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صك عطوة عشائرية
 بني أبناء عائلة إدعيس 

اخلليل- على إثر حادث القتل املأساوي الذي ذهب ضحيته املرحوم الشهيد بالل طالل 
ادعيس على يد اجلاني مجد سلمان محمود ادعيس، توجهت أمس جاهة اخلير واإلصالح 
برئاسة احلاج عبد املعطي السيد احلرباوي والبس الثوب احلاج زياد جابر وضمت كاًل 
من احلاج عبد الوهاب غيث واملربي عمر الزغير والشيخ يوسف عابدين وناصر السالمية 
وعبد  الطويل  وليد  والشيخ  عاشور  وعلي  اجلعبري  زيدان  والشيخ  عشا  احمد  واحلاج 
اللطيف الهيموني واحلاج اسماعيل عصفور وعيد شاكر ابو اسنينة والشيخ بسام ناصر 
الدين وعبد املهدي ناصر الدين وأبو دياب واحلاج برهان الزغير والشيخ صالح ابو احلالوة 
ومنذر إمام ومحمد ابو تركي وعماد ابو تركي وعبد احلميد يغمور ونادر العويوي والشيخ 
وفايز  ابو حلو  النتشة ومحمد  الغفار  ميالة ومحمود بحر وعبد  ابو  واسحق  علي مهنا 
املختار وزيدان اخلمايسة واحمد زعمط وروحي ابو ارميلة وحازم ابو ارميلة وعدنان بدر 
والشيخ طاهر اجلعبة وأبو حسام وأبو نبيل واحلاج فضل اجلعبري وعددا وافرا من رجاالت 
اإلصالح في محافظة اخلليل، إلى ديوان ال الدميري، حيث كان في استقبال اجلاهة رجل 
االصالح الشيخ عادل ابوعصب ووالد الشهيد طالل ادعيس وإخوانه وأبناؤه وعدد وافر 
من شباب ووجهاء ورجاالت عائلة ادعيس وعائلة الدميري. وبعد الترحيب باجلاهة من 
قبل الشيخ عادل ابوعصب املتحدث باسم ذوي الشهيد الذي ثمن دور رجاالت اإلصالح 
القى رئيس اجلاهة رجل اإلصالح احلاج عبد املعطي السيد كلمة قدم فيها التعازي وقراءة 
الفاحتة على روح الشهيد وأكد فيها أن اجلاهة على استعداد تام لتقدمي كل ما يلزم في 
هذه القضية. ثم استعرض الشيخ عادل ابوعصب حيثيات حادثة القتل املؤسف، وبعد 
التداول بالقضية من جميع جوانبها مت دفع مبلغ الف دينار أردني فرش ومروق عطوة، 
ومت منح اجلاهة عطوة عشائرية ملدة عام اعتبارا من تاريخه وذلك بوجوه الكفل عائلة 
ابواسنينة ممثلة برئيس وأعضاء مجلس العائلة وجلنة إصالح حارة الشيخ ممثلة باملربي 
عمر الزغير والشيخ يوسف عابدين وعبد اللطيف الهيموني، واحلاج عبد الوهاب غيث 
وناصر السالمية ورجاالت بلدة تفوح. وباملناسبة تتقدم عائلة ادعيس- فخذ عرنوس 
بجزيل شكرهم وعظيم امتنانهم ألبناء عمومتهم فخذ عبد املعطي واملتحدث باسمهم 
الشيخ عادل ابوعصب على هذا املوقف النبيل واملشرف، كما يتقدمون بعظيم شكرهم 
والى كافة رجاالت اجلاهة على جهودهم  زياد جابر  الثوب احلاج  إلى البس  وامتنانهم 

اخليرة واملشكورة، وعلى هذا املوقف اإلسالمي والعربي واألصيل واملشرف. 
وفق الله تعالى اجلميع ملا يحبه ويرضاه، انه سميع مجيب

عائلة ادعيس/ فخذ عرنوس -  اخلليل     ز11/11)12( 

 جنني - عيل سمودي - لم تجد الصرخات وال��ن��داءات املستمرة يف 
الضغط عىل ادارة السجون لعالجه ، ومثلما يواصل صموده وتحديه 
رغم االلم ومضاعفات املرض ، تتفاىن املواطنة ام هالل يف تأدية واجباتها 
، ق���رع االب����واب الي��ص��ال واث����ارة قضية زوج��ه��ا ، وت��رب��ي��ة اط��ف��ال��ه��ا الثالثة 
ورعايتهم،  ومتابعة اوضاعه مع تدهور حالته الصحية واهمال عالجه 
، ل��ت��ج��س��د ن���م���وذج���ا ل��ص��م��ود امل������رأة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ص��ر ع���ىل الوفاء 
والصرب يف مواجهة كل الظروف الصعبة والقاسية التي اصبحت جزءا 
من حياتها، منذ اعتقال زوجها مصطفى عواد حسن عواد )39 عاما( 

احد قادة كتائب شهداء االقىص .
 وت���ؤك���د : ي��ؤمل��ن��ي ع��ج��ز ك��اف��ة امل��ؤس��س��ات وال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة باالسرى 
وح����ق����وق االن�����س�����ان، ع����ن م����د ي����د ال����ع����ون ل����زوج����ي ال������ذي ي���ع���اين ال����ي����وم من 
االعاقة وتصر سلطات االحتالل عىل فرض كل اشكال العقوبات بحقه 

