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اكد حرص االجهزة االمنية على تقاليدنا الوطنية والمرأة الفلسطينية

مصدر امني: حماس تجتاز الخطوط الحمر باستغالل النساء في مخططات اجرامية 

، بأن االجهزة األمنية  رام اهللا - وفا-  صرح مصدر أمني  امس 
الوطنية، وتحرص أشد  تحرص تماما على تقاليدنا وأخالقياتنا 
الحرص على المرأة الفلسطينية التي وقفت بشرف وعناد بخنادق 

العزة والكرامة دفاعا عن أرض الوطن.
التي شنتها حركة حماس  الشرسة  «الهجمة  إلى  المصدر  وأشار 
األجهزة  السعود لدى  أبو  المدعوة تمام  اعتقال  االنقالبية حول 
األمنية والتي القي القبض عليها بعد اعترافات خطيرة لخاليا تابعة 
لحماس كانت تخطط لعمليات إجرامية تهدف للعبث باألمن الداخلي 
اغتياالت  والقيام بسلسلة  الوطني واالجتماعي،  النسيج  وضرب 
وعمليات تفجير وتدمير لمؤسساتنا الوطنية ومن ضمنها بعض 

مراكز الشرطة التي تعمل ليل نهار لخدمة شعبنا.
وأضاف المصدر «أما أن يتم استغالل نسائنا كحالة المدعوة تمام 
أبو السعود من قبل حماس عبر تنظيمها وزجها للمشاركة بهذا 
أخرى  مرة  بدأت  قد  أن حماس  بالضرورة  يعني  فهذا  المخطط 

باجتياز الخطوط الحمر.. وعلى حماس أن تدرك أن حصانة الدم 
الفلسطيني ومصالح أبناء شعبنا وأمنه الداخلي أهم من أي حصانة 
أخرى، وسنحمي أمننا الداخلي بكل ما أوتينا من قوة وصالبة لحكم 

القانون والحرص على كل أبناء شعبنا».
وقال المصدر «إنه سيتم قريبا وضع أبناء شعبنا بصورة االعترافات 
لدى  االنقالبية  أبناء حماس  العديد من  بها  أدلى  التي  الخطيرة 
األجهزة األمنية، حيث أدلوا باعترافات تقشعر لها األبدان، وحاولوا 
تنفيذ ما دعت له حماس في غزة عبر المؤتمرات الصحفية والعديد 
من البيانات وتنفيذا لتعليمات قيادات االنقالب األسود.. وسلموا 

األجهزة األمنية أدوات القتل والتدمير».
ولفت المصدر إلى أن حماس قامت وقبل إلقاء القبض على هؤالء 
المجرمين بفترة ليست طويلة بمحاولة لتهيئة الرأي العام عبر جملة 
من عمليات التشويه والتشهير بأجهزتنا األمنية ألحداث إجرامية 

تخطط لها هذه الحركة االنقالبية.

وذكر المصدر «بدعوات القتل التي أطلقتها ما تسمى بالفصائل 
والتشكيالت العسكرية التابعة لحماس في غزة وعلى رأسها المدعو 
أبو عبيدة والدعوات الستخدام السالح ضد األجهزة األمنية وكوادر 
فتح في الضفة، حيث ظهر هؤالء بمؤتمر صحفي خطط له المدعو 
التابعة  التحريضية  األقصى  لقناة  السابق  والمدير  فتحي حماد 
لحماس، وتم في ذلك المؤتمر الدعوة لقتل أبناء األجهزة األمنية 

وأبناء فتح في الضفة».
وأشار المصدر إلى أن األجهزة األمنية تابعت عن كثب محاوالت 
العشائر  بين  حتى  الفتن  خلق  بمحاولتها  األوراق  خلط  حماس 
األمنية  األجهزة  وأبناء  ونتاج يقظة مواطنينا  انه  إال  والعائالت، 
وبجهد استخباري تم الكشف عن خاليا سرية تابعة لحماس كانت 
تخطط وتجهز للقيام بعمليات اغتيال تبدأ باغتيال محافظ نابلس 
المدنية  المؤسسات  العديد من  وبعض ضباطنا وكذلك مهاجمة 

واألمنية ومن ضمنها مخفر شرطة عنبتا.

سنعرض قريبا اعترافات خطيرة ادلى بها ابناء حركة حماس

محافظة طولكرم تنظم حفال تكريميا لوداع مدير 
األمن الوقائي السابق واستقبال المدير الجديد

طولكرم – الحياة الجديدة – مراد ياسين - نظمت محافظة 
طولكرم حفل وداع المدير السابق لألمن الوقائي العقيد 
المقدم  للجهاز  الجديد  المدير  واستقبال  الجزرة  ابراهيم 
محمد زكارنة بحضور المحافظ العميد طالل دويكات وقائد 
الرسمية  الدوائر  األمنية ومدراء  األجهزة  وقادة  المنطقة 

والمؤسسات األهلية وممثلي القوى .
وألقى دويكات كلمة تحدث فيها عن استمرار إجراءات القمع 
اإلسرائيلية والتنصل من عملية السالم والتي تؤكد على 
موقف االحتالل الذي يستهدف األرض والشعب والتاريخ ، 
مؤكدا وقوفه خلف القيادة في موقعها الرافض للمفاوضات 
في ظل استمرار االستيطان ورفض فكرة الدولة اليهودية 

