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يكفل قانون مكافحة الفساد للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية 
وتحدد اجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بهم، بموجب نظام يصدر لهذا الغرض

قانون مكافحة الفساد المادة)11( البند )2( الصادر في العام 2010
للمزيد: شاركونا احتفال الشفافية لتوزيع جوائز النزاهة للعام 2010، االربعاء 8/12/2010 الساعة 9:30 صباحا، فندق البست ايسترن رام الله  

االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة "امان"

عريقات يدين تعامل االحتالل مع
القدس على أنها مقاطعة إسرائيلية

أريحا – "وفا": أدان رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، د. صائب عريقات، 
اس���تمرار إسرائيل في التعامل مع القدس الشرقية بأنها مقاطعة إسرائيلية خالفًا للقانون 

الدولي.
جاء ذلك ردًا على قرار إس���رائيل استضافة حفل استقبال في القدس الشرقية يسبق عيد 

الميالد، ودعوتها لدبلوماسيين، ورؤساء كنائس وغيرهم من أفراد المجتمع.
وق���ال عريق���ات: هذا ه���و عرض آخر من سلس���لة عروض تق���وم بها إس���رائيل تدل على 
اس���تعدادها الدائم لتش���تيت العالم عن سياس���ات الط���رد التي ترتكبها بحق الش���عب 
الفلس���طيني،  مضيفا انه في الوقت الذي يرغب فيه المس���يحيون باالحتفال بيوم الميالد، 

تقوم وزارة السياحة اإلسرائيلية بسلبه ألغراض سياسية للترويج ألجندتها االحتاللية.
واضاف : نس���عى للوصول إلى قدس مفتوحة كعاصمة للدولتين، بحيث يتم ضمان حرية 
الوصول إلى جميع األماكن المقدسة، في حين تواصل إسرائيل خطتها لجعل القدس مدينة 
يهودي���ة خالصة. وعيد الميالد يجب أن تكون فيه النية صادقة، وأن ال يكون ملطخًا بأعمال 

غير مشروعة من قبل االحتالل .

العجرمي: غزة تعاني أزمة قمح
والمخابز تعمل على االستهالك اليومي

غ���زة – "معا" : أكد عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة على 
وجود أزمة قمح في القطاع بس���بب تقليص إسرائيل فتح معبر المنطار "كارني" الواقع شرق 

غزة، وارتفاع أسعاره عالميًا.
وق���ال العجرمي في تصريح صحافي، أمس، إن إس���رائيل تقوم بفت���ح المعبر يوما واحدًا 
طيلة أيام األس���بوع وتقوم بإدخال قرابة ال� 100 ش���احنة محملة بالقمح واألعالف، مضيفًا إن 
االس���تهالك اليومي للقطاع من القمح ال يقل عن 800 طن، اي ما يعادل من 500 إلى 550 طن 

من الدقيق.
وأش���ار الى ان االحتالل فتح األس���بوع الماض���ي معبر "كارني" يومين في األس���بوع بحالة 

استثنائية وسمح بإدخال قرابة 70 شاحنة قمح اي ما يقارب من 2800 الى 3000 طن.
وأك���د العجرمي ان المطاحن في القطاع ال يوجد لديها قم���ح، وان المخابر تعمل على قدر 
اس���تهالكها اليومي، مطالبًا بضرورة فتح المعبر ثالثة أيام في األسبوع لتجنب حدوث أزمة 

في القمح.
وعن األس���عار أشار العجرمي إلى ان سعر كيس الدقيق اإلسرائيلي )50 كيلو( يصل سعره 
قرابة 140 ش���يكال، بينما يصل س���عره بالضفة الغربية 125 ش���يكال، كما يصل س���عر كيس 
الدقيق في غزة قرابة 100 شيكل الذي كان يصل سعره بالسابق من 80 إلى 90 شيكال فقط.

