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عبد السالم العابدمن بيدر الحياة

 مســـاء....!
  أجلس في حقلي، وقد غابت الشمس وراء األفق البعيد...

نسائم لطيفة منعشة بدأت تسري من جهة الغرب، حاملة 
معهــا بعض رطوبة مــن بحر حيفا القريب. الجســم بدأ 
بتخلــص من حرارته، والعرق يجف شــيئا فشــيئا...فيما 

مشت برودة منعشة في األوصال المكدودة... 
 المســاء يقتــرب، والعتمة بــدأت تقتحم المــكان الجميل. 
أرسلُ ناظري إلى الجهات األربع، فأجد أنّ االستعدادات قد 
أصبحت جاهزة لمقاومة جحافــل العتمة الغازية...األنوار 
تســطع من كل مكان..من جنين، وضواحيها وقراها التي 
أصبحت متواصلة مع بعضها..من مدينة ناصرة اليسوع..

عيســى المســيح عليه الســالم..من القرى الصامدة على 
شــاطئ مرج ابن عامر الوســيع..من القرى المعلقة على 
جبال الجليل األشــم. يــا إلهي، ما أجمل هــذه البالد!! وما 
أعظم قدســيتها!!. سيدنا المسيح مر من هنا، انطلق من 
الناصرة عبر هذا المرج الواسع، وانطلق نحو جنوب البالد.

 عن مدينته الجميلة، قال أديبنا المرحوم محمد عبد الخالق: 
إن للناصرة رائحة ال تموت»، وكتب تحت هذا العنوان سيرة 
ذاتية رائعة عن حياته في مدينته وخروجه الدامي الحزين 

منها.
هــا هي الناصــرة عامــرة ببيوتهــا ومواطنيهــا الذين لم 
يغادروها..بــل ظلوا مقيميــن فيها..صامدين في أرضهم 

وديارهم التي عشقوها. 
 أرى الناصــرة أمامي مضيئة..متراميــة األطراف، تحرس 
 الجبال والسهول، واألشجار..واألحالم، فتعتريني مويجات
من الفــرح والحبور، وأتذكــر ابن هذه المدينــة العزيزة..
شــاعرنا المرحــوم توفيق زيــاد الذي ظل صامــدا فيها..

يقاوم مع شعبه..يتحدى..ويتغنى بنضاله..وجمال وطنه. 
أتذكر قصيدته:

 أنا من هذه المدينة، من حواريها الحزينة// من شــرايين 
بيوت الفقــر// من قلب الثنيات الحصينــة// عبق التاريخ 
والنخوة منها والكرامة// واســمها شــامةُ عز وشــهامة// 
هــي أمــي.. هي أبــي.. مهدي ولحــدي //بيتــي الدافئ // 
شمســي... قمري... // وطني األصغــر... وطني األغلى... 

وعنوان التحدي...
 وتحضرني قصيدته الممتعة التي يقول في بعض أبياتها:

 ودارت يد الســجان بالمفتاح....تغلق كل بــاب....إال بقايا 
كوة....مــن خلفهــا تبــدو الروابي....ويلوح وجــه الكرمل 
المخضوب...برقــع بالضباب....الفجر فــوق جبينه المعتز 

كالعاج المذاب...

 «القدس المفتوحة» تحتفل بتخريج الفوج الرابع من الدبلومات المهنية المتخصصة
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- احتفل مركز التعليم المســتمر وخدمة 
المجتمــع بجامعة القدس المفتوحة، أمــس، بتخريج الفوج الرابع 
من الدبلومات المهنية المتخصصة، وذلك في مدينة رام اهللا، تحت 

رعاية م. عدنان سمارة رئيس مجلس األمناء.
وافتتح االحتفال بدخول الخريجين، ثم آيات عطرة تالها م. فراس 
محمــود توعلي، والوقوف دقيقة صمت وتالوة الفاتحة على أرواح 

الشهداء، وكان تولى العرافة م. محمد الفحل.
وحضــر االحتفال وزير التربية والتعليــم العالي د. صبري صيدم، 
ورئيــس ديــوان الموظفين العــام معالي الوزير موســى أبو زيد، 
ورئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة م. عدنان ســمارة، 
ورئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، ووكيل وزارة 
العمل أ. ســامر ســالمة، ومدير مركــز التعليم المســتمر وخدمة 
المجتمــع أ. محمــود حوامــدة، ونواب رئيس الجامعة ومســاعدوه، 

