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دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

الرقم: 2019/146 
التاريخ: 1440/7/19هـ
وفق: 2019/3/26م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
في الدعوى أساس 2019/146 

إلى المدعى عليه: فهمي روبين جودة المعروف باسم فهمي روبين فهمي جودة/ مجهول 
مح���ل اإلقامة وآخر محل إقامة له في بيت جده في المنطق���ة الصناعية/ رام الله/ بالقرب 

من المالهي عمارة أبو روبين.
يقتضى حضورك إلى محكمة رام الله والبيرة الش���رعية وذل���ك يوم الخميس الواقع في 
2019/4/18م الس���اعة التاسعة صباحًا، للنظر في الدعوى أساس 2019/146، وموضوعها 
مهر معج���ل، المقامة عليك من قبل المدعية رش���ا فيصل غازي احمد دماس���ي، فإذا لم 
رى الدعوى بحقك غيابيًا، وعليه 

ُ
تحضر في الوقت المعين أو تعتذر أو ترسل وكيال عنك ت

فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول، تحريرًا في 1440/7/19ه� وفق 2019/3/26م.
قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية
محمد عبد الحفيظ عزام

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

الرقم: 202 و203 و2019/259 ـ أ
التاريخ: 1440/7/20هـ
وفق: 2019/3/27م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
في الدعاوى أساس 202 و203 و259//2019 

إلى المدعى عليه: منير محمود عفالقة/ مجهول محل اإلقامة في فنزويال/ وآخر محل إقامة 
له في البالد في بيت والده في بيت سوريك/ بالقرب من الجامع.

يقتض���ى حضورك إلى محكمة رام الله والبيرة الش���رعية وذلك ي���وم االثنين الواقع في 
2019/4/22م الس���اعة التاسعة صباحًا، للنظر في الدعوى أساس 2019/202، وموضوعها 
نفق���ة زوجة، والدع���وى اس���اس 2019/203، وموضوعها نفقة صغير، والدعوى اس���اس 
2019/259، وموضوعه���ا تفريق للنزاع والش���قاق المقامة عليك م���ن قبل المدعية مروى 
محم���د صالح جمهور، فإذا ل���م تحضر في الوقت المعين أو تعتذر أو ترس���ل وكيال عنك 
���رى الدعوى بحقك غيابيًا، وعلي���ه فقد جرى تبليغك ذلك حس���ب األصول، تحريرًا في 

ُ
ت

1440/7/20ه� وفق 2019/3/27م.
قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

نشطاء يتداولون صورًا قديمة لكميات وفيرة من األسماك

ال زيادة بكميات األسماك بعد توسعة مساحة الصيد في بحر غزة 
كتب عيسى سعد الله ومحمد الجمل:

عنهم  وممثلــــون  نفــــى صيــــادون 
وخبــــراء، صيد كميــــات وفيرة أو حتى 
عاديــــة من األســــماك، أمــــس، تزامنًا 
مع قرار "االحتالل" توســــعة مســــاحة 
الصيد كما تحدث ونشر نشطاء مواقع 
التواصــــل االجتماعي على صفحاتهم 

من صور.
وأكد هؤالء خــــالل أحاديث منفصلة 
مع "األيام"، أن ما نشره هؤالء النشطاء 
عبــــر صفحاتهــــم من صــــور لكميات 
لمرات  مــــن األســــماك تعــــود  وفيرة 
سابقة، وليس لها أية عالقة من قريب 
او بعيد بكميات األسماك المتواضعة 
جدًا التي تــــم اصطيادها أمس والتي 
ال تعكس غيابهم القســــري عن البحر 

ألكثر من أسبوع.
والحظــــت "األيام" وخــــالل جولة في 
المركزية في مدينة  الســــمك  حسبة 
غزة فــــي ســــاعة مبكــــرة مــــن صباح 
أمس، تراجع محصول الصيد بشــــكل 
كبيــــر ومحدودية األســــماك التي تم 