ويف مقدمتها رفض عالجه .
واق�����ع االل�����م امل���ري���ر ، ي��ع��اي��ش��ه ك���ل ف����رد م���ن ع��ائ��ل��ة م��ص��ط��ف��ى يف قرية 
دي���راب���وض���ع���ي���ف ش�����رق م���دي���ن���ة ج���ن���ني، وي����ق����ول ش��ق��ي��ق��ه اس���ع���د : توجهنا 
لكافة العناوين ويف مقدمتها  الصليب االحمر ، بعدما اغلق االحتالل 
كل االبواب يف وجوهنا، ليستمر يف استهداف اخي الذي نجا من عدة 
محاوالت اغتيال خالل مالحقته ومطاردته ونخىش اليوم انهم يسعون 

الغتياله باملوت البطيء.
  وت���ح���م���ل ال�����زوج�����ة ام ه�������الل، االح�����ت�����الل ك����ام����ل امل���س���ؤول���ي���ة ع���م���ا حل 
بمصطفى ال���ذي ال ت��ت��وق��ف ع��ن ال��ح��دي��ث ع��ن��ه الط��ف��ال��ه: ه���الل 12ع��ام��ا ، 
فلسطني 8 س��ن��وات وتحرير 7 س��ن��وات ، لتبقى ذك���راه حية وال تقتصر 
ع���ىل ص�����وره ال���ت���ي ت���زي���ن واج���ه���ة م��ن��زل��ه ، وت���ق���ول : ي��وم��ي��ا ي��ط��ل��ب اطفايل 
والدهم عشرات املرات ، يبكون ويتاملون يف االعياد واملناسبات ،وحتى 
عندما حصلوا عىل شهاداتهم املدرسية كانوا يف غاية الحزن الن والدهم 
ل��م ي��ر نتائجهم ، ان��ن��ي اح���رص دوم���ا ع��ىل ال��ح��دي��ث ع��ن��ه وع���ن محطات 
حياته ونضاله الستمد منها الصرب واملعنويات العالية ، وليفخر ابنايئ 
بوالدهم الذي كان السابع  يف عائلة من 11 فردا ، وبسبب ظروف عائلته 
االقتصادية الصعبة ت��رك مدرسته يف  الصف ال��ث��اين االع���دادي وتوجه 
ليزرع ارضه مع والده ، وازداد تعلقه باالرض ،وبدأ يرسم طريقه ليدافع 
عن حريته ، فربز نشاطه الوطني وبخاصة مع اندالع االنتفاضة االوىل 
اذ التحق مصطفى ، بصفوف حركة فتح ، واستمر نشاطه يف مقاومة 
االحتالل، حتى اصيب بعيار ناري يف بطنه خالل مشاركته يف التصدي 
لقوات االحتالل عند اقتحام القرية ، ونجا من املوت واالعتقال ، وبعد 

زواج������ه ، ل���م ي��ت��أخ��ر م��ص��ط��ف��ى يف ت���أدي���ة واج���ب���ه ت���ج���اه ق��ض��ي��ة ش��ع��ب��ه مع 
ان��دالع انتفاضة االق��ىص ، فكان ناشطا اجتماعيا والتحق س��را بكتائب 
شهداء االقىص ، ولم نعلم حتى داهمت قوات االحتالل منزلنا وهددتنا 

بتصفيته اذا لم يسلم نفسه فورا.
 رفض مصطفى الخضوع لتهديدات االحتالل الذي حول حياة عائلته 
اىل  ج��ح��ي��م ، واس��ت��م��رت ال��ت��ه��دي��دات وامل��الح��ق��ة ون��ص��ب الكمائن،حتى 
اصبح محروما من العودة للمنزل ورؤية اطفاله وانتقل ملواصلة نضاله 

يف جنني ومخيمها ،
 وش������ارك يف م��واج��ه��ة االح���ت���الل ال�����ذي ادرج اس���م���ه ع���ىل راس قائمة 
امل���ط���ل���وب���ني ، ح���ت���ى ح����وص����ر يف اح������د م�����ن�����ازل ق���ري���ت���ه يف 2006/10/10 ب���ع���د ان 
اق���ت���ح���م���ت ق�������وات ك����ب����رة ال���ق���ري���ة ،وش�����رع�����ت يف ده������م امل�����ن�����ازل ،وحاصرت 
مصطفى ال��ذي ل��م يتمكنوا م��ن اعتقاله اال بعدما اص��ي��ب  بعدة اعرة 

نارية يف  يده وقدمه .
وت��ق��ول ام ه���الل : رغ���م خ��ط��ورة وض��ع��ه ل��م يمكث يف املستشفى يف 
ال��ع��ف��ول��ة س����وى ارب���ع���ة اي�����ام ، ح��ي��ث خ��ض��ع ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  وه����و ع���ىل سرير 
امل��س��ت��ش��ف��ى ، ث����م ت���ع���رض ل��ل��ت��ع��ذي��ب يف ال���ج���ل���م���ة ح���ت���ى ت�����ده�����ورت حالته 
الصحية، فاضطرت االدارة لنقله ملستشفى الرملة 40 يوما وعالجوه 