ومديرو الفروع، وعمداء الكليات، ومديرو المراكز والدوائر.
وقــال صيدم، إن مشــاركته في االحتفــال تأتي إلكبــار االهتمام 
بالتعليم المهني في فلسطين، مشيراً إلى أن «القدس المفتوحة» 
جامعة معطاءة تخرج آالف الطالب، وتابع: «حرصت على أن أشارك 
باالحتفال إكراماً لقطاع التعليم المهني الذي أعتقد أنه قطاع ظلم 

كثيراً».
وأكد أن الوزارة مســتعدة لمساعدة جامعة القدس المفتوحة على 
إطالق برامج التعليم المهني، فالمستقبل لهذا القطاع، وبه تنهض 
التنمية في فلســطين، يقول: «مستقبلنا يكمن في أبنائنا وبناتنا 
وتاريخنــا، فهــم أعمدة البناء والنهوض بمســيرة نضال مشــرف، 
وعلينا أن ننطلق من أجل التخلص من االرتهان ألجندات المانحين.

وقــال أبو زيد، إن االحتفال اليوم بتخريج طلبة الدبلومات المهنية 
يؤشــر إلى فهم أعمق للدولة ومؤسســات التعليم العالي، ليكون 
للتعليــم المهني والتقني دور في تحقيق التنمية المســتدامة في 
بلدنا فلسطين، وقد آن األوان للتكامل والتعاون والتخطيط السليم 

لوضع هذا النوع من التعليم على ســلم أولويات الدولة والحكومة 
وكل مؤسسات المجتمع الفلسطيني العام والخاص.

 وأوضح أننا بحاجة إلى شراكة بين وزارات العمل والتعليم العالي 
والجامعات لتحديد رؤية واضحة ومستقبلية لهذا التعليم الذي يحتاج 
إلى تحليل علمي منهجي قائم على منهج تشاركي فعال بين الجهات 
ذات العالقة، حتى يكون تخطيطنا شامالً وواضحاً وتكون مخرجاته 

قادرة على أن تحدث فرقاً ملموساً في مجال احتياجات السوق.
وقــال: «إن جامعة القدس المفتوحة تقــدم إضافات نوعية قادرة 
علــى إحداث تطور وتنمية تلبي احتياجات الســوق الفلســطينية، 
فنحن بحاجة إلى زيادة نسبة التعليم التقني والمهني إلى (25%) 
خالل السنوات العشر المقبلة، ولدينا توجه واضح لتبني هذا النهج 

من أجل تعزيز التعاون المهني والتقني».
وقال سمارة، إنه سعيد بتخريج هذه الكوكبة من الدبلومات المهنية 
التقنيــة من جامعة القدس المفتوحــة، معرباً عن أمله بأن يزداد 
عدد الطلبة الخريجين في هذا المجال. وتابع: «كلنا فخر في جامعة 
القدس المفتوحة بأننا نسير نحو تعزيز التعليم المهني والتقني، 
وسعداء باالحتفال بخريجي جامعة تنتشر في مختلف أرجاء الوطن 
وتبذل جهوداً جبارة في التعليم المهني والتقني والتعليم العالي».

وقــال عمرو: «إن القدس المفتوحة كانــت حلماً لقادة عظام وقد 
تحقق، وســخرت جميع وسائط التعليم اإللكتروني لطلبتها، ولم 
تنــس أن لهــا أهدافاً أخرى من بينها البحث العلمي، الذي رصد له 
مجلس األمناء ميزانيات كبيرة، فأطلقت الجامعة عدداً من مراكز 
البحــوث ونجــح آخرها فــي التجربــة الزراعية الخاصــة بالتغذية 

الحيوانية إلنتاج بقل جديد للحيوانات سجل ابتكاراً للجامعة».
وأضاف إن الجامعة ســارت في مجال خدمة المجتمع الفلســطيني 
بإطالق المشــاريع المختلفة عبر مركز التعليم المســتمر وخدمة 
المجتمــع، وتابع: «ها نحن اليوم نرى نتيجــة عمل الجامعة الجاد 
في خدمة مجتمعنا الفلسطيني، فالجامعة حققت إنجازات وطنية 

مهمــة في مختلف المياديــن، ما أهلها لتدخــل معترك التنافس 
الدولــي واإلقليمــي وتحصل على عدد من الجوائــز، كذلك نراها 
تخــرج الطلبة المميزين ليرتفع اســمها عاليــاً وتكون في مصاف 

