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جامعة فلسطين التقنية تبحث التعاون 
مع مؤسسة خضوري الخيرية الدولية

طولكرم - "األيام": بحث مس���اعد رئيس جامعة فلسطين 
التقني���ة – خض���وري د. ضرار عليان مع وفد من مؤسس���ة 
خض���وري الخيري���ة تعزيز س���بل التعاون بي���ن الجامعة 
والمؤسس���ة واالطالع على أوضاع مبنى خضوري 2 الذي تم 

انشاؤه بتبرع جزئي من جمعية خضوري.
وحضر اللقاء بحسب بيان صدر عن الجامعة، امس، مدير 
مؤسسة خضوري الخيرية كريستفور الفيندر والمدير في 
مؤسسة خضوري- جون لي، ووفد من مركز العمل التنموي 
)معا( ضم كل من هبة عصفور، وس���اندرا رش���يد، وغسان 
قيمري اضافة الى عمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئة 

التدريسية. 
وعبر د. عليان عن اصرار الجامعة على الحفاظ على اس���م 
جامعة خضوري خالل عملية الدمج، مش���يرا الى طموحات 
الجامعة بزي���ادة عدد طالبها ليصل ال���ى 20.000 بحلول 
2020 وال���ى طموحاتها بزيادة اع���داد الطالب من الداخل 

المحتل.
واش���ار عليان الى انج���ازات الجامع���ة االكاديمية والى 
الجوائز التي حصدته���ا الجامعة في الفترة االخيرة والى 
تبوؤ طالبها مركزا مرموقا في س���وق العمل الفلس���طيني، 

والى س���عي الجامعة الدؤوب للحصول على ترتيب ضمن 
الجامع���ات االقليمية والعالمية وال���ى اتخاذها الخطوات 
التي تمكنها من انتزاع اسم لها بالصدارة ضمن الترتيب 

العالمي للجامعات.
ون���وه عليان ال���ى المش���اكل التي تواجهه���ا الجامعة 
وخاصة فيما يتعلق بحقل الرماية االس���رائيلي المتواجد 
داخل الجامعة، مش���يرًا الى حاجة الجامعة النش���اء س���ور 
يحمي خصوصيتها وارضها، موضحا القيود التي يفرضها 
االحتالل فيم���ا يتعلق بالتب���ادل الطالب���ي بين خضوري 

والجامعات االخرى خارج الوطن. 
بدوره، اش���ار الفيندر الى مجموعة االعمال الخيرية التي 
قدمته���ا وال تزال تقدمها المؤسس���ة في اط���ار اعمالها 
التطوعية، والى اس���تعداده لعرض التطور الذي توصلت 
اليه الجامعة خالل هذه الفترة من خالل رفع تقرير ايجابي 
مفصل عن جوانب التوس���ع االس���تراتيجي للجامعة خالل 

الفترة الماضية.
وت���م اصطح���اب الوفد الضي���ف بجولة ح���ول الجامعة 
تم فيه���ا تفقد اوضاع مبنى خض���وري 2 ومبنى خضوري 

التاريخي وحقل الرماية في الجامعة. 

المشاركون في اللقاء.

رام الله: تكريم ضباط اإلسعاف
والطوارئ العاملين في الميدان

كتب محمد بالص:

كّرمت نقابة خدمات اإلس���عاف والطوارئ في فلسطين، 
وجمعية جنين للتكافل الخيرية، أمس، ضباط اإلس���عاف؛ 
تقديرًا لجهودهم اإلنس���انية في المي���دان، وذلك خالل 

حفل نظمته في قاعة فندق "روكي" بمدينة رام الله.
ونظم الحفل، تحت رعاية وزير العمل، د. مأمون أبو شهال، 
واألمانة العامة لالتحاد الع���ام لنقابات العمال، وبتمويل 
من هيئة األعمال الخيرية لمكتب أستراليا، وذلك بحضور 
محافظ جنين، رئي���س جمعية جني���ن للتكافل الخيرية، 
اللواء إبراهيم رمضان، ومفوض عام هيئة األعمال الخيرية 
اإلماراتية، إبراهيم راش���د، واألمين الع���ام التحاد نقابات 
عمال فلسطين، شاهر س���عد، والوكيل المساعد في وزارة 
العمل، عبد الكريم دراغمة، والعشرات من ضباط اإلسعاف 

