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تعلن

مؤسسة العماد للخدمات العامة 
عن توفيرها الخدمات التالية في الشؤون الضرائبية : 

قانون االوالد الذين ولدوا في السنوات االخيرة :  - 1
السنوات  إح��دى  في  بطفل  رزق  ملن  ضرائبية  إسترجاعات  حتصيل   : العاملني  واالمهات  لآلباء   

االربعة االخيرة 
 : قانون يخص االوالد الذين يعانون من مشاكل اإلصغاء او التركيز   - 2

لآلباء و االمهات العاملني : حتصيل مبالغ تصل لغاية 25000 شيكل ملن لديه اوالد يعانون في   
 )ADD/ ADHD( االصغاء او التركيز

 : قانون هبه العمل لألجيرين   - 3
لآلباء و االمهات العاملني : ملن كان له معاش يتراوح من 2040  شيكال و 6645 شيكال في السنوات   

2013 وايضا في 2012 يحق له استحقاق الهبه ملبالغ تصل ل��  5000شيكل عن كل سنة 
%35 ضريبة دخل من هذه  التقاعد وخصم  اتعاب نهاية اخلدمة وسحب االموال من صناديق  قانون سحب   - 4

االموال : 
نستطيع ان نسترجع لك اجلزء االكبر من هذه الضريبة      

 : قانون االلقاب اجلامعية   - 5
ملن انهى لقب جامعي او كلية تربوية معتمدة من سنوات 2011 فما بعد  يحق لك ارجاع ضرائبي   

من الضريبة التي خصمت منك اثناء العمل   

لسنا الوحيدين ولكننا المميزون
القدس : الشيخ جراح – دخلة الصليب االحمر بجانب معهد اوميغا

تلفون : 026452421  , فاكس : 026452376 , ص.ب : 51541 , رمز بريدي : 91514                            
 al-emad2014@hotmail.com : بريد الكتروني

دولة فلسطني
وزارة احلكم احمللي
بلدية دير استيا

العامة  تعلن بلدية ديراستيا وبالتعاون واشراف وزارة احلكم احمللي بتمويل من اخلزينة 
-وزارة املالية عن طرح عطاء انشاء وتشطيب مبنى بلدية دير استيا للمره الثانيه وذلك 
اخلاصة  و  العامة  املرفقة  وال��ش��روط  الكميات  وج���داول  وامل��واص��ف��ات  للمخططات  وف��ق��ًا 

باملشروع, فعلى الراغبني في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
جلنة  ل��دى  ومصنفًا«  امل��ق��اول��ني  إحت��اد  »ل��دى  مسجاًل  يكون  أن  امل��ق��اول  على  يجب  1 .

التصنيف الوطنية في مجال االبنية  بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة. 
يجب على املقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة. 2 .

وذل��ك  شيقل(   3 .22000( بقيمة  ابتدائي  تأمني  كفالة  تقدمي  امل��ق��اول  على  يجب 
وال  مصدق  بنكي  شيك  أو  يوما   90 عن  تقل  ال  مل��دة  املفعول  سارية  بنكية  بكفالة 

تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
األسعار شاملة جلميع انواع الضرائب . 4 .

جلنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب. 5 .
يجب أن تكون األسعار بالشيقل. 6 .

كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع احلصول على نسخة من العطاء  7 .
من مقر البلدية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )350 شيقال(

آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرا من يوم االحد  9 / 11 / 2014. 8 في 
مقر البلدية مع العلم أنه لن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.

  االجتماع التمهيدي وزيارة املوقع يوم االحد 2 / 11 / 2014 الساعه 10. 9 صباحا .    
 فتح املظاريف يوم االحد 9 / 11  / 2014  الساعة 12. 10 ظهرا في مقر البلدية.

. 11 رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
. 12 ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة البلدية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

أو االتصال على هاتف رقم 2514226 او جوال رقم 0598553761
البلدية   رئيس 
ايوب ابو حجلة
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جنني ـ عيل سمودي ـ زار السفري األسرتايل 
توم ويلسون يف فلسطني مركز إعالم حقوق 
اإلنـــــســـــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة "شــــمــــس" ، والــتــقــى 
هشام القدومي وتحسني عالونة وعمر رحال 