الجامعات الكبرى».
وقال أ. د. عمرو: «نخرج اليوم هذه الكوكبة الطيبة التي نبارك لها 
ولذويهــا، فالجامعة تولى قطاع التدريب اهتماماً بالغاً في مختلف 
التخصصــات ومختلــف الحقول»، داعيــاً إلى أن تتوســع الجامعة 
بالتدريب المهني والتعليم العام التطبيقي في فروعها المختلفة 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، استناداً إلى قطاع المهن 
التطبيقيــة الخاصة، الفتقار المجتمع لقطــاع المهن والتطبيقات 
الذي تراجع إلى حد كبير وأصبح مؤرقاً على المستويين األكاديمي 

السياسي.
 مــن جانبه، قال حوامدة: «نشــارككم اليوم بتخريــج (60) طالباً 
وطالبــة تــزودوا بالمهارات الفنية الالزمة للقيــام بمهام عملهم، 
ليســهموا في إنتاجيــة العمل في مجتمعهــم. وإن مركز التعليم 
المســتمر وخدمــة المجتمــع، وبتوجيهــات من رئيــس الجامعة أ. 
د. يونــس عمــرو ومباركة نوابــه، يعمل ليكــون لجامعة القدس 
المفتوحة دور ريادي في خدمة المجتمع الفلسطيني، فإلى جانب 
الــدورات التــي يعقدها المركــز ثمة تنفيذ للعديد من المشــاريع 
الرياديــة بالتعاون مع الزمالء في مراكز الجامعة وكلياتها، فخالل 
هذا الشهر حصل المركز على مشروعين، األول من منظمة األمم 
المتحــدة للثقافــة والتربية والعلــوم، لتعزيز اســتخدام المصادر 
التعلمية المفتوحة، والثاني بالشراكة مع برنامج (إيراسيموس +) 
الستخدام الواقع االفتراضي كأداة تعلمية مبتكرة، وسيكون لهذا 
المشروع بصمة واضحة في تطوير أدوات التعلم اإللكتروني في 
الجامعات. ثم قدم حوامدة شكره لهيئة األعمال الخيرية لمساهمتها 
ودعمها في هذا الحفل، كذلك لكل من أسهم في إنجاح هذا الحفل 
من داخل الجامعة. من جانبه، قال الطالب كمال طقاطقة في كملة 

خريجــي الفوج الرابع من الدبلومات المهنيــة: «إن لحظة التخرج 
لحظة حاســمة في حياة اإلنسان، فقد أصبحنا مؤهلين لالنخراط 
في سوق العمل ورفع مستوى قدراتنا اإلدارية والفنية في أماكن 

عملنا، وقد آن أوان العطاء لفلسطين العزيزة وأهلها األوفياء».
فيما يلي أســماء الخريجين من الديبلومــات المهنية المتخصصة 

على النحو اآلتي:
خريجو دبلوم السكرتاريا الحديثة وإدارة المكاتب

آيــة عزات محمود، أبــرار محمد عبد العزيــز، أحمد محمد مرعي، 
أســيل رفعت محمود، أسيل ســامح ابو الحيات، أفنان وليد كميل، 
إيمان بســام صالح، إسالم ماهر عزام، جميلة ثابت ارشيد، حنين 
رمزي طحاينة، حنين زهير عبيد، حنين سامر جرار، حنين مطيع 
اوشاحي، حصار سعيد هصيص، دانا سعيد بدوي، رغدة محمد أبو 
نعيم، رغد خالد توفيق، روان حســن كميل، رهام رشدي قاللوة، 
سارة أحمد اوشاحي، سوزان فواز جالد، عائشة ماهر أحمد، عنود 
بالل زكارنة، غيداء محمد صادق صبيحات، فتحية نضال حمدان، 
فريال هاني السوقي، كوثر عدنان أبو الرب، ميس محمد حسني 

معالي، ميرنا سامي سعيد. 
 خريجو دبلوم المهارات اإلدارية

أســماء كامــل أبو غنــام، دالل محمــد نواهضة، شــمس فضيل 
مشــارقة، صابرين ماهر عزام، فوزية مســعود ســمودي، كمال 
حســن ذيب، محمد عبد الحليم حمارشــة، مرام بشار حماد، مالك 
عطــا مجدوبة، نيفين لطفي ابو الوفا، هالة هاني ماليشــة، آية 
محمد حمامرة، إخالص محمد ســليمان، إســالم سعد، دعاء خالد 
ســليم، ديانــا توفيق أبو قويدر، رزان ناصــر عوض، رهف جمال 
سالم، محمد زياد عساف، مليحة علي طقاطقة، ميسون إبارهيم 
أبو محميد، هيفاء ماجد الشــوبكي، وعد حســن شقيرات، تهاني 
مصطفي زغب، رجاء ياســر حوامدة، رهام ســامي عواد، فاطمة 

صالح البيطار، كمال إبراهيم طقاطقة، محمد محمود دقة.

