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طوباس - محمد بالص: قال مدير 

عام الشرطة، اللواء حازم عطا الله، 

أم���س: إن الش���رطة تعم���ل ضمن 

إستراتيجية جديدة تستند فيها 

الممارس���ات الش���رطية إلى األدلة 

والبحثي���ة  العلمي���ة  والبراهي���ن 

الممارسات  أفضل  إلى  لتوجيهها 

واألساليب األكثر فعالية.

الله، يتح���دث خالل  وكان عط���ا 

مأدبة إفطار رمضانية أقيمت على 

شرفه في مديرية شرطة محافظة 

طوباس التي زارها وبرفقته نائبه، 

ومساعد  المسيمي،  جهاد  العميد 

للمحافظات  الش���رطة  ع���ام  مدير 

ع���ادل حلس،  العميد  الجنوبي���ة، 

الش���رطة  ع���ام  مدي���ر  ومس���اعد 

فواز  العمي���د  البش���رية،  للق���وى 

داود، ومس���اعد مدير عام الشرطة 

العمي���د  والتدري���ب،  للعملي���ات 

مني���ر التلبان���ي، ومس���اعد مدير 

ع���ام الش���رطة للش���ؤون اإلدارية، 

العميد رش���يد حمدان، والمفتش 

العام للشرطة، العميد عبد السالم 

الكسواني، وقائد الشرطة الخاصة، 

المق���دم مدح���ت حج���و، ورئيس 

المقدم  الشرطة،  عام  ديوان مدير 

الدكتور خالد السباتيني.

ونقل اللواء حازم عطا الله تحيات 

الرئيس محم���ود عباس إلى ضباط 

ومنتسبي الشرطة وهنأهم بحلول 

شهر رمضان.

وق���ال: "إن األم���ن والش���عور به، 

يش���كالن رافعة العمل السياسي، 

ومن���ه ينطل���ق الهدف األس���مى 

تثبيت  وه���و  الش���رطي،  لعملن���ا 

عل���ى  الفلس���طيني  مواطنن���ا 

أرض���ه، ونحن ننطلق من الش���عور 

بالمس���ؤولية تجاه ه���ذا المواطن 

الذي ه���و أغل���ى ما نمل���ك، ومنه 

ومن خالله نحافظ على مش���روعنا 

الوطني الفلسطيني".

وأضاف: "إن الشرطة تعمل ضمن 

إستراتيجية جديدة تستند فيها 

الممارس���ات الش���رطية إلى األدلة 

والبحثي���ة  العلمي���ة  والبراهي���ن 

الممارسات  أفضل  إلى  لتوجيهها 

واألس���اليب األكثر فعالي���ة، وأية 

عملي���ة تقوم بها الش���رطة قائمة 

وتوفر  والبراهي���ن،  الدالئ���ل  على 

الش���رعية والش���فافية والتنظيم 

لعملي���ة االتص���ال بين الش���رطة 

اله���دف  لتعزي���ز  والمواطني���ن 

الحف���اظ على أمن  األس���مى، وهو 

وأمان الوطن الغالي".

 وش���دد عطا الله على ضرورة أن 

تكون المؤسسة الشرطية متميزة 

ف���ي كل الخدم���ات لالرتق���اء إلى 

أفضل المس���تويات، مشيرًا إلى أن 

جهاز الش���رطة هو األكثر قربًا من 

الناس واألكثر تماسًا مع قضاياهم 

وهمومهم.

إل���ى مش���روع مخي���م  وتط���رق 

انطلق  والذي  الصغير"  "الش���رطي 

في جميع محافظات الوطن، مؤكدًا 

أنه سيس���هم في خل���ق جيل واع 

متحضر يحترم القوانين واألنظمة 

التي تنظم شؤون حياته.

المخيم���ات،  ب���أن ه���ذه  ون���وه 

تس���تهدف تعزيز وخل���ق جو من 

الش���راكة مع مؤسس���ات المجتمع 

المدني، من خ���الل توفير األرضية 

المناس���بة للنه���وض بالمجتم���ع 

الفلسطيني.

