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نفذت    - الجديدة  الحياة  نابلس- 
ير  لتطو ا و للتنمية  بلس  نا جمعية 
مفتوحاً  يــومــاً  ــس،  ام المجتمعي، 
حديقة  في  لنا»،  «صحتنا  بعنوان 
ما  ركة  بمشا نية،  لعقربا ا مدرسة 
يقارب ٢٠٠ من اطفال وشباب قرى 
االغوار الوسطى، وذلك ضمن فعاليات 
القطاع  واصـــالح  تطوير  مــشــروع 
 FLAGSHIP لفلسطيني ا الصحي 

الذي تنفذه الجمعية في المنطقة.
من  العديد  المفتوح،  اليوم  وتضمن 
التي تمثلت بعروض فرقة  الفقرات، 
المهرجين، ومسابقات ثقافية صحية، 
والرسم على الوجوه، والغناء، وفعاليات 
حول  صحية  رسائل  حملت  متنوعة 
والعناية  السليمة،  التغذية  مفاهيم 
وشرب  والجسم،  االسنان  بنظافة 
لموضوعات  ا من  وغيرها  لحليب  ا

الصحية.
لمنسقات  ا لمفتوح  ا ليوم  ا وحضر 
القطاع  المجتمعيات لمشروع اصالح 
الصحي في المنطقة، ايمان تركمان 
ومنال بالونة، ومنسق النشاطات في 
جمعية نابلس محمود جبجي، واعضاء 
الصحية،  المجتمعية  العيادة  مجلس 
والمتطوعات،  المتطوعين  وبعض 

وحشد من االهالي. 
وفي سياق متصل، قدم الصحفي ثائر 

ثابت محاضرة تثقيفية تحت عنوان: « 
الشباب يبنون مجتمعاتهم بصحتهم»، 
وذلك بحضور عدد من طلبة وطالبات 
المدارس من منطقة االغوار الوسطى.

التركيز على  الى اهمية  واشار ثابت 
الصحية،  الشباب  واحتياجات  قضايا 
االعالم،  من خالل  عليها  والتسليط 

التي تعاني من  المناطق  السيما في 
تهميش واهمال.

بايصال  والشابات  الشباب  واوصــى 
صوتهم للجهات المعنية، وحل العقبات 
اليومية،  تواجههم في حياتهم  التي 
الصحية  الخدمات  مجال  في  خاصة 
الذاتية،  القدرات  وبناء  والترفيهية 

تنفيذ  اقتراح  تم  انه  الى  باالضاقة 
حملة صحية شاملة في قرى االغوار 

بعنوان» احنا بدنا نغير في بلدنا».
توزيع  المفتوح تم  اليوم  وفي ختام 
رزم صحية وهدايا على اطفال روضتي 
ابو عمار، والشهيد، وتقديم  الشهيد 
حقائب اسعاف اولي لكلتا الروضتين. 

تنويه
طوباس - ورد عن طريق الخطأ في االعالن الصادر عن دائرة تسجيل اراضي طوباس 
المنشور بالحياة الجديدة بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢ في معاملة بيع رقم ٢٠١٠/١٣٥٧ ان 

رقم المعاملة هو ٢٠١٠/١٣٧٨ والصحيح انه ١٣٥٧ فاقتضى التنويه.

تنويه
طوباس - ورد عن طريق الخطأ في االعالن الصادر عن دائرة تسجيل اراضي طوباس المنشور 
بالحياة الجديدة بتاريخ ٢٠١٠/١١/١٠ في معاملة بيع رقم ٢٠١٠/١٤٢١ ان رقم  قطعة االرض  

٢١ من الحوض ٨ والصحيح هو رقم قطعة االرض ٢١ من الحوض ١٨ فاقتضى التنويه.

تنويه
طوباس - ورد عن طريق الخطأ في االعالن الصادر عن دائرة تسجيل اراضي طوباس في المعاملة رقم ٢٠١٠/٤٣٣١ 
بتاريخ ٢٠١٠/١١/١١ ان رقم الوكالة الدورية ١١٩٩١ والصحيح انها ١١٩٩٤ كما سقط سهوا في االعالن انه صادر 

عن كاتب عدل جنين بتاريخ  ٢٠١٠/١١/١٠ وهذه العبارة غير موجودة باالعالن فاقتضى التنويه.

١١/١٢د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي بيت لحم

الرقم: ٢٠١٠/٢٦٦

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي بيت لحم
رقم  البيع  معاملة  الــدائــرة  لــدى هــذه  تقدم  انــه  العموم  يعلن الطــالع 
٢٠١٠/٢٦٦ على العقار الكائن بموقع لتون من اراضي مدينة بيت لحم 
المسجل في السجل العربي رقم ١٩ عربي صفحة ٦٥ وذلك على حصص 

الياس بدر حنا بدرة حسب التفاصيل ادناه:
البائع: الياس بدر حنا بدرة.

رقم  الدورية  الوكالة  بموجب  بــدرة  بدر  الياس  ايمن  ــدوري:  ال الوكيل 
٢٠٠٩/٤٤٣٤ تاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٢.

