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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي كفر عقب
يعلن مجلس قروي كفر عقب وبتمويل ذاتي من صندوق المجلس عن طرح عطاء شراء وتوريد 

سيارة حركة بك اب للمجلس وذلك وفقا للمواصفات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالعطاء, 

فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:

1 - يجب على الشركة تقديم كفالة تامين ابتدائي بقيمة 5 % من قيمة العطاء وذلك بكفالة 

بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90يوم او شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية 

او المبالغ النقدية.

2 - االسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.

3 - لجنة فتح العطاء غير ملزمة باقل االسعار وبدون ابداء السبب.

4 - يجب ان تكون االسعار بالشيكل االسرائيلي.

5 - كل شركة ترغب في التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول على نسخة من العطاء من مقر 

المجلس مقابل مبلغ غير مسترد وقدره اربعمائة شيكل.

6 - اخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11:00 ظهرا من يوم االحد الموافق 2012/8/5 في مقر 

المجلس مع العلم انه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد .

7 - فتح المظاريف يوم االحد الموافق 5 /2012/8الساعة 11:00في مقر المجلس.

8 - رسوم االعالن في الصحف على من يرسوا عليه العطاء.

9 - لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المجلس وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة 

الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا او االتصال على االرقام التالية:

مجلس قروي كفر عقب :02-2346552

سعد الخياط )مهندس المجلس( على الرقم 0599-764101 

اسامة ابو رميلة : رئيس مجلس قروي كفر عقب

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي زبوبا 

اعالن طرح عطاء للمرة الثانية
يعلن مجلس قروي زبوبا  وبالتعاون واشراف وزارة الحكم المحلي بتمويل من مجلس قروي زبوبا، 
عن طرح عطاء إنشاء قاعة الشهيد خليل الوزير )أبو جهاد( وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات 
وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا 

العطاء مراعاة الشروط التالية: 
التصنيف  لجنة  لدى  ومصنفًا«  المقاولين  إتحاد  »لدى  مسجاًل  يكون  أن  المقاول  على  يجب   .1

الوطنية في مجال األبنية  بحيث ال يقل عن درجة تصنيف رابعة  .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.

بنكية  بكفالة  وذلك  شيقل   9000 بقيمة  ابتدائي  تأمين  كفالة  تقديم  المقاول  على  يجب   .3
سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو 

المبالغ النقدية.
4. األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.

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

العطاء من مقر  العطاء يستطيع الحصول على نسخة من  التقدم لهذا  7. كل مقاول يرغب في 
المجلس ابتداء من يوم السبت الموافق 2012/7/28   مقابل مبلغ 250 شيقل غير مسترد.

8. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  11:00  صباحًا من يوم الثالثاء الموافق 2012/8/7 في 
مقرالمجلس مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

والتجمع  11:00 صباحا  الساعه    2012/8/2 الخميس  يوم  الموقع  وزيارة  التمهيدي  االجتماع   .9
في مجلس قروي زبوبا.    

10.فتح المظاريف وبحضور المقاولين أو ممثليهم يوم الثالثاء الموافق 2012/8/7  الساعة 11:00 
صباحا في مقر المجلس.                .

11.رسوم جميع اإلعالنات في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
جوال  أو   042440804 رقم  تلفاكس  المجلس  مراجعة  يرجى  المعلومات  من  لمزيد   .12

0599969750 وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

االحتالل يعتقل 16 مواطنًا
 من عدة محافظات بالضفة

رام الل���ه – "األي����ام": اعتقلت ق���وات االحتالل، فجر 
أمس، 16 مواطنًا من رام الله ونابلس وقلقيلية والخليل 

وبيت لحم، بينهم 5 فتيان وطفل. 
وذك���ر بي���ان إلدارة العالق���ات العام���ة واإلعالم في 
الش���رطة أن ق���وات االحتالل دهم���ت 5 محافظات في 
الضفة، واعتقلت كاًل من: مجد فهمي عباس )15 عامًا(، 
وإياد خميس عباس )16 عامًا(، وجاد سلمان عبد الرؤوف 
)18 عامًا(، ويامن هاني محمود )18 عامًا(، وأسعد محمد 
أسعد )18 عامًا(، وصالح ياسين )12 عامًا( من بلدة كفر 

