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محليات

مستشفى بيت حانون
يحذر من توقف خدماته خالل ساعات

غزة  -عالء املشهراوي  -حذر بسام أبو وردة
مدير مستشفى بيت حانون من توقف تقديم
الخدمات الصحية يف املستشفى خالل ساعات
ق�ل�ائ ��ل ن�ت�ي�ج��ة ت ��وق ��ف امل ��ول ��د ال ��رئ �ي ��س املغذى
للمستشفى بسبب نفاد السوالر.
وأوض� � ��ح ب � ��أن غ � ��رف ال �ع �م �ل �ي ��ات ستتوقف
ع��ن ال�ع�م��ل يف ح��ال اس�ت�م��ر ت��وق��ف ه��ذا املولد
الرئيس ،و بالتايل تأجيل  50عملية مجدولة
أسبوعيا ،مشريا إىل أن املستشفى يعمل حاليا
ع�ل�ى م��ول��د ص �غ�ي�ر ال�ح�ج��م ،و م��ا ي�ت�ب�ق��ى من
ال�س��والر ال ي�ت�ج��اوز 300لرت فقط ،و التي تكفى
فقط إلج��راء العمليات الطارئة و الضرورية،
مع استمرار نقص السوالر
واش� � � ��ار اىل أن اس� �ت� �م� ��رار ت �ش �غ �ي ��ل املولد
الصغري سوف يؤدى اىل تعطل بعض األجهزة
الحساسة بسبب تذبذب و عدم انتظام سريان

التيار الكهرباىئ إىل هذه األجهزة.
وحذر أبو وردة من حجم الكارثة الصحية
التي ستحل باملستشفى يف حال توقف املولد
ال �ص �غ�ي�ر أي �ض ��ا ع ��ن ال �ع �م ��ل و ب ��ال �ت ��ايل إقفال
الخدمة نهائيا يف املستشفى الذي يغذى سكان
املحافظة الشمالية يف بعض الجراحات .
هذا وتستقبل العيادات الخارجية أسبوعيا
حوايل  700-600حالة ،فضال عن استقبال قسم
ال� �ط� ��وارئ ل  200ح ��ال ��ة ي ��وم �ي ��ا ،إض ��اف ��ة إىل 50
أل��ف نسمة تستقبلها املستشفى ف��ى الباطنة
والجراحة وتشهد مستشفيات غزة أزمة كبرية
ج��راء ن�ق��ص ال��وق��ود ون�ف��اذ ك�م�ي��ات��ه م�م��ا يعيق
استمرار عملها وتقديم خدماتها للمرىض مما
ينذر بكارثة حقيقية.
ويف السياق قال وكيل وزارة الصحة يوسف
أب ��و ال ��ري ��ش ،إن ج �ه��ات م��ان�ح��ة أب ��دت تجاو ًبا

الخليل  -مراسل ے  -استنكر مجلس
بلدية الخليل تحويل سلطات االحتالل عضو
املجلس الدكتور ف��اروق عاشور اىل االعتقال
االداري ملدة  3اشهر بعد اعتقاله عىل حاجز
مؤقت يف طريق اريحا وهو عائد من استقبال
والده القادم من معرب الكرامة يوم الخميس
امل � ��ايض وق � ��ال امل �ج �ل ��س ان االع �ت �ق ��ال االداري
دليل واضح عىل سياسات االحتالل باحتجاز
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن دون م �ح ��اك �م ��ة ودون سبب
تحت ذريعة امللف االمني متسائلة عن اسباب
اع �ت �ق ��ال ع �ض ��و م �ج �ل��س ب �ل ��دي ي �ق ��وم بواجبه
الخدمايت يف املدينة .
وط ��ال ��ب امل �ج �ل ��س امل ��ؤس� �س ��ات الحقوقية
والجهات املعنية بالعمل ع�لى وق��ف سياسة
االعتقال االداري وإطالق سراح عاشور وكافة
املعتقلني .

م � �ح� ��دو ًدا ل �ح ��ل أزم � ��ة ن �ق ��ص ال� ��وق� ��ود الحادة
التي تعاين منها مستشفيات ومرافق الوزارة
بقطاع غزة .وأوضح أبو الريش يف تصريح له
االثنني ،أن التجاوب مع األزمة سيحل املشكلة
لساعات قليلة فقط ال تتجاوز  48ساعة ،مما
يعيد األزمة من جديد وأكد أن البنك االسالمي
للتنمية بالسعودية أبدى استعدادات لتقديم
م �ن �ح ��ة ع� ل��ى ط ��ري ��ق ح� ��ل األزم � � ��ة ،م �ب �ي � ً�ن ��ا أنها
ستستغرق أسبوعني حتى تصل للوزارة وذكر
أن الوزارة تعمل حاليًا ضمن سياسة تقشف
داخلية يف جميع مستشفيات ومرافقها ،عرب
ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن اس�ت�ه�لاك ال��وق��ود امل��وج��ود الذي
بدأ بالنفاد فعليًا.
وأشار أبو الريش إىل أن وزير الصحة جواد
ع ��واد أب�ل�غ�ه��م ب��أن��ه س�ي�ب��ذل ج �ه ��ودا م ��ن أجل
وضع الحلول املناسبة لألزمة.