وتمسكه بالثوابت الوطنية.
األمنية  للمؤسسة  تكريم  الجزرة  تكريم  دويكات  واعتبر 
بكافة أذرعها التي توفر األمن واألمان للمواطن، وبالدور 
النضالي الذي يمارسه منتسبو األجهزة األمنية في الحفاظ 
التي  حماس  محاوالت  ،واستنكر  والمواطن  الوطن  على 
األمنية  األجهزة  صــورة  وتشويه  األمــن  لزعزعة  تسعى 
،والتآمر لتنفيذ بمخططات اغتيال لنشر الفوضى والفلتان 
،إال أن السلطة وقيادتها واجهزتها األمنية تقف بالمرصاد 

لكل هذه المؤامرات الفاشلة.
وأكد دويكات أن الوحدة الوطنية هي صمام األمان والصخرة 
التي تتحطم عليها مؤامرات االحتالل ،داعيا حماس لتغليب 
الفئوية والحزبية والتخلي عن األجندة األجنبية  المصلحة 

لصالح المشروع الوطني.
الوقائي تحدث  األمن  أمين سويطي كلمة  العميد  وألقى 
خاللها عن الحراك األمني في التفاعل ونقل التجارب لكافة 
االلتزام واالنضباط في صفوف  ،مؤكدا ضرورة  المناطق 

بين كافة  الوطنية  الوحدة  أهمية  األمنية وعلى  األجهزة 
يعيشها  التي  األزمة  إلى عمق  والفصائل، مشيرا  القوى 
االنقالبيون في غزة وسعيهم إلى تشويه صورة األجهزة 

األمنية بالضفة.
والقى أمين سر حركة فتح مصطفى طقاطقة كلمة أشاد 
في  المواطنين  امن  على  الحفاظ  في  الجزرة  بدور  فيها 
المحافظة ، الفتا الى دور حركة فتح في دعم أجهزة األمن 

والدفاع عن مشروعنا الوطني والقرار الوطني المستقل.
والقى الرائد طارق سالمه كلمة جهاز األمن الوقائي اثنى 
خاللها على الدور الكبير للجزرة في خدمة الوطن والمواطن 
، الفتا الى ان «الجزرة» ال يستحق اال التقدير والعرفان لما 
الرئيس  توجهات  انسجاما مع  والمواطنين  للوطن  قدمه 
بغرض الحفاظ على االنجازات الوطنية التي تحققت والبناء 
عليها على طريق استعادة الحقوق الوطنية لشعبنا وصوال 
جهاز  ان  مؤكدا   ، الدولة  واقامة  االستقالل  تحقيق  الى 
األمن الوقائي شكل حصنا منيعا وستارا صلبا في مواجهة 
محاوالت الفرقة والفتنة في الساحة الفلسطينية ، خاصة 
بعد االنقالب الظالمي الذي ارتكبته حركة حماس في قطاع 

غزة لتقويض االمن واالمان.
وتحدث الجزرة عن مرحلة عمله في طولكرم كمحطة من 
محطات العمل والنضال وانتقاله لمواصلة المشوار في موقع 
آخر مشيدا بدور األجهزة األمنية في المحافظة التي وفرت 
النسيج االجتماعي ونسجت  األمن واألمان وحافظت على 

الخيوط الوثيقة مع المؤسسات والمواطنين.
توزيع  تم  حيث  الجزرة  تكريم  تم  االحتفال  ختام  وفي 
المؤسسات  مختلف  التقديرية من  الــدروع  من  العشرات 

األمنية والوطنية والحكومية والشعبية في المحافظة. 

جانب من حفل التكريم.

اكثر ١٦٢ الف شخص استفادوا من برامجه ومشاريعه

منتدى شارك الشبابي يعلن عن حصاد مرحلته االولى وينطلق لـ «الثانية» 
أبو كامش-   ابراهيم  الجديدة-   الحياة  رام اهللا- 
أعلن منتدى شارك الشبابي أن عدد المستفيدين 
ألفا و٨٦٦ طفالً  من برامجه ومشاريعه بلغ ١٦٢ 
وشاباً وفتاة ومن الطلبة والنساء، وذلك خالل الفترة 
الزمنية الممتدة من ٢٠٠٨ ولغاية النصف الثاني 

من العام الحالي ٢٠١٠.
ان  زماعرة  بدر  للمنتدى  التنفيذي  المدير  وقال 
حياته،  دورة  من  الثانية  رحلته  يدخل  المنتدى 
قضايا  عن  وناجح  وحيوي  مرن  رئيسي  كمدافع 
خالل  حققه  ما  بفضل  فلسطين،  في  الشباب 
السنوات الثالث الماضية ببلورة هويته الشبابية عبر 
تجسيد رؤيته وتحويلها إلى واقع، وتحقيقه أهدافه 
التنظيمية عبر تراكم إنجازات برامجه ومشاريعه 
المتنوعة الرئيسة وتفرعاتها «شركاء، خطوة إلى 
بدعم  إنسان»،  ومناصرة حقوق  األمــام، جسور، 
وإقليمية  محلية  ومنظمة  مؤسسة   ٢٨ وتمويل 

