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الرحلة االولى : شرم الشيخ )) ثاني ايام العيد السعيد ((
شامل املواصالت ذهابا وايابا وجميع الوجبات  واملشروبات / فندق سافيتا خمس جنوم  

ديلوكس ع البحر ،، فندق كيرو سيز  خمس جنوم  ) يوجد بالفندق العاب مائية (  ،، 
فندق بارك ان ريزورت ) يوجد بالفندق  اكبر مدينة العاب مائية  بشرم الشيخ ( ...  

ملن يحتاج الى موافقة امنية )فيزا( آخر موعد للتقدمي 2012/10/8

الرحلة الثانية  : لبنان  بيروت  »بتاريخ 25/10-28/10«
سبعة ايام  / ستة ليال من  السحر واجلمال .... فندق خمس جنوم او اربع جنوم  حسب 

الطلب وسط البلد  شارع احلمرا -  وجبة االفطار - برنامج سياحي  - مرشد مرافق - فيزا 
لدخول لبنان - تذكرة طائرة ذهابا وايابا وعودة على امللكية 

الرحلة الثالثة  : تركيا   - انتاليا 
جميع الوجبات  واملشروبات - تذكرة طائرة - استقبال وتوديع - منتجعات 

سياحية  ضخمة  حسب رغبتكم ايام االحد واجلمعة واالثنني 

الرحلة الرابعة   : تركيا - اسطنبول    
اسطنبول سبعة ايام  ستة ليال يوميا من تل ابيب / برنامج سياحي منظم 

- تذكرة طائرة ذهابا وعودة - مرشد لغة عربية 

الرحلة اخلامسة : ايالت ) 4  ايام 3 ليال )) ثاني ايام العيد ((
فنادق اربع  جنوم وخمس جنوم - باصات سياحية - برنامج سياحي - افطار  وعشاء 

الشاطىء الذهبي للسياحة والسفر
بإدارة : سالمة جاد حلواني

كل عام وانتم بخير مبناسبة عيد االضحى  املبارك 
 ) رحالت  ثاني ايام  العيد املبارك (

القدس - شارع  نابلس 12 مقابل القنصلية االمريكية

0503357649  ،،  0527022764

ز10/7)9(

وظائف شاغرة

مستشفى محمد علي احملتسب
مللء   حاجته  عن  احملتسب  علي  محمد  مستشفى  يعلن 

الشواغر التالية:
اختصاصي أطفال وحديثي الوالدة عدد1. 1 .

طبيب مقيم عدد 4. 2 .
. ممرض أو ممرضة بكالوريوس عدد 3. 3

فني أشعة بخبرة ال تقل عن 5 سنوات عدد 3. 4 .

تقدم الطلبات في مقر املستشفى الكائن في اخلليل – وادي القاضي يوميا من الساعة العاشرة 
صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

يشترط لتقدمي الطلبات ما يلي:

لوظيفة االختصاصي يجب أن يكون متفرغا بشكل تام وليس لديه عيادة  1 .
خاصة حسب أوامر وزارة الصحة.

تام ولديه مزاولة  بأن يكون متفرغا بشكل  لوظيفة طبيب مقيم يشترط  2 .
مهنة سارية املفعول وهذا يشمل باقي الوظائف.

ز10/3)16(

القدس - في كل عام توفر الواليات املتحدة األمريكية الفرصة بالهجرة 
عبر برنامج يعرف باسم تأشيرات القرعة خاص بالدول ذات نسبة هجرة 
متدنية للواليات املتحدة األمريكية. ولسنة 2014، سيكون هناك 50000 
تأشيرة متاحة حول العالم لبرنامج تأشيرات القرعة. وفي كل عام يقوم 
أم��وال  وس��رق��ة  الطلبات  لتزوير  البرنامج  باستخدام  احملتالني  بعض  
املتقدمني بالطلبات ومنعهم من أمكانية احلصول على التأشيرة للواليات 
املتحدة. من املهم جدا للراغبني باالشتراك في البرنامج أن يعرفوا آلية 
عمل برنامج تأشيرات القرعة. وملزيد من املعلومات حول برنامج تأشيرات 