باملسكنات ثم نقلوه من سجن الخر .
 خ���الل ذل���ك ، رف��ض��ت امل��ح��ك��م��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ى��ة ط��ل��ب م��ح��ام��ي��ه االفراج 
عنه بسبب وضعه الصحي وحاجته لعمليات جراحية ،وحكت عليه 
مل��دة 9 س��ن��وات ، وتتابعت ص��ور املعاناة والعقاب بمنع زي��ارت��ه بذريعة 
املنع االمني سوى مرة واحدة كل عام ، اما والدته ام حسن ،فرغم انها 
تجاوزت العقد السابع واصبحت تعاين االمراض من شدة الحزن وااللم 
عىل مصطفى، فقد انضمت لقائمة املمنوعني اال مرة واحدة كل 6 شهور 

، وكذلك شقيقه اسعد ممنوع من زيارته منذ عامني . 
 وت����ق����ول زوج����ت����ه  : رغ�����م ق�������رار  االط����ب����اء ب��ح��اج��ت��ه امل����اس����ة الج�������راء عدة 
عمليات يف الركبة و زرع كوع  ، لكن االدارة رفضت مما ادى الصابته 
ب���اع���اق���ة يف ي����ده ال���ي���س���رى وق���دم���ه ال��ي��م��ن��ى ، ول����م ت�����ردد ع��ائ��ل��ت��ه يف ابالغ 
ادارة ال��س��ج��ون اس��ت��ع��داده��ا ل��ع��الج��ه ع��ىل نفقتها ، اذ ت��رف��ض سلطات 
االح���ت���الل يف ك��ث��ر م���ن االح���ي���ان ع���الج االس����ر ب��س��ب��ب ال��ت��ك��ال��ي��ف الباهظة 
، ورغ���م اوض��اع��ن��ا الصعبة اال ان��ن��ا ع��ىل اس��ت��ع��داد الرس���ال طبيب خاص 
عىل نفقتنا لفحصه ومتابعة عالجه ، وناشدت املؤسسات االنسانية 
والدولية التحرك النقاذ زوجها الذي لم يكتف االحتالل بما سببه له 

من اعاقه بل يتفنن يف اهمال عالجه لتظل حياته يف خطر .

 االسير مصطفى عواد  .. تدهور
صحي مستمر وإهمال متعمد لعالجه

صدور الطبعة الثانية من كتاب 
»ظالل فلسطينية في التجربة األدبية«

رام ال��ل��ه- وف����ا- ص���در ع��ن م��رك��ز األب���ح���اث ال��ت��اب��ع ل��� م.ت.ف، ك��ت��اب ل��ل��دك��ت��ور ح��س��ام الخطيب 

بعنوان 'ظالل فلسطينية يف التجربة األدبية- الطبعة الثانية'.

وكانت الطبعة األوىل صدرت بتونس يف نيسان 1990، عن دائرة الثقافة يف املنظمة.

ويتضمن الكتاب عروضا متنوعة، من حيث املنحنى واإلطار واإلنعكاس، عرب أربعة فصول 

رئيسية، هي: تأسيس وتضاريس، وظالل ما قبل الثورة، وظالل من الوعي 'ما بعد الثورة'، 

ونداء الهوية من تحت الرماء.

الكتاب يقع يف 340 صفحة، من القطع املتوسط.

رئيس  ب�������ح�������ث   - س�����������م�����������ودي  ع�����������يل   - ج�������ن�������ني 
الجامعة العربية األمريكية الدكتور محمود 
أبو مويس، ومدير صندوق االبتعاث والتعاون 
العلمي واألكاديمي التابع لالتحاد األوروبي 
"تمبوس" الدكتور نضال الجيويس، وممثل 
جامعة كوفينري الربيطانية الدكتور مروان 
درويش، سبل االبتعاث، والتعاون العلمي 

واألكاديمي، واملشاريع البحثية املشركة.
واستقبل رئيس الجامعة كال من الدكتور 
ال��ج��ي��ويس، وال��دك��ت��ور دروي����ش ب��ح��ض��ور نائبه 
ل������ش������ؤون ال�����ع�����الق�����ات ال�����دول�����ي�����ة ال�����دك�����ت�����ور مفيد 
قسوم، حيث قدم لهم االستاذ الدكتور ابو 
مويس شرحا مفصال عن الجامعة وكلياتها، 
لتطوير  ورؤي�������ت�������ه�������ا  امل������ت������ن������وع������ة،  وت����خ����ص����ص����ات����ه����ا 
الجانب االكاديمي باستحداث برامج دراسية 
يف البكالوريوس واملاجستر، وتعزيز البحث 
العلمي، وتشجيع االبتعاث ألعضاء الهيئة 
األك����ادي����م����ي����ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال����ص����ن����دوق التابع 
لالتحاد األوروب���ي وبالشراكة م��ع الجامعات 

األوروبية املتقدمة.
وخ����الل ال��ل��ق��اء ت���م ب��ح��ث آف����اق وإمكانيات 
صياغة مشاريع مشركة بني الجامعة العربية 
الربيطانية  ك������وف������ن������ري  وج������ام������ع������ة  األم������ري������ك������ي������ة 
محاضرين  اب��������ت��������ع��������اث  م���������ج���������ال  يف  خ��������ص��������وص��������اً 
امل����اج����س����ت����ر الستكمال  م������ن ح����م����ل����ة ش�������ه�������ادات 
ال�����دراس�����ات ال��ع��ل��ي��ا وإج��������راء امل���ش���اري���ع البحثية 
ال����ع����ل����م����ي����ة يف جامعة  ال������ب������ح������وث  و  امل������ش������رك������ة 
ك���وف���ن���ري ب���ال���ت���ع���اون وب���ت���م���وي���ل م�����ن  صندوق 
"تمبوس"، و"ايراسموس مندوس"، و"جان 

