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جنين: إطالق فعاليات األسبوع العالمي 
لمكافحة المخدرات

جني����ن - "األي����ام": أعلن محاف����ظ جنين، الل����واء إبراهيم 
رمضان، أمس، انطالق فعاليات األس����بوع العالمي لمكافحة 
المخ����درات، وذل����ك خالل حفل نظ����م في مق����ر المحافظة، 
بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة، 
وبحضور مدير فرع مكافحة المخدرات، الرائد لطفي اشتية، 
وممثلي المؤسس����ات الرس����مية واألمنية، ومس����ؤولة ملف 
الجمعيات والمنظمات األهلية في المحافظة، فداء شاهين.
وعقب اإلع���الن عن انطالق ه���ذه الفعالي���ات، انطلقت 
مس���يرة كش���فية من وس���ط المدينة وصلت إلى س���احة 

المحافظة.
وف���ي كلمته، أك���د رمضان حرص���ه عل���ى مكافحة آفة 
المخ���درات، وق���ال: "تقع على عاتقنا مس���ؤولية مواجهة 
هذا الس���رطان الذي يهدد كاف���ة المجتمعات، ويتوجب 
علينا االصطفاف خلف الجهود المبذولة لمكافحتها، ألن 
ظاهرة المخدرات من أخطر الظواهر، وتنخر جسد المجتمع 

واألسرة التي يقع على عاتقها تنشئة األجيال".
وأش���ار إلى أن خط���ورة المخدرات ال تكم���ن في الجانب 

الصح���ي، بل تدخل في البعد االجتماعي واألخالقي، وهي 
ظاهرة ال تعرف حدودًا سياس���ية واجتماعي���ة، مبينًا أن 
للمخدرات مصدرًا واحدًا وهو االحتالل الذي يحاول المس 

بالجبهة الداخلية الفلسطينية.
وأش���اد بجه���ود إدارة مكافحة المخدرات في الش���رطة 
بنش���ر التوعية من خالل تنظيم الفعالي���ات وعقد ورش 
العم���ل للحد من انتش���ار آف���ة المخ���درات، وفي مالحقة 

مروجي المخدرات وإتالفها.
أما اش���تية، فوص���ف المخ���درات باآلف���ة القاتلة التي 
تهدد المجتمع، وهي من أخطر المواد الفتاكة على الفرد 
والمجتمع، ومصدرها االحتالل، مستعرضًا فعاليات برنامج 
األس���بوع العالمي لمكافح���ة المخدرات، وال���ذي تتخلله 
تعلي���ق الالفت���ات و"البوس���ترات" في أنح���اء المحافظة، 
وتنظيم مباريات بين األندية الرياضية، وعقد ورش عمل 
ولق���اءات مع الجمعيات والمراكز النس���وية للتوعية حول 
خط���ورة هذه اآلفة للحد منها، وتخصيص نش���ر إبداعات 

شخصية ورسومات تتناول مخاطر المخدرات.

جانب من حفل إطالق أسبوع مكافحة المخدرات.

"العمل الزراعي" ينظم يومًا تطوعيًا في بلعين
رام الل���ه � "األي�ام": نظ���م اتحاد لجان العم���ل الزراعي، 
ي���وم عمل تطوعيًا في قرية بلعي���ن، غربي رام الله، ضمن 
حمل���ة تضامني���ة أطلقها ف���ي محافظ���ات الضفة، تحت 
ش���عار "نحمي أرضنا وننصر فالحينا"، لتعزيز قيم العمل 

الطوعي في فلسطين، ودعم صمود المزارعين.
وبين االتحاد، أمس، أنه ش���ارك في النش���اط التطوعي 
اللجن���ة الزراعية في قرية بلعين، ومركزا الهدف الثقافي 
وحنظل���ة الثقافي، وأن���ه تمت زراع���ة وتنظيف المناطق 

المحاذية لجدار الفصل العنصري.
وأكد "العم���ل الزراعي" أن الحملة ستس���تمر حتى نهاية 
الع���ام الحال���ي، وس���يتم خالله���ا تنفيذ نش���اطات طوعية 
مختلف���ة، منها زراعة أش���تال وورش عمل ودع���م المزارعين 
الفقراء بمس���تلزمات زراعية يمكن أن تحس���ن من دخلهم، 
إضافة الى تقديم خدمات مجتمعية في المرافق العامة في 
القرى، وتنفيذ حمالت بيئية وحملة في موسم قطف الزيتون 

وحملة في المناطق المتضررة من جدار الفصل العنصري.
وأوضح أن الحملة التضامنية انطلقت من قرية الجفتلك 
باألغ���وار، وامتدت الى بلدة دير الغصون وباقة الش���رقية 

