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3 إصابات جراء انقالب مركبة 
على طريق المعرجات أريحا

أريح���ا � »األي���ام«: أصي���ب، أم���س، 3 مواطني���ن بجروح 
متوس���طة نتيجة حادث س���ير وانقالب مركبة على طريق 
المعرج���ات � أريحا، حيث هرعت طواقم الدفاع المدني في 
محافظة أريحا لمكان الحادث، وعملت على إخالء المصابين 

وتحريرهم وإعادة المركبة لمسارها .
وذك���ر تقرير إلدارة العالق���ات العامة واإلنس���انية في 
الدف���اع المدني »أن الطواقم هرعت لموقع الحادث وعملت 
على إخالء وتحري���ر المصابين من داخل المركبات، نتيجة 

انقالبها على طريق المعرجات بعد توجهها لمدينة أريحا، 
وتم تقديم اإلس���عاف األولي لهم وتس���ليمهم لمركبات 
اإلس���عاف التي نقلتهم الى المستشفى، ثم عمل الطاقم 
على إزالة الزيوت والزجاج، وإعادة المركبة لمسارها وفتح 
الطريق من أمام حركة المواطنين والمركبات على الشارع.

وأه���اب الدف���اع المدني بالس���ائقين الح���ذر واالنتباه 
ودعاهم لتفقد المركبة وعمل الصيانة الالزمة لها وتجنب 

السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ .

محافظ طوباس يبحث سبل
تطوير القطاع الصحي في المحافظة

طوباس-محمد بالص: بحث محافظ طوباس واألغوار الش���مالية، 
د.مروان طوباسي، أمس، مع مديرة برامج التعبئة المجتمعية في 
مش���روع إصالح وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني الممول من 
الوكالة األميركية للتنمية الدولي���ة »USAID«، رندة بني عودة، 
س���بل التعاون المش���ترك لتطوير القطاع في المحافظة، وذلك 
خ���الل اجتماع عقد في مق���ر المحافظة، بحض���ور القائم بأعمال 
مدير عام التخطي���ط والتطوير، المهندس خضر دراغمة، ومدير 

مكتب المحافظ، المهندس خالد صوافطة.
وثمن طوباس���ي، دور المؤسس���ات الدولية ف���ي دعم وتمويل 
مش���اريع من ش���أنها تطوير القطاعات المختلف���ة في المجتمع 
الفلس���طيني، وأهمها قطاع الصحة الذي هو بحاجة للتطوير في 

كثير من التجمعات السكانية في المحافظة.
واس���تمع المحافظ، من ممثلة الوكالة األميركية، لش���رح حول 
التحضيرات الالزم���ة لتوقيع اتفاقية الش���راكة والتي تم إقرار 
األول من ش���باط موع���دًا لتوقيعه���ا، بحضور رؤس���اء الهيئات 
المحلية في التجمعات الس���كانية المشمولة بها، وممثلين عن 
المؤسس���ات الش���ريكة، والصحة، والوكال���ة األميركية للتنمية 

الدولية، وتحت رعاية المحافظ.
م���ن جهتها، قال���ت بني ع���ودة :« إن هذه الزي���ارة تأتي في 
إطار التحضي���رات الجارية لتوقيع اتفاقية ش���راكة مع عدد من 
المؤسس���ات المجتمعية في مناطق عاطوف وطمون وتياس���ير 
والعقبة، م���ن أجل تطوي���ر نوعية الخدمات الصحي���ة المقدمة 
للمواطنين في تلك التجمعات الس���كانية، وذلك ضمن مش���روع 
إصالح وتطوير القط���اع الصحي الممول م���ن الوكالة األميركية 

للتنمية الدولية.
وذكرت، أن المؤسس���ات الش���ريكة هي نادي طمون الرياضي عن 

طمون، وعاطوف، والمركز النسوي االجتماعي عن تياسير والعقبة.
على صعيد آخر، اجتمع طوباس���ي، مع وفد م���ن باحثي برنامج 
التمكي���ن االقتصادي، بحضور مدير الش���ؤون االجتماعية، خالد 
الكخن، ومدير الش���ؤون االقتصادية واالجتماعية في المحافظة، 