  وفاة تاجر بإطالق
 نار جنوب نابلس

  نابلس �� "معا": توفي، أمس، تاجر، 
في ظ���روف غامضة نتيج���ة إصابته 
برصاصة في رأس���ه خالل وجوده في 
محله التجاري في قرية عقربا جنوب 

مدينة نابلس.
وقالت مصادر محلية في نابلس: إن 
التاجر ويدعى راغب فريد عبد القادر 
"أب���و هديل" )47 عام���ًا( وجد مقتواًل 
نتيج���ة إصابته برصاصة في رأس���ه 
خالل وجوده في مخزن أس���فل منزله 
في وس���ط القرية، وإن ق���وات كبيرة 
من الشرطة وصلت إلى مكان الحادث 

دون اإلدالء بأية تفاصيل.
وبحس���ب المص���ادر، ف���إن ظروف 
 كما أن 

ً
مقتل التاجر ال ت���زال غامضة

قطعة سالح وجدت بجانب القتيل.
وقال مدير ش���رطة نابلس المقدم 
حقوق���ي عمر الب���زور: إنه���ا فتحت 
تحقيقًا على الفور لمعرفة مالبسات 

الحادث.

"محكمة عوفر" 
تستأنف في قضية 

أبو رحمة بعد غد

رام الله –"معا": أفادت مصادر مقربة 
من عائلة األس���ير عبد الل���ه أبو رحمة، 
منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار 
واالس���تيطان في بلعين، أمس، أنه من 
المقرر ان تنظر المحكمة العس���كرية 
االس���رائيلية في عوفر، بع���د غد، الى 

استئناف النيابة في قضيته.
وكان من المفترض ان يطلق سراح 
ابو رحمة في 18 من الشهر الماضي، 
ولك���ن وبن���اء عل���ى طل���ب النياب���ة 
العسكرية تم احتجازه لرفع عقوبته 

لتصل الى عامين.

"شمس" يطالب بتعزيز دور الشباب 
في اتخاذ القرارات داخل المؤسسات

غزة �� "معا": طالب مركز إعالم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية "ش���مس"، في بيان له، أمس، 
بتعزيز دور الشباب في اتخاذ القرارات داخل مؤسساتهم.

وأش���اد المركز بجهود وزارة الشباب والرياضة وإنجازها الخطة اإلستراتيجية الوطنية عبر 
القطاعية للشباب، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الشبابي في فلسطين قائمة على 

المهنية واالحترافية استنادًا إلى الحاجات واألولويات الشبابية.
وفي س���ياق آخر، ق���ال: إنه ينظر بخطورة بالغة إلى إق���دام الحكومة المقالة في قطاع غزة 
على إغالق منتدى شارك الشبابي، بالتزامن مع احتفاالت العالم باليوم العالمي للمتطوعين، 
باعتبار هذه الس���نة سنة الشباب، مشيرًا إلى أن منتدى شارك هو أحد المؤسسات الشبابية 
الرائدة في المجتمع الفلس���طيني، وهو مؤسس���ة مهنية وحيادية تتص���ف بالعمل الجاد 

لتمكين الشباب.
ر المركز بأن الش���باب يش���كلون أكثر من نصف المجتمع الفلس���طيني من الناحية 

ّ
ويذك

العددي���ة، إال أنهم م���ن الناحية الفعلية ليس���وا كذلك، فه���م يمثلون أقلي���ة بالمفهوم 
السياس���ي، وعليه فإن تبوء الش���باب المسؤولية في الهيئات السياس���ية الرسمية لم يعد 
يعتبر أحد المطالب األساسية لديمقراطية النظام السياسي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى أن 

مشاركتهم السياسية هي تعبير حقيقي عن مصالحهم.  

محافظ الخليل يكرم وفدًا طبيًا تشيليًا 
الخلي���ل – "وفا" : كرم محافظ الخليل كامل حميد، امس، وفدًا طبيا تش���يليا 
أج���رى 64 عملية جراحية في مستش���فى عالية الحكوم���ي بمحافظة الخليل، 
شملت العمليات التجميلية لألذن، واألنف، والحروق من الدرجة الثانية، وزراعة 

الجلد.
ورحب حميد، في مس���تهل لقاء التكريم الذي جرى في مكتبه، بالوفد الطبي 
بعد أن أنهى مهمته اإلنس���انية في دعم ومس���اعدة الش���عب الفلس���طيني، 
وش���كره على ما قدمه من دعم صحي ومعنوي ألبناء المحافظة من خالل عالجه 

للعديد من الحاالت الصحية.
وأوض���ح أن الواق���ع الصح���ي بالمحافظة بحاجة إل���ى المزيد م���ن الخدمات 
والمس���اعدات الطبية، في ظل تردي الواقع االقتص���ادي فيها، واالرتفاع الحاد 