غ��زة  -ع�ل�اء امل�ش�ه��راوي  -دع��ا ال�ق�ي��ادي يف
ح ��رك ��ة ال �ج �ه ��اد اإلس ل��ام ��ي خ ��ال ��د ال �ب �ط��ش إىل
حل مشكلة الذين خرجوا من قطاع غزة بعد
أحداث االنقسام عام  ،2007كرتجمة حقيقية
للرتاحم وامل��ودة واملسئولية الوطنية التي عرب
عنها االج�م��اع الوطني بكافة فصائل املقاومة
أثناء العدوان عىل غزة.
وق ��ال ال�ب�ط��ش يف ت�ص��ري�ح��ات ن�ش��ره��ا عىل

أوربية وغري أوربية.
ودعا البطش األجهزة االمنية يف غزة التخاذ
ك ��اف ��ة اإلج � � ��راءات ل �ت �س �ه �ي��ل ع� ��ودة م ��ن يرغب
م �ن �ه��م ل ��وط �ن ��ه وب �ي �ت ��ه ،م �ش ي��راً إىل أن� ��ه يمكن
ت��أج �ي��ل ح ��ل م�ش�ك�ل��ة م ��ن ت �س �ب��ب ع ��ودت ��ه اآلن
خوفا عليه أو عىل السلم املجتمعي إىل حني
االنتهاء من ملف املصالحة املجتمعية والعفو
العام بعد تسوية ملف الدماء.

رام ال�ل��ه – ال�ب�ل��د ل�ل�ص�ح��اف��ة  -ن�ظ��م م��رك��ز إعالم
ح �ق��وق اإلن �س ��ان وال��دي�م�ق��راط�ي��ة "ش �م��س" أمس،
وق�ف��ة اح�ت�ج��اج�ي��ة ض��د ق��ان��ون اإلع ��دام ع�ل�ى ميدان
الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله.
وش � ��ارك يف ال ��وق �ف ��ة ،ع �ش ��رات م ��ن املواطنني،
حملوا يافطات خطت عليها كتابات تندد بعقوبة
اإلعدام يف فلسطني وتطالب بإلغائها ،وتؤكد أن
دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة يف العالم التي
تنفذ عقوبة اإلعدام خارج نطاق املحكمة.
وق��ال مدير مركز "شمس" عمر رح��ال إن هذه
الفعالية تتزامن مع الذكرى السنوية لليوم العاملي
املناهضة بعقوبة اإلعدام ،مطالبا السلطة الوطنية

عطوة عشائرية على تهمة
بين عائلة عويضة وعائلة دويك

على أثر جرمية القتل التي ذهب ضحيتها املرحوم ب��إذن الله مجد دوي��ك وما أثير من
شبهات وش�ك��وك حتتاج ال��ى متابعة ودق��ة فقد توجهت جاهة اخلير يتقدمها عميد
اجلاهة ابو محمد عويسات وأمني عشائر القدس وفلسطني الشيخ عبدالله علقم واللواء
ابوعزام املسلماني ورئيس جلنة مقاومة اجل��دار واالستيطان في القدس حمدي ذياب
والوجيه عادل غيث وصالح علي يوسف وظاهر علقم ونعيم الطويل وناصر سلهب وابو
محمد برقان والقيادي ناصر جبران ومحمد اجلوالني وابو احمد البشيتي وابو مازن ابو
اسنينة الى ديوان عائلة دويك في القدس حيث كان في استقبال اجلاهة احلاج صبحي
دويك وربحي دويك وياسر دويك وزكي وسعيد وابراهيم وعمار وابو خميس ونبيل واحمد
دويك وحشد كبير من عائلة دويك .وبعد الترحيب باجلاهة وقف الشيخ عبدالله علقم
مستنكرا جرمية القتل ثم عزى باالصالة عن اجلاهة وثمن موقف العائلة التي تريد
العدل من خالل احللم والصبر وعدم التسرع للوصول للحقيقة الكاملة ولذلك مت االتفاق
على ما يلي:
1 .1البس الثوب الشيخ عبد الله علقم وناصر سلهب عن عائلة عويضة.
2 .2تشكيل جلنة من ناصر سلهب واب��و ع��زام املسلماني وع��ادل غيث ونعيم الطويل
لالجتماع مع الوجيه صبحي دويك لدراسة كل الشبهات واملعطيات التي ستحدد
البراءة او االدان��ة وحجمها بطريقة مهنية وعشائرية تتوخى النزاهة القائمة
على العدل.
3 .3م��دة العطوة شهر ،ومت دف��ع مبلغ خمسة آالف دينار اردن��ي حجبا للشر وحقن ًا
للدماء ووأد ًا للفتنة.
وعليه تتوجه عائلة عويضة بالشكر لعائلة دويك ولعموم اجلاهة ولكل ما ساعد للوصول
الى هذه النتيجة وعلى رأسهم عميد االصالح في القدس ابو السعيد ابو ارميلة واحلاج
نور متيم السالمية.

