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إلـى أهالـي رام اللـه والبيـرة والقضـاء
	

يسر	مركز	إيلياء	الثقافي	
اإلعالن	عن	استمرار	التسجيل	في	املخيم	الصيفي	إيلياء	-القدس	القدمية-

وتنمية	 ايجابية	 ب��ص��ورة	 ال��وق��ت	 استغالل	 وآل��ي��ات	 سبل	 ال��ى	 أطفالكم	 توجيه	 ه��و	 املخيم	 ه��دف	 إن	
رسم	 من	خالل	 لألطفال	 االجتماعية	 ال��روح	 وتنمية	 والعقلية	 الفكرية	 مداركهم	 وتوسيع	 مواهبهم	

البسمة	على	شفاههم	

يستهدف	املخيم	الصيفي	الفئة	العمرية	من	)6-9(سنوات
واملرحلة	العمرية	من	)10-12(سنة

أما	املرحلة	العمرية	من	سن	13سنة	لإلناث	فقط

يبدأ	املخيم	الصيفي	من	6/15	وحتى	2010/9/15

نشاطات	املخيم:
وسباحة	 ترفيهية	 ورح��ل	 متنوعة	 وألعاب	 دبكة	 	، موسيقية	 	، رياضية	 مهنية	 	، تعليمية	 	، تثقيفية	
وبعض	مهارات	التعلم	على	الكمبيوتر	واالنترنت	وبعض	املهارات	املهنية	من	دورات	جتميل	ورسم	وفنون	

أخرى	ودروس	تقوية	ملن	يرغب	)اجنليزي	*	عربي	*	رياضيات	(

بدأت	نشاطات	املخيم	منذ	6/6	للراغبني	في	احلضور

نرجو من الذين سجلوا إعادة تأكيد احلجز للمخيم 

العطلة األسبوعية يومي السبت واجلمعة من كل أسبوع 
مالحظة: ميكن تعديل مواعيد العطالت للموظفات

أسعار خاصة ألبناء األسرى والشهداء واأليتام
تشرف	على	املخيم	نخبة	من	املعلمات	وطالبات	اجلامعات	املميزات	بالتعامل	مع	األطفال
رام	الله	– عمارة	الرموني	– قرب	مستشفى	وليد	الناظر	– بجانب	جلنة	الزكاة	– الطابق	الثاني

تلفاكس:		2952408			-		جوال:		0598-023569
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يقيم	النادي	األرثوذكسي	برام	الله

 مخيم األيدي الصغيرة الصيفي

الـ 26
إحنا األيادي الصغيرة، بدنا منرح بدنا نلعب بدنا نرقص ونغني، يالله يا أصحاب ياالله يا 

أحباب نقضي أحلى األوقات ومنضي أحلى األيام في مخيمنا الصيفي

ز6/6)14(

يهدف	هذا	املخيم	إلى	تطوير	قدرات	األطفال	الناشئني	اإلبداعية	وتنمية	روح	العمل	اإلجتماعي	واللياقة	البدنية.
يشمل	املخيم	رياضة	،	أشغال	يدوية	،	موسيقى	،	دبكة	،	سباحة	،	أفالم	،	ندوات	،	ورشات	عمل	،	رحالت	ميدانية	،	عروض	

للدمى	وإسكتشات	متنوعة.
يشرف	على	هذا	البرنامج	مجموعة	من	املدربني	املتخصصني	في	هذه	املجاالت.

األيدي الصغيرة
يعلن	النادي	األرثوذكسي	عن	إقامة	مخيمه	الصيفي	للفئة	العمرية	5-12	سنة	

ما	بني	2010/6/14	– 2010/7/24	من	الساعة	الثامنة	صباحًا	حتى	الثانية	بعد	الظهر.
يبدأ	التسجيل	من	2010/5/20	ولغاية	2010/6/10	رسوم	التسجيل	400	شيكل	

ويتضمن	قبعة	وقميص	وال	يشمل	املسابح	والرحالت.
			لإلستفسار	:	االتصال	على	هاتف	رقم	2956520-02	/جوال:	0599232133

	أوقات	الدوام	الرسمي	من	10:00	صباحًا	حتى	05:00	بعد	الظهر.
ستبث	مباريات	كأس	العالم	على	شاشة	كبيرة	في	مطعم	النادي	