 «المقاصد» يتسلم جهازا محموال للتنفس الصناعي

 سفير فنزويال ينقل شكر بالده للقيادة والشعب الفلسطيني
رام اهللا- الحياة الجديدة- نقل سفير جمهورية 
فنزويال البوليفارية لدى دولة فلسطين ماهر 
طــه، شــكر وتقدير بــالده لســيادة الرئيس 
محمود عباس، ولوزارتي الصحة والخارجية، 
وعموم الشــعب الفلسطيني، على ما قدموه 

من منحة طبية عاجلة لفنزويال.
جــاء ذلك خالل اســتقبال وزيــر الصحة جواد 
عواد، أمس االثنين، للســفير الفنزويلي في 

مقر الوزارة بمدينة رام اهللا.
وعبــر ســفير فنزويــال عــن عميــق الشــكر 
واالمتنــان لدولة فلســطين الصديقة وعلى 
رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، لموقفها 
الوفــي والنبيل الذي يعبر عن عمق العالقات 

الصديقة التي تربط البلدين.

كمــا عبــر عــن شــكر بــالده لــوزارة الصحة 
وطواقمها على ما قدمته من مســاعدة طبية 
عاجلة، مشددا على تعزيز التعاون الطبي بين 
الجانبيــن وتبادل الخبــرات الطبية، مؤكدا أن 
بالده على أتم االستعداد لتقديم منح للطلبة 
الفلســطينيين لدراســة الطب في الجامعات 

الفنزويلية.
مــن جانبه، قــال الوزير عــواد «إن ما قدمته 
فلســطين من معونة طبية جــاء كهدية من 
الفنزويلــي  الفلســطيني للشــعب  الشــعب 
الصديق، وهو تعبير عن رد الجميل لألصدقاء 
في فنزويال على مواقفهم الشجاعة في دعم 
ومســاندة القضيــة الفلســطينية، في كافة 

المحافل الدولية».

القدس المحتلــة- الحياة الجديدة- تبرعت 
إدارة شركة فلسطين للتأمين بجهاز محمول 
للتنفــس الصناعي، لصالح قســم إنعاش 
القلــب المكثف فــي مستشــفى المقاصد، 
وجــاء ذلك خــالل زيــارة قام بهــا وفد من 
الشركة، أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس 
اإلدارة محمد أبو عوض، والمدير العام بدر 
فطافطة، إلى جانب محافظ فلســطين في 
البنك اإلســالمي للتنمية ورئيس المجلس 
االقتصــادي الفلســطيني للتنمية واإلعمار 

(بكدار) محمد اشتية.
وأعــرب أبــو عــوض خــالل الزيــارة عــن 
استعداد الشركة لتقديم المزيد من الدعم 

للمستشفى؛ من أجل تعزيز صموده وتغطية 
احتياجاته الملحة.

كما أكد اشــتيه رصد الحكومة الفلسطينية 
ميزانيــة فوريــة من أجــل تنفيذ مشــاريع 
مختلفة في مدينة القدس ال سيما في القطاع 
الصحي، مشدداً على أن مستشفى المقاصد 
رمز وطني كونه أكبر مؤسسة مشغلة في 
المدينة؛ إذ يستوعب أكثر من 900 موظف. 
ووضع مدير عام المستشفى رفيق الحسيني 
الضيوف في صورة االنتهاكات التي يتعرض 
لها المستشــفى؛ من اقتحامات متكررة  من 
جيش االحتــالل، وتأثير ذلك على المرضى 

والعاملين.  