مونيه" و"ماري كوري".
من جانبه، أكد الدكتور نضال الجيويس 
أن ه���ن���اك زي�������ارة ق���ري���ب���ة ل����ه ل��ل��ج��ام��ع��ة العربية 
األمريكية، سيلتقي خاللها بعمداء الكليات، 
ورؤس����������اء األق������س������ام، وال���ب���اح���ث���ني يف الجامعة 
لشرح آلية وطرق تقديم مقرحات املشاريع 
املشركة مع الجامعات األوروبية والربيطانية 

عىل وجه الخصوص.
وع����ق����د ط���ل���ب���ة ك���ل���ي���ة ال����ح����ق����وق يف الجامعة 
ال����ع����رب����ي����ة االم�����ري�����ك�����ي�����ة، ب�����ال�����ت�����ع�����اون م������ع منتدى 

بحث التعاون األكاديمي والبحثي بين الجامعة االمريكية
وصندوق االبتعاث األوروبي وجامعة كوفينتري 

شارك الشبابي محكمة صورية بعنوان: قضايا 
ع���م���ال���ي���ة "ال���ف���ص���ل ال���ت���ع���س���ف���ي"، وذل�������ك ضمن 

مشروع محامون شباب.
وتضمنت املحكمة الصورية قيام مجموعة 
م��ن الطلبة بتمثيل محاكمة ك��ام��ل��ة ب���دءا من 
افتتاح الجلسة األوىل، وتكرار اللوائح، مرورا 
بتقديم البيانات الخطية والشفوية واملرافعات 
الختامية، وانتهاًء بصدور الحكم يف القضية 

العمالية "الفصل التعسفي".
وأدى الطلبة جميع األدوار التي تتضمنها 
امل���ح���اك���م���ة م����ن ال����ق����ايض، وم���ح���ام���ي الخصوم، 
وال��������ش��������ه��������ود، وكاتب  أن������ف������س������ه������م،  وال�������خ�������ص�������وم 

الضبط، وحاجب املحكمة.
الجدير بالذكر أن كلية الحقوق يف الجامعة 
العربية األمريكية جهزت مؤخرا قاعة خاصة 
باملحكمة الصورية واعتمدت مساق )املحكمة 
ال������ص������وري������ة( ض����م����ن خ���ط���ت���ه���ا ال������دراس������ي������ة بهدف 
االرتقاء بالتعليم القانوين األكاديمي وربطه 

بالواقع العميل.
واملحكمة الصورية ه��ذه ع��ب��ارة ع��ن تدريب 

ميداين يحايك العمل القانوين املعمول به يف 
امل��ح��اك��م ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م���ن ش��أن��ه امل��س��اه��م��ة يف 
صقل شخصية الطالب القانونية، ومساعدته 
م���ه���اري���ا يف ال���ج���ان���ب ال���ع���م���يل، وت���أه���ي���ل���ه بشكل 
م���ن���اس���ب ل���ل���دخ���ول يف م����ج����ال ال���ق���ض���اء بصورة 
متميزة، ولتخريج طلبة ق��ادري��ن ع��ىل خوض 

الصراع القانوين، وتثبيت الحق اإلنساين.
وأوض��������ح م����دي����ر امل�����ش�����روع يف م���ن���ت���دى شارك 
الشبابي عادل سباعنة، ان مشروع "محامون 
شباب" هو فكرة رائدة إلعادة ثقة الجمهور يف 
ال��ن��ظ��ام ال��ق��ض��ايئ الفلسطيني خ��اص��ة جمهور 
ال��ش��ب��اب، ك��م��ا ي��ه��دف ل��ت��ش��ج��ي��ع ال��ش��ب��اب عىل 
االن������خ������راط يف ب�����رام�����ج ت����رك����ز ع�����ىل ال���ق���ض���اي���ا ذات 
ال���ص���ل���ة ب����ال����ع����دال����ة االج���ت���م���اع���ي���ة وخ����ل����ق الوعي 
ال����ع����ام م����ن خ�����الل م���ح���اك���م���ات ص����وري����ة تناقش 
ق��ض��اي��ا اف��راض��ي��ة تستند ع��ىل ح���االت حقيقية 
واق���ع���ي���ة. وأض������اف ان امل����ش����روع ي��ن��ف��ذ م���ع طلبة 
كليات الحقوق يف ك��ل م��ن الجامعة العربية 
وجامعة  ال��������ن��������ج��������اح،  وج�������ام�������ع�������ة  األم��������ري��������ك��������ي��������ة، 

القدس.

رام الله - وف��ا- قالت محافظ رام الله 

وال��ب��رة ل��ي��ىل غ��ن��ام، إن ال��س��ل��م األه���يل هو 

ركيزة من ركائز بناء دولتنا املستقلة كاملة 

ال����س����ي����ادة وع���اص���م���ت���ه���ا ال����ق����دس الشريف، 

الرابط  وأس��������اس��������ه  ع�������م�������اده  أن  إىل  الف������ت������ة 

ب������ني امل�����ؤس�����س�����ة األمنية  ال�����وث�����ي�����ق وال������ف������اع������ل 

وقطاعات املجتمع املختلفة.

