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رام ال�ل��ه – ك��ام��ل ج�ب�ي��ل  -اق��ام��ت م��ؤس�س��ة ج ��ذور ل�لإن�م��اء الصحي
واإلجتماعي امس برام الله حفل لتكريم الدكتور أمية الخماش مدير
الصحة يف وكالة الغوث -االونروا ،تقديرا لجهودة يف املجال الصحي
واالجتماعي خ�لال السنوات املاضية ،حيث يعترب الدكتور الخماش
احد مؤسيس مؤسسة جذور ومستشارها حاليا ،ومن نشطاء العمل
األهيل الفلسطيني.
واوضحت مديرة املؤسسة الدكتورة سلوى النجاب ان هذا التكريم
ال�ث��اين للدكتور حيث ت��م تكريمه م��ن قبل مؤسسة ال�ج��وال املقديس،
ت�ق��دي��را ل�ج�ه��ودة يف خ��دم��ة اب �ن��اء وط �ن��ه واض��اف��ت":س��اه��م ال��دك �ت��ور يف
ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات وال�ت��واص��ل م��ع ال�ع��دي��د م��ن ال�ش�ب�ك��ات وامل�ن�ظ�م��ات يف
اوروبا وامريكا".
ام��ا س ��ارو ن�ك�ش�ي��ان رئ�ي��س م�ج�ل��س ادارة م��ؤس�س��ة ج ��ذور ،ف�ق��ال":
ال��دك �ت��ور ش�خ��ص م�ح�ب��وب م��ن ال�ج�م�ي��ع ،ق �ي��ادي وص��اح��ب رؤي ��ة ،وم��ا
يميزه حقا ان��ه ي��رى الفجوات يف النظام الصحي الفلسطيني ويعمل
عىل حلها ،وما هذا التكريم اال بداية ملرحلة العطاء املستمرة".
اما الدكتور امية الخماش ،فعرب عن سعادته بهذة اللفتة الجميلة
من مؤسسة جذور ،واضاف ":ال شك انه شعور غري طبيعي ومفاجأة
ج�م�ي�ل��ة ج ��دا ،وم��وق��ف ت��اري �خ��ي يف ح �ي��ايت خ��اص��ة ان ك��ل ش�خ��ص م��ن
ال �ح �ض ��ور راف �ق �ن ��ي يف ح �ق �ب ��ة م� ��ن ح� �ي ��ايت م� ��ن ث ل��اث ي��ن ع � ��ام ل �ل �ي ��وم ويف

مقدمتهم عائلتي".
يذكر ان الدكتور امية الخماش هو طبيب خبري يف الصحة العامة
وناشطا اجتماعيا ووطنيا ،ول��د يف مدينة نابلس ع��ام  ،1954وساهم
يف ن �ه ��اي ��ة ال �س �ب �ع �ي �ن ��ات واوائ � � ��ل ال �ث �م ��ان �ي �ن �ي ��ات يف ال �ح ��رك ��ة ال �ت �ط��وع �ي��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ول �ع ��ب دوراً ق� �ي ��ادي ��اً يف ن �ه ��وض ال� �ح ��رك ��ات ال �ص �ح �ي��ة
الجماهريية التي ارتبطت بالنضال الوطني واعتربت الوصول اىل الصحة
ج��زء ال يتجزأ من النضال الوطني ،فأسس ع��ام  1979هو ومجموعة
م��ن االط �ب ��اء وامل �م��رض�ي�ن ات �ح��اد ل �ج��ان االغ ��اث ��ة ال�ط�ب�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة يف
الضفة الغربية وقطاع غزة لتكون اول حركة صحية تواجه االحتالل
االسرائييل وسياساته.
ويف امل �ج��ال ال�ص�ح��ي ع�م��ل ال��دك �ت��ور ام�ي��ة يف ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�رام��ج و
امل��ؤس�س��ات املحلية وال��دول�ي��ة ،ف�ك��ان طبيباً يف مستشفى الهوسبيس
ب��ال �ق��دس و امل�س�ت�ش�ف��ى ال �ف��رن�س�ي (س ��ان ��ت ج ��وزي ��ف) ،وم ��دي ��راً ل�ل�إغ��اث��ة
ال �ط �ب �ي��ة ،وم �س �ت �ش��اراً مل�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة يف م �ل��داف �ي��ا وروم��ان �ي��ا،
وم ��ن ث ��م ك �ب�ي�ر م �س �ت �ش��اري ص �ن ��دوق األم� ��م امل �ت �ح ��دة ل �ل �س �ك��ان يف أس�ي��ا
الوسطى ومديراً للخدمات الصحية يف وكالة الغوث ومديراً ملشروع
مرام للصحة االنجابية ومستشاراً لوزير التخطيط يف شؤون السكان
وعضواً يف اللجنة الوزارية الصالح النظام الصحي ومستشاراً للعديد
من املشاريع والربامج اآلخرى.

