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بمناسبة عيد االضحى المبارك
يسر .....

 شركة الكروان للسياحة والسفر 
ومبناسبة فتح مكتبها اجلديد في أبراج القدس /شعفاط

أن تعلن عن برامجها السياحية والشيقة فترة عيد االضحى املبارك

• ايام فى اجمل الفنادق واملنتجعات السياحية العرض االول : شرم الشيخ 4 ليال 5	
www.continentalplazabeach.com انتر بالزا شارم  

              www.continentalsharm.com جاردن ريف شارم  
        www.sunrisehotels-egypt.com صن رايز ايالند فيو 

              www.dreamsresortsegypt.com درميز بيتش  
             www.facebook.com/royalparadiseresorts رويال براديس  

•جميع الفنادق شاملة جميع الوجبات واملشروبات 	
•التنقالت بباصات سياحية ومكيفة 	

• ايام من عمان بالطائرة العرض الثاني: أسوان واألقصر والغردقة ملدة 5 ليال 6	
متحف السالطني • العرض الثالث : اسطنبول 4 ليال 5 ايام – مضيق البسفور – بحر مرمره  – 	

تذكرة الطائرة  • االقامه بفنادق 5 و 4 جنوم – 	
جولة بحرية بالسفينة • العرض الرابع : ايالت مع مواصالت او بدون 3 ليال 4 ايام –  زيارة مدينة امللوك – متحف السمك – 	

> االقامة بفندق ماجيك سنرايز شامل جميع الوجبات واملشروبات •االقامة بفندق هيرودس شامل فطور وعشاء.  	
•االقامة بفندق جولدن توليب بريفلج شامل جميع الوجبات واملشاريب. 	

•االقامة بفندق استرال كورال شامل جميع الوجبات واملشاريب 	
> االقامة بفندق ادوميت مع الفطور والعشاء •االقامة بفندق نوفا مع الفطور والعشاء   	

• مرتفعات اجلوالن في أجمل القرى الريفية )االكواخ( في ربوع الطبيعة اخلالبة - هضبة اجلوالن - الصعود  العرض اخلامس :	
بالتلفريك لقمة جبال لبنان ورؤية القرى اللبنانية - ركوب القطار وجولة اعلى اجلبل للتعرف على منطقة احلدود - جولة نهر 
االردن بالقوارب النهرية )كياكيم( - زيارة جبال سوريا ورؤية مدينة القنيطرة السورية ) ملدة 3 ايام 2 ليلة( - بركة سباحة - فطور 

وعشاء - املواصالت - غرف ديلوكس.
• ايام  العرض السادس : دبي لؤلؤة اخلليج 4 ليال 5	

آسيا وجمالها اخلالب ماليزيا  • روعة  	: السابع   العرض 
احلقيقيه 9 ليال 10 ايام 

 • 	4 او   2 مل��دة   الهادئه  العقبه  مدينة   : الثامن  العرض 
– العقبة - النقل  – وادي رم  ليالي تشمل زي��ارة البتراء 

عمان الى العقبة والعكس 

للحجز واالستفسار :

كروان للسياحةوالسفر  القدس - شعفاط -  ابراج القدس
 email: info @carawan-tours.com          5324426 : تلفون : 5635899    فاكس
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العاملية للسياحة والسفر
تهنئ الشعب الفلسطيني واالمة االسالمية مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك

وكل عام وانتم بالف خير
سعر خاص جدا

لالوائل بالتسجيل

رحالت يوم كيف ال ينسى

ايالت 
رحلة وال كل الرحالت

ثاني ايام العيد

3 ليال - 4 ايام شامل جميع الوجبات واملشروبات
مرشد مرافق - رحالت داخلية داخل ايالت

باص   - السفينة   - ال��س��م��ك  متحف   - امل��ل��وك  م��دي��ن��ة 
 - راي��ز  ك��ورال - ماجيك صن  - استرال  سياحي حديث 

غولدن توليب - شرتون - البالبد - شلوم بالزا
السعر فقط ؟؟؟؟

اسعار خاصة لالطفال

رحلة الجمهور 
بالقطار

تل ابيب - حيفا

ركوب التلفريك - زيارة طبريا وركوب السفينة
ثاني + ثالث + رابع ايام العيد

150 شيكال  قريبا 10/21 - 2011/10/27

رحلة الحمة 
السورية

ركوب السفية  -  ثاني + ثالث + رابع ايام العيد

160 شيكال

البينت بول + 
حيفا + طبريا 

السفينة
العاب عسكرية وكوماندوز 
فقط  وال��ش��اب��ات  للشباب 
ف������رق ه����ج����وم واس���ل���ح���ة/ 

