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أقالم شابة

 كيف نبني افكارنا ونحولها الى مواقف؟
هــل أفكارنــا واعتقاداتنا مبنية علــى المنطق والعلم 
والتجربة أم نتيجة إلسقاطات اجتماعية وسلطوية؟ هل 
مجتمعنا يحب الورود ويفتح معه عقله وقلبه للســالم 
مع كل ربيع؟ هل ينتقد البعض القيادة السياسية نقدا 
بناًء ، أم يلجأ للذم كهروب من ضعف موقفه ومنطقه؟ 
هل نختلف مع سياسات ومنهج الرئيس أم نحتلف عليه؟ 
ألم يخرج الكثير من منتقديه ليهتفوا بشــرعيته وله، 
عندما حقــق انجاز الدولة المراقب في األمم المتحدة؟ 
هل نحن فعال ممن يقبلون عالنية بما يرفضونه سرا ؟ 
ويرفضون سرا ما يوحون بقبوله علنا؟ هل نحن مجتمع 

يتفق مظهره مع جوهره اآليديولوجي أو القيمي؟ 
هــل نفضــل المشــي مع التيــار حتى ولــو كان خطأ ، 
والنفكر في مواجهته باالتجاه الصحيح؟ لماذا نصدق أي 
كالم يقال؟ وكيف نجادل؟ أهو جدل األدلة والبراهين أم 
الجدل البيزنطي؟هل نحن مؤمنون بالمواطنة ونساهم 
في بناء مؤسسات الدولة وتطورها ، أم أن هذا مرتبط 

بالمصالح الشخصية؟ 
هل كل المتحدثين باســم حقــوق المرأة يطبقون مع 
شــريكاتهم ما يبدونه من شعارات تحررية وحقوقية؟ 

هل نعيش الحقيقة أم الخرافة ...؟؟؟    
لماذا نصدق األمور السيئة التي تقال عن اآلخرين، وال 

نكترث ألخالقهم العالية وابداعهم وتميزهم؟
تساؤالت كثيرةٌ تقلقني في الصورة النمطية لتكوينِ 
المجتمع ألفكاره ومواقفه مايدفعني أبحث عن الطريقة 

األنسب لبناء مواقفي وأفكاري.
ومــن أهم الطــرق الصحيحة لبناء الــذات أوالً :تكوين 
أفكارنا ومواقفنا بناءاً على معطيات ومعلومات وبيانات 
وحقائق، وثقافة مرتكزة على رؤيه ثاقبه بعمق التاريخ 

والحاضر والمستقبل. 
ثانياً - رفض المســلمات المجتمعية ، ومفاهيم البشر 
للعقيــدة ، المروجة على انهــا الدين الصحيح !! ونعيد 
بناءهــا فينــا مــن جديــد بطريقــة الدليــل والبرهان 
ومصادرهــا الصيحــة التــي هي باألســاس تدعو إلى 

التأمل والتفكر.
ثالثــاً- أن تكــون مناهجنا التعليميــة تجريبية ، خالف 

الحفظ والتلقين التي تخلق جيال مستسلما.
رابعاً- في المســار السياســي ،من الضــروري تثقيف 
المنتمي سياسيا بمبادىء وبرامج الفصيل الذي يضمه 

ليكون هناك منتمين فعالً ال شعاراً وقوالً. 
خامســاً- من المهم أن تكون لنــا مراكز أبحاث وطنية 
تتعاون مع الحكومة لتنقية أفكار العولمة وأدلجتها بما 

يتناسب مع المصلحة الوطنية.
وأخيــراً المســؤولية الكبيرة الملقاة علــى عاتق اآلباء 
واألمهات في تربية األبناء بطريقة تسمح لهم بالبحث 

واالكتشاف وحرية السؤال واالختيار.