المشتري: اياد الياس بدر بدرة.
الحصص المباعة: ٢٠٠٩/٣٧٩٦.

التقدم باعتراض رسمي خالل مدة  فمن له اي اعتراض على ذلك عليه 
اقصاها عشرة ايام من تاريخ النشر باحدى الصحف المحلية وبخالف ذلك 

سوف يتم السير باجراءات المعاملة حسب القانون واألصول.
دائرة  تسجيل اراضي بيت لحم

تعزية ومواساة
حوارة/ نابلس- يتقدم رومل السويطي وطاقم 
نابلس من  الجديدة في  الحياة  مكتب صحيفة 
األخ والصديق محمود على شحادة ووالده «ابو 
محمود» واخوانه وعموم آل شحادة بوفاة والدته 

المغفور لها بإذن اهللا 

«أم الخير» سليمان شحادة 
«أم محمود»

سائلين اهللا تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
انا هللا وانا اليه راجعون

نعي فقيدة
علي موسى شحادة  يحتسب  نابلس-   – حــوارة 
«أبو محمود» وولداه محمود وموسى، وزوجاتهم 
وأوالدهما، وبناته: تهاني ورانية وجمانة، وأنسباؤه 
وأبناء عمومته، وعموم آل ابو شحادة في حوارة 

والوطن والخارج فقيدتهم الغالية  المرحومة

 ام الخير سليمان محمد 
شحادة «أم محمود»

التي انتقلت الى رحمته تعالى امس األول عن عمر يناهز (٦٥ عاما) قضتها 
في طاعة اهللا تعالى وخدمة أسرتها ، سائلين اهللا تعالى أن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين وحسن اولئك رفيقا. 
انا هللا وانا اليه راجعون

الفقيدة قرب مديرية  للرجال والنساء في منزل  التعازي  مالحظة:  تقبل 
أمس يوم  ابتداء من  ايام  ثالثة  لمدة  السابق»  البلدية  «مبنى  الداخلية 

 الجمعة.

السلطة الوطنية الفلسطينية
االدارة العامة للمشاريع - وزارة الحكم المحلي - بلدية دير البلح

اعالن
تعلن بلدية ديرالبلح بالتنسيق مع  االدارة العامة للمشاريع في وزارة الحكم 
المحلي  بتمويل من المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى افريقيا  بادارة 
صندوق االقصى – البنك االسالمي للتنمية – جدة , عن طرح عطاء تأهيل 
شوارع متفرقة في دير البلح وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول 
الكميات والشروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
١. يجب على المقاول أن يكون مسجالً  لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً  لدى 
لجنة التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف   

الثالثة.
٢. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

٣. يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقية ٢٪ من قيمة العطاء 
وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن ١٢٠ يوما أو شيك 

بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
٤. األسعارغير شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول احضار فاتورة صفرية.

٥. البلدية  غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
٦. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األميركي.

٧. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
من العطاء من مقر البلدية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره اربعمائة شيقل.

٨. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة ١٢ ظهراً من يوم االحد  الموافق 
٢٨/ ١١ / ٢٠١٠ في مقر البلدية مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد 

هذا الموعد.
٩. االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االحد  الموافق  ٢١ / ١١ / ٢٠١٠ 

الساعه العاشرة صباحا .
١٠. فتح المظاريف يوم االحد الموافق ٢٨ /  ١١/ ٢٠١٠  الساعة ١٢ ظهراً 

في مقر البلدية.
١١. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

١٢. لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على االرقام التالية .
بلــــدية دير البلح - تلفون : ٠٨٢٥٣٠٠٢٦ فاكس : ٠٨٢٥٣١١٥٣

 ٠٨٢٨٦٩١٨٨ تــلــفــون  ــزة-  ــغ ب الــمــشــاريــع  وتنسيق  ادارة  ـــدة  وح
فاكس ٠٨٢٨٦٩١٥٥

االدارة العامة للمشاريع وزارة الحكم المحلي رام اهللا    تلفون :٠٢٢٤٠١٠٩٢ 
فاكس : ٠٢٢٤٠١٠٩١ فاكس : ٠٢٢٤٠١٠٩٢

رئيس بلدية دير البلح

١١/١٢د

تعزية ومواساة
أسرة الحياة الجديدة تتقدم بأحر التعازي واصدق مشاعر 
الفقيد  والد  ابو عرة ومن  الزميل بسام  المواساة من 
وابنهم  ابن شقيقه  لوفاة  الكرام  عرة  ابو  آل  وعموم 

المرحوم 
صالح الدين باسم أبو عرة

رحم اهللا الفقيد واسكنه فسيح جناته وألهم آله وذويه 
من بعده جميل الصبر وحسن العزاء.

