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"القدس المفتوحة" تناقش مع وفد 
ألماني التعاون في مجال األبحاث

أريحا - "األيام": أطلعت جامعة القدس المفتوحة، أمس، 
وفدًا من الباحثين األلمان من مركز )يولش( لألبحاث، على 
مرك���ز البحوث الزراعية التاب���ع للجامعة في مدينة أريحا، 
وبحثت معه سبل التعاون بين الفلسطينيين واأللمان في 
هذا المجال، ويأتي اللقاء الحقًا للورشة التي نظمها جسر 

العلوم الفلسطيني األلماني في جامعة بيت لحم.
وكان ف���ي اس���تقبال نائُب رئي���س الجامعة للش���ؤون 
األكاديمية س���مير النجدي، ومس���اعد رئي���س الجامعة 
لش���ؤون التكنولوجيا واإلنتاج، ومدير مرك���ز تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت إس���ام عم���رو، ومدير فرع القدس 
المفتوح���ة بأريحا راتب أبو رحم���ة، وعميد البحث العلمي 
في الجامعة حس���ني عوض، وعميد كلية العلوم الزراعية 
في "القدس المفتوحة"، مدير مركز البحوث الزراعية معن 

شقوارة.
وأشار النجدي إلى أن "القدس المفتوحة" التي تعّد أكبر 
جامعة فلسطينية من حيث عدد الطلبة واالنتشار، تسعى 
من خال هذه التعاون���ات إلى تحقيق أكبر فائدة ممكنة 
للمجتم���ع بمختل���ف المج���االت خاصة المج���ال الزراعي، 
انطاق���ا من مب���دأ المس���ؤولية المجتمعي���ة التي توليه 

الجامعة أهمية كبرى.
وعّرف النجدي بالنظام التعليمي التي تنتهجه الجامعة 
ا أن هذا النظ���ام يواكب أحدث 

ً
)التعليم المدم���ج(، مبين

النظري���ات التعليمية في العالم، وتحدث عن الوس���ائل 
التعليمية المبتكرة فيها، وقال: إن مجلس أمناء الجامعة 
ممثًا برئيس���ه عدنان سمارة يولي البحث العلمي أهمية 
كبيرة، العتباره أهم المؤش���رات عل���ى تطور المجتمعات 

ونمّوها.
من جهته، أوضح عمرو أن اللقاء س���يحدد آليات التعاون 
بين "القدس المفتوحة" و"الجس���ر األلماني الفلسطيني"، 
خاص���ة في المجال الزراعي، ألهميت���ه ولكونه يفتقر إلى 
االهتم���ام الكافي، مؤكدًا أن اس���تغال الث���روة الزراعية 
وتطويره���ا س���يدعم االقتص���اد الفلس���طيني، ودعا إلى 
التعاون من خ���ال التبادل الطابي والخب���رات، وابتعاث 
باحثين لدراس���ة الوضع الميداني والحقيقي للزراعة في 

فلسطين.
وتحدث الوفد األلماني عن عمل "الجس���ر الفلس���طيني 
األلماني" في فلس���طين، وقال إن "الجس���ر" يس���عى إلى 
تحقي���ق المنفعة المش���تركة، خاصة في مج���ال تطوير 

البح���ث العلمي في فلس���طين، داعًيا إلى دع���م التبادل 
الطابي.

وأكد مدير معهد )يولش( األلماني غالب ناطور، ضرورة 
أن تكون المش���اريع المش���تركة التي يتم التباحث فيها 
ذات اهتمام مش���ترك وفائدة حقيقية وعامة على صعيد 
���ا ضرورة توفير الدعم الازم لهذه 

ً
الوطن بوجه عام، مبين

المشاريع.
وذكر أبو رحمة أن مركز البحوث الزراعية الذي أسس���ته 
ا على مس���توى 

ً
ا ملحوظ

ً
الجامع���ة حديثًا بدأ ُيح���دث فرق

المحافظة.
ب���دوره، ذكر ع���وض أن ه���ذه الفعالية تأت���ي في إطار 
التش���بيك م���ع المؤسس���ات والمراكز البحثي���ة الدولية 
والمحلية، ومنها معهد )يولش( األلماني، و"جسر العلوم 
الفلسطيني"، لدعم األبحاث التطبيقية التي تركز عليها 
الجامع���ة، خاصة مج���ال الزراع���ة والتكنولوجيا، بهدف 
تطوير عمل المركز وليس���هم بش���كل فاع���ل في تطوير 