وكان في استقبال عطا الله، مدير 

ش���رطة المحافظة، المقدم مقداد 

س���ليمان، ونائبه، المق���دم محمد 

عليات، وم���دراء اإلدارات والمراكز 

واألقس���ام في ش���رطة المحافظة، 

وعدد من األطفال ممن شاركوا في 

مخيم الش���رطي الصغي���ر، والذين 

قدم���وا درعًا لمدير عام الش���رطة، 

تقديرًا لدوره في خدمة المجتمع، 

ودع���م مخي���م الش���رطي الصغير 

ماديًا وتدريبيًا.

خالل إفطار جماعي في مديرية شرطة طوباس

اللواء عطا الله: الشرطة تعمل ضمن إستراتيجية
جديدة تستند إلى األدلة والبراهين العلمية والبحثية

كتب خليل الشيخ:

م����ا أن انتهى الطفل محمد حس����ان من تن����اول إفطاره 

حتى خرج إلى الش����ارع، لينضم إلى مجموعة من األطفال، 

لمشاركتهم اللهو بالمفرقعات.

محمد )9 عوام( يس����كن وأسرته المكونة من ستة أفراد 

ف����ي خيمة عند أنق����اض منزله الذي دمر ف����ي الحرب في 

منطقة التوام غرب جباليا.

خيمة تحيط بها ألواح الزينكو تحمي األس����رة المشردة 

من����ذ عامين ونصف العام دون م����أوى منذ انتهاء الحرب، 

أقيم����ت في م����كان منزلها المهدوم، ويتوس����طها بعض 

األواني المنزلية، وعدد من الكراسي البالستيكية، ينيرها 

مصباح واحد يعمل بخط كهربائي من منزل أحد الجيران.

خرج محمد يلهو بفانوس بالستيكي اشتراه والده الذي 

يعمل بائعًا للخضروات على عرب����ة كارو، وانضم إلى عدد 

من أطفال المنطقة وجدوا في شهر رمضان فرصة جديدة 

للهو بين الخي����ام، وعند أطرافه����ا بالمفرقعات واأللعاب 

النارية.

قال محم����د في حديث ل� "األيام": إن����ه فور انتهائه من 

تن����اول طعام اإلفطار مع أس����رته يتوج����ه إلطالق األلعاب 

النارية، مشيرًا إلى أنه يلتقي بعدد من أصدقائه  وجيرانه 

ليحتفل����وا في الش����ارع وفي أماكن حول أنق����اض المنازل 

المهدمة ووسط مزارع مجرفة.

قال والده صابر: إننا اعتدنا الظروف المحيطة بنا بالرغم 

من قس����وتها، وها هي المرة الثالث����ة التي يأتي رمضان 

ونحن نسكن هذه الخيمة.

ال يستطيع المواطن حس����ان تغيير ظروف حياته طالما 

بقي فقيرًا كما يقول، ويعتبر أنه سيظل في انتظار موعد 

مع التغيير، حين يعاد بناء منزله.

وعلق على طفله الذي يلهو في الشارع بأنه ال يجد مكانا 

للهو داخل الخيمة، ألنه يحب أن يطلق األلعاب النارية في 

ش����هر رمضان، ما اضطره إلى الله����و في الخارج بعيدا عن 

الخيمة خشية احتراقها بألعابه النارية.

ويتذكر حس����ان منزله الذي كان مكونا من طبقة واحدة 

تحي����ط به أش����جار الزيت����ون، ويقول: إن����ه كان في بعض 

األحيان يتناول طعام اإلفط����ار بينها، بينما يلهو أطفاله 

في س����احة المنزل الواس����عة، الذي يتمنى أن تتم إعادة 

بنائه.

وال يمر وقت طويل بعد تناول طعام اإلفطار حتى تكتظ 

المنطقة باألطفال والفتية الباحثين عن اللهو واالحتفال 

بش����هر رمضان، منهم من يطلق األلعاب النارية وآخرون 

يجلسون عند الطرقات هربًا من الحر الشديد.

يقول حس����ان: تبدو المنطقة زراعية أكثر منها سكنية، 

لذا تجد الجميع يهربون من المنزل أو الخيمة ويجلس����ون 

في العراء حتى موعد السحور.

وش����وهدت خيمت����ان تع����ودان لمواطنين م����ن عائالت 

ب����ركات وأحمد في المنطقة، أقيمتا ف����ي مكان منزليهما 

المهدمين، وتسكن األسرتان فيهما منذ انتهاء الحرب.