انا هللا وانا اليه راجعون

يحيى رباحعالمات على الطريق

إسرائيل وأميركا والعرب؟
من الصعب أن يصدق المراقب السياسي، أن اإلدارة األميركية، حتى 
بعد خسائر الديمقراطيين في االنتخابات النصفية، وهي خسائر تعود 
ألسباب داخلية، عاجزة عن التأثير على حكومة نتنياهوولوبالحد األدنى، 
في مطلب أصبح مطلباً دولياً بامتياز، يهدف إلى إنقاذ المفاوضات من 
إليه هذا االنهيار من تداعيات قد تذهب  االنهيار الشامل، وما يؤدي 

بعيداً ربما للوصول إلى االنفجار.
إسرائيل التي تعتمد في أمنها بشكل مطلق على الواليات المتحدة، 
الذين يبحثون عن حل  المنطقة،  المتحدة في  الواليات  وعلى حلفاء 
ارتضاه المجتمع الدولي، وهوحل الدولتين، وهوالحل الذي كان هدف 
اتفاق إعالن المبادئ الذي تم التوقيع عليه في حديقة البيت األبيض 
عام ١٩٩٣، وجرت بشأنه مفاوضات كامب ديفيد الثانية وما سبقها، 
المرحلة األخيرة من  إلى  أنابوليس وصوالً  وجرت بشأنه مفاوضات 
المفاوضات غير المباشرة، ثم المباشرة التي تعثرت وتوقفت بشكل 

سريع.
إسرائيل ال تستجيب لإلدارة األميركية، وتدير ظهرها للعالم، وتكاد 
لتيار  أكثر  تحفيزاً  وتعطي  العربي،  االعتدال  لتيار  صدمة  تسبب 
الممانعة أوالرفض العربي، وتغذي القاعدة بكل تفريعاتها، وتعطي 
التطرف الدموي ذريعة كبرى يستظل بها، ليس فقط إلرباك األمن 
في المنطقة، بل وتصعيد قتل األميركيين أنفسهم، ونشر مساحات 
واسعة من كراهية أميركا وتدمير مصداقيتها، كل هذا بسبب رفض 

وقف االستيطان.
هل اإلدارة األميركية عاجزة فعالً؟

هذا سؤال ملح ومحير فعالً، ومهما تكن اإلجابة عنه، فإن الفلسطينيين 
الخيارات األخرى  ارتياد خيارات أخرى، وهذه  إلى  والعرب مضطرون 
العجز  اختبار  ستواجه  فهل  اإلسرائيلي،  الرفض  اختبار  ستواجه 

األميركي؟
األمن  لمجلس  اجتماع طارئ  إلى  الدعوة   يبحث  أبومازن  الرئيس 
استفزازي،  إسرائيل بشكل  الذي تواصله  حول معضلة االستيطان 
فهل ستقبل إسرائيل هذه الخطوة أم تواجهها على األرض بنوع من 
التصعيد؟؟؟ وهل اإلدارة األميركية سترحب بهذه الخطوة –الذهاب إلى 

مجلس األمن- أم ستقابلها بالفيتواألميركي المعتاد؟
إذا ثبت أن إدارة الرئيس أوباما عاجزة، مهما تكن األسباب، فإن الباب 
سيبقى مفتوحاً أمام األخطر، وهذا الخطر الذي نحذر منه موجود أصالً 
في كل ملفات المنطقة، وكان الرهان أن نجاحاً مهماً إذا تحقق على 
صعيد السالم سوف يخفض حجم االحتقان الخطر في المنطقة، ولكن 
ها هي إسرائيل تضع نفسها فوق الجميع ومصالحهم، وتنفخ في النار 

حتى تتوسع الحرائق.
الحال  احتمال  يستطيع  ال  المختلفة،  بأطرافه  العربي حتى  الوضع 
عقلنة  في  لينجحوا  طلبوه  ما  كل  األميركيين  فهوأعطى  القائمة، 
السلوك اإلسرائيلي، ولكن إسرائيل ال تستجيب بل تواصل التصعيد، 

فهل نحن على أبواب المعركة؟
لقد اتضح مراراً، أن الفشل، فشل اإلدارة األميركية في القيام بواجبها 
أوباما وإدارته يتحدثون بشكل جيد، ولكن  له ثمن فادح، والرئيس 
هذا الحديث سرعان ما يتبخر أمام عناد المواقف اإلسرائيلية، والدول 
العربية تتحرك ولكن هذا الحراك ال يبلور مع اإلدارة األميركية في 
اآلن، ألن إسرائيل تستغل  له معنى حتى  الراهن أي شيء  وضعها 
ضعف اإلدارة األميركية إلى أقصى مدى، وبالتالي فإن التشكل الذي 
قام على قاعدة عملية السالم تتقدم إلى األمام، هذا التشكل يتعرض 
لخطر التراجع، فال يمكن لطرف أن يظل يدعوإلى السالم بينما الطرف 
الذي يقابله يدعوإلى الحرب!  هذه هي المعادلة اآلن، العرب يدعون 
إلى السالم وإسرائيل تدعوإلى االنفجار، واإلدارة األميركية مضطربة، 
تتحطم على صخرة  ما  التي سرعان  المالمح  كالمها يرسم بعض 
البائس، إسرائيل وأميركا  المثلث  العناد اإلسرائيلي، وهكذا يتحول 
والعرب إلى مثلث محتقن، مختل التوازن، كل لحظة فيه مؤهلة إلى 
ما ال تحمد عقباه، فهل هذا هوهدف إسرائيل أن تدفع المنطقة ثمن 
اندفاعها العدواني، وأن تخسر أميركا ما تحاول أن تبنيه لنفسها من 

مصداقية بعد أن اكتشفت حجم الكراهية لها في السنوات الماضية.