ثالث + رابع ايام العيد

قبرص جزيرة 
الجمال - جزيرة 

افروديت اله الحب

4 ايام - 3 ليال الطائرة )موعد الرحلة 2011/11/7(
فنادق فاخرة - استقبال من والى املطار - مرشد بالعربي 
- رحلتان سياحية داخل اجلزيرة - جبال ط��رودوس - 

ورحلة في الرنكا + انايابا )فطور وعشاء كل يوم(   

السعر
560 دوالرا

رحلة بالباخرة 
العمالقة رويال

3 ايام - ليلتان شامل جميع الوجبات وضرائب امليناء
الرنكا - نيقوسيا - ليفكادا - موعد الرحلة 2011/11/11

ابتداء من 199 دوالراحفالت ترفيهية - كازينو - ديسكو - سوق حرة - مرشد عربي

شرم الشيخ
ايام - فنادق على البحر مباشرة - جميع الوجبات   5  - 4 ليال 
واملشروبات - رنس كارلتون - ماريوت - صن رايز داميوند - ريفا 

بيتش سويلمار
ابتداء من 330 دوالرا

القاهرة - االسكندرية - 
شرم الشيخ

9 ليال - 10 ايام - فنادق فاخرة - مرشد - باص سياحي

السعر ؟؟؟؟

4 ليال - 5 ايام - فنادق فاخرة - مرشد بالعربياسطنبول
رحالت داخلية في اسطنبول وبورصة شامل السعر

هيرودس

5 جنوم سوبر ديلوكس

3 أيام ، ليلتان
اوركيديا - الريف

4 جنوم على البحر

3 أيام ، ليلتان
استرا ڤيلج

4 جنوم
افطار + عشاء

ليناردو بالزا 

»الشيراتون«

افطار + عشاء 

3 أيام ، ليلتان 
ماجيك باالس

افطار + عشاء 

اوركيديا 3 أيام ، ليلتان 

5 جنوم ديلوكس 

3 أيام ، ليلتان 

مريديان 

5 جنوم ديلوكس

سويتات 

3 أيام ، ليلتان 

إيـــــــــــــــــــــــالت
أفخم الفنادق المميزة والمطلة 

والفاخرة في البالد

رحالت عيد االضحى املباركرحالت عيد االضحى املبارك

شركة عبـــده  وخصاونـة للسياحة والسفر

وكالء شركة فتال 

شرم الشيخ  $ 299$ 299

تركيا - أنطاليا - إسطنبول - ماليزيا - دبي - تايلند

العنوان : القدس-الشيخ جراح-  داخل معرض عبده للسيارات

0522545891 - 0522400871 - 02-5811999
ضاحية البريد : 

تلفون2349816- 02 / 0505352166

ز10/16)1(

جنني –علي سمودي- صرح رئيس مجلس 
يحيى  املهندس  الشمال  كهرباء  شركة  إدارة  
شيكل  مليون   10 رص��دت  الشركة  أن  عرفات 
لتطوير شبكة جنني ورفع قدرتها في احملافظة 

من 13 ميغا الى 21 ميغا واط .
م��ؤمت��ر صحفي عقدته  ذل���ك خ���ال  ج���اء 
ال��ش��رك��ة ام���س ، ب��ح��ض��ور م��دي��ر ع���ام الشركة 
املهندس سام الزاغة، واملهندس ابراهيم زيدان 
فريحات  أي��وب  واملهندس  جنني   ف��رع  مدير 
مدير قسم املشاريع في الهيئات احمللية، وعدد 
ان  واوض��ح عرفات   . الشركة  من كبار موظفي 
عملية تطوير الشبكة تقع على راس اولويات 
ال��ش��رك��ة ال��ت��ي ص��رف��ت خ��ال االش��ه��ر الثاثة 
مشاريع  في  شيكل  مليون  ونصف   3 املاضية 
العراقيل  أكبر  إن  موضحا   ، متعددة   تطوير 
التعامل مع  الشركة هو  أمام تطور  التي تقف 
سلطات االحتال في ظل اإلجراءات والعراقيل 
التي تضعها، خاصة في عملية رفع قدرة الطاقة 

الكهربائية.
واوض���ح ع��رف��ات ، ان ه��دف امل��ؤمت��ر اطاع 
امل��واط��ن��ني ع��ل��ى اخ���ر امل��س��ت��ج��دات ف��ي قطاع 
او مشاكل وغيرها من  الكهرباء من اصاحات 
االمور التي تواجهها الشركة بعد مرور عام كامل 