التوقيع /االمني العام لعشائر القدس وفلسطني الشيخ عبدالله علقم

"املحكمة ال�ث��وري��ة" .وأك��د املشاركون يف الفعالية
عىل ضرورة تفعيل ائتالف ملناهضة عقوبة اإلعدام
وإلغائها من جل التشريعات الفلسطينية.

الضابطة الجمركية
تتلف نصف طن تمور

المفتي العام يدعو المزارعين
إلخراج زكاة الزيت والزيتون

رام ال�ل��ه  -ضبط ج�ه��از الضابطة الجمركية يف
أريحا نصف طن تمور مهربة من إسرائيل ال تحمل
تصاريح زراعية وغري صالحة لالستهالك ،وفق قرار
لجنة السالمة العامة ،وتم إتالف الكمية امس.
وأه ��اب ��ت ال �ض��اب �ط��ة ال �ج �م��رك �ي��ة ب��ال �ت �ج��ار بعدم
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ب �ض��ائ��ع امل �ه ��رب ��ة وغ� ي��ر القانونية،
وباملواطنني بأخذ الحيطة والحذر وإبالغها عن أي
بضاعة مهربة أو فاسدة .

ال �ق��دس  -م��راس��ل ے  -ب�م�ن��اس�ب��ة بدء
م ��وس ��م ق �ط ��ف ث �م ��ار ال� ��زي� �ت� ��ون ،ع�ب��ر الشيخ
م�ح�م��د ح�س�ين امل�ف�ت��ي ال�ع��ام ل�ل�ق��دس والديار
الفلسطينية – رئ�ي��س مجلس اإلف�ت��اء األعىل
– ع� ��ن رج� ��ائ� ��ه يف أن ي �ع ��م خ� ي��ر ه � ��ذا املوسم

مناشدة
الى سيادة الرئيس محمود عباس «ابومازن» حفظه الله
رئيس دولة فلسطني
أنا املواطنة ( منى بشارة انطون بطو ) من مدينة بيت حلم واملك قطعة
ارض (طابو) مشجرة بالزيتون تبلغ مساحتها خمسة دومنات وهي ملك لي
وألبنائي تقع في مدينة بيت حلم  /منطقة وادي ابو حلوة  ،حيث يقوم
مجموعة من االشخاص املعروفني لدينا ولدى اجلهات الرسمية باالعتداء
على االرض ومحاولتهم ضرب القانون بعرض احلائط  ،حيث قاموا بوضع
غرفة متحركة في أرض��ي ويقومون بقطف الزيتون بالقوة وهناك عدة
محاوالت اخرى لضربنا وتهديدنا بالقتل وترهيبنا بكل الوسائل املتاحة
لهم مم��ا دف��ع أح��د أبنائي بالتفكير جديا بالهجرة ل�ل�خ��ارج بسبب هذه
االعتداءات املتكررة واخلطيرة.
فإني على امل وثقة بسيادتكم وبعدالة مواقفكم املشرفة وقدرتكم على
فرض القانون وإعادة احلقوق إلى أصحابها ووقف هذه االعتداءات املتكررة

لكم منا فائق التقدير واالحترام ودمتم للحق نصير

منى بشارة انطون بطو

0598904081

 - )17( 10/13م.ص

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

تنو يـــــــــــــــــه

حتت عنوان« :منح سمو األمير للدراسات الطبية التخصصية العليا
االط �ب��اء  -م��رك��ز ال�ق��دس وم��ؤس�س��ة حمد الطبية ،وجمعية الهالل
االحمر الفلسطيني.
نفيدكم بأن ال علم للهالل األحمر الفلسطيني بهذا االعالن ،وليست
معنية ال م��ن ق��ري��ب أو م��ن بعيد ب�ف�ح��واه م��ن م�ع�ل��وم��ات ،وال تتحمل

مؤسسة جتارية بحاجة الى الشواغر التالية

محاسب
ذو خبرة في مجال اللحوم والدواجن
حلام
موظفون للعمل في مجال السوبر ماركت
ذو خ �ب��رة ال ت �ق��ل ع��ن س �ن��ة وي �ج �ي��د اللغة
مدخل بيانات
االجنليزية
ذو خ �ب��رة ال ت �ق��ل ع��ن  3س��ن��وات وي �ج �ي��د اللغة
االجنليزية

مالحظة :المقابلة من  8صباحا حتى  4مساء

امكانية العمل:

اجلمعية مسؤولية نشره.