لقائها  خ�������������������الل  امل�����������ح�����������اف�����������ظ  وأض����������������اف����������������ت 

أم���س، م��دي��ر مكتب م��رك��ز جنيف للرقابة 

ال����دي����م����ق����راط����ي����ة ع������ىل ال�������ق�������وات امل����س����ل����ح����ة يف 

ف��ل��س��ط��ني رون�����ال�����د ف����ري����دري����ك وم����دي����ر مركز 

اإلنسان  وح�������ق�������وق  ال�����دي�����م�����ق�����راط�����ي�����ة  إع������������الم 

'شمس' عمر رح��ال، أن املحافظة شريك 

امل��������ش��������اري��������ع التي  أس���������������ايس يف دع������������م ك��������اف��������ة 

تهدف لخدمة مجتمعنا وأبناء شعبنا يف 

ك��اف��ة ب��ق��اع ال���وط���ن، م��ش��ددة ع��ىل رفضها 

ت���ح���س���م ميزانياتها  ال����ت����ي  امل����ش����اري����ع  ل���ك���اف���ة 

م��ن م��س��اع��دات شعبنا وال تشكل إضافة 

لقطاعاتنا املختلفة.

وث���م���ن���ت ال���ش���راك���ة امل���ث���م���رة م����ا ب����ني مركز 

مختلف  م��������������ع  ش����������م����������س  وم��������������رك��������������ز  ج��������ن��������ي��������ف 

التخطيط  أن  م������������ش������������رة  امل������������ح������������اف������������ظ������������ات، 

اإلس�����رات�����ي�����ج�����ي وال�����ع�����م�����ل ض����م����ن منظومة 

متكاملة وعىل أسس مدروسة يساهم يف 

تعظيم الفائدة التي يقطف ثمارها أبناء 

شعبنا ومؤسساتنا يف مختلف املجاالت.

م������������ا بني  ال��������ت��������ك��������ام��������ل  وب��������ي��������ن��������ت أن ح����������ال����������ة 

م����ؤس����س����ت����ن����ا األم������ن������ي������ة وأب���������ن���������اء ش����ع����ب����ن����ا هي 

م��ح��ص��ل��ة ل��ح��ال��ة ال���راب���ط امل���ت���ني ال��ن��اب��ع من 

املسؤولية الجماعية تجاه فلسطني شعبا 

وقضية، مشيدة باملؤسسة األمنية ضباطا 

وأف��������رادا وب���ح���ال���ة ال��ت��ك��ام��ل م���ع املؤسسات 

ليلى غنام: السلم األهلي عماده الترابط
بين المؤسسة األمنية وقطاعات المجتمع

غ��زة – ناقشت وزارة ال��زراع��ة يف غ��زة خطة 
امل���دى 2015-2013  التشاركية متوسطة  التنمية 
للقطاع الزراعي خالل اجتماع موسع عقدته 
املحلية  امل��������ؤس��������س��������ات  م���������ن  ال�������ع�������دي�������د  ب������ح������ض������ور 
والدولية املعنية بالقطاع الزراعي, وذلك قبل 

اعتمادها نهائًيا.
وق���ال ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل��ل��م��وارد الطبيعية 
ال�������������������وزارة وضعت  ب�����������ال�����������وزارة زي������������اد ح�������م�������ادة إن 
خ�������ط�������ة اس�������رات�������ي�������ج�������ي�������ة م�������ت�������وس�������ط�������ة امل������������������دى عىل 
م��������������دار ث�����������الث س���������ن���������وات ل���������ي ي������ت������م ال��������ت��������ش��������اور يف 
ش��ت��ى امل���ج���االت وال��ت��خ��ص��ص��ات ال��ك��ام��ل��ة ضمن 
ال����خ����ط����ة االس����رات����ي����ج����ي����ة ال����ك����ب����رة ال�����ت�����ي تسعى 

للوصول اليها.
وأكد أن الوزارة عىل استعداد تام لتقديم 
ج��م��ي��ع ال��ط��اق��ات وال���دع���م ال��ل��وج��س��ت��ي, وذلك 
بتقديم الخدمات للهدف املنشود وهو املزارع 

الفلسطيني الذي تعرض ألضرار عديدة
وأش�������ار ح����م����ادة اىل أن وزارت��������ه ع��م��ل��ت عىل 
تأهيل الكثر من املناطق الحدودية، وتمكنت 
من تعبيد العديد من الطرق، باإلضافة إىل 

إقامة مشاريع لإلنتاج الحيواين.
م����ن ج���ان���ب���ه، ت���ح���دث م���دي���ر ع�����ام التخطيط 
وال�����س�����ي�����اس�����ات ن���ب���ي���ل أب�������و ش����م����ال����ة ع������ن فلسفة 
ال�����ت�����ش�����ارك يف ال����خ����ط����ة, ب����اع����ت����ب����اره����ا خ����ط����ة لكل 
ال����ق����ط����اع ال�������زراع�������ي ب����م����ا ف���ي���ه���ا ت����وظ����ي����ف القطاع 
الخاص والحكومي واأله��يل إليجاد وتحقيق 