اصطيادها وكذلك انواعها.
وخلت الحســــبة الموجودة في حرم 
ميناء الصياديــــن بغزة من أي كميات 
ملفتة للنظر من األســــماك، بل تدنى 
ما هو موجود عــــن الكميات التي يتم 
اصطيادها فــــي األيــــام العادية كما 
يؤكد الصياد ســــامح الهســــي والذي 
اعتبر يــــوم أمس، مــــن أضعف األيام 

صيدًا على مدار األشهر األخيرة.
وابــــدى الهســــي فــــي األربعين من 
عمره استغرابه من الكميات التي تم 
اصطيادها، مشــــيرًا إلى أن الصيادين 
كانــــوا يعولــــون علــــى صيــــد كميات 
وفيرة، ال سيما بعد دخولهم لمسافة  

15 مياًل للمرة األولى منذ عام 2000.
لـ"األيام"  وعبر الهسي خالل حديث 
عــــن أمله في أن يكون عدم اســــتقرار 
األحــــوال الجويــــة ســــببًا فــــي تراجع 

)أ.ف.ب( صيادون قبالة شاطئ مدينة غزة، أمس.  

محصول الصيد وليس طبيعة منطقة 
الصيــــد الجديــــدة التي حــــرم منها 
الصيادون على مدار العشــــرين سنة 

االخيرة.
من جانبه، اســــتغرب الصياد أشرف 
األدعــــم األحاديــــث واالخبــــار التــــي 
تناقلها النشــــطاء امس، والتي تشير 

الى صيد كميات وفيرة من األسماك.
وقال لـ"األيام" إن يوم امس كان من 
اســــوأ أيام الصيد على الصيادين منذ 
بدء العام الجاري، داعيًا النشــــطاء الى 
تحري الدقة قبل نشر أي معلومات من 

هذا القبيل.
واعتبــــر األدعم أن انتــــاج أمس، من 
األســــماك بأنه مؤشر سلبي، معربًا عن 
املــــه ان تتغير الصــــورة خالل األيام 

القادمة مع تحسن األحوال الجوية.
مــــن جانبــــه، نفــــى عضــــو نقابــــة 
الصيادين جهاد السلطان صحة الصور 
التي نشرها النشطاء أمس، مؤكدًا أن 
محصول الصيد كان متواضعًا جدًا وال 

يرقى للكميــــات التي يتم اصطيادها 
عادة في األيام العادية.

المبكر  لـ"األيام": من  السلطان  وقال 
جــــدًا الحكــــم على جــــدوى توســــيع 
المساحة، خصوصًا وأن عملية الصيد 

ال تتسم بنمط ثابت.
والم السلطان تسرع بعض النشطاء 
واإلعالميين من خالل نشــــرهم لصور 
يكلفــــوا  ان  دون  قديمــــة،  ألســــماك 
أنفســــهم زيارة حســــبة الســــمك او 
االتصــــال بالصياديــــن أنفســــهم او 

ممثليهم.
بــــدوره، وصــــف الخبير فــــي مجال 
الوحيدي  نــــزار  واالســــماك  الزراعــــة 
الحديــــث المغلــــوط والمبالــــغ فيــــه 
عن كميــــة الصيد بأنه يقــــدم خدمة 

لالحتالل وال يخدم واقع الصيادين.
وقــــال الوحيــــدي إن ســــوء األحوال 
الجوية ساهم بشكل قوي في تحجيم 
الصيــــد، داعيًا الى االنتظــــار إلى أيام 
أخرى للحكــــم على جدوى المســــاحة 

الجديــــدة والتــــي من المفتــــرض ان 
تحتوي على مراع جيدة لألسماك.

وتناقل نشــــطاء الفيــــس بوك على 
نطاق واسع امس، صورًا لكميات وفيرة 
من األسماك زعموا انه تم اصطيادها 
يوم امس بعد قرار االحتالل توســــيع 
مســــاحة الصيد الى 15 ميــــاًل وهو ما 

نفاه الصيادون.

