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االحتالل يحكم بالسجن 35 عامًا 
على أسير مقدسي جريح

القدس - وفا: قضت محكمة االحتالل المركزية وس���ط مدينة القدس، أمس، 
بسجن األسير المقدسي أيمن الكرد لمدة 35 عامًا.

ووجهت نيابة االحتالل لألس���ير الكرد تهمة الشروع بقتل اثنين من عناصر 
قوات االحتالل قرب باب الساهرة، أحد أبواب القدس القديمة.

وبحس���ب الئحة االتهام، قرر األس���ير الكرد قبل حوالى عامين تنفيذ عملية 
طعن انتقامًا الستش���هاد ابن عمه برصاص االحتالل في الخليل، وعند وصوله 
إل���ى منطقة باب العامود بدأ بتتبع الجنديي���ن، ومضى باتجاههما وأصابهما، 

فيما أطلق أحد عناصر االحتالل عليه عدة رصاصات.

غرست 1400 شتلة الشهر الماضي

بلدية غزة تدعو للحفاظ على األشجار
المزروعة في الشوارع واألماكن العامة

غزة- "األيام": دع���ت بلدية غزة المواطنين ف���ي المدينة لضرورة عدم 
العبث باألش���جار المزروعة في الشوارع والحدائق واألماكن العامة حفاظًا 
 أنها زرعت نحو 

ً
على الصحة البيئية والمظهر الجمالي للمدينة، موضحة

1400 شتلة خالل شهر آب الماضي.
وأوضحت أنها تبذل جهودا كبيرة لزيادة المساحات الخضراء المزروعة 
باألعش���اب واألشجار كما في أرض الس���رايا والكتيبة لتوفير أماكن تنزه 
للمواطنين الس���يما في فصل الصيف الذي يزداد فيه ارتياد المواطنين 

للحدائق والمتنزهات العامة.
وفيما يتعلق باألعمال خالل شهر آب الماضي ذكرت دائرة الحدائق في 
البلدية أنها زرعت نحو 1400 ش���تلة من مختلف األنواع في شوارع وجزر 
وحدائق مختلفة من المدينة ضمن جهودها لتش���جير الشوارع واألماكن 

العامة.
وبينت أنه تم زراعة 620  ش���تلة في حدائق المنتزة الرئيسي، حديقة 
األمي���ن، حديقة الس���رايا، حديقة التوفيق، وميدان عز الدين القس���ام، 
وحديقة الجندي المجهول، وزراعة 290  شتلة في عدة شوارع منها: شارع 
الدول العربية، وشارع الجالء، وشارع النصر، وشارع عبد القادر الحسيني، 

وشارع البساتين، شارع حسنين، شارع المنصورة، شارع المشاهرة.
كما تم زراعة 245 ش���تلة في مراكز ومراف���ق البلدية المختلفة، وزراعة 
230 ش���تلة في مراكز ومؤسس���ات خارجية منه���ا: وزارة الصحة، وزارة 
الزراعة، وملعب حطين، ومدرس���ة دار األرق���م، باإلضافة إلى تقليم 334  
ش���جرة في منتزة البلدية، وحديقة الصداقة، وحديقة الرشيد، وحديقة 
دوار الحري���ة، وحديقة األخوة، وحديقة النصر، وميدان أبو علبة، وش���ارع 

جمال عبد الناصر ) الثالثيني(.
وكانت دائرة العالقات العامة في بلدية غزة قد نظمت مسابقة " شركاء 
" لألفالم القصيرة 2 ضمن جهودها الهادفة لتوعية المواطنين بأهمية 
الحف���اظ على الصحة والبيئي���ة وخدمات ومرافق البلدي���ة األخرى ودعم 
وتشجيع المبدعين والموهوبين في المدينة وتعزيز العالقة التشاركية 

مع المواطنين.

يعبد ومحيطها في الطريق الى االستقالل .. كهربائيًا 
أغورة.