بمحافظة طولكرم، بمش���اركة مدرسة ذكور دير الغصون 
وقرية فالمي���ة بمحافظ قلقيلية، حيث ت���م تنفيذ زراعة 
أش���تال وتنفي���ذ دهان للم���دارس ودعم الطلب���ة بلوازم 

مدرسية والقيام بحمالت تنظيف في المرافق العامة.
وقالت مدي���رة دائرة العم���ل الجماهيري ف���ي االتحاد 
س���ماح درويش إن مناصرة حقوق المزارعين وحمايتهم 
من القضايا الرئيسة والمدرجة ضمن استراتيجية "العمل 
الزراعي" الذي يعمل عل���ى فضح جرائم مصادرة األراضي 
والمي���اه، وزي���ادة الوعي ل���دى المزارعين ف���ي الجوانب 
القانونية والحقوقية، حيث يتابع االتحاد قضايا حقوقية 
تتعلق باخطارات الهدم والمص���ادرة، باإلضافة الى دعم 
صمودهم من خالل تنفيذ نشاطات مختلفة ضمن الحملة 

التضامنية المستمرة حتى نهاية العام.
وأش���ار االتحاد الى أن الحمل���ة التضامنية تأتي ضمن 
"مش���روع الدفاع عن حقوقن���ا" الممول من المس���اعدات 
الش���عبية النرويجي���ة، وتن���درج ضمن أه���داف "العمل 
الزراعي" االس���تراتيجية ف���ي حماية حق���وق المزارعين 

وتفعيل دورهم الوطني.

لقاء في جنين يناقش قانون الجمعيات الخيرية 
جني���ن � محمد بالص: ناقش مش���اركون في لقاء طاولة 
مس���تديرة نظمته الهيئة االستش���ارية الفلس���طينية 
لتطوير المؤسس���ات غير الحكومية، أم���س، في محافظة 

جنين، قانون الجمعيات الخيرية رقم )1( للعام 2000.
وقال القائمون على اللقاء: إنه نظم ضمن مشروع "تعزيز 
دور الش���بكات في حماية الحق في تش���كيل الجمعيات"، 
والذي تنفذه الهيئة االستش���ارية بالش���راكة مع شبكة 
المنظمات األهلية، والهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية، 
بحض���ور ممثلين ع���ن الجمعيات والمؤسس���ات األهلية 

العاملة في المحافظة.
وافتتح اللقاء مس���اعد المحافظ، كم���ال أبو الرب، بكلمة 
أكد فيها أهمية الش���راكة بين منظمات المجتمع المدني 
والحكوم���ة ف���ي كافة المجاالت، مش���يدا ب���دور منظمات 

المجتمع المدني في دعم السلم األهلي والتنمية.
من جهته، أكد المحامي صالح موسى، أهمية الوصول لفهم 
مشترك لنصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية 
رق���م )1( لعام 2000 والئحت���ه التنفيذي���ة، وأهمية التعاون 

اإليجابي الحاصل مع إدارة الجمعيات في الفترة األخيرة.
وتطرق موس���ى ألهم البنود القانوني���ة التي هي محل 
خ���الف في ه���ذا القانون الذي ش���دد عل���ى أهمية قيام 
مؤسس���ات المجتمع المدني بتطبيق���ه، والضغط باتجاه 
تحقيق مزيد من التعاون مع الس���لطة التنفيذية لتطبيق 

اإلجراءات التي تنسجم مع القانون.
وتناول البيئ���ة القانونية وآثارها عل���ى عمل منظمات 
المجتم���ع المدن���ي، حيث أك���د حق كل فلس���طيني في 
تشكيل الجمعيات كما نصت عليه بنود قانون الجمعيات 

الخيرية والهيئات األهلية رقم )1( لعام 2000.
وأش���ار إلى دور منظمات المجتمع المدني في التوعية 
وطرح البدائ���ل وتقديم الخدمات، بجان���ب دور الحكومة، 
وخاص���ة في المناطق المصنفة "ج"، والتي تمثل أكثر من 

65% من األراضي الفلسطينية.
واعتبر أن المش���كلة األكبر ليست في القانون، وإنما في 
معيق���ات تطبيق���ه، والتي تتمثل في ع���دم وجود مجلس 
تش���ريعي فاعل، باإلضافة إلى ش���ح التمويل الخارجي في 
الفترة األخيرة، والخلفية القانونية المتنوعة في المجتمع، 
واالنقسام الداخلي الذي أدى إلى تعطيل بعض القوانين.