استخراج 10 اسماك قرش صغيرة 
من بطن سمكة تزن 80 كيلوغرامًا

الى ذلك أثــــار انتفــــاخ بطن إحدى 
أســــماك القرش، التــــي تمكن صيادو 
محافظة خــــان يونس من صيدها بعد 
توسعة مساحة الصيد البحري، فضول 
بعض الصياديــــن والتجار، ما دفعهم 

لفتح بطنها، لرؤية ما بداخله.
وما إن تم شــــق بطن الســــمكة التي 
تزن حوالي 80 كيلوغراما، حتى برزت 
أسماك في أحشائها، وكانت مكتملة 

تمامًا وال ينقصها سوى الخروج.

وتم إخراج عشــــر ســــمكات ناضجة 
تتــــراوح وزن الواحدة منها ما بين 4-2 
كيلوغرام، حيث أبدى الصيادون رغبة 
فــــي إعادتها للمياه، غيــــر أنها كانت 
نافقــــة، نظرًا ألنه كان مضى ســــاعات 

على صيد السمكة األم.
وأوضــــح تجار أنهم ينــــوون تقطيع 
أســــماك القــــرش التــــي نجحــــوا في 
صيدها، وبيعها في األســــواق، فهي 
تعتبر من األســــماك الشــــهية، ذات 

اللحم األبيض، طيب المذاق.
يذكر أن اســــماك القرش تعتبر من 
األسماك المهاجرة، ويتم صيدها في 
فصل الربيع من كل عام، وكلما تمكن 
الصيادون من الدخول لمسافات أبعد، 
كان صيد هذه األسماك أكثر وأوزانها 

أثقل.
من جهته قال الدكتور عبد الفتاح 
عبـــد ربـــه، أســـتاذ العلـــوم البيئية 
بالجامعة  المشارك في قسم األحياء 
اإلســـالمية بغزة، لـ"األيام" إن أسماك 
القرش تصنف عالميًا ضمن األسماك 
الغضروفيـــة، وهـــي أســـماك تلـــد 
صغارها بعد اكتمال نموها، ويعتبر 
موســـم الربيع فترة توالدها، وتبقى 
األســـماك الصغيرة حـــول األم التي 
توفر لها الحماية، حتى يكبر حجمها 
وتصبـــح قـــادرة على االعتمـــاد على 

نفسها.
وقــــال عبد ربــــه: الســــمكة التي تم 
اصطيادها في بحر خان يونس تعتبر 
من األسماك الغضروفية والتي تقف 
أســــماك القرش فــــي مقدمتها وهي 
تعتبر ولودة مــــن الناحية التكاثرية، 
والبعــــض اآلخــــر قد يكــــون بيوضًا أو 

بيوضا ولودا.
وبيــــن أن األســــماك نفقــــت داخل 
أحشــــاء أمهــــا النقطاع األوكســــجين 
عنهــــا، بســــبب مــــوت األم، ولــــو فتح 
بطنها سريعًا، لكان باإلمكان إنقاذها 

وإعادتها للمياه.

الخليل: مسيرة تطالب بدعم مرضى اضطراب التوحد
الخليل - "وفا": نظمت جمعية اإلحســـان الخيرية، أمس، 
مســـيرة لمرضى اضطراب التوحد، طالبوا فيها بدعم هذه 
الشـــريحة التي تقدر حســـب اإلحصائيات بـ50 ألف حالة 

في فلسطين.
وقال رئيس جمعية اإلحســـان الخيرية سميح الدويك، 
إن هذه المســـيرة التي شارك فيها مرضى التوحد، الذين 
يعالجون في قســـم محمـــد بن راشـــد آل مكتوم لمرضى 
التوحد، وعدد من المؤسســـات الرسمية واألهلية، بعنوان 
"حاور صمتي" تأتي لمناسبة اليوم العالمي الذي يصادف 
اليوم الثاني من نيسان، بهدف تسليط الضوء ودعم هذه 