/http://travel.state.gov القرعة يرجى زيارة املوقع االلكتروني
لقد مت فتح باب التسجيل لبرنامج تأشيرات القرعة للعام 2014 في 
الثانية عشرة  الساعة  التسجيل في  األول وسينتهي  الثاني من تشرين 
من ظهر يوم السبت الثالث من تشرين الثاني حسب التوقيت الشرقي 
لواشنطن والساعة السابعة مساء حسب التوقيت احمللي. وحتث القنصلية 
العامة للواليات املتحدة األمريكية الراغبني باملشاركة في البرنامج على 
التسجيل مبكرا وعدم االنتظار آلخر أسبوع من التسجيل. ستقوم وزارة 

اخلارجية باملوافقة على طلب واحد لكل متقدم. 
كل عام يقوم محتالون بتزوير التأشيرات وبسرقة ماليني الدوالرات 
بالبريد  وهمية  رسائل  ارس��ال  طريق  عن  القرعة  تأشيرة  مقدمي  من 
خالل  ومن  االمريكية.   احلكومة  من  انها  يّدعون  رسائل  أو  االلكتروني 
هذه الرسائل االلكترونية يقدم فنيو االحتيال وعودا كاذبة باملساعدة 

للحصول على التأشيرة مقابل املال. باالضافة الى ذلك، تستخدم هذه 
الشركات مواقع الكترونية مزيفة مصممة لتبدو وكأنها مواقع الكترونية 
مناذج  لتعبئة  استعدادها  تبدي  والتي  األمريكية  للحكومة  رسمية 

الطلبات مقابل املال.
التالية  التوجيهات  باتباع  القرعة  تأشيرة  طلبات  مقدمي  ننصح 

حلماية أنفسهم من التعرض لالحتيال:
·         املوقع االلكتروني الرسمي لتقدمي طلبات تأشيرة القرعة هو: 

.www.dvlottery.state.gov
·         ال يوجد اي رسوم للدخول لبرنامج تأشيرة القرعة.

الذين مت  الطلبات  وزارة اخلارجية باعالم مقدمي  ·         ال تقوم 
أو البريد العادي. اذا وصلتك  اختيارهم عن طريق البريد االلكتروني 
رسالة بهذه الطريقة فانت تتعرض لالحتيال. ميكن ملقدمي الطلبات 
املوقع  عبر  االش��ت��راك  تأكيد  رق��م  طريق  ع��ن  طلباتهم  حالة  متابعة 

.www.dvlottery.state.gov االلكتروني
تعليمات  وح��ول  القرعة،  تأشيرة  برنامج  حول  املعلومات  من  ملزيد 
االلكتروني  املوقع  زي��ارة  يرجى  املتكررة،  واألسئلة  بالطلبات  التقدم 
اذا   .Instructions.pdf_2014_http://travel.state.gov/pdf/DV
اموالك  لسرقة  محاولة  عن  عبارة  بانه  تعتقد  الكتروني  بريد  وصلك 
مقابل اعطائك تأشيرة القرعة، يرجى االتصال بالقنصلية االمريكية 

.jerusalemfpu@state.gov على

القنصلية االمريكية العامة في القدس حتذر من عمليات االحتيال 
مع بداية فتح باب التسجيل لبرنامج تأشيرات القرعة للعام 2014 

في  العربية  اجلماهير  حلقوق  م��س��اواة  مركز  ق��ّدم  خ��اص-  حيفا- 
اسرائيل واملركز العربي للتخطيط البديل هذا األسبوع إعتراضات باسم 
سكان حي وادي السياح للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء حيفا، 
معترضني على مخطط تطوير وادي السياح – خطة مفّصلة رقم ح ف/ 
2155 التي صادقت عليها اللجنة احمللية للتخطيط والبناء حيفا في 

آذار 2011. وصادقت عليها اللجنة اللوائية في متوز 2011.
املعترضون على املخطط، توفيق أبو عّباس، فؤاد أبو عّباس، صبحية 
أبو عّباس، فايز أبو عّباس، ومصطفى أبو عّباس، هم سكان وادي السياح، 
الذين ُولدوا وترعرعوا في األراضي التي ورثوها أبا عن جد. مصطفى 
ابو عّباس البالغ من العمر سبعني عاما ولد داخل مغارة كان يسكن فيها 
واملسجلة  املعترضني  أراض��ي  والتي تقع على  املنصرم،  القرن  وال��داه في 