وزير األشغال :تشكيل
لجنة للنظر بمطالب المقاولين

رام الله -وفا -قال وزير األشغال العامة واإلسكان ماهر
غنيم إن الحكومة كلفته بتشكيل لجنة تتوىل التقييم والنظر
بمطالب املقاولني الناتجة عن تأخر صرف مستحقاتهم وما
نتج عن ذلك من تأخري أو توقف يف املشاريع.
وأض��اف ،خ�لال اجتماعه ،أم��س ،بوفد ات�ح��اد املقاولني
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،أن ال �ل �ج �ن��ة س �ت �ت��وىل ك ��ذل ��ك ت��وح �ي��د آل �ي��ات
العمل يف جميع املؤسسات الحكومية فيما يتعلق بتطبيق
ق� � ��رار م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء رق � ��م ( )12/46/06ال� �خ� ��اص ب �ت �ع��دي��ل
الشروط الخاصة يف العقد املوحد فيما يتعلق بفرق العملة
و'االندكس'.
وض��م وف��د امل�ق��اول�ين النقيب ج��ري��س ع�ط��اال�ل��ه ،وال�ن��ائ��ب
األول له نبيل أبو معليق من املحافظات الجنوبية ،والنائب
الثاين عادل عودة ،وعضو مجلس اإلدارة زاهر حميدات.
وأك� ��د غ�ن�ي��م أن ال � ��وزارة ه ��ي م�ظ�ل��ة ق �ط��اع اإلن� �ش ��اءات يف

ف �ل �س �ط�ي�ن ،وق � ��ال' :ن �ح ��ن ن �ت ��واص ��ل م ��ع ات �ح ��اد امل �ق ��اول�ي�ن يف
القضايا كافة التي تحقق النمو يف هذا القطاع'.
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،اس � �ت � �ع� ��رض ع� �ط ��اال� �ل ��ه ن � �ش� ��اط� ��ات االت � �ح� ��اد
بخصوص مراجعة تعليمات تصنيف امل�ق��اول�ين ومتابعتها
م��ع ال ��وزارة ،وجاهزيته للتعاون م��ع ال��وزارة لعقد ورش��ات
عمل متخصصة حول قضايا ذات أولوية لقطاع املقاوالت
يف دول ��ة ف�ل�س�ط�ين ،وأه�م�ي��ة ال�ترك�ي��ز ع�لى اس�ت�م��رار ال�ت�ب��ادل
ال� �ت� �ج� ��اري ب�ي��ن م �ح ��اف �ظ ��ات ال �ض �ف ��ة ال �غ ��رب �ي ��ة وامل �ح ��اف �ظ ��ات
الجنوبية يف مواد البناء للرتكيز عىل املنتجات الفلسطينية
وعمل الكسارات.
ب��دوره ،أكد غنيم أهمية التواصل الدائم مع ال��وزارة ملا
فيه مصلحة قطاع اإلنشاءات وتنميته والرتكيز عىل قطاع
اإلسكان ،خاصة منخفض التكاليف لذوي الدخل املحدود
والدخل املتوسط.