رهف البريمي

 رام اهللا: افتتاح معرض فلسطين التعليمي السابع
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- وفا- 
افتتــح وزيــر التربيــة والتعليــم 
العالــي الدكتور صبــري صيدم، 
فــي قاعــة مدرســة «الفرندز» 
بالبيرة أمس معرض فلســطين 
التعليمي بنسخته السابعة، الذي 
تنظمه الشركة المتحدة لتنظيم 
المعارض والمؤتمرات، بمشاركة 

مؤسسات محلية ودولية.
ويهــدف المعرض الى مســاعدة 
طلبة الثانويــة العامة خصوصا، 
والطلبة بشكل عام، على تحديد 
مســاراتهم التعليمية، سواء من 
حيــث التخصصــات او الجامعات، 
بتوفير فرصة التفاعل المباشــر 
مع المؤسسات التعليمية المحلية 

والخارجية.
وأعلــن صيــدم عن بــدء تطبيق 
الجديــد،  المدرســي  المنهــاج 
للصفــوف األول األساســي حتى 
التاســع، اعتبارا مــن بداية العام 
المقبــل، وتوســيعه  الدراســي 
الصفــوف  ليشــمل  بالتدريــج 
المتبقية: من العاشر حتى الثاني 

عشر، خالل السنوات القادمة.
كما أكــد دعمه لفكــرة فتح باب 
التعليم في الجامعات الفلسطينية 
عبر االنترنــت، ما يعطي الطلبة 
الفلسطينيين في الشتات فرصة 
الدراسة في هذه الجامعات، معربا 
عن أمله في أن ترى هذه الفكرة 

النور خالل وقت قريب.
ودعــا رئيــس المجلــس األعلى 
للتميــز واإلبــداع الدكتور عدنان 
ســمارة، جميع الجامعات المحلية 
الــى المشــاركة فــي المعــرض 
بنســخه القادمة، لمــا يوفره من 
إرشــادات وتوجيهات للطلبة، لم 

تكن متوفرة لألجيال السابقة.
وقال: نحن كمجلس أعلى للتميز 

واالبــداع، ســنكون مشــاركين 
دائميــن فــي المعــرض، وأدعو 
لتعليميــة  ا ت  سســا لمؤ ا كل 

الفلسطينية الى المشاركة.
وانطلــق المعرض في نســخته 
واســتمر   ،2005 عــام  األولــى 
كتقليد ســنوي حتى عام 2010، 
لكنه توقف لمدة ســبع ســنوات، 

واستؤنف تنظيمه هذا العام.
وقــال مديــر المعــرض، مديــر 
لتنظيــم  ة  لمتحــد ا كة  لشــر ا
المعــارض والمؤتمــرات، هيثم 
يخلف: إن المعرض يوفر تفاعال 
مباشرا بين الطلبة والمؤسسات 
التعليميــة المشــاركة، وفرصــا 
لالطالع علــى التخصصات التي 
تقدمهــا هذه الجامعــات، والمنح 
المتوفــرة، «ولهذا فإننا مهتمون 
باستقطاب المؤسسات التي تقدم 
منحا دراســية، ســواء للشــهادة 

األولى، او الدراسات العليا».
وأضــاف: «إضافــة إلــى عدد من 
الجامعــات، هنــاك العديــد مــن 
المؤسســات التــي تعنــى بدعم 
التعليــم، محليــا وخارجيا، تقدم 

معلومات للطلبة عن الجامعات في 
البدان األخرى، ومسارات التعليم، 
والتخصصات المطروحة، والمنح 
المتوفــرة، إضافــة الــى خدمات 
تعليــم اللغــات المختلفــة داخل 

فلسطين».
وقدم يخلف اقتراحا حظي بدعم 
وزيــر التربية والتعليــم العالي، 
والجهــات الداعمة والمشــاركة، 
أن يجمــع المعــرض في نســخه 
المقبلة بين التعليم والتوظيف، 
فلســطين  «معــرض  ليكــون 
للتعليم والتوظيف»، ليجمع ايضا 
الخريجيــن الباحثين عن وظائف 
مع الشــركات. وينظم المعرض 
بدعم رئيســي من شــركة «بي 
ســي آي»، كــراع ذهبــي. وقــال 
المدير التنفيذي للشــركة محمد 
الداعميــن  إنهــا مــن  التميمــي 
«لكننــا  للمعــرض،  الدائميــن 
نشــارك ألول مرة بجناح خاص، 
وسنواصل هذا الدعم والمشاركة 
خالل السنوات المقبلة، إيمانا منا 
بأهمية مــا يقدمــه للطالب من 

خدمات وتوجيهات وإرشادات».