باسمهم في الطابو.
االعتراف بسكان احلي،  البلدية  السنني رفضت  على مدار عشرات 
أو  بالكهرباء  كتزويدهم  املطلوبة  األساسية  اخل��دم��ات  لهم  تقدم  ول��م 
املاء، وبعد ذلك أقرت بعض املباني وبناء على ذلك مت وصلهم بالكهرباء 
واملياه، بينما واصل السكان في الوقت ذاته بتأدية واجبهم ودفع الضرائب 

بحسب القانون.
سكان احلي الذين يقطنون في بيوتهم القائمة على اراضيهم التي 
ميلكونها بحسب القانون، يدفعون ضرائب املسكن )األرنونا( وبنوا عالقة 
مع البلدية، عالقة املواطن وبلدّيته، ولم يخطر ببالهم أن يكون هناك 

شك مبكانتهم وحقوقهم التي ميارسونها على أراضيها!
البديل  للتخطيط  العربي  واملركز  مساواة  مركز  من  وأكد مختصون 
الذين عاينوا املخطط املفّصل أن "هذه اخلطة تتجاهل املنازل والبيوت 
أنها  بل  املكان،  قصة  من  كجزء  عليها  ُيحافظ  أن  يجب  والتي  القائمة 
معاينة  املخطط  وض��ع  عند  يتم  ل��م  ذل��ك  ع��ن  ع��دا  هدمهم.  تشرعن 
كاملغر  مساحته،  في  القائمة  واحلفرية  والتاريخية  التراثية  القيمة 
بحسب  يعتقد  والتي  املاضي،  في  الكرمليون  الرهبان  استخدمها  التي 
بعض املؤمنني أن مار الياس )النبي ايليا أو اخلضر( قد سكن في إحداها. 
علما أن هذه املغر الطبيعية وّسعها الرهبان ألغراض العيش فيها. هدم 
تشكل  القائمة  األركيلوجية  القيم  وجتاهل  القائمة  التاريخية  املباني 
بشكل واضح صفعة مدوة وتناقض أهداف املخطط التي جاءت للحفاظ 

وإعادة تأهيل منطقة الوادي بسبب قيمته التاريخية".
من جهته قال توفيق أبو عّباس – أحد سّكان احلي أن "املخطط ال مينح 
أي حل مناسب للسكان العاديون، والتي تناسب حاجاتنا. نحن أصحاب 

األرض التي بنينا عليها منازلنا ونسكنها منذ عشرات السنني... هذا 
املخطط عمليا يسّلمنا امر هدم، مؤجل لعشر سنني فقط، وفي أي حلظة 

خالل هذه الفترة قد نرى بلدوزرات الهدم تفاجئنا"!!
القائمون على  القانون جتاهلهم  وبعكس  أنه  الى  ابو عّباس  ويشير 
التخطيط،  مراحل  من  مرحلة  بأية  املكان  سكان  ُيشركوا  ولم  املخطط 

إعداد املخططات أو اتخاذ القرارات.
"بشكل غير مسؤول يشرعن هذا املخطط املنازل السكنية للهدم، 
املخطط بعني االعتبار وضع  القائمون على  أن يأخذ  املفضل  كان من 
السكان، واالهتمام بأن احلديث يدور عن بيتهم الوحيد الذي ال بديل 
التبادلية  للعالقة  أبدا  املخطط  يتطرق  ال  ذلك  له. عدا عن  لديهم 
عليه  وحافظوا  باملكان  اهتموا  الذين  السكان  والبلدية،  السكان  بني 
وحتى أنهم بلغوا البلدية في بعض األحيان عن نشاطات قد تؤدي الى 
املس باملكان" قال احملامي سامح عراقي من مركز مساواة، واضاف: "يا 
لسخرية القدر. يدعي القائمون على املخطط في اللجنة اللوائية أنه 
يجب أن يتواجد شخص ما للحفاظ على املكان، ولكنهم يتجاهلون أولئك 
إخالءهم  يحاولون  وأنهم  بل  مجانا،  بذلك  يقومون  الذين  املواطنني 

عنوة وهدم منازلهم"!!!
تشكل  املخطط  من  تتمثل  التي  "السياسة  ملخصا:  عراقي  وتابع 
يضع  املخطط  ال����وادي.  ف��ي  ال��ع��رب  امل��واط��ن��ني  جت��اه  متييزية  سياسة 
السكان في مواجهة واقع مر يتمثل باإلخالء من منازلهم وهدمها قريبا 
املنازل  العيش حتى عشر سنني في هذه  او  الوحيد،  املس مبلكهم  مع 
دون احلصول على خدمات مالئمة، األمر الذي يشكل مسا خطيرا بحق 
إلغاء  الواقع يعني عمليا  والهدم. هذا  الكرمي، وبعدها اإلخالء  العيش 
أي  منح  دون  التاريخية  أراضيهم  من  طردهم  وكجمهور،  املجتمع  حّيز 