الفئة التي بحاجة إلى رعاية خاصة.
وأكدت منســـقة قســـم التوحـــد التابع للجمعيـــة، رانية 
العجلونـــي، أهميـــة الفعاليات الداعمـــة لمرضى اضطراب 
التوحـــد، ودعت المؤسســـات الرســـمية واألهلية لالهتمام 
بهم، ودمجهم بالمجتمع، موضحة أن الجمعية تقدم الدعم 
والعـــالج لنحو 100 من مرضى اضطراب التوحد، آملة بالمزيد 
من الدعم واإلسناد للجمعية التي تتحمل أعباء كبيرة في مد 

العون وتقديم العالج للمرضى والشرائح المهمشة.
ورفع المشاركون في المسيرة الشعارات المطالبة بدعم 

مرضى اضطراب التوحد ودمجهم بالمجتمع.

مشاركون في المسيرة.

االحتفال باختتام أعمال تسوية األراضي في كفر صور
طولكـــرم - "األيام": احتفلت هيئة تســـوية األراضي والمياه، 
أمـــس، باختتام أعمـــال تســـوية األراضي في بلـــدة كفر صور، 
بمحافظة طولكرم، بمشـــاركة المحافظ عصـــام أبو بكر، ورئيس 
الهيئة موسى شكارنة، وبحضور أمين سر حركة "فتح" بطولكرم 
حمدان اســـعيفان، ومدير عام التسوية عبد الله الديك، ومديرة 
التربية ســـالم الطاهر، وممثلي المؤسســـات الرسمية واألهلية 
واألمنيـــة، ورؤســـاء البلديـــات والمجالـــس المحليـــة والجهات 

المختصة ذات العالقة. 
وأكد أبو بكر أهمية مشـــروع التسوية كضرورة وطنية، وحاجة 
ُملحة للدفاع عن األرض في مواجهة االســـتيطان والحفاظ عليها 
من التسريب، اإلسهام بتحقيق األمن واألمان للمواطنين، وحفظ 
حقوق المواطنين والورثة، ودوره في فســـح المجال لالستثمار، 
مشـــيرًا إلى دور البلديات والمجالس المحلية وتعاونها، إلنجاز 

هذه المهمة الضرورية والحيوية.   

مـــن جهته، قال شـــكارنة إن اختتام أعمال التســـوية في 
بلدة كفـــر صور حدث مهم، مباركًا ألهالي البلدة هذا اإلنجاز، 
والذي له دور بحفظ الحقوق العقارية للمواطنين عبر تسجيل 
الوثائق، ما من شـــأنه منع تسريب األراضي، والمحافظة على 
السلم األهلي، وحقوق جميع الفئات، منوهًا إلى إجراء عملية 
التســـوية لـــ 5100 دونم من أراضي البلدة، على أن يستكمل 
المشـــروع باألراضي خلف الجدار، حيث إن كفر صور من القرى 
الحدودية، وخسرت جزءًا من أراضيها بسبب سيطرة االحتالل 

عليها. 
بدوره، أشـــار رئيس مجلس قروي كفر صـــور عماد الزبدة، إلى 
جهود هيئة تســـوية األراضي والمياه وطاقم التسوية في كفر 
صور والراس، إلنجاح التســـوية، مســـتعرضًا الجهود والمساعي 
التي بذلها المجلس في هذا المجال، للوصول إلى اختتام أعمال 

التسوية وإتمامها في البلدة.

ديوان الموظفين يوقع اتفاقيات تعاون 
مع صربيا ومونتينيغرو واألورغواي

رام الله - "وفـــا": وقع رئيس ديوان الموظفين العام، موســـى أبو زيد، أمس، 
ثالث اتفاقيـــات تعاون مع صربيـــا ومونتينيغرو واألورغـــواي، بهدف تعزيز 