وأمل الفقيه .
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، رحــــــــــب عـــــمـــــر رحـــــــــــــال بــــالــــســــفــــري 
ويــــلــــســــون، مــثــمــنــا مـــواقـــفـــه والــــــزيــــــارة الـــتـــي قـــام 
بـــــهـــــا إىل قــــــطــــــاع غــــــــــــزة  لـــــــالطـــــــالع عـــــــن كـــــثـــــب عـــن 
مــعــانــة شــعــبــنــا هـــنـــاك عــقــب الــــعــــدوان األخــــري، 
شاكرا الدعم التي تقدمه اسرتاليا لشعبنا ، 
وعــى تواصله مــع مؤسسات حقوق اإلنسان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـــــجـــــهـــــود الــــــــذي يــــقــــوم بــــهــــا مــن 
أجـــــــل تــــعــــزيــــز أواصـــــــــــر الـــــصـــــداقـــــة بــــــني الـــشـــعـــبـــني 

الفلسطيني واالسرتايل.
بــــــــــــــــــــــدوره، أعــــــــــــــــرب الـــــــســـــــفـــــــري األســــــــــــــــــــــرتايل تـــــــوم 
ويـــلـــســـون عـــن ســـعـــادتـــه لــــوجــــوده يف فلسطني 
وبــــــــــــالــــــــــــدعــــــــــــم الــــــــــــتــــــــــــي تـــــــــقـــــــــدمـــــــــه بـــــــــــــــــــــــالده لـــــلـــــشـــــعـــــب 
الفلسطيني وسلطته الوطنية، متمنياً إحالل 
السالم وإخراج املنطقة من دائرة العنف واصفاً 
الــعــالقــات بــني الــبــلــديــن  بــأنــهــا مــمــيــزة . مــؤكــداً 
دعـــم اســرتالــيــا للكل الــجــهــود املــبــذولــة الــرامــيــة 
إىل إحـــالل االســتــقــرار والــســلــم . متمنياً نجاح  
خـــطـــة األعـــــمـــــار يف  قــــطــــاع غــــــزة وعــــــــودة الـــحـــيـــاة 

إىل طبيعتها .
وقـــال ويلسون أنــه يتطلع دومـــاً للقاء كل 
الشرائح يف املجتمع الفلسطيني من أجل فهم 

أعمق وأقرب للظروف واملعطيات عى األرض، 
وأيضاً من أجل االستماع لوجه نظرهم اتجاه 
العديد من القضايا. كما وشــدد عى ضــرورة 
تقوية مؤسسات املجتمع املدين ويف مقدمتها 
مـــــؤســـــســـــات حـــــقـــــوق اإلنـــــــســـــــان بــــاعــــتــــبــــارهــــا أحــــد 

أدوات الرقابة الشعبية.
كــــمــــا واســــتــــمــــع ويــــلــــســــون مـــــن طـــــاقـــــم املــــركــــز 
عــــــن األوضـــــــــــــاع الــــســــيــــاســــيــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة، وتـــنـــصـــل 
الجانب اإلسرائييل من التزاماته املوقع عليها 
مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعن حالة 
حـــــــقـــــــوق اإلنــــــــــســــــــــان يف فـــــلـــــســـــطـــــني خـــــــاصـــــــة بـــعـــد 
انـــــضـــــمـــــام فـــلـــســـطـــني لــــالتــــفــــاقــــيــــات واملـــــعـــــاهـــــدات 

الدولية يف نسيان من العام الحايل . 

المحافظ يشيد باداء المديرية خالل موسم الحج السفير األسترالي يزور مركز" شمس"

أسرة أوقاف طولكرم تشارك  
في قطف ثمار الزيتون بقرية قفين

طــولــكــرم - اثــنــى مــحــافــظ طــولــكــرم الــلــواء 
د. عبد الــلــه كميل عــى دور مــديــريــة أوقــاف 
طــــــولــــــكــــــرم خـــــــــــالل مـــــــوســـــــم الـــــــحـــــــج ، مـــــشـــــيـــــداً 
بــجــهــود وزيـــــر األوقـــــــاف والــــشــــؤون الــديــنــيــة ، 
الــشــيــخ يــوســف إدعــيــس ،ملـــا بــذلــه مــن عمل 
وعطاء للحجاج لتأمني نجاح موسم الحج 
لهذا العام. كما شكر كادر مديرية األوقاف 
خــالل زيــارة للمديرية عى تفانيه يف خدمة 
الـــــحـــــجـــــاج، مــــــعــــــراً عــــــن تــــقــــديــــره لـــلـــمـــرشـــديـــن 
مـــــن مــــديــــريــــة األوقـــــــــــاف ومــــــن كــــافــــة الـــبـــعـــثـــات 

اإلعــــالمــــيــــة واألمــــنــــيــــة والـــطـــبـــيـــة وبـــعـــثـــة وزارة 
األوقاف. 