لذا اقتضى التنويه.
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للمراجعة واالستفسار االتصال على:

أبناء شعبنا املرابط الذي يعتز بهذه الشجرة
امل �ب��ارك��ة ،ودع ��ا امل ��زارعي��ن إىل ض ��رورة إخراج
زك ��اة ال��زي�ت��ون مل�س�ت�ح�ق�ي�ه��ا ،م�ب�ي�ن��اً أن م��ن بلغ
م�ح�ص��ول��ه ال�ن�ص��اب امل �ق��در وزن ��اً ب� �ـ( )653كغم
من الحب ،أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج
منه بعد العصر ،فعليه إخراج  %10منه زكاة
إن كان يسقى بماء املطر ،وأما إن كان يسقى
بوسائل الري األخرى فيخرج  % 5منه.
وحث املفتي املواطنني عىل العناية بأرضهم
الزراعية خاصة يف ظل الهجمة الشرسة التي
تقوم بها سلطات االحتالل واملستوطنون ضد
األرايض الفلسطينية ،وعىل وجه الخصوص
ت �ع �م ��ده ��م االع � �ت � ��داء ع� ل��ى األرايض املزروعة
ب� ��أش� �ج� ��ار ال� ��زي � �ت� ��ون ب ��ال �س �ل ��ب وق� �ل� ��ع الشجر
وإرهاب املزارعني بهدف منعهم من الوصول
إىل أراض�ي�ه��م وج�ن��ي ث�م��ار أش�ج��اره��م ،مثمناً
الصمود البطويل للمزارع الفلسطيني املرابط
عىل أرضه رغم كل الصعاب والتحديات.

إعالن الى مالكي ومستأجري
مياه املفتلح في مدينة أريحا وخارجها

تعلن بلدية أريحا ان موعد جتديد معامالت إيجارة مياه املفتلح
السنوية التي تبدأ من تاريخ  2014/10/15لنهاية ،2014/12/31
على املعنيني (أصحاب مياه املفتلح) لتجديد معامالتهم احلضور
الى مبنى البلدية اجلديد (خدمات اجلمهور) لعمل اإلجراءات
الالزمة خالل ساعات الدوام الرسمي للدورة التي تبدأ من تاريخ
 2014/11/15وتنتهي بتاريخ .2015/11/15
(وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة
من بعد الظهر)

بلدية أريحا

غ��زة  -ع�ل�اء امل�ش�ه��راوي  -وج�ه��ت مكافحة
املخدرات محافظة شمال قطاع غزة التابعة
ل� � � ��وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة  ،ص �ف �ع ��ة ق� ��وي� ��ة ملروجي
املخدرات يف القطاع والتي تعتربها حرب من
ح��روب�ه��ا ض��د األع ��داء امل�ت��آم��ري��ن ع�ل�ى القضية
وال�ه��ادف�ين إىل إف ��راغ ال�ش�ب��اب وامل��واط�ن�ين من
محتواهم الثوري الوطني والديني.
فقد نفذت مكافحة املخدرات أكرب عملية
ض �ب ��ط ل� �ـ  62أل� ��ف ح �ب ��ة م �خ ��در "أت � ��رام � ��ادول"
ق ��ام ��ت ب �ه��ا وح� ��دة م �ك��اف �ح��ة امل� �خ ��درات مساء
ال �س �ب��ت يف م�ح��اف�ظ��ة ال �ش �م��ال ب��ال �ت �ع��اون مع
مكافحة الجنوب
يقول مدير مكافحة املخدرات يف محافظة
ش�م��ال ق�ط��اع غ��زة ال��رائ��د إب��راه�ي��م ت �م��راز ",إن
واقع عملنا تجاه مكافحة املخدرات وإيماننا
أنها حرب من حروب العدو ضد أبناء شعبنا
تجعلنا ال ندخر أي جهد يف مكافحة املخدرات
وال� �ق� �ض ��اء ع �ل �ي �ه ��ا ،ف �ن �ح ��ن م ��واص �ل ي��ن عملنا
وواج�ب�ن��ا م�ه�م��ا ك��ان��ت ال �ظ��روف ال�ح��ال�ك��ة التي
ت�ح�ي��ط ب�ن��ا ،خ��اص��ة أن�ن��ا ن�ع�ي��ش ت�ح��ت احتالل
إسرائييل ما زال يستهدف مقارنا األمنية التي
تحفظ أمن وحياة املواطنني".
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب �ت �ف ��اص �ي ��ل ع �م �ل �ي ��ة ضبط
امل �خ ��درات أوض� ��ح ت� �م ��راز،أن ض �ب��اط املكافحة
ق� ��ام� ��وا ب ��اع �ت �ق ��ال ش �خ ��ص يف ك �م ي��ن ي ��دع ��ى )
ع .ب( يف ك �م�ي�ن وب �ح ��وزت ��ه  6ح �ب ��ات مخدرة

مطلـ ـ ـ ـ ـ ــوب
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مطلوب عمال وعامالت تغليف
مطلوب للعمل في شركة «راما فوم»
الكائنة في املنطقة الصناعية رام الله
عمارة البلدية مقابل االطفائية.