وعالمية.
وبرامج  مشاريع  وحصاد  نتائج  أن  زماعرة  وأكد 
أنه  أظهرت  أعاله  المحددة  الفترة  المنتدى خالل 
٤٢ مشروعا فضال عن سلسلة  تنفيذ  تمكن من 
المتنوعة والتي بعضها ما زال  التدريبية  الدورات 
وقطاع  الضفة  محافظات  كافة  في  التنفيذ،  قيد 
غزة، استفاد منها أكثر من ١٦٢,٨٦٦ شخصاً ما بين 
طفل وشاب وفتاة وطالب وطالبة وامرأة، باإلضافة 
إلى ٣١٩ أسرة بشكل مباشر، وشارك فيها ٣٦٦٧٦ 
والداعمة  الشريكة  المؤسسات  يمثلون  شخصا 

واألكاديمية والبحثية، باإلضافة إلى مدربين وخبراء 
وشخصيات رسمية وسياسية ومرشدين مهنيين، 
وبالتعاون والشراكة مع حوالي ٧٠٠ مركز تدريبي 
ومدرسة ومؤسسة وشركة من القطاعين االهلي 
ذات  الحكومية  والمؤسسات  ــوزارات  وال والخاص 
الصلة والعالقة، والجامعات الفلسطينية، وبإشراف 

أكثر من ٤٣٩٤ متطوعا ومتطوعة.
ومن أهم النتائج التي حققتها المشاريع آنفة الذكر 
عقد أكثر من ٢٥٠ ورشة عمل مختلفة ومتنوعة 
والمشاريع  والبرامج  القضايا  من  العديد  حول 

المستهدفة.
مشاريع خطوة إلى األمام 

األمام قال زماعرة  إلى  برنامج خطوة  إطار  ففي 
استكمال  بينها  من  مشروعا   ١١ تنفيذ  تم  انه 
تقييم ١٥ مدرسة تعليم وتدريب مهني، في إطار 
المهني  والتدريب  التعليم  لتطوير  مشروع مهني 
منكم  فليكن  ومشروع  فلسطين،  في  والتقني 
التغيير، ومشروع تعزيز سبل العيش في المجتمعات 
الشباب،  أعمال  دعم  وحدات  ومشروع  المحلية، 
ومشروع إرشاد أكاديمي للنساء الريفيات، ومشروع 
التكنولوجيا الموائمة للتنمية االقتصادية المحلية، 
ومشروع خطة عمل تشغيل الشباب الفلسطيني، 
ومشروع دورات لغة إنجليزية للباحثين والباحثات 
في العلوم االجتماعية، ونشر دليل حول التدريب 
وإنتاج  الضفة وقطاع غزة،  المهني في  والتعليم 
١٢ فيلم فيديو قصير حول مهن التدريب والتعليم 

المهني  التعليم والتدريب  المهني، ومشروع دعم 
في القدس، ومشروع مركز الحاسوب للنساء، تنفيذ 
حاسوب  جهاز   ٣٥ وتقديم  تدريبية،  دورة   ١٤٠
على  التدريب  المشاركة،ومشروع  للمؤسسات 
تكنولوجيا المعلومات، حيث وفرت مراكز تكنولوجيا 
المعلومات دورات في مواضيع متنوعة من رخصة 
قيادة الحاسوب الدولية إلى البرنامج الثالثي األبعاد 
المعقد ٣D Max، إذ يعتبر برنامج بيسان التدريبي، 
يقدمه مدربو  الذي  المحاسبة  المخصص لطالب 

شركة بيسان، أكثر البرامج المفضلة لدى الشباب.
المناصرة وحقوق اإلنسان

وفي إطار المناصرة وحقوق اإلنسان، أشار زماعرة 
الى أنه تم تنفيذ ١٣ مشروعا، تمثلت في مشروع 
المجالس المحلية الشبابية في الضفة وبموجبها تم 
توقيع اتفاقيات مع ١٠ مجالس محلية، ومشاركة 
٥,٠٠٠ شاب وشابة في العملية االنتخابية، وانتخاب 
الشبابية،  المحلية  للمجالس  وشابة  شابا   ١٣٥
الحوار والمصالحة  ومشروع شباب» لتعزيز ثقافة 
الشباب  الجامعات  طالب  بين  الوطنية  والوحدة 
نوادي نقاش  أربعة  نتج عنه تأسيس  والشابات، 
وحمالت، ومشروع تصورات الشباب تجاه ظروفهم 
الحياتية للنصف األول من العام ٢٠١٠، ومشروع 
واقع الشباب في عام ٢٠١٠، ومشروع» الحياة حق 
القطاعية  الوطنية عبر  «، ومشروع اإلستراتيجية 
أجل  لألعوام ٢٠١١-٢٠١٣ ومشروع طالب من 
الحوار، ومشروع إعالميون شباب من أجل حقوق 
اإلنسان، وتأسيس منتدى إعالمي إلكتروني، وإنتاج 
١٢ فيلم فيديو قصيرا حول قضايا حقوق اإلنسان، 
ومشروع انعكاسات من غزة، حيث تم نتاج فيلمين 
الشباب  تواجه  التي  األمن  وثائقيين حول قضايا 
وإنتاج ٢٠٠ نسخة من  والمتطوعين  والموظفين 
متضامنون  طالب  ومشروع  الوثائقية،  األفــالم 
اإلنسان  وحدة حقوق  ومشروع  غزة،  مبادرة  مع 
المنتجات  لتشجيع  إنتاجنا  ومشروع  الشبابية، 
الفلسطينية، وبناء شراكة مع ١٠ شركات، وإجراء 