ولفت إلى أنه في معظم األحيان وهم يقضون س����اعات 

اللي����ل في العراء ي����رون طائرات االحت����الل التي ال تفارق 

الس����ماء، فيتوقع����ون أن تقوم بقصفه����م، وأضاف أنه ال 

ينف����ي خوفه من القصف المفاج����ئ، خصوصًا في أعقاب 

حادثتي القصف اللتين وقعتا في بيت الهيا شمال غرب 

مدينة غزة، في األيام القليلة الماضية.

األطفال يبحثون عن متنفس للهو

ـــررون يــقــضــون ـــض ـــت ـــون م ـــن ـــواط جـــبـــالـــيـــا: م
ـــام ــــي رمــــــضــــــان الـــــــحـــــــارة فــــــي خـــي ــــيــــال ل

طولكرم - "األي�ام": أوصى المش���اركون في لقاء موس���ع مع 
ممثلي مؤسس���ات المجتمع المدن���ي والمواطنين، في بلدة 
ع���الر بمحافظة طولكرم، أمس، بضرورة تنظيم حمالت توعية 
للرأي العام لدعم مكافحة الفس���اد، ونشر التقارير الحكومية 
في الوس���ائل اإلعالمية بش���كل دوري لفضح أشكال الفساد 
وممارس���اته، والتحقيق���ات واإلج���راءات القانونية المتخذة 
بح���ق  المخالفين، وضرورة ترس���يخ قي���م النزاهة من خالل 
إصالح األطر المؤسس���اتية والقانونية للدولة، وبالمش���اركة 
المجتمعية التي تشمل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع 
الخاص ووسائل اإلعالم والمؤسسات الدينية، وضرورة تطوير 

القيم الفردية والشخصية.
وعقد اللقاء مركز حقوق اإلنس���ان والديمقراطية "ش���مس" 
ضمن أنش���طة مش���روع المثل الش���عبي ودوره في مكافحة 
الفس���اد، الممول م���ن االئتالف من اجل النزاهة والمس���اءلة 
)أمان(، وافتتحته مديرة المشروع المحامية حنان الحصيني، 
مؤك���دة ضرورة تكام���ل المنظومة الثقافي���ة والقوانين في 

مكافحة الفساد.
 وبين���ت الحصيني أن تل���ك اللقاءات ته���دف إلى العمل 
مع مؤسس���ات المجتم���ع المدني والمواطني���ن للوقوف على 
التحدي���ات والمعيقات الت���ي تحول دون مكافحة الفس���اد، 
وتوعيتهم باألمثال الفلس���طينية التي تكافح أو تحض على 

ممارسة الفساد بكل أشكاله.
وش���دد المش���اركون في اللق���اء على ضرورة ترس���يخ قيم 
وثقافة النزاهة من خالل إشاعة الثوابت األخالقية واإلخالص، 
التي هي ليست طارئة على الشخصية الفلسطينية، مشيرين 
إلى أن األس���رة هي النواة األولى للتنشئة االجتماعية، مرورًا 

بالمدرسة والجامعة والحياة العملية.

 ودعوا إلى دراس���ة ظاهرة الفس���اد بجميع أنواعها المالي 
واإلداري والفك���ري، من خالل الكثير من البحوث والدراس���ات 
والندوات، وتش���جيع أقس���ام الدراس���ات العليا على البحث 
واستخدام المنهجيات العلمية للكشف عن خفايا الشخصية، 
خاص���ة عل���م النفس السياس���ي، ال���ذي يؤثر ف���ي مجاالت 
واس���عة في االختبارات لكش���ف العيوب النفس���ية، ووضع 
إستراتيجيات علمية ومعرفية لتغيير اتجاهات المجتمع من 
المظاهر الس���لبية إلى المنظومات االيجابية بطرق وأساليب 