عين، شمال رام الله. 
وأوض���ح بيان الش���رطة: أن قوات االحت���الل اعتقلت 

المواطنين ش���ادي هاني حنون وشادي إبراهيم حنون 
وش���قيقيه هاني إبراهي���م حنون، ومحم���د إبراهيم 
حنون من منطق���ة راس العين بمحافظة نابلس، مبينًا 
أنها دهمت بلدة عس���لة بمحافظة قلقيلية واعتقلت 
المواطني���ن إبراهيم جمال راضي )20 عامًا( وش���قيقه 

نور جمال )16 عامًا(.
وأش���ار البيان إلى أن ق���وات االحتالل اعتقلت، أمس، 
الفت���ى إبراهي���م رجب إعبي���دو )16 عام���ًا( من مدينة 
الخليل، وأنها اعتقلت المواطن محمد محمود أبو صوي 
)44 عام���ًا( وأبناءه محمود )24 عام���ًا( ونضال )22 عامًا( 

وإياد )15 عامًا(، من قرية سكاريا بمحافظة بيت لحم.

طوبــاس: احتفــال لتكريـم 
طلبة الثانوية العامة المتفوقين

طوب���اس � "األي����ام": نظ���م في 
مق���ر محافظة طوب���اس واألغوار 
الش���مالية، مس���اء أول من أمس، 
احتف���ال لتكريم طلب���ة الثانوية 
بحض���ور  المتفوقي���ن،  العام���ة 
المحافظ مروان طوباس���ي، ومدير 
مركز رزان لع���الج العقم الدكتور 
سالم أبو خيزران، منظم االحتفال، 
النش���اطات  قس���م  ورئي���س 
ف���ي مديري���ة تربي���ة طوب���اس 
امج���د خضي���ري، وممثلي���ن عن 
والوطنية  الرس���مية  المؤسسات 

والطلبة المتفوقين وذويهم.
وأش���اد طوباس���ي، ف���ي كلم���ة 
الطلبة  بجه���ود  االحتف���ال،  خالل 
المتفوقي���ن وذويهم في س���بيل 
تحقيق النج���اح الذي يصبون إليه 
من اجل نيلهم أعلى درجات العلم 
والتميز، وبجهود المدرسين وأسرة 
مديري���ة التربي���ة والتعلي���م في 
المحافظ���ة لمتابعتهم المس���يرة 
التعليمية م���ن اجل الحصول على 

نتائج متميزة.
وثمن المحافظ دع���م مركز رزان 
ومدي���ره ابو خي���زران ال���ذي ترك 

بصمة واضحة على نموذج يحتذى 
ويقتدى به وقدم الكثير منها بناء 
مدرسة تحمل اسم المرحوم والده 
ابو خي���زران، وبناء مركز  مصطفى 
ثقاف���ي والعديد من المش���اركات 

الخيرية في محافظة طوباس.
وأك���د أن محافظة طوباس لديها 
الكثير من المتفوقين والمتعلمين 
الجمي���ع  عل���ى  وأن  والخريجي���ن، 
دعمهم ليكونوا بناة المس���تقبل، 
ولتحقي���ق أفضل درج���ات التميز 
والتعلي���م والحص���ول عل���ى أعلى 
مرتب���ات الش���هادات العليا التي 
يتطلع���ون إليه���ا من أج���ل رفعة 
الوط���ن، ودع���ا إلى دع���م الطالب 
واأليت���ام والفق���راء والمحتاجين، 
وإقامة المش���اريع واالستمرار في 
دعم مش���اريع تعليمي���ة وثقافية 

وصحية في المحافظة.
من جهته، هنأ ابو خيزران أوائل 
طلب���ة الثانوية العام���ة وذويهم، 
وق���ال: "نحن مس���تمرون في دعم 
الط���الب المتفوقين ف���ي كل عام، 
وننتظر ه���ذا اليوم بف���ارغ الصبر 
لنحتف���ل بأبنائنا وبناتن���ا بنتائج 

ضمن حملة "بذور الخير" بقيمة 14 مليون درهم

"الخيرية اإلماراتية" تشرع بتوزيع آالف السالل
الغذائية على المحتاجين في جميع المحافظات 

البصمة اإلماراتية الكبيرة في الواقع 
الفلسطيني.