في نسبتي الفقر والبطالة.
بدورهم، أعرب أعضاء الوفد عن س���عادتهم لخدمة الش���عب الفلس���طيني، 
وعالجهم للمواطنين الفلس���طينيين الذين يعانون من الفقر وعدم تمكنهم 

من العالج.
وش���كروا المحافظ على حفاوة االستقبال، ودعمه لهم من خالل توفير البيئة 
الالزمة لعملهم، والتي س���اهمت في إنجازهم ألكبر عدد من الحاالت المرضية، 
مؤكدي���ن أنهم س���يعملون عل���ى نقل حقيق���ة الواقع الصح���ي واحتياجاته 

لمؤسساتهم ودولهم، إليجاد واقع صحي أفضل في محافظة الخليل.

بقلم: وليد بطراوي

"يسر مش عسر"
تقدم احد المواطنين بطلب الى احدى الدوائر الحكومية، نيابة عن قريبة له، 
بطلب الجراء معاملة معينة. فابلغه الموظفون بأن عليها الحضور شخصيًا وفقًا 
للتعليمات واالجراءات المتبعة. لكن قريبة المواطن تس���كن في القدس، وقد 
حصلت مؤخرًا على موافقة لجمع الش���مل االس���رائيلي بعد سنوات من زواجها 
بمواط���ن مقدس���ي، اال انها ما زالت تحم���ل هوية الضفة الغربية. الس���لطات 
االس���رائيلية اش���ترطت اتمام معاملة جمع الش���مل، بعدم مغادرة المواطنة 
مدينة القدس، وخصوصًا الى الضف���ة الغربية، ومنعتها من االتصال باهلها، 
واخوتها الذين يعملون في احدى مؤسس���ات السلطة الوطنية الفلسطينية. 
حاول قريبها شرح هذه القصة للموظفين، الذين ما زالوا يصرون على حضورها 
ش���خصيًا، مع ان المعاملة يمكن ان يتم اجراؤها بوكالة. وقد ال يحتاج المواطن 
ال���ى كل هذا ل���و كان لديه واس���طة او لو عرف مس���ؤواًل في هذه المؤسس���ة 

الحكومية. يا جماعة اذا كان الدين يسرًا، فلماذا نعقد االمور الدنيوية؟

على راسنا ريشة
خالل افتتاح رئيس الوزراء لف���رع البريد في نابلس بحلته الجديدة، تجمهر 
المواطن���ون، والتفوا ح���ول رئيس ال���وزراء، ودخل القاعة من دخ���ل، وصوروه 
بأجهزته���م الخلوية، ولم يتخذ اف���راد االمن ايًا من االج���راءات االمنية تجاه 
المواطني���ن واجهزتهم الخلوية، وحتى لم يتم تفتيش���هم. وبمجرد ان وصل 
الصحافيون، وبقدرة قادر، تحولت االجراءات االمنية الى مشددة، وتم تفتيش 
الصحافيين بشكل استفزني، وطلب افراد االمن منهم ان يشغلوا مسجالتهم 
وكاميراتهم، م���ع انهم صحافيون وهويتهم المهني���ة معروفة، ومنهم من 
هم معروفون ش���خصيًا. السؤال لماذا تتم معاملة الصحافيين بهذه الطريقة، 
في حين انهم ال يش���كلون خطرًا امنيًا، بينما ال يت���م اتخاذ اي اجراءات امنية 
مع "مارر الطريق"؟ هل الس���بب الن الصحافيين على "راس���هم ريشة"، ويمكن 
التقاطهم بسهولة من بين الجميع، ام النهم صيد سهل وهويتهم معروفة، 
بحيث يمكن لرجال االمن ايقافهم، بينما ال يوقفون ش���خصًا غير معروف لهم، 

خوفًا من ان يكون مسؤواًل او ابن مسؤول او احد الواصلين؟

"اللي ما اله خير في قديمه"
كتب احد القراء يقول "اصبحنا نشاهد البيوت العتيقة تهدم بيتًا بعد بيت 
بش���كل الفت لالنتب���اه مع العلم بانه يوجد قرار او قان���ون قام الرئيس الراحل 
ابو عمار بإص���داره ويمنع هدم اي بيت قديم.  ما ال���ذي يجري تحت الطاوالت 
بهذا الخصوص. بصراحة خس���رنا في فلسطين كل شيء واصبحنا نشاهد في 
المس���توطنات اش���جار الزيتون الروماني وأحجار أرصفة مدننا وقرانا القديمة 
واحجار بيوتنا حتى. وبعد س���نين سوف يش���اهد العالم المستوطنات مليئة 
بالم���وروث القديم ونحن مدننا مليئة باالس���فلت والعم���ارات واالبراج التي ال 

يتعدى عمر اقدمها 15 سنة تقريبا". 