عمال تغليف عدد  1و عامالت عدد 3

•على ان يكون املتقدمون من مدينة رام الله او
الضواحي القريبة منها

للمعنيني زيارة الشركة

ز)8(10/14

من الساعة  9صباحا حتى  12ظهرا
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شقة لاليجار

 عمارة زهرة القدسمعروض لاليجار شقة بحالة ممتازة تقع في
بيت حنينا طريق حزما -عمارة زهرة املدائن
تتكون من 3غرف نوم وبرندتني و 3حمامات
وصالون وسفرة ومطبخ
املراجعة مع تلفون
 )4(10/14س

م��ن "األت� ��رام� ��ادول" ،ل�ي�ق��وم��وا ب�ع��ده��ا باتخاذ
اإلج� ��راءات ال�ج��زائ�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة ,وم ��ن خالل
التحقيق االبتدايئ اعرتف عىل بعض األسماء
التي عىل إثرها قامت املكافحة بالتحري عنها
و ض �ب��ط ك ��ل م ��ن (ت.ع ) و (م.ج )بحوزتهم
 1132حبة مخدرة يوم الخميس املايض و إبالغ
وكيل النيابة املختص وتابع " ،أثناء التحقيق
مع كل (ت.ع) و ( م.ج ) اعرتفوا عىل شخص
آخ ��ر ي ��دع ��ى (ر.م) وه ��و ي �ع �م��ل س ��ائ ��ق أجرة،
استخدمت بحوزته".
وع � ��ن ت �م �ك ��ن امل �ك ��اف �ح ��ة م� ��ن اع� �ت� �ق ��ال أحد
أخطر تجار املخدرات التي تعتربه من أصحاب
العقول الصعب اصطيادها
ب�ين ال��رائ��د ت�م��راز ،أن ف��ور وص��ول )ر.م)إىل
م��رك��ز ال �ش ��رط ��ة ،ان �ه ��ار م �ب��اش��رة ل �ي �ع�ت�رف عىل
م �ص ��دره ال� ��ذي ك ��ان دائ �م ��اً ي �ش�ت�ري م �ن��ه املواد
امل �خ ��درة وي ��دع ��ى ) ج  .أ(ه� ��و م ��ن أخ �ط ��ر تجار
امل � �خ� ��درات يف ق �ط ��اع غ � ��زة ،ح �ي ��ث استطاعت
مكافحة الشمال و عىل رأسهم الرائد "تمراز
إل �ق ��اء ال�ق�ب��ض ع�ل�ي��ه يف م�ن�ط�ق��ة ال �ن �ص�ي�رات يف

املحافظة ال��وس�ط��ى بكمني محكم وإخضاعه
لتحقيق بمركز شرطة مخيم الوسطى ليديل
ب ��اع�ت�راف ��ه ع ��ن امل �ص ��در األس� ��ايس امل �ه ��رب لهذه
امل � ��ادة امل� �خ ��درة ع ب��ر األن� �ف ��اق م ��ن م �ص ��ر والتي
يعتقد أن مصدرها الجانب اإلسرائييل ويدعى
(س.ش) من مدينة رفح جنوب القطاع .
وب �ت �ن �س �ي��ق ب ي��ن م �ك ��اف �ح ��ة ش �م ��ال غ� ��زة مع
م�ك��اف�ح��ة ال�ج�ن��وب ت��م ت��وج�ي��ه ق ��وة ت��اب�ع��ة من
مكافحة الشمال إىل رفح لتتم مداهمة منزل
امل ��دع ��و )س.ش( ح �س ��ب األص � ��ول القانونية
وال� �ج ��زائ� �ي ��ة واس� �ت� �ص� ��دار إذن ل �ل �ت �ف �ت �ي��ش من
النيابة املختصة
وكشف تمراز  ,أن خ�لال عملية التفتيش
ت��م ض�ب��ط  620ك��رت��ون��ة "أت ��رام ��ادول" ب��واق��ع 62
أل ��ف ح�ب��ة م �خ��درة م��ن ع�ي��ار  225م��ل وه ��و من
أخ �ط ��ر ال �س �م ��وم امل� �خ ��درة وب ��ذل ��ك استطاعت
مكافحة ال�ش�م��ال ضبط م��ا مجموعه 64,305
ح �ب��ة م �خ ��درة ب �ع��د أن ض�ب�ط��ت  6ح �ب��ات فقط
ك ��ان ��ت ه� ��ي ال �خ �ي ��ط األول يف ه � ��ذه العملية
النوعية لرجال مكافحة املخدرات.

شكر وتقدير وعرفان من عائلة الدويك
تتوجه عائلة الدويك بالشكر والتقدير للجهود التي بذلها املختار
«ابو جميل» صيام خالل العام املاضي والتي توجها في االيام االخيرة،
وحتديدا بعد جرمية قتل املرحوم باذن الله تعالى مجد دويك على
ايدي قتلة لم يراعوا ليوم عرفة حرمة وال االيام العشرة األوائل من
ذي احلجة.