أحمد محاسنة.
وق���ال أعضاء الوفد، إن هذه الزيارة تندرج في إطار جولة يقوم 
بها الباحثون في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، تستهدف 
جمع معلوم���ات وبيانات عن مؤش���رات الفق���ر والمناطق األكثر 
تض���ررًا، كمقدمة لتنفيذ برامج تس���هم في تحس���ين الظروف 

المعيشية للمواطنين.
ودعا  طوباس���ي إلى االنتق���ال من الدعم اإلغاث���ي إلى الدعم 

التنموي، من خالل تمويل مشاريع تحقق االعتماد على الذات.
وأشار، إلى أنه تم رفع نسبة المستفيدين من البرامج اإلغاثية 
والمس���اعدات إلى 200% خالل السنتين األخيرتين، وذلك لدعم 

صمود وثبات المواطن في أرضه.
بدوره، ثمن الكخن، دعم المحافظة المتواصل ومتابعتها لعمل 
مديرية الشؤون االجتماعية والبرامج التي تنفذها بالشراكة مع 

المؤسسات الداعمة والمحافظة.
أما منسق فريق العمل، محمد س���مارة، فقال، إن هذا البرنامج 
يهدف إلى إخراج األس���ر من حالة الفقر التي تعيشها، وجعلها 

أسرًا منتجة.
وبي���ن س���مارة، أن هذا المش���روع ممول من البنك اإلس���المي 
للتنمي���ة، وعدد م���ن الصناديق العربية، وتبل���غ قيمته مليوني 
دوالر، ويش���مل كاف���ة محافظ���ات الوطن، ويس���تمر لم���دة أربع 
سنوات، ويستفيد منه 16 ألف أس���رة، وينفذ بالشراكة مع عدد 

من الوزارات والمؤسسات.

الخندقجي يطلع قنصل أول جنوب افريقيا 
على معاناة المحافظة جراء الجدار واالستيطان

قلقيلية – »األيام«: اطلع محاف���ظ محافظة قلقيلية العميد ربيح الخندقجي، في مقر 
المحافظة، أمس القنصل األول في ممثلية جنوب افريقيا لدى الس���لطة الوطنية بدمه 
تشوس���اني، على واقع محافظة قلقيلية وما تعانيه بفعل االستيطان والجدار، جاء ذلك 

خالل لقائه القنصل في مكتبه.
وعبر الخندقجي عن عمق العالقة بين دولة جنوب افريقيا والشعب الفلسطيني على 
المستويين الرسمي والش���عبي، واالهتمام بواقع محافظة قلقيلية خاصة في موضوع 

الجدار وما تعانيه بفعل إجراءات االحتالل التعسفية تجاه المواطنين في المحافظة.
 وثمن موقف دولة جنوب افريقيا في األمم المتحدة واعترافها بدولة فلسطين.

وأوضح الخندقجي »أن محافظة قلقيلية التي تتمتع بموقع استراتيجي هام وتتوفر 
فيها المياه مما جعلها مس���تهدفة بالجدار واالستيطان لذلك ضيقت إسرائيل الخناق 
على مدينة قلقيلية بإحاطتها بالجدار من أربع جهات مما أدى إلى وجود كثافة سكانية 
عالية، وبسلس���لة اإلجراءات هذه أدى ذلك إلى أن يكون االمتداد العمراني على حساب 

األراضي الزراعية«.
وأش���ار إلى أن »الجدار العنصري بش���كله الحالي جعل من األراضي الزراعية التي تقع 
خلفه احتياطًا استراتيجيًا للمستوطنات والمقاطع التي قامت إسرائيل بتعديل الجدار 
فيه���ا في قرى جنوب المحافظة أخرجت التجمعات الس���كانية ووضعت الجدار بينهم 

وبين أرضهم الزراعية«.
ونوه الخندقجي إلى أن »المحافظة تش���هد هجمة استيطانية شرسة وذلك من خالل 
تكثيف المستوطنات وزيادة البؤر االس���تيطانية، والمستوطنون ذوو طبيعة عدوانية 
فه���م يقومون باعتداءات يومية على المواطنين وحرق أش���جار الزيتون واالعتداء على 

ممتلكات المواطنين«.
وقدم المحافظ نبذة تاريخية عن واقع محافظة قلقيلية المستهدفة من قبل.

