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دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي الجبعة

إعالن استيفاء رسوم 

يعل���ن مجلس ق���روي الجبعة انه وبعد اس���تكمال مش���روع إنارة طرق 

البلدة فانه س���وف يتم استيفاء رسوم إنارة الطرق في البلدة عن طريق 

إضافتها على فواتير االستهالك الشهري للمشتركين في خدمة التيار 

الكهربائي من ش���ركة كهرباء القدس، وعلى أي مواطن لديه اعتراض 

على ما س���بق أن يتقدم إل���ى المجلس بكتاب خطي يبين فيه س���بب 

االعتراض وذلك حتى نهاية دوام يوم  األربعاء الموافق  14/ 6 / 2017، 

ولن يقبل أي اعتراض بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس قروي الجبعة 
دياب مشاعلة 

اعـــالن
التسجيل في برامج الدراسات العليا للفصل االول 2018/2017

تعلن   عمادة  كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية عن بدء استالم طلبات االلتحاق لبرنامجي دكتوراه الكيمياء ودكتوراه فيزياء و جميع برامج الماجستير لديها 
للفصل األول من العام الدراسي 2018/2017، اعتبارا من يوم االحد الموافق 2017/6/4، وذلك على النحو اآلتي:

ثالثًا : تخصصات العلوم الطبية والصحيةثانيًا : تخصصات العلوم الطبيعيةأواًل : تخصصات العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم التربوية
*  الصحة العامة  * االنتاج النباتي    *  اللغة العربية وآدابها 

*  تمريض التخدير  * العلوم البيئية   *  التاريخ    
*  تمريض العناية المكثفة  *  الفيزياء   *  ادارة االعمال

*  تمريض الصحة النفسية المجتمعية  * هندسة طرق ومواصالت   *  التخطيط والتنمية السياسية
*  علم النفس االكلينيكي   * هندسة عمارة   *  الجغرافيا

*  الصيدلة السريرية   * هندسة مياه وبيئة   * اصول الدين
*  العلوم الصيدالنية*    هندسة االنشاءات   *  االدارة التربوية

  * العلوم الحياتية   * االرشاد النفسي والتربوي 
  * االنتاج الحيواني    *  أساليب تدريس الرياضيات

  * الكيمياء    *  أساليب تدريس اللغة االنجليزية
  * الحوسبة المتقدمة    *  أساليب تدريس العلوم 

  * الرياضيات   *  ادارة السياسة االقتصادية
  * الرياضيات المحوسبة   *  المناهج وطرق التدريس

*  ادارة مخاطر الكوارث   *  الفقه والتشريع
*  االدارة الهندسية   *  المنازعات الضريبية

*  التغذية وتكنولوجيا الغذاء  *  التربية الرياضية
*  هندسة الطاقة النظيفة وترشيد االستهالك  *  القانون الخاص

*  هندسة التخطيط الحضري واالقليمي*    القانون العام
*  هندسة القوى الكهربائية*    القانون الجنائي

*  هندسة االستدامة في االنتاج*    الملكية الفكرية وادارة واالبداع
*    دراسات المرأة

*    اللغويات التطبيقية والترجمة
*    المحاسبة
*    التمويل

.http://fgs.najah.edu/ar مالحظة: ُيحدد موعد امتحان القبول الحقًا، ويمكن متابعة ذلك على موقع كلية الدراسات العليا

شروط االلتحاق في برامج الدراسات العليا:

أواًل:- برامج الدكتوراه )الكيمياء والفيزياء(:
1. أن يك���ون الطال���ب حاصاًل على درجة الماجس���تير من جامعة النجاح الوطني���ة أو من أي جامعة 

تعترف بها جامعة النجاح الوطنية، وذلك في البرنامج الذي يرغب في االلتحاق به.
2.  أاّل يقل تقدير الطالب في درجة الماجستير عن جيد جدًا أوما يعادله.

3. أن يثبت أنه كان طالبًا منتظمًا في مرحلة دراس���ته لدرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس، وأن 
نسبة مواظبته ال تقل عن )%75( من ساعات الدوام المطلوبة للتخرج.