بديل إسكان مناسب".
اما املخططة عناية بنا جريس من املركز العربي للتخطيط البديل 
املفروض  أنه من  الهدف مرتني، بحيث  فأضافت: "هذه اخلطة تخطئ 
بأنها ال تشمل احلي  ال��وادي،  املميز في  التاريخ واحلّيز  أن حتافظ على 
السكني في مخطط احلفاظ على املكان، خصوصا وأن احلديث يدور عن 
مباني تاريخية ومغارة هامة يجب احلفاظ عليها ايضا. بدل أن يقوموا 
باحلفاظ على املباني يقترحون الهدم، وهذا يظهر التناقض الكبير في 
املخطط. املخطط املقترح يتجاهل بشكل كامل احتياجات سكان املكان 
املقترح يأتي بدون فحص بدائل  املخطط  االساسية.  وميس بحقوقهم 

أخرى قد تشكل مسّا أقّل ضررا لسكان املكان".

اعتباره أمر هدم ملنازل الوادي

تقدمي اعتراضات على مخطط تطوير وادي السياح في حيفا

نابلس - من عماد سعاده - طالب مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية 
)شمس(، احلكومة املقالة في قطاع غزة، ب�"التوقف عن تنفيذ أحكام اإلعدام 
األساسي  والقانون  اإلنسان،  الدولية حلقوق  الشرعة  مع  لتعارضها  القطاع،  في 

الفلسطيني )قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( للعام 2001(.
واوضح "شمس" في بيان صحافي وزعه، امس، مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة 
عقوبة اإلعدام، أن "هذه األحكام تتطلب مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، األمر الذي يعني إن املصادقة على أحكام اإلعدام هو حق حصري لرئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية مبوجب قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( للعام 
إج��راء مخالف  الرئيس هو  ب��دون مصادقة  إع��دام  أي تنفيذ حلكم  وأن   ،2001

لنصوص القانون األساسي وأحكام القانون".
وثمن املركز "موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام اإلعدام، من خالل 
استخدام صالحياته الدستورية، ولتشكيله بعض اللجان لدراسة بعض القوانني 

التميزية، وفي مقدمتها قانون األحوال الشخصية".
وشدد "شمس" في بيانه على ان "عقوبة اإلعدام الكامنة في الرد على القتل 
في  املختصة  السلطات  تدل على عجز  اإلج��رام  لردع  كوسيلة شرعية  بالقتل 

مواجهة أسباب اإلجرام، وعلى عدم قدرتها على القضاء على أسبابه".
واضاف انه "على السلطات املعنية قبل ان تقتص من مرتكب اجلرمية، أن 
تفتش عن األسباب الشخصية واالجتماعية والعائلية التي دفعته إلى ارتكاب 
أمن  الدفاع االجتماعي عن  لها معتمدة سياسة  الدولة  وان تتصدى  جرميته، 
املجتمع مبعاجلة البطالة، ومحاربة الفساد واملفسدين، وحتسني الوضع الصحي 

واالجتماعي للفرد ورفع مستواه املعيشي، وتأمني الشروط الالزمة واليومية حلياة 
طبيعية لإلنسان".  وأكد "شمس" على أن "عقوبة اإلعدام متثل أحد أهم 
صور ومظاهر انتهاك احلق في احلياة، ولهذا يجب إال يعود الفعل اإلجرامي، 
وبغض النظر عن طبيعته وقسوته، إلى احلكم بإنهاء حياة املجرم لكون احلق 
في احلياة حقًا مقدسًا يجب أن يصان، وال يجوز أن يكون محاًل للمساومة حتى 

في نطاق التجرمي والعقاب". 
وّذكر أن "عقوبة اإلعدام هي العقوبة الوحيدة التي ال ميكن التراجع عنها 
بعد تنفيذها، فال مجال للعودة إلى الوراء إللغاء نتائجها، كما أن املمارسة العملية 
أثبتت بأن السياسة اجلزائية القائمة على مفهوم االستئصال أو العزل للمجرم، 
لم تكن موفقة بدليل ارتفاع معدالت اجلرمية لدى الدول التي تتبنى منظومتها 
اجلزائية هذه العقوبة، بل يستطيع املتبع خلريطة اجلرمية على صعيد شتى 
دول العالم الوقوف على ارتفاع معدالت اجلرمية في الدول التي تتبنى عقوبة 

