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RE-LAUNCH REQUEST FOR APPLICATIONS FOR 
GRANTS

NO: ICI-RFA-2012- 002
Title: Quarterly Briefings on Investment and 

Economic Research in Palestine 
Due Date: August 23, 2012, 4:00 PM

The USAID-funded Investment Climate Improvement 
Project (ICI) in corporation with the Ministry of National 
Economy, the Ministry of Finance and private sector 
promotes Palestinian economic development through 
policy and fiscal reform. 
Palestinian and international non-governmental 
organizations, private-sector businesses, and private-
sector organizations are invited to submit an application to 
the terms of references within the Request for Application 
(RFA) titled “Quarterly Briefings on Investment and 
Economic Research in Palestine”. 

The objective of this grant is to build stakeholder 
knowledge of the economy and to promote investment 
opportunities in Palestine through the development and 
distribution of quarterly economic briefings.
Under this RFA, using a competitive and transparent 
process, the project anticipates awarding one grant 
to an eligible organization in the West Bank. Eligible 
organizations are encouraged to apply by completing a 
full application form and grant summary budget.
For more info about ICI, RFA, and the grants application 
guidelines, please visit www.wbg-ici.com/grants.  

RE-LAUNCH REQUEST FOR APPLICATIONS FOR 
GRANTS

No: ICI-RFA-2012 -001
Title: Impact Assessment of WTO-Compatible Trade 

Regimes
Due Date: August 23, 2012, 4:00 PM

The USAID-funded Investment Climate Improvement 
Project (ICI) in corporation with the Ministry of National 
Economy, the Ministry of Finance and private sector 
promotes Palestinian economic development through 
policy and fiscal reform. 
Palestinian and international non-governmental 
organizations, private-sector businesses, and private-
sector organizations are invited to submit an application 
to the terms of references within the Request for 
Application (RFA) titled “Impact Assessment of WTO-
Compatible Trade Regimes”. 
The objective of these grants is to improve the 
understanding of the impact of WTO agreements on 
economically important sectors or policy areas within 
Palestine and to build a network of sector experts with 
the ability to positively contribute to the trade negotiation 
process.
Under this RFA, using a competitive and transparent 
process, the project anticipates awarding multiple grants 
to eligible organizations in the West Bank. Eligible 
organizations are encouraged to apply by completing a 
full application form and grant summary budget.
For more info about ICI, RFA, and the grants application 
guidelines, please visit www.wbg-ici.com/grants.  

إعادة طرح الدعوة لتقديم طلبات الحصول على منح
ICI-RFA-2012-002 :رقم الطلب

العنوان: ملخص ربعي حول االستثمار و البحث االقتصادي في فلسطين

تاريخ التسليم: 23  آب 2012، الساعة الرابعة عصرًا

األمريكية  الوكالة  من  الممول  االستثماري  المناخ  تطوير  مشروع  يعمل   

للتنمية الدولية )USAID(  وبالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني ووزارة المالية 

ومؤسسات القطاع الخاص على تعزيز التنمية االقتصادية الفلسطينية من 

خالل اإلصالح السياساتي والمالي.

والدولية،  الفلسطينية  األهلية  المنظمات  من  الراغبين  كافة  ندعو  لذا 

وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات القطاع الخاص بتقديم طلبات للحصول 

حول  ربعي  »ملخص  بعنوان  الدعوة  في  المذكورة  الشروط  منح ضمن  على 

االستثمار و البحث االقتصادي في فلسطين«. 

تهدف هذة المنحة الى بناء معرفة أصحاب المصلحة في االقتصاد وتشجيع 

الملخص  وتوزيع  تطوير  خالل  من  فلسطين  في  االستثمار  فرص  وتعزيز 

الربعي حول االستثمار و البحث االقتصادي.  

منحة  بتقديم  االستثماري  المناخ  تطوير  مشروع  يقوم  أن  المتوقع  من 

واحدة لمؤسسة مؤهلة في الضفة الغربية ضمن طلب الحصول على المنح 

)RFA(، وذلك من خالل عملية تنافسية وشفافة. وعليه نشجع المؤسسات 

التي تتوفر بها الشروط على تقديم طلبات من خالل تعبئة النموذج كاماًل 

وميزانية المنحة المراد الحصول عليها. 