والطوارئ.
ووص���ف رمضان، ضباط اإلس���عاف والط���وارئ العاملين 
في الميدان، بالجنود المجهولي���ن الذين يواصلون الليل 
بالنهار في س���بيل القي���ام بالمهام اإلنس���انية الملقاة 
عل���ى عاتقهم في خدمة أبناء ش���عبهم دون كلل أو ملل، 
منطلقي���ن م���ن إيمانهم العمي���ق وقناعتهم الراس���خة 

بأهمية الدور الملقى على عاتقهم.
وقال راش���د: إن التكريم يستهدف الجنود المجهولين 
الذين يش���هد لهم الميدان بالحرص على العطاء والقيام 
بواجباته���م في الحفاظ على حياة اإلنس���ان، حيث الموت 
والدم والعرق واآله���ات والصرخات، فيتقدمون بأرواحهم 

في سبيل إنقاذ أرواح اآلخرين.
وأضاف: "إن هيئة األعم���ال الخيرية بادرت إلى تقديم 

الدعم في س���بيل إنجاز هذا التكريم ليكون بمثابة شكر 
وتقدير لضباط اإلسعاف والطوارئ مقابل حجم التضحيات 

الجسام التي يقدمونها".
وأكد س���عد، أن ضباط اإلس���عاف والطوارئ شكلوا عاماًل 
محوري���ًا في النضال النقابي المطلب���ي الذي قاده االتحاد 
العام لنقاب���ات العمال، وأثمر بإقرار قان���ون الحد األدنى 
لألجور، وإقرار وتحسين قانون الضمان االجتماعي، فكانوا 
روادًا ف���ي العمل النقابي إلى جان���ب دورهم الرئيس في 

ريادة العمل اإلنساني.
بدوره، وص���ف دراغمة ف���ي كلم���ة وزارة العمل، ضباط 
اإلس���عاف والط���وارئ بأنهم حملة رس���الة إنس���انية في 
مواجهة آلة البطش واإلرهاب اإلسرائيلية، فارتقى منهم 

العشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين.
أم���ا الدكتور محمد عوادة، فأكد ف���ي كلمة له، أن هؤالء 
الضباط وتحديدًا العاملين منهم ف���ي الميدان، يقومون 
بأعمال شاقة ومهمة ويعرضون حياتهم للخطر في سبيل 
إنقاذ اآلخرين، وندد، بإق���دام قوات االحتالل على اعتقال 
ضابط اإلس���عاف في مركز عقربا بمحافظة نابلس، يوسف 

ديرية، قبل عدة أيام.
وألق���ى كلمة نقابة خدمات اإلس���عاف والطوارئ، ضابط 
اإلس���عاف، راكان مناص���رة، أك���د فيها أن مه���ام هؤالء 
محفوفة بكل أش���كال المخاطر ويبذلون جهودًا جبارة في 
القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ولهم 

السبق في كل الميادين.
وف���ي نهاية الحفل، جرى تكري���م الداعمين والممولين 
والرعاة، والعشرات من ضباط اإلسعاف والطوارئ من سائر 

محافظات الضفة الغربية.

البيرة: "سميحة خليل" تحتفل بتخريج فوج "التحدي والكرامة"
البي���رة - "األي���ام": احتفل���ت مدرس���ة "س���ميحة خليل 
الثانوي���ة"، ف���ي مقره���ا في البي���رة، بتخريج ف���وج جديد 
م���ن طالبات الثانوي���ة العامة، أطلقت عليه اس���م "التحدي 
والكرام���ة"، تعبيرا عن التضامن مع األس���رى المضربين عن 

الطعام.
وشارك في الحفل مدير التربية والتعليم في محافظة رام 
الله والبيرة باسم عريقات، ورئيس البلدية عزام اسماعيل، 
ومديرة المدرس���ة انعام زيدان، وممثلون عن بلدية البيرة 

ومؤسساتها، عالوة على عدد كبير من أهالي الخريجين.
وأثن���ى عريق���ات عل���ى أعض���اء الهيئتي���ن اإلداري���ة 
والتدريسية للمدرس���ة، مشيرا إلى أهمية دور األخيرة في 
اعداد الطالبات الستحقاقات المرحلة المقبلة من حياتهن.