ثانيًا:- برامج الماجستير:
أن يكون الطالب حاصاًل على درج���ة البكالوريوس من جامعة النجاح الوطنية أو من جامعة . 1

تعترف بها جامعة النجاح الوطنية.
ان يك���ون تخص���ص الطالب في درج���ة البكالوريوس ف���ي موضوع يؤهله للدراس���ة في . 2

التخص���ص الذي يرغب االلتحاق به في برنامج الماجس���تير وفقًا للخطة الدراس���ية لذلك 
التخصص.

للدراسة في برنامجي ماجستير ادارة اعمال وماجستير التخطيط والتنمية السياسية تقبل . 3
طلبات حملة البكالوريوس في التخصصات المختلفة.

للدراس���ة ف���ي برنامج ماجس���تير ادارة السياس���ة االقتصادي���ة، تقبل طلب���ات من حملة . 4
البكالوريوس في التخصصات المختلفة.

للدراسة في برنامج ماجس���تير العلوم البيئية تقبل طلبات حملة البكالوريوس في العلوم، . 5
الزراعة، الطب، الهندسة، الصيدلة، الطب البيطري.

للدراس���ة في برنامج ماجس���تير المنازعات الضريبية تقبل طلب���ات المتقدمين من حملة . 6
البكالوريوس في االقتصاد والعلوم اإلدارية، المحاسبة، العلوم السياسية، القانون .

للدراس���ة في برنامج ماجس���تير الرياضيات المحوس���بة تقبل طلبات حملة البكالوريوس . 7
في الرياضيات، الفيزياء، هندس���ة الكهرباء، هندس���ة الميكانيك، هندسة الحاسوب؛ علم 

الحاسوب.
للدراس���ة في برنامج ماجس���تير الهندس���ة المعمارية تقبل طلبات المتقدمين من حملة . 8

البكالوريوس في الهندسة المعمارية.
للدراسة في برنامج ماجس���تير االنتاج النباتي تقبل طلبات حملة البكالوريوس في االنتاج . 9

النباتي.
 للدراس���ة ف���ي برنامج ماجس���تير اإلدارة التربوية تقب���ل طلبات حمل���ة البكالوريوس في . 10

التخصصات المختلفة.
 للدراس���ة في برنامج ماجس���تير المناهج وطرق التدريس تقبل طلبات حملة البكالوريوس . 11

في التخصصات المختلفة.
 للدراس���ة في برنامج ماجستير أس���اليب تدريس العلوم، تقبل طلبات حملة البكالوريوس . 12

في تخصصات اساليب تدريس العلوم، الفيزياء، الكيمياء، األحياء، التحاليل الطبية، أو أي 
تخصص علمي آخر باستثناء تخصص الرياضيات.

 للدراسة في برنامج ماجستير أساليب تدريس الرياضيات تقبل طلبات حملة البكالوريوس . 13
في تخصصات الرياضيات، أساليب تدريس الرياضيات.

 للدراس���ة في برنامج ماجس���تير أس���اليب تدريس اللغة االنجليزية تقب���ل طلبات حملة . 14
البكالوريوس في تخصصات اللغة االنجليزية وآدابها، أساليب تدريس اللغة االنجليزية.

 للدراس���ة في برنامج ماجستير االرشاد النفس���ي والتربوي تقبل طلبات حملة بكالوريوس . 15
العلوم التربوية بمختلف تخصصاتها، وبكالوريس العلوم االجتماعية.

 للدراس���ة في برنامج ماجس���تير هندس���ة القوى الكهربائية حملة بكالوريوس الهندسة . 16
الكهربائية، هندسة الميكاترونكس، هندسة الطاقة والبيئة، هندسة التحكم.

 للدراس���ة ف���ي برنامج ماجس���تير اللغوي���ات التطبيقي���ة والترجمة تقب���ل طلبات حملة . 17
البكالوريوس في الترجمة واللغة االنجليزية وآدابها .