٩٥ فعالية ترويج، ومشروع إطالق حملة ٣٠,٠٠٠، 
علبة حليب ألطفال غزة وجمع تبرعات بلغت قيمتها 
 ٥,٠٠٠ وتوزيع  اميركياً  دوالراً   ٢٤,٣٧٢ حوالي 

صندوق ترفيه و٥٠٠ بيجامة لألطفال.
الدراسات واألبحاث

وتابع زماعرة أن منتدى شارك تمكن من إجراء 
وإعداد ٥ دراسات بحثية وذلك في إطار مشروع 
«أبحاث ودراسات حول وضع الشباب» وهي: دراسة 
الشباب  وضع  محدق»:  خطر  أم  «فرصة  حول 
فلسطين،  في  التعليم  ــع  وواق فلسطين،  في 
ومسح المؤسسات العاملة في مجال الشباب في 
الضفة وغزة والقدس، وإصالح شباب في خطر: 
أصوات حاسمة حول الشباب الالجئ الفلسطيني، 
الشباب  نظر  وجهات   » يتحدثون  و»الشباب 
الفلسطيني حول أوضاعهم المعيشية. باإلضافة 
الذي  الشباب،  فلسطين  برنامج  مشروع  إلى 
ناقش ٢٥ قضية شبابية مع المسؤولين وصناع 
القرار والشباب واستضاف ٤٤ شخصية فلسطينية 

لنقاش قضايا الشباب.
مشاريع جسور

وضمن برنامج جسور ذكر زماعرة أن المنتدى نفذ 
للتوجيهي  التدريب  بمواكبة  تتعلق  ١١ مشروعا 
وتوفير إرشاد مهني وألعاب الصيف ٢٠١٠ في ٣٨ 
موقعا في مختلف شواطئ غزة، ومخيم صيف من 
شباب ٢٠١٠، ومشروع مراكز العائلة – المرحلتين 
صيفية٢٠٠٩،  ألعاب  ومشروع  والثانية،  األولى 

ومشروع صيف من شباب،ومشروع برنامج الدعم 
التعليمي، وتأسيس ٥ مراكز تعليم داعمة لتنفيذ 
للشباب  الرياضة  داعمة، ومشروع  تعليم  دورات 
ومشروع  األزرق،  البالون  ومشروع  الفلسطيني، 

تدريب للتوجيهي.
مشاريع برنامج شركاء

 ٥ تنفيذ  تم  زماعرة  قال  برنامج شركاء  وضمن 
درويش  محمود  صندوق  مشروع  هي:  مشاريع 
لدعم المبادرات والمشاركة الثقافية في فلسطين، 
و»هوية الروح» – عرض سينمائي متنقل، وتحسين 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية للنساء المهمشات، 
غير  نسوية  مؤسسة   ١٤ قــدرات  بناء  عنه  نتج 
حكومية، ومشروع تأهيل ينابيع الماء في قرى رام 
اهللا، حيث عمل على خلق فرص عمل في المناطق 
الريفية، وبناء قدرات الشباب في التجمعات المحلية 
استخدام مصادر  الوعي حول  ورفع  المستهدفة، 
ومشروع  فلسطين،  في  البيئية  والقضايا  المياه 

حديقة كفر نعمة التعليمية.
الشبابي حقق  شــارك  منتدى  أن  زماعرة  وأكــد 
انتشارا وتوسعا في أنشطته عبر مراكزه الممتدة 
جغرافيا في مركز بلدية حلحول الشبابي «شارك «، 
مركز بلدية رفح الشبابي «شارك «، مركز حمدي 
منكو « شارك» بالشراكة مع بلدية نابلس، ومركز 
التدريب والعمل التطوعي بالشراكة مع جامعتي 
إلى فرعه  المفتوحة، باإلضافة  والقدس  القدس 

في غزة. 

بدر زماعرة

 محافظ طوباس يترأس اجتماعاً للجنة السير بالمحافظة
طوباس - الحياة الجديدة- ترأس محافظ طوباس واألغوار 
الشمالية مروان طوباسي امس اجتماعاً للجنة السير والذي 
عقد في مقر المحافظة بحضور أعضاء اللجنة في المحافظة.