الـــعـــــدد مــــحــــدود 

لتتساوى مع مثيالتها في داخل الوطن

مطالبة برفع مخصصات أسر الشهداء في مخيمات الشتات
الوطني  التجمع  ط��ال��ب  وف���ا-  ال��ل��ه-  رام   
ألسر شهداء فلسطني، برفع قيمة مخصصات 
األسر  تلك  خاصة  الشتات،  في  الشهداء  أس��ر 

املتواجدة في مخيمات اللجوء في سوريا.
وقال محمد صبيحات، األمني العام للتجمع، 
إن أس���ر ال��ش��ه��داء ف���ي ال��ش��ت��ات حت��ص��ل على 
ميكن  وال  ج���دًا،  متدنية  شهرية  مخصصات 
االحتياجات  م��ن  األدن���ى  احل��د  تغطي  أن  لها 
الظروف  ظل  في  وذل��ك  أس��رة،  ألي  األساسية 
الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في مختلف 
م��خ��ي��م��ات ال��ل��ج��وء. وأوض����ح أن ه��ن��اك بعض 
اقتصادية  ظروفا  تعيش  التي  الشهداء  أس��ر 
واجتماعية في غاية الصعوبة، بسبب تدني 
املخصصات الشهرية التي حتصل عليها، وساق 
بعض األمثلة لألسر التي تعيش في مخيمات 
سوريا، منها:- أسرة الشهيد إبراهيم أبو عطية 
التي حتصل على مخصص بقيمة )2613( ليرة 
سورية، أي ما يعادل )56( دوالرا، وأسرة الشهيد 
وحت��ص��ل على مخصص  أي���وب،  أح��م��د محمد 
شهري قيمته )2411( ليرة سورية، ما يعادل 
)52( دوالرا. وأعرب عن أسفه لعدم االهتمام 
الكافي من قبل اجلهات املعنية بهذا املوضوع، 
مؤكدًا أن التجمع سيواصل مطالبته بتحقيق 
مطالب وحقوق أسر الشهداء، سواًء كانوا داخل 

الوطن أو خارجه.
وقال: 'ال ميكن أن تكون قيمة احلد األدنى 
الذي حتصل عليه أسرة الشهيد داخل الوطن، 
وفي  دوالرا،  ما يساوي )263(  أي  ألف شيكل، 
أي��وب في  أحمد  الشهيد  أس��رة  املقابل حتصل 
أن  أي  دوالرا،   )52( على  ال��س��وري��ة  املخيمات 
تصل  ال��وط��ن،  داخ���ل  الشهيد  أس���رة  مخصص 
في بعض األحيان إلى أكثر من خمسة أضعاف 
التي  الشتات،  مخيمات  في  األس��رة  مخصص 
أصعب  ظ��روف��ًا  الفلسطينيون  فيها  يعيش 

بكثير من باقي أبناء شعبنا'.
وأضاف أنه رغم العالوة التي حصلت عليها 
مؤخرًا،  اللبنانية،  الساحة  على  الشهداء  أسر 

لهذه  اإلجمالية  القيمة  أن  إاّل   ،%30 والبالغة 
زال��ت متدنية ج��دًا، والب��د من  املخصصات ما 
الوطن،  داخ��ل  بنظيراتها  األس��ر  ه��ذه  مساواة 
سواًء كان ذلك على صعيد املخصصات الشهرية 
وغير  الصحي  التأمني  أو  اجلامعي  التعليم  أو 
ذلك من احلقوق التي يجب أن يتم توفيرها 
التي  األس��ر  لهذه  بديهي  كحق  الشهداء،  ألسر 

قدمت فلذات أكبادها فداًء للوطن.
وأكد أن األمانة العامة للتجمع تقوم بإعداد 
املوضوع  هذا  الالزمة حول  والوثائق  املذكرات 
عباس،  محمود  الرئيس  إل��ى  لرفعها  متهيدًا 
الوزراء،  رئيس مجلس  وللدكتور سالم فياض 
منوها إلى أن التجمع سيواصل نضاله حتى تتم 
املصادقة على قانون حقوق أسر الشهداء الذي 
 ،2005 سنة  السابق،  التشريعي  املجلس  اق��ره 
وال���ذي ينصف أس��ر ال��ش��ه��داء، إل��ى ح��د كبير، 
في كافة مناحي احلياة، وأنه مت احلديث في 
املوضوع مع أكثر من مسؤول في السلطة، حيث 
يطالب جتمع أسر الشهداء بعرض القانون على 