تفقد شبكة المياه الجديدة
في قرية أم سلمونة

ب �ي ��ت ل �ح ��م  -ق ��ام ��ت ال ��وك ��ال ��ة األم��ري �ك �ي��ة
للتنمية الدولية ( )USAIDومؤسسة أنريا
( )ANERAوم �ج �ل ��س ق � ��روي أم س �ل �م��ون��ة
امس ،بتفقد شبكة توزيع املياه الجديدة يف
القرية ،الواقعة جنوب مدينة بيت لحم.
وتعترب أم سلمونة قرية صغرية ونائية
تبعد  11كم عن مدينة بيت لحم ويبلغ عدد
سكانها حوايل  1000نسمة ،عانت يف السابق
م � ��ن ن� �ق ��ص ك� �ب ي��ر يف ك� �م� �ي ��ات امل � �ي � ��اه ب �س �ب��ب
شبكة املياه القديمة وأنابيبها البالستيكية

الصغرية واملهرتئة التي تتسرب منها املياه،
وبسبب ذلك كانت تصل كميات كبرية من
املياه إىل بعض األحياء يف الحني الذي كانت
تعاين فيه أحياء أخرى من نقص.
وس��اه��م امل �ش��روع يف خ�ل��ق أك�ث�ر م��ن 255
يوم عمل ،وقد تم تنفيذه ضمن إطار برنامج
امل� �ي ��اه وال � �ص� ��رف ال �ص �ح ��ي وال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة
ال� �ط ��ارئ ( )EWAS IIامل �م ��ول م ��ن ال��وك��ال��ة
األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDواملنفذ
من مؤسسة أنريا(.)ANERA
 - )9( 5/23م
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مؤسسة جذور لالنماءالصحي واالجتماعي
تكرم الدكتور امية الخماش

وي �س �ع��ى ال�ب�رن ��ام ��ج ل�ت�ل�ب�ي��ة االح �ت �ي��اج��ات
امللحة والعاجلة للمواطنني الفلسطينيني
يف قطاع املياه والصرف الصحي وقطاعات
أخ ��رى ح �س��ب ال �ح��اج��ة ،وت �ق��دي��م خ��دم��ات
ال � �ب � �ن � �ي � ��ة ال � �ت � �ح � �ت � �ي � ��ة ال � ��رئ � �ي � �س � �ي � ��ة ل �ل �ش �ع ��ب
الفلسطيني.
ي��ذك��ر أن ال�ح�ك��وم��ة األم��ري�ك�ي��ة وال��وك��ال��ة
األم��ري�ك�ي��ة للتنمية ال��دول�ي��ة ق��دم�ت��ا م��ا ي��زي��د
عن أربعة مليارات دوالر أمرييك عىل شكل
م� �س ��اع ��دات اق �ت �ص ��ادي ��ة ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن يف
الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام ،1994
وت �ع �م ��ل ال ��وك ��ال ��ة ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع ال �س �ل �ط��ة
الفلسطينية ع�لى دع��م م�ش��اري��ع تستهدف
م�ح��ارب��ة ال�ف�ق��ر ،وتحسني مستوى الصحة
والتعليم ،وتطوير البنية التحتية ،وخلق
فرص عمل ،وتعزيز الديمقراطية والحكم
الرشيد.
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وزير الصحة المقالة يتهم إسرائيل
بتسميم مرضى غزة بغاز أكسيد الكربون