القطاع الزراعي في فلسطين.
وتحدث ش���قوارة عن المركز، وقال: "رغم حداثة المركز 
فإنه تمكن من تحديد كثير من المش���كات التي يعاني 
منه���ا القطاع الزراعي الحيواني الفلس���طيني، والبدء في 
إيج���اد الحل���ول للتخفيف من حّدتها، كتلك المش���كات 
المتعلق���ة بش���ّح المياه، ون���درة األع���اف، ووجود بعض 

الحشائش الضارة.
وأض���اف: نج���ح المركز في إنت���اج المحص���ول العلفي 
البقولي "القوار" )GUAR( وإدخاله إلى فلسطين ألول مرة، 
وهذا يس���هم في حل المشكات والتحديات التي تواجه 
القطاعين الزراعي والحيواني المتمثلة بالعجز الكبير في 
كميات األعاف المستوردة بنسبة )85%( من االحتياجات 
الس���نوية بالعمل���ة الصعبة، األمر ال���ذي يرهق الحكومة 

والمستوردين والمزارعين.
وتح���دث الباحث الرئيس���ي بالمركز ناص���ر دويك، عن 
التج���ارب الت���ي أجراها المرك���ز حت���ى اآلن، وتلك التي 
يزمع عليها العمل مس���تقبًا، داعًيا إلى توفير كل الدعم 
الممكن إلنجاح هذه المشاريع وتحقيق أكبر فائدة للقطاع 

الزراعي الفلسطيني.
لع على 

ّ
وتج���ول الوفد في مرك���ز البحوث الزراعي���ة، واط

أحدث المس���تجدات فيه، وعلى المش���اريع الجاري العمل 
عليها، إضافة إلى احتياجات الباحثين والمركز.

مؤتمر العشائر في غزة يدعو لدعم 
جهود المصالحة وحل كافة اإلشكاالت

كتب عيسى سعد الله:

دعا وجهاء ومخاتير ورجال عش���ائر وعلماء إلى التسريع 
ف���ي إتم���ام المصالحة الفلس���طينية وإنهاء االنقس���ام، 
واس���تعادة اللحم���ة الوطني���ة لضمان حماية المش���روع 

الوطني والمصالح الوطنية.
وطالب هؤالء خ���ال المؤتمر الوطني العش���ائري األول 
الذي نظم في قاعة رش���اد الش���وا بمدينة غزة، أمس، الى 
ضرورة حل كافة اإلش���كاالت وتذليل كافة العقبات التي 
قد تعترض طريق تنفيذ المصالحة وعدم السماح ألي كان 

بعرقلة سير المصالحة.
وأك���د المتحدثون ف���ي المؤتم���ر الذي حض���ره مئات 
المخاتي���ر ورجال اإلص���اح والعش���ائر والقبائل من كافة 
المحافظ���ات الجنوبية أن الحالة الفلس���طينية ال تحتمل 
أي تأخي���ر في تطبيق اتفاق المصالحة وهو ما يتطلب من 

الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية.
وعبر هؤالء عن ثقتهم بقدرة الجميع وخصوصًا حركتي 
فتح وحماس على تج���اوز أي عقبات قد تطرأ خال عملية 

إتمام المصالحة وتنفيذ ما تم االتفاق عليه.
وأش���ار هؤالء الى الرغبة والترقب الشعبي لتنفيذ ما تم 
االتفاق عليه وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل االنقسام.

وأكد هؤالء على دعمهم المطلق لجهود إتمام المصالحة 
وأبدوا استعدادهم التام للمساعدة في تجاوز أي خافات 

قد تطرأ.
كما طالب هؤالء الفصائل بالتحلي بالمسؤولية والوطنية 
وعدم العودة م���ن حوارات القاهرة اال باالتفاق على جميع 
القضايا بما يتيح إتمام تنفيذ االتفاق وتمكين الحكومة.

وفي كلمة له دعا المنس���ق العام للهيئة العليا لشؤون 

العشائر حسين المغني "أبو سليمان"، إلى التصدي بقوة 
لكل من يعيق المصالحة. وأكد المغني ان ساح المقاومة 
هو شرف وعز للجميع وال بد ان يكون تحت قيادة عسكرية 

موحدة من جميع الفصائل وليس بيد فصيل واحد.
من جانبه قال رئيس المؤتمر ماهر الحولي في كلمة له 
إن المصالحة الوطنية هي فريضة شرعية وضرورة وطنية، 

ومطلب حضاري.
وأض���اف إن الواج���ب الش���رعي والوطن���ي واألخاق���ي 
واالجتماع���ي يحت���م علين���ا أن تنجح المصالح���ة وننعم 
باس���تحقاقاتها ألنه���ا عنوان الوفاء لدماء الش���هداء من 