أما رئي���س لجن���ة زكاة بيت لحم، 
الدكتور محمد عيسى رزق، فقال، إن 
الواقع الفلسطيني ال يزال يئن تحت 
الفقر والبطالة، وأن حجم االحتياجات 

أكبر مما هو متوفر.
بدوره، قال المواطن جواد هوارين، 
م���ن بلدة دوما ف���ي محافظة نابلس، 
إن الس���لة الغذائية التي تلقاها في 
شهر رمضان، س���اعدته في التغلب 
على التكالي���ف الباهظة التي ترهق 
موازنته، بسبب األوضاع االقتصادية 
الس���يئة الت���ي تس���ود، واالرتف���اع 

الفاحش ألسعار السلع في األسواق.
م���ن جهته���ا، ش���كرت المواطنة 
محافظ���ة  م���ن  ع���واودة،  جم���االت 
الخلي���ل، فاعلي الخير ف���ي االمارات، 
والذي���ن وصفتهم بأنه���م أصحاب 
األي���ادي البيضاء، والتي يعرفها كل 

فلسطيني.

أما محمد س���عيد، وه���و عامل في 
ش���ركة فقال، إن مش���روع الس���الل 
الغذائية، وف���ر له فرصة عمل حصل 
منها على أج���ر جزيل نتاج عمله في 

تعبئة الطرود الغذائية.
"الزلم���وط"  ش���ركة  أم���ا صاح���ب 
التجارية في مدين���ة نابلس، إحدى 
السالل  لمشروع  الموردة  الش���ركات 
فرأى  الزلم���وط،  جم���ال  الغذائي���ة، 
أن المش���روع بش���روطه ومعايي���ره، 
يسهم بش���كل كبير في دفع الحالة 
االقتصادي���ة المتردي���ة وتس���ويق 

المنتج الفلسطيني.
التضامن  وأش���اد رئيس جمعي���ة 
الدكتور  نابلس،  الخيرية في مدينة 
األعمال  بجه���ود هيئة  عالء مقبول، 
الفقراء  الخيرية، في خدمة ش���رائح 
في الشهر المبارك، وقال إن الفجوة 
االقتصادي���ة تتضخم على حس���اب 
الفقراء، فالغني يزداد غنى والفقير 

يزداد فقرًا.

جانب من توزيع المساعدات الغذائية.

تونس: لقاء يبحث مشاركة 
فلسطين في مهرجان 

قرطاج السينمائي
تون����س - "وف�ا": بحث س����فير 
فلس����طين لدى تونس س����لمان 
الثقافة  وزي����ر  م����ع  الهرف����ي، 
المبروك،  اله����ادي  التونس����ي 
أمس، تعزيز العالقات الثنائية 
في المجاالت الثقافية، وس����بل 
تطويره����ا ف����ي ض����وء الحركة 
تش����هدها  الت����ي  الثقافي����ة 

تونس.
عقب  الهرف���ي،  الس���فير  وقال 
اللق���اء: إن���ه بح���ث م���ع الوزي���ر 
الثقافية  االستعدادات  التونسي 
الس���ينمائي،  قرطاج  لمهرج���ان 
الفلسطينية  المش���اركة  وس���بل 
االس���تعدادات  وكذل���ك  في���ه، 
ف���ي  للمس���اهمة  الفلس���طينية 
الدولي بتونس،  الكت���اب  معرض 
المش���اركة  تطوي���ر  وس���بل 

الفلسطينية.
وبّي���ن أن���ه اتف���ق م���ع الوزير 
االس���تعداد  عل���ى  التونس���ي 
لالحتفال لمناس���بة مرور 30 عامًا 
عل���ى الوج���ود الفلس���طيني في 
تونس هذا العام، حيث س���يقام 
مهرجان كبير تك���ّرم خالله ثورة 
العرب���ي بتونس عددًا من  الربيع 
الشعراء الفلسطينيين كبادرة من 
هذه الثورة للش���عب الفلسطيني 

وقضيته العادلة.
وأطلع الهرف���ي، الوزير المبروك 
والمستجدات  التطورات  آخر  على 
المتعلقة بالس���احة الفلسطينية 
ف���ي ضوء جم���ود عملية الس���الم 
ج���راء  األوس���ط،  الش���رق  ف���ي 
التعن���ت اإلس���رائيلي ومواصلته 
سياس���ة االس���تيطان والتع���دي 
اإلس���المية  المقدس���ات  عل���ى 
والمسيحية، كما استعرض جهود 
عباس،  محمود  والرئيس  القيادة، 
من أج���ل إتمام مل���ف المصالحة 

الوطنية.
من جهته، أك���د الوزير المبروك 
 
ً
وحكومة رئيس���ًا  تون���س  وقوف 

الش���عب  جان���ب  إل���ى  وش���عبًا 
الفلسطيني وقضيته العادلة في 
العربية  والمحافل  المج���االت  كل 

والدولية.