علمية، تستخدم تقنيات سيكولوجية الدعاية.
وقال المدرب بش���ار الديك: إن الفساد هو إساءة استخدام 
الس���لطة، من أجل تحقيق منافع شخصية لمصلحة شخص أو 
جماعة، ويمارس باتجاهين ويشمل القطاعين العام والخاص، 
ويش���يع في ظل الحك���م الس���يئ، وحيثما تك���ون األجهزة 
الرقابية مهمشة، وفي ظل ذلك فإن الفساد يقف عائقًا أمام 
عجلة التنمية، ويحول دون جذب االس���تثمارات األجنبية إلى 
البالد، واألكثر من ذلك يؤدي إلى تعميق الفجوة بين األغنياء 
والفق���راء وتهميش���هم، ويحجب ع���ن الدولة المس���اعدات 

والمعونات الدولية.
وأكد الديك أن الفساد نقيض العدالة ألنه ظلم واستغالل 
وتعطيل مقنع، بل تعطيل مكش���وف للمؤسسات والقوانين 
واألنظمة التي كثيرًا ما يتم إخضاعها لمصلحة الفاس���دين 
إم���ا بالترغي���ب أو بالترهيب، ودائمًا عبر س���لطة تتحكم بها 
أم���وال الفاس���دين من أجل اس���تخدامها كأداة الستش���راء 
الفس���اد وحمايته، وص���واًل إلى "مأسس���ته" وتطبيع العيش 
معه، وتكييف نظام القيم في المجتمع لكي يتحول الفساد 
صها المثل الش���عبي الش���ائع: "الشاطر ما 

ّ
إلى "فضيلة" يلخ

بيموت"، والش���طارة هن���ا هي فن من فن���ون الفهلوية التي 

يمارسها الفاسدون.
وأوض���ح أن المفارق���ة أن تصب���ح كلمة )فس���اد( من كثرة 
تكراره���ا مفردة عادية وب���اردة وال تثير االس���تغراب، بينما 
كانت هذه المف���ردة حتى عقود قليلة خل���ت )تصدم( حين 
تس���تخدم بمدلوالتها األخالقية والتربوية واالجتماعية "إذا 
ما اس���تثنينا بالطبع المفهوم الفلسفي لهذه الكلمة والتي 

لها مدلول آخر يختلف تماما عن االستخدام الشائع".
 وقال: إن الفساد يشكل عقبة كأداء في طريق إنجاز المهام 
التي ينشدها المجتمع، كون الرشوة والمحسوبية والواسطة 
واس���تغالل النفوذ وهدر المال الع���ام، تضيف أعباًء جديدة 
على كاه���ل  المواطنين، وتتس���بب في س���وء توزيع الدخل 
القومي توزيعًا ع���اداًل بين أبناء المجتم���ع، واألكثر من ذلك 
عندما تتس���ع دائرة الفس���اد ويرتفع الطلب على الرشوة من 
المسؤولين الفاس���دين، تؤثر سلبًا على التنمية االقتصادية 
برمتها، فتتراجع معدالت النمو وكفاية اإلنتاج، كون الفساد، 
يش���كل قيدًا على حرية المنافس���ة، فيعمد إلى تقييدها، ما 
يؤدي إلى تردي المستوى المعيشي للفقراء، وعندها تتسع 
الفج���وة بين األغنياء والفقراء، وتتعمق ظاهرة االس���تقطاب 
االجتماع���ي وتتراجع الخدم���ات العامة )كالصح���ة والتربية 
والتعليم(، نتيجة إدارتها من قبل مدراء فاس���دين، ينهبون 

القسم األكبر من األموال المخصصة لإلنفاق العام.
 ون���وه إلى أنه يقف وراء تفش���ي ظاهرة الفس���اد مجموعة 
من األس���باب، أهمها ضعف مؤسس���ات المجتم���ع المدني، 
وتهميش دور المؤسس���ات الرقابية، التي قد تكون نفسها 
تعان���ي م���ن الفس���اد، وتهميش الس���لطتين التش���ريعية 
والقضائية، وتوفر البيئة التاريخية واالجتماعية والسياسية 

التي تنتج الفساد.