وكــــانــــت  أســــــرة مـــديـــريـــة اوقـــــــاف مــحــافــظــة 
طـــــــــــولـــــــــــكـــــــــــرم، شــــــــــــاركــــــــــــت ســــــــــكــــــــــان بــــــــــلــــــــــدة قــــفــــني 
واملـــؤســـســـات الــرســمــيــة والــشــعــبــيــه يف قطف 
الــــزيــــتــــون لـــــــــالرايض الــــواقــــعــــه بــــمــــحــــاذاة جـــــدار 
الـــفـــصـــل ، وذلـــــــك ضـــمـــن رســــالــــة املــــديــــريــــة يف 
االنـــــــخـــــــراط بـــالـــعـــمـــل الـــشـــعـــبـــي والـــــتـــــالحـــــم يف 

معركة البقاء يف االرض والتشبث بها.
 وحيا مدير اوقاف طولكرم عدنان سعيد 

صمود املواطنني يف قرية قفني وكــل القرى 
املحاذية لجدار الضم والتوسع ، مؤكدا ان 
ال بــديــل عــن الــصــمــود والــتــشــبــث بــــاالرض اال 
ان نبقى فوق ارضنا ، مشريا اىل  ان  موسم 
قطف الزيتون يشكل مناسبة وطنية هامة  
تتطلب بــذل كــل الــجــهــود املخلصة للحفاظ 
عـــى شــجــرة الــحــيــاة الــفــلــســطــيــنــيــة ، مــشــددا 
عى ضرورة التمسك باالرض لقطع الطريق 
عـــــى الــــســــيــــاســــات واملــــخــــطــــطــــات االســـرائـــيـــلـــيـــة 

الهادفة لتهويدها.

محاضرتان حول خطر االجسام المشبوهة 
والمخدرات لتوعية طلبة مدارس في نابلس 

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة 
واالعـــــــــــــــــالم - ألــــــقــــــى خـــــبـــــري يف  الــــــشــــــرطــــــة امـــــس 

مـــحـــاضـــرة تـــوعـــيـــة لــلــطــلــبــة يف مــــدرســــة الــكــنــدي 
الــثــانــويــة للبنني حـــول مــوضــوع املــــواد املتفجرة 
وآلـــيـــة الــتــعــامــل مــعــهــا ضــمــن بــرنــامــج الــتــوعــيــة 
الـــــشـــــرطـــــيـــــة املــــــعــــــد مـــــــن قـــــبـــــل شــــــرطــــــة املــــحــــافــــظــــة 

واملوجه ملدارس املحافظة.
وذكر بيان إدارة العالقات العامة واألعالم 
يف الشرطة, إن هذه املحاضرة تندرج يف إطار 
برنامج الثقافة األمنية الذي أطلقته الشرطة 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع الـــــــرتبـــــــيـــــــة والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم لــــتــــقــــديــــم 
مـــحـــاضـــرات تــوعــيــة لــجــمــيــع مـــــدارس املــحــافــظــة 
مـــــــن اجـــــــــل تـــــرســـــيـــــخ مـــــفـــــهـــــوم األمــــــــــــن وتــــأســــيــــس 
وعـــي وحـــس أمــنــي لطلبة املـــدرســـة واملــحــافــظــة 
عــى املــســرية التعليمية وإنــجــاحــهــا وتوعيتهم 
بمخاطر الظواهر السلبية وخلق بيئة مدرسية 
آمــــنــــة. وألــــقــــى مـــديـــر إدارة هـــنـــدســـة املـــتـــفـــجـــرات 
يف شــــرطــــة املــــحــــافــــظــــة الـــنـــقـــيـــب ســــاهــــر حــــجــــازي 
مـــحـــاضـــرة تـــنـــاول فــيــهــا مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة عن 
خطر األجسام املشبوهة، وضرورة عدم ملس 
أي أجـــــســـــام مـــشـــبـــوهـــة ملـــــا تـــســـبـــبـــه مـــــن مــخــاطــر 
كــــــــبــــــــرية عــــــــــى الــــــــــطــــــــــالب واملـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع واملـــــــــــواطـــــــــــن، 
واالتــــــصــــــال عــــى الــــرقــــم املــــجــــاين لـــلـــشـــرطـــة )100( 
لإلبالغ عنها. كما تخلل املحاضرة نقاش بني 
الطالب وطرح األسئلة واإلجابة عليها، وأشاد 
مـــــديـــــر املـــــــدرســـــــة بـــــهـــــذه املــــــحــــــاضــــــرات واملــــعــــلــــومــــة 
الـــقـــيـــمـــة املــــقــــدمــــة ومــــــــدى الــــتــــطــــور الــــحــــاصــــل يف 

األداء والعمل الشرطي.