 للدراس���ة في برنامج ماجستير الصحة العامة تقبل طلبات حملة البكالوريوس في الصحة . 18
العامة ، المهن الطبية، األحياء، التحاليل الطبية والمخبرية، الطب، الصيدلة، الطب البيطري، 

القبالة، التمريض، ادارة المستشفيات.
 للدراس���ة في برنامج ماجستير هندس���ة التخطيط الحضري واإلقليمي تقبل طلبات حملة . 19

البكالوريوس في الهندسة أو الهندسة الزراعية.
 للدراسة في برنامج ماجس���تير هندسة الطاقة النظيفة وترشيد االستهالك تقبل طلبات . 20

حملة البكالوريوس في الهندسة تخصص كهرباء – ميكانيك – صناعي – كيماوي.
 للدراس���ة في برنامج ماجس���تير االنتاج الحيواني تقبل طلبات حمل���ة بكالوريوس االنتاج . 21

الحيواني وصحة الحيوان، الطب البيطري.
قبل طلبات حملة بكالوريوس الهندسة . 22

ُ
 للدراس���ة في برنامج ماجستير االدارة الهندسية ت

في جميع تخصصاتها،  ادارة اعمال، علوم مالية ومصرفية، محاس���بة، تس���ويق، اقتصاد، 
علوم الحاسوب، نظم المعلومات االدارية، نظم المعلومات المحوسبة.

 للدراس���ة في برنامج ماجستير تمريض الصحة النفس���ية المجتمعية تقبل طلبات حملة . 23
البكالوريوس في تخصصات القبالة والتمريض. 

 للدراس���ة في برنامج ماجس���تير التربي���ة الرياضية تقبل طلبات حمل���ة البكالوريوس في . 24
التربية الرياضية. 

 للدراس���ة في برنامج ماجس���تير دراس���ات المرأة تقب���ل طلبات حمل���ة البكالوريوس في . 25
التخصصات المختلفة.

 للدراسة في برنامج ماجس���تير العلوم الصيدالنية تقبل طلبات حملة بكالوريوس صيدلة . 26
و بكالوريس دكتور صيدلة. 

 للدراس���ة في برنامج ماجس���تير المحاس���بة تقبل طلبات حملة بكالوريوس المحاس���بة و . 27
العل���وم المالية والمصرفية، ويطلب من المتقدمين للبرنام���ج من تخصص العلوم المالية 
والمصرفية دراس���ة ما ال  يقل عن 24 ساعة من مس���اقات متخصصة في المحاسبة، وفي 

حالة عدم توفر ذلك يخضع الطالب لمساقات استدراكية ال تزيد عن 9 ساعات معتمدة..
 للدراس���ة ف���ي برنامج ماجس���تير تمري���ض التخدير تقب���ل طلبات حمل���ة البكالوريوس . 28

في التمريض، شرط شهادة الثانوية العامة فرع علمي، وان ال يقل تقدير البكالوريوس عن 
جيد، ولديه خبرة في العمل في اقس���ام العناية المركزة من 1 الى 2 سنة، وحصول الطالب 

على امتحان ILETS او TOFEL كشرط للتخرج.
 للدراسة في برنامج ماجستير هندسة االستدامة في االنتاج حملة بكالوريوس من جامعة . 29

معتمدة في احد تخصصات الهندس���ة – باس���تنثاء الهندس���ة المعمارية - مع النظر في 
امكانية طلب اجتياز مساقات استدراكية لبعض الحاالت تحدد عند القبول.

 للدراس���ة ف���ي برنام���ج ماجس���تير ادارة مخاط���ر الك���وارث حملة بكالوريوس جمي���ع . 30
التخصصات الهندس���ية، العلوم الصحية والطبية )الط���ب والصيدلة والتمريض والصحة 

العامة(، العلوم، االقتصاد وادارة االعمال )تخصصات االقتصاد وادارة االعمال(.
 للدراسة في برنامج ماجستير التغذية وتكنولوجيا الغذاء حملة بكالوريوس علوم التغذي. 31

ة، بيوتوكنولوجي، الكيمياء، الصيدلة، العلوم الحياتية، العلوم الزراعية.
 للدراس���ة في برنامج ماجستير تمريض العناية المكثفة حملة بكالوريوس في التمريض . 32

بدرج���ة جيد فما فوق، ترخيص مزاولة مهنة التمريض، س���نة واحدة من الخبرة على االقل 
بالعمل في اقس���ام العناية المكثفه، نتائج مرضية للمقابلة- تقييم خلفية المرشح ومدى 
مالءمتها لدرجة الماجس���تير في العلوم في برنامج تمريض العناية المكثفه، يتقن اللغة 
اإلنجليزية. وطلب TOFEL أو ILETS * قبل أو بالتوازي مع برنامج الدراس���ة. س���يكون معيارا 

للتخرج، امتحان اللغة اإلنجليزية )IELTS( - عالمة ال تقل عن 6.5.
 للدراس���ة في برنامج ماجس���تير التغذية وتكنولوجيا الغذاء حملة بكالوريوس االقتصاد . 33

والعلوم المالية والمصرفية )تمويل، محاسبة، ادارة اعمال، تسويق، اقتصاد(.