ودعا الخريجات إلى مواصلة طلب العمل والمعرفة.
وركز اس���ماعيل على أهمية التركيز على التعليم، مبينا 
أن البلدية بصدد بناء مدرسة أساسية جديدة، تحمل اسم 
المعلمة حن���ان الحروب، الفائزة بجائ���زة "أفضل معلم في 

العالم" العام 2016، وتعمل في مدرسة "سميحة خليل".

م���ن جهتها، ذكرت زي���دان، أن التخريج يمثل مناس���بة 
خاصة بالنس���بة للمدرسة وإدارتها ومعلماتها، مشيرة إلى 

النجاحات التي حققتها المدرسة خالل الفترة الماضية.
وأش���ارت إلى أن آماال كبيرة تعقد على الخريجات، داعية 

إياهن إلى مزيد من الجد واالجتهاد خالل الفترة المقبلة.
وفي كلمة باسم مجلس أمهات المدرسة، تحدثت عضوة 
المجل���س رانيا البرغوثي، عن أهمي���ة مجالس أولياء األمور، 
وآلية عمله���ا، متمني���ة للطالبات النجاح خ���الل المحطات 

القادمة من حياتهن.
وف���ي ختام الحف���ل، وتخلل���ه تكريم الجه���ات الداعمة 
للمدرس���ة ومجلس األمهات، جرى توزيع الش���هادات على 
الخريج���ات، وهن: أميرة أبو إصبع، بتول غبن، براء مصطفى، 
تاال حيدر، تس���نيم عزام، حال زيدان���ي، حنين نضال، رباب 
زاهي، ساندي زكي، سيرين نضال، شهد حسونة، صابرين 
نصر الله، ضحى زهور، لما عقل، ليلى عقل، مرام أكرم، مالك 
الش���يخ، مليحة ريحان، مها وسيم، نور حمزة، نوران خليل، 

هديل أحمد، ياسمين عزام.

الرئيس ينعى سفير فلسطين لدى بولندا عزمي الدقة
رام الله - "وفا": نعى رئيس دولة فلس���طين محمود عباس، امس، سفير دولة 
فلسطين، عميد السفراء العرب لدى بولندا، المناضل عزمي الدقة "أبو رياض"، 

الذي توفي صباح امس، في إحدى مستشفيات وارسو بعد مرض عضال.
وتق���دم الرئيس م���ن ذوي الفقيد وأهله، بأحر التعازي والمواس���اة، س���ائاًل 

 أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
ّ

المولى عزل وجل
الراحل الدقة من مواليد بلدة عتيل في طولكرم 28 نيس���ان 1960، ويش���غل 
منصب سفير فلسطين لدى الجمهورية البولندية منذ 11 كانون الثاني 2012.

وش���غل الفقيد في الفترة بين 1986-1988 رئيس الفريق الطبي الفلسطيني 
في سيراليون، وعمل في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 
تونس من 1988- 1990، وشغل منصب القائم بأعمال رئيس البعثة الفلسطينية 
في مانيال في الفترة 1991- 1993، وعمل في عدة مواقع في س���فارة فلس���طين 
لدى كوااللمبور كان آخرها نائب الس���فير، وس���فير فلسطين لدى نيجيريا في 

الفترة 2006- 2011، وكسفير غير مقيم في بنين في الفترة 2017 - 2011.

المالكي يطلع وفدًا من جنوب 
إفريقيا على آخر المستجدات

رام الل���ه - "األيام": أطلع وزير الخارجي���ة د. رياض المالكي، أمس، في مكتبه 
بمق���ر وزارة الخارجي���ة ف���ي رام الله، الس���فير محمد دانجور مستش���ار وزير 
العالقات والتعاون الدوليين لجمهورية جنوب أفريقيا والوفد المرافق له على 

آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.
وش���ارك في اللقاء أندريه جرونيوالد مدير وحدة الوس���اطة في األكاديمية 
الدبلوماس���ية ومدير عام التدريب، والمستش���ار باتري���ك جايكوبز من مكتب 
تمثيل جنوب أفريقيا لدى فلس���طين، والمستش���ار محمد أبو جبر مدير إدارة 
أفريقي���ا والمستش���ار د. أحمد س���المي كبه���ا مدير وحدة اإلع���الم، والملحق 

الدبلوماسي سهيل طه من مكتب الوزير.
وتناول المالكي في بداية اللقاء بحسب بيان صحافي صدر عن الوزارة، أمس، 
قضية األس���رى وإضرابهم عن الطعام لليوم السادس والثالثين على التوالي، 
ومطالبه���م العادلة، وما تمثله هذه القضية بالنس���بة للقيادة والش���عب في 

فلسطين.
ووض���ع المالكي الضيف أيضًا بصورة الجه���ود المبذولة لتحقيق المصالحة 
الداخلي���ة وإنهاء االنقس���ام، وضرورة الوصول إلى وحدة الصف الفلس���طيني 

لمواجهة كافة الظروف التي يكابدها الشعب الفلسطيني بشطري الوطن.
م���ن جانبه أوضح الوفد أن جنوب أفريقيا تدعم الحقوق الوطنية المش���روعة 
للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه بإقامة دولته وتقرير مصيره، كما تطرق 
إلى تضامن الش���عب الجنوب أفريقي مع معاناة األس���رى الفلسطينيين مبديًا 
تعاطفه والقيادة والحكومة والشعب في جنوب أفريقيا مع معاناتهم ومعاناة 
الشعب الفلس���طيني من االحتالل وممارساته، مؤكدًا ضرورة تطبيق القوانين 

والمواثيق الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

الحكومة تنفي وجود تعميم يحض 
على وقف فعاليات مساندة لألسرى

رام الله - "وفا": نفى المتحدث الرس����مي باس����م الحكومة، يوسف المحمود، ما 
ع باسم رئيس الوزراء رامي 

ّ
يتم تناقله عبر تعميم صادر عن وزارة الداخلية وموق

الحم����د الله، وموجه إلى م����ا يدعوها التعميم "اللجنة المش����تركة لقوات األمن"، 
ويحض على وقف الفعاليات الخاصة باألسرى في محافظتي بيت لحم ورام الله.

وأكد المتحدث الرس����مي أن هذا البيان )التعميم( "مزور وملفق وال يتمتع بنوع 
من المصداقية بتاتًا"، موضحًا أن التزوير واضح في البيان، من خالل اس����تخدامه 
تعبير "اللجنة األمنية المشتركة لقوات األمن"؛ إذ ال تستخدم هذه التسمية، بل 
يتم استخدام اللجنة العليا والقوة المشتركة، ما يقدم أوضح دليل على التزوير.

وحذر المتحدث الرس����مي من ت����داول مثل هذه البيان����ات "الكاذبة التي تقف 
خلفها جهات مش����بوهة"، وأكد أن الفعاليات الخاصة بإضراب "أس����رانا البواسل 
مستمرة دون انقطاع حتى تحقيق أسرانا األبطال مطالبهم، وأن الحكومة تواصل 

جهودها المكثفة في هذا اإلطار حتى اإلفراج عنهم جميعًا دون استثناء".

وفد إعالمي روماني يختتم زيارته لفلسطين
بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: اختتم وفد إعالمي روماني، ضم ممثلي كبرى 

الوكاالت اإلعالمية الرومانية زيارته إلى فلسطين.
وزار الوفد وزارات: الس���ياحة والخارجية واإلعالم ومؤسس���ة الضمير ووكالة 
معا اإلخبارية ومؤسس���ة جدل ومركز مها السقا للتراث الفلسطيني حيث اطلع 
منهم على صورة األوضاع السياس���ية واإلعالمية واالقتصادية التي تعيشها 
فلس���طين في ظل االحتالل اإلس���رائيلي وإجراءاته، باإلضافة لزيارة عدد كبير 
من المواقع الس���ياحية واألثرية والتاريخية ككنيسة المهد وكنيسة القيامة 
والمسجد األقصى المبارك والحرم اإلبراهيمي الشريف وضريح الشهيد ياسر 

عرفات ومتحف محمود درويش ومطلة البحر الميت.
وأكد ان زيارته كانت مثمرة للغاية وأنهم س���يقومون بنقل ما شاهدوه على 
ارض الواق���ع بكل موضوعية وأمانة، مش���يدين باإلنجازات الفلس���طينية وبما 
اطلعوا عليه من قصص نجاح رغم كل الصعوبات على األرض متمنين ان يزوروا 

فلسطين مرة أخرى فقد تركت فيهم انطباعا خاصا.