للحصول  و  االستثماري،  المناخ  تطوير  مشروع  حول  المعلومات  من  للمزيد 

على نموذج طلب المنح ودليل المنح، يرجى زيارة موقع

 www.wbg-ici.com/grants 

 إعادة طرح الدعوة لتقديم طلبات الحصول على منح
ICI-RFA-2012-001 :رقم الطلب

العنوان: تقييم أثر موائمة نظام التجارة مع اتفاقات منظمة التجارة 

العالمية

تاريخ التسليم: 23 آب 2012، الساعة الرابعة عصرًا

األمريكية  الوكالة  من  الممول  االستثماري  المناخ  تطوير  مشروع  يعمل   

للتنمية الدولية )USAID(  وبالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني ووزارة المالية 

ومؤسسات القطاع الخاص على تعزيز التنمية االقتصادية الفلسطينية من 

خالل اإلصالح السياساتي والمالي.

والدولية،  الفلسطينية  األهلية  المنظمات  من  الراغبين  كافة  ندعو  لذا 

وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات القطاع الخاص بتقديم طلبات للحصول 

على منح ضمن الشروط المذكورة في الدعوة بعنوان »تقييم أثر موائمة نظام 

التجارة مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية«.  

 تهدف هذة المنحة إلى تحسين فهم أثر اتفاقات منظمة التجارة العالمية 

في  سياساتية  مجاالت  أو  اقتصادية  أهمية  ذات  قطاعات  على   )WTO(

فلسطين، وبناء شبكة من الخبراء في تلك القطاعات قادرين على المساهمة 

بشكل إيجابي في المفاوضات التجارية.

من المتوقع أن يقوم مشروع تطوير المناخ االستثماري بتقديم منح متعددة 

المنح  على  الحصول  طلب  ضمن  الغربية  الضفة  في  مؤهلة  لمؤسسات 

)RFA(، وذلك من خالل عملية تنافسية وشفافة. وعليه نشجع المؤسسات 

التي تتوفر بها الشروط على تقديم طلبات من خالل تعبئة النموذج كاماًل 

وميزانية المنحة المراد الحصول عليها. 

للحصول  و  االستثماري،  المناخ  تطوير  مشروع  حول  المعلومات  من  للمزيد 

على نموذج طلب المنح ودليل المنح، يرجى زيارة موقع

 www.wbg-ici.com/grants 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى

إعالن 
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

6م  بعرض  شارع  مسار  وتعديل  10م  بعرض  شارع  لتنظيم  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن 
واقتطاع فضالت قطع كمساحات ضمن الشوارع وإلغاء شارع التسوية في حوض )15 + 10( ـ 

الجدول وخلة العدس ـ رام الله/ محافظة رام الله والبيرة.
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلسته رقم )2012/8( تاريخ 2012/7/9 بموجب القرار رقم )85( 
وضع المشروع موضع التنفيذ، والمتعلق بالقطع ذوات األرقام )2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 4، 298، 
14، 13( حوض رقم )15( الجدول والقطع ذوات األرقام )50، 51، 52، 53، 54، 55، 462، 463، 

464، 465، 466، 507، 508، 70، 71/4( حوض رقم )10( خلة العدس في رام الله.
والمعلن في مقر الحكم المحلي/ رام الله والبيرة، وبلدية رام الله. ويعتبر مخطط التنظيم نافذًا 
القرار  وينشر  محليتين،  في صحيفتين  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يومًا  عشر  بعد مضي خمسة 
والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26  ،21( للمادتين  استنادًا  وذلك  الفلسطينية،  بالوقائع 

واألبنية رقم )79( سنة 1966.
د. خالد فهد القواسمي
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى

إعالن 
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

إلى  10م وتحويل أجزاء من قطع  إلى  3م  لتوسيع طرق من  بشأن مشروع تعديل تنظيمي 
ساحات ضمن الطرق في حوض )15( الجدول وحوض )19( المدينة ـ رام الله/ محافظة رام 

