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JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD.

اعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة 
صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر يوم االحد الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠١٢ عن المناطق 

التالية من منطقة رام الله:
جزء من البيرة ويشمل: السالمية، شارع بيرزيت ويشمل عمارة برج الطويل، عمارة 

الحمد، اسكان الشعيبي والمناطق المجاورة.
سردا / ابو قش / ضاحية االتحاد / اسكان العمال / اسكان الوحدة / جامعة بيرزيت 

جزء من بيرزيت ويشمل البريد والمنطقة المجاورة، منطقة المرج والمناطق المجاورة

المزرعة القبلية، ابو شخيدم، اول قرية كوبر
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة 

على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

The United Nations Development Programme (UNDP) is the UN’s global de-
velopment network, advocating for change and connecting countries to knowl-
edge, experience and resources to help people build a better life. We are on the
ground in 166 countries, working with them on their own solutions to global
and national development challenges. As they develop local capacity, they draw
on the people of UNDP and our wide range of partners.
The United Nations Development Programme (UNDP) is the UN’s global de-

velopment network, advocating for change and connecting countries to knowl-
edge, experience and resources to help people build a better life. We are on the
ground in 166 countries, working with them on their own solutions to global
and national development challenges. As they develop local capacity, they draw
on the people of UNDP and our wide range of partners.

Vacancy Announcement 
Project Assistant

Duty Station – Ramallah 
Detailed information and application instructions

can be viewed on the UNDP/PAPP web site.

jobs.undp.ps
Deadline for applications: 21 July 2012 

“UNDP/PAPP is an equal opportunity employer: ap-

plications from both internal and external men and 

women will be considered equally”

UNDP actively supports the Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities adopted by the United Na-

tions General Assembly

جنين : توقيع اتفاقية لتنفيذ مبادرة 
تعزيز الشفافية بالمؤسسات األهلية

جنين � "األيام": وقعت الهيئة االستش���ارية الفلس���طينية لتطوير المؤسسات غير 
الحكومية "PCS" في محافظة جنين، أمس، اتفاقية لتنفيذ مبادرة تعزيز الشفافية في 

المؤسسات األهلية الفلسطينية.
وقال القائمون على هذه المبادرة: إنها تهدف إلى إنشاء موقع إلكتروني على شبكة 
"اإلنترن���ت" يحم���ل عن���وان "Pal-NGOs-Watch"، ويتخصص بنش���ر التقارير المالية 
واإلدارية والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات األهلية، وذلك لتسهيل عملية 

اإلطالع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع األهلي من قبل الجمهور.
وتنفيذا لهذه المبادرة كما قال القائمون عليها، س���تقوم مجموعة شبابية تطوعية 
من الهيئة، بزيارة المؤسسات األهلية، وإقناعها بفكرة الموقع، وضرورة نشر بياناتها 
علي���ه لتعزيز حق المواطن في الوصول إلى المعلومات، وش���رح فوائد ذلك، إضافة إلى 
تنفيذ مجموعة من األنش���طة المجتمعية حول تعزيز ثقافة المس���اءلة والش���فافية، 
والحري���ة في الحصول على المعلومات بين الجمه���ور، كمقدمة لالنتقال إلى محافظات 

أخرى.

افتتح االقسام الجديدة بمستشفى العائلة المقدسة في بيت لحم

فياض: الشباب المغترب نقطة ارتكاز في بناء 
الدولة كونهم سفراء لقضية شعبنا في العالم

فياض خالل مشاركته بمؤتمر الشباب المغترب في بيت لحم، أمس.