م���ن جهت���ه، أك���د مدي���ر المش���اريع والبرامج ف���ي الهيئة 
االستشارية، أحمد هيجاوي، وجود تعاون مثمر مع اإلدارة العامة 
للمنظمات غير الحكومية ف���ي وزارة الداخلية في مجال تطبيق 

القانون وحل اإلشكاليات التي تواجه المؤسسات األهلية.
ورأى هيجاوي أن هناك ضرورة ملحة لتطوير آليات عمل 
فاعلة من أجل بناء عالقة سليمة ومتوازنة ما بين منظمات 
المجتمع المدني والسلطة التنفيذية، ومن أجل خلق حالة 

من التكامل والتنسيق بين مكونات المجتمع.
وبين أن احترام الحق في تش���كيل الجمعيات، يش���كل 
األرضية المشتركة لحوار حقيقي بين منظمات المجتمع 
المدني والحكوم���ة، الس���تكمال األدوار التنموية، ودفع 
عجل���ة اإلص���الح الديمقراطي وترس���يخ س���يادة القانون 

والحريات األساسية.
وأجم���ع المش���اركون في اللق���اء على أهمي���ة دعم كل 
الجهود المحلية لتحقيق الشراكة الحقيقية بين منظمات 

المجتمع المدني والحكومة.

غزة � خليل الش���يخ: قال مس���ئولون في بلديت���ي جباليا وبيت 
حان���ون: إن بلدياتهم تولى اهتمام خاص بقطاع مياه الش���رب، 

السيما مع بدء موجة الحر خالل الصيف الحالي.
وأوضح بعض مهندس���ي أقسام المياه في بلديات شمال غزة، 
أن نحو 40 بئر مياه تغطي مناطق نفوذ البلديات بمياه الش���رب 
الصالحة ومياه الري والمياه الالزمة للقطاع الصناعي والسياحي 

أيضًا، تعمل بشكل يومي.
وأش���اروا إلى الصعوبة التي تواجهها أقس���ام المياه من أجل 
توفير مياه الش���رب لهذه المناطق في ظل ظروف الحصار وشح 
الموارد، وبعد تدمير جزء من هذه اآلبار خالل العدوان اإلسرائيلي، 

في السنوات السابقة.
وأضاف���وا ل� "األيام" في فصل الصي���ف تتوالد أزمة في المياه، 
وهذا الصيف عملت البلديات على مضاعفة ساعات تشغيل آبار 
المي���اه، بعد أن تمكن���ت من تأهيل اآلبار المدم���رة كليا وجزئيًا 
وإع���ادة العمل فيها من جدي���د، لكن المش���كلة تكمن في قلة 
آبار المياه في المناطق الحدودي���ة والقريبة من مناطق التماس 
وكذلك المناطق عالية االرتفاع، حيث تزداد أزمة المياه في فصل 

الصيف.

آبار جديدة وأعمال صيانة
وفيما يتعلق بإنش���اء آبار جدي���دة، وبأعمال الصيانة في اآلبار 
القديم���ة قالوا: أن بلدياته���م تقوم بنوعين م���ن الصيانة في 
ش���بكات المياه واآلبار الموج���ودة داخل مناط���ق نفوذها وهى 
أعمال صيانة دورية للحفاظ على سالمة الشبكات واآلبار، وضمان 
نجاح عملها وأخرى وقائية، حيث يتم إغالق عدة أبار بعد فحص 
منتجه���ا من المياه ويتبين أنها غير صالحة للش���رب، مع ضمان 

البديل لهذه اآلبار.
فمن جانبه قال المهندس جواد جنيد رئيس قس���م المياه في 
بلدي���ة جباليا ل�"األي���ام" أن بلديته بدأت بحفر بئ���ر مياه جديد 
في منطق���ة "النزلة" بهدف زي���ادة كميات المي���اه التي تصل 
للمواطنين بتكلفة إجمالية بلغت 107 ألف دوالر ممولة مؤسسة 

األيدي المسلمة.
وأوضح ان البئر س���تعمل بطاقة انتاجي���ة قدرت بنحو 70 متر 

مكعب في الساعة.

يذك���ر أن منطقة "النزل���ة" تعاني من نقض ش���ديد في مياه 
الشرب منذ فترة طويلة.

