���م المحلي للمجلس 

الجدي���د، وتثمينه لجه���ود المجالس البلدية الس���ابقة، 
مؤكدًا أهمية التعاون بين المجلس المنتخب والمواطنين، 

لتقديم أفضل الخدمات ألهالي البلدة.
وأش���ار إلى تعثر المجالس الس���ابقة في جباية رس���وم 
األمالك، ورخص المهن، والنفايات وضريبة المعارف، داعيًا 

المجلس الجديد إلى مزيد من االهتمام بموضوع الجباية.
بدوره، أش���ار رئيس البلدية إل���ى أن المجلس المنتخب 
لديه رؤية ش���املة ألولوي���ات البلدة، مؤك���دًا انه يتحمل 
مس���ؤولية وطني���ة وأخالقية تج���اه البل���دة، ويتطلع إلى 
التع���اون مع الكف���اءات الموج���ودة في البل���دة، وجميع 

المواطنين من مسافة متساوية.
وفي نهاية حفل االس���تالم والتس���ليم قرأ الس���ويطي 
محض���ر الجلس���ة أمام الجمي���ع، داعيًا للمجل���س بالنجاح 

والتوفيق.

جنين: "الدفاع المدني" يقدم محاضرات 
في علومه لمخيمات صيفية

جنين - "األيام": نظمت إدارة التدريب في مديرية الدفاع 
المدني بمحافظة جنين، أمس، لقاءات ومحاضرات تدريبية 

لمخيمين صيفيين طالت 200 طفل من المشاركين.
وأف���اد تقري���ر إلدارة العالق���ات العام���ة واإلع���الم بأن 
طواقم التدريب ش���اركت في فقرات أساسية ضمن برامج 
المخيمات، وقدم���ت محاضرات نظري���ة وتمرينات عملية 
في التعامل مع الحوادث المنزلية والتعامل مع مس���ببات 
الحريق بالش���كل الصحيح والتركيز عل���ى مصادر الحريق 
والتعامل مع التس���رب وإخماد أس���طوانات الغاز وكيفية 
استخدام أجهزة اإلطفاء اليدوية "البودرة الجافة" وخطوات 
تشغيلها لكي تعطي أفضل النتائج في مكافحة الحريق. 
العمرية  الفئ���ات  المحاض���رات  وأض���اف: اس���تهدفت 

الصغيرة ألنها تش���كل شريحة كبيرة من المجتمع بهدف 
إكس���ابها خبرات توعوية في علوم الدفاع المدني للتمكن 

من التعامل مع الحوادث بالطرق الصحيحة.   
وفي س���ياق متصل، نظمت طواقم مركز دفاع مدني جبع 
محاضرات تدريبية نظرية وعملية في مجال الدفاع المدني 
للمش���اركين ف���ي المخي���م الصيفي تحت عنوان "بس���مة 
امل" لذوي االحتياجات الخاص���ة والمقام في جمعية جبع 

الخيرية. 
وأشار التقرير إلى  ان المحاضرات تأتي في سياق الخطة 
المس���تقبلية للدفاع المدني الهادف���ة للوصول الى كافة 
ش���رائح المجتمع المحلي والمدن���ي والتي تضمن تدريب 

اكبر قدر ممكن من المواطنين.

جامعة الخليل تبحث مع 
"الدفاع المدني" آليات التعاون

الخلي���ل – "األي����ام": زار جامعة الخلي���ل، أمس، وفد م���ن مديرية الدفاع 
المدن���ي في محافظة الخليل، حيث جرى البح���ث في إمكانية إبرام اتفاقية 
للتعاون تشمل تدريب العاملين والطلبة بالجامعة على التعامل مع األزمات 
وحاالت الطوارئ، وإشراك الطلبة في إعداد أبحاث لها عالقة بالدفاع المدني 

في إطار مشاريع التخرج.
وأك���د رئيس جامع���ة الخليل أحم���د العطاونة، خالل اللق���اء الذي جمعه 
والمق���دم أنور المحاريق، أهمي���ة التعاون في مجال الدف���اع المدني، كون 
الجامع���ة بطلبتها وعامليه���ا تمثل "قرية صغيرة وبحاجة إلى مؤسس���ات 

السالمة العامة".


