2

أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

االثنين 2018/8/20

إدارة معتقالت االحتالل تماطل
في عالج خمسة أسرى مرضى
رام الل���ه " -األيام" :أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين،
أمس ،بأن عددًا من األس���رى المرضى القابعين في عدة س���جون
إس���رائيلية ،يعانون م���ن أوضاع صحية مقلقة ،جراء السياس���ة
المتعم���دة التي تنتهجها إدارة المعتق�ل�ات بحقهم بتجاهل
أمراضهم وعدم التعامل معها بشكل جدي.
وكشفت الهيئة عن عدد من الحاالت المرضية الصعبة القابعة
ف���ي معتقالت االحتالل ،ومن بينها األس���ير أحمد الصوفي (32
عامًا) من محافظة رفح ،والذي يعاني من حساس���ية في جس���ده
من���ذ ثالثة أع���وام ،ويعاني أيضًا م���ن آالم في المع���دة ولديه
مشاكل في األسنان ،وفي كثير من األحيان ال يستطيع التنفس،
ورغم مش���اكله الصحية الكثيرة ،غير أن إدارة معتقل عسقالن
تكتفي بإعطائه مسكنات لآلالم فقط.
وأضافت إن األس���ير جواد اش���تية ( 43عامًا) من قرية تل في
محافظة نابلس ،يمر بوضع صحي سيئ ،حيث يعاني من مشاكل
في القرني���ة منذ الع���ام  ،2003وقد راجع عيادة الس���جن أكثر

ُ
من م���رة وأجريت له فحوصات طبية ،من أج���ل الخضوع لعملية
جراحية بأس���رع وقت ممكن ،لكن إدارة معتقل "جلبوع" ما زالت
تماطل في تحويله إلجراء العملية.
بينما يش���تكي األسير محمد شاللدة ( 27عامًا) من بلدة سعير
في محافظ���ة الخليل ،من آثار إصابته الت���ي تعرض لها نتيجة
إطالق جنود االحتالل الن���ار عليه وإصابته في أنحاء متفرقة من
جس���ده ،واالعتداء عليه بوحش���ية بعد اعتقاله ،وهو بحاجة إلى
إج���راء عملية في األذن الوس���طى ،إال أن إدارة معتقل "إيش���ل"
تماطل في تحويله ،وتكتفي بإعطائه مس���كنات دون تقديم أي
عالج حقيقي لحالته الصحية.
كما رص���دت الهيئة حالة األس���يرين القاصرين أحمد زقزوق،
وع���ز مروان وكالهما م���ن مدينة جنين ،وهم���ا يعانيان من آثار
إصابتهم���ا برصاص جيش االحت�ل�ال ،وتكتف���ي إدارة معتقل
"مجدو" بإعطائهما مس���كنات لآلالم ،دون توفير العناية الطبية
الالزمة.

"األمن الوقائي" يضبط مستنبتًا لزراعة
أشتال المخدرات في كفر الديك
جني���ن " -االيام" :أعلن جهاز األم���ن الوقائي ،أمس ،عن
ضبط مس���تنبت لزراعة أش���تال الحش���يش في محافظة
س���لفيت ،وفقا لم���ا أكده بي���ان إلدارة العالق���ات العامة
واإلعالم في الجهاز.
وأف���اد البيان بأنه في إطار سياس���ة الجه���از الهادفة
إلى القض���اء على الجريمة بكافة أش���كالها في المجتمع
الفلس���طيني ،تمكن وبعد معلومات اس���تخبارية دقيقة
ومراقبة ميدانية اس���تمرت لعدة أيام ،وبإس���ناد قوة من
األمن الوطني وبالتنس���يق مع النياب���ة العامة ،من ضبط
مس���تنبت لزراعة أش���تال "الماريغوانا" المخدرة وكمية
مصنعة من الهايدرو في قرية كفر الديك غرب س���لفيت
مجهز بكافة التجهيزات المتطورة إلنتاج هذه األش���تال
التي قدر عددها بخمس���مائة شتلة أغلبها جاهز للقطاف
خالل أيام.