على تولي الشركة مهامها.
 واضاف عرفات :  تعاني مدينة جنني من 
نقص في القدرة الكهربائية املتوفرة املزودة 
لاحمال العاملة حاليا ، حيث تعاني نقطة 
الربط الرئيسية من ارتفاع في احلمل فوق 
احلد الرسمي املسموح لتبلغ االحمال املسجلة 

حوالي 374 امبير على ضغط 33 ك .ف ،  هذا 
باالضافة الى ان اخلط الرئيسي من الشركة 
القطرية املغذي ملدينة جنني والقرى االخرى 
املجاورة محمل فوق القدرة االسمية له ليصل 
ومن  تسبب  مما  امبير   460 املسجل  احلمل 
التزويد  اس��ت��م��راري��ة  اج���ل احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى 
برنامج فضل يومي  وفق  العمل  املدينة  في 
دوري".  وبشكل  املناطق  من  كثير  ينفذفي 
ادى  لعدم  ال���ق���درة   ف��ي  ال��ن��ق��ص  ان  وب���ني 
املقدرة على تلبية النمو الطبيعي لاحمال 
والذي يبلغ نسبة 10% في املدينة ومحيطها 
ال��ت��ي ت��ش��ه��د من���وا اق��ت��ص��ادي واض����ح يلزم 
توفير القدرة الكهربائية لتشغيله ، منوها 
ان���ه  سجلت اح��ت��ي��اج��ات وط��ل��ب��ات جديدة 
صحية  وم��راك��ز  وسكنية  جت��اري��ة  ملجمعات 
ومباني حكومية عامة ومبجموع احمال 13 
ميغافولت امبير .واشار عرفات الى ان مدينة 
جنني  تتغذى من نقطة ربط واحدة "منطقة 
من  للمدينة  معاناة  يسبب  االمل��ان��ي��ة"مم��ا 
للعمل  الشركة  سعت   لذلك  ال��ق��درة  نقص 
القدرة  مع اجلانب االسرائيلي من اجل رفع 
الكلية للمدينة واستحداث نقاط ربط اخرى 

من اجل معاجلة الوضع في املدينة .
وافاد عرفات ، انه  لدى تسلم شركة توزيع 
في  الكهرباء  ادارة  في  العمل  الشمال  كهرباء 
تولت  بداية مت��وز 2010    في  مدينة جنني 
م��ش��روع��ا ك��ه��رب��ائ��ي��ا م��ت��داع��ي��ا ف���ي ك��ث��ي��ر من 
ملدينة  املتاحة  ال��ق��درة  ان  موضحا   ، جوانبه 
وجتاوزتها  ج  م.ف.أ    13 ه���ي  ك���ان���ت   ج��ن��ني 

أ ، وذكر  املدينة الى حمل يصل الى 21 م.ف. 
املفتاح  وك��ان  باستمرار  يتصاعد   الطلب  ان 
الرئيسي للشركة القطرية في بيسان يفصل 
يوميا حيث تفاجئنا ان مقدم اخلدمة السابق 
لم يقم باي اجراء لطلب رفع القدرة . وقال " 
الشركة  بها  قامت  التي  ال��دراس��ات  على  وبناء 
الى 10 م.ف.أ فورا وقمنا  املدينة بحاجة  فان 
االسرائيلية  القطرية  الشركة  مع  باالتصال 
والطلب منهم تزويدنا بطاقة اضافية ونقطة 
رب���ط ج��دي��دة  ،وق���د مت جتنيد ال��ع��دي��د من 
ل��ل��م��س��اع��دة م��ع الشركة  ال��دول��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
في  ج��دي��دة  نقطة  ع��رض��وا  حيث  القطرية 
معبر اجل��ل��م��ة ش��م��ال��ي ج��ن��ني وق���د مت اع���داد 
املخططات االولية منذ 2011/7/10 وتسليمها 
لهم الخذ االعتماد للمشروع ويجري االن شراء 
قطعة ارض لنقطة الربط القامة بناية حملطة 
التوزيع هناك بقدرة 10 م.ف.أ وضغط 22 /33 
ك.ف ومن املؤمل ان يتم تشغيلها العام القادم"، 
ذل��ك على سرعة  "  ويعتمد  واض��اف عرفات 
ان هذا  اسرائيل علما  كهرباء  اج��راءات شركة 
املشروع سيكلف الشركة مبلغ يزيد عن ال 6 