نتائج ملموسة من تطبيق الخطة.
وتطرق إىل باكورة مشاريع ضمن الخطة 

» زراعة« حماس تناقش
خطة التنمية متوسطة المدى

خالل مؤتمر صحفي

المحافظ الخندقجي يعلن 
انتهاء االستعدادات النطالق 
فعاليات األسبوع الوطني للشباب

طوباس –عيل سمودي - اعلن محافظ طوباس واألغوار الشمالية العميد ربيح الخندقجي 
ام����س وخ�����الل م��ؤت��م��ر ص��ح��ف��ي ع��ق��د يف ق���اع���ة امل��ح��اف��ظ��ة ان���ت���ه���اء اس���ت���ع���دادات ال��ل��ج��ن��ة التحضرية 
النطالق فعاليات االسبوع الوطني للشباب الفلسطيني   غدا االثنني تزامنا مع ذكرى استشهاد 
الرئيس ياسر عرفات ، بحضور منسق االسبوع الوطني للشباب حسام دراغمة وأعضاء اللجنة 

التحضرية لألسبوع .
واس���ت���ع���رض امل���ح���اف���ظ ال��خ��ن��دق��ج��ي اه��م��ي��ة ه����ذا االس����ب����وع يف ت��ع��زي��ز دور ال���ش���ب���اب الفلسطيني 
وت��وض��ي��ح ق��درت��ه ع��ىل ال��ت��ع��ب��ر ع��ن ت����راث وح���ض���ارة وت���اري���خ ال��ش��ع��ب الفلسطيني وإرس�����ال رسائل 
ل��ل��ع��ال��م اج���م���ع ان ال���ش���ب���اب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ق�����ادر ع���ىل م���م���ارس���ة ن��ش��اط��ه ع���ىل ارض�����ه وال���ت���واص���ل مع 
الشعوب االخرى وماض يف عملية التحرر الوطني للوصل اىل االستقالل الوطني وإقامة الدولة 

املستقلة بعاصمتها القدس الشريف .
وأشار املحافظ الخندقجي  اىل ان فعاليات االسبوع الوطني للشباب تشمل نشاطات وطنية 
وري���اض���ي���ة وث��ق��اف��ي��ة س��اه��م��ت ب��ه��ا ك���اف���ة امل���ؤس���س���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة واأله���ل���ي���ة غ��ط��ت ك���اف���ة القطاعات 
باملحافظة وتربز الفعاليات دور الشباب الريادي يف املساهمة يف صنع القرار الفلسطيني وبناء 
مؤسسات الدولة اضافة لدور املرأة يف تعزيز منظومة قيم املجتمع كما تسلط الفعاليات الضوء 
عىل تضحيات الشهداء واألسرى وعىل رأسهم الشهيد الراحل ياسر عرفات التي تبدأ الفعاليات 

تزامنا مع الذكرى التاسعة الستشهاده .
واك���د امل��ح��اف��ظ ال��خ��ن��دق��ج��ي ان ك��ل م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع ش��ري��ك��ة ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات وم��ج��م��وع��ه��ا يشكل 
اللوحة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكافة شرائحه يربق رسالة بان هذا الشعب له تاريخ 
وهوية وطنية وحق بان يعيش حياة كريمة بعيدة عن االحتالل وان يتواصل مع شعوب العالم 

ويحمل رسالة حب وسالم يف دولته .
وب������دوره ، اس��ت��ع��رض م��ن��س��ق االس���ب���وع ال��وط��ن��ي ل��ل��ش��ب��اب ح��س��ام دراغ���م���ة ب��رن��ام��ج الفعاليات 
م���ش���را اىل ان ت��خ��ص��ي��ص اس����ب����وع ل��ل��ش��ب��اب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ي���ع���رب ع����ن م�����دى االه���ت���م���ام ب���ه���ذا القطاع 
الهام من مكونات املجتمع الفلسطيني وان اختيار ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات نقطة 
انطالق لفعالياته هي وفاء لتضحيات وتاريخ الشهيد ابو عمار الذي اعاد الهوية الفلسطينية 

اىل خارطة املجتمع الدويل .
وأضاف " تبدأ الفعاليات من خالل مسرة مركزية من ميدان الشهداء وصال مليدان الدولة 
وت��ت��ب��ع��ه��ا ع�����دة ف���ع���ال���ي���ات م���ت���ن���وع���ة ث���ق���اف���ي���ة وري����اض����ي����ة وت���ط���وع���ي���ة م����وزع����ة ع����ىل م�������دار اس����ب����وع كامل 
ت��ن��ت��ه��ي ب��ح��ف��ل م���رك���زي يف ق��ري��ة ع���اط���وف يف االغ������وار ال��ش��م��ال��ي��ة يف رس���ال���ة واض���ح���ة ل��الح��ت��الل بأننا 

هنا باقون.
وثمن دراغمة دور اللجنة التحضرية التي كانت منذ البداية تعمل ليل نهار إلقرار وإنجاح 
تلك الفعاليات الوطنية ألسبوع الشباب داعيا كافة شرائح املجتمع للمشاركة يف تلك الفعاليات 

التي تستمر من يوم غد االحد وحتى نهاية االسبوع الجاري .