القادة وأبناء الشعب.
وأك���د الحول���ي دع���م العش���ائر والوجه���اء للمصالحة 
الوطنية الش���املة التي ترس���خ مفاهيم العمل المشترك 
ووح���دة الفهم بتعزي���ز القيم الوطني���ة، مطالبًا بضرورة 
طمأنة الشعب الفلس���طيني بالتراجع عن كافة اإلجراءات 
الت���ي اتخذت فورًا على قطاع غزة بإع���ادة كافة الخدمات 
األساس���ية أبرزها الكهرباء والروات���ب واألدوية والصحة 

والعمل على فتح المعابر.
من جانبه أكد رئيس اللجن���ة التحضيرية للمؤتمر عاء 
الدين العكلوك، على أهمية الدور البارز للقبائل والعشائر 
في دفع عملي���ة المصالحة من خال ترس���يخ قيم االخاء 

والمحبة والوحدة والتسامح.
وأض���اف العكلوك في كلمة له خ���ال المؤتمر، إن رجال 
االصاح يجسدون هذا الدور من خال الجهود التي تبذلها 

العشائر والقبائل، الداعية إلى المصالحة والداعمة لها.
بدوره، قال النائب سالم سامة إن رجال االصاح جاهزون 
ألن يكون���وا جن���ودًا لدع���م المصالحة وما زال���وا يقومون 

بالواجب المنوط به في اإلصاح بين الناس.

"تخطيط القدس" تناقش آليات توفير 
األجهزة المساندة لذوي اإلعاقة

القدس - "وفا": ناقش���ت وزارة التنمي���ة االجتماعية، 

أمس، آخر مس���تجدات عمل مجموع���ة تخطيط وتطوير 

الخدم���ات االجتماعي���ة المحلية ف���ي محافظة القدس، 

حول توفير األجهزة المس���اندة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

وتحديد أولويات المجموعة للمرحلة الثانية من مشروع 

المساعدة الفنية لتطوير الحماية االجتماعية، من خال 

التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسسية 

المدعوم من االتحاد األوروبي.

وقال الوكيل المساعد لش���ؤون المديريات الشمالية، 

أنور حمام، خال اجتم���اع المجموعة الذي عقد في حرم 

جامعة الق���دس، إن الوزارة تضع رعاي���ة وتمكين ذوي 

االعاق���ة على رأس أولوياتها، حيث يب���دو ذلك جليا من 

خ���ال الموازنة التي خصصتها للع���ام المقبل، لتوفير 

وشراء األجهزة المساندة لذوي االعاقة على اختاف نوع 

اعاقتهم، إضافة لتمكين ذوي االعاقة من خال مشاريع 

اقتصادية تمكنه���م من االعتماد على الذات واالنخراط 

بعجل���ة التنمية وفقا الس���تراتيجية ال���وزارة التنموية 

الجديدة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على رس���م االتفاقات الخاصة 

بتوفي���ر هذه االجه���زة مع عدد من المؤسس���ات، وهي 

مؤسس���ة الجليل في مدينة جني���ن لتوفير احتياجات 

المحافظ���ات الش���مالية واله���ال األحمر ف���ي رام الله 

والجمعي���ة العربي���ة للتأهيل ف���ي بيت لح���م لتوفير 

احتياجات المحافظات الجنوبية.

من جهته، أكد مدير تنمي���ة القدس محمد أبو مفرح، 

ال���دور المح���وري لمجموع���ة التخطيط، مبين���ا أنه كان 

للمجموعة دور رئيس في تحديد أولوية الحاجة لألجهزة 

المساندة، ما دفع الوزارة لتبني هذه األولوية وترجمتها 

ماليًا في موازنتها للعام 2018.

أما عض���و مجموعة التخطيط س���الم جرايس���ة فقدم 

عرض���ا ألبرز مراحل العمل، حيث ت���م التواصل مع وزارة 

التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية للحصول على 

بيانات الطاب الذين هم بحاجة ألجهزة طبية مساندة، 

تبع ذلك رس���م خطة طريق واضحة لتوجيه األش���خاص 

ذوي االعاقة للمؤسس���ة المذك���ورة لتزويدهم بالجهاز 

المناسب.

وتخل���ل اللقاء عرض تفصيلي قدمه مؤيد عفانة خبير 

موازن���ة المواطن من مؤسس���ة "مفتاح" ح���ول مفهوم 

موازنة المواطن، والتي تعتبر وثيقة مبس���طة للموازنة 

العامة بحيث تلخص سياسات وتوصيات الحكومة للعام 

القادم معبرة عن األرقام الواردة في الموازنة.