ويشــارك فــي المعــرض هــذا 
العام، عدد من الجامعات المحلية 
المتوســطة، اضافــة  والكليــات 
الــى خمســة مــن أهــم المراكز 
والمؤسســات الداعمــة للتعليم، 
بهدف التعريف بخدماتها، وإتاحة 
الفرصة للطالب لطرح أسئلتهم 
واستفســاراتهم، خصوصا حول 

التعليم في الجامعات األجنبية.
وقالــت مشــرفة مركــز التدريب 
المهنــي التابع لجمعية الشــابات 
المســيحية: ان مشــاركتهم في 
المعــرض تهــدف الــى التعريف 
بأهميــة التدريــب المهنــي فــي 
الحد من البطالة، مشيرة الى ان 
النسبة األكبر من البطالة تتركز 

بين خريجي التعليم األكاديمي.
وقالــت: «لدينا برنامجــا دبلوم: 
نظمــة  أ و  ، تــب لمكا ا ة  ر ا د ا
البرمجيــات، نعتمــد فيهما على 
التدريب من خــالل العمل، حيث 
يقضي المتدرب جــزءا من وقت 
التدريــب في العمل لــدى واحدة 
من الشــركات التي تعاقدنا معها 
لهذه الغاية، وبالنظر الى النتائج، 

فإن %70 من المتدربين يحصلون 
علــى وظيفة، علــى األغلب في 

الشركات التي تدربوا فيها».
وقالت المستشــارة فــي برنامج 
الدراســة في اميركا بمؤسســة 
«اميد ايســت» ديما الســعافين: 
فرصــة  يوفــر  المعــرض  إن 
الالزمــة  المعلومــات  لتقديــم 
للطلبــة الراغبين بالدراســة في 
الجامعات األميركية، إضافة الى 
دورات اللغــة االنجليزيــة التــي 
توفرها المؤسسة في فلسطين، 

وامتحانات «التوفل».
 وقالــت، وفــي زاويــة تجلــس، 
فرونيكا وســراي، وهما معلمتان 
فــي مركــز الثقافــة اإلســباني، 
تســتقبالن الطــالب وتشــرحان 
لهــم /هن الخدمات التي يوفرها 
اللغــة  تعلــم  فــي  للراغبيــن 

االسبانية.
وقالــت فرونيــكا «المركــز بــدأ 
مشــروعا حكوميا، لكــن تمويله 
انتهى، فقررنا نحن مجموعة من 
المعلمين المضي قدما بجهودنا 
الذاتية، ويمول بشــكل رئيســي 
من ريع مهرجان ســنوي ننظمه 

هنا في فلسطين».
ويقــدم المركــز دورات باللغــة 
مســتويات،  بعــدة  االســبانية 
تساعد خصوصا اولئك الراغبين 

بالدراسة في اسبانيا.
وقالــت فرونيــكا «هنــاك الكثير 
من الكتب لتعلم اللغة االسبانية 
متوفــرة للناطقيــن بلغات أخرى 
كاإلنجليزيــة، لكن هناك نقص 
في الكتــب الموجهة للدراســين 
العرب. المركز ســاهم في ســد 
هذا النقص ولو بشــكل جزئي، 
يرغبــون  لمــن  كتــب  بتوفيــر 
بتعلم االســبانية مــن الناطقين 

بالعربية».
كذلــك، يشــارك فــي المعرض 
المركز الثقافي البريطاني، وهو 
واحــد من أبرز المؤسســات التي 
تعنــى بتعليم اللغــة االنجليزية 

للناطقين بلغات أخرى.
وقال نهــاد عاص، مــن المركز، 
«لدينــا مشــاريع هنا مــع وزارة 
التربيــة والتعليم العالي وكذلك 
مع منظمــة األمم المتحدة لغوث 
أونــروا،  الالجئيــن –  وتشــغيل 
وبرامج لمساعدة الطلبة الراغبين 
في الدراســة بالمملكة المتحدة، 
وامتحانات المستوى، اضافة الى 
دورات تعلــم اللغــة االنجليزيــة 

بمستويات مختلفة».
وأضاف: نحــن هنا في المعرض 
للتعريــف بخدماتنــا، ولاللتقــاء 
مباشــرة مع الطالب وإرشــادهم 
حول ســبل االســتفادة من هذه 
الخدمــات، وتســهيل الحصــول 
عليها. وفي زاوية أخرى، أعد جناح 
للمركز الروسي للبرامج العلمية، 
ومقــره فــي بيت لحــم، لعرض 
خدماتــه وتقديــم االستشــارات 
اللزمة للطلبة الراغبين بالدراسة 

في الجامعات الروسية.
وقالت مديرة التعليم في المركز، 
كاترينا بركات، «هدف المشاركة 
هو تعريف الطالب الفلسطينيين 
بالجامعات الروسية، والتخصصات 
التي تقدمهــا، والمنح المتوفرة، 
إضافــة الــى دورات تعلــم اللغة 

الروسية، للكبار والصغار».
لمنــح  ا عــدد  أن  وأوضحــت 
الدراسية للطلبة الفلسطينيين 
فــي الجامعــات الروســية يزيد 
عن 140 منحة ســنويا، ســواء 
للشــهادة الجامعيــة األولــى أو 

للدراسات العليا.