 - )13( 10/13م.ص

واننا نقدر هذا املوقف وستبقى عائلة الدويك تستحضر هذا العمل
الصالح عبر السنوات واالجيال .والله ال يضيع اجر من عمل صاحلا.
«ال خير في كثير من جنواهم إال من امر بصدقة او معروف او اصالح بني الناس»

فرصة ال تعوض

للبيع فرصة ال تعوض

شقق/قدس في العيسوية
{{ عظم او تشطيب }}

مساحة الشقة تقريب ًا 100م2
يوجد موقف سيارة لكل شقة
العمارة مكونة من ( )5طوابق مع مصعد
لالستفسار الرجاء االتصال على رقم:
 - 0528123871أبو محمد

نقابة الصيادلة
صندوق التكافل اجلماعي للصيادلة

اجتماع الهيئة العامة لصندوق التكافل اجلماعي للصيادلة

في بيت حنينا -طريق حزما

02-5830642

أخطر تجار المخدرات
يقع بقبضة مكافحة شمال غزة

ملصنع اغذية في عطروت عمال وعامالت جديون ومسؤولون يتحدثون العبرية من
منطقة القدس ويحملون بطاقات هوية زرقاء ملجموعة متنوعة من الوظائف عمال/
عامالت عموميون العمال االنتاج /تغليف /نظافة وجلي ,تقدم في اطار العمل وجبة
غذاء في املصنع /الرجاء االتصال يوم االحد على هاتف 02-5833366

 0599259948أو 0598932383

ز)15(10/14

رام الله -أعلنت وزارة الرتبية والتعليم العايل ،امس  ،موعد عطلة
موسم قطف الزيتون يف املحافظات الشمالية (الضفة الغربية ) وذلك
يومي األربعاء والخميس املوافقني .2014-10 -15/16
وتشمل العطلة حسب ب�ي��ان صحفي ل�ل��وزارة ،جميع العاملني يف
وزارة الرتبية والتعليم العايل واملديريات واملدارس ،عىل أن تكون أيام
السبت املوافقة  2014/11/8و 2014/11/22دواماً رسمياً لجميع موظفي الوزارة
واملديريات كأيام تعويض عن يومي اإلجازة.
وب�ي�ن��ت ال ��وزارة  ،أن ه��ذه ال�ع�ط�ل��ة ت��أيت بمناسبة م��وس��م ب��دء قطف
الزيتون املبارك لهذا العام وانشغال األس��ر الفلسطينية الريفية فيه،
ومساهمة فاعلة من القطاع الرتبوي للمشاركة يف هذا املوسم الهام.
ع�ل�ى ص�ع�ي��د آخ��ر  ،اس�ت�ن�ك��رت ال ��وزارة ام��س  ،ق�ي��ام ق ��وات االحتالل
اإلس ��رائ �ي ل��ي م �ن��ع ط �ل �ب��ة م � ��دارس ال �ث ��ان ��وي ��ة ال �ش��رع �ي��ة ل �ل �ب �ن��ات ،ورياض
االق�صى الشرعية للذكور ،وري��اض االق�ص�ى -ال�ح��رم ،م��ن ال��وص��ول إىل
مدارسهم الواقعة يف ساحات املسجد االق�صى ،وال��ذي��ن يزيد عددهم
عىل  500طالب وطالبة.
وأوض �ح��ت ال� ��وزارة يف ب�ي��ان ص�ح�ف��ي ،أن ح��رم��ان ه ��ؤالء ال�ط�ل�ب��ة من
الوصول إىل مدارسهم يتم يف كل مرة يغلق فيها املسجد األقىص ،األمر
ال��ذي يشكل ت�ه��دي��داً للحق يف التعليم وال��وص��ول اآلم��ن إىل املدارس،
ً
داعية كافة املنظمات الحقوقية واإلنسانية إىل الضغط عىل االحتالل
 ،م ��ن أج ��ل وق ��ف ه ��ذه امل �م ��ارس ��ات ال �ت��ي ت��ؤث��ر ع�ل�ى م �س�ي�رة ال�ت�ع�ل�ي��م يف
فلسطني ،ال سيما وأن إغالق الحرم القديس بات يتكرر يومياً.
وناشدت كافة املؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية واملحلية ،
العمل عىل فضح هذه االنتهاكات ،وضرورة توفري الحماية والسالمة
ل �ط �ل �ب �ت �ه��ا يف ك ��اف ��ة ال �ت �ج �م �ع ��ات ،خ ��اص ��ة يف ال �ق ��دس  ،وامل �ن ��اط ��ق التي
ت�ع��اين م��ن التهميش واالن�ت�ه��اك��ات امل�ت��واص�ل��ة م��ن ق�ب��ل ج�ي��ش االحتالل
ومستوطنيه.
ع ل��ى ص �ع �ي��د اخ� ��ر  ،ك ��رم ��ت ال � � ��وزارة  ،ام� ��س  ،م ��دي ��ر ب ��رن ��ام ��ج املياه
وال �ص ��رف ال�ص�ح��ي ب�م�ن�ظ�م��ة األم ��م امل�ت�ح��دة ل�ل�ط�ف��ول��ة (ال�ي��ون�ي�س�ي��ف) يف
ف�ل�س�ط�ين ب �ي�ل�اس دون �ج ��ول  ،ت �ق ��دي ��راً ل �ج �ه��وده ودوره ال �ب ��ارز يف دعم
القطاع الرتبوي .