الوثائق المطلوبة :
تعبئة نموذج طلب االلتحاق.. 1
كشف العالمات االصلي أو صورة طبق االصل مصدقة من جامعة التخرج والجهات المعنية . 2

المسؤولة حسب االصول.
المصدق���ة االصلية أو صورة طبق االص���ل مصدقة من جامعة التخ���رج والجهات المعنية . 3

المسؤولة حسب االصول.
شهادة ميالد اصلية أو صورة طبق االصل مصدقة من الجهات المعنية.. 4
كشف عالمات الثانوية العامة اصلي او صورة طبق االصل من الجهات المعنية.. 5
رسالتا توصية من أساتذة أو من مسئولين في العمل الحالي .. 6
صورة شخصية وصورة عن الهوية الشخصية.. 7
ايصال رسوم طللب االلتحاق. . 8

مالحظات : 
الوثائق المقدمة غير مستردة .	 
يمك���ن الحصول على نموذج طلب االلتحاق من عمادة القبول والتس���جيل / الحرم الجامعي 	 

القديم، مقابل رسم تقديم الطلب )50( دينار اردني. 
تعلن أرقام الطلبة المقبولين في الصحف المحلية، وعلى صفحة االعالنات االلكترونية للكلية.	 
للطلبة الذين يحتاجون مساقات استدراكية يكون قبولهم مشروطًا بإنهاء هذه المساقات 	 

في الفص���ل األول من التحاقهم بالبرنامج أو الفصل الثاني كحد أقصى. وباس���تثناء ذلك 
يفقد الطالب مقعده الدراسي.

تسلم الطلبات مرفقة بالوثائق المطلوبة لعمادة القبول والتسجيل / الحرم الجامعي القديم. 

بقلم: وليد بطراوي

ال لحرية التعبير
حرية التعبير س���قفها الس���ماء، وال يمكن الحد ان يح���د منها، مهما 

اختلفت الوس���ائل واالس���اليب بقمعها. وحرية التعبير تكفلها جميع 

القوانين، وحت���ى المجتمعات االكثر قمعًا لحرية التعبير ال تس���تطيع 

كبتها بش���كل مطلق. ولكن الس���ؤال، هل حرية التعبير تعني الس���ب 

والقدح والذم والتش���هير؟ وه���ل حرية التعبير تعني ت���رك الجمهور 

ليش���تم هذا االنس���ان او ذاك على شاش���ات التفاز من خالل الراس���ئل 

القصيرة او على الشاشات االخرى من خالل التعليقات على االخبار؟ وهل 

من اجراء تقوم به وسائل االعالم التي تنتهج طريقة تعبير الناس هذه، 

لتصفية او "فلترة" الرس���ائل والتعليقات؟ وه���ل يعني انه اذا كان من 

يشتم ويشهر هو احد افراد الجمهور، فان وسيلة االعالم غير مسؤولة؟ 

ان كان���ت هذه هي حري���ة التعبير، فال نريدها، النه���ا اواًل مخالفة لكل 

القوانين واالخالقيات االعالمية المهنية. 

يا هيك الشرطة يا بالش  
على ذمة الراوي، انه ش���اهد وكيل احدى الوزارات يصيح باعلى صوته، 

ويتجادل مع ش���رطي كان يق���وم بتحرير مخالفة له الن���ه كان يتحدث 

بهاتفه الخلوي. وكيل الوزارة حاول بشتى السبل ان يهدد الشرطي، وان 

يتحدث الى المس���ؤولين، وان يصرخ باعلى صوته الى درجة ان الشباب 

التموا ح���ول الحدث، ومن بينهم الراوي، وق���د افتضح امر وكيل الوزارة 

هذا، بينما اصر الش���رطي على تحرير المخالفة. بالمناسبة، وكيل الوزارة 

المذك���ور هو نفس وكيل الوزارة التي كنت ارصده يدخل صباح كل يوم 

بعكس الس���ير، الى ان همس في اذنه احد اصدقائه وقال له "البطراوي 

يقصدك انت"!

