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قيمتها 100 ألف دوالر

إطــالق الــدورة الثانية مـن جائــزة 
"حسيب صباغ وسعيد خوري للهندسة"

رام اللهـ  "األيام": أعلن رئيس لجنة جائزة "حسيب صباغ 
وسعيد خوري للهندســـة" د. محمد اشتية، أمس، انطالق 
ح 

ُّ
الدورة الثانية من الجائزة، وبدء اســـتقبال طلبات الترش

والترشـــيح من األفراد والجهات، ابتداًء من الثاني من أيار 
المقبل، على أن يتم إعالن أسماء الفائز/ين بحفل سيقام 

في 29 أيلول المقبل.
جاء ذلـــك في اجتماع للجنـــة الجائزة ُعقـــد، أمس، في 
المجلـــس االقتصـــادي الفلســـطيني للتنميـــة واإلعمار 

"بكدار" الجهة المشرفة على الجائزة.
وقــــررت اللجنة حصــــر المشــــاريع الهندســــية بالعمارة 
للســــنة الثانية على التوالي، واســــتحدثت فئة المشاريع 
الطالبية التي سيتم ترشيحها بالتعاون مع مختلف كليات 

الهندسة المعمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأجمعـــت اللجنـــة علـــى تعييـــن كل مـــن المهندس 
فاروق يغمور رئيســـًا للجنة التحكيم عن فئة المشاريع، 
والمهندسة د. سمر الناظر رئيسة للجنة التحكيم لجائزة 
االفراد، والمهندس مجدي صالح رئيســـًا للجنة مشـــاريع 

الطالبية.
واســـتعرضت اللجنة التقرير المالي وناقشت توصيات 
األعضاء حـــول الدورة األولـــى، وخطط اللجنة للســـنوات 
القادمة، داعية الشـــركات والمهندسين أصحاب مشاريع 
ـــح والترشـــيح للجائـــزة التي تعد 

ُّ
العمارة المميزة للترش

من األكبر في المنطقـــة العربية، وتبلغ قيمتها 100 ألف 

دوالر، موزعة بين مشروع هندســـي متميز في فلسطين، 
ومهندس قدم انجازا كبيرا في مجال الهندسة، ومشروع 

هندسي طالبي.
علن انطـــالق الـــدورة الثانية للجائـــزة بحضور أغلب 

ُ
وأ

أعضاء لجنتها وهم: الدكتور محمد اشـــتية رئيس بكدار، 
والمهندس ســـامر خـــوري والمهندس ســـهيل الصباغ 
والمهنـــدس وليد ســـلمان مـــن شركة المقاولون العرب، 
والدكتورة سمر الناظر من جامعة بيرزيت والدكتور محمد 
عطا يوسف من جامعة النجاح، والمهندس مجدي الصالح 
نقيب المهندســـين. باإلضافـــة إلى ســـكرتاريا الجائزة 
الممثلة بالمهندســـة شرين ســـلمي والمهنـــدس رائد 

عنبتاوي من بكدار.
واختير للجائزة، التي انطلقت العام الماضي، أن تحمل 
اســـمي الرائديـــن الفلســـطينيين في مجال الهندســـة 
حســـيب الصباغ وســـعيد خوري، مؤسســـي إحـــدى أهم 
شركات المقاوالت واإلنشـــاء في العالم، تخليدا لذكراهما 
وتقديرا لما قدماه للشعب الفلسطيني، وتقاسمت ثالثة 
مشـــاريع عمرانية الجائزة األولى للمشاريع للدورة األولى 
في حين حـــاز المهندس الراحل جعفر طوقان على جائزة 

المهندس المميز.
وأشـــارت اللجنة إلـــى أنه على الراغبين في المشـــاركة 
والمنافســـة زيارة موقـــع الجائزة للتعـــرف على معايير 

وشروط الترشح.

أعضاء لجنة الجائزة المشاركون في االجتماع.