اإلعدام قياسًا مع الدول التي ألغت هذه العقوبة".
وضرورة  املؤبد،  بالسجن  اإلع��دام  عقوبة  عن  "االستعاضة  الى  املركز  ودعا 
القوانني والعذر  التسامح على الصعيد املجتمعي، وتعديل  نشر وتعزيز ثقافة 
ومناصرة  "تقوية  وش��دد على ض��رورة  أخ��رى".   بعقوبات  واستبدالها  املخفف 
االئتالف العربي ملناهضة عقوبة اإلعدام، وأيضا االئتالف الفلسطيني، وضرورة 
إلغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات الفلسطينية، والى القيام مببادرات محلية 
وتنظيم ندوات وأنشطة مختلفة لتوعية أفراد املجتمع، وضرورة توقيف تنفيذ 

عقوبة اإلعدام وإلغائها نهائيا".

"شمس" يطالب "املقالة"
بالتوقف عن تنفيذ أحكام اإلعدام في قطاع غزة

غزة- عالء املشهراوي- أنهى فريق طبي بلجيكي متطوع متخصص في جراحه 
القلب و القسطرة العالجية لألطفال تابع جلمعية إغاثة أطفال فلسطني التي 
يترأسها ستيف سوسبي اول زيارة له  لقطاع غزة استمرت ثالثة أيام، اجرى 

خاللها  12 عملية قسطرة عالجية معقدة .
األوروب��ي  العمل مبستشفى غ��زة  ول��ف  دانيال دي  البروفسور  وب��دأ اجل��راح   
لدى وصوله ومت تشخيص 12 حالة مرضية  والبدء باجراء العمليات في نفس 
اليوم.  بعض العمليات التي متت جتري ألول مرة في مستشفيات وزارة الصحة 
الفلسطينية و هي فرصة الختصاصيي قلب األطفال في غزة احملليني الكتساب 

خبرة طبية من خالل مشاركتهم البروفسور دانيال.
ورافق البروفسور دانيال جراح القلب د. جيدو فان نوتن مشرف و مستشار 
مشروع القسطرة وجراحة القلب في مستشفي غزة األوروبي مندوبا عن قسم 
التعاون البلجيكي التقني لتفقد املشروع، و لقد اجتمع الوفد مع وزير الصحة 
باحلكومة املقالة د. مفيد املخلالتي و مدير التعاون الدولي د. محمد الكاشف 
الهدف منه تزويد املشروع مبعدات و مستهلكات طبية  ودار نقاش موسع كان 
الطواقم  مسؤول  بحضور  و  اجلانبان  ت��دارس  كما  القلب،  جراحة  و  للقسطرة 
الطبية املتخصصة في اجلمعية سهيل فليفل التحضير للبدء مبشروع جراحة 
قلب األطفال في نفس املستشفى وما يتطلبه املشروع من جلب اخلبرات الطبية 
األجنبية املتخصصة في مراحل املشروع األولى للعمل على تدريب الطاقم احمللي 
على كيفية التعامل مع األطفال أثناء العمليات و ما يتبعه من عناية خاصة 

في قسم العناية املكثفة.   
 وأفاد املدير التنفيذي للجمعية ستيف سوسبي بأن اجلمعية ستوفد طواقم 
طبية متخصصة في هذا النوع من العمليات للمستشفي  ملا أبداه الطاقم احمللي 
من مهارة عالية في العمل و القدرة على اإلستفادة من خبرة الوفد  و ملا أبداه 
الطاقم احمللي ملختبر القسطرة من تعاون و عمل دؤوب لساعات طويلة يوميا 

مع الوفد. وعبر البروفسور دانيال عن سعادته للعمل مع أطباء املستشفى وأثنى 
عليهم وأضاف أن بعض احلاالت كانت تتطلب تدخال جراحيا خارج غزة و لكن 
بإحضار األجهزة الالزمة و بوجود الكادر الطبي احمللي املتميز متكن الفريق من 
لتحويالت  يحتاجوا  لم  عائالتهم  و  املرضى  واألطفال  املستشفى   في  إجرائها 
يذهب  أن  قبل  للمراقبة  املستشفى  في  ي��وم  ميكث  والطفل  للعالج  خارجية 