والبلدات المس���تفيدة من المحطة 
ه���ي: يعبد، وظه���ر العب���د، وزبدة، 
والخلجان، وأم دار، وطورة الش���رقية، 
وطورة الغربية، والهاشمية، والنزلة، 
والعرقة، والطرم، وكفر قود، وبرقين، 
وكفي���رت، وامريحة، وخربة المكحل، 
اس���عيد،  وخربة  مس���عود،  وخرب���ة 

وخربة القصور.
أب���و بكر، رئيس  المهندس محمد 
"هيئ���ة كهرب���اء يعبد"، ش���رح بأن 
المحطة جزء من مشروع طموح أطلق 
عليه "مركز الرئي���س محمود عباس 
ألبحاث وتولي���د الطاقة المتجددة"، 
التوليد إحدى  حيث تش���كل محطة 
جزئيات���ه، والت���ي تخط���ط الهيئة 
إلى توس���يعه لينت���ج 25 ميغاواط 
خ���الل الس���نوات الخم���س المقبلة، 
من الش���مس ومصادر نظيفة أخرى، 
لتزوي���د منطق���ة صناعي���ة يخطط 

إلقامتها على أرض قريبة.
كما يش���مل المش���روع في مراحل 
الحقة إنت���اج الكهرباء م���ن الرياح، 
حيث أنش���ئ مركز لقي���اس الرياح، 
قال اب���و بكر "ان النتائ���ج على مدى 
الس���نوات الثالث الماضية مبشرة"، 
إضاف���ة إل���ى انت���اج الكهرب���اء من 
النفايات، سواء بحرقها، او باستغالل 
غاز الميثان، وشبكة للصرف الصحي 
مع محطة معالجة إلنتاج مياه نظيفة 
صالح���ة ل���ري المزروع���ات، وأخ���رى 
الس���تغالل غاز الميث���ان الناتج من 
المي���اه العادمة في توليد الكهرباء، 
إضاف���ة إل���ى مصنعي���ن، أحدهم���ا 
وصيانته���ا،  المح���والت  لتجمي���ع 

والثاني لتجميع األلواح الشمسية.
وتق���ع أرض المش���روع عل���ى بعد 
أقل من عش���رة كيلومترات من مكب 
زهرة الفنجان، الذي يس���تقبل نحو 
ألف طن م���ن النفاي���ات يوميا، قال 
ابو بكر يمكن اس���تغاللها في توليد 

الكهرباء.
وخالل الحديث م���ع ابو بكر، كانت 
أصابعه مش���غولة بهاتفه الخليوي، 
وحي���ن الحظ اس���تغرابنا من "عبثه" 
بهاتفه خ���الل محادثتنا، اتضح انه 
كان يتاب���ع عبره، بع���ض األمور في 

شبكة التوزيع.
"بمواكب���ة بن���اء محط���ة التولي���د 
مستمر  تطوير  هناك  وتوس���يعها، 
على شبكة التوزيع التي تربط القرى 
المس���تفيدة، حيث انش���أنا خطوطًا 
بديلة لجمي���ع مناطق التغذية، يتم 
الخطوط  تشغيلها في حال تعطلت 
الرئيس���ية، وإضافة ع���دد كبير من 

المحوالت"، قال ابو بكر.
بالشبكة  التحكم  يمكننا  واضاف: 
الكترونيا بواسطة الهاتف الخليوي، 
عبر تطبيق "اس���كادا"، الذي يمكننا 
من فصل وإع���ادة التي���ار، وتحديد 
أماكن األعطال، والتحكم بالمحوالت، 
واالس���تعالم ع���ن أوضاع الش���بكة، 
وتلقي إنذارات عند حدوث مش���اكل 
أو زيادة في االحمال برسائل نصية.

وتبلغ حاجة االراضي الفلسطينية 
الكهرباء حوالي 1500 ميغاواط،  من 
منها 1050 ميغاوات للضفة الغربية، 
منها 25 ميغ���اواط تنتجها محطات 
التوليد من الطاق���ة المتجددة، و20 
ميغاواط من االردن، فيما تس���تورد 
الباقي من إس���رائيل، في حين تبلغ 
حاج���ة غ���زة حوال���ي 450 ميغاواط، 
يتوف���ر منه���ا حالي���ا 150 ميغاواط 
فقط، تتوزع مصادرها على اسرائيل 
بواقع 120 ميغاواط، ومحطة التوليد 
المحلية بواقع 23 ميغاوات، ومحطة 
إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 
بواق���ع 7 ميغ���اواط، فيم���ا تعط���ل 
الخط الرابط بين مص���ر وقطاع غزة، 
وال���ذي كان يزود قطاع غزة بنحو 35 
ميغاوات، منذ س���بعة اشهر، بسبب 

الظروف االمنية في سيناء.