انتخاب أحمد سكر رئيسًا 
لمجلس قروي وادي فوكين

بيت لحم – "األيام: عقد مجل���س قروي وادي فوكين الجديد والذي فاز بالتوافق أولى 
جلساته يوم أمس.

ووزع المجلس المناصب الداخلية على النحو اآلتي: أحمد سكر رئيسا وإبراهيم حروب 
نائب���ا للرئيس وجمال مناصرة أمينًا للصندوق وجم���ال األقرع لجنة مالية وعبد الحكيم 

مفرح أمينًا للسر وسيتم خالل جلسة قادمة توزيع باقي مهام المجلس.
بدوره أكد س���كر أن هذه الدورة في المجلس القروي تأتي استكماال لمسيرة المجلس 
على طول السنوات الس���ابقة، والتي حقق خاللها المجلس إنجازات عديدة على صعيد 

المشاريع التطويرية للقرية.
يشار إلى مجلس قروي وادي فوكين من المجالس المحسوبة على قطاع الشباب، حيث 
عمل المجلس خالل الس���نوات الس���ابقة على إحداث نقلة نوعية مميزة على مس���توى 

الخدمات المقدمة والمشاريع التي تم تنفيذها.

االنتهاء من تعبيد الشوارع 
الداخلية في مخيم جنين

جنين - "األيام": أنهت اللجنة الش���عبية لخدمات مخيم جنين، وبتمويل من 
وزارة الحكم المحلي، أمس، المرحلة األولى من أعمال تعبيد الش���وارع الداخلية 

في المخيم.
وق���ال رئيس اللجنة، محم���د الصباغ: إن هذه المرحلة ش���ملت حارات: جورة 
الذهب بالكامل، والصيدلي، والسمران، والضبايا، والشلبي، والمصري، وحسام 
الس���عدي، حيث عّبر أهالي المخي���م عن فرحتهم وس���رورهم النتهاء تعبيد 

الشوارع التي كانت تشكل مصدر إزعاج بسبب الغبار والحفر.
وأكد الصباغ، أن اللجنة مس���تمرة في تطوير وتعبيد ش���وارع المخيم، حيث 
يج���ري العمل حاليًا عل���ى إنجاز المرحلة الثانية واألخيرة م���ن أعمال التعبيد، 
والتي تش���مل تعبيد الش���وارع المحيطة بالمخيم الجديد من الجهة الغربية، 
وتعبيد الرقع في جميع أنحاء المخيم، وتعبيد س���احة ومدخل قاعة "نيس���ان" 
متع���ددة األغ���راض التابعة للجنة الش���عبية في منطق���ة "الجابريات" جنوب 

المخيم.

"القدس المفتوحة" تختتم ورش عمل 
واجتماعات ضمن مشروع أراسموس

رام الله - "األيام": اختتم���ت جامعة القدس المفتوحة، 
أم���س، مش���اركتها في سلس���لة ورش عم���ل واجتماعات 
ضمن مش���روع أراس���موس الممول من االتح���اد األوروبي، 
عقدت في جامعة الش���رق األوس���ط التقنية في العاصمة 
التركية أنقرة، وجامعة الكويال اإليطالية، وجامعة ألميريا 

اإلسبانية.
كما اختتمت الجامعة، بحس���ب بيان ص���در عنها أمس، 
مشاركتها في األسبوع األكاديمي لجامعة الشرق األوسط 
التقنية في العاصمة التركية أنقرة ضمن مش���روع تبادل 

الطلبة الممول برنامج اراسموس التابع لالتحاد األوروبي.
وحضر الورشة )65( جامعة شريكة من )20( دولة شملت 
فلس���طين ولبنان وتونس والمغرب ودول أميركا الجنوبية 