بدوره���ا، أكدت مدير دائرة الموازن���ة هنادي براهمة 

أن موازن���ة المواطن تعتب���ر قصة نجاح للش���راكة بين 

المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، قائمة 

على التش���اركية والتكاملية، خاصة أن تلك الش���راكة 

تحمل في طياتها مأسس���ة تلك التدخات في الوزارات 

المس���تهدفة، ما يضم���ن معايير الش���فافية والنزاهة 

للموازنة.

اعتصام تضامني في طولكرم 
يطالب بمساندة األسرى

طولكرم - "وفا": طالب أهالي األس���رى في طولك���رم، اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، بضرورة بذل مزيد من الضغط على س���لطات االحتال لتحس���ين ظروف 
األس���رى، خاصة فيم���ا يتعلق بالعاج واألدوي���ة، والمأكل والمش���رب، ووقف 

ممارساتها القمعية بحقهم.
وأكد أهالي األسرى، خال اعتصامهم األسبوعي أمام مكتب الصليب األحمر 
في طولكرم، أمس، ضرورة مساندة األسرى ودعم صمودهم، من خال المشاركة 
الرسمية والشعبية في فعاليات التضامن معهم والوقوف إلى جانبهم، خاصة 

في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان.
وق���ال رئيس اللجنة الش���عبية لخدم���ات مخيم طولكرم فيصل س���امة، إن 
االعتص���ام يه���دف إليصال رس���الة وطنية لكل مؤسس���ات حقوق اإلنس���ان 
والمجتمع الدولي، بأن تعمل جاه���دة لتطبيق اتفاقية جنيف األولى والثالثة 
والرابعة، التي تنص على احترام األسير، وتطبيق كل ما يلزمه من عاج شامل، 
ووقف ممارسات إدارة السجون التي تسعى لتقليص وحرمان األسرى من كثير 

من حقوقهم المشروعة.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك أوسع مشاركة تضامنية مع األسرى لتصل 
إل���ى العالم للضغ���ط على االحتال لإلف���راج عنهم، من خ���ال تطبيق الوحدة 
الوطنية عل���ى أرض الواقع بمش���اركة كافة الفصائل والمؤسس���ات الوطنية، 
لحش���د جماهيري أوسع يليق بقضية األس���رى حتى يتم اإلفراج عنهم وإقامة 

الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وأش���ار والد األسير أسامة األشقر، الذي يقضي حكما بالسجن 8 مؤبدات و50 
عامًا، إلى أن ابنه أتم العام ال� 15 داخل سجون االحتال، موجها رسالته للعالم 
بأن األسرى بأمّس الحاجة لوقفة جادة من الجميع للضغط نحو إنهاء معاناتهم 

وألمهم وعذاباتهم، وتدخل عاجل لحمايتهم من ظلم االحتال وقهره.

سلطة الطاقة تباشر بإجراءات 
حصر موظفيها في غزة

غزة - "االيام": باشرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية بإجراءات 
حصر موظفيها العموميي���ن في قطاع غزة وذلك بموجب تعليمات صدرت عن 
القائ���م بأعمال رئيس س���لطة الطاقة ظاف���ر ملحم لتنفيذ الق���رار الصادر عن 

مجلس الوزراء بهذا الخصوص. 
وبي���ن ملحم في تصريح صحافي تلقت "االيام" نس���خة عنه، أمس، أن عملية 
الحصر تستهدف جميع موظفي سلطة الطاقة في قطاع غزة الذين كانوا على 

رأس عملهم قبل تاريخ 14 حزيران العام 2007.
ولف���ت ملحم الى ان عملية حصر موظفي س���لطة الطاقة تم البدء بتنفيذها 
منذ أول من أمس، وستس���تمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي وذلك 
في مقر سلطة الطاقة بمدينة غزة، منوهًا الى أنه يتوجب على كافة الموظفين 
الذين يش���ملهم القرار التوجه لتس���جيل أس���مائهم مصطحبي���ن أوراقهم 

الثبوتية.
وأش���ار ملحم الى أنه تم الب���دء بمراجعة الخطة التنفيذية لتحس���ين قطاع 
الكهرب���اء في غزة م���ع اللجن���ة المختصة، وذل���ك تمهيدًا لعرضه���ا بكامل 

تفاصيلها على مجلس الوزراء في الجلسة القادمة.  