التعاون والتبادل، وبناء قدرات الموارد البشرية في اإلدارة العامة.
وأشـــار أبـــو زيد، فـــي بيان صحافـــي، إلى أنه وقـــع االتفاقيات مـــع كل من: 
رئيس مركز أميـــركا الالتينية إلدارة التطوير والتنمية فـــي األورغواي ألبرتو 
رائول، ومدير الموارد البشـــرية والســـلطة اإلدارية في مونتينيغرو، سفيتالنا 
فوكوفيكك، وعن صربيا مع مدير الموارد البشـــرية والخدمات االدارية، دنيالو 
رونفيـــش، مبينًا أن الهدف من االتفاقيات تطوير إدارة الموارد البشـــرية في 

الخدمة المدنية.
وأوضـــح أن االتفاقيات الموقعـــة جاءت على هامش أعمـــال اجتماع الطاولة 
الوزارية المســـتديرة الذي نظمه ديوان الموظفين أول من أمس، الفتًا إلى إلى 
أنه تم التحضيـــر لتوقيع اتفاقيات ثنائية وبرامج تعاون مســـتقبلية مع كل 
من: تونغا، والمكسيك، وتشاد، وجنوب افريقيا، وفرنسا، ولتوانيا، وإسواتيني.

وقال: يعتبر هذا االجتماع هو المبادرة األولى من نوعها على مستوى العالم 
التـــي تهدف إلى مســـاعدة األمم المتحدة على تحســـين أدائهـــا في اإلدارة 

العامة والحكم الرشيد.

مجدالني يؤكد أهمية الدور 
الروسي في ظل المتغيرات الدولية

رام اللـــه - "وفـــا": أكد األمين العـــام لجبهة النضال الشـــعبي، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدالني، أهمية الدور الروســـي في منطقة 
الشـــرق األوســـط، وتحديدًا في ظل المتغيرات الدولية، ونســـف إدارة ترامب 
االتفاقيات الدولية، والعودة لســـباق التســـلح والحرب الباردة، ونشر الفوضى 

القانونية بمناطق النزاع في العالم.
وقال مجدالني، خالل لقائه في رام الله، أمس، ممثل روســـيا لدى فلســـطين، 
حيـــدر أغانين، إن حكومـــة نتنياهو وقراراتهـــا األخيرة نحو مزيـــد من البناء 

االستيطاني تشكل عقبة رئيسة في وجه السالم في المنطقة.
من جهته، أكد أغانين موقف روسيا الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، 
ورؤيتها نحو األمن االســـتراتيجي للعالم ولمنطقة الشرق األوسط، بما يعطي 

اآلمال نحو استقرار الوضع العالمي.

دمشق: تسليم ميدالية اإلنجاز 
لجريح الثورة الفلسطينية األول

دمشق - "وفا": سلم مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، 
الســـفير أنور عبد الهادي، في العاصمة الســـورية، دمشـــق، وسام 

عن  نيابة  اإلنجـــاز"،  "ميداليـــة 
ســـمير الرفاعـــي عضـــو اللجنة 
المكلف  "فتح"  لحركة  المركزية 
عباس  محمـــود  الرئيـــس  مـــن 
بتســـليم الوســـام، إلـــى جريح 
الثورة الفلسطينية األول سمير 

الهنشل.
الهادي،  عبـــد  الســـفير  وقال 
إن هـــذا التكريم مـــن الرئيس 
هو رســـالة وفاء ليس للهنشل 
فقط، إنما لكل الجرحى واألسرى 
والمناضليـــن من أجـــل الحرية 

واالستقالل.
مـــن جهته، أكد الهنشـــل أن 
الوسام فخر كبير وبلسم لجراحه، 
وأن الرئيس بهذه اللفتة يعلم 
للمناضليـــن  الوفـــاء  الجميـــع 
كبيرة  تضحيـــات  قدموا  الذين 
في ســـبيل وطنهم وقضيتهم 

العادلة.