الله والبيرة
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلسته رقم )2012/7( تاريخ 2012/6/4 بموجب القرار رقم )70( 
وضع المشروع موضع التنفيذ، والمتعلق بالقطع )135، 159، 160، 162، 194، 195، 196، 197، 
198، 199، 200، 212، 213، 214، 317، 392( حوض )15( الجدول والقطع )6، وجزء من 7( من 

حوض )19( المدينة.
التنظيم  مخطط  ويعتبر  الله.  رام  وبلدية  والبيرة،  الله  رام  المحلي/  الحكم  مقر  في  والمعلن   
وينشر  محليتين،  صحيفتين  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يومًا  عشر  خمسة  مضي  بعد  نافذًا 
القرار بالوقائع الفلسطينية، وذلك استنادًا للمادتين )21، 26( من قانون تنظيم المدن والقرى 

واألبنية رقم )79( سنة 1966.
د. خالد فهد القواسمي
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

إعالن طرح عطاء 
تعلن كهرباء الخليل عن طرح العطاء التالي:

.2012/03 رقم العطاء:   

توريد مواد كهربائية . الموضوع :   

)300( شيكل غير مستردة. ثمن نسخة العطاء :  
فعلى المعنيين التوجه إلى مقر كهرباء الخليل - شارع الملك فيصل لشراء وثائق العطاء ابتداء 

من يوم األحد 2012/08/05  خالل ساعات الدوام الرسمي.
تسلم العروض في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثالثاء 2012/08/28 إلى قسم 

العطاءات والتوريدات في كهرباء الخليل وال ينظر في أي عطاء بعد هذا الموعد.
- كهرباء الخليل غير مقيدة بأقل األسعار ولها الحق برفض أي عطاء دون إبداء األسباب.

- على المتقدم لطلب الشراء إرفاق كفالة دخول للعطاء )%5 من قيمة العطاء(.
- إرفاق سيرة ذاتية للشركة.

- أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

للمزيد من االستفسار يرجى االتصال على:

هاتف رقم : 2292820-02 أو فاكس : 2292821-02

خالـــد عسيــلي

رئـــيس بلديــــة الخلـــيل

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الزراعة

دائرة العطاءات والمشتريات

اعادة  عطاء رقم 2012/13
شراء  االولى(  )للمرة   2012/13 رقم  عطاء  طرح  اعادة  عن  العطاءات  لجنة   / الزراعة  وزارة  تعلن 

وتوريد مضخات مياه / المشروع البرازيلي .
العطاء  هذا  في  المشاركة  في  وترغب  رسميًا  والمسجلة  االختصاص  ذات  الشركات  فعلى 
مراجعة وزارة الزراعة / دائرة العطاءات والمشترياتـ  البيرةـ  البالوع – عمارة الشروق خالل أوقات 
الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )100( 
شيقل غير مستردة لصالح الخزينة العامة ، آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم 
في صندوق العطاءات بدائرة العطاءات والمشتريات في وزارة الزراعة هو الساعة 10:00 صباحًا 
من يوم االثنين الموافق 2012/08/13 وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المناقصين في نفس 

الزمان والمكان .
مالحظة:ـ

1.  أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2.  يجب إرفاق شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية بمبلغ 5 % من إجمالي قيمة العطاء » كتأمين 

دخول » ساري المفعول لمدة ستون يومًا من آخر موعد لتقديم العروض.
3.   تقدم األسعار بالدوالر وتكون معفاه من ضريبة القيمة المضافة.

4.   لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

خالل ورشة في جامعة القدس نظمها مركز "شمس" 

الدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية للقانون الدولي
اإلنساني وإدماجه في تدريبات قوات األمـن

القدس - "األيـام": أوصى المشـــاركون في ورشة عمل 

بكلية الحقـــوق في جامعة القـــدس، بضرورة تكثيف 

نشـــر الوعي فـــي القانون الدولي اإلنســـاني، وإدماجه 

فـــي برنامـــج تدريب قـــوات األمن، ومراجعـــة وتنقيح 

التشـــريعات الجزائية لتطبيق العقوبات التي تفرض 

فـــي حالة عـــدم مراعاة القانـــون الدولي اإلنســـاني أو 

انتهاكه، وتشـــجيع الدراســـات لتعيين الثغرات التي 

يتعين ســـدها في مجـــال تطبيـــق القانـــون الدولي 

اإلنســـاني، واإلجراءات التي يمكـــن اتخاذها، وضرورة 

تشكيل لجنة وطنية للقانون الدولي اإلنساني.