الرئيس للمصادقة عليه.
وتابع، ستكون املهام الرئيسية أمام التجمع 
خ���الل ال��ف��ت��رة امل��ق��ب��ل��ة ه��ي ال��س��ع��ي مل��ص��ادق��ة 
ال��رئ��ي��س ع��ل��ى ق��ان��ون ح��ق��وق أس���ر ال��ش��ه��داء، 
والوصول مبخصصات أسر الشهداء إلى قيمة 
والبالغ حوالي 1800  أدن��ى،  الفقر، كحد  خط 
شيكل، وهذا مطلب أقل من احلقوق الطبيعية 

ألسر الشهداء.
ملفات اسر الشهداء 

لدى  املوجودة  الشهداء  أسر  ملفات  وح��ول 
أعرب  فقد  واملعاشات،  للتأمني  العامة  الهيئة 
إلى  امللفات  هذه  بنقل  تفاؤله  عن  صبيحات 
مؤسسات االختصاص، وهي مؤسسة رعاية أسر 
لقاءات  هناك  أن  موضحا  واجلرحى،  الشهداء 
واتصاالت جرت مؤخرًا بينه وبني ماجد احللو، 
نائب رئيس الهيئة العامة للتأمني واملعاشات، 
وخالد جبارين، مدير عام مؤسسة رعاية أسر 
الشهداء، وكذلك جرت لقاءات والتصاالت بني 

إلى  تشير  امل��ؤش��رات  كل  وأن  وجبارين،  احللو 
حدوث تطور إيجابي حول هذه القضية.

الكبير لهذه اخلطوة،  ارتياحه  وأعرب عن 
متوقعًا أن يتم إغالق هذا امللف خالل األسابيع 
القليلة املقبلة، كي تتساوى كافة أسر الشهداء 
باحلقوق حسب اآللية املعمول بها في مؤسسة 
رعاية أسر الشهداء واجلرحى، خاصة مبا يتعلق 

بسلم املخصصات الشهرية والتعليم اجلامعي.
منحة احلج

وح���ول منحة احل��ج ألس��ر ال��ش��ه��داء، أك��د أن 
امل��وض��وع ستبدأ بعد  اإلج����راءات اخل��اص��ة بهذا 
عيد الفطر، بعد تأكيد وتثبيت العدد النهائي 
للمنحة، حسبما أبلغنا به زياد الرجوب، وكيل 
وزارة األوقاف ومسؤول هذا امللف، متمنيًا أن يكون 
اإلعداد لهذا املوضوع خالل السنة املقبلة أفضل 
اإلشكاالت  بعض  شهد  ال��ذي  املاضي،  املوسم  من 
بسبب تأخر وصول املوافقة على منحة احلج ألسر 
الشهداء، داعيًا إلى تشكيل جلنة تقوم باإلعداد 
واإلش�����راف ع��ل��ى ه���ذه ال��ق��ض��ي��ة، ي��ت��م تشكيلها 
الشهداء  أسر  األوق��اف ومؤسسة رعاية  وزارة  من 

والتجمع الوطني ألسر الشهداء.

على هامش مهرجان املشمش في جفنا

إطالق حملة »شباب من أجل املقاطعة« 
رام الله- يستعد املجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة بالتعاون مع عدد 
أقاطع  "أن��ا  املقاطعة حتت شعار  أج��ل  من  الشباب إلط��الق حملة شباب  مؤسسات  من 
املستوطنات .. أنا أدعم وطني"، وذلك على هامش االحتفاالت مبهرجان أيام جفناوية 
ومعرض املشمش في جفنا – رام الله، فقد اعتمدت احلملة اللون الليلكي كلون للحملة 
وأكد  للمقاطعة،  كرمز  احلضور  على  الليلكي  باللون  شبر  توزيع  سيتم  إذ  لها،  وشعار 
منتجات  مقاطعة  ل��ون  سيصبح  الليلكي  اللون  أن  للحملة  العام  املنسق  سالمة  سامر 
الذاتية  بإرادته  الليلكي على كل من يرغب  باللون  إذ سيتم توزيع شبر  املستوطنات 
مقاطعة املستوطنات، وكل من يحمل الشبرة ويعلقها على بيته أو عربته، فإنها إشارة 