بلدية غزة تفتتح معرض "إبداعات 
لونية" للفنون الجميلة

غ���زة - "األيام": افتتحت قرية الفنون والحرف التابع���ة ل�بلدية غزة معرض "إبداعات 
لونية" للفنون الجميلة ضمن األنش���طة الثقافية واإلبداعية التي تنفذها القرية لدعم 

الموهوبين والمبدعين.
وحضر االفتتاح؛ مدير عام الش���ؤون الثقافية والمراكز عم���اد صيام، ومديرة القرية 
نهاد شقلية، وأستاذ الفنون الجميلة بجامعة األقصى د. احمد أبو الكاس، والمشاركات 

باألعمال الفنية، ولفيف من المواطنين والمهتمين.  
وقالت ش���قلية إن الفكرة من تنظي���م المعرض هو دعم الجه���ود اإلبداعية والفنية 
للشابات المش���اركات باألعمال الفنية وإبراز أعمالهن أمام الجمهور وتشجيعهن على 

االستمرار في رفد الحركة الثقافية باألعمال الفنية.
ويض���م المعرض في جنباته نحو 35 لوحة فنية من أعمال المش���اركات في المعرض 

ويستمر في فتح أبوابه الستقبال الزوار حتى الساعة 4 مساًء من يوم غد.
وتجس���د لوحات المعرض صورة عن تراث المرأة الفلسطينية والطبيعة في فلسطين 

ودور المرأة في حماية التراث والذاكرة وتربية األجيال. 

"األونروا" تطلق فعالية لتركيب 
سماعات أذن طبية لعشرات الالجئين

الق���دس - "األيام": أطلق برنامج اإلعاقة التاب���ع لبرنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية 
في وكالة غوث وتش���غيل الاجئين الفلس���طينيين "األونروا" في الضفة، فعالية طبية 

لتركيب سماعات أذن طبية لعشرات الاجئين.
وأوضح بيان صدر ع���ن وكالة الغوث، امس، أن الفعالية تأتي بالتعاون مع فريق طبي 
 EHC( Entheos Hearing( مؤلف من 12 مختصا بمش���اكل الس���مع، قدموا من مؤسسة
Connections األميركي���ة، وهي مؤسس���ة غير حكومية معنية بتقديم المس���اعدات 

اإلنسانية لألشخاص الذين يعانون من مشاكل بالسمع في دول العالم.
وق���دم البرنامج وعلى م���دار أربعة أيام وبالتعاون مع مؤسس���ة )EHC( خدمات طبية 
ل�110 الجئين من مخيمات باطة، األمعري وعايدة، ممن لديهم مش���اكل بحاسة السمع، 
م���ا يقارب ال� 90% منهم أطفال، يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وغير قادرين على 

توفير ثمن سماعات األذن الطبية لهم أو ألبنائهم. 
كما قدم الفريق الطبي األميركي ش���روحات لألهالي حول كيفية اس���تخدام وتركيب 

سماعات األذن الطبية لهم وألطفالهم، وكيفية المحافظة عليها.
من جهته، قال منسق برنامج اإلعاقة في "األونروا"، محمد األعرج: "تعتبر هذه البعثة 
مهمة جدا، حيث انها ساهمت في تزويد العديد من الاجئين بسماعات طبية مجانية 
تكلفته���ا تزيد على 78 الف دوالر، بعد عمل الفحوص���ات الازمة لهم، وقد حازت هذه 
الخدمة على قبول ورضا المس���تفيدين، ونتطلع على استكمال العمل مع هذه البعثات 

في الفترات القادمة، لخدمة اعداد اضافية في مناطق جديدة".
واش���ارت المتحدثة باسم المؤسسة األميركية EHC، رندة منصور، الى أن مؤسستها 
قدمت الخدمات للعديد من الاجئين الفلس���طينيين والس���وريين ف���ي األردن الذين 
يعانون من مش���كلة في الس���مع، واآلن في الضفة الغربية بالتعاون مع "األونروا" قاموا 

بمساعدة عشرات الاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن هذه الفعالية نظمت بالتعاون أيضًا مع كل من جمعية إغاثة أطفال فلسطين 
وجمعية الياس���مين الخيرية، وجمعية "أبناؤنا" في مخيم عسكر إضافة للجنة التأهيل 

المجتمعي في مخيم باطة. 

رام الله: جمعية األخوة الفلسطينية 
التونسية تحتفل بذكرى إعالن االستقالل

رام الل���ه – "األيام": احتفلت جمعية "األخوة الفلس���طينية – 
التونسية"، أمس في رام الله، بالذكرى ال� )29( إلعان االستقال، 
بمش���اركة رئيس���ها الفخري، عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة 
التحرير د. أحمد مجدالني، والس���فير التونسي الحبيب بن فرح، 
وأمين عام الجمعية رأفت العجرمي، إضافة إلى حشد من ممثلي 

الفصائل والمهتمين.
وذك���ر مجدالني، في كلمة باس���م الرئيس محم���ود عباس، أن 
إعان االس���تقال، ش���كل انعطافة تاريخية في مسيرة النضال 