ونظم الورشة مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

" شمس" تحت عنوان "ماهية القانون الدولي اإلنساني 

وعالقته بالقانـــون الدولي لحقوق اإلنســـان" بحضوره 

عددا من طلبة الحقوق فـــي جامعة القدس، وافتتحها 

مؤمن عويضة من "شـــمس"، معرفًا بالمركز والمشروع، 

وقـــال أن الورشـــة تأتي ضمن برنامـــج تعزيز مفاهيم 

حقوق اإلنسان وســـيادة القانون لدى طالب الجامعات، 

بدعم وتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

وقالت أســـتاذة القانون في جامعة القدس الدكتورة 

نجاح دقماق، في محاضرتها خالل الورشـــة، إن تعبير 

القانون الدولي اإلنســـاني حديث جـــدًا، مع أن قواعده 

قديمـــة، وأنه فـــرع من فـــروع القانون الدولـــي العام، 

والهدف منه حماية اإلنســـان ذاته ومســـاءلته إن كان 

هو الفاعل، وهـــو بمثابة القواعد القانونية التي تحول 

دون وقوع الفعل )بالردع( وتطبق بعد وقوعه بالحماية 

والعقاب، حســـب كون الشخص فاعاًل أو مضرورًا، وليس 

الهدف من هذا الفرع من القانون الدولي معالجة ما تم 

بعد وقوع الضرر وحسب. 

وأضافت: نصوص القانون الدولي شارعة آمرة تشكل 

جزءًا مـــن النظام العام الدولـــي، والنصوص اآلمرة هي 

قواعد التي تقبلها وتســـلم بها األسرة الدولية بكافة 

دولهـــا، كمعيار ال يجوز انتهاكه وال تعديله إال بقاعدة 

جديدة في القانون الدولي العام تكون لها ذات الصفة.

وبينـــت دقماق أن حماية اإلنســـان من آثـــام الحرب 

وشرورها الغاية العظمى للقانون الدولي اإلنساني، كما 

أن حماية اإلنسان ذاته من بطش وتعسف السلطة هي 

الغاية العظمى للقانون الدولي لحماية حقوق اإلنسان، 

وأن نقطـــة االلتقاء األولية بين القانونين تكمن في أن 

اإلنســـان هو محور الحماية ومحلهـــا، فكالهما مكرس 

لتحقيق هذه الغاية.

 القوانين الوضعية على مســـتوى 
ّ

وقالت: إذا كان جل

األنظمة القانونية المختلفة تتخذ من اإلنســـان دائمًا 

هدفًا للحماية وموضوعًا، ومن ثم تلتقي جميعها عند 

نقطة واحدة، لذا كان من المهم تحديد الفروق األخرى 

ونقـــاط االلتقاء الجوهرية التي تحدد لكل قانون مجال 

عمله ومســـرح تحركه، وال تختلف العالقة بين القانون 

الدولي اإلنساني وبين القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

عن ذلك. 

