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السبت 2011/11/26

رام الله :المصري تبحث مع ممثل
تركيا دعم برامج الحماية االجتماعية
رام الله – "األيـام" :التقت وزيرة الشؤون االجتماعية
ماجدة المصري في مكتبها برام الله ،أمس ،ممثل تركيا
لدى الس���لطة ش���اكر اوزكان تورنالر ،ومدير المؤسسة
التركي���ة للتنمية والتعاون الدولي رفيق س���يتنكايا،
بحضور مراكز المسؤولية في الوزارة.
وتناول االجتماع العدي���د من القضايا ذات االهتمام
المش���ترك ،وبحث آف���اق التعاون والدع���م الممكن من
الجانب التركي لوزارة الشؤون االجتماعية ،واالستفادة
من التجرب���ة التركية في مجال الحماي���ة االجتماعية،
ّ
المهمشة وذوي اإلعاقة.
خاصة دعم الفئات
وقدمت المصري ش���رحًا ح���ول عمل وزارة الش���ؤون
االجتماعي���ة ودوره���ا ف���ي قي���ادة قط���اع الحماي���ة
االجتماعية لخدمة المجتمع ،ال س���يما الفئات الفقيرة
ّ
والمهمشة ،مؤكدة أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير
العيش الكريم لهذه الفئات إيمانًا منها بالتركيز على
ُ ّ
توفير العناصر التي تمكن المجتمع الفلس���طيني من
مواصلة كفاحه للوصول إلى أهدافه الوطنية ،ولنس���ج
عالقة تكاملي���ة بي���ن التنمية والصم���ود االجتماعي
واالقتصادي سواء تحت االحتالل أو خالل مرحلة البناء.
وأوضحت أن "الش���ؤون االجتماعي���ة" تولي اهتمامًا
كبيرًا بذوي اإلعاق���ة ،وتركز على توفير المناخ الصحي

لهم بنج���اح وثقة عالية ،حيث ان���ه على هذا الصعيد
قدم���ت مؤخرًا جه���دًا كبي���رًا لتوفير الخدم���ات لهم،
منها اس���تكمال إجراءات إصدار بطاقة المعاق ،وإعداد
إس���تراتيجية وطنية ل���ذوي اإلعاقة ،وإط�ل�اق المرحلة
الثانية م���ن صن���دوق التأهيل ،وتفعي���ل عمل لجنة
الرصد لضمان التزام المؤسسات بتطبيق قانون حقوق
المعوقي���ن ،وتش���غيل مركز الش���يخة فاطمة لتأهيل
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وبناء مركز لألشخاص شديدي
االعاق���ة من كبار الس���ن ف���ي نابلس ،وش���راء خدمات
لألش���خاص ذوي اإلعاقة من المؤسسات غير الحكومية
مث���ل جمعي���ة اإلحس���ان ،الملج���أ الخي���ري ،وتطوير
التشريعات واإلجراءات القانونية ودعت الوفد التركي
الى توفير الدعم لهذه الشريحة.
من جانبه ،أك���د ممثل تركيا على الدعم السياس���ي
واالقتصادي الذي توليه تركيا للقضية الفلس���طينية
والش���عب الفلس���طيني ،التركي بدراس���ة احتياجات
ال���وزارة ومحاول���ة دعمها ،وأعرب ع���ن تقديره لجهود
وزارة الش���ؤون االجتماعية ودعم���ه لرؤيتها في قيادة
الحماية االجتماعية ،وقال :إن بالده س���تواصل تقديم
الدعم للش���عب الفلسطيني في كافة المجاالت وفق ما
يتم طرحه عليهم من مشاريع.

طواقم "الدفاع المدني" تخمد حرائق
شبت في  3منازل بجنين وطولكرم
رام الل���ه ـ "األيـام" :أخمدت طواقم
الدفاع المدني ف���ي محافظة جنين،
أمس ،النيران التي ش���بت داخل أحد
المن���ازل في ح���ي المس���لخ القديم
بالمدينة نتيجة لعبث األطفال.
وذكر تقرير إلدارة العالقات العامة
واإلنس���انية ف���ي مديري���ة الدفاع
المدني أن الحريق شب في غرفة نوم
أحد المنازل في حي المسلخ القديم
بمدينة جني���ن ،ما أدى إل���ى إصابة
أحد األطفال بحال���ة اختناق وفقدان
الوع���ي ،مبين���ًا أن طواق���م اإلطفاء
عمل���ت عل���ى تحرير وإخ�ل�اء الطفل