سرقة ع المكشوف
دخلت مواطن���ة لتصوير هويته���ا في احد مكات���ب الخدمات، صورة 

واح���دة فقط، طلب من قام بالتصوير مبلغ خمس���ة ش���واقل. لم تجادل، 

ودفعت. "س���رقة ع المكش���وف" هو افضل وصف له���ذه الحادثة، التي 

نعود ونقول للمس���ؤولين وهيئات حماية المستهلك، اين انتم؟ وكيف 

يمكن للمتضريين مثل هذه المواطنة تقيدم شكوى ضد هذا المكتب؟ 

وهل هناك سبل للرقابة على االسعار التي يصعب مراقبتها؟ 

ال فقوس وال خيار
هذه المرة، دخلت انا الى مكتب خدمات مضطرًا، فالنماذج الصادرة عن 

وزارة الداخلية لطلبات تجديد جواز السفر او الهوية او اية معاملة اخرى، 

غير متوفرة اال في مكاتب الخدمات. يعني احتكار. المهم ان الكاتب بدأ 

بتعبئة الطلب، والحقيقة انني انا الذي قمت بتعبئته عن طريق الكاتب. 

فه���و الذي ربما لم يتجاوز تعليمه المرحل���ة االعدادية، مع كل االحترام 

له، يق���وم بتعبئة الطلبات للمحامي والطبيب والمعلم وغيرهم. وبالطبع 

في كثير من االحيان، ال يستطيع تعبئة الطلب بالشكل المطلوب، فعلى 

س���بيل المثال، الش���خص الذي س���بقني كان يعمل لدى احدى الجهات 

الدولية، فعندما سأله الموظف عن مكان عمله، وكانت االجابة، لم يفهم 

الكات���ب معناها، ولم يس���تطع كتابتها. اعترف ان هن���اك حاجة لمثل 

هذه المكاتب لمساعدة من هم بحاجة الى المساعدة، ولكن هناك من ال 

يحتاجونها، فلماذا ال تتوفر هذه النماذج الكترونيًا، ولماذا ال تتوفر في 

دوائ���ر االحوال المدنية؟ ولماذا علينا ان ندفع ثمن الطلب الذي يجب ان 

يتوفر مجانًا؟ ام ان الهدف من كل هذا، ان نتثبت ان ال فرق بين الناس، 

يعني "ال فقوس وال خيار"، مع انه كل البلد ماشية "فقوس وخيار"!

لو كنت مسؤوال
الحترمت منصبي، ولكنت اول المطبقين للقانون، ولما فضحت نفس���ي 

ام���ام الناس، ولما تصرفت وكأنني فوق القانون، وانني مهما فعلت فان 

ل���ي حصانة لم يعطني اياها احد، بل وضعتها لنفس���ي معتقدًا ان "ابو 

زيد خالي". 

الشاطر انا
مش عيب انه الواحد يكون ش���اطر، اصال الش���طارة مطلوبة. المشكلة 

انه مش في الدول "الش���اطر" يعني ش���اطر. غير انه الش���طارة في البلد 

غير عن الش���طارة خارج البلد، كمان المعنى. "الشاطر" في بعض البلدان 

معناه "الحرامي"، وفي بلدان ثانية معناه "الولد". وطبعًا لو فكرنا مزبوط 

في الموضوع، بيكون المعنى في الحالتين صحيح. الش���اطر هو مش بس 

اللي بيسرق عيني عينك، يعني الحرامي، هو كمان اللي بيسرق الفرصة، 

يعن���ي مثل م���ا بيقولوا يقتنصها، والش���طارة انك تع���رف تقتنصها. 

والش���طارة في بلدنا كمان مرتبطة بالولدنه، يعني الشخص المولدن او 

اللي بقولوا عنه "حربوق" يعني "مش مخلي ال السمكة وال ذيلها"، وطبعا 

الش���طارة في بلدنا بتعني كيف انك تداوم في الش���غل وما تداوم في 

نف���س الوقت، وكي���ف انك توقف ع الدور وما توق���ف ع الدور في نفس 

الوق���ت. وكيف انك تعزم الواحد على اش���ي وتطلع من العزومة معزوم، 

وكيف انك تتحايل ع القانون، وغيرها من اسرار الشطارة!