وتحّول الحاالت الصعبة لمستشفيات أميركية وأوربية

جمعية إغاثة أطفال فلسطين تستقدم وفودًا
طبية أجنبية إلجراء عمليات جراحية نوعية 

كتب خليل الشيخ:

قالت جمعية إغاثة أطفال فلســـطين: إنها استقبلت، 
أمس، وفدًا طبيـــًا أميركيًا إلجراء عمليـــات جراحية في 

مجال أورام المسالك البولية في قطاع غزة.
وأوضح ســـهيل فليفل مدير الجمعيـــة لـ"األيام"، أن 
الوفـــد المكون من طبيبين وصل إلـــى القطاع عبر حاجز 
"إيريز" وسيواصل عمله لمدة أسبوع، يتم خالله الكشف 
عن عشـــرات المرضـــى في مستشـــفى الشـــفاء بغزة، 
وتحديد نحـــو )30 مريضًا( من المتوقـــع إجراء عمليات 

جراحية لهم.
وأضاف "فليفل": إن الجمعية كانت استقبلت وفدًا طبيًا 
إيطاليًا أجرى عمليات جراحية في مجال جراحة المناظير، 
على هامش مشـــاركته في مؤتمر جراحة المناظير الذي 
عقدته وزارة الصحة في فندق المشـــتل، نهاية األسبوع 
الماضي، مشـــيرًا إلى أن الوفد نفذ عدة جلسات تدريبية 

في مجال جراحة المناظير ألطباء محليين.
وتابع: "أجرى وفد طبي ألماني تســـع عمليات جراحية 
لمرضى مـــن قطاع غزة فـــي مجال جراحـــة العظام في 

المستشفى األوروبي خالل األسبوع الماضي أيضًا".
وأردف: "إن جمعيتـــه تقـــوم باســـتقدام وفود طبية 
إلجراء عمليات جراحية في الضفة الغربية أيضًا، مشيرًا 
إلى أن هناك أربعة وفود تواصل إجراء علميات جراحية 

في مستشفيات بالخليل ورام الله ونابلس.
وأوضـــح، أن ثالثة وفـــود طبية تعمل في مستشـــفى 
رفيديا في نابلس، ومستشـــفى عالية في الخليل، وذلك 
في مجال المسالك البولية لمدة تسعة أيام، فيما يعمل 
وفد طبي في مستشفى رام الله في مجال أورام األطفال، 
مشيرًا إلى أن جميع الوفود القادمة إلى محافظات الضفة 

الغربية وقطاع غزة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وبحســـب إحصائيـــة أجرتهـــا جمعيـــة إغاثـــة أطفال 
فلســـطين، فإن نحو 42 وفدًا  طبيًا زار فلسطين منذ مطلع 
العام الجـــاري، منهم 25 وفدًا إلى محافظات الضفة، ونحو 
17وفدًا زار قطاع غزة، فيما أجرت أربعة وفود طبية عمليات 

جراحية لمرضى من المخيمات الفلسطينية في لبنان. 

إرسال أطفال للخارج
وفي مجـــال إيفاد أطفال للعالج بالخـــارج نظرًا لغياب 
آلية عالجهم في مستشـــفيات الوطن، قال "فليفل": إن 
الجمعية أرسلت عشـــرة أطفال منذ بداية العام 2017، 

موضحًا أن خمسة من بينهم من قطاع غزة.
وأوضح أن هناك ثالثـــة أطفال من قطاع غزة ال يزالون 
يتلقون العالج في مستشفيات داخل الواليات المتحدة 
األميركيـــة، هم: رغـــد المصدر )12 عامـــًا( من محافظة 
الوســـطى، والتي تعاني من انحنـــاء وتقوس شديد في 
العمود الفقـــري، والطفلة أبرار اللحام )9 ســـنوات( من 
خان يونـــس والتي تعانـــي من آالم في العظـــام، فيما 
يتلقى الفتى وعـــد الزريعي )18 عامًا( العالج في إحدى 
المستشـــفيات األميركية، إثر إصابته بأعيرة نارية في 
األطـــراف خالل المواجهات مع االحتالل التي جرت خالل 