غ��زة  -ع�ل�اء امل�ش�ه��راوي-ات�ه��م د .مفيد امل�خ�ل�لايت وزي��ر ال�ص�ح��ة يف ال�ح�ك��وم��ة امل�ق��ال��ة ،االح�ت�لال
بتسميم م��رىض غ��زة ع�بر وض��ع غ��از أك�س�ي��د ال�ك��رب��ون ب��دل غ��از ال�ن�ي�تروز يف أن��اب�ي��ب ت�خ��دي��ر امل��رىض
املرسلة إىل غزة.
وقال املخلاليت خالل مؤتمر عقد يف مجمع الشفاء الطبي بغزة ،أن املرىض كانوا يتعرضون
لردة فعل قاسية تؤدي لتوقف القلب ،أثناء بدء عملية التخدير.
وأش � ��ار إىل ان وزارت � ��ه ات �خ ��ذت االج� � ��راءات ال ل��ازم ��ة ب ��وق ��ف ع �م �ل �ي��ات ال �ج ��راح ��ة م �ن��ذ األرب �ع ��اء
امل�ن�ص��رم ،وت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق خ��اص��ة ل�ت�ق�صي ال�ح�ق��ائ��ق ،ب�ع��د اك�ت�ش��اف أرب ��ع ح ��االت تسمم
بمجمع الشفاء.
وب�ّي�نّ امل�خ�ل�لايت ،أن ل�ج�ن��ة التحقيق ت�ق�ص��ت ال�ح�ق��ائ��ق ،وت�ب�ين ان ه�ن��اك غ��از أك�س�ي��د ال�ك��رب��ون
السام بدالً من غاز النيرتوز داخل أنابيب التخدير املرسلة لغزة.
وأضاف " نحن نستورد هذا الغاز من الخط األخضر وال يسمح لنا بتعبئته يف غزة  ،وجاري
التحقيق يف كيفية وصول غاز ثاين اكسيد الكربون السام بدل النيرتوز ".
وأبلغت ال��وزارة منظمة الصليب األحمر والصحة العاملية للتحقيق يف ه��ذا األم��ر ،ومعرفة
كيفية وصول هذه األسطوانات من غاز أكسيد الكربون السام ،بدالً من الغاز املخدر.
وط�م��أن امل�خ�ل�لايت ال�ش�ع��ب الفلسطيني ،أن ال�ط��واق��م الطبية اس�ت�ط��اع��ت ت ��دارك ال�خ�ط��ر منذ
بدايته ،وتعاملت مع الحاالت بكفاءة عالية ،ما أنقذ حياتهم دون وجود وفيات.
وط��ال��ب ال�ص�ل�ي��ب األح �م��ر وال �ص �ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ب��ال�ع�م��ل ع�ل�ى ت�ق�صي ال�ح�ق��ائ��ق وك�ي�ف�ي��ة ت�ص��ري��ف
أسطوانات الغاز املسمومة إىل القطاع.
يشار إىل ان غاز النيرتوز محذور تعبئته من غزة ،ويصل القطاع بأنابيب مغلقة من الخط
االخضر ،وال يسمح لوزارة الصحة بفحصها.

القدس-والدة األسري املقديس أحمد إبراهيم أبو جمل ( 38عاماً) من سكان جبل املكرب الذي يدخل عامه اإلعتقايل الـ  20اليوم واملحكوم بالسجن
ملدة  22عاماً تحمل صورته حيث حرمت من زيارته بسبب مرضها الشديد ،وعدم تمكنها من تحمل مشاق السفر .
تصوير  :محمود عليان


اعتقال مشتبه به بجريمة
قتل الشابة ميناس قاسم

'التعليم العالي' تدعو الباحثين لتقديم
طلبات مشاريع للبحث العلمي

ال�ق��دس  -ديما دعنا  -ذك��رت لوبا السمري الناطقة اإلع�لام�ي��ة باسم الشرطة اإلسرائيلية،
بأن الشرطة اعتقلت أمس األول شابا يبلغ من العمر  19عاما من أحد أحياء القدس ،لالشتباه
بضلوعه يف جريمة قتل الشابة املرحومة ميناس قاسم من بلدة زعيم والبالغة من العمر 21
ع��ام��ا .وأض��اف��ت :أن ال�ش��اب ُع��رض ع�لى محكمة الصلح يف مدينة ال�ق��دس ،وم��دد اعتقاله ملدة
سبعة أيام عىل ذمة التحقيق.
ي��ذك��ر أن ال�ش��اب��ة م�ي�ن��اس ق��اس��م ع�ث�ر ع�ل�ى ج�ث�ت�ه��ا يف ال�خ��ام��س م��ن ال�ش�ه��ر ال �ج ��اري ،م�ق�ت��ول��ة
وملقاة يف أحد أودية وادي النار بالقرب من ابو ديس وعىل جثتها آثار عنف  ،ومنذ ذلك الوقت
والشرطة اإلسرائيلية تحقق يف مالبسات الجريمة.