 تكرم مدرسة خربثا المصباح

«النضال الشعبي» االحتالل يتمادى بالقوانين العنصرية
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- اعتبــرت جبهــة 
النضال الشعبي الفلسطيني أمس، مصادقة 
مــا تســمى لجنــة الداخلية في «الكنيســت» 
اإلســرائيلي بالقــراءة الثانيــة والثالثــة على 
تعديــل قانون التخطيــط والبنــاء، الذي من 
المقــرر أن يطــرح للتصويــت غــدا، وكذلك 
طرح مشروع قانون لخصم 1.1 مليار شيقل 
سنويا من المستحقات الفلسطينية، اعتبرته 
تصعيــدا خطيــرا يندرج في اطار السياســية 
العنصريــة لالحتــالل، وإرهاب دولــة منظما 
يســتند لغطاء دولــي لم يحرك ســاكنا تجاه 
السياســة العنصرية والفاشــية االسرائيلية. 
وأضافت الجبهة أن قرارات الشــرعية الدولية 
التي تجرم االستيطان باعتباره جريمة حرب، 
ستبقى بال فائدة ما لم يتحرك المجتمع الدولي 
للدفاع عن قراراته، وبشكل عملي وملموس 
يبــدأ بفرض مقاطعة دبلوماســية وعقوبات 
علــى دولة االحتــالل، والخروج مــن التعامل 
معها كدولــة فوق القانــون.  وتابعت الجبهة 
إن حكومــة نتنياهو واضحــة في ذهابها نحو 
االســتيطان في عمق الضفة، وفصل مدينة 
القــدس عبــر الكتــل االســتيطانية، وطــرح 
الحــل االقتصــادي. ودعــت الجبهــة القيــادة 
الفلســطينية إلــى ســرعة انعقــاد المجلس 
الوطني الفلســطيني ترتيب البيت الداخلي، 

والذهاب باالنضمام لكافة المؤسسات الدولية، 
وطرح االستيطان على مجلس األمن، وإعادة 
النظر بكافة االتفاقيات الموقعة مع االحتالل.
... وتكرم كوكبة من اساتذة مدرسة ذكور 

خربثا المصباح الثانوية
كما كرمت الجبهة كوكبة من اساتذة مدرسة 
ذكور خربثــا المصباح الثانوية، الذين حققوا 
انجازات علمية وثقافية ورياضية على صعيد 
محافظــة رام اهللا والبيرة.  جاء ذلك بحضور 
سكرتير المنطقة الغربية للجبهة خالد مصلح، 
ومديــر مدرســة خربثا االســتاذ محمــد عبد 
الرحمن موســى، ورئيس المجلــس القروي 
وليــد حرفــوش، ومديريــة تربيــة رام اهللا 
ممثلــة بالســيد يوســف حرفــوش، وأعضاء 
مجلــس اولياء االمــور. وقال مصلــح بالعلم 
والتمييــز واإلبــداع، ينتصــر شــعبنا ونكمل 
مســيرة التحرر وبناء مؤسســات الدولة، وأن 
هذا التكريم لفتة من قبل الجبهة تجاه المعلم 
الفلسطيني، الذي يسعى بكل جهد وإخالص 
تجاه العملية التعليمية. وأكد اهمية مســيرة 
المعلم الفلســطيني في النضــال، وضرورة 
انصــاف المعلم بإعطائه كافــة حقوقه، كما 
أشاد بالدور الوطني والريادي المتميز للمعلم 
الــذي خــرج القادة، وما زال مســتمرا في أداء 

رسالته التعليمية.  