شرطي فلسطيني يتفقد الدمار الذي لحق بمنزل المواطن عمر الخاروف بنابلس، امس.                )إ.ب.ا(

الثانوية العامة، ويكتمل المشوار 
بدخوله���م الجامع���ات وتحقي���ق 
أمنياته���م، ف���ي س���بيل خدم���ة 
وليكون���وا  ووطنه���م،  ش���عبهم 
ه���م الذراع األس���اس ف���ي خدمة 
األجي���ال المتعاقب���ة ولدعم جيل 
المس���تقبل"، أعلن دع���م صندوق 
الطال���ب التعليمي ب� 25 ألف دوالر 
س���يجري صرفها من خ���الل لجنة 

زكاة طوباس المركزية.
بدورهم، ش���كر الطلب���ة محافظ 
طوب���اس لرعايته حف���ل التكريم، 
وأب���و خي���زران لما قدم���ه من دعم 
مالي���ة  وجوائ���ز  ومن���ح  للطال���ب 
ولصندوق ال���زكاة التعليمي لدعم 
أبناء المحافظة في تسديد أقساط 

الجامعات.
وفي ختام االحتفال وزع طوباسي 
وأبو خيزران جوائز مالية وشهادات 
تقدير مقدمة من مركز رزان لعالج 
العقم وأطفال األنابيب على الطلبة 
مالية على  المتفوقي���ن، وجوائ���ز 

عدد من المعاقين.

الدعـوة إلى االلتزام باالتفاقيات الدولية لحقوق
اإلنســان وتحقـيـق العـدالــة والمسـاواة للجميـع

مراحل التطور الطويلة إلى اإللم���ام بجذوره التاريخية وأبعاده 
االجتماعي���ة ليحدد موقعه في الكون، ف���ان تصوراته كانت وال 
تزال تختلف باختالف المنطلق النظري الذي يتبناه فكريًا حول 

أصل وجوده وغايته في الحياة ومصيره.
ولفت إل���ى أن مصادر حقوق اإلنس���ان قبل ظه���ور التنظيم 
الدولي تتمثل في القانون الطبيعي وفي الش���رائع السماوية، 
وأن للش���رائع الس���ماوية دورًا كبيرًا في تثبي���ت مبادئ حقوق 
اإلنسان وحمايتها، نظرًا لما لها من أهمية في تنظيم العالقات 
اإلنس���انية بين األفراد، المتس���اوين جميعًا أمام عدالة السماء 
وعدالة األرض، فال يجوز أن يحرم اإلنس���ان من حق الحياة أو أن 
ينتهك، الن كل انتهاك أو تأليم أو تعذيب أو إفناء للجسم يعد 
حرمانًا من الحياة أو إنقاصًا من قداستها، ولما كان اآلدميون من 
أٍب واحد وخلقوا للمصير نفس���ه، فهم متس���اوون، ومن ثم فان 
خضوعهم للخالق نفسه يعد الضمان األقوى للمساواة بينهم.

وذكر أن الويالت التي شهدتها اإلنسانية في الحرب العالمية 
األول���ى والثانية ومآس���يها المتمثلة بإبادة الجنس البش���ري 
واإلعدام الجماعي لألسرى والمدنيين، واالنتهاك المستمر في 
الدول لحقوق اإلنس���ان وحرياته، جعلت مس���ألة حماية حقوق 
اإلنس���ان الهدف الس���امي للجماعة الدولي���ة المنظمة، وقال: 
تحقيقًا لهذا الغرض وألجل إش���اعة الس���لم واألم���ن الدوليين 
أنش���ئت األمم المتحدة، فان إدراج حقوق اإلنس���ان في ميثاق 
األم���م المتحدة، أدى إل���ى مجموعة من األبع���اد القانونية كان 
أوله���ا، تقنين حقوق اإلنس���ان بصيغة )صك���وك دولية(، ذات 
أوجه متعددة، إذ نشأ ما أطلق عليه اسم الشرعة الدولية لحقوق 
اإلنسان تعد الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان، األصل الدستوري 
للحق���وق والحريات العامة، لذل���ك فان الوثائ���ق الالحقة، إنما 
تفصل وتوضح وتضع الضوابط الخاصة بالممارسة، لما ورد في 