وتقديم اإلس���عاف األولي له ،ونقله
للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف؛
وباش���رت بإخماد النيران والسيطرة
عليه���ا ومحاصرته���ا داخ���ل غرفة
النوم ،ومنع امتدادها ووصولها إلى
مس���احة أكبر ،وتأمين المكان ،وأشار
إلى أن س���بب الحريق ه���و عبث احد
األطفال بالمدفأة ،ما تس���بب باندالع
النيران في المنزل.
وف���ي طولك���رم ،أخم���دت طواقم
الدفاع المدن���ي ،أمس ،النيران التي
اندلع���ت داخل منزلين ف���ي بلدتي
بلعا وعالر ش���مال طولك���رم ،نتيجة

مركز "شمس" يدعو إلى الوقوف
بحزم أمام االنتهاكات اإلسرائيلية
جنين ـ "األيام" :دعا مركز حقوق اإلنس���ان والديمقراطية "ش���مس" ،منظمة
األمم المتحدة ،والمنظمات اإلقليمية واألس���رة الدولي���ة ،إلى ضرورة الوقوف
بحزم أمام االنتهاكات اإلس���رائيلية بحق الشعب الفلسطيني ،وضرورة حماية
المرأة الفلس���طينية من بطش االحتالل ،وتفعيل القرار رقم  1325الصادر عن
مجلس األمن الدولي .وقال المرك���ز في بيان أصدره ،أول من أمس ،في الذكرى
الس���نوية لصدور قرار مجلس األم���ن الدولي رقم  1325حول المرأة والس�ل�ام
واألم���ن ،إن العيش طوال عقود تحت نير االحتالل ،حد بش���كل هائل من فرص
التنمية أمام الشعب الفلس���طيني عمومًا ،وزاد من العنف والتمييز الممارس
ضد المرأة الفلسطينية على وجه الخصوص.
ودان بشدة ،الممارسات الالإنس���انية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية
والعربي���ة تحت االحت�ل�ال اإلس���رائيلي واألميركي الذي ينته���ك االتفاقيات
الدولي���ة واتفاقي���ات حقوق اإلنس���ان عامة وحق���وق المرأة خاصة ،وال س���يما
اتفاقي���ات جنيف للع���ام  1949وبروتوكولها اإلضافي للع���ام  ،1977واتفاقية
الالجئي���ن للعام  1951وبروتوكولها للع���ام  ،1967واتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة للعام  ،1977وبروتوكولها االختياري للعام .1999

تماس كهربائي والحرق العمد.
وق���ال تقرير "الدف���اع المدني" :إن
طواق���م اإلطفاء توجه���ت إلى مكان
الحري���ق في بلدة بلع���ا ،حيث لوحظ
أن قف���ل مدخ���ل المن���زل مكس���ور
ومخل���وع ،وأن الني���ران تمركزت في
صالون المنزل وغرفة النوم وامتدت
ألدوات ومحتوي���ات المنزل بالكامل،
مبين���ًا أن ش���هود عي���ان ذك���روا أن
الحريق متعم���د ،حيث لوحظ اعتداء
من المواطنين عل���ى المنزل وإضرام
النيران فيه ً
بناء على ما تناقله أهالي
البلدة ،وأك���د أن الطواقم عملت على
إخماد النيران والسيطرة عليها ومنع
امتدادها ووصولها إلى مساحة أكبر
وتأمين المكان.
وأوضح التقري���ر أن طواقم اإلطفاء
أخمدت حريقا ش���ب ف���ي غرفة نوم
بأحد المنازل في بلدة عالر ،وسيطرت
عليه���ا وحصرته���ا داخ���ل الغرفة،
ومنع���ت امتداده���ا ووصوله���ا إلى
مساحة أكبر ،وأمنت المكان ،الفتًا إلى
أن سبب الحريق هو تماس كهربائي،
وزي���ادة حم���ل الكهرباء ما تس���بب
باشتعال النيران داخل المنزل.
ودع���ت مديري���ة الدف���اع المدني
المواطنين إلى التقييد باش���تراطات
الوقاية والس�ل�امة العامة ووس���ائل
الحيطة والح���ذر ،خصوصًا في فصل
الش���تاء ،و وإبقاء المدافئ بعيدة عن
متن���اول أيدي األطفال ،ووضعها في
مكان آم���ن في المن���زل ،حفاظًا على
حياتهم وممتلكاتهم.