 غزة : «الكلية الجامعية» تفتتح دار االزياء 
وتنظم يوما دراسيا حول ظاهرة التوحد

غــزة– الحياة الجديــدة– نفوذ البكــري- افتتحت 
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية امس بالتعاون 
مع مؤسســة المساعدة األولية الفرنسية، اول دار 
متكاملــة لتصميــم األزياء في غــزة، وذلك ضمن 
مشــروع تصميمي الذي تنفذه الكلية بتمويل من 
مؤسســة Muslim Care البريطانيــة وبحضــور 
د. رفعــت رســتم رئيس الكليــة والمهندس احمد 
كرديــة رئيس وحدة تنمية المــوارد الدكتور منير 
مرتجى نائب رئيس مؤسســة المســاعدة األولية 
الفرنسية مكتب غزة. واكد د. رفعت رستم اهمية 
اإلنجــاز الذي جاء ثمــرة تعاون فعــال وطويل مع 
مؤسســة الفرنســية وفــي اطــار تعزيــز مفهوم 
التعليم من اجل العمل، بهدف دمج خريجي الكلية 
في مؤسســات التشــغيل المتنوعة بسوق العمل 
المحلي، ما يســاهم بشكل كبير في معالجة ازمة 
البطالة المتفشية بين صفوف خريجي المؤسسات 
االكاديمية ويســاعد في تحقيــق تنمية مجتمعية 
رائدة. من جانبه أشــار د. منير مرتجى الى تجربة 
التعاون مع الكلية باعتبارها من مؤسسات التعليم 

التقنــي والمهنــي الى جانــب طرحهــا العديد من 
البرامج التقنية النوعية التي تلبي حاجات مختلفة 
لســوق العمل مشــيرا إلى الدور الكبير للكلية في 
إنجاح المشــروع وتنميتها لقدرات المشاركات في 
المشروع وتوفير بيئة تدريب نوعية ومزودة بكافة 
االحتياجــات الالزمة وهو مــا انعكس على قدرات 
الخريجات وأهلهم لهذه المرحلة في سوق العمل. 
وفي ســياق اخر، نظم قســم علــوم التأهيل في 
الكلية الجامعية يوما دراســيا حول اليوم العالمي 
لظاهــرة التوحــد بمشــاركة العديد مــن الخبراء 
والمختصين والطلبة. وأوصى المشاركون بضرورة 
اعداد قاعدة بيانات دقيقة وتشــكيل فريق مكون 
من خبراء مؤهلين ومعتمدين يســتخدمون أدوات 
ومعايير موحدة في التشخيص، مع اهمية توعية 
المجتمع حول هذا االضطراب وأســبابه وأعراضه 
وعالجــه، والتأكيد على تدريب العاملين مع هؤالء 
األطفــال علــى آليــات التعامل مع أطفــال التوحد 
وطرق تعديل السلوك وتدريب األهل وتزويدهم 

بمعلومات حول الكشف المبكر.

 «القدس المفتوحة» توقّع اتفاقية
 لتنفيذ المرحلة الثالثة لمبنى طولكرم 

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
لقــدس  ا معــة  جا عــت  وقّ
المفوحة أمس، اتفاقية عقد 
مع شركة اليرموك للهندسة 
والمقــاوالت لتنفيذ المرحلة 
الثالثة لمبنى فرع طولكرم. 
عــت أيضــا اتفاقية  كمــا وقّ
عقد خدمات استشــارية مع 
الهندســية  العميــد  شــركة 
لإلشــراف علــى مشــروعي 
ع  طولكــرم وســلفيت.  ووقّ
االتفاقيتيــن عــن الجامعــة 
رئيســها أ. د. يونس عمرو، 
وعــن «اليرمــوك» مديرهــا 
العــام م. عمر أبو العرايس، 
مديرهــا  «العميــد»  وعــن 
العام م. مروان عبد السالم، 
رئيــس  مســاعد  بحضــور 
التخطيط  الجامعة لشــؤون 
والتطويــر د. ماجــد صبيح، 
ومســاعد رئيــس الجامعــة 

آالء  د.  المتابعــة  لشــؤون 
الشخشير، ومن «اليرموك» 
مدير مشروع المرحلة الثالثة 
لمبنى فرع طولكرم (عظم) 

م. هشام زيدان.
 وقــال رئيس الجامعــة أ. د. 
عمرو، إن القدس المفتوحة 
ســتها  سيا فــي  ضيــة  ما
واستراتيجيتها القائمة على 
امتالك مبان تلبي متطلبات 
التعليم الجامعــي المفتوح، 
التعليميــة  البيئــة  وتوفــر 

والتعلمية المناسبة للطلبة.
وبيــن د. ماجــد صبيــح أن 
مســاحة مشــروع المرحلــة 
الثالثــة لمبنى فرع طولكرم 
متــر   (2500) تبلــغ قرابــة 
مربــع، ويتألــف مــن ثالثــة 
طوابــق، ويأتــي اســتكماالً 
القائم  للمبنــى األكاديمــي 

في طولكرم.