الوثائق أو الشرعة الدولية من حقوق.
وأضاف أن التط���ورات الالحقة تتناول إل���ى حد كبير كيفية 
تطبيق ه���ذه الحقوق من جانب ال���دول، والجهود التي بذلتها 
مؤسس���ات دولية وإقليمي���ة، لكفالة تمتع اإلنس���ان بحقوقه 
وحرياته وإظهار مدى احترام ال���دول لهذه الحقوق والحريات، 
م���ن خالل جهود األمم المتحدة والهيئات التي أنش���أتها تلك 

الوثائق الدولية. 
وبي���ن مقبول أن مرحل���ة التنظيم الحديث لحقوق اإلنس���ان، 
هي مرحلة التأطير الدس���توري لحقوق اإلنسان، حيث أصبحت 
مس���ألة حقوق اإلنسان، إطارًا قانونيًا بعد أن كانت مجرد مبادئ 
فكرية وفلس���فية، وسط معاناة وس���عي حثيث طالهما الظلم 
واالضطهاد، لتأخذ هذه الحق���وق أبعادها الحقيقية، وتتحول 
م���ن مجرد إعالن���ات إل���ى نصوص دس���تورية ملزمة أسس���ت 
بموجبهم���ا مرجعية قانونية كان لها فيما بعد الدور الحاس���م 
بإيجاد االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنس���ان، وهي مجموعة من 
الصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، بدءًا ببعض نصوص 

ميثاق األمم المتحدة التي اعترفت بهذه الحقوق بشكل عام.
وق���ال: ثم ص���در اإلع���الن العالمي لحق���وق اإلنس���ان الذي 
أعطاها الش���كل القانوني الواضح والمباش���ر، وكذلك مجموعة 
االتفاقي���ات الدولية للحق���وق المدنية والسياس���ية والحقوق 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافية، والنص���وص القانونية 
الواردة في االتفاقيات الدولي���ة واإلعالنات والقرارات الصادرة 
ع���ن األمم المتح���دة، التي نظمت ما يع���رف بالفئة الثالثة من 
حقوق اإلنس���ان، وهي المتعلقة بحق تقرير المصير، والحق في 
التنمية، وحق اإلنس���ان في بيئة مناسبة وغيرها، وكان تقنين 
ه���ذه الحقوق يعني أن هناك التزام���ًا قانونيًا يقع على األفراد 

والمجتمعات والدول باحترامها وتقديسها وعدم انتهاكها.

خالل ورشة في جامعة النجاح نظمها "شمس"

نابلس - "األي�ام": أكد المش���اركون في ورشة عمل بجامعة النجاح الوطنية بنابلس، 
أمس، ض���رورة االلت���زام باالتفاقي���ات الدولية لحقوق اإلنس���ان، ومتابع���ة القرارات 
والتوصيات والتقارير الصادرة عن مجلس حقوق اإلنس���ان، التي تش���دد على أهمية 
احترام حقوق اإلنسان، وضرورة تطبيق المعايير القانونية في وقف انتهاكات حقوق 

اإلنسان والجرائم المرتكبة ضده.
ودعوا إلى تحقيق العدالة والمس���اواة وإقرار كل هذه الحقوق للجميع دون تمييز أو 
اس���تثناء، واألخذ بعين االعتبار الخصوصيات الديني���ة واالجتماعية والثقافية، التي 
تشكل موروثًا ورافدًا يسهم في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق اإلنسان، 
ومواءمة التعديالت التشريعية الفلسطينية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان أو تلك التي 
تعيق ممارسة بعض الحقوق والحريات، مع المواثيق واالتفاقات الدولية ذات العالقة. 
ونظم الورش���ة، التي عقدت في كلية الش���ريعة بجامعة النجاح، مركز إعالم حقوق 
اإلنس���ان والديمقراطية "ش���مس"، تحت عنوان "األس���اس الفكري لحقوق اإلنس���ان 
وحرياته األساس���ية"، ضمن أنش���طة مش���روع تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان والحكم 
الصالح لطلبة كليات الش���ريعة في الجامعات المحلية بدعم من مؤسس���ة المستقبل، 

افتتحها هيثم قصول من "شمس" معرفًا بالمركز والمشروع.
وألقى المحاضر في الجامعة الدكتور عالء مقبول محاضرة بين فيها أن مفهوم الحق 
يعبر عن قيمة إنس���انية تشير بصفة عامة إلى مجموعة االحتياجات أو المطالب التي 
يلزم توافرها بالنس���بة لعموم األشخاص، دون أي تمييز بينهم العتبارات الجنس، أو 
الن���وع، أو اللون، أو األصل الوطني، أو ألي اعتب���ار آخر، وقال: انطالقًا من ذلك، فإن هذه 
الحقوق هي نابعة من صميم طبيعة الكائن البش���ري، ولصيقة بكيانه، بل إنها جوهر 
الوجود اإلنس���اني. وأضاف: إذا كانت الحقوق لصيقة بطبيعة اإلنس���ان، وتتجاوب مع 
حاجاته ومتطلبات حياته، فال بد أن تتطور في جزئياتها بحس���ب تطور هذه الحاجات 