كتب حسن عبد الجواد:

ش���دد رئيس ال���وزراء د. س���الم فياض 
على اهمية ودور المغتربين في مساعدة 
القضية الفلس���طينية وبناء مؤسس���ات 
القدس  وعاصمته���ا  المس���تقلة  الدولة 
الش���ريف، مؤكدًا اهمية العمل بش���كل 

موحد خصوصا في دول االغتراب.
وقال رئيس الوزراء للش���باب المغترب: 
ان وجودك���م هن���ا مهم، ويحمل رس���الة 
ودورا مهم���ا للنش���اط ال���ذي يمك���ن ان 
تلعبوه كفلسطينيين تعيشون االغتراب، 
الش���باب  الكثير، داعيا  ويمكنكم عم���ل 
الخالفات  ع���ن  االبتعاد  ال���ى  المغت���رب 
الداخلية التي اثرت عل���ى واقع ومعاناة 

الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
ج���اء ذل���ك خ���الل مش���اركة رئي���س 
الوزراء، امس، في أعمال مؤتمر الش���باب 
الفلسطيني المغترب األول، والذي تنظمه 
المقدسة  المس���يحية  األراضي  مؤسسة 
المسكونية، في بيت لحم، بحضور محافظ 
بي���ت لحم عب���د الفتاح حماي���ل، ورئيس 
المقدسة  المس���يحية  األراضي  مؤسسة 
المس���كونية رات���ب ربي���ع، وبمش���اركة 
عدد من الشباب والش���ابات من الواليات 
واس���تراليا،  وأوروبا،  األميركية،  المتحدة 
وكن���دا، واألردن، باإلضافة إل���ى عدد من 
الشباب والشابات من داخل الوطن، وذلك 
في إطار برنامج المؤسسة "اعرف تراثك".
المش���اركة في  الوفود  في���اض  ووضع 
السياس���ية  القضاي���ا  بأب���رز  المؤتم���ر 
وآخ���ر  واالقتصادي���ة  واالجتماعي���ة 

التطورات في فلسطين.
وأج���رى رئيس الوزراء حوارًا مفتوحًا مع 
المشاركين حول مختلف القضايا، وأجاب 
على عدد من األس���ئلة التي طرحها عليه 

المشاركون في المؤتمر.
وتمي���ز لقاء رئيس الوزراء مع الش���باب 
انحاء  والش���باب من مختل���ف  المغترب، 
والصراح���ة،  بالوض���وح  المحافظ���ات 
حي���ث م���دد لقاءه وح���واره مع الش���باب 
الفلسطيني، وفضل فتح النقاش والحوار 

مع الشباب بدل القاء المحاضرة.
وكان رات���ب ربي���ع رئي���س مؤسس���ة 
االراضي المسيحية المقدسة المسكونية 
ف���ي بداي���ة اعم���ال المؤتمر ف���ي يومه 
الثان���ي، رح���ب بالدكتور س���الم فياض، 
ش���اكرا اياه على رعايته له���ذا المؤتمر 
الخاص بالش���باب، ومثمن���ا جهود رئيس 
الوزراء على س���عيه للتواص���ل مع قطاع 

الش���باب داخل الوط���ن وخارجه، وقدم له 
ش���رحا عن وفد "اعرف تراثك" القادم من 
مختل���ف انحاء العالم لالط���الع على واقع 

وطنه وشعبه.
وأش���ار في���اض ال���ى ان ه���ذه البرامج 
تس���اهم في تعزيز التواص���ل مع اهلنا 
وش���عبنا ف���ي دول االغتراب، كم���ا انها 
تس���اهم في نقل الصورة الحقيقية الى 

مختلف انحاء العالم.
واكد رئي���س الوزراء لمؤتمر الش���باب 
الفلس���طيني انه هنا ليستمع منهم عن 
هموم وواقع الش���باب سواء في االغتراب، 
او في داخل الوطن، واهمية العمل بأفضل 
آلي���ات التواصل م���ع الجالي���ات بهدف 
تطوير االداء الفلسطيني في الخارج، من 
اجل المصلحة الفلسطينية، مشددا على 

جاهزيته لإلجابة على كل االسئلة.
واكد على ان الس���لطة الوطنية تنتهج 
سياس���ة واضحة، وهي التأكيد على حق 
المواطن في التعبير عن رأيه بكل حرية، 
وان���ه اذا م���ا كان المقصود في اس���ئلة 
الشباب االحداث االخيرة في رام الله، فان 
الحديث يج���ري عن اخطاء يجري فحصها 
عبر لجنة تحقيق مستقلة، باالضافة الى 
لج���ان التحقيق في وزارة الداخلية والتي 
تركز جميعها على الطريقة التي تعاملت 
بها االجه���زة االمنية قب���ل وخالل وبعد 
االحداث، مشيرا الى ان اللجنة المستقلة 
ستصدر نتائجها وان السلطة ستتعامل 