أربعة إصدارات جديدة لمؤسسة تامر
رام الله - وفا: صدرت أربعة كتب جديدة عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي 

في فلسطين، وهي مؤسسة تعنى باإلنتاجات الموجهة لألطفال والفتيان.

اإلص���دار األول حمل عنوان "ماء"، وهو عبارة عن قصة من تأليف س���وبهاش 

فيام، بالتعاون م���ع غيتا وولف، وترجمة عصام البط���ران، وتقع القصة في 44 

صفحة من القطع المتوس���ط. فيما الكتاب الثان���ي حمل عنوان "زنوبيا"، لدورو 

هونامان، وترجمته دنى غالي، ووقع في 90 صفحة من القطع المتوسط.

والكت���اب الثالث للفلس���طينية أحالم بش���ارات جاء بعنوان "س���رير جدي"، 

والرسومات لطارق كمال، ووقع في 28 صفحة من القطع الكبير.

أما اإلصدار الرابع فكان عبارة عن الطبعة الثانية من كتاب األطفال "مذكرات 

تلمي���ذ ابتدائية"، من تأليف خالد جمعة، ورس���ومات عبد الل���ه قواريق، وقد 

صدرت طبعته األولى عام 2015، ويقع في 52 صفحة من القطع المتوسط.

اإلفراج عن األسير طقاطقة 
بعد 11 عامًا في سجون االحتالل

بي���ت لحم - وفا: أفرجت س���لطات االحت���الل، أمس، عن األس���ير أمجد 
طقاطق���ة، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لح���م، بعد قضائه 11 عامًا في 

سجون االحتالل.
وقال طقاطقة ل�وفا: "إن فرحة الحرية منقوصة، وخلفي في س���جون االحتالل 

آالف األسرى يعانون ظروفًا اعتقالية صعبة".

جنين - وفا: ف���ي منطقة "النقارة" 
ش���مال بل���دة يعب���د، آالف األل���واح 
التالل، هي  الشمسية تغطي إحدى 
لتوليد  األولى من مش���روح  المرحلة 
الكهرب���اء م���ن الطاقة الشمس���ية، 
البل���دة، وهي إح���دى أكبر  لتغذية 
البلدات في محافظة جنين، وثماني 
عش���رة قرية وخربة محيط���ة فيها، 
بتعداد س���كاني يبلغ نح���و 60 ألف 

نسمة.
هذه المرحلة، وتمتد على مساحة 
عش���رين دونم���ًا ج���رى تخصيصها 
بق���رار من مجل���س ال���وزراء، دخلت 
الخدمة قبل نحو عام ونصف، بطاقة 
إنتاجية تبلغ ميغ���اواط واحد، فيما 
يقترب العم���ل في المرحلة الثانية، 
امت���دادًا للمرحلة األولى ش���رقًا، من 
مطلع  تش���غيلها  ويتوقع  االنتهاء، 
تشرين الثاني المقبل، على أن تليها 
المرحلة الثالثة، امتدادًا نحو الشرق 
أيضًا، التي يخطط أن تدخل الخدمة 
بحلول صيف العام 2019، وستغطي 

المحطة بمجملها نحو 100 دونم.
باكتمال المحطة بمراحلها الثالث، 
فإن طاقته���ا االنتاجي���ة تصل إلى 
8.5 ميغ���اواط، وهي بالضبط تعادل 
استهالك بلدة يعبد وقراها الثماني 
عش���رة م���ن الكهرباء في س���اعات 
ال���ذروة، يت���م ش���راؤها جميعه���ا 
القطري���ة  الكهرب���اء  ش���ركة  م���ن 
لالستهالك  وجميعها  االسرائيلية، 

المنزلي.
س���فوح "النقارة" المنحدرة باتجاه 
لألطراف  تمامًا  والمواجهة  الجنوب، 
الش���مالية لبل���دة يعب���د، صنف���ت 
بحس���ب الخبراء من أفضل المناطق 
في فلس���طين لجهة معدل اإلشعاع 
على مدار العام، كما أنها من أفضل 
المناط���ق في مع���دالت الري���اح، ما 
يوف���ر إمكانية مصدر جي���د لتبريد 
االل���واح الشمس���ية تح���ت الخدمة، 
ويرف���ع كفاءتها على م���دى عمرها 
االفتراضي، وهو في العادة 25 عامًا.

