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يعلن معرض.. سـيكال
عن وصول شروة مالبس ضخمة
 من مالبس االطفال جلميع االعمار
وستاتي   رج��ال��ي  وم��الب��س 
من شركات عاملية  :

B   UIN ( Toys . R. US ) * PLACE * 
Kids  Carter’s * CAP * Kaola * Sono-
ma TEAMS * CHEROKEE * شيالف

•كما ويعلن عن وصول شروة ألعاب متنوعة  	
•اصناف جديدة من  التحف والهدايا واالدوات املنزلية والتيبل المب  	

كفر عقب - طريق رام الله القدس - بجانب مركز الراجحي
sekal.2010@yahoo.com : تلفاكس : 2344514 / بريد الكتروني

Facebook.com/sekal.co : فيس بوك

المعرض مفتوح ايام الجمع » بعد العصر«شعارنا .. لسنا الوحيدين ولكننا المميزون
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Vacancy Announcement

National Consultant, Design of a Gender Sensi-
tive Training Manual in Agrobiodiversity

Detailed information and application instruction 
can be viewed on the following website: 

http://jobs.undp.org/

(Full vacancy details can be viewed under Wom-
en’s Empowerment link)

دعوة  الجتماع الهيئة العامة العادي 
ملساهمي شركة كهرباء محافظة القدس املساهمة احملدودة

النظام الداخلي  1964 واملادة )20( من  12 لسنة  149 من قانون الشركات رقم  املادة  عماًل بأحكام 
دعوة   10/10/2013 بتاريخ  املعقودة   2013  -  2  /52 رقم  جلسته  في  االدارة  مجلس  قرر  للشركة 
الساعة  متام  في  وذل��ك   )12( رقم  العادي  لالجتماع  الشركة  ملساهمي  العمومية  اجلمعية  اعضاء 
االنتركونتننتال/اريحا  فندق  قاعة  في   21/11/2013 اخلميس  يوم  صباح  من  والنصف  العاشرة 

للنظر في املواضيع املدرجة في رقاع الدعوة املرسلة في البريد.
في حال تعذر عقد االجتماع نظرًا لعدم اكتمال النصاب يكون االجتماع الثاني بنفس املكان والزمان 

من يوم اخلميس 28/11/2013
على املساهمني الذين لم يقوموا بتحديث عناوينهم »التي لم تعد صحيحة للمراسالت« بإمكانهم 

احلصول على نسخ من رقاع الدعوة من احد  العناوين التالية:
مكاتب الشركة الرئيسية القدس/دائرة املساهمني - شارع صالح الدين. 1 .

مكتب الشركة/املنارة  - رام الله 2 .
مكتب الشركة/ املدبسة - بيت حلم 3 .

مكتب الشركة/مقابل املسجد اجلديد - اريحا 4 .
 5 .Khamed@jdeco.co.net بريد الكتروني

يرجى ممن ال يستطيع حضور االجتماع ان ينيب عنه احد مساهمي الشركة »حلضور االجتماع« 
بتعبئة صك التوكيل املرفق مع الدعوة املرسلة للمساهمني، وايداعه في احد فروع الشركة املبينة 

اعاله او ارساله على الفاكس قبل ثالثة ايام من موعد االجتماع.
لالستفسار هاتف رقم: 6269337 - 6269307 - 6269339 فاكس رقم: 6260841

ميكن االضطالع على البيانات املالية واحلسابات اخلتامية على املوقع االلكتروني للشركة
يوسف الدجاني/رئيس مجلس االدارة
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بيت لحم / املظاهرة املناهضة لزيارة وزير الخارجية االمرييك جون كريي اىل بيت لحم. ا.ف.ب
 

دبور يلتقي السفير 
الياباني في لبنان

بييييريوت -  الييتييقييى سييفييري دوليييية فييلييسييطيين يف 
لبنان اشيييرف دبيييور، السفري اليييييابيياين يف لبنان 
سيتيش أوتسوكا، يف مقر اقامته يف بريوت.