الوطني.
وقال: لم يكن إعان االستقال إعانا رمزيا، بل محطة سياسية 
مهمة، إذ عبر فيها الش���عب الفلسطيني عن إرادته السياسية 
الحرة بحقه في تقرير المصير على أرضه، وممارسة كافة أشكال 
النضال من أجل ضمان حقوق���ه الوطنية الثابتة، بما فيها حقه 
في تقرير المصير، والعودة وإقامة دولته المستقلة على حدود 

ال� 67، وعاصمتها القدس.
وبين أن أعان االس���تقال الذي تم في الجزائر، بما فيه البيان 
والمبادرة السياسية الفلسطينية، أعدا أساسا في تونس، الفتا 
إل���ى أن هذه العملية التي قادت النعق���اد المجلس الوطني في 

جلسته ال� )18(، استغرقت أشهرا طويلة من التحضيرات.
وأثن���ى على العاقات الفلس���طينية – التونس���ية، واحتضان 
تونس للثورة بعد الخروج من لبنان العام 1982، ودورها في دعم 

مسيرة النضال الوطني.
وأش���ار إلى أهمي���ة اجتم���اع الفصائل المقرر ف���ي العاصمة 

المصرية "القاهرة" األس���بوع المقبل، مؤكدا ضرورة طي صفحة 
االنقسام نهائيا.

من جهته، تحدث ابن فرح، عن عمق الصات الفلس���طينية – 
التونس���ية، ما دلل عليه بإطاق اس���م الرئيس التونسي الراحل 

الحبيب بورقيبة على أحد شوارع أريحا. 
وجدد تأكيد دعم تونس للش���عب الفلسطيني وحقوقه، مبينا 
أن تونس س���تبقى قيادة وحكومة وشعبا محافظة على ثوابتها 

في حب فلسطين، وااللتزام بقضيتها العادلة جيًا بعد جيل.
وأشاد بمبادرة الجمعية إلى تنظيم الحفل، في أول نشاط لها 
في رام الله منذ س���نوات، معربًا عن أمله في تواصل فعالياتها، 

بما يشمل مختلف أنحاء فلسطين، وتونس.
وذك���ر أن تونس وس���فارتها تحرصان عل���ى تطوير العاقات 
الثنائي���ة، مؤك���دًا دعم تونس لجه���ود القيادة الفلس���طينية 

النتزاع حقوق الشعب الفلسطيني.
من ناحيته، اس���تذكر العجرمي نش���أة الجمعية العام 2000 
ف���ي قطاع غزة، قبل أن تنتقل إلى الضفة قبل عدة س���نوات إثر 

االنقسام.
وأوضح أن إنشاء الجمعية جاء تقديرًا للعاقات الفلسطينية – 

التونسية، وسعيًا لارتقاء بها وتوطيدها أكثر فأكثر.
وق���دم نبذة ع���ن أنش���طة الجمعي���ة، مش���يرًا بالمقابل إلى 

خصوصية إعان االستقال بالنسبة للشعب الفلسطيني.
وتخل���ل الحفل الذي اس���تهل بع���زف النش���يدين الوطنيين 

الفلسطيني والتونسي، مجموعة من الفقرات الفنية.

بيت لحم: تكريم 3 مدراء من األجهزة 
األمنية النتقالهم لمهام أخرى

بيت لحم - حس���ن عبد الج���واد: احتفلت المؤسس���ة األمنية 
وإقلي���م بيت لحم ولجنة العاقات العامة، أول من أمس، بتكريم 
مدير األمن الوقائي العميد حجازي الجعبري، ونائب مدير األمن 
الوقائي العقيد مهند شعان، ومدير االرتباط العسكري المقدم 
نادر حج���ي، في محافظة بيت لحم، بمناس���بة انتقالهم لمهام 

عمل أخرى في محافظات.
وحض���ر حفل التكري���م الذي أقيم في قاع���ة الفينيق بمخيم 
الدهيش���ة، تحت رعاية وحضور محافظ بي���ت لحم اللواء جبرين 
البكري، واللواء زياد ه���ب الريح، وقائد منطقة بيت لحم العميد 
س���عيد النجار، والنائب محمد اللحام، وأمين س���ر حركة التحرير 
الفلس���طيني/ فتح محمد المصري، وهال عبد الحق مدير األمن 
الوقائي في بيت لحم، والعميد عكرمة ثابت مدير عام العاقات 
العام���ة واإلعام ف���ي جهاز األم���ن الوقائي، وجم���ال الدرعاوي 
مدير مجلس الخدمات المش���ترك/ الريف الش���رقي، وعش���رات 
الش���خصيات والفعاليات الوطنية من رؤس���اء وأعضاء المجالس 
المحلية، ورجال الدين اإلسامي والمسيحي وفعاليات المجتمع 
المدن���ي، وممثلي لجنة التنس���يق الفصائلي، وق���ادة األجهزة 
األمني���ة في المحافظة، ومدراء الدوائر الحكومية، وحش���د كبير 
م���ن المواطنين. واعتبر المحافظ في كلمت���ه ان هذا المهرجان 
التكريمي الحاش���د بمثابة اس���تفتاء لدور األجهزة األمنية في 
تعزيز حالة األمن واألمان واالستقرار في محافظة بيت لحم، وفي 