مليون شيكل.
الشركة ستقيم  أن  املهندس عرفات   وذكر 
املنطقة  ف��ي  كهربائية  ط��اق��ة  لتوليد  شبكة 
الصناعية وبقدرة 200 ميغا في املرحلة األولى 
، واضاف "ان جميع احملطات التي تنشا حديثا 
مصادر   3 من  الكهرباء  على  للحصول  مؤهلة 
القطرية االسرائيلية وشبكة الربطة العربية 
ومحطات التوليد الفلسطينية "، مشيرا الى ان  

أن شركة توزيع كهرباء الشمال ستقوم بإمداد 
في  الواقعة  للمحافظات  الكهربائية  الطاقة 
شمال الضفة الغربية: نابلس، جنني، طولكرم، 
طوباس، قلقيلية، وسلفيت، والتي تضم أكثر 

من مائتي مجلس بلدي وقروي.
كهرباء  ش��رك��ة  ف��ي  الكهرباء  سعر  ان  واك���د 
الى  واش��ار   ، ارخ��ص سعر في فلسطني  الشمال 
معتمدة  الشركة  عن  تصدر  التي  الفواتير  ان 
دوائ��رة ضريبة  تعتمدها  ان  ويجب  وقانونية 
واملؤسسات  ال��ت��ج��ار  ل��ص��ال��ح  امل��ض��اف��ة  القيمة 

النها رسمية .
ملجلس  اقتراحا  قدمت  الشركة  ان   ، وذك��ر 
الوزراء حلل مشكلة انارة الشوارع ، مؤكدا انها 

من مسؤولية البلديات .
من جانبه ، حتدث املهندس الزاغة عن ابرز 
وذكر   ، املستقبلية  الشركة وخططها  اجن��ازات 
اهمية برامج رفع القدرات وتطويرها في جنني 
، مشيرا  ال��ى أن��ه مت ش��راء قطعة أرض وعمل 
املخططات الازمة في قرية اجللمة شرق جنني 
من خال ربط نقطة جديدة بقدرة من 8 إلى 
10 ميغا واط، ونحن بانتظار املوافقة النهائية 

من اجلانب اإلسرائيلي.
واكد مدير فرع الشركة في جنني ، ابراهيم 
زيدان اهمية التعاون بني االعام والشركة من 
املواطنني  وشكاوى  قضايا  وايصال  اب��راز  اجل 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا وح��ل��ه��ا مب���ا ي��وف��ر اف��ض��ل خدمة 
للمواطنني الذين حثهم على التوجه للشركة 
في  تسهم  التي  واالقتراحات  اشكاوي  وتقدمي 

خدمة املجتمع .

شركة كهرباء الشمال ترصد 10 ماليني شيكل
لتطوير شبكة جنني ورفع قدرتها

القدس - تشير االرقام املذهلة التي تتحدث 
عن مديونية شركة كهرباء محافظة القدس 
ان  ال��ى  الشواكل  من  املايني  وامل��ق��درة مبئات 
ال��ش��رك��ة مت��ر ح��ال��ي��ا ب��أزم��ة م��ال��ي��ة حقيقية 
وخانقة مما يهدد مصيرها ويضعها امام عتبة 
التوقف واالنهيار - ال قدر الله - وذلك بسبب 
عدم التزام املواطنني املستهلكني لتيارها بدفع 
فواتيرهم في موعدها هذا من ناحية وبسبب 
السرقة واالعتداء على اماكها من ناحية اخرى 
في غياب قوانني رادعة للقضاء واحلد من هذه 

االسباب القاهرة.
وفي زيارة سريعة قمنا بها ملكاتب الشركة 
من اجل االطاع على حقيقة هذا االمر املقلق 
الشركة  وج��ود  اهمية  ال��ى  بالنظر  واخلطير 
ركائز  اه��م  اح��د  تعتبر  وال��ت��ي  واستمراريتها 
وجه  على  والفلسطيني  املقدسي  االقتصاد 
العموم الى جانب قيمتها املعنوية في كل وقت 
وفي هذا الوقت بالذات الذي تعيشه املدينة 
وطنية  شركة  انها  اعتبارها  على  امل��ق��دس��ة. 