.. وطالبوا بإنجاح المصالحة وتنفيذ اتفاق القاهرة 

غزة: كتلة »حماس« البرلمانية تدعو المنظمات
الدولية للتدخل العاجل إلطالق سراح نوابها المعتقلين

كتب فايز أبوعون:

أدان نواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية التابعة 
لحركة حم���اس اعتقال رئيس المجلس التش���ريعي 
عزيز الدويك، وكذلك النواب المعتقلين لدى سلطات 
االحت���الل اإلس���رائيلي، وطالب���وا جمي���ع المنظمات 
الدولية بالتدخل العاجل  إلطالق سراحهم، مشددين 

على أهمية وقف المفاوضات مع االحتالل.
 وأكد نواب »حماس« في مداخالت عدة خالل جلسة 
عقدتها الكتلة، أمس، في مقر المجلس التش���ريعي 
المؤق���ت بمدينة غزة أن االعتقال غير قانوني ويمثل 
خرقًا للقانون الدولي الذي يعطي الحصانة للنواب من 
المالحقة، وطالبوا بالوقوف بشكل جاد إلنجاح مسيرة 
المصالح���ة وتنفيذ اتف���اق القاه���رة دون أي تأخير 
والعمل عل���ى تذليل كافة العقب���ات التي تعترضه، 

وأكدوا أهمية عقد جلسة موحدة للمجلس.
وأعلن أن الجلس���ة طارئة لمناقش���ة اعتقال النواب 
في الضفة الغربية واتخاذ موقف وطني إزاء إجراءات 

االحتالل الممارسة بحقهم لتغييبهم في السجون.
ودع���ا النائب األول لرئيس المجلس التش���ريعي د. 
أحمد بحر مص���ر واألمم المتحدة إلى التدخل العاجل 
من أجل اإلفراج عن دويك والنواب اآلخرين، باعتبار أن 
اعتقاله���م جريمة غير قانونية وغير أخالقية، مطالبًا 
الس���لطة الوطنية  بوقف المفاوضات االستكشافية 

التي وصفها بالعبثية.
وش���دد بحر على أهمية عدم وقف يد المقاومة في 
الضف���ة للرد على جرائم االحتالل ومس���توطنيه بحق 
الش���عب الفلس���طيني في الضفة والق���دس، داعيا 
إلى العمل على إحباط أه���داف االحتالل ومخططاته 
العنصرية تج���اه تعطيل المجلس التش���ريعي عبر 
إنج���اح التوجه الص���ادق إلى التئ���ام المجلس خالل 

األيام القادمة.
ودعا الراعي المصري إلى اإلعالن عن الطرف المعطل 

التفاق المصالح���ة وتنفيذ الزيارة الت���ي أعلن عنها 
س���ابقا لغزة إلنقاذها، ورفع كافة العقبات التي تقف 

أمام تطبيق المصالحة على أرض الواقع.
ب���دوره، دعا النائب محمد ش���هاب في تقرير للجنة 
الحقوق بالمجلس التشريعي  تاله على مسامع النواب 
إل���ى تكثيف الجهود الدبلوماس���ية م���ع البرلمانات 
واالتح���ادات البرلماني���ة والمؤسس���ات الحقوقي���ة 
واإلنس���انية لفضح جرائم االحت���الل بحق النواب في 

مختلف الوسائل اإلعالمية العالمية.
وطال���ب رئي���س اللجن���ة الدولية للصلي���ب األحمر 
بتجريم حكومة االحتالل بشكل واضح وصريح بسبب 
انتهاكها لمقر الصليب األحمر في القدس، مش���ددا 
عل���ى أهمية قيام منظمات حقوق اإلنس���ان وجامعة 
الدول العربية بتشكيل إطار قانوني لمتابعة قضايا 