وأضاف ،إنه ت���م التحرز على المضبوطات وتس���ليمها
لجه���ة االختص���اص ف���ي الش���رطة ،وت���م اعتق���ال أحد
المتهمي���ن وتحويل���ه لجه���ة االختصاص الس���تكمال
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه أصوال.
وأهاب متحدث رس���مي باس���م جهاز األم���ن الوقائي،
بالمواطني���ن ض���رورة التبليغ بش���كل فوري ع���ن مروجي
وموزعي المخدرات لما تش���كله ه���ذه اآلفة من خطر على
المجتمع والنسيج المجتمعي والسلم األهلي ،داعيا الكل
الوطني لتحمل المس���ؤوليات الملقاة على عاتقه للوصول
إلى مجتمع آمن ومستقر وخال من الجريمة المجتمعية.
وأكد جه���از األمن الوقائي ،المض���ي قدما في مكافحة
الجريم���ة المجتمعي���ة والحفاظ على الس���لم األهلي في
كافة محافظات الوطن ،وذلك بالتعاون مع أذرع المؤسسة
األمنية المختصة ،وبتنسيق كامل مع النيابة العامة.

اجتماع في رام الله يبحث سبل
تطوير أنظمة عمل الهيئات المحلية
رام الله – "األيام" :بح���ث وزير العدل علي أبو دياك في
مكتبه برام الله أمس ،مع وزير الحكم المحلي د .حس���ين
األعرج ،ورئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية المستشار
إياد تيم س���بل تطوير أنظمة عمل الهيئات المحلية بما
ينس���جم مع قانون الهيئ���ات المحلية وقان���ون انتخاب
الهيئات المحلية والقانون األساسي الفلسطيني.
وحضر اللقاء من وزارة الحكم المحلي ،الوكيل المس���اعد
لش���ؤون الهندس���ة أحمد غنيم ،والمستش���ار القانوني
إسالم أبو زياد.

وركز اللقاء عل���ى بحث صالحيات ومه���ام وزارة الحكم
المحلي تجاه الهيئات المحلية خاصة فيما يتعلق بالرقابة
والتفتيش وتنسيق مهام الوزارة مع اختصاصات ديوان
الرقابة والدور ال���ذي يقوم به في مج���ال الرقابة المالية
واإلدارية.
وأك���د اللق���اء أهمية التنس���يق والتعاون ف���ي المجال
القانوني مع وزارة العدل ومراجعة التش���ريعات الرئيسة
والثانوية التي تنظم عمل وزارة الحكم المحلي والهيئات
المحلية.

وفاة طفل بحادث
سير ومواطن بصعقة
كهربائية في غزة
غ���زة " -وفا" :أف���ادت مصادر طبية،
أم���س ،بوف���اة الطفل محم���د محمود
دغمش والبالغ م���ن العمر عامين ،من
س���كان حي تل الهوا في مدينة غزة،
متأث���رًا بجروح���ه إث���ر إصابته خالل
حادث س���ير وقع على دوار أبو ش���رخ
ش���مال قطاع غزة .كما لقي المواطن
عادل ش���اهين ( 52عامًا) من س���كان
جحر الديك وسط قطاع غزة مصرعه،
إثر إصابته بصعقة كهربائية.

 3أسرى من جنين
يدخلون أعوامًا
جديدة في السجون
جني���ن " -وفا" :دخ���ل ،امس ،ثالثة
أس���رى من محافظ���ة جني���ن ،أعواما
جديدة في سجون االحتالل.
وذكر نادي األسير لـ"وفا" ،أن األسير
عبد الله أحمد فارس عارضة من بلدة
عرابة جنوب جنين دخ���ل عامه الـ20
في سجون االحتالل ،علما أنه محكوم
 26عاما ،واألس���ير محمد داوود متعب
طحاينة م���ن بلدة الس���يلة الحارثية
غربا دخ���ل عامه الـ ،16وهو محكوم 19
عام���ا ،كما دخل األس���ير عمار صبحي
عثمان موس���ى من بلدة سيلة الظهر
جنوبا عامه الـ ،16وهو محكوم  21عاما.