استثمارية بكل مقاييسها.
حتدث الينا قطبا الشركة يوسف الدجاني 
املدير  العمري  وهشام  االدارة،  مجلس  رئيس 

العام التنفيذي.
وقال الدجاني والعمري: ان ما يقض مضجعهما 
هو غياب القوانني احلازمة وخصوصا في مناطق 
السلطة الوطنية، معربني عن تفهمهما لوضعية 
القانون الساري غير املجدي في مثل هذه الظروف 
ال��وق��ت ذات���ه على  ال��ت��ي نعيشها، م��ؤك��دي��ن ف��ي 
وجوب ان تقوم احلكومة الفلسطينية بواجبها 

اجتاه ذلك.
واضافا: لقد اجرينا وما زلنا مشاورات حثيثة 
مع احلكومة ممثلة برئيسها رئيس الوزراء سام 
الطاقة،  سلطة  رئيس  كتانة  عمر  ود.  فياض 
ضرورة  م��ب��ررات  تتضمن  دراس����ة  لهما  ورف��ع��ن��ا 
تعديل القانون ليصبح فاعا، بيد ان االمر لم 
يحسم بعد وننتظر اجل��واب في كل حلظة، من 
واعادة  الشركة  مستقبل  على  االطمئنان  اجل 

دميومتها.
وتطوره  ال���دول  اقتصاد  بالقول:  واسترسا 
مرهون بتوفر التيار الكهربائي وعلى هذا االساس 
ب��ن��اء خطوط  ال��ش��رك��ة ف��ي ك��ل ع��ام على  تعمل 
قوة  تضيف  حتى  الرئيسية  حملطاتها  جديدة 
لتيارها من اجل دعم االقتصاد الوطني وزيادة 
االس��ت��ث��م��ار ف��ي��ه ل��ذل��ك ه��ي ب��ح��اج��ة م��اس��ة الى 
حمايتها من سرقة تيارها واالعتداء على اماكها 
الواقع  ارض  على  املجدية  خططها  تنفذ  حتى 

ملصلحة الوطن وابنائه.
واشار العمري في سياق احلديث الى خريطة 
اعدادها مسبقا  مثبتة على ج��دران مكتبه مت 
من اجل االستعداد للمستقبل في اضافة طاقة 
 80 - ب��� 70  وت��ق��در  ال��ى خطوط ضخمة  حتتاج 
لدعم  الله  رام  منطقة  ال��ى  اليصالها  ميغاواط 
العمل  مت  وقد  اصنافها  بكافة  املشاريع  وزي��ادة 
حتى  قياسي  ب��زم��ن  التطويرية  اخل��ط��ة  ب��ه��ذه 

العام 201٥.

تأخر دفع الفواتير وسرقة التيار واالعتداء على املعدات 
يضع شركة كهرباء محافظة القدس في موقف حرج..!! 

اعتداءات وسرقات حتدث على اماكها بقيمة 
على  للحصول  ايضا  سنويا  شيكل  مليون   ٥0

مادة النحاس وبيعها بثمن بخس.
القطرية  ال��ش��رك��ة  ف���ات���ورة  دف���ع  ع���دم   *
االسرائيلية املزودة للتيار في موعدها بداية 
يحمل  شيكل  م��ل��ي��ون   60 وقيمتها  ش��ه��ر  ك��ل 
الشركة اعباء مديونة اضافية مبعدل ٥.%11 
قروض  على  احل��ص��ول  بعد  املبلغ  ال��ى  تضاف 

بنكية.
* العجز في امليزانية وصل حتى كتابة هذا 
اليها  يضاف  شيكل  مليون   230 الى  التقرير 

فوائد البنوك املقدرة ب�120 مليون شيكل.
اجراءات قسرية رادعة 

لتحصيل الديون مبا يتفق
مع القانون

واعرب الدجاني والعمري عن امتعاضهما من 
جبرية اللجوء الى استصدار قوانني منع العبور 
او السفر على املعابر وفق االج��راءات السارية 
لدى القضاءين الفلسطيني واالسرائيلي ضد 

توقيع  ال��ى  باالضافة  السارقني  او  املديونني 
الفلسطينية  النقد  سلطة  م��ع  م��ذك��رة  ص��ك 
بنكية  ق���روض  على  حصولهم  دون  ل��ل��ح��ؤول 
وسيتم تنفيذ هذه االجراءات خال االسابيع 

القليلة القادمة.
مناشدة من اجل 

السامة العامة
املواطنني  وال��ع��م��ري  ال��دج��ان��ي  ون��اش��د 
والسارقني  املعتدين  خصوصا  املستهلكني 
ب��االب��ت��ع��اد ع��ن م��ث��ل ه���ذه االف���ع���ال التي 
امام  وتضعهم  اخاقياتهم  متس  ان  قبل 
املساءلة القانونية تعرض ابناءهم وابناء 
احملافظة  وض���رورة  اخلطر  ال��ى  مجتمعهم 
على السامة العامة للممتلكات واالفراد، 
وناشدا املتأخرين على االلتزام بالدفع وفق 
آليات تتناسب مع اوضاعهم وامكانياتهم 
الوطني  املنجز  ه��ذا  نفقد  ان  قبل  وذل��ك 
ونلوم   - الله  ق��در  ال   - والعملي  واالنساني 

انفسنا يوم ال ينفع لوم او ندم.