Yehia_rabah2009@yahoo.com
Yhya_rabah@hotmail.com

في حفل ينظم بقصر رام اهللا الثقافي

«التربية العالمية» تعلن عن المبادرات التربوية الملهمة اليوم 
رام اهللا - وفا- تستعد مؤسسة «التربية العالمية» 
الملهمة في دورة  التربوية  المبادرات  لإلعالن عن 
الثانية»، وذلك في حفل ينظمه  إلهام فلسطين   »
مجلس شركاء «إلهام فلسطين» اليوم السبت في 
الوزراء  الثقافي، تحت رعاية رئيس  قصر رام اهللا 

الدكتور سالم فياض.
ويأتي هذا الحفل تتويجاً للعمل الدؤوب الذي قامت 
به المؤسسة، والشركاء، على مدار عام كامل شمل 
تكريم  إلى  وصــوالً  والتقييم،  الترشيح  محطات 
وتعريف  المتميزة،  المبادرات  بأصحاب  واالحتفاء 
هذه  تعميم  ثم  ومن  المبادرات،  بهذه  المجتمع 
المبادرات على الجميع من أجل الدفع تجاه تطبيقها، 

وتبنيها من قبل النظام التعليمي.
وشهدت الدورة الثانية من مبادرة « الهام فلسطين» 
نقلة نوعية على مستوى دمج الشباب بشكل أوسع 
الترشيح  فئات  احدى  أصبحوا  المبادرة، حيث  في 
سعة  زادت  كما  الطالبية،  الــريــادة  محور  ضمن 

انخراطهم وتمثيلهم في لجان التقييم.
كما استطاعت «إلهام فلسطين» التجذر في المديريات 

لـ»إلهام» في هذه  محلية  لجنة  من خالل تشكيل 
المديريات تضم في عضويتها أشخاصاً من التربية 
والتعليم، ومؤسسات المجتمع المدني. وتكرست هذا 
العام محطة هامة بمصادقة مجلس شركاء «إلهام» 
المكون من كافة المؤسسات الشريكة على تشكيل 
الكفيلة إلدراج  السبل  إيجاد  بها مهمة  يناط  هيئة 

وتعميم المبادرات المتميزة في التعليم.
لإلبداع  نافذة  تكون  أن  العام  هذا  واستطاعت 
الفلسطيني إلى العالم من خالل مشاركة المبادرين 
المتميزين بالدورة األولى في مؤتمر التميز التربوي 
العقبة،  في  رانية  الملكة  رعاية  تحت  عقد  الذي 
األولى  ــدورة  ال من  متميزين  مبادرين  ومشاركة 
باريس  في  «اليونسكو»  احتفالية  في  والثانية 

لمناسبة يوم المعلم العالمي.
احتفالية  الوزراء د. فياض، أعلن في  وكان رئيس 
فلسطينية  جوائز  تخصيص  عن  ــى  األول إلهام 
المبدع،  والمعلم  المبدع،  للمدير  التربوي،  للتميز 
والطالب المبدع، على أن يكون ذلك في إطار «إلهام 

فلسطين».

وسيتم اإلعالن اليوم السبت عن اختيار ٣٨ مبادرة 
غزة، وسيحصل  مبادرات من قطاع  منها  متميزة 
أصحاب هذه المبادرات على دعم مادي ليساعدهم 
ويتيح الفرصة أمامهم لالستمرارية في مبادراتهم 

وتطويرها.
مؤسسة  من:  كل  الدعم  هذا  توفير  في  وساهم 
التعاون، ووزارة الشباب والرياضة، ومجلس الوزراء، 
االحتفال  جانب  وإلى  العالمية.   التربية  ومؤسسة 
المركزي، ستنظم «إلهام فلسطين» ثالثة احتفاالت 
مناطقية في الشمال، والوسط، والجنوب، لتكريم 

المبادرات الملهمة على مستوى المديريات.
يذكر  أن مجلس شركاء «إلهام» يضم: وزارة التربية 
والتعليم العالي، ووزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة 
الصحة، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة التعاون، 
ووكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا)، ومؤسسة 
الفلسطيني،  العالمية، وصندوق االستثمار  التربية 
موزيكو،  ومجموعة  معاً،  وشبكة  جــوال،  وشركة 
شركات  واتحاد  للسياحة،  األدنى  الشرق  وشركة 

أنظمة تكنولوجيا المعلومات (بيتا).

يوم صحي مفتوح ألطفال وشباب قرى األغوار الوسطى

رفح: جمعية األصدقاء تبدأ بتوزيع 
أدوات مساعدة على عشرات المعاقين

الخاصة  االحتياجات  لذوي  األصدقاء  - شرعت جمعية  الجديدة  الحياة   - رفح 
بمحافظة رفح، بتوزيع أدوات مساعدة على عشرات المعاقين من مختلف األعمار.