توفير مناخات التطور واالزدهار في المنطقة.
وشكر العميد ثابت باس���م اللواء زياد هب الريح وجهاز األمن 
الوقائ���ي والمؤسس���ة األمني���ة الحضور على مش���اركتهم في 

احتفال تكريم حجازي وشعان وحجي. 
وتح���دث النائ���ب اللح���ام عن الجه���ود التي بذله���ا الضباط 
المكرمون في محافظة بيت لحم، مش���يرا إلى أنهم ساهموا مع 
زمائه���م في المؤسس���ة األمنية في خلق أج���واء األمن واألمان 
واالستقرار فيها، وتركوا بصمة واضحة ومؤثرة في هذا المجال، 

وتمنى لهم التوفيق في مهماتهم القادمة.
وألقى المصري كلمة حركة فتح في إقليم بيت لحم، مش���يدا 
باألجهزة األمنية وتعاونه���ا ووحدة موقفها، ودورها في خدمة 

مجتمع محافظة بيت لحم والحفاظ على أمنه واستقراره.
وش���كر الدرعاوي باس���م رجال اإلصاح في المحافظة حجازي 
وش���عان وحجي على تعاونهم خال فترة خدمتهم وتعاونهم 
مع رج���ال اإلصاح والمجتم���ع المحلي، وما قدم���وه من خدمات 
ألهالي المحافظة، مؤكدا أن هذه الجهود أثمرت وس���اهمت في 

خلق االستقرار واألمان في المحافظة.
وف���ي خت���ام االحتفال قلد الل���واء هب الري���ح العميد حجازي 
الجعبري وس���ام التمي���ز تقديرا لجهوده، وقدم���ت العديد من 
األجه���زة األمنية ومؤسس���ات المجتم���ع المدن���ي والفعاليات 
الوطنية للضباط الثاثة دروعا تقديرا لجهودهم وتكريما لهم.

جانب من حفل التكريم.

نشاطان تضامنيان مع الشعب الفلسطيني في باريس
باريس - "وفا": ش���هدت العاصمة الفرنسية باريس، نشاطين 
تضامنيين مع الش���عب الفلس���طيني، نظمتهم���ا رابطة حقوق 
اإلنس���ان، وجمعية التضامن الفرنس���ية الفلس���طينية، وحركة 

السام الفرنسية.
وأقيم���ت الفعالي���ة األولى في مبن���ى بلدية الدائ���رة 14 في 
العاصم���ة باري���س، تح���ت عن���وان: "الق���دس عصب المس���ألة 
الفلس���طينية اإلس���رائيلية"، وتضمنت معرضًا يوضح التغلغل 
االستيطاني في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وصورا عن جدار 
الفصل العنصري ووثائق وصورا عن النكبة ووعد بلفور واألسرى 

في سجون االحتال وغيرها.
كم���ا أقيمت عل���ى هامش المع���رض، ندوة حواري���ة تحدثت 
فيها سفيرة فلس���طين السابقة في فرنس���ا، هند خوري، حول 
أه���م األحداث التي تش���هدها مدين���ة الق���دس، وبينت مدى 
خط���ورة سياس���ة مص���ادرة األراضي والمن���ازل ف���ي المدينة 
القديمة والمخططات االس���تيطاني التي تطوق مدينة القدس 

وتعزله���ا عن باقي أراضي الضفة. وتطرقت خوري لنظام الفصل 
العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في القدس 
والسياس���ات اإلسرائيلية المتبعة بكثافة لطرد المقدسيين من 
المدين���ة بذرائع واهية، إلف���راغ المدينة من أهلها وس���كانها 

األصليين المسلمين والمسيحيين تمهيدا لتهويدها كاملة.
ونظمت حركة الس���ام الفرنس���ية في العاصمة باريس ندوة 
بعنوان "آفاق الس���ام المستقبلية في فلسطين وإسرائيل: أمل 
وعمل" وقد مثل س���فارة فلسطين في فرنسا بهذه الندوة مهند 

مسودي مسؤول ملف شؤون المجتمع المدني في السفارة.
وألق���ت جونفييف كودريي���ه العضو في جمعي���ة التضامن 
الفرنس���ية الفلس���طينية كلمة أش���ادت فيها باآلثار اإليجابية 
لحملة المقاطعة ضد المنتجات اإلسرائيلية المرتبطة باالحتال، 
وعرج���ت على اهم محطاته���ا، كما عرضت فيها سلس���لة ألهم 
قص���ص النج���اح، مؤكدة ض���رورة مواصلة الجه���ود في دعمها 

واحتضان مطالبها.