وأضاف، أن البلدية انتهت من تنفيذ مش���روع تمديد ش���بكة 
مياه جديدة في منطقة القرعة الخامس���ة وس���ط بل���دة جباليا، 
موضحًا أن هذا المشروع هدف إلى معالجة أزمة مياه الشرب في 
تلك المنطقة التي عانت طيلة السنوات الماضية من تهتك في 
الشبكة ونقص في مياه الش���رب، مشيرًا إلى أن نحو عشرة آالف 

مواطن استفادوا من الخدمات المائية.
وقال جنيد: تعمل بلدية جباليا بجهد وتنسيق مع المؤسسات 
المانحة بهدف إيجاد مصادر جديدة لمياه الش���رب نظرًا لتزايد 
االستخدام اآلدمي والزراعي والصناعي للمياه، مشيرًا إلى الوضع 
المادي الصعب الذي تعاني منه البلدية بس���بب الحصار وش���ح 

تمويل المشاريع التطويرية والخدماتية.

خزانان لمياه الشرب
وقال سفيان حمد مدير بلدية بيت حانون، أن بلديته افتتحت 
قبل عدة ايام مش���روع خزانات لمياه الشرب في منطقتي "أبراج 

الندا" غرب البلدة، و"بورة الشوا" في شرقها.
وأضاف ل�"األيام" أن الخزانين مزودان بمياه ش����رب نظيفة 
من آبار تم أنش����اؤها مؤخرًا ، س����تقدمان كف����اءة كبيرة من 
الخدمة المائية للس����كان، دون الحاجة الس����تخدام مولدات 
كهربائية لتش����غيل اآلبار وقت انقطاع التيار، مش����يرًا إلى 
أن فص����ل الصيف س����يحمل مع����ه زيادة في اس����تخدامات 
المياه، ومش����كالت على تشغيل اآلبار بس����بب انقطاع التيار 

الكهربائي.
وأكد مختصون من البلديتين، أن إنتاج آبار المياه يتوقف على 
فترات انقط���اع التيار الكهربائي، وتوفي���ر كميات الوقود التي 
يتم توفيرها آلبار المياه، وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة التي 

تدفع البلدية إلى توفير المياه بشكل مناسب.

مخططات جديدة
وفي ذات السياق طالبوا بضرورة منح تمويل لتنفيذ مخططات 
مشاريع في مجال مياه الشرب، السيما في مناطق تحتاج لزيادة 
ضخ المياه فيها مع التزايد الس���كاني، مش���يرين إلى أن أقسام 

المياه انتهت من وضع عدة مخططات لمشاريع تطويرية في هذا 
المجال وينتظر الحصول على تمويل الزم لتنفيذها.

فقد المياه
وأكد هؤالء المسؤولون ان بلدياتهم تولي اهتمام كبير بنسبة 
الفاقد في المياه التي تنتجها هذه اآلبار، مش���يرًا إلى أن هناك 
نس���بة كبيرة من الفاقد، بس���بب الوصالت غير الشرعية من قبل 
بعض المواطنين المخالفين، وعدم وجود عدادات مياه في بعض 
المرافق العامة، وكذلك تزايد وصالت المياه لمواطنين يقطنون 
ف���ي أراضى حكومية غير مرخصة، ويحصلون على خدمات المياه 

بطرق غير شرعية.
وحذرت بلدية جباليا النزل���ة المواطنين أصحاب الوصالت غير 
الشرعية بعد التهاون بتعديهم على شبكات المياه وحصولهم 
 بأن البلدية ستحاس���ب المخالفين 

ً
عل���ى المياه "عنوة" مؤك���دة

وتضعهم تحت طائلة المس���ؤولية، بعد انته���اء مهلة التوجه 
للبلدية وتسوية اوضاعهم.

وأكد مدير البلدية يوس���ف خلة، أن من ش���ان تلك المخالفات 
أن ترفع نسبة الفاقد في ش���بكة المياه وتحرم باقي المواطنين 
منت حصتهم الكافية من المياه، مشيرًا إلى أن البلدية خصصت 
فريق م���ن المراقبين والمفتش���ين لمنع عملي���ات التعدي على 

خطوط وشبكة المياه.

خسارة كبيرة
وأضاف، أن بلديته تخس���ر مليون ونصف المليون دوالر سنويًا 
بس���بب سرقة المياه، موضحًا أن متوس���ط إنتاج مياه اآلبار تصل 
إلى مليون و150 كوب شهريًا، وتتراوح نسبة الفاقد منها ما بين 

40 إلى %50.
م���ن جانبه قال حمد أن بلديته تقوم في إطار عملها االعتيادي 
على مواجهة ظاهرة سرقة مياه الشرب والري، عبر تمديد وصالت 

غير شرعية، السيما في األراضي الزراعية.
وأك���د أن البلدي���ة تحرص على تلبية جميع مطالب الس���كان 
والمزارعين، بتوصيل بيوته���م وأراضيهم بالمياه دون زيادة 
في الرس���وم المخصصة، لكنها لن تسمح بتمديد وصالت غير 

شرعية.