واثنى طوباسي على عمل اللجنة وروح التعاون بين أعضائها 
في  النقل  وتنظيم خطوط  تبذلها إلعادة  التي  والجهود 
المحافظة بما يخدم مصلحة المواطن، داعياً إلى تصويب 
كل ما هو غير قانوني وتنظيم خطوط المحافظة وتوفير 
األنظمة  فيها  تطبق  مثالية  محافظة  لتكون  احتياجاتها 
والقوانين المتعلقة بالسير، وذلك وفقاً لسياسة ونهج العمل 

في تطبيق القانون والنظام.
وتحدث طوباسي عن حوادث السير التي وقعت في عقابا 
منذ فترة قصيرة والتي راح ضحيتها احد األطفال والسبل 
الكفيلة لمنع وقوع حوادث مشابهة مستقبال ، وضرورة اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة من قبل الجميع لتوفير السالمة العامة 
المجتمع  مطالبا مؤسسات   ، المحافظة  في  الطرق  على 
الثقافة  وعي  رفع مستوى  التعاون في  المدني بضرورة 

المرورية وااللتزام بالتعاون لدى المواطنين. واكد طوباسي 
السير  لجنة  لعمل  وتجهيز خطة سريعة  إعــداد  ضــرورة 
المحافظة  التي تعاني منها  المشاكل والمعيقات  وتحديد 
بأمور السير وتحديد األولويات بهذا الشأن والجهات المعنية 
التي سيتم التعاون والتنسيق معها لحل هذه المشاكل وفق 
القوانين واألنظمة المحددة وخاصة بما يتعلق بقانون السير 
والمرور وأنظمة السالمة على الطرق. وقررت اللجنة اإليعاز 
فورا لجهات االختصاص والبلديات بوضع إشارات مرورية 
وزيادة  والمشاه  للسائقين  الشوارع  على  األصــول  وفق 
دوريات المرور للشرطة على المفارق األكثر عرضة للمخاطر 
بالمحافظة واتخاذ اإلجراء القانوني بحق المخالفين وتسيير 
العامة على الطرق في شوارع المحافظة  دورية للسالمة 
إطار  في  الحالي  األسبوع  ومناطقها بشكل مكثف خالل 
حملة السالمة المرورية وفحص قانونية المركبات ومعايير 
السالمة فيها.، كما تم تشكيل لجنة لدراسة وضع السالمة 

العامة على الطرق وبالتنسيق مع البلديات ذات الصلة. 

فتح: مشعل طلب من هنية السماح ألعضاء 
الثوري بالخروج من غزة «حماس» منعتهم 

رام اهللا - وفا- استنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطني 
من  الثوري  المجلس  أعضاء  بمنع  حماس  قيام  «فتح» 
قطاع غزة من الخروج لحضور اجتماعات الدورة الخامسة 

للمجلس الثوري.
واعتبرت «فتح» في بيان لها امس االول، أن استمرار حماس 
أبواب  كافة  ويغلق  االنقسام  يعمق  الممارسات  في هذه 
على  وقعت  عندما  فتح  حركة  أشرعتها  التي  المصالحة 
وثيقة المصالحة وبادرت بعقد عدة لقاءات مع قيادة حماس.

وقال أحمد عساف المتحدث باسم فتح: إنه جرى اتصاالت 
من عدة جهات مع قيادة حماس في غزة وأبرزها كان تدخل 
رجل االقتصاد منيب المصري الذي بادر باالتصال مع خالد 
مشعل وطلب منه عدم منع حماس ألعضاء المجلس الثوري 
بالخروج من غزة، وكان ذلك بحضور النائب فيصل أبو شهال 
والقيادي في حماس أحمد يوسف ووافق مشعل وطلب من 
أحمد يوسف أن يبلغ هنية بذلك، وبناء عليه وأثناء محاولة 
خروج أعضاء المجلس الثوري من غزة قامت مليشيا حماس 
بمنعهم من الخروج واعادتهم بعد احتجازهم لفترة طويلة 

وكأنه ال يكفي أهالي غزة الحصار والمنع االسرائيلي. 
و تساءل عساف، من صاحب القرار في حماس؟ هل هو خالد 

مشعل وقيادة حماس في دمشق؟ أم إسماعيل هنية وقيادة 
المنفلتة  المسلحة  العسكر والمليشيا  حماس في غزة؟ أم 

التي تحكم غزة بقوة السالح وفق مصالح أفرادها؟. 
ان  الواضح  إنه وبناء على ما جرى فإنه بات من  وأضاف: 
االتفاقيات مع مشعل ال تلزم أحدا من حماس في غزة، وهنا 
من حقنا ان نتساءل عن جدوى حوار المصالحة مع مشعل 
ألن أي اتفاق معه لن يلزم قيادة حماس غزة أو مليشياتها 
أن  نقبل  لن  إننا في حركة فتح  وتابع عساف:  المسلحة. 
نكون طرفا في صفقة مشبوهة ولن نرضخ البتزاز عقلية 
العصابات التي تحكم سلوك وممارسات حماس التي تسعى 
الى مقايضة خروج أو دخول المواطنين إلى غزة المخطوفة 
مقابل اإلفراج عن متهمين بجرائم تهدف لزعزعة االستقرار 
الداخلي وتنفيذ مخططات تضر بالقضية الوطنية وآخرها 
محاولة اغتيال محافظ نابلس، ألن كل هذه القضايا موجودة 
باستقالل ويحكمها في  التي تعمل  األمنية  األجهزة  لدى 
ذلك القانون الفلسطيني والمصالح الوطنية العليا شعبنا.

وأكد عساف انه بالرغم من كل ما فعلته حماس فإن جلسة 
المجلس الثوري ستنعقد وسيكون على رأس جدول أعمالها 

إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة.