"القدس المفتوحة" توقع اتفاقية 
تدريب بمجال قضايا اإلعاقة 

رام الله - "األيام": وقع رئيس جامعة القدس المفتوحة 
يونس عمرو، ومديـــر عام جمعية التأهيـــل المبني على 
المجتمع المحلي وســـط الضفة عبد السميع الشيخ، بمقر 
رئاسة الجامعة في رام الله، أمس، مذكرة تفاهم، لتوفير 
التدريـــب الميداني لطلبة الجامعـــة، ورفع الوعي لديهم 
حول قضايا اإلعاقة المتعددة، لتوجيه مشـــاريع التخرج 

الخاصة بهم لخدمة هذه الفئة.
وتهــــدف المذكرة إلى إبــــراز دور ذوي اإلعاقة في اإلعالم 
التابــــع لجامعة القــــدس المفتوحة، وعلى رأســــه فضائية 
القدس التعليمية، وتوفير االستفادة من البحوث العلمية 
للجمعيــــة، وتوجيــــه الهيئات التدريســــية إلجــــراء بحوث 
ودراسات متعلقة بقضايا اإلعاقة في المجتمعات المحلية.

وقـــال عمـــرو: "تعمل جامعـــة القـــدس المفتوحة على 
توفير التعليم والحياة الكريمة لذوي اإلعاقة، عبر توفير 
مختبـــرات خاصة بهـــم وتوفير التعليـــم الجامعي لهم، 
وعلى رفع وعي المجتمع بحقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة، 

ومعاملتهم بمساواة في جميع مناحي الحياة االجتماعية 
والسياسية التي تعود عليهم وعلى المجتمع بالفائدة".

مـــن جهتـــه، قـــال الشـــيخ إن الجمعية هي مؤسســـة 
فلســـطينية تعمل في محافظات رام الله والبيرة، وأريحا، 
والقـــدس، ضمـــن اســـتراتيجية بعيدة المـــدى لتعزيز 
قطـــاع التأهيل، حتى يكون قادرًا علـــى تلبية احتياجات 
األشـــخاص ذوي اإلعاقة لضمان وصولهـــم إلى حقوقهم 
المختلفة، ولتصبح فلسفة التأهيل المبني على المجتمع 

المحلي جزءًا من السياسات والتشريعات الوطنية.
وبّيـــن أن الجمعيـــة تشـــارك المجتمع المحلـــي بإدارة 
التأهيـــل ذاتيـــًا، لضمان تحســـين حيـــاة ذوي اإلعاقة، 
وضمان وصولهم ومشـــاركتهم في الحيـــاة االجتماعية 
والثقافية والسياســـية والتعليمية التـــي أقرها القانون 
في دولة فلســـطين، إلدماج ذوي اإلعاقـــة بمناحي الحياة 
كافة، وضمان تيســـير وصولهم لجميع الخدمات والفرص 

الحياتية بكرامة.

توقيع االتفاقية.

جنين: العربية األميركية تبحث التعاون مع
شركة تطوير مشروع المنطقة الصناعية

جنين-محمـــد بالص: أعـــرب المدير اإلقليمي للشـــركة 
التركية المطورة لمشروع المنطقة الصناعية الدولية في 
جنين عثمان زكي يالســـين، عـــن إعجابه الكبير بالجامعة 
العربية األميركية وما تقدمه للســـوق الفلســـطينية من 
خالل البرامج المميزة التـــي تطرحها، وذلك خالل زيارته 
لحرم الجامعة في رام الله، حيث كانت في استقباله نائب 
رئيس الجامعة للعالقات الدولية الدكتورة دالل عريقات.

وقدمـــت عريقـــات، شـــرحا تفصيليـــا عـــن الجامعـــة 
وتأسيســـها ورؤيتها باالنفتـــاح على العالم، وتجســـير 
العالقات مـــع الجامعـــات الدولية، لفتح المجـــال للطلبة 
واألساتذة لتبادل الخبرات، واالستفادة من تجارب الدول 

األخرى في التخصصات األكاديمية المختلفة.
وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك مع الشركة األم، 
والتـــي تمثل غرفة صناعة وتجارة إســـطنبول، ومجموعة 
مـــن الجامعـــات التركية، وختـــم الضيف زيارتـــه بجولة 
تعريفية في الحرم الجامعـــي للتعرف على البرامج التي 

تقدمهـــا الجامعة في درجـــات الدكتوراه والماجســـتير 
والبكالوريوس.