المالكي يطلع وزير خارجية 
رومانيا على انتهاكات االحتالل

رام الل���ه - "األي�ام": حذر وزير الش���ؤون الخارجية ري���اض المالكي، أمس، من 

انفجار األوضاع في األراضي الفلسطينية نتيجة االعتداءات اإلسرائيلية بحق 

المواطنين من جرائم قتل واعتقاالت.

واس���تعرض المالك���ي، خالل لقائ���ه وزي���ر خارجية روماني���ا تيتوس 

كورليس���تان في مقر الوزارة ب���رام الله، االنتهاكات اإلس���رائيلية بحق 

المواطنين، وجرائم االحتالل وآخره���ا اغتيال مواطنين في مدينتي رام 

الله ونابلس، وعمليات االقتحام للمدن الفلس���طينية بذريعة البحث عن 

المختطفين الثالثة.

وأش���ار إلى أن الحكومة اإلس���رائيلية تس���تغل هذه العملية لتس���تمر في 

تنصلها من التزامها تجاه عملية الس���الم، ولالس���تمرار في البناء والتوس���ع 

االس���تيطاني غير الش���رعي، وأطلع وزير خارجية رومانيا على معاناة األس���رى 

واس���تمرار إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من ش���هرين، احتجاجا على سياسة 

االعتقال اإلداري.

من جهته، أكد كورليستان استمرار دعم رومانيا لمؤسسات دولة فلسطين، 

وس���عيها لتفعيل االتفاقيات الموقع���ة بين الجانبين، مش���ددا على ضرورة 

العودة للمفاوضات ودعم قيام دولة فلسطين على حدود 1967.

"فتح": حملة التخوين والتحريض 
ضد األجهزة األمنية وصفة للفتنة

رام الله - "وفا": اس���تنكر المتحدث باس���م حركة فتح أحمد عس���اف، الحملة 

التي تستهدف األجهزة األمنية، مؤكدًا أن هذه الحملة وفي هذا الوقت الذي 

يتعرض فيه الش���عب الفلس���طيني للعدوان اإلس���رائيلي، هي وصفة خطيرة 

لنش���ر بذور الفتنة الداخلية وخدمة لالحتالل ومخطط���ات نتنياهو، لتصفية 

القضي���ة الفلس���طينية وتحويل المعركة م���ع االحتالل إل���ى معركة داخلية 

"تستنزف قوانا".

وقال عس���اف في تصريح صحافي، أمس: "إن أبناء األجهزة األمنية هم أبناء 

شعبنا، وهم مناضلون وأس���رى محررون، قدموا آالف الشهداء وال يزال المئات 

منه���م أس���رى، وهم الي���وم يعملون وبمس���ؤولية للمحافظة عل���ى اإلنجازات 

والمكتس���بات الوطنية التي تتحين دولة االحت���الل الفرصة، وتخلق المبررات 

لالنقضاض على هذه المكتسبات".

ودع���ت الجماهير الفلس���طينية وقواها السياس���ية الوطني���ة إلى أخذ 

الحيطة والحذر، وعدم االنجرار وراء الش���ائعات المغرضة التي تستهدف 

وحدة الش���عب الفلسطيني ومس���تقبله على أرضه، مش���يرًا إلى ما يجري 

"حولنا في الش���رق األوسط من محاوالت تفكيك للدول العربية، األمر الذي 

قد تستغله إس���رائيل لتمرير مخططاتها ضد ش���عبنا وقضيته الوطنية 

"إنعاش األسرة" و"جذور" تنفذان 
ورشة تثقيف صحي لألطفال

رام الله - "األيام": نظمت جمعية إنعاش األسرة في مقرها بالبيرة، وبالشراكة 

مع مؤسسة جذور لإلنماء الصحي، يومًا صحيًا تثقيفيًا ألطفال مخيم الجمعية 

الصيف���ي، حيث توزع 120 طفاًل عل���ى ثالث مجموعات قام���ت بتنفيذ العديد 

م���ن الفعاليات الهادفة والمتعلقة بالتوعية حول التغذية الس���ليمة والهرم 

الغذائي وحقوق الطفل.