 محاضرة في جامعة بيرزيت حول
 مستقبل القدس في التخطيط االسرائيلي

رام اهللا - الحياة الجديدة - عقدت دائرة العلوم السياسية في 
جامعة بيرزيت بالتعاون مع المركز الفلسطيني للدراسات 
االسرائيلية «مدار»، محاضرة بعنوان::حسم جغرافيا القدس 
ومستقبلها في التخطيط االسرائيلي»، والتي تحدث خاللها 

د. يوسف جبارين وأ. سميح حمودة. 
واستهل حمودة حديثة باالشارة الى مفهوم الدولة الحديثة 
التي ظهرت في أوروبا، وطورت هوية صاهرة للمواطنين 
أو اقتصادية وآليات  وثقافة شاملة للشعب سواء سياسية 
الوطنية يتم من  الهوية  السلوك، مبيناً ان تكوين  ضبط 
أنها وسيلة مهمة  خالل استخدام رموز وطنية تكمن في 

من اجل التنشئة والتعبئة والتثقيف السياسي. 
وأوضح أن الدولة اليهودية تقوم بعمل انتاج وتطوير هوية 
جديدة تضرب في عمق التاريخ، ولكنها تنفصل عن صورة 
ودور اليهودي الذي عاش مضطهداً أو في الغيتو، فهي ثقافة 
مستمدة من التاريخ ومن بناء دور جديد في الزمن الحاضر، 
مشيراً أن الصهيونية الثقافية هي نتاج أوروبي لمجتمعات 
وتجمعات اليهود في العالم الغربي وأنها هي التي تشكل 

األساس لليهود االسرائيليين. 
وقال حمودة أن «القدس» ليست فكرة دينية يهودية فقط 
بل تحمل مضمون سياسي، فهي مركز أساس لبناء الدولة 
اليهودية، فكان ال بد من وجود رموز تفسير  االسرائيلية 
وان  االلهي  الحق  التفسير  هذا  يدعم  بحيث  للجغرافية 
يظهر للعالم حق اليهود في تلك األرض، فالقدس بالنسبة 
للصهيونية هي قضية محسومة وال يمكن التفاوض عليها، 
والصهيونية ال تستند ألدلة ودعاوى حقيقية، ولكن تعتمد 

والتنمية  والتعبئة  السياسية  واالدعــاءات  األساطير  على 
الثقافية والنفسية. 

الغربي هو فكر  الفكر  أن تياراً مركزياً في  وأشار حمودة 
توراتي، فاللجوء الى األمم المتحدة واليونسكو والشرعية 
الدولية لم يحفظ للعرب والمسلمين على ما يريدون ومنها 

القدس بسبب التحيز الغربي للرواية الصهيونية. 
المركزي للصهيونية  الهدف  من جانبه بين د. جبارين أن 
هو استيطان سريع في جميع المناطق التي تم السيطرة 
عليها، حيث وصلت نسبة األراضي المسيطر عليها من قبل 

اسرائيل الى ٩٣٪. 
وقال أن بنغوريون هو المؤسس األول للدولة الصهيونية، 
للسيطرة على فلسطين  األول  المخطط  أما شارون فهو 
والدينية  والتعليمية  الثقافية  جوانبها  بكافة  التاريخية 
مهمة  الزراعة  وزارة  بعد  فيما  واستلمت  واالقتصادية. 

التخطيط واالستيطان. 
وأشار الى أن المواطنين في مدينة القدس يجب أن يكونوا 
معرفة  من  ليتمكنوا  التخطيط  بقضية  تامة  دراية  على 
اسرائيل  أن  مؤكداً  تراخيص.  على  بالحصول  حقوقهم 
الى عدة قرى صغيرة الحكام  القدس  الى تقسيم  تسعى 

السيطرة عليها. 
القدس  مبنى فلسطيني في  ألف   ٢٠ أن هناك  وأوضــح 
مهددة  وعائلتها  للهدم  ومعرضة  مرخص  غير  الشرقية 
ومعرضة للتشرد. وأكد أن هناك مخططات لجعل القدس 
الغربية متنزهات أما القدس الشرقية فسيتم تحويلها الى 

مراكز استيطان اسرائيلية. 

 جلسة حوارية في الكلية العصرية
 حول «األمن كخدمة مجتمعية»

رام اهللا – الحياة الجديدة- نظمت الكلية العصرية، بالتعاون 
مع مركز شمس والمركز الفلسطيني للبحوث والدراسات 
اإلستراتيجية امس، جلسة حوارية لطلبة الصحافة واإلعالم 
فيها  «األمن كخدمة مجتمعية»، حاضر  الكلية حول  في 
الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث 

والدراسات اإلستراتيجية.
شكر  عن  الحوارية  الجلسة  افتتاح  في  المصري  وأعرب 
الدكتور حسين الشيوخي،  المركز للكلية ممثلة برئيسها 
مثمنا دور الكلية في التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي 
بمختلف تخصصاتها، وجهودها منذ تأسيسها قبل نحو ٢٨ 
الفلسطيني ومؤسساته بالكفاءات  عاما في رفد المجتمع 