كــــمــــا شـــــاركـــــت الــــشــــرطــــة بــــاعــــطــــاء مـــحـــاضـــرة 
توعية وارشاد بعنوان "املخدرات ومخاطرها" 
يف قـــاعـــة مــــدرســــة ذكــــــور عــســكــر املــجــتــمــعــيــة يف 

نابلس.
وذكر بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم 
أن املــــحــــاضــــرة عـــقـــدتـــهـــا ادارة املـــــدرســـــة الــتــابــعــة 
لـــــــوكـــــــالـــــــة الـــــــــغـــــــــوث يف نــــــابــــــلــــــس بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــع 
شــــــــرطــــــــة مــــــكــــــافــــــحــــــة املــــــــــــخــــــــــــدرات يف املــــــحــــــافــــــظــــــة، 
وبمشاركة املساعد أول جمال حرب وعدد من 

األخصائيني واملرشدين واملعلمني والطالب.
وتـــــــحـــــــدث املـــــســـــاعـــــد أول جــــــمــــــال حـــــــــرب عـــن 
املخدرات ومخاطرها عى املجتمع خاصة فئة 
الطالب والشباب، واكد عى أهمية التواصل 
والتعاون املشرتك ما بني الشرطة واملؤسسات 
الــخــاصــة األهــلــيــة للحد مــن انــتــشــار هـــذه اآلفــة 
املــــــدمــــــرة والــــخــــطــــري الــــتــــي تـــمـــس أبـــــنـــــاء املــجــتــمــع 
وتعرضهم للهالك، وشدد عى ضرورة تكاتف 
جــــهــــود الـــجـــمـــيـــع لـــنـــشـــر الـــــوعـــــي بــــخــــطــــورة هـــذه 
اآلفـــــة مـــن اجــــل الــتــخــفــيــف مـــن ظـــاهـــرة تــعــاطــي 
املـــــواد املـــخـــدرة واألمـــــــراض املــعــديــة الـــتـــي تنتشر 

بسبب التعاطي.
وقــــــــــــدم حــــــــــرب عــــــرضــــــا تــــفــــصــــيــــلــــيــــا عــــــــن أنــــــــــواع 
الــــتــــعــــاطــــي  وأدوات  وتــــصــــنــــيــــفــــاتــــهــــا  املــــــــــخــــــــــدرات 
واألضرار الناجمة عنها عى املجتمع واألفراد، 
وكــيــفــيــة مــحــاربــة هـــذه آالفــــة وحــمــايــة املجتمع 

منها.

والدها المريض عاجز عن توفير احتياجاتها  

الطفلة شهد .. تعيش 
على حليب خاص وبحاجة لجهاز طبي مساعد

جنني - تقرير عيل سمودي – انهمرت دموعه 
بغزارة ، وهو يروي حكاية صغريته التي تعيش 
فــصــول مــســلــســل مــعــانــاة مــريــر مــنــذ الـــيـــوم االول 
لـــــوالدتـــــهـــــا ، ووســـــــــط عــــذابــــاتــــهــــا املــــســــتــــمــــرة بــســبــب 
االمراض ، فان االشد مرارة حرمانها من العالج 
، فــــاالحــــتــــالل يــعــاقــبــهــا مــــن جـــهـــة بــــرفــــض  إصـــــدار  
تـــصـــريـــح ملــتــابــعــة عـــالجـــهـــا يف الــــقــــدس ، ويــحــاصــر 
املجتمع ومؤسساته والدها برفض مساعدته يف 
تــوفــري احــتــيــاجــاتــهــا الــتــي ال يــمــلــك ادىن قــــدرة عى 

توفريها بسبب مرضه .
وســــــط هــــــذا الـــــواقـــــع ، يـــعـــيـــش املـــــواطـــــن تــيــســري 
فــــتــــحــــي مــــــن قـــــريـــــة رمــــــانــــــة قـــــضـــــاء جــــنــــني ، يـــكـــرس 
حــــيــــاتــــه لـــــرعـــــايـــــة ومــــتــــابــــعــــة قـــضـــيـــة ابــــنــــتــــه شــــهــــد )9 
سنوات ( التي لم تعش يوما الطفولة ومعانيها 