والمتطلبات. 
وأشار مقبول إلى أن مجموعة الحقوق والحريات األساسية لإلنسان مرت بسلسلة من 
التط���ورات التاريخية، قبل أن تصبح ذات إطار قانوني ش���امل يعرف بالقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان، وقال: إن نشوء فكرة حقوق اإلنسان حقيقة قديمة ولدت مع اإلنسان 
عبر تطور فلس���في وسياس���ي واجتماعي طوي���ل، فإذا كان اإلنس���ان قد توصل خالل 

جني���ن - محم���د ب���الص: ش���رعت 
هيئ���ة األعمال الخيري���ة اإلماراتية، 
أم���س، بتوزيع أكثر من عش���رة آالف 
س���لة غذائية رمضانية على الفئات 
كافة  ف���ي  المهمش���ة،  المجتمعية 

المحافظات الفلسطينية.
وق���ال مدي���ر مكت���ب الهيئة في 
الضف���ة الغربية، إبراهيم راش���د، إن 
أطق���م الهيئ���ة ب���دأت بتوزيع تلك 
الس���الل الغذائي���ة عل���ى المعوزين 
والفق���راء المس���جلين ل���دى لج���ان 
أموال ال���زكاة المركزية، والجمعيات 
الخيرية، خالل شهر رمضان المبارك.

وأوض���ح راش���د أن الهيئ���ة ووفقا 
اإلمارات  دول���ة  رئيس  لتوجيه���ات 
العربي���ة المتح���دة، الش���يخ خليفة 
ب���ن زاي���د آل نهيان، ب���دأت بتنفيذ 
المهام الموكلة إليها في مس���اندة 
الفلسطينية الضعيفة، من  الشرائح 
خالل توزيع السالل الغذائية، والتي 
تحتوي على االحتياجات األساس���ية 
لألس���رة من بقوليات وزيوت وس���كر 
وش���اي، حيث تحتوي كل س���لة على 
أكثر من عش���رة أصناف، مع الحرص 
على الج���ودة والوزن الصافي، وإفادة 

المنتج الفلسطيني والعربي.
الشرائح  اختيار  آلية  واس���تعرض 
المجتمعية المستهدفة ضمن حملة 
توزيع السالل الغذائية، حيث قال إن 
لهيئة األعم���ال تجربة متراكمة في 
إلى تعاونها  هذا المضمار، إضاف���ة 
الدائم مع فري���ق من وزارة االقتصاد 
الوطن���ي ف���ي الس���لطة الوطني���ة، 
أس���ماء  م���ن  اآلالف  فاس���تدرجت 
المس���تفيدين، وتعاون���ت في ذلك 
مع لجان الزكاة والجمعيات الخيرية، 
ووزارة الش���ؤون االجتماعي���ة، وهي 

تعتمد عل���ى معايي���ر أهمها الفقر 
واإلعاق���ة واألم���راض المزمنة وحجم 

األسرة، في عملية التوزيع.
وأش���ار إل���ى أن هيئ���ة األعم���ال 
أعلن���ت مطل���ع ش���هر  اإلماراتي���ة، 
رمضان، ع���ن حمل���ة أطلقتها تحت 
اس���م "بذور الخي���ر"، بموازنة تصل 
إل���ى 14 مليون درهم، وتش���مل إلى 
جانب توزيع السالل الغذائية، توزيع 
إفط���ارات عل���ى الصائمي���ن، ومواد 
جافة لمراكز اإلي���واء، وإغاثة نقدية 
لألسر الكبيرة، وكسوة عيد لألطفال، 
للطلبة  لأليتام، ومساعدات  وكفاالت 

المحتاجين.
من جهته، رحب مدير عام صندوق 
ال���زكاة في وزارة األوقاف والش���ؤون 
بالبرامج  قاس���م،  جم���ال  الديني���ة، 
المميزة التي تنفذها دولة اإلمارات 
العربي���ة المتح���دة، ومكاتب هيئة 
األعمال الخيرية في فلسطين، والتي 
ق���ال، إنها تؤكد س���نة بعد س���نة، 