وأش��اد الوكيل املساعد للشؤون املالية واإلداري��ة ،مدير عام األبنية
املدرسية ،م .فواز مجاهد بالدور البارز الذي قام به دونجول يف تعزيز
العالقة التشاركية مع منظمة (اليونيسيف) ،ولدعمه املتواصل للعملية
التعليمية ،وضمان حق الطلبة واألطفال يف الوصول إىل بيئة تعليمية
آمنة وسليمة وصحية.
وقدم مدير عام املشاريع يف الوزارة م .سمري رجب  ،شكره للمدير
السابق دونجول عىل الجهود التي بذلها منذ سنوات من خالل برنامج
ت��زوي��د امل ��دارس ب��امل�ي��اه ،وال��ذي ي�ض��م خمسة م�ش��اري��ع متميزة ممثلة ،
بصيانة ال��وح��دات ال�ص�ح�ي��ة ،وال��وع��ي ال�ص�ح��ي ،ودراس ��ة امل�س��ح البيئي
الصحي يف املدارس ،داعياً يف السياق ذاته ،إىل ديمومة هذه املشاريع
ملا لها من دور فاعل يف دعم القطاع الرتبوي ،وتحسني البيئة التعليمية
خاصة يف املناطق املهمشة أو املسماه (ج).
م��ن ج�ه�ت��ه ،أث�ن��ى م��دي��ر دائ ��رة ال�ب�ي�ئ��ة وال�ت�غ��ذي��ة يف ال� ��وزارة د .معمر
ش�ت�ي��وي  ،ع�ل�ى امل�ه�ن�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ال �ت��ي ت�م�ت��ع ب�ه��ا دون �ج ��ول خ ل��ال تنفيذ
املشاريع الرامية إىل خدمة املدارس والطلبة ،الفتاً يف السياق ذاته ،إىل
الحرص الذي توليه الوزارة يف سبيل تعزيز الوعي الصحي لدى الطلبة
ورفدهم باملهارات واملعارف التي تؤهلهم للتعامل مع القضايا الصحية
واملشكالت التي تواجههم.
من جانبه ،عرب دونجول عن سعادته للعمل مع الوزارة وحرصه عىل
دعم التعليم بشكل عام والقطاع الصحي املدريس بوجه خاص ،مشرياً
إىل أن ت�ج��رب�ت��ه يف فلسطني مكنته م��ن اإلط�ل�اع ع�لى ال��واق��ع التعليمي
والتعرف عىل حقوق األطفال الفلسطينيني ،وإصرارهم عىل مواصلة
التعليم والعيش بكرامة وحرية أسوة بأطفال العالم.
ويف ن �ه��اي��ة ح �ف��ل ال �ت �ك��ري��م ال ��ذي ح �ض ��ره ،م ��ن ال � ��وزارة ،م��دي��ر دائرة
خ ��دم ��ات األب �ن �ي ��ة امل ��درس �ي ��ة م .ع �ب ��د ال� �س ل��ام أب� ��و زه � ��رة ،وم ��دي ��ر دائرة
املعلومات وتنسيق املساعدات رباح سالمة ،ومدير اإلعالم الرتبوي عبد
الحكيم أب��و ج��ام��وس ،ورئ�ي��س قسم البيئة أمجد اح�م�ي��دات ،ورئيس
قسم العالقات العامة نفني مصلح ،وعن برنامج املياه والصرف الصحي
يف اليونيسيف كارول عواد ،تم تقديم درع تكريمية لدونجول  ،تقديراً
لجهوده املتميزة يف دعم املسرية التعليمية التعلمية يف فلسطني.
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ف��ي دول��ة ق�ط��ر» و «امل� ��روس» بشعار ال �ه�لال األح �م��ر ال�ق�ط��ري ونقابة

وظائف شاغـ ـ ـ ـ ــرة
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عطف ًا على االعالن املنشور في «ے» أمس على الصفحة العاشرة

الدكتور فاروق عاشور

نابلس /املنهل للصحافة واالعالم  /ألقت الشرطة القبض عىل  3أشخاص متهمني بعمليات
النصب واالحتيال والسرقة ومطلوبني للقضاء صدرت بحقهم العديد من املذكرات القضائية
يف نابلس.
وذك��رت إدارة ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة واإلع�ل�ام يف ال�ش��رط��ة أن األش�خ��اص ال�ث�لاث��ة ال��ذي��ن ت��م إلقاء
القبض عليهم ضمن اإلجراءات األمنية التي تقوم به الشرطة واألجهزة األمنية ملالحقة الفارين
من وجه العدالة وفرض األمن والنظام العام ،وقد صدرت بحقهم العشرات من أوامر الحبس
ومتهمني يف العديد من قضايا النصب واالحتيال عىل املواطنني باستخدامهم شيكات مسروقة
والقيام بعمليات السرقة وإطالق النار.
وأك ��د ب�ي��ان ال �ع�ل�اق��ات ال�ع��ام��ة ان ��ه ت��م إح��ال��ة األش �خ��اص ال�ث�لاث��ة امل�ه�ت�م�ين إىل ال�ن�ي��اب��ة العامة
التخاذ املقتىض القانوين بحقهم.
وأكد مدير شرطة املحافظة العقيد حقوقي عبد اللطيف القدومي أن الشرطة ماضية بكل حزم
وقوة وتبذل جهود كبرية عىل مدار الساعة يف سبيل مالحقة الخارجني عن القانون والعابثني
بأمن الوطن واملوطن ،وأن الشرطة حريصة كل الحرص عىل متابعة كافة قضايا املواطنني بشكل
حثيث حتى يشعر املواطن الفلسطيني باألمن والطمأنينة والراحة