مع هذه النتائج بكل شفافية.
واضاف ان الحكومة ال تنتهج سياس���ة 
لمن���ع وقم���ع المتظاهرين ح���ول اي من 
القضاي���ا الفلس���طينية، س���واء كان���ت 
سياس���ية او اقتصادية، مش���يرا الى ان 
القانون الفلسطيني ضمن ويضمن حرية 

التعبير. 
واوضح الدكتور فياض، ان الس���لطة 
تس���مح بحري���ة التعبي���ر وان هن���اك 
توجهًا العتماد المقاومة الش���عبية من 
اجل التعبير عن انفس���نا ضد االحتالل، 
وتسعى لالستفادة من تجارب اآلخرين، 
خصوص���ا جن���وب افريقي���ا والواليات 
المتح���دة وغيره���ا م���ن دول العال���م، 
بهدف كسب التأييد العالمي للقضية 
الفلس���طينية الت���ي تعبر م���ن اعدل 
قضايا العالم، مش���يرا الى ان الس���لطة 
تدعم ه���ذا التوج���ه وتعتب���ره خيارا 
اس���تراتيجيا، وق���د حضر هو بنفس���ه 
واالنش���طة،  الفعاليات  م���ن  العدي���د 
وانه يدعم نش���اطات وحمالت مقاومة 

االحتالل بشكل سلمي بشتى انواعها. 
مؤكدا على ان ما ح���دث في رام الله ال 
يمثل نهجا وسياسة للسلطة، مشددا 
على ان الس���لطة تس���عى للحفاظ على 

الحريات وتدعم العمل الجماهيري.
وعب���ر الدكتور في���اض ع���ن امله بان 
يك���ون مؤتمر الش���باب المغترب مؤتمرا 
س���نويا باعتب���اره يمثل نقط���ة إيجابية 
للتواصل والتعرف والحضور بيننا كابناء 
الشعب الفلس���طيني أينما كنا، مشددًا 
عل���ى ضرورة ع���دم الخوف او االنكس���ار 
بل على العك���س يجب علينا ان نكس���ر 
حاجز الخوف. خصوصا في بالد االغتراب 
موضحًا انه عاي���ش التجربة وهو يعيش 
ف���ي الخ���ارج، وي���درك تمامًا المش���اعر 
الش���باب  الت���ي يعيش���ها  والمخ���اوف 

المغترب في الخارج.
 ودعا الش���باب المغترب الى ممارس���ة 
فلس���طينيتهم، مشددا ان بإمكانهم ان 
يلعب���وا دورًا مهمًا وإيجابي���ًا في قضية 
فلس���طين، وبإمكانهم ان يساهموا في 
تعزيز الوح���دة الوطنية وتعزيز الصمود 
الفلسطيني بشتى الوسائل، ال سيما وان 
الهوية الوطنية الفلسطينية تستهدف 
بشكل كبير، وان يقوم الشباب المغترب 
بنقل الواقع الفلس���طيني عبر معايشته 
ألش���قائه ف���ي الوطن، وبالتال���ي ضرورة 
العمل ف���ي الحلب���ة السياس���ية ببلدان 
االغت���راب التي يعيش���ون بها، من خالل 
مالمس���تهم واتصالهم بأبناء ش���عبهم 

عبر هذه الزيارة.