جانب من التكريم

مشاركون في االفتتاح

 وتقبض على محتال في قلقيلية وسارق بجنين وتكشف «ابتزازا فيسبوكيا» في طوباس

الشرطة تتلف قنبلتين يدويتين من مخلفات االحتالل في طولكرم
محافظات- الحياة الجديدة- قالت 
الشــرطة إنهــا أتلفت أمس جســما 
مشبوها عثر عليه في قطعة أرض 
تابعة لجامعة خضوري في طولكرم.

العامــة  العالقــات  إدارة  وذكــرت 
واإلعــالم في الشــرطة، أن إشــارة 
وردت لعمليــات شــرطة المحافظــة 
بوجــود جســم مشــبوه فــي قطعة 
أرض تابعــه لجامعة خضوري، فتم 
تحريك وحــدة هندســة المتفجرات 
للمكان، وبعد فحص ومعاينة الجسم 
تبين أنه عبارة قنبلتين يدويتين من 

مخلفات االحتالل.
وأضافت أن وحدة هندسة المتفجرات، 
قامت بنقل القنبلتين إلى مكان آمن، 

وتم اتالفهما حسب األصول.
وناشدت الشرطة المواطنين توخي 
الحيطــة والحــذر لدى مشــاهدة أية 
أجســام مشبوهة، وعدم العبث بها، 
ودعتهــم إلى االتصال علــى الرقم 
المجانــي للشــرطة (100) من أجل 
التعامل مع هذه األجسام بالطريقة 
الســليمة، وذلك في سبيل الحفاظ 
على أرواحهــم وســالمتهم. وألقت 
الشرطة أمس القبض على شخص 
متهــم بالنصب واالحتيــال على أحد 

المواطنين في قلقيلية.
العامــة  العالقــات  إدارة  وأوضحــت 
واإلعالم في الشرطة، أن مواطنا من 
قلقيلية تقدم بشكوى لفرع المباحث 
العامة، تفيد بقيام شخص بالنصب 
واالحتيــال عليــه ويدعــي أنه يقوم 
بإصــدار تصاريح إلــى أراضي الـ48 
مقابــل مبالغ ماليــة. وأضافت: بعد 
البحث والتحــري والمتابعة من قبل 
المباحث العامة في شرطة قلقيلية، 
تم القــاء القبض على مشــتبه به، 
وإلقــاء القبــض عليه، وبعد ســماع 
أقوالــه أفــاد  بقيامــه بالنصب على 

المشتكي.
وأكــدت الشــرطة أنــه تــم توقيف 
المشــتبه بــه وســتتم إحالتــه إلــى 
جهة االختصاص الســتكمال واتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقهم حســب 

األصول.
كشــفت  إنهــا  الشــرطة:  وقالــت 
مالبســات قضيــة ابتــزاز وتشــهير 
طالــت أحــد المواطنين عبــر موقع 
التواصل االجتماعي «فيسبوك»، في 

محافظة طوباس.
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
في الشرطة: بناء على شكوى تقدم 
بهــا أحد المواطنين  للشــرطة حول 
تعرضه لالبتزاز والتشهير على موقع 
التواصل االجتماعي «فيسبوك» من 
قبل مجهول، بدأت شــرطة المباحث 
العامــة إجــراءات البحــث والتحــري 
لكشــف مالبســات القضيــة وإلقاء 