 ركاد سالم يؤكد ضرورة عقد المجلس الوطني
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- اكــد األمين العــام لجبهة التحرير 
العربية ركاد سالم «أبو محمود» ضرورة عقد المجلس الوطني 
الفلسطيني. وقال لدينا مجلس وطني شرعي تتمثل به كافة 
فئات شــعبنا الفلســطيني وفصائله المختلفــة، منوها لوجود 
حرص شديد على ان تشارك كافة الفصائل في دورته القادمة 

المنوي عقدها قبل منتصف الشهر القادم.
وأضــاف ان  دعوات عقــد المجلس الوطني قــد وزعت بتاريخ 
2015/5/8، وفيها دعوة لعقد المجلس الوطني الفلســطيني 
بتاريــخ 14-2015/9/15 في قاعة المؤتمرات بمقر الرئاســة 
فــي رام اهللا، موضحا انه ولحرص القيادة الفلســطينية على 
مشاركة كافة أطياف شعبنا وفصائله وإعطاء فرصة لمزيد من 
المشــاورات والحوار، فقد تم التأجيل وحتى اآلن رغم اللقاءات 
المتكررة واجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت بداية الســنة 
الحالية الخ. واشار الى اهمية انعقاد الجمعية العمومية منتصف 
الشــهر القادم، ومن الضرورة أن يكون الرئيس مزوداً بموقف 
إجماع وطني يعطي دفعاً للقضية الفلســطينية، التي شهدت 
العديد من القرارات الدولية المؤيدة لحق شعبنا، ابتداء من قرار 
رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في األمم المتحدة الى مستوى 
دولة وانتهاء باعتبار الحرم اإلبراهيمي في الخليل وقفاً إسالميا 
خالصاً ال عالقة به لليهود، مطالبا بضرورة تجديد الشــرعيات 
الفلسطينية بإعادة تشكيل المجلس الوطني والمركزي وتجديد 

اللجنة التنفيذية لمواجهة االستحقاقات القادمة.

 مذكرة احتجاج على اغالق اقسام في مستشفى الوكالة بقلقيلية 

«األونروا» ترفض االتهامات الموجهة اليها حول تعليق بعض الخدمات
القدس المحتلة- الحياة الجديدة- قالت وكالة غوث وتشــغيل 
الالجئين الفلســطينيين «األونروا» في بيان إنها تاسف للجوء 
بعض الجماعات والمؤسسات إلى االعتداءات الشخصية وإطالق 
االتهامات التي أســاس لهــا من الصحة تعبيرا عن معارضتهم 
لقــرار الوكالــة بتعليــق العمل ببعــض الخدمــات الطبية في 
مستشفى قلقيلية إلى أن تنتهي الوكالة من تحقيقها في وفاة 
مريض وما يتصل بذلك من تقييم لعمليات المستشفى وأدائه.

 وقالــت الوكالــة: «إن قرار التوقف عن اســتقبال مرضى جدد 
لبعض األمراض في مستشفى قلقيلية هو قرار خاص بالوكالة 
واالعتداءات الشــخصية على مدير عمليات الوكالة في الضفة 

والموظفين اآلخرين ليست مقبولة على اإلطالق».
وأضافت: «إن سبل وصول الجئي فلسطين المستمرة لخدمات 
األونــروا واســتمرارية تلــك الخدمات إلى جانب أمن وســالمة 
الموظفيــن تعد أمورا بالغة األهميــة. وننظر ببالغ القلق إلى 
اإلشارة غير المسؤولة لعبارة «اإلبادة الجماعية» التي أطلقت 

في وصف اإلجراءات التي تم اتخاذها من أجل تحسين وتعزيز 
الخدمات المقدمة لالجئين».

وكان وفــد شــخصيات ووجهاء محافظة قلقيلية ســلم أمس، 
المحافظ رافع رواجبة، مذكرة احتجاج، على قرار وكالة االونروا، 
تجميــد العمل في بعض اقســام المستشــفى التابــع لها في 
المدينة. جاء ذلك خالل زيارة قام بها الوفد الى مقر المحافظة، 
تســلم رواجبة خاللها رســالتين إحداها موجهــة إلى الرئيس 

محمود عباس، وأُخرى إلى رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا.
وفــي ســياقٍ  منفصــل زار رواجبــة الطفل الجريــح محمود 
القدومي، في مستشفى درويش نزال، مستنكراً اعتداء جيش 

االحتالل على األطفال والمواطنين.
يذكر أن الطفل القدومي من بلدة جيوس، استهدفه االحتالل 
بعيارات نارية في الساقين قبل اعتقاله، وتم اإلفراج عنه أمس 
األول، ونقــل لمستشــفى نزال بعد إصابتــه بجرثومة نتيجة 

اإلهمال الطبي خالل فترة اعتقاله.   