وق���ال الدكت���ور فياض ان الق���رار 1٩٤ 
الموضوع الذي ترتكز عليه حل الدولتين، 
مش���يرا الى ان الش���هيد الراحل ياس���ر 
عرف���ات اكد في اعالن الدول���ة عام 1٩88 
بالجزائ���ر بطريقة واضحة عل���ى الثوابت 
الفلسطينية، وجاء ذلك ايضا واضحا في 
وتحديدا  الفلس���طينية،  السياسة  نقاط 
برنامج منظمة التحرير، مشددا على انه لم 
ولن يوجد اي تصريح من قبل اي مسؤول 
فلسطيني للتنازل عن حق العودة، داعيا 
ابناء ش���عبنا في االغتراب الى ان يكونوا 
حريصين على تناول االخبار والمعلومات 

من الجهات الفلسطينية.
القي���ادة  ان  ال���وزراء  رئي���س  واك���د 
الفلس���طينية ومنظمة التحرير والسلطة 
الوطنية تح���اول بكل جه���د إنجاز ملف 
المصالحة من خالل ايجاد حوار بناء، لكن 
االشكالية ال تزال تتمثل بأنه ورغم كل ما 
انجز من توقيع اتفاقيات حول المصالحة، 
وما حظيت به م���ن اهتمام إعالمي، اال ان 
الط���رف الذي عطل ويعط���ل منذ البداية 
وبعد توقيع اتفاق مك���ة واقامة حكومة 
الوح���دة الوطنية ع���ام 2007، واالنقالب 
عليها بش���كل عس���كري ما ي���زال يعطل 
المعنية  انجاز المصالحة، داعيا االطراف 
بالمصالحة باإلجابة على التساؤل القائل، 
ه���ل حقًا نحن نريد مصالح���ة ام ال، وهل 

نحن جادون بشأنها ام ال.
واش���ار رئيس ال���وزراء ال���ى ان القيادة 
التحرير  بمنظم���ة  ممثل���ة  الفلس���طينية 
اج���راء  ال���ى  دع���ت  الوطني���ة  والس���لطة 
االنتخاب���ات من اج���ل انه���اء اي خالفات، 
مش���يرا الى ان���ه ال بد من العودة للش���عب 
وعدم اتخاذ نتائج االنتخابات التي اجريت 
عام 2006 فرصة للتهرب من االس���تحقاق 
االنتخابي القادم، والى ان االنتخابات كانت 
وما زالت س���بيال يس���اهم في بن���اء النظام 
السياسي الفلسطيني بطريقة ديمقراطية 
من خ���الل االنتخابات العام���ة والرجوع الى 

الشعب من اجل إنهاء المسألة. 
وقال رئيس الوزراء ان السلطة الوطنية 
تدرك الهم العام للش���باب داخل الوطن 
وتعمل على منحهم الف���رص وان هناك 
برامج مختلفة نفذتها الحكومة وتنفذها، 
موضحًا ان الحكومة اتخذت قرارًا باعتماد 
موظفي عق���ود المياومة م���ن اجل انهاء 
معاناتهم رغ���م كاف���ة الصعوبات التي 
تواجه السلطة، موضحًا ان السلطة تشعر 

باألسى للواقع الحالي.
واكد انه يجب تعاون مختلف الجهات 
والكنائ���س  والفصائ���ل  والمؤسس���ات 
المدن���ي من اجل  المجتمع  ومؤسس���ات 
وه���و  الفلس���طيني  الطم���وح  تحقي���ق 
ديمقراطي���ة  فلس���طينية  دول���ة  بن���اء 

يعي���ش الجمي���ع فيها بتس���او، موضحًا 
ان المغتربين جزء اساس���ي من الش���عب 
المس���اهمة  ويمكنه���م  الفلس���طيني 
بش���كل ايجابي في تحقيق هذا الهدف، 
عبر االبتعاد عن االنش���قاقات واالنقسام، 
وعبر تعزيز العمل المشترك القائم على 
الش���باب الذين يعتب���رون نقطة االرتكاز 

القوية والبناءة.
وعبر الش���باب المغترب عن سعادتهم 
بصراحة واجوبة رئيس الوزراء، مش���يرين 
ال���ى اهمي���ة االس���تماع له واس���تماعه 
لهم، حي���ث اوضح الكثي���ر منهم انهم 
اصبحوا يدركون حقيقة االوضاع والواقع 
الفلس���طيني بعد لقائهم رئيس الوزراء 
الفلسطيني بش���كل خاص والشخصيات 
السياس���ية والدينية التي التقوها، في 
اطار زيارتهم ضمن اعرف تراثك، ومؤتمر 