األسيران صدام
عوض وعباس أبو عليا
يواصالن إضرابهما
رام الله – "األيام" :يواصل األسيران
صدام عوض ( 28عام����ًا) من بلدة بيت
أمر ،وعب����اس أبو عليا ( 21عامًا) من بلدة
المغير إضرابهما المفتوح عن الطعام
رفض����ًا العتقالهم����ا اإلداري وذلك منذ
ثماني����ة أيام .وخ��ل�ال زي����ارة أجراها
المحامي لألس����ير عوض ف����ي معتقل
"النقب الصحراوي" أكد اس����تمراره في
ُ
اإلضراب ،رغم الضغوط التي تمارسها
إدارة معتق��ل�ات االحت��ل�ال وتقديمها
عروضا لثنيه عن خطوته منها اإلبعاد.
ُيش���ار إلى أن األس���ير عوض معتقل
إداري منذ الثاني عشر من آذار الماضي،
علمًا أنه أسير س���ابق قضى ما مجموعه
ف���ي معتقالت االحتالل س���بع س���نوات
بشكل متفرق وذلك منذ العام 2009م.
أما األس���ير ابو عليا فه���و معتقل
إداري منذ ( )14شهرًا وقد صدر بحقه
أمر إداري جديد لمدة أربعة ش���هور،
ويقبع اليوم في معتقل "عوفر".

جانب من الوقفة.

وقفة احتجاجية في الخليل رفضًا لـ"صفقة القرن"
الخليل " -وفا" :احتش���د عش���رات المواطنين ،أمس ،على دوار ابن رشد وسط
مدينة الخليل ،رفض���ا لمحاولة تمرير "صفقة الق���رن" ،والتأكيد على الحقوق
الوطنية ،وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف.
ورفع المحتج���ون في الفعالية الت���ي نظمتها القوى الوطني���ة والفعاليات

قوات االحتالل تداهم مدينة
الخليل وإذنا وتشدد إجراءاتها
العسكرية جنوب نابلس
الخليل ،نابلس " -وفا" :داهمت قوات االحتالل ،امس ،مدينة
الخليل ،وبلدة إذنا وفتشت عدة منازل.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات االحتالل داهمت عدة أحياء
في مدينة الخليل وفتش���ت منزل المواطن خليل الرجبي ،في
البلدة القديمة وعبثت بمحتوياته ،كما فتشت منزل المواطن
نادر س���ليمان طميزي ،ف���ي منطقة وادي عزي���ز ببلدة إذنا،
مستخدمة الكالب البوليسية ،وحطمت محتوياته.
من جهة أخرى ،نصبت قوات االحتالل حواجزها العسكرية
على مداخل البلدات والقرى والمخيمات في محافظة الخليل،
وفتش���ت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم وعرقلت
حركة المواطنين ووصولهم الى أعمالهم بشكل.
وفي الس���ياق ،ش���ددت ق���وات االحت�ل�ال ،م���ن اجراءاتها
العسكرية على شارع حوارة الرئيسي ،جنوب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات االحتالل أعاقت حركة مركبات
المواطني���ن ودققت بهوي���ات ركابها ،ما تس���بب بأزمة مرورية
خانقة في شارع حوارة الرئيسي.

الش���عبية في المحافظة ،األعالم الفلس���طينية ،والفتات ترف���ض المؤامرات
والمش���اريع التصفوي���ة عل���ى القضية الفلس���طينية ،ورفضًا ل���كل محاوالت
المس���اس بحقوق األسرى والالجئين ،ورددوا ش���عارات رافضة للمؤامرات على
منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ّ
هيئة األسرى توثق اعتداء االحتالل
على  4أسرى خالل عملية اعتقالهم