التي تواجهها الشركة في  وعن الصعوبات 
ونقل  واضافة خطوط جديدة  بناء محطات 

التيار الى مناطق بعيدة.
ال��دج��ان��ي وال���ع���م���ري: "ن��ح��ن نسابق  ق���ال 
الزمن ونخطط للسنوات القادمة وفق دراسات 
تقنية عالية املعنى والقيمة من اجل ايصال 
التيار الى كل مناطق نفوذنا بنفس الوتيرة، 
علما اننا نحتاج الى تراخيص مكلفة وقرارات 
ت��ع��ج��ي��زي��ة م���ن ال��س��ل��ط��ات امل��خ��ت��ص��ة حتتاج 
االنتظار لسنتني على اقل تعديل حتى نبدأ 
بالتنفيذ ومع ذلك فنحن ماضون في  التقدم 
برباطة  العصر  ومواكبة تكنولوجيا  والتطور 
جأش وروية قل نظيرها في مؤسسات الوطن 

رغم االزمة املالية.
ارقام واحصاءات

عن الديون والسرقات
وق����رأ ال��دج��ان��ي وال��ع��م��ري ن���ص ورق����ة مت 
اع���داده���ا ع��ن ال���دي���ون ال��ن��اجت��ة ع��ن تأخير 
الشركة  منهما  تعاني  التي  والسرقات  الدفع 

وجاء فيها:
* 120 مليون شيكل سنويا خسارة الشركة 
جراء سرقة ما قيمته 20% من التيار اضافة الى 

تقرير: سمير عزت غيث

اعادة انتخاب الهيئة 
االدارية جلمعية      
إسكان شركة الكهرباء-

محافظة القدس
جلمعية  العامة  الهيئة  ال��ق��دس-ع��ق��دت 
القدس  ال��ك��ه��رب��اء-م��ح��اف��ظ��ة  إس���ك���ان ش��رك��ة 
اخلميس  ي��وم  ظهر  العام  السنوي  اجتماعها 
أبو  امي��ان  بحضور  بأريحا،  مقرها  في  املاضي 
وخولة طه  العمل،  دائ��رة  نائبة مدير  فرحة 

رئيسة قسم التعاون في مديرية التعاون.
وبعد اكتمال النصاب القانوني ألقى أمني 
سر اجلمعية محمود أبو غزالة التقرير اإلداري 
تا  ثم  التقرير،  نقاش حول مضامني  وجرى 
التقرير  الصندوق  أمني  الوادي  عبد احلافظ 
امل���ال���ي، وب��ع��د ع���دة اس��ت��ف��س��ارات م��ن أعضاء 
على  اإلداري��ة  الهيئة  حصلت  العامة  اللجنة 
الترشيح النتخابات  ب��راءة ذمة ثم فتح باب 

اللجنة االدارية للعامني القادمني.
على  العامة  اللجنة  اع��ض��اء  اص���رار  وأم���ام 
تزكية  مت  احلالية،  اإلداري��ة  الهيئة  استمرار 
اداري���ة  اس��م��اؤه��م كهيئة  ال��ت��ال��ي��ة  االع���ض���اء 
جديدة مع توزيع املناصب عليهم وهم : خليل 
حامد رئيسًا للجمعية، محمود أبو غزالة امينًا 
للسر، عبد احلافظ وادي امينًا للصندوق،  فتح 
ال��ل��ه غ��ن��ام ، ال��دك��ت��ور ول��ي��د االش��ه��ب وحسني 
االس��ط��ى وص��ال��ح س��وي��دي اع���ض���اء.  ك��م��ا مت 
أب��و ش��ام وف���ؤاد عبد العزيز  ان��ت��خ��اب رب��ح��ي 
واسماعيل عيد أعضاء رقابة داخلية. وشكر 
رئيس اجلمعية احلضور على ثقتهم الستمرار 
الهيئة االدارية، مؤكدا إلتزام االخيرة باملضي 

قدماً في تسيير عمل اجلمعية وتقدمها.