الشباب المغترب االول.
وقد اش���تملت فعاليات الي���وم الثاني 
في جزئها االول على لقاءات مع الدكتور 
مصطف���ى البرغوثي امين ع���ام المبادرة 
الوطني���ة، وم���ازن العزة على ش���رح عن 
الش���عبية لالحتالل  المقاوم���ة  حم���الت 
االسرائيلي، وحمالت المقاطعة للمنتجات 
المجتم���ع  ف���ي  وأثره���ا  االس���رائيلية، 

الفلسطيني.
واستمع المش���اركون في المؤتمر الى 
محاض���رات م���ن وزي���ر االوق���اف محمود 
الهب���اش، والمط���ران عط���ا الل���ه حن���ا، 
والمطران وليم الش���وملي والشيخ يحيى 
هن���دي ع���ن واق���ع العالقة االس���المية 
المس���يحية وأش���كال العيش المشترك 
بين الفلس���طينيين، كما اس���تمعوا الى 
واقع ما تعانيه المقدس���ات االس���المية 
للسياسات  اس���تهداف  من  والمسيحية 
االس���رائيلية، وضرورة نقله���م للحقائق 

على االرض لدول االغتراب. 
وف���ي وقت الحق افتت���ح رئيس الوزراء 
العائلة  الجديدة في مستشفى  األقسام 
المقدس���ة في مدينة بيت لحم، بحضور 
وزيرة الس���ياحة روال معايعة، حيث أشار 
رئي���س الوزراء إل���ى ال���دور المهم الذي 
تق���وم به الكنيس���ة، ليس فق���ط بالدور 
الروحي عل���ى أهميته، بل وبالدور المهم 
ال���ذي تقوم به في التنمي���ة االجتماعية 
م���ن  وغيره���ا  والتعليمي���ة  والصحي���ة 

المجاالت الحيوية.
وأكد رئي���س الوزراء أن انجاز مش���روع 
األقسام الجديدة في المستشفى يشكل 
إضافة نوعية باتج���اه المزيد من التميز 
واالختص���اص، وأش���اد بالخدمات الهامة 
لحديثي  المستش���فى  الت���ي يقدمه���ا 
ال���والدة، واألمهات، كما أش���اد باهتمام 

المستشفى بالفئات األقل حظًا.

خالل ورشة نظمها مركز "شمس" في جنين

التوصية بضرورة تعزيز الحماية الدستورية 
والقانونية والقضائية لحقوق اإلنسان

جنين - محمد بالص: أوصى مش���اركون في ورش���ة عمل 
نظمها مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"، 
أمس، في جمعية "النجدة" التابعة للجان العمل النسائي 
ف���ي مدينة جنين، بض���رورة تعزيز الحماية الدس���تورية 
والقانونية والقضائية لحقوق اإلنسان، وضرورة أن تراعي 
السياس���ات والممارسات المطبقة، كافة المعايير الدولية 

لحقوق اإلنسان من كافة النواحي.
وركزوا على أهمية الشراكة لتعزيز حقوق اإلنسان، وذلك 
بالتعاون مع مؤسس���ات المجتمع المدني، واالستفادة من 
تجارب الدول في مجال تعزيز حقوق اإلنس���ان، وترس���يخ 
حقوق اإلنسان، وتوطيد الديمقراطية، وتقوية دولة الحق 
والقانون، وتقوية الرقابة الدس���تورية للقوانين، وتعزيز 
الحماي���ة الدس���تورية والقانوني���ة والقضائي���ة لحقوق 

اإلنسان.
وشارك في هذه الورشة التي نظمت حول مدى انسجام 
القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنس���ان، 

عدد من طلبة الجامعات.
وبدئ���ت بكلمة ألقاها عدلي الديك، من مركز "ش���مس"، 
والذي بين، أن هذه الورش���ة نظمت ضم���ن برنامج تعزيز 
مفاهي���م حقوق اإلنس���ان وس���يادة القانون ل���دى طلبة 
الجامع���ات، والذي ينفذه المركز بدعم وتمويل من برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي.
وتحدثت في الورش���ة، الناشطة النس���وية، تمام قناوي 
التي قالت: إن بع���ض الحكومات حاولت التذرع بالمعايير 
الوطنية وإعالء ش���أنها على حس���اب المعايي���ر الدولية، 
بتأكيد أس���بقية وأولوية القانون الداخل���ي على القانون 
الدول���ي، وذل���ك في محاول���ة منه���ا للتحل���ل أحيانًا من 
االلتزام���ات الدولية التي تمليها مواثيق حقوق اإلنس���ان 