وقفة في رام الله احتجاجا على عقوبة اإلعدام
الفلسطينية بإلغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات
و ال �ق ��وان ي��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة س �ي �م��ا أن ه �ن ��اك بعض
ال �ق ��وان�ي�ن ت�ت�ي��ح ل�ل�ح�ك��م ب�ت�ط�ب�ي��ق ع �ق��وب��ة اإلعدام،
وم�ن�ه��ا ع�ل�ى س�ب�ي��ل امل�ث��ال ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات األردين
رقم  16والقانون الثوري .ودعا رحال كافة الجماهري
الفلسطينية توحيد اصواتها ورفعها عاليا ملناهضة
عقوبة اإلعدام وإلغائها التي تصادر الحق يف الحياة
وتهني كرامة اإلنسان.
وردا ع�لى س��ؤال ع��دم وج��ود ق��ان��ون اإلع��دام يف
ف�ل�س�ط�ين ،ق��ال رح��ال إن ق�ط��اع غ��زة ج��زء ال يتجزأ
من فلسطني ،وأن حكومة حماس قد نفذت إبان
ال �ح��رب ال�ع��دي��د م��ن ع�ق��وب��ة اإلع ��دام ت�ح��ت مسمى

التربية تعلن األربعاء والخميس عطلة لقطف الزيتون في الضفة
وتستنكر حرمان الطلبة من الوصول لمدارسهم باألقصى

الشرطة تلقي القبض على
ثالثة أشخاص بتهم النصب
واالحتيال في نابلس

قيادي بالجهاد يدعو
لحل مشكلة من غادروا غزة عقب االنقسام
ص �ف �ح �ت ��ه يف م � ��وق � ��ع ال � �ت � ��واص � ��ل االجتماعي
"ف �ي �س �ب ��وك" " ،إن وط �ن �ن��ا أك ث��ر رح �م ��ة وأكرث
دف� �ئ ��ا م� ��ن م� �ي ��اه ال �ب �ح ��ر ال� �ت ��ي اب �ت �ل �ع ��ت مئات
الفلسطينيني منهم ،العشرات من عائلة بكر
وغريها من العائالت الكريمة".
وأض � ��اف :ل �ق��د ح ��ان ال ��وق ��ت ل �ع ��ودة هؤالء
بأطفالهم ونسائهم لغزة فكفى معاناة للناس
ب�س�ب��ب ال�ب�ع��د وس ��وء امل�ع��ام�ل��ة يف دول كثرية

كرمت مسؤوال في " اليونيسيف" ....

بلدية الخليل
تستنكر اعتقال عاشور

بسبب أزمة الوقود

الثالثاء 2014/10/14

Tuesday 14 October 2014

يدعو مجلس ادارة صندوق التكافل اجلماعي للصيادلة في احملافظات الشمالية
كافة الزميالت والزمالء االعضاء في الصندوق واملسددين اللتزاماتهم املالية
للصندوق وللنقابة حلضور اجتماع الهيئة العامة لصندوق التكافل وذلك يوم
السبت  2014/11/1الساعة العاشرة صباحا في مجمع النقابات املهنية في
رام الله ،واذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور يكون االجتماع الثاني يوم
اجلمعة  2014/11/7وفي نفس الزمان واملكان حيث سيعقد االجتماع مبن
حضر من االعضاء.

وسيكون جدول االجتماع كما يلي:ـ

 .1قراءة التقريرين االداري واملالي عن الدورة السابقة ومناقشتهما.
 .2طرح اضافة او تعديل بعض املواد الواردة في النظام الداخلي للصندوق.
 .3انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة القادمة.

راجني احلضور لألهمية
مع فائق االحترام

ز)16(10/14

د .نبيل عديلي
رئيس مجلس ادارة الصندوق

ز)17(10/14

يعلن مركز سبافورد لالطفال
عن حاجته لتوظيف :

طبيب/ة اختصاصي نسائي وتوليد
وفقا للمؤهالت اآلتية:
 )1ان يكون حاصال/ة على البورد الفلسطيني او االردني او ما يعادلها.
 )2خبرة عملية في نفس املجال ال تقل عن سنتني.
 )3مكان العمل في العيزرية.
 )4يفضل ان يكون من منطقة العيزرية او محيطها.

يرجى ممن يجد في نفسه الكفاءة مللء هذه الوظيفة ارسال سيرته
الذاتية على البريد االلكتروني Spafford.jerusalem@gmail.com
او على فاكس رقم 02-6282631
آخر موعد لتقدمي الطلبات هو يوم الثالثاء 2014/10/21