وفي ســـياق متصل، اســـتقبلت عريقات رجلي األعمال 
الفلسطينيين ســـمير حليلة ومحمد الخطيب، اللذين زارا 
حـــرم الجامعة في رام الله للتعـــرف عليها، واالطالع على 
برامجها األكاديمية، والخدمـــات التي تقدمها للمجتمع 

المحلي.
وأشـــاد حليلة والخطيب بدور القطاع الخاص في تطوير 
التعليـــم العالـــي، وعبرا عـــن فخرهمـــا بالجامعة كصرح 
علمي ســـريع التطور مع حاجة السوق، تماشيا مع األدوات 
والتكنولوجيـــا الحديثة، وتوظيفها في خدمة أســـاليب 
التعليم، إضافة إلى نوعية البرامج التي تطرحها الجامعة، 
ما يغني التجـــارب األكاديمية الفلســـطينية، وثمنا دور 
رجـــال األعمال الفلســـطينيين ممن اســـتثمروا أموالهم 
لخدمة الوطن من خالل العمليـــة التعليمية وخاصة على 

مستوى الدراسات العليا.

بيت لحم: توقيع مذكرة تفاهم لتطوير الواقع البيئي
بيـــت لحم - "األيام": وقع رئيـــس مركز التعليم البيئي، 
التابع للكنيســـة اإلنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي 
المقدسة، المطران سني إبراهيم عازر، ومحافظ بيت لحم 
كامل حميـــد، أمس، مذكرة تفاهم لتطوير الواقع البيئي، 
واالســـتعداد لتتويـــج مدينـــة المهد عاصمـــة للثقافة 

العربية 2020.
وتهـــدف االتفاقية إلـــى تعزيز التنســـيق والتعاون في 
قضايـــا التوعية وحماية التنوع الحيوي، وتوطيد الشـــراكة 
بين القطاعين الرســـمي واألهلي، تعزيزًا لمبدأ المســـؤولية 
الوطنية المشـــتركة في حماية البيئـــة وفقًا ألحكام المادة 
33 من القانون األساسي، وقانون البيئة رقم 7 لسنة 1999.

كمـــا تهدف إلى تنســـيق نشـــاطات وبرامـــج التوعية 
البيئية بما يتناغم والسياسات واالستراتيجيات البيئية 
الوطنية في فلســـطين، وتعتبر مكملـــة لجهود الجهات 

الرسمية األخرى الناشطة في المجال البيئي.
وتتضمن االتفاقية إطالق برامج مشتركة تدعم التعليم 
البيئي، وصواًل إلقرار خطة استراتيجية لتطبيق مبادرات 
مدارس صديقة للبيئـــة، وخطة لجمع األوراق والزجاج في 
المحافظـــة، وإيصالهـــا لمصانع الزجاج وإعـــادة التدوير، 
وأنشطة وحمالت مشتركة في المناسبات البيئية المحلية 
والعربية والدولية، وإيجاد حلـــول للتخلص من النفايات 

الطبية بطريقة سليمة أو تدويرها.
كما تتضمن حماية المســـارات البيئية وتشجيعها، من 
خالل تشكيل لجنة مشـــتركة، تضع سلسلة مبادئ عامة، 
لتحديد المســـارات البيئية في المحافظـــة بالتعاون مع 
ســـلطة جودة البيئة، ووزارتي الزراعة والســـياحة واآلثار، 
وإصـــدار خرائط لها، وتنفيذ حمـــالت إعالمية وترويجية 

خاصة بتشجيعها، والتنســـيق مع وزارة التربية لتوجيه 
الرحالت المدرسية إلى هذه المســـارات، وتنفيذ أنشطة 
وحمالت تطوعية للتعريف بها، والمحافظة على نظافتها 