"جودة البيئة" تبدأ بتركيب لوحات 
إرشادية في المحميات الطبيعية

رام الله - "األيام": بدأت س���لطة جودة البيئة، بالشراكة 
مع مؤسس���ة "هانس زايدل" األلماني���ة، بتركيب عدد من 
اللوحات اإلرشادية والمعلوماتية في محميات عين وادي 
الزرقاء العلوي في قرية دير غسانة، ومحمية وادي جناتا 
بالق���رب من قري���ة بيتللو، ومحمية جبل طم���ون في بلدة 

طمون.
وقالت س���لطة ج���ودة البيئة في بي���ان صحافي، أمس، 
إن اللوح���ات اإلرش���ادية تأت���ي ضمن أهداف اس���تدامة 
المحميات الطبيعية، تتضمن تعريفًا مبسطًا عن المحمية 
الطبيعية، وعن الخارطة الجغرافي���ة للمحمية وحدودها، 
وعن الطي���ور المتوطنة فيها وعن النبات���ات التي يمكن 

لزائر المحمية أن يشاهدها فيها.
وأوضحت أن اللوحات اإلرشادية تتضمن بعض التعليمات 
الواجب اتباعها داخ���ل المحمية، المتمثلة في منع الصيد 

وقط���ف األزه���ار والنباتات او تجميعه���ا، ومنع االحتطاب 
ومنع إشعال النيران خارج األماكن المخصصة لها.

وأك���دت "ج���ودة البيئ���ة" أنها تول���ي أهمي���ة كبيرة 
للمحافظة على المحميات الطبيعية، التي تعد من وسائل 
الجذب الس���ياحي المعروفة "الس���ياحة البيئية"، مشيرة 
إل���ى أنها تن���وي تركيب لوحات في أرب���ع محميات أخرى 
"المكسر، ش���وباش، الجبل الكبير، وادي القف" بالتنسيق 
مع البلديات ذات العاقة، وبالشراكة مع مؤسسة "هانس 

زايدل" األلمانية، وبدعم من االتحاد األوروبي.
وذك���رت أنه م���ن الممكن االطاع على واق���ع المحميات 
الطبيعية م���ن خال زي���ارة الموقع الخاص به���ا بعنوان 
Mahmiyat.ps ومش���اهدة الص���ور الجمالية والطبيعية 
للمحمي���ات والخرائ���ط الخاص���ة به���ا وص���ور النباتات 

والحيوانات والطيور.

إعادة تأهيل طريق طولكرم
 دير الغصون بتمويل أميركي

طولك���رم - "األيام": أنهت وزارة االش���غال العامة واالس���كان، وبتموي���ل من الوكالة 
االميركية للتنمية الدولية USAD، اع���ادة تأهيل الطريق الواصل بين مدينة طولكرم 
- ضاحية ش���ويكة مرورا بالجاروشية وصوال الى مدخل دير الغصون بمسافة 5500 متر 

طولي، بكلفة اجمالية للمشروع 5.3 مليون دوالر.
وتضمنت اعمال المشروع اعادة انشاء بعض المقاطع وتوسعة وإعادة تأهيل مقاطع 
اخرى مع اضافة ارصفة للمش���اة حس���ب حاجة الطريق، كما تم انشاء خطوط لتصريف 

مياه األمطار )حوالي 2 كم من الخطوط بأقطار مختلفة من 600 ملم وحتى 1500 ملم(.
وت���م اعادة تأهيل بع���ض التقاطعات الحيوية وبناء دوار لتنظيم حركة الس���ير كما 
اش���تمل العمل على تركيب انارة للش���ارع وجزيرة وسطية لمسافة 500 متر، وتم أيضا 
انشاء جدران استنادية وقنوات لتصريف مياه األمطار وعبارات في عدة مناطق، كما تم 
تركيب اإلشارات المرورية والدهانات ودربزينات الحماية لتوفير شروط السامة العامة 
لمس���تخدمي الطريق، وانشئت حواجز إسمنتية لحماية مستخدمي الطريق من الوقوع 

في الوادي المحاذي للطريق في منطقة الجاروشية بطول 500 متر.