وشرق آسيا وأوروبا الغربية.
وهدفت الورش���ة إلى تب���ادل الخب���رات وتقييم تجارب 

التبادل األكاديمي وسبل مواجهة التحديات.
ومثل جامعة القدس المفتوحة في هذه الورشة منسق 
المشروع د. يوس���ف صباح مدير دائرة الجودة، حيث قدم 
عرضًا ح���ول الظروف والمعيق���ات الت���ي يواجهها طلبة 
فلس���طين جراء منع االحتالل الطلبة واألساتذة من السفر 
للخارج، كم���ا يمنع الطلبة من دول صديقة وش���قيقة من 

زيارة فلسطين ما يعيق عملية التبادل الطالبي.
وطالب االتحاد األوروبي بالتدخل لضمان الحاصلين على 
المن���ح وتمكينهم من المش���اركة في ه���ذا البرنامج، كما 
طالب بزيادة عدد المن���ح المقدمة للجامعة وتمديد فترة 

المنحة إلى فصلين دراسيين.
م���ن جه���ة ثاني���ة، ش���اركت الجامعة في ورش���ة عمل 
تدريبية بعن���وان "إدارة البحوث اإلداري���ة واالقتصادية" 
عقدت في جامعة الكويال اإليطالية ضمن مش���روع تطوير 
مراك���ز البح���وث اإلداري���ة واالقتصادية في مؤسس���ات 
التعليم العالي الفلس���طينية الممول من االتحاد األوروبي 

)اراسموس(.
ومثل الجامعة في الورش���ة منسق المش���روع د. صباح، 
ومساعد نائب الرئيس للشؤون األكاديمية د. عبد الهادي 
صباح، وعدد من رؤساء األقس���ام وأعضاء هيئة التدريس 
في كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية بواقع )9( مشاركين 

من جامعة القدس المفتوحة.
وناقش���ت الورش���ة عدة مواضي���ع ركزت عل���ى المراكز 
البحثية واالنتقال م���ن الفكرة إلى خطة العمل، ومواضيع 

في ريادة األعمال والحاضنات ومسرعات األعمال.
في الس���ياق ذاته، شاركت الجامعة في ورشة عمل حول 
"إجراء الدراسات االستقصائية وتحليل البيانات الضخمة"، 
والتي عقدت في جامعة ألميريا االس���بانية، ضمن مشروع 
تطوير مراكز البحوث اإلدارية واالقتصادية في مؤسسات 
التعليم العالي الفلس���طينية الممول من االتحاد األوروبي 

"اراسموس".
ورك���زت الورش���ة عل���ى ط���رق البح���ث االس���تقصائي 
والمس���وحات وطرق جمع البيانات الضخم���ة ومعالجتها 

وتحليلها.

طالبان من "القدس المفتوحة" يصممان 
روبوتًا للمساعدة في إطفاء الحرائق

رام الل���ه - "األيام": تمكن الطالبان كامل المصري ومحمد 
بش���ير من جامعة القدس المفتوحة فرع دورا، من تصميم 
"روبوت آلي"، يستخدم للبحث واالستقصاء داخل األماكن 
التي يصعب على اإلنس���ان أن يصل إليها، وخصوصًا في 

حاالت الكوارث والحرائق.
ويهدف المشروع، بحسب بيان صدر عن الجامعة، أمس، 
لمس���اعدة الدفاع المدني في عمليات���ه التي تهدف إلى 
مس���اعدة الناس وخاصة حاالت الحرائق، ويتحمل الروبوت 
)400( درجة حرارية، ويحتوي على كاميرا ومجسات حرارية 
للجس���م القريب منه، فيصور الجسم ويرسل الصورة إلى 

المتحكم به.
يذكر أن الطالبين تقدما بهذا التصميم كمش����روع تخرج 
لهما من كلية أنظمة المعلومات الحاس����وبية، وأشرف على 
مشروعهم موسى أبو شرار عضو هيئة التدريس في الفرع.