وقواعد القانون الدولي.
وقالت قن���اوي: إن الحكومات تش���دد على أحقيتها في 
تش���ريع قوانينها الداخلية، مرتكزة على قواعد قانونية 
دولية كاحترام مبدأ الس���يادة، وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية، وغيرها من قواعد القانون الدولي، والتي يقرها 

ميثاق األمم المتحدة ووثائقها األساسية، وتعتبر مبادئ 
بمثابة قواعد آمرة وملزمة حسب القانون الدولي.

وأضافت: إن مؤسس���ات المجتمع المدني، تش���دد هي 
كذلك على ض���رورة مراعاة الحكومات والتزاماتها الدولية 
باحت���رام الش���رعة الدولية لحق���وق اإلنس���ان والحريات 
والحقوق األساس���ية، وعدم تجاوزها بحج���ة الخصوصية 

الثقافية والدينية وغيرها.
ورأت قناوي أن "الجزء المثير للجدل في هذا الش���أن، هو 
قان���ون المعاهدات الصادر وفقا التفاقية فينا لعام 1٩6٩، 
حيث يتجاوز هذا القانون ف���ي الكثير من األحيان، نطاق 
القانون الوطني، ليح���دد معايير دولية تتطلب احترامها 
ومراعاتها في ما يتعلق بالتش���ريعات الوطنية، وتثار من 
خالله مس���ألة التوافق أو تكييف القوانين الوطنية، وفقًا 
للمعايي���ر والقواع���د الدولية، على نحو واس���ع في قضايا 

حقوق اإلنسان".
واس���تعرضت، اتجاهات وم���دارس فقهي���ة وقانونية 
متعارضة بخص���وص العالقة بي���ن القانوني���ن الداخلي 
والدولي، حي���ث بينت، أن االتجاه األول يتمثل بأس���بقية 
القانون الوطني على القانون الدول���ي، فيما يركز االتجاه 
الثاني حول أسبقية القانون الدولي على القانون الوطني 
ف���ي األح���كام الدولية والوطني���ة، وهو اتج���اه يدعو إلى 
تكيي���ف القوانين الوطنية لتصبح منس���جمة مع القانون 
الدولي، وال يضع حدودًا من السلطة الوطنية على القانون 

الدولي.
وخلص���ت قن���اوي إل���ى الق���ول: إن بعض ال���دول تضع 
االعتبار الداخلي أواًل وقبل كل شيء، وأخرى تضع القانون 
الدول���ي في المقدمة، وإذا كانت اتفاقية فينا حول قانون 
المعاه���دات لع���ام 1٩6٩، دعت إليجاد توافق وانس���جام 
وتكيي���ف للقوانين الوطني���ة مع المعايي���ر وااللتزامات 
الدولي���ة، فإن العديد من الدول العربية، غضت الطرف عن 
هذه القضي���ة الملزمة والتي ترتبه���ا اتفاقية فينا رغم 
توقيعها عليها، خصوصًا المواءمة بين التش���ريع الوطني 

والتشريع الدولي بما فيها قانون المعاهدات.

... ويفتتح معرض الجمعيات النسوية "أصالة"
رام الله - "االيام": افتتح رئيس الوزراء د. سالم فياض، امس 
س���وق رام الله للمنتجات الريفية في مدين���ة رام الله، الذي 

تنظمه الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال 'أصالة'.

وتفقد رئيس الوزراء األقسام المختلفة في المعرض.
ويهدف المعرض إلى دعم النساء العامالت ورفع القدرة 

التنافسية للمنتجات الريفية.