 بيان ملركز »شمس« مبناسبة
اليوم الدولي ملكافحة الفقر

جنني � علي سمودي � طالب مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس"  بضرورة مائمة 
سوق العمل، والسماح للنساء بالعمل ، وضرورة وجود استراتيجيات عامة، والتزام أكيد من السلطة 
تتولى  التي  املختلفة  ال��وزارات  بني  الفعال  التنسيق  ض��رورة  وعلى  الفقر،  معاجلة ظاهرة  جتاه 
معاجلة الفقر. وتوفير احلماية االجتماعية للمواطنني للتخفيف من معاناتهم ، و إيجاد فرص 
عمل لدعم األسر الفقيرة ،ال سيما لألسر التي ترأسها نساء كأولوية ، ولتمكني املؤسسات العامة 
لتقوم بدورها في تقدمي اخلدمات و الرعاية االجتماعية ، ودعم تنمية القطاع اخلاص ،ووضع 
سياسات هادفة للحد من الفقر واحلد من البطالة وخاصة في القرى املهمشة، وأتاحت الفرصة 
للمواطنني أن يشاركوا في مراقبة سياسات التنمية ومراجعة ميزانياتها.كلها سياسات تؤدي في 

نهاية املطاف إلى حماية الفقراء،وتعزز من أركان احلكم الصالح. 
جاء ذلك خال بيان صحفي أصدره املركز  ملناسبة اليوم الدولي ملكافحة الفقر املعتمدة من 
طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة والذي يصادف السابع عشر من تشرين األول من كل عام  .

واشاد املركز" باجلهود التي تبذلها األمم املتحدة للقضاء على الفقر في إطار ما سمته مشروع 
بعض،  بعضها على  ترتب  التي  العوامل  من  منظومة  واق��ع خلقته  الفقر  أن  على  واك��د  األلفية 
مثل الفساد وغياب اإلصاحات السياسية .مؤكدا على  أن  استمرار احتال إسرائيل لألراضي 
الفلسطينية وتبعية االقتصاد الفلسطيني لاقتصاد اإلسرائيلي. يقف على رأس األسباب التي 

تؤدي للفقر في فلسطني.
وفي نهاية بيانه رحب مركز "شمس" بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية ، وبجهود املؤسسات 
األهلية والعربية واإلسامية في مكافحتها آلفة الفقر، وعلى الرغم من اإليجابيات التي تقدمها 
املؤسسات الرسمية وغير الرسمية في إمداد الفقراء واملعوزين باملعونة، فإنه من الضروري وضع 
خطط إستراتيجية تهدف على املدى البعيد إلى إيجاد فرص العمل لهؤالء الفقراء من خال خطة 
إستراتيجية تنموية ، وبالتالي فإن ذلك ما ميثل أحد أهم وأخطر املسؤوليات امللقاة على عاتق 

السلطة الوطنية الفلسطينية.

ورشة عمل حول التفكير
 االبداعي في طولكرم 

طولكرم – شديد للصحافة - عقدت جمعية شباب فلسطني من اجل التنمية في طولكرم ، 
بالتعاون مع املركز الفلسطيني لقضايا السام وبدعم من مؤسسة ) cordaid ( اللقاء الرابع من 
مشروع املشاركة الشبابية السياسية حيث كان عنوان التدريب " التفكير االبداعي واالتصال 

والتواصل "حضره 20 مشاركا ومشاركة.
وواشار مدير اجلمعية، معتصم طاحون، الى   اهمية تناول مثل هذه املشاريع للحد من عزوف 
اراءهم  اب��داء  واهمية   ، عليهم  الواقع  ال��دور  وتوضيح  السياسية  املشاركة  الشباب جتاه  وتخوف 

ومشاركتهم في اتخاذ القرار السياسي .

الدفاع املدني:

إصابة 55 مواطنا بسبب  200 حادث 
خالل األسبوع املاضي 

رام الله – احمد سليم -تعاملت طواقم الدفاع املدني مع 166 حادث حريق و24 حادث إنقاذ خال 
األسبوع املاضي ؛ وكان عدد اإلصابات )٥٥( إصابة .

وذكر تقرير إلدارة العاقات العامة واإلنسانية في الدفاع املدني ،امس، أن حوادث احلريق كانت 
وتطال  التي متتد  اليومية  األعشاب  ومركبات وعشرات حرائق  ومخازن ومحات جتارية  منازل  في 
مئات األشجار نتيجة لإلهمال وعبث األطفال والتماس الكهربائي واحلرق العمد وإعتداء املستوطنني 
واجليش االسرائيلي ، مشيرا الى ان معظم حوادث اإلنقاذ كانت نتيجة حوادث سير واعطال في مصاعد 
كهربائية . على صعيد آخر ذكر التقرير أن إدارة الوقاية والسامة العامة أصدرت 1٥3 تصريحا بعد 
الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف مختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسامة العامة بعد إجناز 
730 جولة ميدانية على تلك املنشآت واحلرف والتجمع واملؤسسات؛ ومت أيضًا الكشف ومنح تصريح 
عمل ل� 76 مصعدا كهربائيا في محافظات الوطن. واشار التقرير إلى إمتام عقد 1٥ دورة تدريبية في 
علوم الدفاع املدني والسامة املنزلية شملت موظفي بنوك ومجموعة ربات بيوت وموظفي مؤسسات 
حكومية وقطاع خاص ومجموعة متطوعني ، وتنفيذ متارين إخاء في مدارس ، والتدريب على السلوك 