إصابة  5متظاهرين خالل مسيرة المعصرة األسبوعية ضد "الجدار"
كتب حسن عبد الجواد:
أصي���ب ف���ي قري���ة المعص���رة
جنوب بيت لحم ،أمس 5 ،مواطنين
ومتضامنين أجانب وإس���رائيليين،
خالل تظاهرة جماهيرية مناهضة
لجدار الفصل العنصري والتوس���ع
االس���تيطاني ،ودعم���ًا للمصالحة
الفلسطينية ،والوحدة الوطنية.
وقال الناش���ط ومس���ؤول اللجنة
الوطني���ة لمقاوم���ة الج���دار
واالس���تيطان في محافظة بيت لحم
حس���ن بريجية ،أن ق���وات االحتالل
اعت���دت عل���ى المش���اركين ف���ي
التظاهرة باأليدي ،وأعقاب البنادق،
وأغلقت المدخل الرئيس���ي للقرية،
وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع
عل���ى المش���اركين ف���ي التظاهرة،
م���ا أدى إل���ى إصاب���ة خمس���ة من
المواطني���ن والمتضامنين األجانب
واإلسرائيليين بحاالت إغماء ،مؤكدًا
أن المقاومة الش���عبية ستتسع في
ظل تنفيذ بنود المصالحة الوطنية،
كما سيتسع حجم التضامن الدولي.
وكان���ت التظاه���رة الجماهيرية
انطلق���ت من أمام مدرس���ة القرية،
بمش���اركة فعاليات مقاومة الجدار
واالس���تيطان ،ومواطنين من أهالي
القري���ة ،ومتضامنين فرنس���يين
وإس���رائيليين،
وبريطانيي���ن
ورف���ع المش���اركون فيه���ا األعالم
الفلسطينية والش���عارات الداعية
إل���ى تعزي���ز الوح���دة الوطني���ة،
واإلس���راع ف���ي تنفي���ذ بن���ود
المصالح���ة الفلس���طينية ،وأخرى

							
قوات االحتالل تمنع المشاركين في المسيرة من الوصول الى األراضي المصادرة.

تناش���د الرئي���س محم���ود عباس،
ورئيس المكتب السياس���ي لحركة
حم���اس خالد مش���عل ،التمس���ك
بالمصالح���ة الوطنية ،في مواجهة
الضغوط التي تمارس على الشعب
الفلسطيني ،وتستهدف استمرار
الخالفات واالنقس���ام في الس���احة
الفلسطينية .
ون���دد الناش���ط ض���د الج���دار
واالس���تيطان محمود ع�ل�اء الدين،

المحافظات الفلسطينية.
وناش���د عالء الدي���ن الرئيس أبو
مازن ،ومشعل توظيف حالة الربيع
العربي ،وتضامن المجتمع الدولي،
في مواجهة العدوان اإلس���رائيلي
المستمر على الشعب الفلسطيني،
وتوفير الدعم لحقوقه المش���روعة،
والمقاوم���ة الش���عبية في مختلف
المحافظات الفلسطينية.
وألقى احد المتضامنين األجانب

باعت���داءات جن���ود االحت�ل�ال على
المش���اركين في التظاهرة ،مشددًا
عل���ى أن ه���ذه االعت���داءات ل���ن
توقف المقاومة الش���عبية للشعب
الفلس���طيني ،ونضال���ه م���ن اجل
التح���رر واالس���تقالل والس���يادة،
وداعيًا الق���وى الفلس���طينية إلى
توحي���د جهوده���ا ،دفاع���ا ع���ن
األرض ،وف���ي مواجه���ة الج���دار،
والتوس���ع االستيطاني في مختلف

(ا.ف.ب)

كلمة ندد فيها باعت���داءات قوات
االحت�ل�ال عل���ى المش���اركين في
التظاهرة ،مؤكدًا دعم المتضامنين
األجان���ب لحق���وق الش���عب
الفلس���طيني العادل���ة ،وحقه في
الحرية واالس���تقالل كباقي شعوب
العال���م ،وف���ي مواصل���ة المقاومة
الش���عبية ضد الجدار واالستيطان،
واعتداءات المستوطنين ،وسلبهم
لألراضي الفلسطينية.