، ويقول "
" بـــعـــدمـــا انـــجـــبـــتـــهـــا والــــدتــــهــــا بــــيــــوم ، اصــبــحــت 
شــــهــــد تـــــعـــــاين مــــــن مــــشــــاكــــل صـــحـــيـــة ، واكـــتـــشـــفـــنـــا 
ذلـــــك خـــــالل رضـــاعـــتـــهـــا الــحــلــيــب مــــن امــــهــــا، فــتــبــني 
انــهــا تــرضــع بصعوبة وتــخــرج الحليب عــن طريق 
االنــف ، وبعدها بايام اصبحت ترفض الرضاعة 
مـــــن والــــدتــــهــــا "، ويـــضـــيـــف " بـــتـــوجـــيـــهـــات االطــــبــــاء 
، قـــمـــنـــا بــــشــــراء حـــلـــيـــب خــــــاص ورضـــــاعـــــة ،وبـــــــدات 
تتغذى ابنتي عن طريق تنقيط الحليب يف فمها 
ملدة 6 اشهر ،وبعدها طلب مني الطبيب املختص 
، اســـــتـــــخـــــدام رضـــــــاعـــــــات خـــــاصـــــة مـــكـــلـــفـــة وبـــاهـــظـــة 

الثمن جدا ".
التزم تيسري بتعليمات االطباء للحفاظ عى 
حـــيـــاة طــفــلــتــه ، ورغـــــم ظـــروفـــه املــــاديــــة الــصــعــبــة ، 
وفر الرضاعات حتى اجريت لها عملية يف سقف 
الـــحـــلـــق ، لـــكـــن حــالــتــهــا لــــم تــتــحــســن ، ويــــقــــول :" 
تــبــني انـــهـــا تـــعـــاين مـــن ضـــمـــور يف الــقــلــب و الـــدمـــاغ 
،وقال لنا الطبيب املختص هذا يعني ان محيط 
راســـهـــا صـــغـــريال يــتــوســع ، وبــســبــب صــغــر املــحــيــط 
الــتــي  الــــشــــرايــــني واالوردة  الـــضـــغـــط عــــى  ادى اىل 
يف راســــهــــا ، مـــمـــا ســيــتــســبــب بـــاملـــزيـــد مــــن املــشــاكــل 

الصحية كما كرت ".
اقـــــر الـــطـــبـــيـــب املـــخـــتـــص ، ان الــــعــــالج والــــغــــذاء 
الوحيد للطفلة شهد ، تناول فيتامني "ب يشور 

" درجــــــــة اوىل ملــــــدة 15 عــــامــــا ، وحـــلـــيـــب مــــاتــــرينــــا ، 
اضــافــة الستخدام الــفــوط ، وجــهــاز طبي مساعد 
النها ال تستطيع الجلوس بشكل صحيح ، ملنع 
أي مضاعفات عى وضعها ، لكن ظروف الوالد 
املــــاديــــة حـــالـــت دون تـــوفـــريهـــا ، فــقــد اصـــيـــب بــعــدة 
امراض اخطرها الديسك واصبح عاجز عن العمل 
، لــــكــــنــــه رفــــــــض الــــتــــخــــيل عــــــن طـــفـــلـــتـــه الـــــتـــــي اضـــيـــف 

ملعاناتها مشاكل يف النطق والبصر .
تنقل تيسري بني املراكز واملستشفيات واالطباء 
، يــــبــــحــــث عـــــمـــــا يــــخــــفــــف عـــــــن طــــفــــلــــتــــه ، فـــخـــضـــعـــت 
لــــعــــمــــلــــيــــة يف ســـــقـــــف الـــــحـــــلـــــق عـــــــى يـــــــد فــــــريــــــق طـــبـــي 
اجنبي ربط نتائجها بتكرار غسيل العملية بشكل 
منتظم ، لكن عى مدار السنوات املاضية لم تنجز 
العملية بسبب عـــدم تــوفــر متطلباتها ، فحصل 
الــوالــد عــى تحويلة مــن وزارة الــصــحــة ملستشفى 
يف الــقــدس، ويــقــول الــوالــد " تــم غسيل العملية 
، واجــــــراء فــحــوصــات شــامــلــة البــنــتــي عـــى مـــــدار 8 
ايــام ، وقــرر االطباء لها برنامج زيــارات منتظم ، 
اضـــافـــة لــالســتــمــرار يف تـــنـــاول الــفــيــتــامــني والــحــلــيــب 
الــــــخــــــاص بــــشــــهــــد " ، ويــــضــــيــــف " الــــــوفــــــد االجــــنــــبــــي 
املختص يف عالج االعصاب ، ابلغني انه يف حال 
انــتــظــام طــفــلــتــي بــتــنــاول الــفــيــتــامــني ملـــدة 15 عــامــا ، 
مــــع كـــافـــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا ، مــــن املـــمـــكـــن ان تــتــحــســن 