خالل ورشة في طولكرم نظمها مركز "شمس"

الدعوة إلى ترسيخ قيم النزاهة كمدخل
لمكافحة الفساد وحماية حقوق اإلنسان

الخلي���ل –"مع���ا": تواص���ل فعالي���ات 
باإلنجليزي���ة"  "المحادث���ة  مخيم���ي 
و"األلعاب التعليمية" في مجمع إس���عاد 

الطفولة التابع لبلدية الخليل.
 ويأت���ي المخي���م تحت رعاي���ة ودعم 
للمخيم���ات الصيفية،  الوطنية  اللجن���ة 
وبمتابعة األس���تاذ صالح جاد الله وخالد 

القواسمي .
ويعد المخيم الجديد مهمًا، وذلك من 
خالل الع���اب تعليمية متنوعة ومختلفة 
للطف���ل، حي���ث يه���دف إل���ى التنمية 

والتفكي���ر العمي���ق، من خ���الل قوانين 
مفهومة وسلسة.

ويستهدف المخيم 50 طفاًل يشتركون 
في األلع���اب التي يغل���ب عليها عنصر 
العقلي  التفكي���ر  المنافس���ة، من خالل 
والذهني للطفل، والمحاولة بالفوز ببعض 
اللع���ب، لما يالقيه من حافز معنوي أثناء 
ممارس���ته لتل���ك األلع���اب، وذلك تحت 
إشراف هيثم النتش���ة، وتدريب ميساء 

الناظر، ومرام الناظر، وأالء محيسن .
كما يأتي مخيم المحادثة باإلنجليزية، 

لم���ا له من أهمية لألطف���ال في حياتهم 
المدرس���ية والجامعية، حيث يستهدف 
األطفال من عمر 8- 18عامًا، والذي يعمل 
على تش���جيع األطفال الس���تخدام اللغة 
اإلنجليزية بالجرأة، وكس���ر حاجز الخوف 

عندهم من الوقوع باألخطاء .
ويس���تفيد م���ن المخي���م 20 طف���اًل، 
عل���ى  األطف���ال  تعلي���م  ويس���تهدف 
المحادث���ة باللغ���ة اإلنجليزية، وذلك من 
خالل اللقاءات اليومية التي تعطى لهم 

في مواضيع مختلفة.

غ���زة –"مع���ا": تس���تعد اللجن���ة 

بالنصي���رات  لالجئي���ن  الش���عبية 

لالنطالق بحمل���ة زيارات اجتماعية 

لتعزي���ز  رمض���ان،  ش���هر  خ���الل 

أبن���اء  بي���ن  والتق���ارب  التراح���م 

الشعب الفلسطيني ورموزه بمخيم 

النصيرات وسط القطاع .

وقال خالد السراج، رئيس اللجنة: 

نحن في اللجنة الش���عبية لالجئين 

بالنصيرات نسعى دائمًا، ألن نكون 

الن���اس، نش���اركهم  قريبي���ن من 

المناس���بات الوطني���ة والديني���ة، 

وهذا ج���زء من عملنا لكس���ب ثقة 

اآلخري���ن ومنحهم ثقتنا، وش���هر 

رمض���ان فرص���ة كبيرة، ومس���احة 

إيمانية وإنس���انية جميلة للتقرب 

م���ن الن���اس، واالطمئن���ان عليهم 

وتهنئتهم " .

من جانبه، قال ش���حدة أبو مخيمر 

"أب���و غس���ان" مف���وض العالق���ات 

العامة باللجنة الش���عبية لالجئين 

بالنصيرات: إن الحملة تس���تهدف 

العديد من الشخصيات المجتمعية 

والوطنية واألسر بمخيم النصيرات، 

موضح���ًا أن اللجنة دائم���ًا تنتهج 

طريق���ًا يصب���و لمصلح���ة الن���اس 

والمواطني���ن والحمل���ة هدفها هو 

راحة الناس واالطمئنان عليهم .

وأك���د أن اللجن���ة م���ن منطل���ق 

مس���ؤولياتها الوطنية واإلنسانية، 

تعمل باس���تمرار على دعم صمود 

أبناء الشعب الفلسطيني في جميع 

قضاياه الوطنية والمجتمعية.