محافظ الخليل يكرم الطالب المبدع
كايد أبو جويعد ويسلمه مكرمة رئاسية

الخليل  -مراسل ے الخاص-كرم محافظ محافظة الخليل الطالب الطفل املبدع يحيى
كايد أبو جويعد  ،وسلمه مكرمه رئاسية
وأك��د حميد أن "ه��ذا التكريم ي��أيت ل��دع��م وتشجيع الطفل امل�ب��دع تعليمياً وت��رب��وي��اً وعلمياً.
مؤكدا استعداد املحافظة والقيادة لتقديم الدعم لتشجيع موهبته بعد أن استمع اىل إبداعاته
يف مجاالت الرياضيات ،وقدم له ّ
كل دعم ممكن لتشجيع موهبته .فهو يضرب أي عددين من
خانتني ويحل مسائل يف الرياضيات تفوق عمره الزمني بشكل ملحوظ ،عدا عن اشتقاقه لقوانني
خاصة يف الرياضيات وقدرته عىل إجراء عمليات التفاضل واملربعات السحرية ونظرية األعداد،
ويمكنه عىل سبيل املثال أن يعطي يوم امليالد من تاريخ الوالدة بأقل من دقيقة ،عدا عن ذلك
خضع للعديد من اختبارات الذكاء للراشدين وكان دائما يعطي نتائج تدل عىل عبقريته ،مما
أبهر املختصني يف قسم الرياضيات بقدراته املميزة.
م��ن جانبه ع�بر ذوو الطفل ع��ن شكرهم ملحافظ ع�لى التكريم ام�لا يف أن يتمكن م��ن تطوير
نفسه خالل مدة وجيزة ،وأن يخطو نحو مزيد من الصراعات واألفكار الجديدة واالبتكارات يف
مجال الرياضيات؛ لتكون عالمة مميزة وفارقة للفلسطينيني يف مادة الرياضيات.

بلدية خان يونس و"بديل" يفتتحان
ً
جدارية رمزية إحياء لذكرى النكبة

غزة -ملراسل ے -افتتحت بلدية خان يونس امس االول بالتعاون مع املركز الفلسطيني
ملصادر حقوق املواطنة (بديل) جدارية نحت رمزية بعنوان (العودة حق مقدس) إحياءً لذكرى
النكبة إلـ ( ،)65والتي قام بإعدادها مجموعة من الفنانني التشكيليني من أبناء املدينة.
وك��ان��ت دائ��رة ال�ع�لاق��ات العامة ق��د نظمت اح�ت�ف��االً ل��ذل��ك أم��ام ص��ال��ة أب��و ي��وس��ف النجار
يف مخيم خان يونس الغربي بحضور نائب رئيس البلدية املهندس صالح الدين أبو عبدو
وعماد األغا مدير العالقات العامة ونعيم مطر ممثالً عن مركز بديل ومفتي املحافظة الشيخ
إح�س��ان ع��اش��ور والشخصيات االعتبارية واملؤسساتية ولفيف م��ن األه��ايل وس�ك��ان املخيم.
وشكر أب��و عبدو القائمني ع�لى إح�ي��اء فعالية النكبة داع�ي��اً إىل تسخري العمل امل�ش�ترك من
أج��ل أن تعود فلسطني ،ال سيما وأن ال�ع��ودة حق مقدس وإرادة شعب ،مشرياً يف ذات
ال�س�ي��اق اىل أن بلدية خ��ان ي��ون��س ت��رح��ب بكافة ال�ج�ه��ود للتنسيق وامل�ش��ارك��ة يف أي م�ب��ادرة
لالرتقاء باملدينة التي نسعى ألن تكون األفضل دوماً.
وب��دوره؛ استعرض مطر املعاناة الفلسطينية منذ النكبة وال�ت��ي تعرض شعبنا خاللها
ألب �ش��ع االن �ت �ه��اك��ات امل�ن�ظ�م��ة م ��ن خ ل��ال ال �ق �ت��ل امل�م�ن�ه��ج وط ��رد ش�ع�ب�ن��ا م ��ن ق ��راه ��م وم��دن�ه��م
واالستيالء عىل ممتلكاتهم ،عدا عن سنوات العذاب املتواصلة وتشتت األهل واألحبة يف
األقطار العربية املجاورة.
ودع��ا إىل تكريس حالة التوحد ك��ون شعبنا بأمس الحاجة لها معترباً أن حق العودة
ال ي�س�ق��ط ب��ال�ت�ق��ادم وال ي�م�ك��ن اإلن��اب��ة ع�ن��ه ف�ه��و ح��ق ف ��ردي وج�م��اع��ي ،م �ش�ي�راً إىل أن م��رك��ز
بديل يعمل مع كافة املؤسسات الرسمية واألهلية وكان له الفخر بالعمل مع بلدية خان
يونس من خالل اللوحة الفنية التي تحايك النكبة والنضال الفلسطيني  .وألقت الطفلة
املبدعة سلمى النجار قصيدة شعرية حول النكبة ومعاناة الفلسطينيني خالل السنوات
امل��اض�ي��ة ،فيما اختتمت الفعالية بقص ش��ري��ط اف�ت�ت��اح ال�ج��داري��ة وإزال��ة ال�س�ت��ار عنها وسط
حضور رسمي مميز.