اعتقال واختطاف النواب.
كم���ا طالب ش���هاب البرلمان الدولي بعقد جلس���ة 
خاصة لمناقش���ة قضايا االختطاف والمطالبة بإنهاء 
عضوية البرلمان اإلسرائيلي »الكنيست« دوليًا، ووجه 
ن���داء إلى المدعي العام للمحكم���ة الجنائية الدولية 
طالبه فيه بفتح تحقي���ق دولي حول جرائم االحتالل 

بشأن النواب.
 ُيذكر أن بحر بصفته رئيس���ا للمجلس التش���ريعي 
باإلنابة وج���ه أول من أمس الدع���وات للنواب من كل 
الكت���ل والقوائ���م البرلمانية والنواب المس���تقلين 
لحض���ور جلس���ة للمجلس لت���دارس   حصانة النواب 
الدبلوماس���ية، وأحقي���ة د. عزي���ز دوي���ك بت���رؤس 
المجلس، وكذل���ك للتنديد بق���رار االحتالل باعتقال 
دويك وزمالئه، إال أن أحدًا باس���تثناء نواب »حماس« 

لم يحضر.
وكان بح���ر اعتب���ر أن هذه الجلس���ة نوع م���ن أنواع 
التوافق الفلسطيني تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن 
معظم النواب والقوائم البرلمانية ردوا باإليجاب على 
حضور الجلسة، وأنهم ينتظرون ردود قائمة واحدة!.

جنين : بحث إنجاح مشروع تعزيز السلم األهلي 
جنين-«األي���ام« : بح���ث محاف���ظ جني���ن، ق���دورة 
موس���ى، أمس، مع ممثلين عن مرك���ز جنيف للرقابة 
الديمقراطية عل���ى القوات المس���لحة، ومركز إعالم 
حقوق اإلنسان والديمقراطية »شمس«، سبل التعاون 
المش���ترك إلنج���اح مش���روع تعزيز الس���لم األهلي 
ف���ي المحافظة، بع���د االنتهاء من تش���كيل اللجان 
المتخصصة وإعداد خطة العمل، وذلك خالل اجتماع 

عقد في المحافظة.
وش���ارك في االجتماع الى جان���ب المحافظ، نائب 
مدي���ر مرك���ز »جني���ف« للرقاب���ة الديمقراطية على 
القوات المسلحة، نيكوال ماسون، وحسين الديك، من 
مركز »ش���مس«، ومنسقة المشاريع، فاطمة اعطيوي، 
وخبير تكنولوجي���ا المعلومات ف���ي مركز »جنيف«، 
بهاء دعيبس، وطاقم المحافظة المختص في متابعة 

ملف مشروع تعزيز السلم األهلي في المحافظة.
واس���تعرض موس���ى، اللجان التي تم تش���كيلها 
ومهامه���ا، وتصور المحافظة للعم���ل في عقد ورش 

العمل والدورات التدريبية المكثفة التخصصية.
وقال، »إنه من المهم إعداد خطة شمولية بالشراكة 

مع لجان السلم األهلي، وتوفير الدعم الالزم لتحقيق 
أهداف المش���روع في توعية المجتمع المحلي حول 

السلم األهلي«.
م���ن جهته، قال ماس���ون، إن محافظة جنين، كانت 
الرائ���دة والس���باقة على مس���توى المحافظات التي 
قدمت خط���وات إيجابية ف���ي مجال تعزيز الس���لم 

األهلي وتشكيل اللجان المختصة بذلك.
وأضاف :« إن العمل ف���ي هذا الملف مهم جدا في 
توعي���ة المواطنين واألجهزة األمنية والمؤسس���ات 
األهلي���ة، حول س���بل الحف���اظ على الحقوق، ونش���ر 
العدال���ة، وتوفي���ر األمن للمواطن خاص���ة في ظل ما 

تشهده المنطقة من تطورات سريعة.
وأكد ماس���ون، جاهزي���ة مركز »جني���ف«، لتقديم 

الدعم في مجاالت التدريب والتخطيط واإلعالم.
أما الديك، فأكد اس���تعداد مركز »شمس« للتعاون 
مس���تقبال في مجال التدريب ضمن مش���روع تعزيز 
الس���لم األهلي، وتحديد آليات تعزيز مبادئ حقوق 
اإلنس���ان والديمقراطي���ة والحك���م الصال���ح، وذلك 

بالتعاون مع المحافظة.