الشهور الماضية.
وبهذا الخصوص قـــال فليفل: إن كافة األطفال الذين 
يتم ابتعاثهم للعالج يغادرون القطاع عبر حاجز "إيريز" 
سواء للســـفر عبر مطار "اللد"، أو عن طريق مطار الملكة 

علياء األردني في عمان.
وأكد أن الجمعيـــة أوقفت ابتعـــاث األطفال المرضى 
للسفر عبر مطار القاهرة في العاصمة المصرية، بسبب 
إغالق المعبر من جهة، واألوضاع األمنية المتدهورة في 
مصر من جهة أخرى، مؤكدًا أن الجمعية ترفض تعرض 

هؤالء األطفال ألخطار أمنية أثناء رحلة عالجهم.
وأضـــاف فليفل: إن جمعيتـــه تواصل إعـــداد قوائم 
جديـــدة من الوفود الطبية الســـتقدامها إلى قطاع غزة 
والضفـــة الغربية، خـــالل الفترة القادمـــة، كما تواصل 
اتخـــاذ اإلجراءات اإلدارية إلرســـال أطفال مرضى فقدوا 

فرص العالج في المستشفيات المحلية.
يذكـــر أن جمعية إغاثة أطفال فلســـطين هي جمعية 
أميركيـــة غير ربحيـــة تعمل في مجـــال توفير الفرص 

العالجية لألطفال والمرضى غير المتوفرة محليًا.

"القدس المفتوحة" تنفذ فعاليات 
تضامنية مع األسرى في الضفة والقطاع

رام اللهـ  "األيام": نظمت جامعة القدس المفتوحة سلسلة 
ا مع األسرى المضربين عن الطعام.

ً
من الفعاليات تضامن

ففــــي فرع القــــدس المفتوحة في رام اللــــه والبيرة نظم 
مجلس اتحاد الطلبــــة وحركة الشــــبيبة الطالبية، مهرجان 

معركة الكرامة.
وحضــــر المهرجان مدير الفرع د. حســــين حمايل، وعضو 
اللجنة المركزيــــة لحركة فتح توفيق الطيــــراوي، وانتصار 
الوزير أم جهاد، ورئيس نادي األســــير قدورة فارس، وعدد 
من أهالي االســــرى، وأعضــــاء إقليم فتح بــــرام الله والبيرة، 

ومئات الطلبة.
وفــــي نابلس، نظــــم الفرع وقفــــة تضامنية في ســــاحة 
الجامعة، بمشاركة مدير الفرع د. يوسف ذياب عواد، وعضو 
اللجنــــة المركزية لحركة فتح دالل ســــالمة وبتنســــيق من 
حركة الشــــبيبة الطالبية ومجلس طلبــــة الجامعة، وبحضور 
العديــــد من فصائــــل العمل الوطني ونقابــــة العاملين في 

الجامعة وأعضاء الهيئتين االدارية واالكاديمية.
كمــــا نظم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشــــبيبة الطالبية 
في فــــرع طوبــــاس وقفــــة تضامنية، شــــارك فيهــــا نائب 

المحافظ احمد احمد اســــعد وأمين ســــر حركــــة فتح اقليم 
طوباس محمود صوافطه وممثلون عن المؤسسات الشعبية 
والرسمية واألجهزة السيادية ومدير فرع طوباس د. سهيل 
ابو ميالــــة ورئيس مجلس الطلبة أيمن ابو العيلة ومنســــق 
الشبيبة الطالبية رامي ابو محسن، والعاملون بالفرع وحشود 