رام الله  -وفا -دعت وزارة التعليم العايل من خالل مجلس
ال �ب �ح ��ث ال �ع �ل �م ��ي ،أع� �ض ��اء ال �ه �ي �ئ ��ات ال �ت ��دري �س �ي ��ة وال �ب ��اح �ث ي��ن يف
م��ؤس �س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع ��ايل ،وم ��راك ��ز األب �ح ��اث ،ام ��س ،ل�ت�ق��دي��م
ط�ل�ب��ات م�ش��اري��ع ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ل�ل�ح�ص��ول ع�لى ال�ت�م��وي��ل ال�ل�ازم
من املجلس.
وأوضحت وزارة التعليم العايل يف بيان أن املجاالت البحثية
ال �ت ��ي ي �غ �ط �ي �ه��ا امل �ج �ل ��س ه � ��ي :ال ��ري ��اض �ي ��ات وال� �ع� �ل ��وم ال �ف �ي��زي��ائ �ي��ة
(رياضيات ،وفيزياء ،وكيمياء ،ومواد ،ونانو) ،واألحياء والطب
وال�ص�ح��ة وال�ص�ي��دل��ة ،وال��زراع��ة وال�ب�ي�ط��رة ،وال�ه�ن��دس��ة وال�ط��اق��ة،

وعلوم األرض (املياه والبيئة) ،والحاسوب وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،والعلوم االجتماعية واالقتصاد (اإلدارة ،واالقتصاد،
واالج� � �ت� � �م � ��اع ،وال � �ن � �ف � ��س ،وال � �ل � �غ � ��وي � ��ات ،واإلن � � �س � � ��ان ،وال� �ع� �ل ��وم
السياسية ،والتاريخ) ،واآلداب والفنون ،والرتبية.
وأشارت إىل أن املوعد النهايئ لتسليم مشاريع البحث العلمي
الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم اإلثنني املوافق  ،2013/7/15عىل
أن يعلن عن املشاريع املختارة للدعم من مجلس البحث العلمي
ي ��وم اإلث �ن�ي�ن امل ��واف ��ق  ،2013/8/26ل �ي �ب��دأ ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش ��اري ��ع ال�ب�ح�ث�ي��ة
املدعومة من املجلس يف .2013/9/1

حماس :اتهام "أمنستي" للمقاومة
بارتكاب جرائم "غير منصف"

غ ��زة  -مل��راس��ل ے-اع �ت�ب�ر ف ��وزي ب ��ره ��وم ،امل �ت �ح��دث ب��اس��م ح��رك��ة
حماس ،أن اتهام "أمنستي" للمقاومة الفلسطينية يف غزة بارتكاب
جرائم حرب كما االحتالل اإلسرائييل خالل الحرب األخرية عىل قطاع
غزة ،توصيف "غري منصف ويفتقر إىل املوضوعية".
وق ��ال ب��ره��وم" :ه ��ذا ي �س��اوي ب�ي�ن امل �ق��اوم��ة امل �ش��روع��ة امل��داف �ع��ة عن
امل��دن�ي�ي�ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،وب�ي�ن امل�ح�ت��ل اإلس��رائ �ي�ل�ي ال ��ذي ت�ع�م��د قصف
وق�ت��ل امل��دن�ي�ين ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وت�ن��اس��ت أم�ن�س�ت��ي أن االح �ت�ل�ال ه��و من
بدأ هذه الحرب".
وأوض��ح أن ما ورد يف التقرير حول أح��وال سكان القطاع املحاصر
واألس � ��رى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين يف س �ج��ون االح �ت ل��ال اإلس ��رائ �ي ل��ي ،وأح� ��وال
سكان الضفة الغربية املحتلة ،قليل جداً مقارنة بما يجري عىل األرض