وحول نقـــاط االلتقاء بين القانون الدولي اإلنســـاني 

والقانـــون الدولي لحقوق اإلنســـان أوضحـــت أن هناك 

نقاط التقاء كثيرة، "فكالهما يســـعى إلى حماية قيم 

إنسانية ســـامية تدور في فلك حماية شخص اإلنسان 

فـــي ذاته دون النظر مطلقًا للتفرقة المجحفة بين بني 

اإلنسان على أساس اللون أو الجنس أو المعتقد أو األصل 

أو أي اعتبارات أخرى، هذه القاعدة تتصل باإلنسان أيًا 

كانت هويته أو موطنه طالمـــا كان له موقع على الكرة 

األرضيـــة، ومـــن أهم هـــذه القيم التي تمثل قاســـمًا 

مشتركًا بين القانونين تحريم التعذيب، العقاب المذل 

الحاط من الكرامة اإلنســـانية، احترام حقوقه العائلية، 

حرية المعتقد ،الحق المادي، عدم مســـاءلة إنسان عن 

عمل لم يرتكبه وحظر األعمـــال االنتقامية والعقوبات 

الجماعيـــة وأخذ الرهائـــن وأن لكل إنســـان الحق في 

االنتفـــاع بالضمانات القانونية التي تقرها الشـــعوب 

المتمدنة، من هذا يبدو أن صيانة حرمة اإلنســـان هي 

القاسم المشترك األعظم بين القانون الدولي اإلنساني 

والقانون الدولي لحقوق اإلنســـان ومـــا يتفرع عنه من 

مجموعة من الحقوق المتصلة باإلنسان".

وأضافـــت: أما نقـــاط االختالف بين القانـــون الدولي 

اإلنســـاني والقانون الدولي لحقوق اإلنســـان من البّين 

أن غاية القانون الدولي اإلنساني الرئيسة هي حماية 

األفراد الذيـــن أصبحوا عاجزين عن القتـــال، والذين ال 

يشاركون في العمليات العســـكرية العدائية وضمان 

معاملتهـــم معاملة إنســـانية؛ لذا فإن تطـــور القانون 

الدولـــي اإلنســـاني وقانون حقوق اإلنســـان نشـــآ في 

اتجاهين متمايزين فينما تطورت حقوق اإلنســـان في 

أزمنـــة متعددة منها العهـــد العظيم الصادر عن ملك 

اإلنكليز في القرن الثالث عشـــر، وفي إعالن االستقالل 

األميركـــي 1776 واإلعالن الفرنســـي لحقوق اإلنســـان 

والمواطـــن الصـــادر عـــام 1789 والميثـــاق البريطاني 

وقانـــون اإلعالن القضائي وميثـــاق الحقوق وعدد كبير 

من االتفاقيات الدولية األخرى، إلى أن جاء ميثاق األمم 

المتحدة وما تبعه من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان 

1948 ثم العهـــد، وأولهما خاص بالحقوق السياســـية 

والمدنية وثانيهما العهد الخاص بالحقوق االجتماعية 

والثقافيـــة واالقتصاديـــة لعام 1966 ومـــا تالهما من 

وثائـــق خاصة بالمـــرأة والطفل ومناهضـــة التعذيب 

وسواها.

وأشارت إلى أن القانون الدولي اإلنساني نشأ على يد 

الفالســـفة واألديان، ويختلف مضمون القانون الدولي 

اإلنســـاني عن مضمون القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

فـــي أن األول يعنى بصفة أساســـية بحمايـــة األفراد 

واألعيان زمن النزاعات المســـلحة، في حين أن القانون 

الدولي لحقوق اإلنســـان يعنى بصفة أساســـية بالفرد 

بصفـــة عامة جراء االعتداء على حقوقه األساســـية في 

مواجهة الســـلطة، سواء أكانت ســـلطة بالده أم سلطة 

البلد الذي قد يتخذ منها مكانًا مؤقتًا أو دائمًا.