وتيييييركيييييز الييييبييييحييييث يف ميييييوضيييييوع سيييييرعييييية انييييجيييياز 
واسيييتيييكيييميييال عييمييلييييية اعييييييييادة االعيييييميييييار يف مييخيييييم 
نيييهييير اليييييبيييييارد ودعيييييييم اليييتيييقيييدييييميييات اليييصيييحييييييية عيير 
وكيييياليييية "اآلنييييييييييروا" وكييييذلييييك امليييسييياهيييمييية اليييييابييانييييية 
يف دعييييييم امليييسيييتيييشيييفيييييييات الييفييلييسييطييييينييييية لييخييدميية 
ابناء الشعب الفلسطيني واألوضاع الحياتية 

واملعيشية لالجئن الفلسطينين.

الزهار: المفاوضات ستؤول إلى"صفر 

كبير" و"يهودية الدولة" فخ إسرائيلي
غزة- توقع القيادي البارز يف حركة املقاومة اإلسالمية "حماس" د.محمود الزهار انتهاء املفاوضات 
بن السلطة الفلسطينية وإسرائيل بالفشل الذريع، وقال، "إن نتيجتها ستكون صفرا كبريا"، محذرا 

من أن "يهودية الدولة" فخ إسرائييل منصوب للفلسطينين والعرب.
وحذر الزهار، يف تصريحات نقلتها وكالة ابناء الشرق االوسط املصرية امس، من رد أكرث إيالما 

للمقاومة عىل أي عدوان جديد عىل قطاع غزة.
وقال إن "الرؤية اإلسرائيلية للمفاوضات تستند إىل مجموعة من املطالب غري املشروعة، تشمل 
الييسيييييطييرة عيييىل املييعييابيير اليييدولييييييية واألجيييييييواء الييفييلييسييطييييينييييية وامليييجيييال الييكييهييرومييغيينيياطيييييي واملييييييياه اإلقييليييييمييييية 
والبقاء يف منطقة نهر األردن، ورفض حق العودة وتوزيع املياه بنسبة 20% للفلسطينين مقابل %80 
لإلسرائيلين، والحصول عىل نسبة 1.9 من مساحة الضفة الغربية وتبادل لألرايض من خالل ضم 
أكر قدر ممكن من املستوطنات إلسرائيل والتخلص من أكر قدر ممكن من الفلسطينين العرب 
داخل الخط األخضر". وتساءل، "ماذا سيقول الرئيس محمود عباس أبو مازن للشعب بعد انتهاء 
الشهور التسعة املحددة النتهاء املفاوضات دون تحقيق أي نتائج؟، إنه لن يستطيع أن يأيت للشارع 
الفلسطيني ويقول إنني تنازلت عن جزء من األرض الفلسطينية بنسبة مثال 2% إىل2.5%، أو تنازلت 

عن حق العودة أو عن غور األردن أو السيادة عن الجو والر والبحر".  

المذبوح يبحث التعاون 
التجاري مع مدينة بلغارية

 صييوفيييييا - وفيييا - بييحييث سييفييري دوليييية فييلييسييطيين ليييدى بييلييغيياريييا، عييميييييد الييسييلييك الييدبييلييومييايس الييعييربييي، 
أحمد املذبوح، تعزيز العالقات التجارية مع مدينة بريفوماي الواقعة وسط بلغاريا وتشتهر بزراعة 

الخضروات والفاكهة.
 وقال السفري املذبوح يف زيارة عمل نظمها ملجلس السفراء العرب املعتمدين لدى بلغاريا، إىل 
مييدييينيية بييريفييوميياي، إن إسييرائيييييل الييدوليية املحتلة لفلسطن مييا زاليييت تعيق الييتييطييور واليينييمييو االقييتييصييادي 

والتبادل التجاري مع دول العالم.
 وأضاف أنه رغم كل املصاعب التي تعرتض طريق شعبنا للخالص من االحتالل من بناء الجدران 
واملستوطنات والحواجز واالعتقاالت إال أننا استطعنا إقامة عالقات تجارية واقتصادية مع العديد 

من دول العالم، وسنعمل عىل تنشيط هذه العالقة مع بلغاريا.
 وكان يف استقبال وفد السفراء العرب، رئيس البلدية آنجل بابازوف ونائبه، الذي رحب بالضيوف 