)عدسة: »وفا«( فياض خالل افتتاح معرض الجمعيات النسوية »اصالة«  

... ويفتتح مقر جمعية اللد الخيرية في رام الله
رام الله - "األي���ام": افتتح رئيس الوزراء، في مدينة رام 

الله، امس، مقر جمعية اللد الخيرية.
وأش���اد رئيس ال���وزراء بال���دور المهم ال���ذي تقوم به 
كافة المؤسس���ات األهلية ومؤسس���ات المجتمع المدني 
في تقديم الخدم���ات االجتماعي���ة والثقافية والصحية 
والتعليمية ألبناء ش���عبنا، التي س���دت ثغرة هامة جدًا، 

وأس���همت ف���ي تمكين ش���عبنا م���ن الثب���ات والصمود 
واالس���تمرار ف���ي البقاء عل���ى أرض وطنه خالل س���نوات 

االحتالل، والتي سبقت قيام السلطة الوطنية.
ودعا فياض إلى االس���تفادة إلى أقصى درجة ممكنة 
م���ن التكاملية في األدوار بين المؤسس���ات الرس���مية 

واألهلية.

)عدسة: »وفا«( فياض خالل افتتاح جمعية اللد الخيرية. 

إصابة مسن إثر 
اقتحام االحتالل عراق 

بورين في نابلس
نابل���س - "وف���ا": أصي���ب، أم���س، 
مس���ن باإلغماء، بعد أن أطلقت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي قنبلة غاز صوب 
منزله ف���ي قرية ع���راق بورين، قرب 

نابلس.
وقال ش���هود عي���ان م���ن القرية: 
إن ق���وات االحت���الل اقتحمت القرية 
وأطلقت الرص���اص المطاطي وقنابل 
الغ���از؛ م���ا أدى إلى إصابة المس���ن 

عصام فقيه.
مري���ض،  المص���اب  إن  وأضاف���وا: 
ونق���ل إلى المستش���فى إضافة إلى 
واح���دة من بناته كان���ت في المنزل 
لحظة اقتح���ام القري���ة. كما أصيب 
خ���الل مواجه���ات جرت بي���ن جنود 
االحتالل وشبان القرية عدة مواطنين 

باالختناق عولجوا في الميدان.

رفح: تحذير من توقف 
مولد الكهرباء  بمستشفى 
النجار بسبب نقص الوقود

إدارة  ح���ذرت  "األي���ام":  رف���ح 
مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار 
بمحافظ���ة رفح من المخاطر المترتبة 
عل���ى توقف مول���د الكهرباء الخاص 
بالمتش���فى عن العم���ل، جراء نقص 

الوقود.
المستش���فى  إدارة  وأطلق���ت 
مناش���دة عاجلة إل���ى كل المعنيين، 
الس���والر لمولد  طالبت فيها بتوريد 
المستش���فى المرك���زي، محذرة من 

توقفه عن العمل خالل 2٤.
وقال���ت المستش���فى إن الكمي���ة 
المتبقي���ة من الوقود تكفي ألقل من 
2٤ ساعة، مشيرة إلى أنه المستشفى 
الوحيدة ف���ي المحافظة التي يفوق 

عدد سكانها 150 ألف نسمة.
النجار  أن مستش���فى  إلى  ونبهت 
يخ���دم الكثير م���ن المرضى خاصة 
مرضى الكلى، مهيبة بالجميع سرعة 

التحرك لتوريد الوقود للمستشفى.

الشرطة توقف شخصًا 
بتهمة إطالق مفرقعات 

نارية في نابلس
نابلس – "األيام": أوقفت الش���رطة 
إط���الق  بتهم���ة  ش���خصًا  ام���س 
في  النارية  واأللع���اب  المفرقع���ات 

نابلس.
وذكر بيان العالقات العامة واإلعالم 
بالشرطة ان "اتصااًل ورد الى الشرطة 
من احد المواطنين حول سماع صوت 
وتحركت  رفيديا،  بمنطقة  مفرقعات 
الشرطة الى المكان وتم القبض على 
ش���خص وإيقافه من اجل إحالته الى 
النيابة العامة الس���تكمال اإلجراءات 

القانونية بحقه حسب االصول".
وح���ذرت الش���رطة كل م���ن يقوم 
الناري���ة بانه  بإط���الق المفرقع���ات 
س���يتم توقيفه وإحالته الى النيابة 
بضرورة  المواطنين  وناشدت  العامة 
ابالغ الش���رطة على الرق���م المجاني 
100 عن أي شخص يقوم باطالقها او 

االتجار بها.