للبيت طفل معافى كباقي األطفال،
وأبدى الوفد  اإلعجاب مبستوى الطاقم الطبي احمللي في مختبر القسطرة 

والذي تلقى تدريباته في بلجيكا و كذلك قسم جراحة القلب.
 بدوره أثنى سهيل فليفل مدير الطواقم الطبية الزائرة في اجلمعية على 
مستوى الطاقم الطبي األجنبي و الطاقم احمللي من اختصاصيي  قلب األطفال 
د. محمود زقوت و د. عبد الرحيم عزب وتخدير و متريض املستشفي  ملا أبدوه 

من تفان في العمل ولساعات طويلة يوميا أثناء زيارة الوفد الطبي.
 اجلدير ذكره أن اجلمعية تبرعت ببعض اللوازم الطبية للقسطرة كما أحضر 
الوفد من بلجيكا كتبرع األجهزة املستخدمة في إغالق ثقوب القلب اخللقية 

وهي أجهزة باهظة الثمن وغير متوفرة محليا .
وعبر د. محمود زقوت عن سعادته للعمل مع الوفد الطبي ملا يتمتع من خبرة 
واسعة وفرصة لتبادل اخلبرات مع الوفود األجنبية املتخصصة وطالب اجلمعية 
بالعمل على إيفاد مثل هذه الطواقم بصورة دورية ووعد سهيل فليفل بالعمل 

على تلبية هذا املطلب املهم.  
يشار الى ان جمعية إغاثة أطفال فلسطني هي جمعية غير ربحية ، غير 
حكومية اسسها ستيف سوسبي تعمل منذ ما يقارب ال 20 عاما في مجال تقدمي 
اخلدمات الطبية واجلراحية املختلفة في الداخل و اخلارج.وتعمل حاليا على 
استقبال العديد من الوفود الطبية املتخصصة في العديد من املجاالت، جلراحة 

األطفال في املستشفيات احلكومية في الضفة الغربية و قطاع غزة. 

وفد جراحي بلجيكي متخصص يجري
12 عملية قسطرة عالجية معقدة لألطفال

مدير عمليات االونروا يؤكد على 
حق األولوية للمنتج احمللي في 

املناقصات بقطاع غزة 
غزة-عالء املشهراوي- اكد روبرت تيرنر مدير عمليات االونروا في قطاع غزة ، ان االونروا ستعطي 
اولوية للمناقصات والعطاءات التجارية والصناعية في قطاع غزة للمستوردين واملنتجني احملليني وفق 

التنافس اخلاضع للجودة واالسعار املناسبة .
ووعد تيرنر باجراء اتصاالت مع اسرائيل للعمل على ادخال املواد اخلام االنتاجية واالنشائية واملعدات 

الثقيلة وماكينات االنتاج الالزمة العادة اعمار غزة وتشغيل املصانع عبر املعابر البرية مع اسرائيل .
جاء ذلك خالل لقائه بنخبة من رجال االعمال بغزة مبقر جمعية رجال االعمال بغزة بحضور رئيس 
اجلمعية علي احلايك واعضاء مجلس االدارة وكبار املستوردين والصناعيني واملقاولني وبحضور طاقم 
استشاري من االونروا مختص ضم ماجد البايض نائب رئيس قسم االمدادات اللوجستية وعبد الفتاح 

السباخي نائب رئيس قسم املشتريات ومنير منه رئيس قسم االنشاءات والتطوير .
من جانبه شدد علي احلايك على ضرورة التواصل بني االونروا وجمعية رجال االعمال باعتبارها متثل 
كافه قطاعات االعمال من مستوردين وجتار ومقاولني وصانعني من اجل العمل على تطوير اداء القطاع 

اخلاص في اعادة اعمار قطاع غزة وتشغيل املصانع االنتاجيه في قطاع غزة .
جنح  البرنامج  ان  احلايك  اكد  العمل  عن  العاطلني  وتشغيل  عمل  فرص  خلق  برنامج  وبخصوص 
وحقق الكثير من اهدافه حيث ان هنالك العشرات من الذين مت تشغيلهم يعملون بشركات املقاوالت 