ويوض���ح الطالب���ان أن الروبوت صم���م بالمقاييس التي 
تجعل عمله مناسبًا لهدفه، وذلك وفق معايير عدة، حيث 
تم رس���م التصميم على لوح من الخشب بدءا من الجوانب 
وانتقااًل إلى سقف الجزء السفلي وصواًل إلى الخلفية، ومن 
ثم االنتقال إلى الجزء العلوي الذي س���يحتوي على القطع 

اإللكترونية.
وأش���ار الطالبان إلى أن التصميم أخ���ذ وقتًا طوياًل؛ ألن 
كل خطوة في���ه تمت بناء على حجم القطع والحساس���ات 
والزجاج، والمحركات المستخدمة في الروبوت، وآخر مرحلة 

كانت ترتب���ط بالسالس���ل والجنزير الذي سيس���ير عليه 
الروبوت، وفيه اس���تخدمت سالس���ل الدراجات الهوائية 
التي جهد الطالبان لتصبح أعرض وأسمك وأصلب، بجانب 
استخدام األداة المس���تخدمة في الكهربائي التي يطلق 

عليها )كلمن( كشد وصل ما بين المحركات والسالسل.
وبين الطالبان أن الروبوت بني بش���كل يدوي محلي دون 
التوجه إلى الحدادين وأماكن الخراطة التي تتطلب تكلفة 

عالية.
وأكدا أن الهدف من تنفيذ المش���روع باألصل هو خدمة 
البش���رية، من خالل حماي���ة فريق الدف���اع المدني إذا ما 
تعرض إلى الح���وادث الفجائية، ومن جهة ثانية الوصول 
الس���ريع إلى األماكن التي يصعب عل���ى الفريق الوصول 

إليها، ما يجعل عملية إنقاذ الناس أسرع.
من جهته أكد أبو شرار، المشرف على المشروع، أن فكرة 
المش���روع من األفكار الرائدة في حل المش���اكل المهمة 
والواقعية للحفاظ على حياة اإلنس���ان، وذلك باس���تخدام 
التكنولوجي���ا والروبوتات للمس���اعدة في أعم���ال اإلنقاذ 

وإخماد الحرائق في المناطق المغلقة.
وأوض���ح د. جم���ال بحيص، مدي���ر ف���رع دورا، أن جميع 
اإلنجازات التي تحققها الجامعة سواء أكانت من موظفين 
أو طالب، تس���هم دون ش���ك ف���ي رفع مس���توى الجامعة 
على المس���توى المحلي والعالم���ي، ويجعلها في مصاف 

الجامعات المتقدمة على مستوى العالم.

لجنة االنتخابات المركزية تكّرم اإلعالم الرسمي
رام الله - "وف���ا": كّرمت لجنة االنتخابات المركزية، 

الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون واإلعالم الرسمي 

ب���كل مكونات���ه لل���دور المتميز الذي ق���ام به خالل 

انتخابات الهيئات المحلية التي جرت في 13 الجاري.

جاء ذلك خالل استقبال المشرف العام على اإلعالم 

الرسمي أحمد عساف في مكتبة بمقر الهيئة العامة 

لإلذاع���ة والتلفزيون امس، وفدًا من لجنة االنتخابات 

المركزية برئاس���ة المدير التنفيذي للجنة هش���ام 

كحيل.

وخالل اللقاء قدم كحيل الش���كر والتقدير للهيئة 

العام���ة لإلذاع���ة والتلفزي���ون واإلع���الم الرس���مي 

الفلس���طيني بكل مكوناته للدور المتميز الذي قام 

به خالل انتخابات المجال���س البلدية التي جرت في 

13 الحالي.

وأوضح كحيل لقد لمس���نا في هذه االنتخابات دورًا 

متميزًا لإلذاع���ة والتلفزيون ولكل اإلعالم الرس���مي 

سواء من حيث كثافة التغطية أو مهنيتها وحيادها، 

مقدمًا الشكر على التعاون اإليجابي لإلعالم الرسمي 

ولتحملهم دور الشراكة الفعلية والمسؤولية، مؤكدًا 

على أهمية استمرار هذا التعاون وهذه الشراكة.

وسلم كحيل المش���رف العام على اإلعالم الرسمي 

رس���الة ش���كر وهدية رمزية تكريمًا للهيئة العامة 

لإلذاع���ة والتلفزيون، ولكل اإلعالم الرس���مي، مقدمًا 

الش���كر لجميع الك���وادر والطواقم الت���ي تعمل في 

اإلعالم الرسمي، ولما قامت به من دور الفت.