وأكد محمود أبو مر رئيس الجمعية، ان كراسي متحركة وأدوات مساعدة وصلت 
الجمعية مؤخرا، مقدمة من وزارة الشؤون االجتماعية بغزة، مبينا أن الجمعية 
بدأت بتوزيعها على المعاقين األكثر حاجة. وشكر أبو مر الجهة المقدمة، موضحا 
أن األدوات المذكورة من شأنها التخفيف من معاناة المعاقين، ومساعدهم على 
االندماج في المجتمع. من جهتها أكدت م. عبير عقيل، منسقة مشروع التأهيل 
المبني على المجتمع، والمنفذ من قبل الجمعية، أن األخيرة انتهت مؤخرا من تنفيذ 
مسح ميداني شمل كافة المعاقين في محافظة رفح، وتم تحديد احتياجات كل 
معاق، وبناء على ذلك يتم توزيع أية مساعدات تصل الجمعية، داعية المؤسسات 

المحلية والدولية لزيادة االهتمام بشريحة المعاقين، ومنحها اهتماما أكثر.

جنين عشية عيد األضحى أسواق
صاخبة ومبيعات دون المستوى وأسعار نار

تقرير عاطف أبو الرب - كما هي العادة في كل المناسبات مدينة جنين زاخرة 
بزوارها من أرجاء المحافظة، ومن المقبلين من الداخل المحتل. فقد استقبلت 
احتياجات عيد األضحى من  المتسوقين، لشراء  آالف  المدينة عشرات  شوارع 
أن  إال  مالبس وحلويات وغيرها من مستلزمات. ورغم ما شهدته من نشاط 
تجارها يشكون من تراجع نسبة المبيعات، والسؤال هل حقيقة تراجعت نسبة 
المبيعات؟ وإن كان كذلك ما األسباب التي تقف وراء ذلك؟ وما هي صورة الوضع 

في جنين ثالثة أيام قبل العيد؟ 
سيارات تجوب الشوارع تبحث عن موقف

 ألنها جنين التي تخلو من مواقف عامة للسيارات، باستثناء عدد قليل منها، فإن 
السائق يدور بسيارته مطوالً قبل أن يجد متسعاً على طرف شارع يركن سيارته 
إليه، وألن البعض يقضي وقتاً طويالً في جنين، فيبقي سيارته في مكانه، ويجوب 
شوارع المدينة راجالً، حتى يتجنب معاناة البحث عن مواقف. والسؤال متى ستعمل 

بلدية جنين على توفير مواقف عامة تليق بالمدينة وزائريها؟ 
شارع أبو بكر األكثر انتعاشاً

في الوقت الذي ينتظر بعض الباعة وقتاً حتى يدخل محله مشترياً، فإن باعة 
شارع أبو بكر الصديق ال يجدون متسعاً من الوقت للحديث مع الزبائن، وكثيراً ما 
يغادر البعض المحالت التجارية ضجراً من االنتظار. ترى ما سر انتعاش الحركة 
في هذا الشارع دون غيره؟ البعض يعتقد أن السبب وجود مواقف سيارات، وساحة 
فارغة يركن بها المتسوقون سياراتهم، والبعض اآلخر يرى أن تنوع المحالت 
التجارية تجذب المشترين. ومهما يكن السبب فإن شارع أبو بكر يستحوذ باألغلبية 
العظمى من المتسوقين، األمر الذي يؤدي إلى ازدحام في الشارع، وساهم بارتفاع 
أسعار المحالت التجارية، ونشاط متسارع لبناء المزيد منها، حتى الطوابق العليا 

تحولت من مكاتب لمحالت. 
المشترون يشكون من ارتفاع األسعار

في الوقت الذي يدور الحديث في العالم عن متعة التسوق، نجد أن التسوق تحول في 
واقعنا لمعاناة ما بعدها معاناة، خاصة لذوي الدخل المحدود من بيننا، خاصة عندما 
يكون هؤالء أرباب أسر كبيرة. فنزول السوق التجارية في هذه األيام يتطلب جيوباً 
مليئة بالمال لتأمين احتياجات وطلبات األبناء. فقد ذكر أحد الموظفين أنه لم يحتمل 
أن يرى راتبه يتطاير كما البنزين، تعبيراً عن ارتفاع أسعار المالبس خالل هذه األيام. 
وقال الراتب محدود وااللتزامات كبيرة، واألطفال ال يدركون، وتجار ال يرحمون، والكل 
يريد أن يجمع المال. وأضاف أنه ال يمكنه أن يفهم االرتفاع غير المعقول لألسعار، 
خاصة مالبس البنات الصغيرة، وأشار إلى أن األسعار تضاعفت مرات في هذه األيام. 