من الطلبة وعدد من االسرى المحررين.
كما نظم فــــرع الجامعة فــــي شمال غزة، بإشراف قســــم 
شؤون الطلبة، وبالتنسيق مع قسم العالقات العامة، بطولة 
"الحرية والكرامة" في تنس الطاولة لطالبات الفرع، بحضور 
مدير الفرع د. محمد أبــــو الجبين، وعضو هيئة التدريس د. 
سميرة ســــتوم، وألفت المصري، والباحث االجتماعي باسل 
حســــونة، ومنســــق العالقات العامة بالفرع أشرف قنديل، 

وعدد كبير من الطالبات.
ونظم فرع قلقيلية ومجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة 
الطالبية وقســــم شؤون الطلبة وكليــــة التنمية االجتماعية 
واألســــرية )طلبــــة تدريــــب ميدانــــي 4( معــــرض مواهب 
وإبداعات أســــرى الحرية تحت رعاية محافظ قلقيلية اللواء 

رافع رواجبة.

تواصل االعتداءات ضد الرعاة في خربة المزوقح

تجمـيـد أوامـر عسكـريـة لالحـتـالل تقضـي بهــدم
خزان مياه وطريق زراعية في بردال وخربة الفارسية 

الحيـــاة، وفـــي المقابـــل يحـــرص علـــى توفيـــر كل 
المستلزمات المعيشية للمستوطنين الذين يعيشون 
في مســـتوطنات قريبة من مناطق األغوار والتجمعات 
البدوية، على غـــرار المياه والكهرباء والمســـكن، عدا 
الحماية األمنية لهم، ومحاولة تمكينهم على حساب 

األرض والمزارع الفلسطيني.
مـــن جهة أخرى، قـــال خبير االســـتيطان واالنتهاكات 
اإلســـرائيلية في األغوار الشـــمالية، عـــارف دراغمة، إن 
المستوطنين عادوا لرعي قطعان أبقارهم ومواشيهم في 

منطقة عين الساكوت، وسط تخوف الرعاة الفلسطينيين 
من اعتداءات قد ينفذها المستوطنون ضدهم.

وبين دراغمة، أن هؤالء المســـتوطنين أنفسهم الذين 
استوطنوا في البؤرة االستيطانية الجديدة التي أقاموها 
على أراضي خربة المزوقـــح المهددة بالمصادرة من قبل 

االحتالل.
ووجه دعـــوة إلى المؤسســـات الحقوقية واإلنســـانية 
طالبها فيه بالتحرك العاجل لحماية األهالي وممتلكاتهم 

من عربدة المستوطنين واعتداءاتهم في األغوار.

كتب محمد بالص:

نجح أهالي قرية بردال وخربة الفارســـية في األغوار الشمالية، أمس، في 
تجميد أوامر عسكرية أصدرها جيش االحتالل اإلسرائيلي في وقت سابق، 
وتقضي بهدم خزان لمياه الشـــرب وطريق زراعيـــة، في وقت واصل فيه 
مستوطنون تنفيذ أعمال استفزازية ضد رعاة المواشي في خربة المزوقح.

وقال مســـؤول ملف األغوار الشـــمالية في محافظة طوباس، معتز بشارات، 
ى "اإلدارة  إن األهالي اســـتطاعوا الحصول على ســـندي ترخيص من ما تســـمَّ
المدنية"، تعلق األول بخزان مياه للشرب في خربة الفارسية، والثاني ببركس 

زراعي يعود للمواطن مفضي الفي دراغمة في قرية بردال باألغوار.
وبحســـب بشـــارات، فإن نجاح األهالي فـــي الحصول على هذه الســـندات، 

مكنهم من إيقاف عملية الهدم والتدمير لخزان المياه والطريق الزراعية.
وأشار إلى أن ســـلطات االحتالل أخطرت، الشهر الماضي، بوقف بناء وإقامة 
خـــزان لمياه الشـــرب، وطريـــق زراعية في األغـــوار الشـــمالية، بذريعة عدم 

الترخيص.
موا إخطارًا 

َّ
وذكر أن ضباطًا من "اإلدارة المدنية" التابعة لجيش االحتالل، سل

مكتوبـــًا في قرية بردال اليقضي بوقف العمل فـــي بناء خزان مياه كان ينوي 
أهالي المنطقة استخدامه للشرب.