خاطبت هيئات وكتال وشخصيات برلمانية دولية

»التغيير واالصالح« تطالب 
بتكثيف الجهود إلنهاء 

الحصار المفروض على القطاع
غ��زة – صفا - طالبت كتلة التغير واالص���الح يف املجلس التشريعي الفلسطيني الكتل الربملانية 
واألحزاب والحقوقيني الدوليني بضرورة التحرك العاجل إلنهاء الحصار الظالم املفروض عىل غزة، 

موضحة بأنه يعد عقابا جماعيا ألكرث من مليون ونصف املليون فلسطيني.
وأكدت الكتلة خالل مخاطبة لكتل وهيئات وشخصيات برملانية ودولية واألحزاب ولجان حقوق 
االنسان العاملية وأعضاء الربملان األوروبي والحقوقيني الدوليني بأن الحصار املتواصل عىل غزة يعد 
انتهاكاً صارخاً ألبسط املبادئ القانونية واالنسانية، مطالبة كافة الجهات الدولية بتحمل مسئولياتها 

األخالقية واإلنسانية والقانونية.
وش�����ددت ع���ىل ان ال��ح��ص��ار خ����الل األش���ه���ر ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��اض��ي��ة أث����ر ع���ىل ك���اف���ة م��ن��اح��ي ال��ح��ي��اة الصحية 
والخدماتية واالقتصادية والبيئية يف غزة، ذاكرًة أبرز ثالثة محاور يف الحصار أولها نقص الوقود الالزم 
لتشغيل محطة توليد الكهرباء وانقطاع التيار الكهربايئ ملدة تصل إىل 12 ساعة يومياً، موضحة بأن 

ذلك يهدد مجمل املكونات الخدماتية والصحية والبيئية والتعليمية بمختلف تفصيالتها.
وأض���اف���ت ال��ك��ت��ل��ة أن اغ����الق س��ل��ط��ات االح���ت���الل اإلس��رائ��ي��يل ل��ل��م��ع��اب��ر وه����دم األن���ف���اق ب��ني ق��ط��اع غزة 
والجانب املصري وعدم إدخال مواد البناء واملستلزمات الرئيسية ينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية، 
موضحة بأنها أدت لخسائر يف االقتصاد الفلسطيني وأوقفت عملية البناء بغزة وزادت من مستوى 

البطالة.
كما ذك���رت يف مخاطبتها واق���ع األدوي����ة وامل��ه��م��ات الطبية ال��ت��ي دخ��ل��ت الخطر ال��ش��دي��د وم��ا يرتب 
عليه من تهديد حياة آالف املرىض، مبينة بأن نسبة عجز يف األدوية وصلت 29% والعجز يف املهمات 

الطبية وصلت إىل %52.
ودعت الكتلة أحرار العالم من الربملانيني والسياسيني والحقوقيني إىل تكثيف الجهود وتحشيدها 
إلنهاء هذا الحصار الظالم وإمداد غزة بمقومات الحياة األساسية والعمل عىل تجريم االحتالل عىل 

حصاره الظالم لقطاع غزة يف مختلف املحافل الدولية.

منح األب ابراهيم فلتس 
وسام االستحقاق والعدل

روما - وفا - منحت جماعة كوستانتني دي جورجو، امس ، وكيل عام حراسة األرايض املقدسة 
، رئ��ي��س م��ؤس��س��ة ي��وح��ن��ا ب��ول��س ال��ث��اين يف ال��ش��رق األوس����ط يف ال��ق��دس األب إب��راه��ي��م ف��ل��ت��س، وسام 
ف�����ارس االس���ت���ح���ق���اق وال����ع����دل ل��ع��م��ل��ه ال�������دؤوب وال���ك���ب���ر م���ن أج����ل ال���س���الم يف م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوسط 

ولحرية األديان والعبادة.
ت��م ذل���ك يف م��راس��م وط��ق��وس دي��ن��ي��ة رس��م��ي��ة يف كنيسة س��ان��ت��ا م��اري��ا دي��م��ارت��ري يف ملعب امل��ل��وك ) 
بانتيون ( أشهر املعالم السياحية يف مدينة روما، تخللها مراسم استقبال خاصة لسفرة فلسطني 

لدى ايطاليا الدكتورة مي كيلة ، كضيف خاص تعتز الكنيسة به. 
كما حضر مراسم االحتفال ، العديد من رجال الدين والسياسية وأساتذة جامعات اىل جانب 

عدد كبر من الطلبة الفلسطينيني والعرب الذين يدرسون يف جامعات روما ومدينة بروجيا. 
وعرب االب ابراهيم فلتس يف كلمة له بهذه املناسبة ، عن سعادته ورغبته الكبرة  يف السر اىل 

االمام بكل جهد من اجل السالم والعدل والتضامن والتعايش. 
واك���د ان ال س���الم يف ال��ع��ال��م ان ل��م ي��ك��ن ه��ن��اك س���الم يف فلسطني واألرايض امل��ق��دس��ة، وأش����ار اىل 
شباب وط��الب فلسطني، مؤكدا انهم أمل املستقبل واالستقرار يف الشرق األوس��ط، ودع��ا الجميع 

لزيارة االرايض املقدسة وللصالة من اجل السالم يف فلسطني وكافة بالد املنطقة .

اجتماع شبكة حماية
الطفولة في قلقيلية

قلقيلية-  ترأس املهندس عبد الحميد الديك نائب محافظ قلقيلية يف مكتبه امس اجتماعا 
لشبكة حماية الطفولة بحضور أعضاء اللجنة .