وتمنى أن تكون هناك رقابة على األسعار، فال يعقل أن يترك األمر للتاجر.
اللحوم المجمدة خيار الفقراء واألغنياء سواء: 

من يوم آلخر يفتتح محل جديد  لبيع المجمدات، خاصة وأن أسعار اللحوم الطازجة 
بارتفاع. فمحالت بيع المجمدات بشكل عام، واللحوم المجمدة بشكل خاص، 
تشهد إقباالً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع. ويعلق أحد باعة اللحوم المجمدة 
على ذلك بقوله انه يبيع للطبقات الراقية من المجتمع، وأن كل زبائنه أناس 
محترمون. ووصف االقبال على اللحوم المجمدة بغير الطبيعي، وأضاف أنه يشعر 
أن تحوالً ملحوظاً على شراء هذه اللحوم حدث في العام الحالي. ويعزو صاحب 

المحل هذا اإلقبال الرتفاع أسعار اللحوم الطازجة. 
وعن سر ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة قال تاجر وجزار وأحد موردي األبقار للسوق 
المحلية أن السبب ارتفاع المواشي بشكل عام، تحكم إسرائيل باألبقار، إلى جانب 
الجفاف الذي أدى إلى ارتفاع أسعار األعالف، والنقص الواضح في أعداد األبقار 
والمواشي الصالحة للذبح. وقال في الوقت الذي يبالغ البعض في رفع األسعار، 
إال أن بقاءها دون ارتفاع غير ممكن، خاصة وان األسعار مرتفعة من المصدر. 

ويرى أن البديل هو استيراد المواشي، والبحث عن بدائل. 
أسعار الخضار مرتفعة مقارنة بأسعار الفواكه

حتى وقت قريب كنا نعتقد أن الفواكه من كماليات الحياة، وأنها ليست ضرورية، وذلك 
الرتفاع أسعارها. في هذا العام األمر مختلف، ففي الوقت الذي تراجعت أسعار الفواكه 
أو حافظت على مستواها، فإن أسعار الخضار ارتفعت بصورة غير مسبوقة. ففي 
الوقت الذي يجد فيه المواطن أصنافاً من الفاكهة بأسعار متباينة، يجد كل مواطن 
حاجته، فهذا يجد تفاحاً رخيصاً، وهذا يبحث عن صنف ممتاز، فإن سعر كيلو البندورة 
ثابت، وال يجد الواحد سوى االمتثال لطلب البائع، أو اإلقالع عن عادة أكل البندورة. 

مراقبون:  األوضاع أفضل من األعوام السابقة: 
أحد المراقبين قال إن الحراك التجاري أفضل من األعوام السابقة، وأَضاف 
زاد، ومع ذلك هناك حركة تجارية معقولة،  التجارية  المحالت  أن عدد 
واشار إلى ارتفاع أسعار المحالت التجارية، وقال المالحظ أن تجار السوق 
أنفسهم من يرفع أسعار المحالت، وهذا يشير إلى أن هؤالء التجار يدركون 
أهمية المحالت، وأنهم تمكنوا من توفير مبالغ طائلة لشراء المزيد من 
السبب يرجع  ان  المراقب  األسعار فقال  ارتفاع  أما بخصوص  المحالت. 

الرتفاع األسعار عالمياً.

لمناسبة اليوم العالمي للتسامح

مركز «شمس» يشدد على أهمية 
التسامح والحوار بين الشعوب

رام اهللا – الحياة الجديدة - حذر مركز «شمس» ، في بيان وزعه امس من خطورة  
ما وصفه بالدعوات المتصاعدة الستهداف األخوة المسيحيين وكنائسهم واعتبرها  

محاولة يائسة من  أطراف لضرب التعايش المسيحي االسالمي المشترك.
واعتبر المركز مسيحيو الشرق هم أصحاب األرض المدافعين عنها دوماً، محذرا من  
خطورة األوضاع المتفاقمة في بعض الدول العربية والصراعات الطائفية والمذهبية 
والعرقية، وتقزيم مفهوم المواطنة الذي قال انه ينذر بإدخال الوطن العربي في 
. ومن هنا  واللجوء  والتهجير  المجتمعي  والتفسخ  األمل  الفوضى وفقدان  دوامة 
فإننا نؤكد على رفضنا لكافة الممارسات ذات العالقة بتغذية ثقافة التعصب بكافة 
أشكالها ، وكل ما من شأنه تضييق مساحات التسامح بين أفراد المجتمع الواحد. 
وشدد مركز «شمس» على أهمية التسامح واالحترام والحوار والتعاون بين مختلف 
الثقافات والحضارات والشعوب،حيث أن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء 
البشرية، من هنا فإن العالم اليوم هو في أمس الحاجة إلى ثقافة التسامح والتعايش 
السلمي ونبذ الفرقة والخالفات والنزاعات والحروب التي عانتها اإلنسانية،لقد آن 
األوان ألن تسود المحبة واأللفة بين األمم والشعوب . يذكر مركز «شمس» فصائل 
العمل والوطني واإلسالمي على مرور عام آخر على غياب التسامح السياسي، وبقاء 
األوضاع على ما هي عليه ،ومن هنا يطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية 
والفصائل الفلسطينية بضرورة حماية واحترام الحريات العامة،والحق في حرية الرأي 
والتعبير، والتجمع السلمي، والتعددية السياسية، والتسامح السياسي،ونبذ الخالفات 
والفرقة،واالحتكام للحوار كخيار أوحد لحل كافة الخالفات ونبذ العنف والتعصب على 
المستويين الرسمي والشعبي،وتحريم استخدام القوة أو التلويح بها،وبضرورة إشاعة 
ثقافة السلم المجتمعي والثقافة الديمقراطية وقبول اآلخر. واشاد مركز «شمس» 
بمبادرة الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب»بياالرا» ، بدعوتهم العتبار 
يوم ١٠/١٠ من كل عام يوم التسامح الفلسطيني، لتطهير المجتمع من السلوكيات 
الضارة، ولتعزيز عناصر الصمود االجتماعية والوطنية لحماية المصالح العليا للشعب. 
ولدعم خيار المحبة والتسامح لبناء مجتمع فلسطيني متحرر من التعصب والفئوية 
والنرجسية والحقد واالنتقام والبغضاء. بناء مجتمع خال من األمراض والشوائب، 
مجتمع متحرر ومنفتح على ذاته واآلخر، مجتمع ديمقراطي يعتمد النظام والقانون 