ال تحجبوا الشمس عنا
اصبح من الالفت انتش���ار اللوحات االعالنية بشكل واسع وبمساحات كبيرة، 
لدرجة انها اصبحت تحجب الرؤيا والشمس، وتغير معالم المكان. فطلة جامعة 
بيرزيت البهي���ة، تحجبها لوح���ة اعالنية، ومداخل الم���دن المختلفة تغيرت 
معالمه���ا، وأصبح���ت مداخلها  صفحات مجل���ة إعالنات. وآخ���ر االحزان جدار 
الفصل الحديدي الذي قامت س���رية رام الله االولى ببنائه على طول حدودها، 
الس���تخدامه في اإلعالنات بش���كل تجاري وهو مش���ابه للجدار االسمنتي لكن 

مصنوع من الحديد. ارجوكم ال تحجبوا الشمس عنا.

 
ً
لو كنت مسؤوال

، ولما 
ً
لو كنت مس���ؤواًل لما تصرفت وكأنني ما زلت مس���ؤواًل بنف���س الصفة

انتحلت صفة المس���ؤول الحالي. فال يعقل ان يتفاجأ احد المس���ؤولين عندما 
يذهب الى احدى الس���فارات الصدار تأشيرة دخول الى بلد معين، ويعرف عن 
نفس���ه، فيقول له السفير ان مس���ؤواًل بنفس الصفة قد جاء في اليوم السابق 
وحصل على التأش���يرة. لو كنت افعل هذا، ألدركت انني ارتكب جريمة انتحال 

الشخصية التي يعاقب عليها القانون. 

الشاطر انا
الواحد في هاالي���ام الزم يزبط حاله، خاصة انهم بيحكوا عن احتمال تغيير 
وزاري، يعني الش���طارة انك ما تترك مناس���بة اال وتكون اول واحد موجود، وما 
يقوم مس���ؤول بزيارة لمكان، اال وتكون هناك. واالش���طر انك تبدأ تمدح اللي 
الزم ينمدح���وا م���ش النه عملهم عظي���م، النه كفتهم راجحة في التش���كيل 
ال���وزاري، وما تخلي انتقاد اال وتحكيه ع���ن اللي مش رايح يطلعلهم حصة في 
الكعكة. وبالطبع تقول لو انك كنت مكانهم لكان شو عملت، وكيف كان حطيت 
اس���تراتيجية منيحة ومش خربطيطة. يعني الوقت االن هو احسن وقت النك 

تكون شاطر.

wbatrawi@journalist.com للتعليق

مت مؤسسة األراضي المقدسة 
ّ
بيت لحم �� "األيام"، حسن عبد الجواد: نظ

 لألطفال، شارك فيهما 
ً
المسيحية المس����كونية، أمس، مهرجانًا ومسيرة

ألف طفل وطفلة فلس����طينية قدموا من كافة المدن الفلس����طينية، وعلى 

رأس����ها القدس المحتلة، بهدف إرس����ال رس����الة محبة وأم����ل من أطفال 

فلسطين لكل أطفال وشعوب العالم، لمناسبة أعياد الميالد المجيدة .

وتجمع األطفال منذ س���اعات الصباح الباكر في نادي العمل الكاثوليكي، 

ال���ذي اس���تضاف فعالي���ات المهرجان ال���ذي نظمته مؤسس���ة األراضي 

المقدسة المسيحية المسكونية، حيث اشتملت فعاليات المهرجان على 

العديد من الفقرات الفنية والدينية والعروض المس���رحية، التي تحدثت 

عن ميالد الس���يد المس���يح قبل إقامة مهرجان خطابي في س���احات نادي 

العم���ل الكاثوليكي، بمش���اركة وزيرة الس���ياحة واآلث���ار الدكتورة خلود 

دعيبس، ورئيس مؤسس���ة األراضي المقدس���ة المس���يحية المسكونية 

الدكتور راتب ربيع، ورئيس بلدية بيت لحم بالوكالة جورج س���عادة، وعدد 

كبير من الش���خصيات االعتبارية والوطنية في مدينة بيت لحم، باإلضافة 

إلى رجال الدين .