م���ن جهته أك���د عس���اف أن اإلعالم الرس���مي قام 

بواجب���ه ومهمت���ه الموكل���ة إليه، موضح���ًا أن لديه 

إيمانا بالمنهج الديمقراطي، الذي يكرس���ه الرئيس 

محمود عباس ألنه يمثل مصلحة وطنية عليا للشعب 

الفلسطيني، ويعزز من وحدته الوطنية.

وأش���ار إل���ى مهنية وحي���اد التغطي���ة، مؤكدًا أن 

اإلعالم الرس���مي ق���د تعامل مع جمي���ع القوائم من 

المس���افة ذاتها، وان األساس بالنسبة إليه هو نجاح 

العملية االنتخابية، وإبراز الصورة المشرقة للشعب 

الفلس���طيني وهو يم���ارس حق���ه الديمقراطي في 

االنتخابات.

وأكد عساف أن اإلعالم الرسمي يمد اليد دائمًا وفي 

كل الظ���روف للجنة االنتخابات ولكافة المؤسس���ات 

الوطني���ة ومؤسس���ات المجتمع الوطن���ي، وأن هذه 

ة وإنما هي صلب مهماته وواجباته كإعالم 
ّ
ليست من

وطني رسمي لكل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته 

وفئاته.

القبض على تاجر مخدرات جنوب الخليل وكشف 
قضية ابتزاز وتشهير عبر "الفيس بوك" بطوباس

الخليل، طوب���اس - "األيام": ألقت الش���رطة أمس 
القب���ض عل أحد تجار المخدرات وبحوزته كمية من 

المواد المخدرة في مدينة يطا جنوب الخليل.
وأوض���ح بيان صادر ع���ن إدارة العالق���ات العامة 
واإلعالم بالشرطة بأنه وبناء على معلومات توافرت 
للشرطة تفيد بوجود كمية من المخدرات داخل أحد 
منازل تجار المخدرات، تحصلت الشرطة على محضر 
تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط 

ما بداخله من مواد مخدرة.
وأض���اف البيان إنه وحين وصول قوة من ش���رطة 
مكافحة المخدرات للمنزل قامت بإلقاء القبض على 
صاحب���ه وبتفتيش المنزل أصواًل ضبطت الش���رطة 
بداخل���ه كمية من مادة الحش���يش المخدرة والتي 
بلغت من الوزن 110 غرامات و 115 بذرة من بذور نبات 
الماريجوان���ا المخدرة باإلضافة ألدوات تعاٍط، حيث 
اعترف صاح���ب المنزل بحيازته له���ذه المخدرات 

والبذور بقصد االتجار بها.
وأكد البيان توقيف المش���تبه به مدة 24 س���اعة 

وإحالت���ه للنياب���ة العام���ة الس���تكمال اإلجراءات 
القانونية بحقه حسب األصول.

وفي طوباس كشفت الشرطة أمس مالبسات سرقة 
وإنش���اء حس���اب على موقع التواص���ل االجتماعي 
الفيس بوك وألقت القبض على المش���تبه به والذي 
قام بالتهديد والتش���هير عبر موق���ع الفيس بوك 

طالت أحد المواطنين في المحافظة.
وذكر بيان الش���رطة بأنه وبناء على شكوى مقدمه 
م���ن أحد المواطنين للش���رطة حول قي���ام مجهول 
بس���رقة حس���ابه عبر الفيس بوك ونشر صور على 
الحس���اب والتش���هير ب���ه ومحاولة ابت���زازه، تمت 
متابع���ة القضية وبع���د البحث والتح���ري من قبل 
الجرائم االكترونية وفرع المباحث العامة، حيث تم 
إحضار أحد المشتبه به وبعد سماعه أقواله اعترف 

بالتهمة المنسوبة إليه.
وأك���د البيان توقيف المش���تبه ب���ه وإحالته إلى 
النيابة العام���ة إلجراء المقتض���ى القانوني بحقه 

أصواًل.

الخريجات.