وأضاف بشـــارات، إن االحتالل ســـلم أهالي القرية إخطارا آخر بوقف إقامة 
طريق زراعية تربطها بســـهل قاعون الزراعي المجـــاور، وصادر خالل اقتحام 

القرية معدات تستخدم في عمليات مسح وتخطيط األراضي.
ولفت إلى تأكيدات مؤسسات دولية وإنسانية استمرار االحتالل باستهداف 
العائالت الفلسطينية في منطقة األغوار سواء بالهدم أو اإلخالء ووقف البناء، 
يأتي في إطار استهداف المنطقة والضغط على سكانها إلخالئها باعتبارها 

منطقة حيوية وإستراتيجية على المستويين الزراعي والعسكري.
وذكر أن ســـلطات االحتالل وما تسّمى سلطة الطبيعة اإلسرائيلية، صادرت 
جرارا زراعيا من نوع "جندير" وهاتف خليوي شخصي للمواطن فخري سليمان 
ســـعيد بشـــارات من طمون، أثناء تواجده في ســـهل البقيعة إلى الشرق من 

قرية عاطوف، وتوجهوا به إلى حاجز "الحمرا" االحتاللي.
وقال بشـــارات، إن االحتالل ينفذ سياســـة عنصرية واضحة في األغوار، 
فهـــو يحرم أصحـــاب المنطقة الشـــرعيين من الحد األدنـــى من مقومات 

بيت لحم: ورشة في "فلسطين 
األهلية" حول االنتخابات المحلية
بيت لحم ـ حسن عبد الجواد: نظمت كلية فلسطين األهلية الجامعية 
في بيت لحم، من خالل العيادة القانونية، وبالتعاون مع لجنة االنتخابات 
المركزيـــة، أمس، ورشة عمل تحت عنوان "انتخابات المجالس المحلية، 

بين الواقع والقانون".
وحضـــر ورشة العمل مســـاعد رئيس الكلية للشـــؤون األكاديمية 
الدكتور علي ابو ماريا، ومدير دائرة العالقات العامة جريس ابو غنام، 
ومنســـقة العيادة القانونية في الكلية رشا صبح، ومنسق دائرة بيت 
لحم االنتخابية عبد الناصر ابو لبن، وموظفة العالقات العامة في لجنة 
االنتخابات المركزية أماني الوحش، وموظفة اإلجراءات االنتخابية في 
اللجنة رزان عدوي، ونائب رئيـــس مجلس إدارة مرصد العالم العربي 
للديمقراطيـــة واالنتخابـــات، الدكتور طالب عـــوض، فاطمة بريجية 
ممثلة قائمة انتخابية، وعدد من أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية 

وطلبة الكلية.
وأكد أبـــو ماريا أهميـــة مثل هذه الـــورش التي تهـــدف الى زيادة 
الوعي لدى الطلبة حول أهمية المشـــاركة فـــي العملية الديمقراطية، 
والمشـــاركة في االنتخابات المحلية المقبلة، مثمنًا األنشـــطة النوعية 

التي تقوم بها العيادة القانونية التابعة لقسم الحقوق في الكلية.
مـــن جهته، قدم ابو لبن نبذة عن لجنة االنتخابات المركزية، من خالل 

المهام التي تقوم بها وفق قانون االنتخابات العامة والمحلية.
بدورهما، استعرضت عدوي والوحش قانون انتخاب مجالس الهيئات 
المحليـــة رقم 10 لســـنة 2005، وأبرز ما جـــاء فيه، ومراحـــل العملية 
االنتخابيـــة وأنواع "الكوتا" وتوزيع المقاعد ونســـبة الحســـم وتمثيل 