المحطة مملوكة لش���ركة مساهمة 
خاصة باس���م "هيئة كهرباء يعبد"، 
تت���وزع حصص الملكي���ة فيها على 
بلدي���ات يعب���د والق���رى الثمان���ي 
عش���رة، كل بحسب حجم استهالكه 

للكهرباء.
بلغ���ت  االول���ى  المرحل���ة  كلف���ة 
حوال���ي 1.8 ملي���ون دوالر، دفع���ت 
البلديات المس���اهمة حوالي نصف 
مليون منها، على أن يس���دد الباقي 
م���ن األرباح، وه���ي تبي���ع الكهرباء 
للمستهلكين في هذه القرى بشكل 
مباشر، بس���عر التعرفة الرسمية 57 

نظمته "القدس المفتوحة" و"شؤون األسرى" في رام الله وغزة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"

مؤتمر يوصي باالهتمام بأدب الحركة األسيرة 
وتوثيق مساهماتهم في تصوير معاناة األسرى

رام الل���ه - "األيام": أوصى مش���اركون في ختام مؤتمر بعنوان 
"قضية األس���رى في األدب الفلسطيني المعاصر"، عقدته كلية 
اآلداب ف���ي جامعة القدس المفتوحة وهيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحرري���ن، أمس، وذلك ف���ي رام الله، وغزة عب���ر تقنية الربط 
���اب المبدعين 

ّ
 الكت

ّ
التلفزيون���ي "الفيدي���و كونفرنس" ِبح���ث

في أدب األطف���ال على االهتمام بأدب األس���رى تعزيزًا للتربية 
الوطنية للطفل الفلسطيني.

ودع���وا وزارة التربية والتعليم العال���ي إلى إثراء منهاج اللغة 
العربية وآدابها بأدب األس���رى، والجامعات الفلس���طينية لطرح 

مقرر دراسي في أقسام اللغة العربية خاص بأدب األسرى.
وشدد المش���اركون على أهمية توجيه طلبة الدراسات العليا 
إلى كتابة الرس���ائل العلمية في أدب األس���رى، وعلى استضافة 

األسرى المحررين في محاضرات وندوات مدرسية وجامعية.
ودعا المؤتم���رون الفضائي���ات الفلس���طينية إلى تخصيص 

برنامج ألدب األسرى وإنتاج أفالم وثائقية حول أدبهم. 
كما طالب المش���اركون بنش���ر اإلبداع األدبي لألسرى من قبل 
المؤسس���ات الثقافية الرسمية واألهلية، وبترجمة مختارات من 
أدب األس���رى إلى لغات عالمية، وكذلك إقام���ة معرض للكتاب 
خاص بأدب األس���رى بالتعاون م���ع وزارة الثقافة واتحاد الكتاب 
واألدباء الفلس���طينيين. وش���دد المش���اركون على ضرورة منح 
جائ���زة تقديرية ألفضل إصدار أدب���ي، تقدمها جامعة القدس 

المفتوحة وهيئة شؤون األسرى والمحررين.
وحضر المؤتمر اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون األسرى 
والمحرري���ن، ود. يونس عمرو رئي���س الجامعة، ود. هاني أبو الرب 
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، 
ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة د. رياض الخضري، وأعضاء من 

المجلس، ونواب رئيس الجامعة، وشخصيات وطنية وأكاديمية.
وأوضح أب����و بكر أن انعقاد المؤتمر يأت����ي إدراكًا وقناعة بأن قضية 
األسرى والمحررين قضية وطنية وإنسانية وحضارية بامتياز تستمد 
قوته����ا من عم����ق التاري����خ الكفاحي التح����رري وتفاعالت����ه الثقافية 
واإلبداعي����ة ف����ي المجاالت األدبي����ة والثقافي����ة والفكري����ة واألمنية 
واالجتماعية والفنية واإلنس����انية والتاريخية والسياس����ية، بكتابات 
وطنية تعكس رغبة أس����رانا وأس����يراتنا وقدراتهم وطموحاتهم في 
التحرر واالنعتاق من قيود األسر واالحتالل عبر إطالق  الفكر واإلبداع".
وأك���د جاهزي���ة الهيئة للتع���اون مع المؤسس���ات المهتمة 
بقضية األس���رى وإبداعات الحركة األسيرة إلبقاء قضيتهم في 