للتعليق
wbatrawi@journalist.com

اآلالف يؤدون الصالة في الحرم 
اإلبراهيمي رغم مضايقات االحتالل

الخليل - "وف���ا": رغم عراقيل االحتالل، وحواجزه العس���كرية، وطائراته 

الم���زودة بكاميرات التصوير اإللكترونية، وانتش���ار جن���وده المدججين 

بالس���الح في محيط الحرم االبراهيمي وس���ط مدينة الخليل، أم الحرم في 

 زحفوا 
ّ

الجمعة األولى من ش���هر رمضان، أمس، ما يزيد على 10 آالف مصل

من محافظة الخليل وخارجها.

وعلى بوابات الحرم الخارجية وقف جنود االحتالل في اس���تفزاز لمشاعر 

المصلين، يغلقون االبواب االلكتروني���ة تارة ويفتحونها أخرى لتفتيش 

المصلين الذي���ن اكتظت بهم أروقة وباحات الحرم الداخلية، وس���احاته 

الخارجي���ة التي غص���ت بالمصلين من النس���اء واألطفال والش���يوخ رغم 

إجراءات االحتالل وتنغيصاته المختلفة.

أثناء عبورها ما يس���مى حاجز "أبو الريش" المقام على المدخل الجنوبي 

للبلدة القديمة قالت الحاجة أم عيس���ى أبو قويدر )62 عاما( وهي تس���ير 

برفق���ة زوجها وأحفادها: "ما أجمل الحرم في رمض���ان، الحياة تعود اليه 

كم���ا كانت قبل االحتالل، نحن أهل الحرم ه���ذا البيت بيتنا مرقد االنبياء 

وزوجاتهم، أوالدن���ا وأحفادنا ونحن نحمل أمانة المحافظة عليه وحمايته 

من االحتالل، علينا التوافد عليه لزيارته والصالة فيه طوال ايام العام".

وخالل جلوس���هما برفقة ع���دد من افراد عائالتهما في س���احات الحرم 

الخارجي���ة ق���ال المواطنان جهاد ابو س���ليمة )50 عام���ا( ومحمد مجاهد 

التميمي )48 عاما(: "الحرم ينبض بأهله، اجواء رمضانية غاية في الروعة 

والجمال "علينا نحن كفلس���طينيين ان نحافظ على مقدس���اتنا وان نشد 

الرحال اليها".

وق���ال خطيب ومدير ورئيس س���دنة الحرم االبراهيمي الش���يخ حفظي 

أبو اس���نينة: "أكثر من 10 آالف مواطن أموا الحرم االبراهيمي في الجمعة 

األولى من الش���هر الفضيل، تفتيش االحتالل لجمي���ع المواطنين الذين 

يدخلون منطقة الحرم وإجراءاته وعرقلته المعهودة منذ سنين لم تثني 

اهل الخليل من القدوم الى حرم ابيهم ابراهيم عليه السالم".

وأضاف: "نحن أحق بهذا المس���جد من اليهود وغيرهم.. اوقاف الخليل 

وضعت برنامجا مكثفا للش���هر الفضيل، وارادة الناس منذ بداية رمضان 

قوية وأتمنى أن ال تلين لتصل الرس���الة لالحتالل ان هذا المكان سيبقى 

اسالميا خالصا كما كان عبر التاريخ".

وعّب���ر مدي���ر اوقاف الخليل، اس���ماعيل ابو الحالوة، ع���ن فرحته بجموع 

المصلين الذين زحفوا صوب الحرم االبراهيمي مع س���اعات الصباح قائاًل: 

"الس���احات الخارجي���ة والداخلية والباح���ات جميعها ملئ���ى بالمصلين 

المسلمين، هذا افضل رد على االجراءات االحتاللية وتدنيس المستوطنين 

للح���رم الذين اقاموا ف���ي الفترة االخيرة داخل باحاته وس���احاته حفالت 

صاخبة ال تليق بقدسيته ومكانته الدينية".

وناشد خطيب الجمعة الش���يخ حمدي الزغير، كل من يستطيع الوصول 

إلى الحرم اإلبراهيمي المواظبة على ش���د الرحال إليه من أجل حمايته من 

اعتداءات االحتالل ومس���توطنيه المتزايدة والتي تهدف في مضمونها 

الى ابعاد المسلمين عنه وإفراغه من اهله االصليين.