م ��ن م �ع��ان��اة وع ��ذاب ��ات ل�ش�ع�ب�ن��ا وألس ��ران ��ا يف ظ ��ل ال �ح �ص��ار وال �ع ��دوان
واالس�ت�ي�ط��ان وال�خ�ط��ف واالع�ت�ق��ال وم��ن ج��رائ��م ض��د اإلن�س��ان�ي��ة ترتكب
يوميا بحق أسرانا وأهلنا.
وأض� ��اف امل �ت �ح��دث ب��اس��م ح �م��اس :إن "اع �ت �ق��ال امل �ع��ارض�ي�ن يف غ��زة
وت �ع��ذي �ب �ه��م وال �ت �ن �ك �ي��ل ب �ه��م ك �م��ا ورد يف ال �ت �ق ��ري ��ر ،ال ي �س �ت �ن��د إىل أي
مصداقية أو معلومات حقيقية عىل اإلطالق".
وأشار إىل أن هذه املؤسسة لم تلتق مع املسؤولني يف غزة للتأكد
من معلوماتها وتقاريرها ،م��ؤك��داً أن ه��ذا التقرير يتعارض مع كافة
ال�ت�ق��اري��ر األخ ��رى ال�ت��ي ذك��رت�ه��ا م��ؤس�س��ات ح�ق��وق�ي��ة ودول�ي��ة زارت غ��زة
والتقت باملسؤولني والناس فيها ،حيث أنهم أكدوا عىل عدم وجود
معتقلني سياسيني يف سجون الحكومة يف غزة.

د .رامي حمد الله تحدث عن إنجازات الجامعة

وفد اكاديمي اميركي يزور "النجاح"

ن��اب�ل��س  -خ��اص  -ال�ت�ق��ى األس�ت��اذ ال��دك�ت��ور رام��ي ح�م��د ال�ل��ه ،رئيس
جامعة النجاح الوطنية الخميس وف��دا أكاديميا أمريكيا يقوم بزيارة
األرايض الفلسطينية ،ضم العديد من األكاديميني الباحثني من عدد
من الجامعات األمريكية ،وقام بتنظيم الزيارة املركز البحثي الفلسطيني
األمرييك ( .)PARCوقد رحب رئيس الجامعة بالوفد وتحدث اليه عن
أهم اإلنجازات التي حققتها الجامعة حديثا يف جميع امليادين ،ومدى
التقدم األكاديمي املوجود يف الجامعة والذي يوازي بإمكانيات الجامعة
املتواضعة ما هو موجود يف الجامعات الكربى عىل املستوى العاملي،
كما تحدث أ.د .حمد الله عن اتفاقيات التعاون األكاديمي التي تربط
جامعة النجاح الوطنية مع العديد من الجامعات األمريكية.
م��ن ج�ه�ت��ه ع�ب�ر ال��وف��د ال�ض�ي��ف ع��ن إع�ج��اب��ه مل��ا ش��اه��ده يف ال�ج��ام�ع��ة

م��ن ت�ط��ور وت�ق��دم وع�بر ال��وف��د ع��ن رغبتهم ببناء ع�لاق��ات ت�ع��اون بحثي
مع الجامعة.
وق ��د ال �ت �ق��ى ال ��وف ��د ب �ن �ظ��رائ �ه��م األك��ادي �م �ي�ي�ن يف ال �ج��ام �ع��ة ون��اق �ش��وا
مجاالت التعاون األكاديمي يف مختلف املجاالت.
وقد شاهد الوفد فيلما وثائقيا عن جامعة النجاح الوطنية ،كما
ق ��ام ال ��وف ��د ب ��زي ��ارة ال ��زاوي ��ة األم��ري �ك �ي��ة يف ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��دي��د م ��ن م��راف��ق
ال �ج��ام �ع��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة .وح �ض��ر ال �ل �ق��اء األس �ت ��اذ ال ��دك �ت ��ور م��اه��ر ال�ن�ت�ش��ة،
نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية ،واألستاذ الدكتور حكمت
هالل ،عميد البحث العلمي يف الجامعة،و الدكتورة سائدة عفونة،
م��دي��رة م��رك��ز التعلم اإلل�ك�ت�روين ،وال��دك�ت��ور س��ام ال�ف�ق�ه��اء ،م��دي��ر دائ��رة
العالقات العامة.