والتصرف السليم خال احلوادث والتأهب واإلستعداد لها ، استفاد منها 1611 متدربا.

حيفا - وف��ا-  أكد املضربون عن الطعام في 
مدينة حيفا داخل اخلط االخضر، تضامنا مع 
االستمرار  نّيتهم  االحتال،  سجون  في  احلركة 
ف��ي اإلض�����راب ح��ت��ى ان��ت��ص��ار احل��رك��ة األسيرة 

وحتقيق مطالبها.
وأع��ل��ن امل��ض��رب��ون ع��ن ال��ط��ع��ام، م��س��اء أمس 
االول، انضمام الطالبة والناشطة ملى شحادة إلى 
اإلضراب بعد أن انضّم إليهم قبل يومني ثاثة 
مضربني هم: جبر بصل، وهدف عمري، وغّسان 

مطر، ليصل عدد املضربني إلى عشرة.
حيفا  في  للحرية'  'جائعون  إض��راب  ودخ��ل 
اليوم يومه الثامن على التوالي، ويعمل املضربون 
األيام األخيرة على تعزيز اعتصامهم عبر  في 
امل����دارس وإص����دار ملصقات،  ل��ط��اب  ف��ع��ال��ي��ات 
وكتّيب تعليمات للمضربني عن الطعام، إضافًة 

حيفا: »جائعون للحرية« يؤكدون 
استمرارهم في اإلضراب عن الطعام

إلى نشاطات فنية احتجاجية وتظاهرات يومية. 
و'جائعون للحرية' هي حركة احتجاجية شبابية 
الداخل  ف��ي  السياسية  الفئات  ك��ل  م��ن  مكونة 
إلعان االعتصام واإلضراب املفتوح عن الطعام 
منذ يوم السبت املاضي، في حيفا. وأتت املبادرة 
الفلسطينيني عن  األس��رى  إض��راب  ًمع  تضامنا 

الطعام، املعروف باسم 'معركة األمعاء اخلاوية'.
 وتهدف املبادرة لدعم كامل مطالب احلركة 
األسيرة، على رأسها احلرية الكاملة، وكذلك لرفع 
الوعي وجتنيد الدعم اجلماهيري لنضال األسرى 
النطاق  ص��ادق��ة  أرض��ي��ة  وتشكيل  ومعاناتهم، 

االحتجاج الشعبي ضد االحتال وسجونه.
حديث  حيفا،  في  ن��ت'  'قديتا  موقع  ونشر 
عبر الهاتف للمناضلة ليلى خالد إلى املضربني 
عن الطعام في اعتصام 'جائعون للحرية'، ليلة 
اليومية  الفعاليات  إطار  في  وذلك  االول،  أمس 

التي تنظم في اخليمة.
وأكدت خالد في كلمتها للمضربني واملشاركني 
في االعتصام على أّن 'هذا االعتصام واإلضراب 
كبيرة؛  دالل��ة  له  بالذات  حيفا  في  الطعام  عن 
اجلغرافيا  قّسمتنا  مهما  وأن��ه  واح��د،  شعبنا  أّن 
ل���ن ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن ف���ي ي���وم م���ن األي�����ام على 

تقسيمنا...'
الفلسطينيني  أوض���اع  إل��ى  خالد  وتطرقت 
في الداخل كذاكرة هبة تشرين االول وشهدائها، 
للقوانني  املضربني  الشباب  بتحدي  أش��ادت  كما 
العنصرية التي يسنها 'كيان األبارتهايد'، بحسب 
اإلسرائيلي مثااًل  النكبة'  'قانون  خالد، معطية 
العربية  الثورات  كلمتها  في  وذكرت  ذلك.  على 
معنى  لفلسطني،  آخر  معنى  'تعطي  باعتبارها 
أن ُتستعاد فلسطني إلى عروبتها، وُتعاد العروبة 

إلى فلسطني.'
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