وقدم شرحا عن تاريخ املدينة وحاضرها وما تنتجه وتصنعه.
 وشكر سفري فلسطن، رئيس البلدية عييىل الييدعييوة والضيافة، وأكييد عييزم الييسييفييراء الييعييرب عىل 
تنشيط العالقات التجارية مع بلغاريا. واصطحب رئيس البلدية، السفراء العرب بجولة يف املدينة، 

كما وتم ترتيب لقاء مع رجال األعمال وأصحاب املصانع العاملة يف املدينة.  
 يذكر أن مدينة بريفوماي الواقعة وسط بلغاريا تضم عددا كبريا من املصانع واملعامل التي تعنى 

بتعليب وحفظ املنتوجات، وتسويقها يف األسواق املحلية والعاملية.

جنازة رمزية للشهيد الترابي في غزة
غزة - شارك املئات من فصائل العمل الوطني واإلسالمي يف جنازة رمزية للشهيد حسن الرتابي، 
نظمتها حركة الجهاد اإلسالمي يف غزة. وانطلق موكب التشييع من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 

األحمر باتجاه مقر األمم املتحدة، منددين بسياسة االحتالل اإلسرائييل ضد األسرى.
وقال األسري املحرر ياسر صالح الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس :"جئنا اليوم لألمم املتحدة 
لنعلن ارتفاع عدد شهداء الحركة األسرية لي 205 باستشهاد االسري حسن الرتابي 23 عاما يف مستشفى 

العفولة نتيجة االهمال الطبي ".
واشيييار صالح اىل وجييود 1400 اسييري مريض داخييل السجون يعانون املييوت البطيء بسبب سياسة 
االهمال الطبي، وقال :"نستصرخ املجتمع الدويل ان ينظر اىل ما يجري داخل السجون االسرائيلية"، 
ومتسائال اين املؤسسات الدولية ؟ وملاذا يهمل االنسان الفلسطيني يف السجون ؟ مطالبا املؤسسات 

بالخروج عن صمتها واال تعتر مشاركة يف قتل االسرى .
واشييييار اىل وجيييود 5 االف اسيييري يييعييانييون الييويييالت ميين ميينييع التعليم والييغييرامييات والييعييزل االنييفييرادي 
واالهمال الطبي وغريها من االنتهاكات التي ترتقي اىل مستوى الجرائم التي يجب محاكمة مرتكبيها. 
ودعا السلطة الفلسطينية اىل وضع قضية االسرى املرىض عىل سلم اولوياتها والعمل عىل االفراج 

عنهم، وداعيا اياها اىل االنضمام للمؤسسات الدولية ملحاكمة قادة االحتالل عىل ممارساتهم.
وطالب ناصر الفار يف كلمة لجنة االسرى للقوى الوطنية واالسالمية بتشكيل لجنة تحقيق دولية 

يف استشهاد الرتابي ومحذرا من املساس بباقي االسرى.
ودعيييييا الييشييعييب الييفييلييسييطييييينييي اىل االنيييتيييفييياض مييين اجييييل االسييييييرى كييمييا طييياليييب بييييضييييرورة تييفييعيييييل قضية 

االسرى يف املحافل الدولية.

الجامعة العربية تحمل إسرائيل 
مسؤولية استشهاد األسير الترابي

القاهرة -وفا- حملت جامعة الدول العربية، 
الييييحييييكييييوميييية اإلسيييييرائيييييييييييلييييييييييية امليييييسيييييؤولييييييييييية كييييامييييليييية عيين 
اسييتييشييهيياد األسيييييري حييسيين الييييرتابييييي )23 عييياميييا( يف 

مستشفى 'العفولة'.
وقال األمن العام املساعد لشؤون فلسطن 
واألرايض العربية املحتلة السفري محمد صبيح 
يف تييصييريييحييات امييييس، إن الييشييهيييييد اليييرتابيييي وقييف 
يدافع عن حق شعبه لنيل الحرية واالستقالل، 