واملصانع .
ورحب املهندس نبيل ابو معيلق الذي ادار اللقاء بتيرنر وطاقمه مشددا على ان املسؤولية ملقاة على 
كاهل اجلميع ملواجهة التحديات القادمة في قطاع غزة الذي يحتاج الى الكثير من املتطلبات اللوجستيه 

والبنيه التحتيه واالقتصاديه وتفعيل عجلة االنتاج لدفع عجلة التنمية االقتصادية لالمام .
كما شدد املهندس رضوان مرجتى مسؤول العالقات العامة باجلمعية على دعم املنتج احمللي وايالئه 
اهتماما من قبل االونروا في املناقصات والعطاءات وكذلك رفع مستوى التنسيق بني االونروا والقطاع 

اخلاص حلل اي مشاكل قد تعترض االداء واعادة برنامج تشغيل البطالة .
وشدد تيرنر على أن رفع احلصار امر ضروري لتفادي كارثة تلوح في األفق، داعيا الى تضافر اجلهود 
ووقوف املجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بداًل من انتظار وقوعها في ظل استمرار األوضاع اإلنسانية املتأزمة 
في القطاع.  وفيما يتعلق بقضية االحياء السكنية اجلديدة و عدم التزام االونروا جتاه خدماتها قال 
:' نحن نحاول ايجاد حلول دائمة و نتفاوض بشكل دوري مع اجلهات املختصة باحلكومة من اجل انهاء 
هذه القضية الن صالحيات خدمات االونروا محصورة داخل املخيمات وليس خارجها رغم امتام املشروع 

الياباني بخان يونس والسعودي برفح ' .
و تناول تيرنر باألرقام الزيادة املتوقعة لسكان قطاع غزة عام 2020 و حتدث عن خطورة هذه املرحلة و 
مدى مالءمة خدمة لألونروا للزيادة املتوقعة من عيادات ، واطباء ، ومدارس ، ومدرسني ، وغير ذلك  . 

وفيما يتعلق ببرنامج البطاله للخريجني اوضح ان العمل جار من اجل اعادة تشغيل البرنامج باسلوب 
افضل بحيث يضمن استمرار تشغيل العاطلني بدل من ان يعودوا للبطالة مع انتهاء املشروع.

الوكاله  اللقاء العديد من رجال االعمال حيث انصب حديثهم على ضرورة اهتمام  وحتدث خالل 
باحتياجات السوق االنتاجي وسبل االستيراد والتصدير عبر املعابر مع اسرائيل ودعم خطوط االنتاج 
والكهرباء  التي تواجهه بسبب مشاكل احلصار  والتحديات  والصعوبات  االنتاج  القائمه الرتفاع تكلفه 

والوقود.

طولكرم - ملراسل ے اخلاص- نظمت وزارة الزراعة حفل انطالق موسم 
قطف الزيتون مبشاركة وزير الزراعة وليد عساف ووزيرة الشؤون االجتماعية 
ماجدة املصري وجمال سعيد مسير اعمال محافظة طولكرم وذلك من قرية كفا 
مبحافظة طولكرم  وانطلق املشاركون من مقر محافظة طولكرم إلى أراضي قرية 
كفا حيث شارك حشد كبير من املتطوعني في عملية قطف الزيتون وضم هذا 
واألجهزة  األهلية  واملؤسسات  الرسمية  الدوائر  في  العاملني  من  لفيفا  احلشد 
شجرة  اهمية  على  الزراعة  وزي��ر  وأك��د  والطلبة.  النسوية  واملؤسسات  األمنية 
الزيتون في فلسطني والتي متثل الصمود والتجذر في األرض لالنسان الفلسطيني 
ولهذا السبب فإن قطعان املستوطنني يستهدفون الشجرة بحقدهم على ما متثله 
هذه الشجرة املباركة من ارتباط املواطن بارضه. ودعا الوزير املواطنني الى عدم 
بيع الزيت باسعار منخفضة الن الوزارة ستتخذ اجراءات من اجل حماية االنتاج 

الوطني من الزيت والزيتون وتفتح له اسواقا للتصدير والتسويق.
للتطوير  متكاملة  استراتيجية  وج��ود  ال��ض��روري  من  أن��ه  ال��وزي��ر  واعتبر   
والتنمية ترتكز على االرض واملياه مما يتطلب العمل على زيادة مصادر املياه او 
ترشيد االستهالك وأيضا احلفاظ على األرض الزراعية اخلصبة وعدم امتداد 