وتقدمت الوزيرة دعيبس والدكتور ربيع واألب حنا مصلح وجورج سعادة 

وأنطوني حبش مدير التطوير والبرامج بالمؤسس���ة المس���يرة، إلى جانب 

الحضور الرس���مي واالعتباري من مختلف مناطق المحافظة التي انطلقت 

من نادي العمل عبر ش���ارع النجمة باتجاه كنيس���ة المهد، حيث تقدمت 

المس���يرة أربع فرق كش���فية هي تراس���نطة والطليعة ودالسال بيت لحم 

ومرش���دات مار يوس���ف، فيما رفع األطفال الالفتات والش���عارات والعلم 

الفلسطيني. 

وتحدث في المهرجان كل من دعيبس، عن هذه المسيرة وأهميتها في 

 وجود أطفال غزة 
ً
فتح أبواب الحياة أمام مس���تقبل وأمل أفضل، متمني���ة

للمشاركة في فرحة أعياد الميالد، لكن االحتالل وحصاره، ال يزاالن يفرقان 

بين أبناء الشعب الفلسطيني .

ورحب���ت باألطفال الذين يعبرون وعبروا بش���كل صادق ع���ن واقع الحال، 

متمنية أن تصل رس���التهم رسالة األمل والحياة والميالد والعدل والسالم 

إلى كل العالم.

وأش���ارت إل���ى وضع بيت لح���م المعزول���ة خصوصًا عن مدين���ة القدس 

 أهمية 
ً
 كافة القائمين على هذا المشروع المهم والكبير، موضحة

ً
ش���اكرة

مواصلة مثل هذه النش���اطات وتوسيع النشاطات إليصال رسالة بيت لحم 

 التهاني لمناس���بة األعياد الميالد المجيدة، كما 
ً
إلى العالم أجمع مقدمة

نظمتها مؤسسة األراضي المقدسة المسيحية المسكونية

بيت لحم: مهرجان ومسيرة لألطفال لمناسبة عيد الميالد

ووجهت ش���كرًا خاصًا لمؤسس���ة األراضي المقدس���ة 

المس���يحية على جهدها وعملها ف���ي بيت لحم وفي 

الواليات المتحدة األميركية .

الدكتور راتب ربيع رئيس المؤسسة قال في كلمته: 

"نح���ن هن���ا لالحتفال بعيد الميالد رس���الة لش���عوب 

العالم، مرحبًا بالحضور ش���عبنا بحاجة للصالة ورسائل 

األمل في هذه األرض المقدسة. "

وت���ال الطفالن زكريا ن���ادر أبو غط���اس، والطفلة مايا 

عطوان  رس���الة  أطفال فلس���طين باللغتي���ن العربية 

واإلنكليزي���ة من قلب بيت لحم قل���ب الميالد، وأكدا أن 

الرس���الة توجه إلى كل محبي الس���الم وكارهي الظلم، 

وأن أملهم���ا هو فتح أبواب بيت لحم وفلس���طين أمام 

الجميع دون جدران وحواجز. 

 ورحب جورج سعادة رئيس بلدية بيت لحم بالوكالة 

برس���الة األطفال، رسالة الش���عب، ومدينة السالم، ألن 

األطف���ال هم النور ال���ذي انبثق من بي���ت لحم للعالم 

أجمع، ورحب بهم في مدينتهم، مدينة بيت لحم التي 

تعاني جراء الحصار والجدار. 

واختتم أنطوني حبش المسيرة والمهرجان بكلمات مؤثرة 

عن بيت لحم وأش���جارها وزيتونها ورس���التها رسالة أطفال 

فلسطين رس���الة الس���الم، قبل أن يطلب من األطفال إطالق 

بالوناتهم الت���ي تحمل ألوان العلم الفلس���طيني في عنان 

السماء، كرسالة تعبر عن أمال وطموحات أبناء فلسطين .

وقد زار األطفال في ختام الفعاليات كنيس���ة المهد 

وتجول���وا فيها قب���ل أن يبدؤوا المغ���ادرة إلى مدنهم 

وقراهم التي قدموا منها .

المشاركون في المسيرة.