العلمية والمهنية.
وقدم المصري لمحة تاريخية عن مفهوم األمن منذ العصور 
القديمة وكيف تطور هذا المفهوم حتى اليوم، مؤكدا على 
أن األمن حاجة إنسانية ملحة وأساسية كالحاجة إلى الغذاء 

والماء والهواء.
وتناول المحاضر التأثير السلبي لالحتالل اإلسرائيلي على 
إقامة دولة  له  لم يتسن  الذي  الفلسطيني  المجتمع  امن 

منذ  الغير  إلى حكم  فترات متعاقبة  مستقلة وخضع في 
العهد العثماني مرورا باالنتداب البريطاني وارتباط الضفة 
باألردن وقطاع غزة بمصر وصوال إلى االحتالل اإلسرائيلي 
للضفة وغزة في العام ٦٧م إلى أن أقيمت السلطة الوطنية 

الفلسطينية في العام ١٩٩٣م.
واشتملت الجلسة الحوارية على نقاش ثري بين المحاضر 
رؤيتهم  فيها  طرحوا  بمداخالت  شاركوا  الذين  والطلبة 
للعالقة بين رجل األمن والمواطن والمجتمع، مؤكدين على 
العالقة  الذي طرأ على هذه  والملموس  االيجابي  التطور 
في األراضي الفلسطينية، وما اعتراها من عثرات ألسباب 
موضوعية وذلك في بداية قدوم السلطة الوطنية وإنشاء 

األجهزة األمنية.
وأكدت مداخالت الطلبة في مجملها على أن العالقة بين 
المواطن واألجهزة والمؤسسات األمنية في فلسطين أفضل 

منها في كثير من دول المنطقة.
موضوع  أهمية  على  شمس  مركز  من  رحال  عمر  وأكد 
الجلسة الحوارية في إطار العمل على خلق عالقة صحية 

بين األجهزة األمنية والمجتمع بفئاته كافة.

مدرستا «المأمونية» و«اإليمان» تفوزان 
بمسابقات المدارس الثانوية في القدس 

القدس المحتلة –  الحياة الجديدة - فازت المدرسة المأمونية على مدرسة مارمتري 
وبنات اإليمان الثانوية على مدرسة دار الطفل العربي في مسابقات س.ج التي 
السادس  والمجتمع ضمن فعاليات سوق عكاظ  للثقافة  الرازي  تنظمها جمعية 
والعشرين وذلك في اللقاءات التي جرت بينهم في قاعة مدرسة المأمونية.  ومثل 
فريق مدرسة المأمونية الطالبات شذى الدجاني ومنار الدويك وآيات أبو داود وملكة 
أبو غربية وياسمين إسماعيل فيما مثل فريق مدرسة مارمتري الطالبات هديل 
صيام وأسيل حمدان ومي هديب ومهند طه وحنين عبده.  ومثل فريق مدرسة 
بنات اإليمان الثانوية الطالبات نغم أبو ليل وأرجوان الشلبي وأبرار مرار وأرجوان 
أبو نجيب وإيناس الجوالني فيما مثل فريق مدرسة دار الطفل العربي الطالبات 
سالم محيسن ومريم عفيفي ورؤيا ارناؤوط وزينب كيالني وفلسطين أبو دية.  
وكانت المربية كفاية عفيفي افتتحت اللقاء مرحبة بجمعية الرازي للثقافة والمجتمع 
والمدارس المشاركة مبينة أهمية هذه اللقاءات واشرف على المسابقة لجنة تكونت 
من زين الشويكي موجهة التربية الفنية في مديرية التربية والتعليم وديما الدويك 
منسق المشاريع الشبابية في الجمعية والمعلمون والمعلمات سماح ناصر الدين من 
دار الطفل العربي وملوك الكالوتي من مدرسة اإليمان وكفاية عفيفي وإيمان جبر 
من المدرسة المأمونية ونصري رشماوي من مدرسة مارمتري ويشار إلى أن هذا 
النشاط تنفذه جمعية الرازي للثقافة والمجتمع بالتعاون مع دائرة تنمية الشباب 
في جمعية الدراسات العربية ضمن مشروع تنمية الشباب.  وقال جميل الدويك 
منسق البرنامج ان فعاليات سوق عكاظ ستستمر حتى نهاية شهر نيسان المقبل 

وتشمل فعاليات ثقافية وأدبية وفنون تعبيرية وتشكيلية. 

غزة: مركز شؤون المرأة ينظم
 ورشتي عمل حول صورة المرأة في اإلعالم

غزة - الحياة الجديدة- نظم مركز شؤون المرأة في خان 
يونس ورفح امس, ورشتي عمل بعنوان «نحو إعالم أكثر 
المرأة في اإلعالم, بحضور  للنساء», حول صورة  إنصافاً 
بحضور  رفح  في  الكرامة  ومجمع  اإلعالميين,  من  عدد 
عدد من ناشطى المجتمع المحلي إلى جانب مجموعة من 
الصحافيين.  وتأتي هاتان الورشتان في إطار حملة «تحسين 
صورة المرأة في اإلعالم», التي أطلقها برنامج المناصرة 
بالمركز, والهادفة إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة عبر 
وسائل اإلعالم المحلية, وضمن سلسلة تتضمن ١٨ ورشة 
مع  بالتعاون  اآلن,  حتى  منها  ثمانية  تنفيذ  جرى  عمل 
المؤسسات اإلعالمية والنسوية. وقالت وسام جودة, منسقة 