كغريه من شهداء فلسطن.
وكيييان نيييادي األسيييري أوضيييح يف بيييييان صحفي، 
أنييييييه ميييييع اسيييتيييشيييهييياد األسييييييييري اليييييرتابيييييي ييييرتيييفيييع عيييدد 
األسيييييييييرى اليييييذيييييين اسييييتييييشييييهييييدوا مييينيييذ ميييطيييليييع اليييعيييام 
الجاري إىل 4 من أبناء الحركة الوطنية األسرية، 
وهم: الشهيد أشرف أبو ذريع الذي استشهد يف 
الواحد والعشرين من كانون الثاين املايض، بعد 
اإلفييييييراج عيينييه نييتيييييجيية اإلهيييميييال الييطييبييي، والييشييهيييييد 
عييييييييرفييييييييات جييييييييييييييييييرادات اليييييييييييييذي اسيييييتيييييشيييييهيييييد يف اليييييثييييياليييييث 
واليييعيييشيييريييين ميييين شيييبييياط امليييييييايض، نييتيييييجيية تييعييذيييبييه 
يف سجن 'مجدو'، والشهيد ميسرة أبو حمدية 
الييييييييذي اسيييتيييشيييهيييد يف اليييييثييييياين مييييين نيييييييييسييييان امليييييييايض، 

نتيجة لإلهمال الطبي. 

"شمس" يفتتح دورة تدريبية 
لطلبة كليات الشريعة حول 

الديمقراطية والثقافة المدنية 
رام اليييييليييييه- غييييسييييان الييييكييييتييييوت - اليييييييييييرواد ليييليييصيييحيييافييية واإلعيييييييييييالم - افييييتييييتييييح مييييركييييز إعييييييييالم حييييقييييوق اإلنييييسييييان 
والييديييمييقييراطييييية "شيييميييس" دورة تييدريييبييييية لييطييلييبيية كييليييييات الييشييريييعيية بييعيينييوان )مييفيياهيييييم يف الييديييمييقييراطييييية 

.)NED( بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية )والثقافة املدنية
وافتتح الدورة إبراهيم العبد من مركز شمس حيث قدم نبذة حول طبيعة عمل املركز ونشاطاته، 
مؤكدا أن الهدف من الدورة توفري الفرصة التدريبية ملجموعة من طلبة كليات الشريعة إلكسابهم 
مجموعة من املهارات واملعارف، وفتح حوارات شبابية حول مفاهيم الديمقراطية وثقافة املدنية، ورفع 
مستوى الوعي الحقوقي لدى الشباب، من اجل الوصول إىل وعي كامل بهذه املفاهيم، منوها اىل أن 

طلبة الشريعة هم العنصر املهم والفعال داخل املجتمع ولهم تأثري كيل عىل باقي أفراد املجتمع.
وأوضح العبد أن الدورة ستستمر عىل مدار أربعة أيام بواقع 22 ساعة تدريبية، وتتناول موضوعات 
ذات عييالقيية، منها الييحييريييات الييعيياميية يف اليينييظييم الييديييمييقييراطييييية، واليينييظييام الييسيييييايس واليييتيييداول السلمي 
لييلييسييلييطيية.. االنييتييخييابييات مييثيياال، والييثييقييافيية الييسييييياسييييية.. دور الييفييكيير الييسيييييايس يف الييتييحييول الييديييمييقييراطييي، 
واملواطنة، ودور اإلعالم يف دعم وتعزيز مبادئ الديمقراطية، ومشاركة املرأة يف العملية الديمقراطية، 
وشارات الصليب األحمر، وسيقوم مجموعة من األكاديمين والنشطاء من مؤسسات املجتمع املدين 

الفلسطينية بالتدريب عىل املوضوعات املذكورة. 
يذكر أن الفئة املستهدفة هي طالب وطالبات من كليات الشريعة من جامعات القدس والنجاح 

والخليل والقدس املفتوحة وكلية الدعوة اإلسالمية يف قلقيلية.
من جانبه، قدم املدرب إياد اشتية املحتوى التدريبي والجدول الزمني وناقشه مع املشاركن، وأكد 
عىل أهمية عقد دورات لها عالقة بالديمقراطية والثقافة املدنية، قائال أن طلبة الشريعة بحاجة ماسة 
لهذه املوضوعات التي قد تضيف شيئا جديدا لهم عىل الساحة العملية، متمنياً أن تضيف الدورة 