غزة: اللجنة الشعبية لالجئين بالنصيرات
 تستعد لحملة اجتماعية واسعة في رمضان

رام الله - "األي�ام": أعلن مركز المرأة 
لإلرش���اد القانوني واالجتماعي، أمس، 
عن انط���الق خدمة اإلرش���اد القانوني 
واالجتماع���ي للنس���اء والفتي���ات عبر 

البريد اإللكتروني.
 وأشار المركز إلى أن استحداث هذه 
الخدمة جاء لمزيد من التس���هيل على 

النساء والفتيات، من خالل فتح المجال 
أمامه���ن لتوجي���ه أس���ئلة قانوني���ة 
واألخصائيات  للمحاميات  واجتماعية 
االجتماعيات ف���ي المركز، إذا لم يكن 
هناك حاجة وضرورة لحضور المرأة أو 
الفتاة إلى المرك���ز، أو إذا كانت هناك 

صعوبات تحول دون ذلك.

رام الل���ه - "األي����ام": ص���در عن 
جمعية المرأة العاملة للتنمية في 
رام الله، عدد جديد من مجلة ينابيع 
الحياة الفصلية وهي مجلة نسوية 
الجمعي���ة  تصدره���ا  اجتماعي���ة 
بشكل دوري، ويكتب فيها عدد من 
والمهتمين  والباحث���ات  الباحثين 

بالقضايا النسوية واالجتماعية.
م���ن  ع���ددًا  الع���دد  وتضم���ن   
والموضوع���ات  البحثي���ة  األوراق 
الت���ي  والمق���االت  والدراس���ات 
النس���وية  االس���تعدادات  تناقش 
الهيئ���ات  انتخاب���ات  لخ���وض 
والصعوب���ات  المقبل���ة،  المحلي���ة 
الت���ي تواجهها الم���رأة في مجال 
تحقي���ق ذاته���ا ومش���اركتها في 
السياس���ية واالقتصادية  الحي���اة 
لتج���ارب  وع���رض  واالجتماعي���ة، 
المحلية،  النس���اء ف���ي الهيئ���ات 

صدور عدد جديد 
من مجلة "ينابيع الحياة"

ودراس���ات ع���ن قان���ون انتخابات 
العمل  وقانون  المحلي���ة  الهيئات 
الفلس���طيني، وعن حياة الالجئات 

العامالت في القطاع الزراعي.

رام الله: مركز المرأة يطلق خدمة 
اإلرشاد للنساء عبر البريد اإللكتروني 

الخدمة  أن اس���تحداث ه���ذه  وبين 
جاء بن���اء على التجربة الطويلة للمركز 
في تقديم خدمات اإلرش���اد القانوني 
والفتي���ات، عبر  للنس���اء  واالجتماعي 
مقار ومكات���ب المركز المختلفة، التي 
بينت أن العديد من النس���اء والفتيات 
يمك���ن أن يحصل���ن على المس���اعدة 
الالزم���ة من خ���الل تقديم استش���ارة 
قانونية لهن، وبالتالي فإن حصولهن 
عل���ى هذه االستش���ارة يس���اهم في 
تقدي���م الدعم واإلس���ناد له���ن، دون 
الحاج���ة أحيان���ا إلى الس���فر والتنقل 

للوصول إلى مقار ومكاتب المركز.
وأوض���ح أن ذلك يأتي ف���ي إطار عمل 
وح���دة الخدم���ات التي تق���دم خدمة 
للنساء  واالجتماعي  القانوني  اإلرش���اد 
والفتيات واألسرة بش���كل عام، بما في 
ذل���ك تمثيل النس���اء، ومرافقتهن في 
المحاك���م الش���رعية والنظامي���ة وأمام 
النيابة العامة، ومس���اعدة النس���اء في 
الخ���روج من األزمات التي يتعرضن لها، 
وإعطاء الدعم والتوجيه والتمكين لهن.

وأكد أن تقديم هذه الخدمة سيتم 
وف���ق األس���س والقواع���د األخالقي���ة 
والمهنية التي تحكم عمل المركز في 
هذا المجال، خاصة ف���ي الحفاظ على 
الس���رية والخصوصية، داعيًا النس���اء 
والفتيات إلى االس���تفادة من الخدمة، 
م���ن خ���الل االط���الع عل���ى التفاصيل 
المتعلق���ة بذل���ك، والمنش���ورة عب���ر 

الموقع اإللكتروني الخاص بالمركز.