أساساً لحل التباينات واالختالفات والتناقضات أيا كان طابعها ومستواها.

محافظة سلفيت توزع كسوة العيد على ٣٠٠ طفل محتاج 
سلفيت - وفا- وزعت محافظة سلفيت، أمس، كسوة العيد على ٣٠٠ طفل من 
األيتام والمحتاجين في عدد من بلدات المحافظة لمناسبة حلول عيد األضحى 
المبارك. وذكرت دائرة المرأة والطفل في المحافظة، أن هذه المساعدات مقدمة 
من الهالل األحمر الكويتي ضمن مساعداته التي يقدمها لدعم صمود أبناء شعبنا 

والتخفيف من معاناتهم.
الكويتي  األحمر  الهالل  بكر، جهود جمعية  أبو  وثمن محافظ سلفيت عصام 
لمساعدة الفئات المحتاجة والتخفيف من معاناتهم في ظل األوضاع االقتصادية 

الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا.
كما أعرب عن أمله في استمرار وصول الدعم لمحافظة سلفيت المستهدفة من 

قبل االحتالل اإلسرائيلي للتضييق على أهلها ودفعهم للهجرة.

«النضال» تدين استدعاء أجهزة حماس 
لعضو مكتبها السياسي محمود الزق

غزة- الحياة الجديدة - أدانت جبهة النضال الشعبي امس وبشدة قيام أجهزة حماس 
للجبهة  السياسي  المكتب  الزق عضو  للمناضل محمود  استدعاء  بتوجيه  األمنية 
ومسؤولها في قطاع غزة تطالبه فيه بالحضور ألحد مقراتها األمنية صباح يوم غد 
األحد . وقالت الجبهة في تصريح صحفي أن ما أقدمت عليه األجهزة األمنية لحركة 
التي  األزمة  حماس من سلوك يحمل في طياته مؤشرات خطيرة تعبر عن عمق 
يعيشها المجتمع الفلسطيني وترسم صورة قاتمة لمستقبل العالقات الوطنية . وأكدت 
الجبهة أن إجراءات وممارسات األجهزة األمنية لحركة حماس تجاه الزق الذي يمثل 
أحد قادة الجبهة ومناضلي شعبنا من شأنها تعكير األجواء الداخلية وتضر بقضية 
الوحدة وإنهاء االنقسام وستؤثر بالسلب على العالقات الوطنية التي تحرص الجبهة 
باستمرار على تعزيزها بما يخدم قضية شعبنا ومشروعه الوطني . وقالت الجبهة 
يكفي شعبنا ما يتعرض له من قمع االحتالل الذي يشن حربا شاملة ضد كل ما هو 
فلسطيني ويستغل حالة االنقسام لالستفراد بشعبنا واإلمعان في عدوانه وبطشه 
بهدف مصادرة حقوق شعبنا وتصفية قضيته الوطنية. وطالبت الجبهة األجهزة األمنية 
لحركة حماس بالعدول عن قرارها والتراجع عن إجراءاتها التي تتنافى مع كل األعراف 
الوطنية وتتناقض مع القانون الفلسطيني وتتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان التي 
تقر جميعها حرية اإلنتماء والمشاركة السياسية وتكفل الحريات العامة وفي مقدمتها 
حرية التعبير عن الرأي . وطالبت الجبهة القيادة السياسية لحركة حماس توضيح 
موقفها من هكذا إجراءات تمس صلب العالقة بين القوى والفصائل السياسية والتي 
ينبغي أن تكون قائمة على االحترام المتبادل ووفق األصول الوطنية المتعارف عليها 

بين القوى والفصائل على امتداد تاريخ الثورة الفلسطينية.