الجديد من املعلومات للمتدربن لتمكنهم من معرفة قضايا حقوق اإلنسان بشكل أكرث فعالية.
وأوضح أن التعليم والتثقيف املدين يعد أحد القضايا بالغة األهمية العتبارات اقتصادية واجتماعية 
وثقافية، وهو يعني التعليم السيايس أي التشكيل الثقايف بغرض تكوين املواطن املشارك يف نظام 
حكم صالح بكل شروطه ومقوماته، فال بد من تدريب الشباب عىل املشاركة الواعية والسلوك الرشيد 
كمواطنن لهم حق املشاركة يف االنتخابات والحياة العامة واختيار الحكام واملفاضلة بن السياسات 
املطروحة، وبذل مجهود عميل النجاز التنمية الذاتية والنهضة الوطنية، فالتدريب يف مفهومه املعاصر 

يهدف إىل تنمية املجتمع املدين الذي يقوم عىل التعددية الثقافية واالجتماعية.
وبن ان التعليم املدين للشباب ليس مسؤولية مؤسسات الرتبية والتعليم ومراكز الشباب فقط، 
بل أنه يمتد لجميع املنظمات التي تشارك يف التنشئة السياسية واالجتماعية للمواطنن، وأوضح 

ان التثقيف املدين هو الباب املفتوح أمام الشباب لتأهيلهم وبناء قدراتهم.

يوم تطوعي لزراعة 
االشجار في جنين

 جنن - عيل سمودي - نظمت بلدية جنن 
بالتعاون مع مؤسسة انجاز يوما تطوعيا لزراعة 
االشيييييجيييييار يف شيييييييارع ميييدييييريييية اليييرتبييييييية واليييتيييعيييليييييييم.  
وشييييييييييييارك وليييييييييييد ابييييييييو ميييييوييييييس رئيييييييييييس الييييبييييلييييدييييية مييع 
الييييطييييالييييبييييات مييييين ميييييدرسييييية اليييييييزهيييييييراء االسييييياسييييييييييية يف 
زراعييية االشييجييار والييتييي بلغت اكييرث ميين 50 شجرة 
من اشجار الزينة.  وقام ابو مويس بتوزيع املياه 
والييييعييييصييييري عيييييىل امليييييشييييياركيييييات يف اعيييييميييييال اليييييزراعييييية، 
داعيييييييييييييا جييييميييييييييع امليييييواطييييينييييين اىل االهيييييتيييييميييييام بييياليييبيييييييئييية 
واملييييحييييافييييظيييية عيييييىل االشييييييجييييييار املييييييزروعيييييية اضيييييافييييية اىل 

الحفاظ عىل نظافة املدينة.

ال أعرفك يا أبي...

االسير ناهض األقرع يلتقي أوالده ألول مرة
جييينييين – عييييييل سيييييميييييودي -  )ال أعيييييرفيييييك يييا 
أبي  وأريد أن ابقى معك( .. كلمات رددتها 
كريمة االسري ناهض األقرع يف اول زيارة له 
ميينييذ 7 سييينيييوات ، ليييييتييحييول املييشييهييد يف غييرفيية 
اليييزييييارة يف سييجيين"الييرمييليية " ليييدميييوع والييييم ال 

يتوقف  .
وأفيييييييييييادت ميييحيييامييييييية وزارة األسيييييييييرى حييينيييان 
الخطيب أن االسري ناهض األقرع من سكان 
قيييطييياع غيييييزة وامليييحيييكيييوم بييالييسييجيين 3 ميييؤبيييدات 
منذ عام 2007 وهو مبتور القدمن ويقبع يف 
مستشفى الرملة ، التقى أوالده ألول مرة 

بعد سنوات من اعتقاله حيث لم يرهم ولم 
يسمح له منذ زمن طويل بزيارتهم.