حالتها بنسبة %70 ".
لكن تيسري املريض واملحاصر ، بني احتياجات 
اســــرتــــه  املـــكـــونـــة مـــن 5 انـــفـــار ، ومــتــطــلــبــات طفلته 
شــــــهــــــد ، مـــــــــا زال يـــــــعـــــــاين مـــــــــن عـــــــــــدم الــــــــــقــــــــــدرة عـــى 
توفري متطلباتها بانتظام ، ويقول " عى صعيد 
، بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــعــــالجــــي لـــــم نــــتــــقــــدم خـــــطـــــوة ، الن 
سلطات االحتالل رفضت منحي تصريحا بذريعة 
املنع االمني ، انه عقاب غري مرر ، قدمت عشرات 

الطلبات ولكن جميعها رفضت ".
يف هــــــذا الـــــوقـــــت ، تـــــدهـــــورت الــــحــــالــــة الــصــحــيــة 
للطفلة ، وقال والدها " وضعها اصبح سيئا جدا 

، فهي تعاين من ضغط شديد يف الدماغ وضغط 
يف التنفس، والنظر يضعف لديها والسمع ايضا 
يـــخـــف عـــــدا عــــن االلــــــم واالوجـــــــــاع ، والـــصـــعـــوبـــة يف 
تــــــنــــــاول الـــــطـــــعـــــام واملــــــضــــــغ ، وحـــــالـــــيـــــا حــــالــــيــــا نـــقـــوم 
باعطاءه السوائل "، ويضيف " ابنتي بحاجة اىل 

تغذية خاصة من سوائل وشوربات
،وبحاجة اىل سرير طبي و اجهزة طبية لحماية 
العظام عدا عن الحليب و الفيتامينات واالدوية 
التي تتناولها ودواء خاص لغسيل عملية سقف 

الحلق ، وجميعها باهظة الثمن ".
والــــــــــــدة الــــطــــفــــلــــة شــــهــــد ، نــــــاشــــــدت اهــــــــل الـــخـــري 
مــــســــاعــــدة طـــفـــلـــتـــهـــا ، وقــــــالــــــت " زوجـــــــــي ال يــمــكــنــه 
العمل ، وارهقتنا الديون بسبب شراء ما يمكن 
مــن احتياجات ابنتي ، واملــســاعــدة الــوحــيــدة التي 
تلقيناها راتـــب الـــشـــؤون 750 شيكل كــل 3 شهور 
"، وتضيف " توجهنا لكافة الجمعيات لكن دون 
جـــدوى ، واملنا بــاهــل الــخــري مساعدتنا ، لتوفري 

حليب وفيتامني طفلتي لنخفف معاناتها ".
 وقال يل وفد اجنبي مختص يف  االعصاب بانه 
يجب ان يتم توفري لها هذا الفيتامني من الدرجة 
االوىل ملدة 15 عاما ويجب ان تتوفر كافة املتطلبات 
التي هــي بحاجة لها فــاذا تــوفــرت سيطرا تحسن 

70% عى حالتها
والــــــدهــــــا تـــيـــســـري مــــريــــض بــــالــــســــكــــري والــــديــــســــك 
وغدة درقية و اليقوى عى العمل علما ان اسرته  

تتكون من 5 انفار .
فــــــال يـــــوجـــــد يل أي دخــــــــل ســــــــوى مــــــن الـــــشـــــؤون 

االجتماعية وهي التكفي ل5 افراد .
عــلــمــا ان ابــنــتــي شــهــد بــحــاجــة اىل الــعــديــد من 

االحتياجات التي التكفي لها
ونــــاشــــد الـــرئـــيـــس ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء  مــســانــدتــيــه 
ومساعدتيه لحل ومتابعة قضية ابنته وخاصة 
ان قوات االحتالل ترفض منحه تصريحا للعالج 

للتوجه اىل مستشفى املقاصد حتى االن .