القبض على الفاعل».
وأضافت أنه وبعد اســتكمال عملية 
جمع المعلومات واألدلة االلكترونية، 
تمكنــت وحدة الجرائــم االلكترونية 
من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء 
القبــض عليــة، والذي أفــاد بقيامه 
بابتزاز المشــتكي، حيث تمت إحالته 
الى جهــات االختصاص الســتكمال 
اإلجــراءات القانونية بحقه، حســب 
األصول. كما قبضت الشرطة أمس 
على شخص بتهمة السرقة وحيازة 
مواد مخدرة  ونقود مزوره في جنين. 
وأوضح بيــان إلدارة العالقات العامة 
واإلعالم في الشــرطة بأن شــكاوى 
وردت لشرطة محافظة جنين إحداها 
من قبل مديريــة أوقاف جنين حول 
تعــرض مســجدين للســرقة وذلك 
بدخول مجهول إلى أحدهما وسرقة 
صنــدوق التبرعــات وكذلك ســرقة 
جهاز (dvr) من مســجد آخر من قبل 

مجهــول، وأخــرى من قبــل مواطن 
من سكان مدينة جنين حول تعرض 
منزله في المدينة للسرقة،من خالل 
دخول مجهول إليه وسرقة جهاز آلب 
توب عــدد (2) وكاميــرا تصوير من 

نوع ديجتال.
وأضافت أنــه بالبحــث والتحري من 
قبــل المباحــث العامــة تــم حصــر 
االشــتباه بشــخص لضلوعــه فــي 
السرقة وباســتدعائه وسماع أقواله 
اعترف بقيامه بســرقة المســجدين 
وسرقة المنزل حيث تم ضبط جهاز 
(dvr) كذلك ضبط مواد يشــتبه أنها 
مخدرة بحوزته كان قد قام بشرائها 
باعترافه من المال الذي قام بسرقته 
من المســجد وتم إحالة المشتبه به 
والمضبوطات إلى جهة االختصاص 
لمتابعة المقتضــى القانوني بحقه 
أصــوال. وضبطــت الشــرطة نقودا 
مزيفة بحوزة شــخصين من سكان 

داخل الخط األخضر بجنين.
وذكــر بيــان إدارة العالقــات العامة 
واإلعــالم فــي الشــرطة انــه وبعد 
ورود معلومــات من قبل صاحب احد 
المحــال التجارية في بلــدة الزبابدة 
حــول قيــام شــخصين من ســكان 
أراضي48 بالشراء منه مستخدمين 
نقودا مزورة من فئة (200) شــيقل 
كمقابل للبضائع والســلع التي قاما 
بشــرائها، تحركــت قوة مــن مركز 
شــرطة الزبابدة إلــى المكان وألقت 
القبض على الشخصين المذكورين، 
وتم ضبط النقود، وإحالة المشــتبه 
بهمــا والنقــود المضبوطة إلى جهة 
المقتضــى  لمتابعــة  االختصــاص 

القانوني بحقهما أصوال.
الشــرطة تضبط مواد يشــتبه أنها 

مخدرة في جنين
كمــا ضبطت الشــرطة أمــس مواد 

يشتبه بأنها مخدرة بحوزة مواطنين 
في جنين. وأوضح بيان إدارة العالقات 
العامــة واإلعالم في الشــرطة، انه 
وبعد ورود معلومات إلى فرع مكافحة 
المخــدرات فــي شــرطة المحافظة 
حول قيام شــخصين اثنين بتعاطي 
المــواد المخــدرة فــي منــزل فــي 
مدينة جنيــن، تحركت قوة من فرع 
مكافحة المخــدرات إلى المكان بعد 
اســتصدار إذن التفتيش الالزم من 
قبــل النيابــة العامة، وتــم تفتيش 
المنزل اصوال وتم ضبط كمية قليلة 
مــن مــادة يشــتبه أنها مخــدرة من 
نــوع قنب المصنع. وذكــر البيان انه 
تــم التحرز على المــادة المضبوطة 
وعلــى المشــتبه بهمــا وإحالتهمــا 
والمضبوطات إلى جهة االختصاص 
لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما 

أصوال.
انجاز 3336 قضية 

وذكــر بيــان ادارة العالقــات العامة 
واالعالم بالشــرطة أن عدد القضايا 
الجنائيــة المنجزة بلغ 3336 قضية، 
حيث انجــزت ادارة المباحــث العامة 
115 قضية ودورت 30 قضية اخرى، 
فيما انجز قسم التحقيق 431 قضية 
ودور 86 قضية، وانجز قسم التنفيذ 
2790 قضيــة ودور 1501 قضيــة 

اخرى.
ادارة مكافحــة  البيــان أن  واضــاف 
المخــدرات ضبطــت 312 غرام مواد 
مخدرة و40 حبة حبوب مخدرة ، 288 
شــتلة من القنب المهجن  باالضافة 