وقال ناهض "الذي زار عائلته يف سجن 
برئ السبع عندما اعتقلت كانت ابنتي عمرها 
3 شهور وابني عمره 3 سنوات وبعد ميض 
7 سنوات لم أرهم بتاتا بسبب الحصار عىل 

غزة ومنع زيارات أهايل غزة.
واضيياف "أراهيييم اآلن ألول مييرة قد كروا 
وصييييارت ابيينييتييي عييمييرهييا 7 سيينييوات، أميييا ابني 
فيييييأصيييييبيييييح عييييييمييييييره 10 سيييييييينييييييييوات، وكييييييييييييان الييييلييييقيييياء 
ميييشيييحيييونيييا بييييالييييبييييكيييياء والييييغييييصيييية ألنيييينييييي ميييرييييض 

وفقدت قدمي االثنتن داخل السجن".
وعرت ابنته عن حزنها قائلة )ال أعرفك 
يييييا أبييييييي وأريييييييييد أن ابييييقييييى مييييعييييك(، وأجيييهيييشيييت 
زوجييييتييييه وابيييينييييه بييياليييبيييكييياء بيييعيييد أن رأوا حييالييتييه 
الييصييحييييية. وقيييال نيياهييض "ميينييع زيييييارة عائلتي 
يل طوال سنوات كان تعذيبا قاسيا يل يزيد 

عذابات املرض التي أعاين منها". 
وييييييييييذكييييييييير أن االسيييييييييييييييري نيييييييياهييييييييض األقيييييييييييييييييرع قيييد 
بييرتت قييدميياه داخييل السجن بسبب إصابته 
بييييالييييرصيييياص قيييبيييل االعييييتييييقييييال وال زال يييطييالييب 

بزرع أطراف ولم يتلق سوى الوعود.

 لمنظماته 
ً
 موسعا

ً
»فدا« يعقد اجتماعا

القطاعية حول حملة الضمان االجتماعي
قيييليييقيييييييلييييييية- عييييقييييدت قيييييييييييادة مييينيييظيييميييات »فيييييييدا« 
الييشييبييابييييية والييعييمييالييييية واليينييسييائييييية اجييتييميياعيياً لها 
يف مييييدييييينيييية قيييليييقيييييييلييييييية بييييحييييضييييور أعييييييضيييييياء اليييليييجييينييية 
املركزية لييي"فدا" محمد العاروري ، وعقاب ابو 
غيييييازي، وأميييين نيييييزال. يف بيييدايييية االجييتييميياع رحييب 
أميين نيييزال أميين سيير حييزب »فيييدا« يف املحافظة 
وعضو اللجنة املركزية بالحضور متحدثاً عن 
أهمية الضمان االجتماعي. بدوره أكد محمد 
اليييعييياروري عييىل الييحييق يف الييضييمييان االجييتييميياعييي 
ليييكيييافييية اليييعييياميييلييين يف اليييقيييطييياع الييييخيييياص واألهييييييل 

مييييحييييمييييالً الييييسييييلييييطيييية مييييسييييؤولييييييييية تيييجيييميييييييد اليييعيييميييل 
بييييالييييتييييأمييييييييينييييات االجييييتييييميييياعييييييييية اليييييييييذي أقييييييير ميييييين قييبييل 
امليييييجيييييليييييس اليييييتيييييشيييييرييييييعيييييي واليييييشيييييهيييييييييييد الييييييييراحييييييييل أبيييييو 
عيييميييار عييييام 2003،مييييييؤكييييييداً عيييىل أن اليييقيييوانييين هي 
أحيييييد أشييييكييييال اليييسيييييييادة الييفييلييسييطييييينييييية كيييميييا وأن 
الييييضييييمييييان االجييييتييييميييياعييييي هييييييو جيييييييزء ميييييين اليييحيييميييايييية 
االجييييتييييميييياعييييييييية لييييلييييمييييواطيييينيييين وضيييييمييييين ميييسيييؤولييييييية 

السلطة الوطنية.
وطييييييييالييييييييب بييييييييييأن ييييييتيييييم إقيييييييييييييييرار قييييييييانييييييييون اليييييضيييييميييييان 
االجيييييتيييييمييييياعيييييي اخيييييييذيييييييين بيييييعييييين االعييييييتييييييبييييييار اتييييفيييياقييييييييية 