المكانة التي تستحقها ضمن قضية العمل الوطني.
إلى ذلك، قال د. عمرو: إن عنوان المؤتمر يجس���د اس���تحقاقًا 
وطنيًا وإنس���انيًا وأدبيًا لقضية األس���رى في س���جون االحتالل، 

ويمثل موقفًا تضامنيًا مع األس���رى القابضين على جمر انتظار 
الحرية، ويؤكد العروة الوثقى بين المعاناة واإلبداع.

وأضاف: "اختارت جامعة القدس المفتوحة، بالشراكة مع هيئة 
ش����ؤون األس����رى والمحررين، عنوان المؤتمر الذي توزع على ثالثة 
محاور: الش����عر، والنثر، ومفردات الحياة في األس����ر". وتابع: "حقق 
المؤتم����ر وحدة الخارط����ة الجغرافية لفلس����طين، إذ ش����ارك فيه 
باحثون من الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين التاريخية 1948".
وقال: إن جامعة القدس المفتوحة خّرجت نحو 3 آالف أس���ير 
مح���رر، ويدرس على مقاعدها 700 أس���ير يقبعون في س���جون 
االحتالل، وهناك 500 أسير محرر يتلقون علومهم في الجامعة، 
ولق���د كان م���ن أول أه���داف الجامعة التوجه للحركة األس���يرة 
ليتلقى أسرانا علمًا يليق بهم، وبذلنا جهودًا عظيمة مع مختلف 
الجهات، خاصة "الصليب األحمر"، إلى أن نجحنا باتفاق رس���مي 

بين هيئة شؤون األسرى ووزارة التربية والتعليم العالي.
وأكد أ. د. عمرو أن جامعة القدس المفتوحة ستبقى إلى جانب 
قضية األس���رى العادلة، وتضع كل جهوده���ا وإمكانياتها في 
س���بيلهم وتخفيف المعاناة عنهم، كجزء من الواجب النضالي 
والوطني واإلنس���اني الذي قامت الجامعة على أساسه كجامعة 

للشعب الفلسطيني.
م���ن جانبه، قال د. أبو الرب: "ت���م اختيار 13 ورقة علمية من أكثر 
دمت للمشاركة في المؤتمر اعتمادًا على صلة الورقة 

ُ
من 19 ورقة ق

المقدم���ة بعنوان المؤتمر ومحاوره، واس���تيفائها ش���روط البحث 
العلمي، ووزعت على ثالثة محاور رئيسة، تناول المحور األول قضية 
األسرى في الش���عر، ودرس المحور الثاني قضية األسرى في النثر، 

واستعرض المحور الثالث األغراض التي تناولها أدب األسرى".
وأض���اف: "يأتي عق���د هذا المؤتم���ر في وق���ت تتفاقم فيه 
معاناة األس���رى الناجمة عن إجراءات االحتالل القمعية بحقهم، 
ومحاوالت���ه المحمومة لوقف مخصصاته���م. ويهدف أيضًا إلى 
تس���ليط الضوء على معاناتهم ونضاالتهم والتعريف باإلنتاج 
األدبي لألس���رى داخل الس���جون وخارجها، والعمل على توثيقه 
ونش���ره وحفظه من الضي���اع ليكون ذخ���رًا لألجي���ال القادمة، 
وحش���د األدباء واألكاديميين لمناصرة ه���ذه القضية، وتوثيق 
مس���اهماتهم في تصوير معاناة األس���رى عبر وس���ائل اإلعالم 
والنش���ر المختلفة، م���ن أجل كس���ب الدعم والتأيي���د المحلي 

والدولي لهذه القضية العادلة.
وتخلل المؤتمر ثالث جلس���ات، تناولت الجلسة األولى قضية 
األسرى في الش���عر، وتناولت الجلسة الثانية قضية األسرى في 
النثر"، وكانت الجلس���ة الثالثة واألخيرة، بعنوان "األغراض التي 

تناولها أدب األسرى".

متحدثون في المؤتمر.