وت����وزع األطفال من الفئة العمرية 5-7 س����نوات على ورش����ة عمل تعرفهم 

باله����رم الغذائ����ي وتوزيع األطعمة في����ه والتعرف على األس����ماء الصحيحة 

للمأكوالت ونش����اط فني تمثل في تلوين أطعمة ومجموع����ات غذائية، فيما 

توزع األطفال الفئة العمرية 8-10 سنوات على ورشة عرفتهم بأهمية الغذاء 

الس����ليم والصحي، حيث ش����اهد األطفال فيلمًا وثائقيًا وناقشوه مع ميسرة 

المجموع����ة، إضافة الى إلصاق المجموع����ات الغذائية وصنع بوظة صحية من 

الفواك����ه، وت����وزع األطفال بين 11 و13 عامًا على ورش����ة خاص����ة بقياس كتلة 

الجس����م وتحليل نتائجها، إضافة الى جلسة خاصة بالتعريف بحقوق الطفل 

وواجباته. 

وأك���دت نائب رئيس���ة جمعية إنعاش األس���رة نهلة بسيس���و، أهمية هذا 

النش���اط ودوره الكبير في تعزيز الوعي لدى األطفال بالغذاء الصحي واالعتناء 

بأجس���امهم، وتعزيز وعيهم بحقوقهم، وهو ما تس���عى إليه الجمعية بشكل 

مستمر، حيث تروج لثقافة تعزيز ثقة الطفل بنفسه، ورفع قدرته على تحقيق 

الخيارات السليمة.

بيت لحم: ورشة في دار الكلمة تناقش تحديات 
قطاع إنتاج اإلعالم المرئي واإلنتاج السينمائي

بيت لحم – "األيام": نظم���ت كلية دار الكلمة الجامعية 
ورش���ة عمل حول "اإلع���الم واإلنتاج الفيلمي في الس���وق 
الفلس���طيني"، بمش���اركة ع���دد كبي���ر م���ن اإلعالميين 
واألكاديميي���ن والخريجي���ن م���ن تخصص���ات اإلع���الم 
المرئي والمسموع ومؤسس���ات تعمل في اإلنتاج المرئي 

والمسموع.
وتأتي هذه الورش���ة ضمن مشروع "صورة من فلسطين" 
الذي تدي���ره الكلية بدع���م من صندوق تطوي���ر الجودة 
/ وزارة التربي���ة والتعلي���م المم���ول من البن���ك الدولي، 
وبالشراكة مع جمعية شبكة معًا، ووكالة فلسطين لإلعالم، 

وشركة ستوديو 5. 
ويه���دف المش���روع إلى تحدي���ث المناهج الدراس���ية 
في برنام���ج إنتاج األف���الم الوثائقية، وتمكين الش���باب 
والخريجين وتزويدهم بالمه���ارات الالزمة والروابط التي 
يمك���ن أن تس���اعدهم ف���ي الحصول على ف���رص العمل، 
والمس���اهمة في تنوع وجودة وس���ائل اإلع���الم المحلية 
واإلنتاج السينمائي وعكس صورة إيجابية عن فلسطين، 
إذ يركز المش���روع على التواصل م���ع البرامج األكاديمية 
المماثلة في المنطقة، وكذلك القطاع الخاص للحفاظ على 
التحديث المس���تمر للمناهج والبني���ة التحتية للبرنامج 
ومواكب���ة االحتياجات المعاصرة لس���وق العمل وبالتالي 

إيجاد فرص عمل أفضل للخريجين.
وأكدت الدكت���ورة نهى خوري نائب الرئيس للش���ؤون 
األكاديمي���ة في الكلية: أننا اليوم أم���ام مهمة تعليمية 
وهي جزء من مش���روع "صورة من فلس���طين" والممول من 

قبل وح���دة الجودة والنوعية ف���ي وزارة التعليم العالي/ 
والبنك الدولي.

وخالل الورش���ة قدمت بيان القيمري منس���قة المشروع 
عرض���ًا تعريفي���ًا ع���ن المش���روع، وتحدثت ع���ن أهدافه 

ومخرجاته المتوقعة. 
وتحدث أس���امة الجعفري، وهو مدي���ر وحدة البحث في 
ش���بكة معًا في كلمته بالنيابة عن رائد عثمان مدير عام 
ش���بكة معًا، عن واقع مؤسس���ات اإلعالم المحلية وس���وق 
العمل، وتح���دث عن احتياجات القط���اع وتوقعاتهم من 
الخريجي���ن وعن طبيعة العمل في مج���ال اإلعالم المرئي 

والتحديات والصعوبات التي يواجهها العاملين به.
ثم قّدم هيثم حجازي، وهو أس���تاذ في كلية فلسطين 
األهلي���ة الجامعية، ع���رض عن حال التعلي���م األكاديمي 