ميينييظييميية الييعييمييل الييعييربييييية واليييدولييييييية بخصوص 
اليييييضيييييميييييان االجيييييتيييييمييييياعيييييي وأن ييييتيييضيييمييين الييييقييييانييييون 
إنشاء مؤسسة للضمان االجتماعي وصندوقاً 

مستقل إدارياً ومالياً عن السلطة.
كيييييميييييا أشييييييييييييار عييييييقيييييياب أبييييييييييو غييييييييييييازي اىل أن هيييييذا 
االجتماع يأيت ضمن سلسلة من االجتماعات 
واللقاءات وورش العمل تمهيداً لحملة اقرار 
قييانييون الييضييمييان االجييتييميياعييي الييييذي أعييليينييت عنه 
منظمة التضامن العمالية وبمشاركة اتحاد 

شباب االستقالل واتحاد العمل النسوي.

جولة تفقدية لألماكن الخطرة في سلفيت
سلفيت - املنهل للصحافة واالعالم - نفذت 
مييييييديييييييرييييييية اليييييييييدفييييييييياع امليييييييييييييدين يف ميييييحيييييافيييييظييييية سيييليييفيييييييت 
بييياليييشيييراكييية ميييع اليييبيييليييدييييات وامليييجييياليييس اليييقيييرويييية يف 
املييييحييييافييييظيييية جيييييولييييية تييييفييييقييييدييييية عييييييىل قييييييييرى ميييحيييافيييظييية 
سيييليييفيييييييت شييييمييييلييييت اليييييجيييييولييييية قيييييريييييية بييييييروقيييييين وكيييفييير 
اليييييدييييييك ودييييييييير بييييلييييوط واليييييييزاويييييييية ورافيييييييييييات ليييليييوقيييوف 

واالطالع عىل األماكن الخطرة.
وذكر تقرير إلدارة العالقات العامة واإلعالم 
يف اليييدفييياع املييييدين أن الييجييوليية شييمييلييت زييييييارة قييرى 
مييحييافييظيية سييلييفيييييت لييتييحييديييد األميييياكيييين امليييتيييوقيييع أن 

تيييشيييكيييل خييييطييييرا عيييييىل األرواح وامليييميييتيييليييكيييات خييياصييية 
يف فييييصييييل الييييييشييييييتيييييياء، حيييييييييث تييييييم إعييييييييييالم الييييبييييلييييديييييات 
واملجالس القروية باملخاطر وإعالمهم بما يجب 
تطبيقه وتسوية الوضع فيها . ومن جهته، دعا 
املقدم عبد اللطيف أبو عمشه مدير الدفاع املدين 
باملحافظة إىل ضرورة تعاون البلديات واملجالس 
الييييقييييروييييية مييييع طييييواقييييم اليييسيييالمييية اليييعيييامييية بييتييطييبيييييق 
اإلجراءات الوقائية املطلوبة منهم وذلك حرصاً 
عيييييىل سيييالميييتيييهيييم وسيييييالمييييية ميييميييتيييليييكييياتيييهيييم وخيييياصيييية 

يف فيييييصيييييل اليييييشيييييتييييياء الييييييتييييييي تيييييكيييييرث فيييييييييييه املييينيييخيييفيييضيييات 
واالنيييهيييييييارات والييسيييييول ، وأضيييياف أبيييو عمشه أن 
دائرة السالمة والوقاية ودائرة الكوارث ستكثف 
جييييوالتييييهييييا عيييييىل جيييميييييييع قيييييييرى وذليييييييييك ضييييميييين خييطيية 
الييييييييكييييييييوارث والييييييتييييييي تييييضييييميييين اميييييييين وسييييييالميييييية الييييوطيييين 
واملييييواطيييين . وميييين جييهييتييه  شييكيير رؤسيييييياء الييبييلييديييات 
وامليييجييياليييس طييييواقييييم الييييدفيييياع املييييييدين يف املييحييافييظيية، 
عىل الدور الذي يقوم به الدفاع املدين بالحفاظ 

عىل  أرواح املواطنن وممتلكاتهم.