العمران اليها وهذا يستلزم وجود جلان رقابية على البناء في االراضي الزراعية. 
كما اشار الى نية الوزارة زرع نحو 740 الف شجرة زيتون خالل العام اجلاري ردا 
على اعتداءات املستوطنني التي تستهدف هذه الشجرة املباركة ومشيرا الى خطط 

الوزارة الفتتاح اسواق جديدة لتسويق الفائض من زيت الزيتون
و دعا جمال سعيد الى توفير االمكانيات والبرامج الكفيلة بصمود املواطن 
الزراعية  الزراعي وتوسيع رقعة االراضي  فوق أرضه والعمل على دعم القطاع 
املروية عبر تنفيذ مشاريع حصاد مائي ومشاريع مائية مختلفة املصادر وايضا 
دعم اصحاب االراضي القريبة من املستوطنات وتلك املهددة باملصادرة من خالل 
مشاريع استصالح وتشجير حتى يشعر املواطن بان هذه االرض تشكل مصدرا 
للدخل له ولعائلته. واشارت الوزيرة ماجدة املصري ان االرض تشكل مصدر دخل 
لقطاع كبير من املواطنني ومن الضروري دعم املشاريع املرتبطة بها اليجاد مصدر 
دخل آلآلف االسر ومتكينها من االعتماد على ذاتها وتوفير العمل للعاطلني عن 
العمل وداعية الى ان يكون زيت الزيتون من بني خطط التكافل االجتماعي بني 
املواطنني. وشارك في العمل التطوعي العشرات من افراد االمن الوطني والشرطة 

الذين ساعدوا املزارعني في قطف ثمار الزيتون

وزيرا الزراعة والشؤون االجتماعية يطلقان
موسم قطف ثمار الزيتون من قرية كفا مبحافظة طولكرم

مدرسة بنات البيرة االساسية
تكرم رئيس البلدية 

البيرة – كرمت مدرسة بنات البيرة االساسية رئيس بلدية البيرة وذلك جلهود البلدية في تطوير و 
صيانة املدرسة و اهتمام البلدية في تطوير محيطها.

وقد حضر التكرمي  روال ابو بكر مديرة املدرسة و عدد من طاقم املدرسة ، وطالبها و بعض مدراء الدوائر و 
رؤساء االقسام في بلدية البيرة . ومن جهتها ثمنت ابو بكر دور البلدية في االهتمام بصيانة مدارس املدينة 

و تأمني بيئة دراسية صحية وآمنة البنائنا الطلبة. واشادت بجهود قسم الصيانة في بلدية البيرة.
واكد البديري حرص البلدية على تلبية احتياجات كافة مدارس املدينة و متابعتها مضيفًا أن طواقم 

الصيانة في البلدية تعمل على صيانة أربعة عشر مدرسة حكومية بشكل دوري في املدينة. 
وقال أن البلدية تعمل بشكل دؤوب على توفير اراض جديدة لبناء مدارس جديدة في ظل اكتظاظ 
مدارس املدينة،  ويشار الى ان بلدية البيرة قد اجنزت هذا العام مدرسة البيرة التركية  في حي ام الشرايط 

في البيرة  وذلك بتمويل من مؤسسة تيكا التركية .

جولة تفقدية
على 27 معصرة زيتون في سلفيت

سلفيت- املنهل للصحافة واالعالم- نفذت مديرية الدفاع املدني في محافظة سلفيت جولة 
والسالمة  الوقاية  وإج��راءات  اشتراطات  الزيتون في احملافظة من حيث  تفقدية على معاصر 

العامة فيها.
وذكر تقرير إلدارة العالقات العامة واإلنسانية في الدفاع املدني أن الدفاع املدني وبالشراكة مع 
جلنة الصحة والسالمة العامة في محافظة سلفيت، نفذت جولة تفقدية على معاصر الزيتون 
في محافظة سلفيت للكشف والتأكد من تطبيق شروط الوقاية والسالمة العامة والوقوف على 

مدى تطبيقها في املباني واآلالت للحفاظ على سالمة العاملني والزوار.
وشملت اجلولة )27( معصرة زيتون ، حيث مت إعالمهم بالشروط وما يجب توفره في املباني 
وضرورة التقيد وااللتزام بقواعد واشتراطات الوقاية والسالمة العامة ملا لها من نتائج حميدة 

في احلفاظ على املمتلكات وحماية األنفس