الى ان حاملها مقاطع للمستوطنات. 
وأضاف سالمة: "أن املجلس ومؤسسات الشباب تطمح لتبني اللون الليلكي على املستوى 
الشعبي كلون للمقاطعة وشعار لها"، وأكد على أن حملة شباب من أجل املقاطعة ستنتهج 
مبدأ كرة الثلج املتدحرجة إذ ستكون البداية من جفنا بينما ستستمر وتنتشر في كل 
املناطق الفلسطينية وفي اخلارج حيت مت تنظيم سلسلة من الفعاليات امليدانية لنشر 
فكرة املقاطعة لتصل إلى ذروتها مبقاطعة شاملة للمستوطنات ومن كافة فئات الشعب 

الفلسطيني. 
ودعا سالمة كافة املؤسسات للتفاعل مع هذه احلملة كونها حملة وطنية وألهداف 
وطنية، موجها رسالة لكافة املؤسسات للترفع عن اخلالفات والتنافس السلبي إلجناح 
احلملة، كما ودعا سالمة األحزاب السياسية لدعم احلملة ورفدها مبتطوعني وذلك نحو 

مشاركة أكبر من كافة مؤسسات املجتمع املدني في هذه احلملة. 
يذكر أن املؤسسات املشاركة في احلملة هي شبكة الشباب )تضم 40 مؤسسة(،  شمس، 
والزهرات،  األشبال  مؤسسة  الصراعات،  حلل  تعاون  جهود،  بانوراما،  فلسطني،  صوتنا 

جمعية احملامني الشباب ونادي جفنا.

  طاقم شؤون املرأة ينظم ورشة
 عمل حول »املواطنة والهوية« 

 رام الله - كامل جبيل - عقد طاقم شؤون املرأة امس ورشة عمل شاركت 
فيها احملامية نائلة عطية من حيفا ورنني جريس من كفرياسيف حتت 

عنوان "املواطنة والهوية في ذكرى النكبة".
 والقت الدكتورة صباح الشرشير املستضيفة كلمة الطاقم تناولت 

فيها اجلهود التي يبذلها في املجال الوطني منذ سنوات طويلة. 
 وقدمت جريس مناذج صورية تظهر محو الهوية واملكان في اكثر من 
عشرة مواقع فلسطينية داخل اخلط االخضر بهدف طمس معالم القرى 

واملدن الفلسطينية بعد طرد السكان منها عام 1948.

  وركزت عطية في حديثها على االجراءات القانونية التي متارسها 
اسرائيل ضد ابناء شعبنا والقوانني العنصرية التي سنتها منذ ان قامت 
حتى اليوم من اجل تهجيرهم وطمس وجودهم وتصعيب احلياة عليهم 
وعلى  جمع شملهم ألبناء شعبهم من املناطق احملتلة.   وقالت ان احملور 
االراضي  ملكية  قوانني  في  خاصة  القانونية  التشريعات  في  االساسي 
تهدف الى الغاء امكانية عودة الالجئني، الذين مت طردهم او نزوحهم 
واالستيالء على اراضيهم لنقلها للمشروع االستعماري، كما تطرقت للقرى 

غير املعترف بها وسياسة االستيطان واملهجرين داخل الوطن. 

 اصدار جديد لدار االفتاء الفلسطينية
القدس - أصدرت دار اإلفتاء الفلسطينية اجلزء الثالث من كتاب "الرسول األسوة محمد صلى 

الله عليه وسلم " للشيخ محمد أحمد حسني املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية.
 ويقع الكتاب في 216 صفحة من احلجم املتوسط، ويتضمن خمسني مقااًل نشرت في زاوية " 
الرسول األسوة صلى الله عليه وسلم"  على الصفحة الدينية لصحيفة "القدس"، تناول فيها الشيخ 
العديد من املواضيع والقضايا التي تبرز جانب األسوة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسيرته املطهرة. وقسم الكتاب إلى سبعة أبواب شملت اإلميان وفتنة الدنيا، وذكرى املولد والهجرة، 
والقدس واألقصى واألسرى، والصيام واحلج والصدقات، واألسرة واملجتمع، واألخالق والقيم، و التداوي 

وأهمية الوقت.  ويوزع هذا الكتاب مجاناً من خالل دور اإلفتاء املنتشرة في محافظات الوطن.

تعيني طارق الشيخ 
مديرا للشباب والرياضة بجنني

جنني - علي سمودي - اصدر وكيل وزارة الشباب والرياضة موسى ابو زيد مرسوما بتعيني طارق 
الشيخ مديرا للشباب والرياضة في جنني خلفا للمدير السابق سعيد حمدان. 

  وكان الشيخ يشغل منصب مسؤول االنشطة الشبابية في مديرية جنني منذ عدة سنوات.  