وخ����الل ال��ل��ق��اء رح���ب ن��ائ��ب امل��ح��اف��ظ ب��ال��ح��ض��ور، م��ش��ي��دا ب���ال���دور ال����ذي ت��ق��وم ب���ه ش��ب��ك��ة حماية 
الطفولة، مطالبا أن تكون هناك جلسات تقييم لكل لقاء تساعد عىل تصحيح دور الشبكة، 
مؤكدا ان هنالك صالحيات لكل مؤسسة ولها اختصاص، مشددا عىل ضرورة التكامل يف عمل 

الشبكة وصوال إىل حماية األطفال والقضاء عىل السلبيات.
وناقش الحضور خالل االجتماع عدة قضايا تتعلق بعمل الشبكة ومهامها لضمان حماية 
ال��ط��ف��ول��ة وت��ق��دي��م ي���د ال���ع���ون ل��ه��م، وت��ق��اس��م امل���ه���ام ب���ني امل���ؤس���س���ات ال��ش��ري��ك��ة يف ك��اف��ة املجاالت 

وصوال إىل شبكة آمنة.

ال����ت����ي ت���س���اه���م يف ت��ن��م��ي��ة ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي عرب 
م���ش���اري���ع ت��ن��م��ي��ة امل���ن���اط���ق ال����ح����دودي����ة، واتخاذ 
ق������������رارات ح����اس����م����ة, خ����ص����وًص����ا يف م�����ج�����ال إدارة 

املياه بالقطاع.
وأكد أن الخطة يجب أن تكون متناغمة مع 
خطة التنمية الوطنية، ومكملة السراتيجية 
التنمية الزراعية يف الضفة الغربية, مشرًا إىل 
أن الخطة هي نتاج عمل مشرك بني جميع 

الفاعلني الرئيسيني يف القطاع الزراعي.
وع�����رض أب����و ش��م��ال��ة أول����وي����ات ال��خ��ط��ة عىل 
الحاضرين, ومن أهمها تطوير البنية التحتية 

للقطاع ال��زراع��ي, اس��ت��خ��دام امل��ي��اه املعالجة يف 
الري الزراعي وتنمية قطاع اإلنتاج الحيواين، 
الحدودية،  امل������ن������اط������ق  ت����ن����م����ي����ة  إىل  ب�������اإلض�������اف�������ة 
وت���رش���ي���د اس���ت���خ���دام امل���������وارد, م����ؤك����ًدا أن�����ه يجب 
القطاع  ل��������رب��������ط  ال�����������الزم�����������ة  ال�������س�������ي�������اس�������ات  وض������������ع 
الزراعي بالقطاع الصناعي . من جهتهم، عرب 
ال����ح����ض����ور ع�����ن س����ع����ادت����ه����م ب���م���ن���اق���ش���ة الخطط 
التنموية بمشاركة الفاعلني, مؤكدين دعمهم 
وتمويلهم للعديد م��ن املشاريع ال��زراع��ي��ة بما 
ي��خ��دم وي��ن��ج��ح ال��خ��ط��ة ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي تسعى 

وزارة الزراعة للوصول إليها. 

وال���ق���ط���اع���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف س��ب��ي��ل الصالح 

العام.

ع��������ن اعتزازه  ع��������رب رح�������������ال  م��������ن ج������ان������ب������ه 

ب��امل��ح��اف��ظ غ��ن��ام ودوره����ا ال��داع��م واملتميز 

امل������خ������ت������ل������ف������ة، مشرا  ل������ق������ط������اع������ات ش�����ع�����ب�����ن�����ا 

إىل أه��م��ي��ة ال����راب����ط ب���ني األم�����ن والتنمية 

ب���اع���ت���ب���اره���م���ا ح����ق����اً م����ن ح����ق����وق اإلنسان، 

قائال إذا كانت التنمية تستهدف تطوير 

االقتصادية  ال����������ن����������واح����������ي  م�����������ن  امل�������ج�������ت�������م�������ع 

واالج���������ت���������م���������اع���������ي���������ة وغ��������������ره��������������ا، ف����������������ان األم������������ن 

ب������م������ف������ه������وم������ه ال���������ش���������ام���������ل ي��������ع��������رب ع�����������ن ق�����������درة 

املجتمع عىل االحتفاظ بذاته ومصالحه 

وقيمه الجوهرية يف مواجهة التهديدات 

الداخلية والخارجية.

بدوره أكد مدير مكتب مركز جنيف أن 

عمل املركز  ينصب يف دعم وتوفر حالة 

ال��س��ل��م األه���يل وال��ح��ك��م ال��رش��ي��د يف قطاع 

األم�������ن وال����ع����م����ل ع����ىل ت��ش��خ��ي��ص الحاالت 

ال���س���ل���ب���ي���ة، م����ش����ددا ع����ىل أه���م���ي���ة وضرورة 

الشراكة املجتمعية ووضع رؤية وتحديد 

امل���ش���اك���ل ال��س��ل��ب��ي��ة ال���س���ائ���دة، وأوض������ح أن 

عدة تدريبات يتم عقدها لتكرس العمل 

عىل صياغة خطط وبرامج لتعزيز األمن، 

الفتا إىل الخطط اإلسراتيجية التي يتم 

اعتمادها والتي تشمل عدة مراحل تبدأ 

من تقييم موضوعي لحالة السلم األهيل 

وت��ق��ي��ي��م ال���ع���الق���ة ب���ني امل����واط����ن واملؤسسة 

م������راع������اة خصوصية  م����ش����را إىل  األم�����ن�����ي�����ة، 

كل محافظة.