واستدامتها.
ووفـــق المذكـــرة، ســـينفذ الفريقـــان أنشـــطة لوقف 
الممارسات الخاطئة تجاه البيئة، ويروجان للمحافظة على 
التنوع الحيوي، وحماية المصادر الطبيعية واستدامتها، 
وتنفيذ مجهود مشـــترك من خالل إصـــدار الفريق األول 
قرارات لمنع الصيد الجائر، واإلعالن عن حظر صيد الطيور 
فـــي أماكن محددة وخالل فترات معينـــة، ومنع المتاجرة 
بهـــا، وحظر الرعـــي الجائـــر واالحتطاب، وعدم الســـماح 
بقطع األشـــجار المعمرة، أو التي تشكل جزءا من الموروث 

الطبيعي.
وتشـــمل المذكرة أنشـــطة وفعاليات مشـــتركة خاصة 
بإعالن بيت لحـــم عاصمة للثقافة العربيـــة 2020، خاصة 
في تخضير المحافظة وتجميلها وتنظيفها من النفايات، 

وإطالق أحياء وشوارع بيئية.
وقال حميد إن المحافظة ستلتزم بالشراكة مع الكنيسة 
اللوثرية لتطوير الواقع البيئي في بيت لحم، التي تستعد 
للتتويج كعاصمة للثقافة العربيـــة 2020، والتذكير بأن 
ثقافة فلســـطين جزء مهم من ثقافـــة العالم، ما يتطلب 
جهودًا لحماية بيئتنا وترســـيخ قيم االنتماء والمحافظة 

على الوطن.
من جهته، قال عازر إن بيت لحم وفلســـطين تستحقان 
استثمار كل جهد لتطوير الواقع البيئي، خاصة أن مدينة 
المهد وجهة سياحية عالمية، ستتحول عاصمة للثقافة 

العربية.

األسيران وشاحي وسالم تعرضًا 
للتنكيل الوحشي خالل أحداث "النقب"

رام الله - "األيام": تعرض األســـيران إســـالم يسر محمد 
وشاحي )37 عامًا( من جنين، وعدي عادل سالم )30 عامًا( 
من بلدة الشـــواورة في بيت لحم، اللذان يقبعان حاليًا في 
عزل ســـجن "عســـقالن"، للتنكيل الوحشـــي خالل أحداث 
سجن "النقب" في األسابيع الماضية، بذريعة محاولتهما 

طعن سجانين في "النقب".
وأوضح محامي هيئة شؤون األســـرى والمحررين، كريم 
عجوة، أنه زار األســـيرين وشـــاحي وســـالم أمس، مشيرا 
إلى أنهما تعرضا إلى كســـور في األنف والصدر وكدمات 
في مختلف أنحاء الجســـد، وال يزاالن يشـــتكيان من آثار 
االعتداء عليهما بالضرب بشكل وحشي على الجزء العلوي 
من جسديهما، حيث تم نقلهما إلى مستشفى "سوروكا" 

لمدة ساعتين، ومن ثم إلى التحقيق في "عسقالن". 
وبّين المحامي أن األسير وشاحي ال يزال يعاني من كسر 
باألنف وكدمات واحمرار بالعينين، ويعاني أيضًا من كسر 
بالصـــدر وكدمات في ظهره ورجليـــه، وهناك  ثماني غرز 
في جبينه، وقد تم إجراء محاكمة داخلية له في الســـجن، 
رضـــت عليه عـــدة عقوبـــات، تمثلت بعزله لــــ14 يومًا، 

ُ
وف

وحرمانه من زيارة ذويه، و"الكانتين" لثمانية أشهر.
وأشار إلى أن األسير ســــالم، يشتكي من كدمات خفيفة في 
جريت 

ُ
الرأس وأســــفل عينه، وهناك عدة غرز في جبينه، وقد أ

له أيضا محاكمة داخلية وفرضت بحقه عقوبات عديدة تمثلت 
بعزله ألسبوعين وحرمانه من زيارة ذويه ومن "الكانتين" لمدة 

ستة أشهر، وفرض غرامية مالية بقيمة 564 شيكاًل.