وفي داللة على التنظيم واالس���تعداد الجيد الس���تقبال المصلين خالل 

رمضان، اصطف العش���رات من متطوعي الهالل االحمر بالقرب من مدخل 

الحرم لمساعدة المواطنين وتقديم كل ما يلزم لمساعدتهم وإرشادهم.

وقال منسق متطوعي الهالل االحمر جودت المحتسب: "لدينا عدة فرق 

يبلغ عدد العاملين فيها نحو 130 فردا، انتش���روا مقسمين في مجموعات 

لإلس���عاف ولتنظيم دخول المواطنين الى الحرم والخروج منه وللمساندة 

في فرش الس���احات الخارجية، ومس���اعدة كبار الس���ن وذوي االحتياجات 

الخاصة، باإلضافة الى وجود عدد من س���يارات االسعاف في محيط البلدة 

القديمة والحرم للتعامل مع اي حدث طارئ على الفور".

وعق���ب تخطي���ه حاجز االحتالل العس���كري "اب���و الريش" ق���ال رئيس 

بلدية الخليل تيس���ير ابو اس���نينة: "التواجد في البلدة القديمة والحرم 

اإلبراهيمي هو أفضل سبيل لمنع إجراءات واعتداءات االحتالل المتواصلة 

عليهم���ا، لذلك على اهالي الخلي���ل اوال ومحافظاتنا الفلس���طينية ثانيا 

والعالم االس���المي ثالثا التوافد  بكثافة على الحرم لزيارته والصالة فيه 

"الحرم روح الخليل والبلدة القديمة قلب المحافظة".

وأض���اف: "نحن في بلدية الخليل جاهزون مع ش���ركائنا من مؤسس���ات 

البلد، لتقديم كل ما يحتاجه الحرم من إعمار ومتطلبات وفق ما نس���تطيع 

لحمايته من التهويد".

وفاة مواطن بحادث
سير غرب بيت لحم

بيت لحم - "وفا": توفي، مساء أمس، مواطن وأصيبت مواطنة وطفل في حادث 
سير، وقع غرب مدينة بيت لحم.

وقالت جمعية الهالل األحمر: إن طواقمها تعاملت مع حادث سير وقع بالقرب 
من مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر وأرطاس، 
غ���رب بيت لحم، حيث توفي مواطن، وأصيبت مواطنة وطفل، وجرى نقلهما إلى 

مستشفى "هداسا عين كارم".
وأش���ارت "الهالل األحمر" إلى أنه���ا نقلت جثمان المواطن إلى مستش���فى 

الحسين في مدينة بيت جاال.

"القدس المفتوحة" تشارك في 
تركيا بمؤتمر دولي للبحوث

رام الل���ه - "األيام": ش���اركت جامعة القدس المفتوحة ف���ي المؤتمر الدولي 
للبحوث في التعليم والعلوم )ICRES(، الذي عقد مؤخرا بمدينة كش اداس���ي 

التركية.
وقال���ت "الق���دس المفتوحة"، في بي���ان لها، أمس، إن اله���دف من المؤتمر 
جم���ع الباحثين وطلب���ة الدراس���ات العليا واإلداريي���ن من مختل���ف البلدان، 
ومناقش���ة القضاي���ا النظرية والعملية ف���ي جميع مج���االت التعليم والعلوم 
)التعلم اإللكتروني، والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، العلوم 
التطبيقية والهندس���ة، والرجل اآللي، وعلم الحاس���وب، الفيزي���اء والكيمياء 
والجغرافي���ا، وعلم األحي���اء، وعلوم الحياة، والجيولوجيا، وعل���م الحيوان، وعلم 
النب���ات وعلم البيئة، وعلم اآلث���ار، والفيزياء الفلكية، وغيره���ا(، وبالتالي فإن 
)ICRES( ه���و مؤتمر متعدد التخصص���ات يغطي أكبر مجموع���ة متنوعة من 

المواضيع ذات الصلة بالتعليم والعلوم. 
وأش���ارت إلى أن الباحث في الجامعة د. يوس���ف أبو زر شارك في بحث عرض 
فيه نموذجًا عمليًا لتقييم المش���اريع باستخدام التنقيب في النصوص، فيما 

شارك شادي ذياب في بحث آخر.
وبينت أن المؤتمر حظي بمشاركة واسعة من بعض الدول العربية ومن الدول 
األجنبية والجامعات والمؤسس���ات التركية، "حيث يعتبر هذا المؤتمر ملتقى 
عالميًا كبيرًا، يتيح فرصة للتواصل وتب���ادل الخبرات بين الباحثين، وللتعرف 

على آخر ما توصل إليه الباحثون في مختلف مجاالت التعليم والعلوم".