المرأة داخل المجالس المحلية.
أما عوض فشـــدد على أهمية دور مؤسســـات المجتمـــع المدني في 
تعزيز العملية االنتخابية، مستعرضًا االنظمة االنتخابية والمقترحات 
بخصوص النظام النســـبي والقائمة المفتوحة، إضافة الى التعديالت 

على قانون االنتخابات المحلية.
وحول دور المرأة ومشـــاركتها في العملية االنتخابية، أكدت بريجية 
أهمية دور المرأة في المجتمع، وضرورة ان تكون المرأة داخل المجالس 
المحليـــة صاحبة قرار وليـــس مجرد رقم ضمن "الكوتـــا" التي تعطى، 
مشـــددة على أهمية ســـعى المرأة من اجل حريتها كون الحرية تؤخذ 

وال تعطى.
وتخلل الورشة عرض فيلم حول المشـــاركة فـــي االنتخابات المحلية 
من إعـــداد وإنتاج طلبة برنامج تكنولوجيا اإلعـــالم في الكلية، ثم فتح 

باب النقاش.

"الخارجية" تحذر إدارة ترامب من مصائد
نتنياهو إلفشال زيارة الرئيس لواشنطن

رام الله - "األيام": حذرت وزارة الخارجية، في بيان صحافي صدر 
عنها فـــي رام الله، أمس، إدارة الرئيـــس األميركي دونالد ترامب 
من المصائد التـــي ينصبها رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو، وأركان االئتالف اليمني الحاكم في إســـرائيل الرامية 
لوضـــع العراقيل أمـــام الجهود األميركية إلحياء عملية الســـالم، 
إضافة إلى "التشويش" على زيارة الرئيس محمود عباس لواشنطن 

إلظهار عدم جّديته في السالم.
وأكـــدت الخارجية "الثقـــة التامة بحكمة وقـــدرة الرئيس على 
تخطـــي هذه العراقيل والعقبات، وعلى نجاحه المؤكد في تمثيل 
الشـــعب الفلسطيني وحقوقه، ونقل معاناته، في الزيارة المهمة 

المرتقبة للبيت األبيض، المقررة في الثالث من أيار المقبل".
وأشارت إلى أن الحكومة اإلسرائيلية برئاسة نتنياهو صعدت من 
مواقفها، وممارســـاتها االستفزازية، الهادفة إلى وضع العراقيل 
أمـــام الجهود األميركية المبذولة، إلحياء عملية الســـالم، وإطالق 
مفاوضات جادة وحقيقية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، 
برز منها مؤخرًا، التصعيد السياســـي، والتحريض الرسمي، الذي 
مارسه نتنياهو ضد الرئيس عباس، والذي ظهر جليًا في مقابلته 
التلفزيونيـــة األخيرة مـــع محطة "فوكس" األميركيـــة، مدعيا أن 
االختبار لمدى جدية الرئيس عباس في السالم هو في التخلي عن 

دفع رواتب ألسر الشهداء واألسرى.
وأوضحـــت "أن هذه التصريحات تهدف إلى ممارســـة الضغوط 
على اإلدارة األميركية، وابتزازها، والتشـــويش على زيارة الرئيس 
المرتقبة لواشنطن، إن لم يكن إفشـــالها فـــي تحقيق أهدافها، 
من خـــالل محاولة حرفها عن مســـارها نحو قضايـــا جانبية يلوح 
بهـــا نتنياهو، أو إثارة زوابع للحد مـــن إمكانية حصد أي نجاحات 

للزيارة".