ولفتت دقماق إلى أن ضمانات حقوق اإلنسان تتركز 

أساســـًا على حماية الشخص من ســـلطة دولته هو، أي 

أنهـــا عالقة بين الدولـــة ومواطنيها في زمن الســـلم، 

أما القانون الدولي اإلنســـاني فإنـــه ينظم العالقة بين 

مواطنين لدولة طرف في نزاع عســـكري، وبين القوات 

المســـلحة للدولة األخرى الطرف في هذا النزاع، ولكن 

يرد على هذا بأن القانون الدولي اإلنســـاني غدا مطبقًا 

في النزاعات المسلحة الداخلية أيضًا وبالتالي فقواعده 

تحمي الفرد ضد القوات المســـلحة لبلده ذاتها، حيث 

تختلـــف آليات تنفيـــذ القانون الدولي اإلنســـاني عن 

آليات تنفيذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

وقالـــت: فبينما كانـــت تتركز آليـــات تنفيذ أحكام 

القانون الدولي اإلنســـاني والســـهر عليه على اللجنة 

الدولية للصليـــب األحمر والدولـــة الحامية كما تقوم 

الدول ذاتها بتطبيق أحكام القانون الدولي اإلنســـاني 

في حـــال انتهاكـــه وتطبيـــق العقوبات لتشـــريعها 

الوطنـــي إذا صدر أصـــاًل، كما يخضع تطبيـــق القانون 

الدولي لحقوق اإلنسان لرقابة عالمية تتمثل في األمم 

المتحدة وأجهزتها المختصة بل لما يســـمى التدخل 

ألغراض إنسانية، رغم أن هذا التدخل أسيء استخدامه 

من جهة وطبق وفقًا لعملية ازدواج المعايير.

وأضافت: إن أهميتها تنبـــع من أنها تعكس طبيعة 

عالقة القانونين بمبادئ مهمة ومســـتقرة في القانون 

الدولي العام وهما سيادة الدول وحظر استخدام القوة 

في العالقات الدولية وآثارهمـــا على هذين المبدأين، 

فالحماية التي يقدمانها لها مســـاس مباشر بسيادة 

الدول كمـــا أن القواعد التي يحتويانهـــا تتأثر بمدى 

تطبيق واحترام الدول لمبدأ حظر اســـتخدام القوة في 

العالقـات الدولية. كما تنصـــب أهميتها في التعرف 

على صفات األشـــخاص المحميين والحقوق والحريات 

الممنوحة لهم، ما يجعل باإلمكان تحليل نظام الحماية 

الوارد في القانونين وتطوير واحترام الحقوق والحريات 

الواردة فيهما.

خالل احتفال تخلله إفطار جماعي

نابلس: "الخيرية اإلماراتية" تكرم األيتام
وذوي اإلعاقة المتفوقين في "التوجيهي"

جنيـــن - محمد بـــالص: كرمـــت هيئة 
األعمـــال الخيرية اإلماراتيـــة، الليلة قبل 
الماضيـــة، الطلبة األيتـــام وذوي اإلعاقة 
مـــن المتفوقين في امتحانات شـــهادة 
الدراســـة الثانويـــة العامة لهـــذا العام 
فـــي محافظة نابلس، وذلـــك خالل إفطار 
جماعي أقامته تحت رعاية وزيرة الشؤون 
االجتماعية، ماجـــدة المصري، وبالتعاون 

مع جمعية التضامن الخيرية.
والمأدبــــة  التكريــــم  حفــــل  ونظــــم 
الرمضانيــــة، بحضــــور المصــــري، ورئيس 
جامعة النجــــاح الوطنيــــة، الدكتور رامي 
حمد اللــــه، ومدير مكتب هيئــــة األعمال 
الخيريــــة اإلماراتية في الضفــــة الغربية، 
إبراهيم راشد، ورئيس بلدية نابلس، الحاج 
عدلي يعيــــش، وممثلين عن وزارة التربية 
الخيرية،  الجمعيــــات  واتحاد  والتعليــــم، 

والمحافظة، وملتقى رجال األعمال.
وقال القائمون علـــى اإلفطار إنه أقيم 
بحضـــور وعلـــى شـــرف نحـــو 500 طالب 
يتيـــم وذي إعاقة وأهاليهم من محافظة 
نابلـــس، وذلك بعد النجـــاح الذي حققوه 

في امتحانات "التوجيهي" لهذا العام.
وبدئت فعاليـــات حفل التكريم، بآيات 
قرآنية قرأها أحـــد األيتام، قبل أن يلقي 
رئيـــس جمعيـــة  الترحيبيـــة،  الكلمـــة 
التضامن الخيريـــة، الدكتور عالء مقبول 
الذي أشار إلى أهمية مثل هذه اإلفطارات 
الرمضانية فـــي تعزيز التواصل مع هذه 
الفئـــات المحرومة، مشـــددًا على أهمية 
التضامن المجتمعـــي وتكريم المميزين 

من هذه الفئات.