االحتالل يعتقل مواطنًا 
من بيت أمر بعد االعتداء عليه 

الخلي���ل –"وفا": اعتقلت قوات االحتالل، مس���اء أمس، مواطنا من بل���دة بيت أمر بعد 
االعتداء عليه بالضرب على مدخل البلدة.

وأفاد ش���هود عيان، بأن جنود االحتالل المتمركزين على مدخل بلدة بيت أمر، اعتدوا 
بالضرب على المواطن محمد علي بدر أبو عياش ) 25 عاما(، قبل أن يعتقلوه.

قوات  اعتقل���ت  –"مع���ا":  طولكرم 
االحت���الل عل���ى حاجز عناب ش���رق 
طولكرم، امس، ش���ابين واقتادتهما 

الى جهة مجهولة.
اجراءاتها  االحتالل  قوات  وشددت 
عل���ى حاجز عن���اب، وقام���ت بإغالقه 
لم���دة س���اعتين، ومنع���ت الدخول 

من خالل���ه باتجاه طولك���رم، وقامت 
والتدقي���ق  الس���يارات،  بتفتي���ش 
واحتجازهم  المواطني���ن،  بهوي���ات 

لساعات .
وراف���ق جن���ود االحتالل ق���وة من 
للتدقي���ق  االس���رائيلية  الش���رطة 
ف���ي خطوة  المواطني���ن  بس���يارات 

استفزازية.
وفي نفس الس���ياق، نصبت قوات 
االحت���الل حاج���زا طيارا بع���د ظهر 
امس، عند مفرق بيت ليد، ما ادى الى 
اصطفاف عش���رات السيارات، بسبب 
التفتي���ش التدقي���ق لس���ياراتهم 

وهوياتهم. 

قوات االحتالل تعتقل شابين من طولكرم

المخيمات  فــعــالــيــات  تــواصــل  الــخــلــيــل: 
ــة" ــول ــف ــط ــة فــــي "إســــعــــاد ال ــي ــف ــي ــص ال

نابلس: انتهاء التحضيرات ألكبر
خيمة رمضانية في مخيم عسكر القديم

نابلس –"معا": انتهت، أمس، التحضيرات األولية ألكبر بازار س���يقام في مخيم عسكر القديم، 

ويتبع لمركز حوار للطفولة.

وتم اإلعالن حديثًا عن اكبر خيمة رمضانية  تضم جميع مستلزمات طلبة المدارس من حقائب 

وأقالم وقرطاسية.

من ناحيته، أكد نايف ابوكش���ك، مدير مركز حوار للطفولة أن البازار س���يبدأ في العاش���ر من 

رمضان وسيستمر يوميًا بعد اإلفطار حتى نهاية الشهر.

وأشار إلى أن التحضيرات أقيمت لخيمة رمضانية كبيرة ستضم كافة المستلزمات المدرسية 

وبأسعار مغرية جدًا.

ومن الجدير ذكره، أن مركز حوار للطفولة يقيم في كل عام خيمات وأمس���يات رمضانية مميزة 

تجذب أعدادًا كبيرة من األهالي والمواطنين.

جني���ن - "األي����ام": اتف���ق مدير عام 
الدف���اع المدن���ي في محافظ���ة جنين، 
المقدم مهندس س���امي حم���دان، مع 
الش���يخ حسن  المحافظة،  أوقاف  مدير 
ش���حادة، أم���س، على عدم إص���دار أية 
تراخي���ص لبناء مس���اجد جدي���دة، إال 
بضمان التزامها بتوفير شروط السالمة 

العامة.
ج���اء ذل���ك، خ���الل اجتماع مش���ترك 
عقد ف���ي مديرية الدف���اع المدني التي 
زاره���ا مدير األوقاف عل���ى رأس وفد من 
المديري���ة، حي���ث تباح���ث المجتمعون 
في الس���بل الكفيل���ة بتطوي���ر التعاون 

المشترك بين الطرفين.