لتخصص اإلعالم في فلسطين.
ومن ثم قدم مأمون الهريمي وهو احد خريجي كلية دار 
الكلم���ة الجامعية، نبذة عن خبرته العملية والعلمية بعد 
تخرجه، وعرض فيلمًا من أفالمه الناجحة والتي س���اعدته 
عل���ى تطوير مكتب وعمل ش���خصي خاص به حيث يعمل 

حاليا كمنتج ومخرج مستقل.
وبع���د الكلمات والعروضات، تم تقس���يم الجمهور إلى 
ثالث مجموع���ات: مجموعة خريجين، مجموعة أكاديميين 
ومجموع���ة القطاع الخ���اص، حيث ناقش���ت كل مجموعة 
التحدي���ات والوضع ال���ذي يواجهه قطاع إنت���اج اإلعالم 
المرئي واإلنتاج الس���ينمائي، ومن ثّم قدمت كل مجموعة 

تلخيصًا عن النقاش وتوصيات. 

طلبة "العربية األميركية" سيتمكنون
من االستعالم عن بياناتهم إلكترونيًا 
جني���ن - "األي�ام": أطلق���ت الجامعة العربي���ة األميركية، ف���ي جنين، أمس، 
خدمة إلكتروني���ة جديدة ومميزة تمكن الطلبة من االس���تعالم عن بياناتهم 
األكاديمية والمالية باس���تخدام تقنية "USSD"، من خالل هواتفهم الخلوية، 

وبشكل مجاني دون الحاجة الستخدام اإلنترنت.
وقال مساعد رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عالء حمارشة، 
إن دائرة التخطيط وتحليل النظم قامت بتطوير الخدمة كوسيلة سريعة وآمنة 
ورخيصة وفعالة تمكن الطالب من االستفسار عن البيانات الخاصة به كالمعدل 
التراكمي، والرصيد المالي، واحتس���اب القس���ط الدراسي، والتعرف على عدد 
المحاض���رات التي لم يحضره���ا، وعالم���ات االمتحانات الفرعي���ة والنهائية، 
والجدول الدراسي اليومي من خالل هاتفه الخلوي، بغض النظر عن الخصائص 

التقنية لهذا الهاتف.
وأشار إلى أن "العربية األميركية"، تعتبر أول جامعة فلسطينية تقوم بتوفير 

هذه الخدمة لطلبتها من خالل شبكتي جوال والوطنية معا.
م���ن جانبه، بارك رئي���س الجامعة، الدكتور محمود أب���و مويس، هذا اإلنجاز، 
مؤكدا ح���رص الجامعة على متابع���ة كل ما هو جديد وممي���ز تكنولوجيا في 
أنظمتها وبرامجها لتسهيل عملية حصول الطلبة على الخدمات، حفظا للوقت 
والجهد، خاصة أن العلوم الحديثة أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا.

"العربية األميركية" تمنح 
"الماجستير" ألحد طلبتها

جني���ن - "األي�ام": ناقش الباحث محمد 
أمين موس���ى أب���و حماد، طال���ب القانون 
التج���اري في عم���ادة الدراس���ات العليا 
العربي���ة األميركي���ة، أمس،  بالجامع���ة 
رس���الته للحصول على درجة الماجستير 
في القانون التج���اري بعنوان "اإلجراءات 
منازع���ات  ف���ي  والتحفظي���ة  الوقتي���ة 
التحكيم"، وذلك في مبنى كلية القانون.

وقدم أب���و حم���اد مقدم���ة علمية عن 
بحثه أم���ام لجنة المناقش���ة دافع فيها 
عن رس���الته وآرائه وتمكن���ه من المادة 
العلمية وثقت���ه بنتائج بحث���ه، وتطرق 
إلى اإلجراءات الوقتي���ة والتحفظية في 
منازع���ات التحكيم من حي���ث ماهيتها 
وخصائصها وأهميتها وشروط اتخاذها.

وجرت مناقش���ة الرسالة بحضور عميد 
كلي���ة الحق���وق ف���ي الجامع���ة العربية 

األميركية، أ.د.طارق كميل.
وق���ررت لجنة المناقش���ة المكونة من 
المش���رف على الرس���الة، رئيس اللجنة، 
أ.د.أمي���ن دواس، والممتحن الداخلي من 
الجامع���ة العربية األميركية، د.يوس���ف 
ش���ندي، والممتحن الخارجي من جامعة 
النج���اح الوطنية، د.غس���ان خال���د، منح 
الطالب أبو حماد، درجة الماجس���تير في 

تخصص القانون التجاري.