توقيف 191 مطلوبًا على معبر 
الكرامة الشهر الماضي

أريح���ا - "األيام": تنقل أكث���ر من 140 ألف مواطن ومواطن���ة وزائر، عبر معبر 
الكرامة الحدودي في أريحا، خالل ش���هر أيار الماضي، فيما أوقفت الشرطة 191 

مطلوبًا جنائيًا.
وذك���ر بي���ان إلدارة العالق���ات العامة واإلعالم في الش���رطة، أم���س، أن عدد 
المغادرين عبر معبر الكرامة، خالل الش���هر الماضي، بلغ 68387 شخصًا، فيما 

بلغ عدد القادمين 70983 شخصًا، وأن حركة المسافرين كانت نشطة.
وأشار البيان إلى أن شرطة المعبر قبضت خالل الفترة نفسها على 191 مطلوبًا 
جنائيًا وممنوعًا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب 
وصولهم أثن���اء دخولهم لألراضي الفلس���طينية، مبينًا أنه���م مطلوبون في 

قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختالف تقسيماتها.
وأوض���ح البيان أن األجه���زة األمنية والمدني���ة في اإلدارة العام���ة للمعابر 
والحدود قّدمت العديد من التس���هيالت والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم 
التنس���يق ل� 46 حالة مرضية للس���فر بين جانبي المعبر في سيارات اإلسعاف 
الفلسطينية، فيما أعاد الجانب اإلس���رائيلي خالل الفترة ذاتها 109 مواطنين 

بذرائع أمنية.

أريحا: إفطار جماعي وأمسية 
رمضانية لـ 200 طفل يتيم 

أريحا - "األيام": نظمت الشرطة في محافظة أريحا واألغوار، بالشراكة مع هيئة 
أهل الخير المقدس���ية، مس���اء أول من أمس، إفطارًا جماعيًا وأمسية رمضانية 
ألكثر من 200 يتيم من أريحا وعائالتهم، وذلك في مقر جمعية رعاية األيتام 

والمحتاجين بأريحا.
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة، أنه حضر األمس���ية 
نيابة عن مدير ش���رطة المحافظة العقيد ف���واز طالب، المقدم فواز عمور نائب 
مدير فرع العمليات في ش���رطة أريحا، ورئي���س الجمعية حرب عفاني ومديرو 

اإلدارات واألقسام، وعدد من أعضاء هيئة أهل الخير المقدسية.
وأش���ار البيان إلى أن هذه األنش���طة تأتي في إطار عمل الش���رطة في خدمة 
المجتمع المحلي، كجزء ال يتجزأ من الش���راكة المجتمعية، ومش���اركتهم في 
المناسبات الوطنية والدينية لتعزيز وتوثيق الروابط بينهم في سبيل تعزيز 

األمن واالستقرار.
وأثنى عفاني على جهود الش���رطة وهيئة أهل الخير، مش���يدًا بدور الشرطة 
في توفير األمن واألم���ان للمواطنين، وتطبيق القانون وتقديم كافة الخدمات 
المميزة للمواطنين، إضافة إلى األنش���طة الس���نوية المش���تركة مع الجمعية 
والمراكز التابعة لها، مؤكدًا ضرورة رعاية األيتام واالهتمام بهم للحفاظ على 

تماسك األسرة والمجتمع.

بيت لحم: ضبط زفتة سائلة 
مهّربة من إسرائيل

بيت لحم - "األيام": ضبطت طواقم الضابطة الجمركية في محافظة بيت لحم، 
أم���س، صهريجًا محماًل بزفتة س���ائلة أثناء عملية تهريبها من إس���رائيل، وال 

تحمل أي أوراق رسمية أو قانونية.
وأشار بيان للضابطة الجمركية، إلى أن عملية الضبط تمت بعد عملية مراقبة 
ومتابع���ة ومطاردة إلحدى صهاريج التهريب، حي���ث تم ضبطه وإلقاء القبض 

عليه وهو يحمل 25 طنًا من الزفتة السائلة، مهربة من إسرائيل.