طلبة "العربية األميركية" يعتصمون
تضامنًا وإسنادًا لألسرى المضربين  

جنيــــن - محمــــد بــــالص: شارك العشــــرات مــــن طلبة 
الجامعــــة العربيــــة األميركية، أمس، فــــي وقفة تضامن 
واعتصــــام داخل الخيمة المنصوبــــة في الجامعة بدعوة 
مــــن مجلــــس الطلبــــة، تضامنا مع األســــرى في ســــجون 
االحتالل اإلســــرائيلي، في إضرابهم المفتوح عن الطعام 

والمتواصل لليوم السابع على التوالي.
ورفع المشاركون، صور األســــرى والالفتات والشعارات 
التي تطالــــب اللجنة الدوليــــة للصليــــب األحمر وكافة 
الهيئــــات والمؤسســــات الدولية، بتحمل المســــؤوليات 
الملقــــاة علــــى عاتقها تجاه األســــرى محمليــــن حكومة 

االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وأعلنت حركة الشــــبيبة الطالبية ومجلــــس الطلبة، أن 
فعاليات التضامن والحراك في الجامعة ستســــتمر دعما 
وإســــنادا للحركة األســــيرة في معركة الحرية والكرامة 

حتى نيل حقوقهم المشروعة.
وفي سياق متصل، نظمت حركة فتح لمنطقة الشهيد 
خليل الوزير، بالتعاون مع القوى الوطنية واالتحاد العام 
لنقابــــات العمال، مســــاء أول من أمس، مســــيرة مركبات 
انطلقــــت من بلــــدة قباطية جنــــوب جنين أمــــام خيمة 

االعتصام المقامة قبالة المســــجد الكبيــــر في المدينة، 
حيــــث تحولت إلــــى وقفــــة تضامنية مع أســــرى الحرية 

والكرامة.
وشارك في الوقفة، المحافظ، اللــــواء ابراهيم رمضان، 
وعدد من أعضاء المجلسين التشريعي والثوري وفصائل 
العمــــل الوطني واإلســــالمي، وأهالي األســــرى، وأســــرى 

محررون، وممثلون عن المؤسسة األمنية.
وثمن رمضان، الهبة الجماهيرية المســــاندة لألســــرى 
في معركــــة األمعاء الخاويــــة التي يخوضونهــــا، داعيا 
إلــــى المزيد مــــن التضامن والحراك معهــــم نصرة لهم 

ولقضيتهم المشروعة ومطالبهم العادلة.
من جانبه، أكد الناطق اإلعالمي لحركة فتح في قباطية، 
عمار نــــزال، أن االحتــــالل لن ينجح في كســــر معنويات 
األســــرى المضربيــــن، وأن كافة الطرق والوســــائل التي 

ينتهجها للنيل من عزيمتهم ستفشل.
وعبر عدد من أهالي األسرى، عن تخوفهم وقلقهم على 
أبنائهم األسرى الذين يخوضون معركة األمعاء الخاوية 
في ظــــل تنكر ســــلطات االحتــــالل لمطالبهــــم العادلة 

والمشروعة.

"المنظمات األهلية" تدعو إلرسال بعثات 
تقصي حقائق دولية لتفقد أوضاع األسرى

رام الله ـ "األيام": دعـــت شبكة المنظمات االهلية 

الفلســـطينية، المؤسســـات الحقوقية واالنســـانية 

للتدخل الفوري لحماية االسرى في السجون وارسال 

بعثـــات تقصـــي الحقائـــق للوقوف علـــى مجريات 

االوضاع اليومية مع اتســـاع االضراب وفي ظل حاالت 

االعيـــاء والوهـــن التي بـــدت واضحة على االســـرى 

المضربيـــن في اســـبوعهم االول والتلويح بالتوقف 

عن تناول الماء اذا استمرت حمالت القمع بحقهم.

ودعت الشـــبكة في بيان صحافي، امس، لتوســـيع 

الحراك الشعبي اســـنادا لالسرى المضربين وتكامل 

الجهد على كافة المستويات واطالق الحمالت ضمن 

برنامج فعاليات موحد يضم كافة المكونات الوطنية 

والمجتمعية والشـــعبية وتنظيم حمـــالت اعالمية 

مســـاندة لالضراب، واكـــدت ان الـــدور الهام لهذه 

الجهود من شانـــه تقليل ايام االضـــراب وتخفيف 

المعاناة اليومية عن االسرى.