الخليل : توقيع اتفاقية دعم ياباني 
لتحسين الرعاية النفسية االجتماعية للشباب 
الخلي���ل -  األي���ام : وقع ممثل اليابان لدى الس���لطة الوطنية  ناؤفومي هاش���يموتو 
وممثلة مؤسس���ة ›صناع الس���الم‹ األهلية اليابانية ساي إيمامورا من جهة والمؤسسة 
األهلية الفلس���طينية  بالخليل ) مس���رح نعم ( ، أمس، اتفاقية تقضي بتقديم منحة 
لبرنامج تطوير الشبكة التعليمية في المجتمع المدني، وهو برنامج يستهدف تحسين 

الرعاية النفسية االجتماعية للشباب في منطقة الخليل.
وقالت مصادر »األهلية الفلس���طينية«، أن المنحة اليابانية  البالغة قيمتها 221,728 
دوالرا )أي ما يعادل 19,733,792  ينًا يابانيا( ، تش���مل تنظيم ورش���ات عمل للمعلمين 
والمرش���دين االجتماعيين العاملين في الخليل لتطوير معرفتهم فيما يتعلق بحقوق 
الش���باب، إضافة إلى تعزيز قدراتهم في مجال تنظيم ورش���ات عمل للرعاية النفسية 

االجتماعية للشباب . 
  وأعرب   هاش���يموتو عن أمله في تعزيز قدرات المعلمين والمرشدين االجتماعيين 
المستهدفين، وذلك باالستفادة من خبرات مشروع » صناع السالم »  عبر تمكينهم من 
زيادة األنشطة في مجال تحسين الرعاية النفسية االجتماعية للشباب الذين يعيشون 

ضغوطات جراء سياسات االحتالل اإلسرائيلي.

القبض على شخصين بتهمتي 
االحتيال والسرقة في قلقيلية ونابلس

قلقيلية، نابلس � »األيام«: ألقت الش���رطة أمس القبض على ش���خص متهم بالنصب 
واالحتي���ال على مواطنين بمبل���غ 23 ألف دوالر في قلقيلية، وعلى آخر بتهمة س���رقة 

وتزوير شيكات من والده في نابلس.
وأوضح بي���ان صادر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم أن »خمس���ة مواطنين تقدموا 
بش���كاوى لدى قس���م التحقيق في مركز ش���رطة المدينة حول قيام ش���خص بالنصب 
واالحتيال عليهم بقيمة 23 ألف دوالر وذلك أثناء قيامهم بالشراكة بينهم في مشروع 

بقيمة 4 آالف دوالر ونصف لكل منهم«.
واضاف: »إن الش���رطة قامت بالتحرك لمنزل المش���تبه به في بل���دة عزون عتمة غرب 
مدينة قلقيلية والقت القبض عليه وبسماع أقواله اعترف بأخد مبلغ 4 آالف دوالر ونصف 
من كل ش���خص من المش���تكين وذلك بناًء على مشروع سيتم القيام به ولكنه حال دون 
ذل���ك. وأكد البيان أنه »تم ضبط أق���وال المتهم وتوقيفه أص���واًل تمهيدًا لعرضه على 
النياب���ة العامة أصواًل«. وفي نابلس ذكر بيان الش���رطة أن »مواطنًا تقدم بش���كوى لدى 
شرطة مباحث نابلس حول تلقيه بالغا من البنك بوجود شيك مسحوب على حسابه بمبلغ 
3 آالف دينار وأنه لم يقم بتحرير شيك بهذا المبلغ، حيث قامت شرطة المباحث بمتابعة 
القضية وتبين أن ابن المشتكي هو من سرق الشيكات وزور توقيع والده وسحب مبلغ 3 

آالف دينار من حسابه وتم القاء القبض عليه وتوقيفه على ذمة القضية«.
وقال المقدم عمر البزور مدير شرطة المحافظة: انه ستتم احالته الى النيابة بتهمة 

التزوير واستعمال مزور الستكمال االجراءات القانونيه بحقه حسب االصول.

قوة من الدفاع المدني تنقذ الجرحى.
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