ّ
رام الله " -األيام" :وثقت هيئة ش���ؤون األس���رى
والمحررين ،إفادات ألربعة أس���رى يقبعون في عدة
معتقالت ،تعرضوا العتداءات همجية وقاسية على
يد جنود االحتالل خالل عملية اعتقالهم.
وأوضحت الهيئ���ة ،في تقرير له���ا ،أمس ،أن جنود
االحت�ل�ال اعتدوا على الطفل زياد أبو جعص ( 16عامًا)،
ً
بعد مداهمة منزله ليال في مدينة جنين ،حيث انهال
عليه الجنود بالضرب الش���ديد عل���ى ظهره وخاصرته،
وم���ن ثم جرى نقله إلى زنازي���ن معتقل "الجلمة" ذات
الظروف السيئة ،وقد تم في البداية تفتيشه تفتيشًا
ُ
عاريًا ومن ثم نق���ل للتحقيق معه ،وخالل التحقيق لم
يتوقف المحـــققون ع���ن الصراخ في وجهه لالعتراف
بالتهم الموجهة ضده.
في حي���ن تعرض األس���ير القاصر وع���د طناطرة
( 17عامًا) من أم صفا في رام الله ،للضرب الش���ديد
وال���ركالت على مختل���ف أنحاء جس���ده وهو مكبل
اليدي���ن ومعص���وب العينين ،وذلك خ�ل�ال عملية

اعتقال���ه أثناء تواج���ده بالطريق العام���ة ،وال يزال
األسير يشتكي من آالم نتيجة للضرب العنيف الذي
ّ
تق���دم إدارة معتقل
تع���رض له ،ولغاية اللحظة لم
"عوفر" أي عالج له.
ّ
كما نكلت قوات االحتالل بالش���اب مراد عطا (19
عامًا) من قرية دير أبو مش���عل في رام الله ،والذي
جرى اعتقاله بعد أن هاجمه  6جنود وقاموا بضربه
بأيديهم وأرجلهم وبأعقاب بنادقهم على مختلف
أنحاء جسده ،ولم يسلم األسير من الضرب واإلهانة
والتهديد خ�ل�ال التحقيق معه في مركز ش���رطة
"بنيامين" ،حيث اس���تمر التحقيق معه ساعة وتم
نقله فيما بعد إلى معتقل "عوفر".
ّ
وس���جل تقري���ر الهيئ���ة أيضًا ،اعت���داء جيش
االحتالل على األس���ير الش���اب نديم فقوس���ة (27
عامًا) ،وذلك خ�ل�ال عملية اعتقاله م���ن منزله في
بلدة دورا بالخليل ،علمًا أن األس���ير يقبع في الوقت
الحالي في مركز توقيف "عتصيون".

ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
٢٠١٩-٢٠١٨

ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل:
•
•
•
•
•
•
•

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈـﺮ
ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﺟـﻮاز اﻟﺴـﻔـﺮ
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤـﺮ ﻟﺪى ﺗﻘـﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ  ٢٣ﻋـﺎﻣﺎ ًﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜـﺮ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮل ﰲ أﺣﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﻌـﺪل اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺠﺎري،
ﺻﻨﺎﻋﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻦ ٪٩٠
أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﻌـﺪل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻋﻦ ٪٩٠
أن ﻻ ﻳﻘـﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول
ﻋﻦ  ١٢ﺳـﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤـﺪة
ﻟﺪﻳﻪ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق إﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ
ﰲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻌـﺪ اﻟﺘﺨـﺮج ﻟﻌـﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات
ﻳﺘﻢ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘـﺎً

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻨﺤﺔ:

• اﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ ﺑﻔﺮوﻋـﻬـﺎ
• ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب
• ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﻼﺣﻈﺎت:

•

•
•
•

اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤﻨﺤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ www.hq-sf.org
ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺠـﺎﻣﻌـﺎت اﻟﻤﻌﺘـﻤﺪة ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ
٢٠١٨/٨/٣٠
ﻟﻺﺳﺘﻔﺴﺎر وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

info@hq-sf.org

ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد
اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ  - CCCأﺛﻴﻨﺎ ﰲ
دﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