جنين: محاضرات حول السالمة 
للمشاركين في المخيمات الصيفية

جنين - "األي�ام": عقدت إدارة التدريب التابعة لمديرية 
الدف���اع المدني ف���ي محافظة جنين، أم���س، عدة لقاءات 
ومحاضرات حول الس���المة العامة والمنزلية للمش���اركين 

في المخيمات الصيفية.
وذك���ر بيان إلدارة العالقات العام���ة واإلعالم في الدفاع 
المدن���ي، أن أطقم التدريب في مديري���ة الدفاع المدني، 
وبالتنس���يق م���ع مراكز الدف���اع المدني المنتش���رة في 
المحافظ���ة، اس���تهدفت بالتدريب���ات المش���اركين في 

المخيمات الصيفية.
وش���ملت التدريبات، مخيم���ا صيفيا لطالبات مدرس���ة 
يعبد األساس���ية، ومخيم "بكرا أحلى" في مدرسة الزهراء 
بمدينة جنين، وآخر لمدارس بلدة فقوعة، واشتملت على 

تعريف المش���اركين بالدفاع المدن���ي ومهامه وأهدافه، 
واستعراض إجراءات السالمة العامة المنزلية، إلى جانب 
تدريبات عملية في التعامل مع أسطوانات الغاز، ومعالجة 
حاالت التس���رب، واس���تعراض جميع الطرق لمكافحتها، 
واس���تخدام أس���طوانات اإلطف���اء اليدوي���ة والتعري���ف 

بأنواعها وأحجامها.
وقال مدير الدفاع المدني في محافظة جنين، المقدم عبد 
اللطيف أبو عمشة، إن هذه اللقاءات تأتي في إطار رفع الوعي 
المجتمعي حول كيفية التعامل م���ع الحوادث والتعامل مع 
مصادر الطاقة في المنزل، والتي تشكل السبب الرئيس في 
وقوع الحوادث والحرائق المنزلية، وتس���هم بتعزيز الجانب 

الوقائي الذي من شأنه الحفاظ على األرواح والممتلكات.

األوقاف" تفتح عطاءات النقل 
الداخلي لحجاج الضفة

رام الله - "األي�ام": جرى في وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية برام الله، أمس، 
فتح عطاءات النقل الداخلي لمحافظات الضفة، بحضور الوزير يوسف ادعيس، 
وأعض���اء لجنة الحج والعمرة ف���ي الوزارة، ومندوب���ي وزارة النقل والمواصالت 
والس���ياحة واآلثار والمالية – اللوازم العامة، ومراقب من ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية، وأصحاب شركات الحج والعمرة المؤهلة من الوزارة.
وأكد ادعي���س أن وزارة األوقاف ماضية في تنفيذ سياس���تها باتجاه الرقي 
بوض���ع الحجاج، وتوفير كافة س���بل الراحة واألمان لهم وف���ي كافة المحطات 
التي يمرون بها، خاصة فيما يتعلق بمراحل التنقل والمس���كن، مشيرًا إلى أن 
الش���ركة التي يقع عليها العطاء س���تتم متابعتها واإلشراف على سير عملها 
لضمان تنفيذ الش���روط التي وضعتها الوزارة؛ حرص���ا على حقوق المواطنين 

وراحة الحجاج. 
من جهته، أش���ار الوكيل المس���اعد للحج والعمرة حسام أبو الرب إلى أهمية 
هذا العطاء وانعكاس���اته على حجاج فلسطين، مبينًا أنه تم التنافس على هذا 
العطاء من 5 ش���ركات مرخصة ومؤهلة من "األوق���اف"، لنقل الحجاج من أماكن 
س���كنهم إلى غور نمرين، وأنه تم رسو العطاء على الشركة التي قدمت أفضل 
األس���عار والخدمات، ويكون بذلك قد أنهت ال���وزارة جميع الترتيبات الخاصة 

إقليم "فتح" في رومانيا 
ينتخب لجنته الجديدة

بوخارس���ت - "وف���ا": انتخب إقليم 
حركة فتح في رومانيا، أمس، لجنته 
الجديدة التي تشكلت من 7 أعضاء.

جاء ذل���ك خالل المؤتمر الس���نوي 
لإلقلي���م ال���ذي عقد ف���ي العاصمة 
بوخارس���ت، تحت ش���عار  الرومانية 

"الوفاء ألسرى الحرية".
وأشاد س���فير دولة فلسطين لدى 
روماني���ا، معتمد اإلقليم، أحمد عقل، 
بال���دور الذي لعبت���ه حركة فتح منذ 
انطالقته���ا، متطرق���ًا إل���ى الوض���ع 
السياسي وصعوبة المرحلة، وأوضاع 

األسرى في سجون االحتالل.