السفير عبد اهللا يبحث مع وفد حقوقي 
أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان 
بيروت - وفا- بحث ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبد اهللا عبد 
اهللا، أمس، مع وفد من االتحاد العام للمحامين الفلسطينيين في لبنان، برئاسة المحامي 
صبحي ضاهر، أوضاع الالجئين الفلسطينيين ال سيما القوانين األخيرة التي أقرها مجلس 
النواب اللبناني لجهة حق العمل. كما جرى، خالل اللقاء الذي جمع السفير عبد اهللا بوفد 
االتحاد، متابعة القضايا ذات الشأن القانوني لشعبنا في لبنان، باإلضافة إلى الجهود 
المبذولة مع نقابة المحامين اللبنانيين إلمكانية انتساب المحامين الفلسطينيين إلى 
النقابة ليصار إلى ممارستهم المهنة في لبنان. وقدم عضو الوفد المحامي أمين غنام 
المدنية واالجتماعية  بالحقوق  القانونية تتعلق  الكتب  للسفير عبد اهللا مجموعة من 

لالجئين الفلسطينيين التي قام بتأليفها وتدرس في العديد من المعاهد اللبنانية.

السفير منصور يطالب برفع الحصار 
كامالً عن قطاع غزة وبشكل فوري 

نيويورك - وفا- قال رياض منصور رئيس بعثة فلسطين في األمم المتحدة، 
أمس، «إن إسرائيل اختارت االستيطان ومصادرة األراضي وهدم المنازل بديالً 
لرفع  الفوري  بالعمل  الدولي  والمجتمع  المتحدة  األمم  السالم»، مطالباً  عن 
الحصار وتحسين الوضع االقتصادي في قطاع غزة. وأضاف منصور خالل كلمه 
الفلسطيني لحقوقه «غير  المتحدة حول ممارسة الشعب  أمام لجنة األمم  له 
القابلة للتصرف»، في نيويورك، بأن إسرائيل تتحدث عن الذهاب إلى مفاوضات 
دون شروط، في حين أنها تضع الشروط من خالل فرض أمر واقع على األرض 
بتكثيفها من عمليات االستيطان، ومصادرة األراضي وهدم المنازل في الضفة 
والقدس. وأشار إلى أن البعثة الفلسطينية، توجهت برسائل عاجلة إلى األمين 
العام والجمعية العامة ومجلس األمن إلحاطتهم بكافة المستجدات التي تجري 
على األرض من قبل االحتالل االسرائيلي. من جهة أخرى طالب منصور، األمم 
المتحدة بضرورة التدخل ورفع الحصار المتواصل على قطاع غزة، وبشكل عاجل 
وفوري إلنعاش االقتصاد الفلسطيني المنهار. وأكد أن التسهيالت التي تتحدث 
عنها إسرائيل من خالل تدفق بعض البضائع غير كاف، فهناك حاجة لدخول 
الكثير من البضائع وخاصة تلك التي تتعلق بمواد البناء إلعادة إعمار القطاع بعد 
الحرب التي عصفت به قبل عامين. وأشار منصور إلى أن «األونروا» بحاجة إلى 

بناء ١٠٠ وحدة سكنية في القطاع لتلبية االحتياجات المتزايدة.

«لجنة حي البستان» تستعرض 
التهديدات اإلسرائيلية ألهالي الحي 
القدس المحتلة - وفا- استعرضت لجنة الدفاع عن حي البستان في بلدة سلوان، امس، 
التهديدات اإلسرائيلية لسكان الحي بإخالئهم منه لصالح مشاريع تلمودية تخدم خرافة 
وأسطورة الهيكل المزعوم. وأكد عضو اللجنة موسى عودة، خالل مؤتمر صحافي عقدته 
اللجنة في باحات المسجد األقصى المبارك، أن سكان الحي، في هذه األيام وأكثر من أي وقت 
مضى، مصرون على مواجهة مخططات سلطات االحتالل والجماعات اليهودية المتطرفة، 
التي أعلنت صراحة عزمها هدم مساكن الحي وإزالته بالكامل من أجل إقامة حدائق تلمودية 
تخدم أكذوبة الهيكل المزعوم. واستعرض عودة أساليب سلطات االحتالل في استهداف الحي 
وسكانه من خالل فرض الغرامات المالية المتعددة والمرتفعة جدا، واعتقال معظم أطفال 
وشبان الحي، فضال عن حصار المنطقة برمتها في محاولة للتضييق على المواطنين والخنوع 
لمطالب سلطات االحتالل. وقال عضو اللجنة فخري أبو دياب «إن الهدف من هذه الفعالية 
توضيح وشرح ما يجري في سلوان عامة وبحي البستان على وجه التحديد، للمواطنين الذين 
يسكنون خارج البلدة وإطالعهم على األساليب الوحشية التي تتبعها سلطات االحتالل بحق 
السكان، في محاولة يائسة إلجبار المواطنين على ترك منازلهم لصالح مشاريع التهويد 
اإلسرائيلية». وأكد فشل كل مخططات االحتالل في استمالة األهالي ومحاولة التفرد بكل 
عائلة لوحدها وضرب الموقف الجماعي، مشددا على أن األهالي يتمتعون بوحدة صف وكلمة 
وهدف وأن هذه الوحدة كفيلة بإفشال كافة مخططات االحتالل. وأضاف أبو دياب أن األهالي 
سيتصدون لكل محاوالت اقتالعهم من منازلهم المطلة على المسجد األقصى، والتي تعتبر 

الحامية األولى للمسجد من الجهة الجنوبية.

أطفال مشاركون في اليوم الصحي