اوقاف اريحا تبحث التعاون 
المشترك مع السياحة

اريـــــحـــــا- بـــحـــث مــــديــــر اوقــــــــاف مـــحـــافـــظـــة اريـــحـــا 
واالغوار الشيخ نوح الزغاري مع مدير السياحة 
واالثار اياد حمدان سبل تعزيز وتنمية التعاون 
املشرتك ،وذلك خالل الزيارة التي قام بها والوفد 

املرافق له ملديرية السياحة باريحا امس.
وشــــدد الــــزغــــاري عـــى ضـــــرورة تــقــويــة وتنمية 
الــــــتــــــعــــــاون والـــــــــوصـــــــــول بـــــــه اىل اعـــــــــى الــــــــدرجــــــــات، 
وتــــــبــــــادل الــــــخــــــرات وتــــاهــــيــــل االمــــــاكــــــن الـــتـــاريـــخـــيـــه 
الــــديــــنــــيــــه الــــســــيــــاحــــيــــه والـــــــرقـــــــي بــــهــــا لـــــلـــــوصـــــول اىل 
املستوى الكبري الذي يجذب السياحية بشقيها 
الـــداخـــيل والـــخـــارجـــي. ودعـــــا اىل تــكــاتــف الــجــهــود 
املــــخــــلــــصــــة مـــــــن اجـــــــــل الــــــرقــــــي،وتــــــعــــــزيــــــز الــــســــيــــاحــــه 
الــديــنــيــه والـــحـــفـــاظ عـــى هــــذا املــــــوروث الــحــضــاري 
الذي يرز صورة الوطن وارثه املايض والحاضر، 
ويــــــعــــــزز ويــــــدعــــــم صـــــمـــــود الــــتــــجــــمــــعــــات الـــشـــعـــبـــيـــه 
والــــــبــــــدويــــــه يف االمـــــــاكـــــــن الـــــبـــــعـــــيـــــده. بــــــــــــدوره اشــــــاد 
حمدان بالجهود التي تبذلها االوقاف يف خدمة 
االمــــاكــــن الــســيــاحــيــة وحـــرصـــهـــا عــــى الـــعـــنـــايـــة بــهــا 
وتاهيلها ،مثنيا عــى التعاون القائم يف ترميم 

وصيانة االماكن السياحية الدينية.

تبرع بها فاعل خير

"ے" تسلم ماكينة خياطة 
للمواطنة أم أحمد من مخيم جنين

جنني – مجد للصحافة – اجـــواء فــرح وســعــادة عمت يف منزلة عائلة الالجئة ام احمد من 
مخيم جنني ، بعدما حققت حملة "االمـــل" الــتــي ترعاها صحيفة "الــقــدس" امنيتها يف توفري 
مصدر رزق لتعيل اسرتها املتعففة التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة بسبب مــرض زوجها 
وعــدم قدرته عى العمل . فقد سلم مراسل صحيفة "القدس" الزميل عيل سمودي املواطنة 
ام احمد ماكينة خياطة حديثة ترع بها فاعل خري بعد اطالعه عى قصتها التي كتبها حول ما 

تكابده من مآس يومية لعدم قدرتها عى توفري مصدر عيش السرتها .
وافــاد مراسلنا ، ان فاعل الخري سارع لتقديم مبادرته الخريية وتوفري املاكينة التي طلبتها 
املواطنة ام احمد بعد ساعات فقط من صدور عدد صحيفة "القدس" الذي سلط الضوء عى 

معاناتها وصور صمودها وصرها رغم محن الحياة واوجاعها .
وقال املحسن الكريم، عندما طالعت القصة يف صحيفة "القدس" ، شعرت بالم كبري وحزن 
تعجز عن وصفه الكلمات ، فهذه املراة املكافحة تتحمل كل الظروف والضغوط وحدها وتتفاىن 
يف سبيل رعاية زوجها واسرتها ، فتعلمت مهنة الخياطة لتكون مصدر رزق رافضة حياة التسول 
"، واضاف " من املؤسف واملؤلم ، ان كل االبواب اغلقت يف وجه ام احمد ، ولم تتمكن بعدما 
اصبحت قادرة عى ممارسة املهنة من الحصول عى ادىن مساعدة لشراء ماكينة الخياطة التي 
تعتر االمل الوحيد النقاذ حياة اسرتها "، وتابع " سارعت لتقديم مبادريت الخريية ابتغاء وجه 
الله تعاىل ، وتأدية لواجبي الديني والوطني، وكيل امل بفتح ابواب الحياة امام اختي املكافحة 
ام احمد لتعيش حياة كريمة "، شاكرا صحيفة "القدس" التي مكنته من خالل حملة "االمل" 