إصابة مواطنين بجروح والعشرات باالختناق في مسيرة "النبي صالح"
رام الل���ه – "األيـ���ام" :أصيب في
قري���ة النب���ي صالح ،ش���مال غربي
رام الل���ه ،أمس ،مواطن���ون بجروح
والعش���رات بحاالت اختن���اق جراء
إطالق ق���وات االحت�ل�ال الرصاص
المعدن���ي المغل���ف بالمط���اط
وقناب���ل الغ���از المس���يل للدموع
والمياه العادمة ،لقمع المشاركين
ف���ي مس���يرة القرية األس���بوعية
المناهضة لجدار الفصل العنصري
والتوس���ع االس���تيطاني وتأيي���دًا
للمصالح���ة ودعمًا للق���دس التي
تتعرض للتهويد.
وانطلق���ت المس���يرة بعد صالة
الجمع���ة ،وردد المش���اركون فيها
هتافات منددة باالحتالل ومطالبة
برحيل���ه ،وأخ���رى مؤي���دة التفاق
المصالح���ة ومطالبة باس���تمرارها،
وجابوا شوارع القرية ،واتجهوا بعد
ذلك إلى أراض���ي القرية المهددة

فتى يعيد قنبلة غاز باتجاه قوات االحتالل التي أطلقتها على مسيرة النبي صالح		.

بالمص���ادرة ،إال أن ق���وات االحتالل
قطع���ت طريقه���ا واعت���دت على

المشاركين بشكل وحشي وعنيف،
وفرض���ت طوقًا أمنيًا مش���ددًا على

(رويترز)

القرية للي���وم الثالث على التوالي،
حيث أعلن���ت مكب���رات الصوت أن
القرية منطقة عسكرية مغلقة بعد
أن اقتحمتها صباح أمس.
وأطلق جن���ود االحتالل العيارات
المطاطي���ة وقنابل الغاز المس���يل
للدم���وع عل���ى المش���اركين ف���ي
المس���يرة ،إضاف���ة إل���ى رش���هم
بالمي���اه العادم���ة ،م���ا أدى إل���ى
إصابة العش���رات بحاالت االختناق،
وإصابة الش���اب محم���د التميمي
بعيار مطاطي في رأسه ،والقيادي
ف���ي المقاومة الش���عبية عطا الله

التميمي ف���ي قدمه بقنبل���ة غاز،
وع���دد آخر م���ن الش���بان بعيارات
مطاطي���ة ،كما اعتدوا على الطواقم
الصحافية والطبية في المكان.
وأصدرت حركة المقاومة الشعبية
"انتفاضة" بيانًا صحافيًا أش���ادت
فيه بموقف الرئيس محمود عباس
ورئيس المكتب السياس���ي لحركة
حماس خالد مشعل ،مؤكدة أن هذا
الموقف عبر ع���ن الرؤية الواضحة
ف���ي المقاوم���ة الش���عبية والتي
تدعو لتكري���س ثقافة الش���راكة
والمسؤولية السياسية ،وااللتفاف
نح���و برنام���ج المقاومة الش���عبية
كشكل جامع وإستراتيجية رئيسة
في النضال الفلس���طيني ومقاومة
االحتالل.
وش���ددت الحركة ف���ي بيانها ـ
ردًا عل���ى ما ق���ام ب���ه االحتالل من
انتهاكات واعتداءات جديدة ضد
قرية النبي صالح ،والذي نفذ خالل
األيام الماضية حملة اعتقاالت ضد
ش���بان القرية ومداهمات لمنازلها
وفرض حصار عليه���ا ـ على أن كل
ه���ذه الممارس���ات والتهدي���دات
ستفش���ل حتمًا أمام صم���ود أبناء
القري���ة ،وأن المقاومة الش���عبية
ستستمر والمس���يرات ستتواصل
حت���ى زوال االحت�ل�ال ع���ن األرض
الفلس���طينية ،واس���تعادة كاف���ة
الحقوق المشروعة.

اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلن مكتب مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني بان شركة
اليمامة لالنتاج والبث االذاعي والتلفزيوني (شركة عادية عامة) والمسجلة
لدينا تحت الرقم  562144998قد تقدمت الينا بطلب تغيير اسم الشركة
من شركة اليمامة لالنتاج والبث االذاعي والتلفزيوني الى شركة الصفا
لالنتاج والبث االذاعي والتلفزيوني ،ومن له اعتراض مراجعة مراقب
الشركات.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD.

اعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الساعة
الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا وذلك يوم األحد
الموافق  2011/11/27عن المناطق التالية من منطقة القدس:

راس العامود /كامل منطقة السويح /حوش بزبز/
طريق بيت لحم القديمة /دخلة بانوراما
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت
والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