واعتبر الشبكة أن التصريحات االسرائيلية الداعية 

علنا لقتل االسرى، وعدم االستجابة لمطالبهم، وكسر 

االضراب بالقوة بمثابة تشـــريع ودعوة مباشرة لقتل 

االسرى من قبل المستوى السياسي االسرائيلي الذي 

يعطـــي تعلمياته الواضحة الدارات الســـجون لقمع 

االضراب بالقوة، وزيـــادة االقتحامات اليومية لغرف 

واقســـام االســـرى المضربين التي تحولـــت لمعازل 

وزنازين للتنكيل باالسرى.

شرطة جنين و"العربية األميركية" تنظمان 
اللقاء الرابع حول الوقاية من مخاطر اإلنترنت 

جنين - األيام: عقد فـــرع العالقات العامة واإلعالم 

في شرطـــة جنين، بالتعـــاون مع الجامعـــة العربية 

األميركية، أول من أمس، اللقاء الرابع في دورة ســـبل 

الوقاية من مخاطر اإلنترنت، وذلك بمشاركة عدد من 

طلبة الجامعة في مقر الجامعة.

وذكـــر بيـــان إلدارة العالقات العامـــة واإلعالم في 

الشـــرطة، أن هـــذا اللقاء نفذ بمشـــاركة نائب مدير 

فرع حماية األســـرة واألحـــداث، النقيب ضرار الحاج، 

والنقيب معـــاذ الحاج من الفرع، ومســـؤولة اإلرشاد 

االجتماعي في الجامعة، ليلى حرز الله، وبحضور 60 

طالبا وطالبة من طلبة الجامعة.

وبين أن اللقاء هدف إلـــى الحديث حول القوانين 

الخاصـــة والمتعلقة بعمـــل الفرع بحماية األســـرة 

واألحداث، والتنســـيق ما بين الفرع والنيابة العامة 

والقضاء حيال هذه القضايا.

من جهة أخرى، نظم فرع العالقات العامة واإلعالم 

في شرطـــة المحافظة وبالتعاون مع قســـم اإلرشاد 

التربوي في مديرية التربية والتعليم بجنين، اللقاء 

الثالث لـــدورة المرشدين التربويين بعنوان ســـبل 

الوقاية من آفة المخدرات، والتي جرى تنظيمها في 

مدرسة ذكور جنين الثانوية.

وشارك في اللقاء، مســـؤول قسم التوعية واإلرشاد 

من فرع مكافحـــة المخدرات في شرطـــة المحافظة، 

المســـاعد أول أمين أبو الرب، ومســـؤول اإلرشاد في 

مديريـــة التربيـــة والتعليـــم، وحضـــره 35 مرشدا 

ومرشدة.

وقدم أبو الرب، شرحا توضيحيا حول األسباب التي 

قد تؤدي بالشـــخص إلـــى تعاطي المـــواد المخدرة 

والتي تندرج تحت األســـباب النفسية أو العائلية أو 

المجتمعية وإيهـــام اآلخرين أن هذه المواد تخفف 

من حدة توتر الشخص وتعمل على نسيانه لمشاكله 

والهروب منها بهذه الطريقة.

وأشـــار إلى أن الشـــرطة والتربيـــة هدفتا من 

تنظيـــم هذه الـــدورة إلـــى جعـــل المرشدين 

التربويين قادرين علـــى أن يكونوا ذراع توعية 

وإرشـــاد للطلبة، بهـــدف تعزيز مبـــدأ أن األمن 

مســـؤولية الجميع، ومن منطلق إشراك التربية 

وخاصة المرشديـــن التربويين في تعزيز األمن 

التربـــوي والتعرف إلى بعض األمـــور المتعلقة 

بسلوكيات المتعاطي.

مستوطنون يطلقون كالبهم الشرسة نحو الرعاة.