إلى تسليط  الورشات تهدف  ان هذه  بالمركز,  المناصرة 
الضوء على الطريقة التي تتعامل بها وسائل اإلعالم مع 
المرأة, ودورها في تعزيز الصورة النمطية للنساء. وأضافت 
أن الورشات تهدف كذلك إلى إثارة النقاش بين اإلعالميين  
أنفسهم حول طبيعة تناولهم لواقع المرأة في قطاع غزة, 
وتحفيزهم على تبني وجهة مغايرة ورؤية نسوية تكون أكثر 
إنصافاً للنساء ولدورهن في بناء المجتمع.  وعبرت جودة 
عن سرورها إزاء المشاركة المتميزة من اإلعالميين في هذه 
الورشات, ما يعني وعيهم بأهمية إثارة قضية صورة المرأة 
في اإلعالم خاصة من خالل تبادل وجهات النظر حول ما 
يجب ان يكون عليه التناول اإلعالمي لدور المرأة وواقعها. 

اللواء عطا اهللا وقائد شرطة
 دبي يبحثان التعاون المشترك 

دبي - وفا - بحث مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا اهللا، مع القائد العام لشرطة 
العالقات  المشترك وتعزيز  التعاون  الفريق ضاحي خلفان،  امس، سبل  دبي 
الجانبان خالل لقائهما في إمارة دبي في دولة  الجانبين.  وشدد  األخوية بين 
اإلمارات العربية المتحدة على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في المجاالت األمنية 

والشرطية واألكاديمية، إضافة إلى مناقشة المواضيع ذات االهتمام المشترك.
وحضر اللقاء د.حسين عبد الخالق القنصل العام الفلسطيني في دبي واإلمارات 
الشمالية، والعميد منير التلباني مساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية للعمليات 

والتدريب، والمقدم ليث زيدان رئيس ديوان مدير عام الشرطة.

محاضرة مركزية حول العقيدة االمنية 
لمنتسبي المؤسسة االمنية في سلفيت

سلفيت – الحياة الجديدة-  نفذت هيئة التوجيه السياسي والوطني في سلفيت 
محاضرة بعنوان « العقيدة االمنية « وذلك في مقر قيادة االمن الوطني في محافظة 
سلفيت. والقى العميد يوسف العبد قائد منطقة سلفيت كلمة رحب من خاللها 
بكادر هيئة التوجيه السياسي والوطني وثمن جهودهم ونشاطهم وطالب ان يستمر 
عقد مثل هذه المحاضرات والندوات وورشات العمل مؤكداً على العمل الجماعي 
السياسي  المفوض  االمنية. وقدم  االجهزة  بين  ما  القائم  والتعاون  والمشترك 
بالمحافظة المقدم صالح ثابت شرحاً حول القانون االساسي الفلسطيني الذي حدد 
مهام قوات االمن والشرطة النظامية على انها القوة المسلحة الوحيدة في البالد 
وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر 
الذي رسمها  الحدود  العامة وتؤدي واجبها في  العام واالداب  النظام  على حفظ 
القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.  وعرف ثابت العقيدة االمنية بانها 
مجموعة االجراءات السياسية والعسكرية والثقافية واالقتصادية التي تؤدي وظيفة 
محددة وهي الحفاظ على وجود مجتمع ما واستمراره بعيداً عن التهديدات واكد 
اهداف العقيدة االمنية الفلسطينية تتمحور في تثبيت الفلسطينين فوق ارضهم 
وفي وطنهم وعودة اكبر عدد ممكن من الشتات للوطن وان القيادة الفلسطينيه 
لن تسمح لفئة بالعمل على تدمير هذا المجتمع بحجة المقاومة والشعارات الرنانة 
التي تعمل تحت تأثيرات اقليمية ومشاريع ايدولوجية لخدمة هذه الدول الن الهدف 
االستراتيجي لدى السلطة الوطنية تثبيت هذا المواطن فوق ترابه وارضه واقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

القبض على «لصوص زيتون» من جنين 
جنين - وفا- ألقت الشرطة، القبض امس  على ثالثة أشخاص متهمين بسرقة 
ثمار الزيتون في بلدة كفر راعي في محافظة جنين. وأوضح بيان إلدارة العالقات 
العامة واإلعالم بالشرطة أن «الشرطة تلقت شكوى من مواطن مفادها قيام 
مجهولين بسرقة ١٠ أكياس «شواالت» من ثمار الزيتون من داخل محله في بلدة 
كفر راعي.  وأشار البيان إلى أنه خالل البحث والتحري تم حصر االشتباه بثالثة 
أشخاص من ذات البلدة اعترفوا خالل التحقيق بارتكابهم جريمة السرقة وبيع 
المسروقات ألحد المواطنين في البلدة. وقال «تم القبض على جميع المتهمين 
وضبط األموال التي استخدمت في عمليه البيع غير المشروع، وسيتم إحالتهم 

إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيق إلجراء المقتضى القانوني بحقهم».