اختتام فعاليات مهرجان الزبابدة الرابع
جني���ن � "األي���ام": اختتمت ف���ي بلدة الزبابدة جنوب ش���رقي جني���ن، أول من أمس، 
فعاليات مهرجان الزبابدة الرابع للس���ياحة والثقاف���ة والفنون، والذي نظم تحت رعاية 
وزارة الس���ياحة واآلثار، بتقديم عرضين فنيين لجوقة الك���روان من عبلين داخل الخط 
األخضر، وفرقة "الفينيق" من رام الله، وس���ط حضور كبير م���ن أبناء البلدة والتجمعات 

السكانية المجاورة.
وبدئ���ت فعاليات اليوم الختامي، بعرض قدمته جوق���ة "الكروان" القادمة من عبلين، 
والتي قدمت عرضا مميزا تضمن مجموعة من األغنيات للس���يدة فيروز وبعض األغاني 

الوطنية على مدى ساعة من الزمن، تناغم معها الحضور وسط تصفيق حار.
وفي الفقرة الثانية، قدمت فرق���ة "الفينيق"، عرضا راقصا ولوحات فنية مختلفة من 
التراث الفلس���طيني قدمته مجموعة من األطفال والش���باب م���ن مختلف األعمار، نالت 

إعجاب الجمهور المشارك.
وكان���ت فعالي���ات المهرج���ان، أقيمت هذا الع���ام برعاية رئيس���ة لرج���ل األعمال 
الفلس���طيني المغترب م���ن الزبابدة، نزيه الخليل، وش���ركة "الوطني���ة موبايل"، وبنك 
فلس���طين، ومحافظة جنين وجمعية الكتاب المقدس الفلسطينية، ورعاية إعالمية من 
هيئة اإلذاعة والتلفزيون، ومش���اركة الغرفة التجاري���ة الصناعية والزراعية في جنين، 

والتي نظمت معرضا للصناعات الوطنية، واإلغاثة الزراعية.

جانب من فعاليات حفل الختام.

السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة الحكم المحلي

بلدية المزرعة الشرقية

إعالن مدقق حسابات خارجي
تعلن بلدية المزرعة الشرقية عن رغبتها في التعاقد مع مدقق حسابات خارجي لتدقيق حساباتها 
الحسابات  حول  مدقق  تقرير  وإصدار   ٢٠١4  ،٢٠١3  ،٢٠١٢ القادمة  الثالث  المالية  السنوات  عن 
الختامية للبلدية المعّدة على األساس النقدي عن السنوات المالية المذكورة باإلضافة إلى مذكرة/ 
وتحسين  التفصيلية بخصوص تطوير  والتوصيات  المالحظات  على  إداري شامل يحتوي  كتاب 

النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلي في البلدية وذلك ضمن الشروط التالية:
• األسعار المقدمة بالشيكل شاملة جميع أنواع الضرائب والرسوم.

• أن يكون المتقدم مرخصًا لمزاولة المهنة من الجهات الرسمية ذات العالقة.
• يعتبر هذا اإلعالن جزءًا من وثائق العطاء وتكاليف اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

• البلدية غير ملزمة بأقل األسعار ويتم اإلعالن عن العرض الفائز بعد التقييم المالي والفني.
• على الراغبين في الدخول للعطاء الحضور إلى شعبة الشؤون المالية واإلدارية للحصول على نسخ 

العطاء مقابل دفع مبلغ ٢٠٠ شيكل غير مستردة لدى صندوق البلدية.
األحد  يوم  الحادية عشرة من ظهر  الساعة  أقصاه  المختوم في موعد  بالظرف  العروض  • تقدم 

الموافق ٢٠١٢/٧/٢٢م.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

نائب رئيس بلدية المزرعة الشرقية
خالد حميدة

بسم الله الرحمن الرحيم