وش���دد حم���دان عل���ى ض���رورة إتباع 
وتوفير ش���روط الوقاية والسالمة العامة 
في مس���اجد محافظة جني���ن، وعدم بناء 
أو إنش���اء أي مسجد جديد إال بعد تطبيق 
شروط السالمة العامة، تحسبا لحدوث أي 

طارئ.
وت���م االتفاق على عقد دورات تدريبية 
في مج���االت اإلطف���اء واإلنق���اذ واإلخالء 
لألئمة والمؤذنين في مساجد المحافظة، 
وذل���ك به���دف تمكنيهم م���ن كيفية 

التعامل مع حاالت الطوارئ.
وألقى ش���حادة محاض���رة دينية حول 
الصيام لمنتس���بي الدفاع المدني الذين 
أشاد بدورهم المميز في خدمة المجتمع، 

وتفانيهم في عمله���م وتلبيتهم لنداء 
المواطنين في حاالت الطوارئ.

ق���ررت  األوق���اف  أن مديري���ة  وبي���ن 
تخصيص خطب���ة يوم الجمع���ة الثانية 
من ش���هر رمضان المبارك، حول إرش���اد 
المواطني���ن، وحثهم على عدم إش���عال 
الني���ران باألعش���اب به���دف التنظيف، 
وذلك تحس���با م���ن ع���دم قدرتهم على 
السيطرة عليها، وخش���ية امتدادها إلى 
المن���ازل، باإلضاف���ة إل���ى الحديث حول 
حرمة اس���تخدام رقم الط���وارئ ألهداف 
عبثيه، م���ا يش���كل إرباكا لعم���ل أطقم 
الدفاع المدني، ويش���كل خطرا على حياة 

المواطنين وممتلكاتهم.

المدني" و"الــدفــاع  األوقـــاف  مديرا  جنين: 
يبحثان توفير شروط السالمة في المساجد

جامعة النجاح تشارك في أميركا
ببرنامج التعليم من أجل التوظيف 

نابل���س - "األي�ام": ش���ارك الدكتور حس���ام عرمان، رئيس قس���م الهندس���ة الصناعية بكلية 

الهندس���ة في جامع���ة النجاح الوطنية، ف���ي برنامج التعليم من أجل التوظي���ف، الذي ُعقد في 

جامعة ميش���يغان بالواليات المتحدة األميركية، واس���تمر ش���هرًا، بتمويل م���ن وزارة الخارجية 

األميركية، حيث ش���ارك في البرنامج أربع دول من الش���رق األوسط وشمال أفريقيا هي فلسطين 

ومصر والمغرب والجزائر. 

وُيعتبر هذا البرنامج األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ حيت ضم خبراء 

ومس���ؤولين عن التطوير واإلرشاد الوظيفي والمهني للش���باب وفئات أخرى من الذين يتعاملون 

مع طلب���ة المدارس والجامعات، وممن يعملون على تنظيم البرام���ج التدريبية للطلبة الخريجين 

والش���باب العاطلين عن العمل، وهدف إلى التعرف على الوضع التعليمي وطرق اإلرشاد المتبعة 

في المؤسس���ات والجامعات في والية ميشيغان بشكٍل خاص وفي الواليات المتحدة بشكل عام، 

وتمت خالل البرنامج زيارة بعض الوزارات المتخصصة في توظيف الش���باب وخريجي الجامعات 

والتعرف على استراتيجيات التعليم واإلرشاد هناك.  

وبين الدكتور عرمان ان البرنامج تضمن العديد من الفعاليات؛ وأن المش���اركين أمضوا اسبوعا 

في واش���نطن للمشاركة في المؤتمر السنوي الثاني ألكثر من 250 مشتركا من دول مختلفة، ثم 

توجهوا الى والية ميشيغان وزاروا اكثر من منظمتين يوميا، وكان لكل أسبوع موضوع معين. 

وأوضح أنه ش���ارك في ورشة عمل لش���بكة من الخبراء في إدارة التكنولوجيا من مختلف أنحاء 

العالم، ش���ارك فيها عدد م���ن األكاديميين من جامعت���ي كامبريدج والفباراه، ومدراء ش���ركات 

صناعية وشركات أخرى.

وق���ال رئيس الجامع���ة الدكتور رامي حمد الله: إن جامعة النجاح تحظى دومًا بالمش���اركة في 

المحاف���ل العالمية والدولية مش���يدًا بال���كادر الذي وصفه بالممّيز ال���ذي يمكن أن ينافس على 

مستوى متقّدم مع دول العالم. 

عطا الله على هامش مشاركته في اإلفطار الجماعي.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