اإلماراتية  بالجهـــود  مقبـــول  وأشـــاد 
والداعمـــة  الخيـــر،  لفعـــل  الســـباقة 
والمساندة للشعب الفلسطيني، خصوصا 
في ظل الظروف االســـتثنائية والعصيبة 

التي يمر بها.
من جهته، قال راشد، إن هيئة األعمال 
الخيرية اإلماراتية، أرادت من خلف هذه 
المبـــادرة، توجيه عـــدة رســـائل، أولها 
االســـتجابة للحـــث القرآني علـــى ترفيع 
المبدعيـــن والمتفوقيـــن فـــي الثانوية 
العامـــة، وإذا كان هـــذا يصـــح على كل 
الطلبـــة، فهو أهـــم وأصح علـــى الفئات 

المحرومة من أيتام ومعاقين.
وأضاف راشد إن الهدف الثاني، يكمن 
في التأكيد للجميـــع أن تكاتف المجتمع 
حول هـــذه الفئات، أمر مهـــم في تعزيز 
تفوقهـــا، الفتًا، إلـــى أن هيئـــة األعمال 
اإلماراتية، تكفل نحو عشـــرين ألف يتيم 
فـــي كافـــة المحافظـــات الفلســـطينية، 
ويتصدر منهم العشـــرات لوائح التفوق 
في امتحانات الثانوية العامة في كل عام.

وقـــال إن هيئة األعمـــال تحرص على 
إقامة هذه االحتفاالت على شـــرف هؤالء 
األيتام وذوي اإلعاقة المتفوقين، لتأكيد 
مبدئهـــا القائم علـــى أن للكفالة معنى 

اجتماعيا، وليس فقط شكال ماديا.
وذكر راشـــد، أن هيئة األعمـــال تنفذ 
مثل هـــذه الفعاليات في كل المحافظات 
الفلســـطينية بأشـــكال متنوعة وببرامج 
مختلفـــة، وذلك مـــن خالل حملـــة "بذور 
الخيـــر"، والتـــي أطلقتها عشـــية حلول 
شـــهر رمضان الفضيـــل، ورصدت لصالح 

جانب من حفل التكريم.

تنفيذها أربعة ماليين دوالر، وتستهدف 
فيهـــا أكثر من 200 ألـــف مواطن في كل 

المحافظات.
بدورها، شكرت المصري القائمين على 
هذا الحفل، وأكـــدت أن اإلمارات العربية 
المتحـــدة، قيـــادة وشـــعبا تقـــف خلف 
الشعب الفلســـطيني بكل وسائل الدعم 
إلى  المؤسســـات  والنصرة، داعية جميع 
تجســـيد شـــراكة فاعلة في دعـــم فئات 

األيتام واألشخاص ذوي اإلعاقة.
بعد ذلـــك، أدت الطفلة اليتيمة ريحان 
الجنة، فقـــرة مميزة أنشـــدتها للهيئة 
اإلماراتيـــة وألفعال الخير التي تقوم بها 
في كل ربوع العالم، وبعدها قدم األيتام 
المبدعون مـــن أيتام جمعيـــة التضامن 
الخيرية، فقرات فنية ومسرحية متنوعة 

القت استحسان الحضور.
وبعد االحتفال سلمت المصري، وممثل 
هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية، ورئيس 
جامعـــة النجاح الوطنيـــة، ورئيس بلدية 
نابلس، ورئيس جمعية التضامن، وممثل 
محافظة نابلـــس، ووكيـــل وزارة التربية 
والتعليم، مســـاهمة نقدية في أقســـاط 
الطلبة الجامعيين ممولة من قبل الهيئة 
اإلماراتية ألكثر من ثالثين طالبًا يدرسون 

في مجاالت متنوعة في جامعة النجاح.
ومن ثـــم ســـلمت اللجنـــة التكريمية، 
هدايـــا نقدية لخمســـة أيتام وخمســـة 
معاقين حصلوا علـــى مراكز متقدمة في 
امتحانات الثانوية العامة، على رأســـهم 
الطالبة اليتيمة، منى فوزي مسمار، والتي 
حصلت على معـــدل 2ر98%، بينما وزعت 
الهيئة اإلماراتية، هدايا نقدية ألربعين 
يتيمًا من المبدعيـــن قدموا فقرات فنية 

خالل الحفل.