 «الوقائي» يغلق محطة وقود في رام اهللا ويضبط مخدرات في نابلس
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أغلق جهاز األمن الوقائي، مســاء 
أمــس، محطــة وقود في محافظــة رام اهللا والبيــرة، وضبط 

مخدرات داخل منزل في محافظة نابلس.
وذكر بيان صادر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم في الجهاز، 
أنه بعد أخذ عينات وقود من إحدى المحطات في محافظة رام 
اهللا والبيرة، فقد ثبت الغش والخداع بحيث خلطت المحروقات 
المباعة بمواد خارجة عن المقاييس والمواصفات الفلسطينية، 
وعليــه توجهت قــوة من األمــن الوقائي وهيئــة البترول إلى 
المحطــة، بنــاء علــى قرار مــن النيابــة العامة، وتــم إغالقها 
بمقتضى القانون. وأوضح الناطق الرسمي باسم جهاز األمن 

الوقائــي العميــد عكرمة ثابــت أن التحقيق مســتمر لمعرفة 
مصدر وآلية الخلط، مؤكدا أنه سيتم اعتقال كل من تورط في 
الموضوع. وفي نابلس، تمكن جهاز األمن الوقائي، بالتنسيق 
مع النيابة العامة وشرطة مكافحة المخدرات، من ضبط كمية 
مــن المواد المخدرة المعدة لالتجار تقدر بـ39 كيســا من نوع 

«النايس»، في أحد المنازل بمخيم عسكر القديم.
وأوضح العميد ثابت أن عملية الضبط تمت بناء على معلومات 
استخبارية، مشيرا إلى أن المضبوطات سلمت إلى إدارة مكافحة 
المخــدرات وفقا لألصــول القانونية المتبعــة التخاذ القانوني 

بحق المتهمين.

 أوقفت مركبة بحمولة زائدة وتوقف اعمال تجريف بموقع أثري
الشرطة تقبض على 

شخصين بتهمة سرقة في الخليل
الخليــل- الحياة الجديدة- ألقت الشــرطة أمس القبض على 
شــخصين بعد قيامهما بسرقة ونشــل 6 أجهزة خلوية حديثة 

من المواطنين بمدينة الخليل.
وأوضــح بيان للشــرطة «بأنه وبناء على عدة شــكاوى تلقتها 
الشــرطة من قبــل مواطنين تتعلق جميعهــا بقيام مجهولين 
بســرقة ونشــل اجهزتهم الخلوية أثناء تسوقهم في منطقة 
وسط البلد بمدينة الخليل, على الفور باشرت شرطة المباحث 
العامة إجراءات البحث والتحري لكشــف مالبسات هذه الجرائم 

ومعرفة الفاعلين».
واكد البيان ضبط جميع األجهزة المسروقة بحوزة المشتبه بهما 
وتوقيفهما لمدة 24 ســاعة وإحالتهما للنيابة العامة الستكمال 

اإلجراءات القانونية بحقهما حسب األصول.
كمــا ضبطــت الشــرطة مركبة نقل عــام من نــوع «فولكس 

كارفيل» بحمولة زائدة اثناء قدومها الى مدينة جنين.
وقامت الشرطة بضبط المركبة المخالفة بحمولة زائدة بلغت 
خمســة ركاب كون الحمولة القانونية المسموح بها للمركبة 7 
ركاب مع السائق وكانت المركبة اثناء ضبطها بداخلها 12 راكبا.

والقت الشــرطة القبض على شــخص لقيامــه بتجريف موقع 
البركة االثري بمدينة يطا جنوب الخليل.

وأوضحت الشــرطة «بأنه وبناء على معلومات وردت لشــرطة 
الســياحة واالثار مفادها قيام شــخص بتجريــف موقع البركة 
االثري بيطا, على الفور تحركت دورية الشرطة للمكان لتفقد 
الموقع االثري, وحين وصولهم شوهد شخصا يقود (جرافة) في 

الموقع المذكور, وتم القبض عليه وعلى االلية».
وافاد بسماع أقواله بقيامه بتجريف المعلم بغرض االستفادة 
من األرض المقام عليها, وتم توقيفه لمدة 24 ساعة الستكمال 

االجراءات القانونية الالزمة. 