الى 50 ادوات للتعاطي.
وســجلت ادارة المــرور 202 حــادث 
ســير نتــج عنهــا مصرع شــخصين 
و183اصابة، وفحصت 5062 مركبة 
وأنزلــت عــن الشــارع 98 مركبة ال 
تتوفر بها شــروط الســالمة العامة 

فيما حــررت 2972 مخالفة مرورية، 
وحجــزت 228 مركبــة للتأكــد مــن 
مركبــة   191 واتلفــت  قانونيتهــا 
غير قانونية. واشــار البيــان الى ان 
شرطة السياحة واالثار سجلت دخول 
154573 سائحا، فيما بلغ عدد النزالء 
23926 نزيال في محافظات الضفة، 
وفيما يخص قضايا السياحة واالثار 
فقد تم انجاز 5 قضايا وجاري متابعة 
4 قضايــا اخرى. ونظمت الشــرطة 
أمــس فعاليــات التوعيــة والتمكين 
لمناســبة يوم الطفل الفلســطيني 
وبالتعــاون مع عدد من المؤسســات 
العامــة، لمدة 4 أيــام متواصلة في 

محافظة أريحا واألغوار.
وذكر بيــان إلدارة العالقــات العامة 
واإلعالم في الشرطة «أن الفعاليات 
تشــمل تنظيم 15 محاضرة توعية 
وإرشــاد فــي عــدد مــن المــدارس 
الخاصة هي بنات عمران والراهبات 
ومدارس وكالــة الغوث حول حقوق 
الطفل والمشاكل التي قد يتعرض 
لها وتعريف ببرامج الشرطة وغيرها، 
إضافــة إلى تنظيم زيــارات ميدانية 
لألطفــال  وتعليميــة  وترفيهيــة 
لعــدد من مواقع الشــرطة والمواقع 
األثريــة والســياحية، وأيضــا زيارة 
مركز الهــالل األحمر ومركــز اريحا 
المجتمعــي والتواصل مــع األطفال 
ذوي اإلعاقــة ودعــم مراكزهــم». 
ويســتهدف البرنامــج علــى مدى 4 
أيــام أكثــر من 500 طفــل وطفلة، 
وتشارك فيه معظم إدارات الشرطة 
ومراكزهــا فــي المحافظــة، وهــي 
التوجيــه السياســي ومركــز مدينة 
اريحــا ومكافحة المخــدرات وحماية 
األسرة واألحداث والخاصة والسياحة 
واآلثار، وتشرف على الفعاليات إدارة 
العالقات العامة واإلعالم بالشرطة.

وأطلق فعاليــات أمــس العقيد فواز 
طالب مدير شــرطة المحافظة، حيث 
أكد أهمية هذا المشروع الذي يالمس 
للمؤسســات  االحتياجــات  معظــم 
الشــريكة والمســتهدفة، إذ يمكنهــا 
من القيــام بمهامها عبر دعم بعض 
برامجها ونشر التوعية لدى األطفال 
وصــوال لالســرة فــي مراحــل أخرى 
للبرنامج، فيما قدم مدراء المؤسسات 
شكرهم للشــرطة على هذه اللفتة 
والتواصــل اليومــي والجهــد الكبير 

للضباط المحاضرين والمدربين.
ويشــرف على الفعاليــات والبرنامج 
فــرع  دراغمــه مديــر  إيــاد  الرائــد 
العالقات العامة واإلعالم في شرطة 
المحافظة، وحضر يومها األول الرائد 
فادي الشرقاوي مدير مركز المدينة.

 فلسطين تترأس اجتماع الدول األطراف 
في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

القاهــرة- وفا- ترأســت دولة فلســطين أمس اجتمــاع الدول 
األعضاء في الميثاق العربي لحقوق اإلنســان، في مقر األمانة 

العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وخصص االجتماع النتخاب أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية 
(لجنة الميثاق)، عن المقاعد األربعة الشاغرة في اللجنة، وبعد 
أن تمت االنتخابات حسب اإلجراءات المتبعة في أنظمة اللجنة، 
أعلن نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية 
«رئيس االجتماع» المستشار أول مهند العكلوك، فوز مرشحي 

كل من السعودية، والسودان، ولبنان، والبحرين.
وحضر االجتماع الى جانب العكلوك، المستشــار رزق الزعانين 

من مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية.