ملد جسور التواصل والتكافل معها ورفع كاهل املعاناة عنها .
وبعدما استعدت املواطنة ام احمد ملمارسة مهنتها ، شكرت صحيفة "القدس" الهتمامها 
ورعايتها لقضيتها حتى حققت امنيتها التي كانت حلما مستحيال ، وعرت عن بالغ االمتنان 
والــشــكــر لصاحب االيــــادي البيضاء لتلمسه معاناتها وهمومها ووقــوفــه لجانبها لتعتمد عى 
نــفــســهــا يف رعـــايـــة اســـرتـــهـــا وتـــوفـــري احـــتـــيـــاجـــات عــائــلــتــهــا حــتــى تــعــيــش حــيــاتــهــا كــبــاقــي الـــنـــاس دون 

هموم ومعاناة .

'العمل الزراعي' يوزع خاليا 
نحل على مزارعين في األغوار

أريحا-وفا- وزع اتحاد لجان العمل الزراعي امس، خاليا نحل عى مزارعي الخضار.
ووفق بيان لالتحاد تم توزيع هذه الخاليا عى 55 مستفيدا من مزارعي البندورة يف قريتي 
الجفتلك وفروش بيت دجن بمحافظة أريحا ضمن مشروع 'التنمية املستدامة لقطاع املحاصيل 
األكرث ربحية يف الضفة الغربية وقطاع غزة املنفذ بالشراكة مع منظمة الزراعة واألغذية )الفاو( 

واملمول من مكتب املمثلة الهولندية لدى السلطة الفلسطينية.
وثمن املزارعون جهود املؤسسات املنفذة والداعمة لصمود املزارع الفلسطيني عى أرضه ال 
سيما يف ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا، علما أن املشروع يستهدف 1329 من صغار 

منتجي املحاصيل الربحية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، ينتمون إىل 21 جمعية تعاونية.
وأضــاف البيان: يهدف املشروع إىل تعزيز قــدرات الجمعيات املستهدفة لتعزيز قدرتها عى 
تقديم خــدمــات نوعية ومستدامة للمزارعني خــالل مــراحــل االنــتــاج والتسويق، وسيعمل عى 
تمكني املنتجني مــن الحصول عــى شــهــادات الــجــودة GLOPALGAP للزراعة اآلمــنــة أو تجديد 

الشهادات التي حصلوا عليها سابق.

كنيسة األرض المقدسة تحتفل 
األحد بعيد 'سيدة فلسطين'

الــقــدس - وفـــا- تحتفل الكنائس يف فلسطني، ال سيما الكنائس الكاثوليكية، بعيد مريم 
العذراء 'سيدة فلسطني' وذلك يف الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم األحد املقبل يف املزار 

الواقع يف 'دير رافات' عى بعد نحو 35 كيلومرتا إىل الغرب من مدينة القدس.
ويرأس االحتفال بطريرك القدس لالتني، علما بأن أحد أسالفه، البطريرك لويجي بارلسينا، 
كـــان قــد وضـــع هـــذا الــعــيــد الـــذي اعـــرتف بــه الــكــريس الــرســويل )الــفــاتــيــكــان( يف الــعــام 1933 رسميا 

كعيد ألبرشية )كنيسة( القدس وبالذات للبطريركية الالتينية.
وتم اختيار األحد الذي ييل يوم الخامس والعشرين من تشرين األول  من كل عام لالحتفال 

بهذا العيد.
وقد بني املزار عام 1927 تلبية لرغبة البطريرك بارلسينا، الذي أراد تأسيس عيد خاص مكرس 

لالحتفاء بالعذراء مريم سيدة فلسطني، طلبا لحمايتها.
وظـــــل هـــــذا املـــــــزار حـــتـــى عـــــام 1948 بــمــثــابــة مـــقـــر لـــخـــدمـــة املــســيــحــيــني الــــذيــــن يــعــيــشــون يف الـــقـــرى 
املجاورة، وكان لفرتة طويلة مركزا ومناما للطالب ذوي الخدمات االجتماعية والرتبوية بإدارة 
راهبات الدورويت، أما اليوم فيستقبل مجموعات الحجاج والزوار الذين يتوافدون إليه للقيام 

لغرض العبادة.