بسبب مقاالت انتقدتها:

"المقالة"تحتجز وزير الثقافة األسبق إبراهيم أبراش

غزة  -وفا -احتجزت أجهزة الحكومة
امل�ق��ال��ة ،املحلل ال�س�ي��ايس ،وزي��ر الثقافة
األس� � �ب � ��ق ،ال � ��دك � �ت � ��ور إب � ��راه � �ي � ��م أب� � � ��راش،
وأخضعته للتحقيق واالستجواب بسبب
مقاالت نشرها وانتقد فيها حماس.
وق� � � � ��ال أب � � � � ��راش إن األم� � � � ��ن ال � ��داخ �ل ��ي
ال �ت��اب��ع ل�ل�ح�ك��وم��ة امل �ق��ال��ة اح �ت �ج��زه مل ��دة 6

مطلوب  :لشركة تعمل في صيانة  ،خدمات  ،بيع وتأجير رافعات في القدس

بلفون  :ايتسيك 0505305898

ز)10(5/22

العمل مالئم ملرشحني من منطقة القدس ومحيطها فقط !
مطالب  :ذو خبرة فقط  .من االفضل ان تكون لديه خلفية عن الكهرباء وااللكترونيات.
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ميكانيكي ذو خبرة باصالح وصيانة رافعات او تصليح سيارات ذو خبرة مبحركات ديزل

ساعات ،وحقق معه حول مقاالت نشرها
انتقد فيها حماس ألنها 'تحمي الحدود
ال�ج�ن��وب�ي��ة إلس ��رائ �ي ��ل' (م ��ن غ� ��زة) ،وان�ت�ق��د
زيارة يوسف القرضاوي للقطاع.
وك �ش��ف أس �ت��اذ ال �ع �ل��وم ال�س�ي��اس�ي��ة يف
غ� ��زة ،أن امل �ح �ق �ق�ي�ن ط �ل �ب��وا م �ن��ه أن ي�ك�ت��ب
اع � �ت � ��ذارا ع ��ن امل � �ق� ��االت ال �ت ��ي ك �ت �ب �ه��ا س�ي�م��ا
املقال الخاص بانتقاد القرضاوي ،إال أنه

مطلوب عمال مواسرجية

للعمل في تل أبيب من حملة الهوية الزرقاء او تصريح عمل
لالستفسار :االتصال على بلفون رقم

0524766613 - 0525095990

اع ـ ـ ــالن

روضة نور المعارف «احباب اهلل»
(الطور الشارع اجلديد)

مشتركينا الكرام
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اعالن قطع تيار كهربائي  /جنني

س �ت �ق��وم ش ��رك ��ة ت ��وزي ��ع ك� �ه ��رب ��اء ال� �ش� �م ��ال ي� ��وم ال �س �ب��ت
 2013/5/25باعمال صيانة وتطوير في بلدة اليامون في
جنني.
لذا سيتم فصل التيار الكهربائي عن املنطقة املذكورة من
الساعة  9صباح ًا وحتى الساعة  3بعد الظهر.
وعليه تعتذر ال�ش��رك��ة ع��ن ه��ذا االج ��راء على خطوطها
من أجل تركيب مفتاح هوائي وجمبرة كوابل الضغط العالي
امل� ��زودة حمل�ط��ة حت��وي��ل ب�ل�ال األوس ��ط اجل��دي��دة ،وع�ل��ى ثقة
بتفهم مشتركينا لهذا األمر.

االدارة العامة

اع ـ ـ ـ ــالن

يسعدنا ويشرفنا االع�لان عن فتح باب التسجيل للعام
الدراسي اجلديد  2014 - 2013في روض��ة نور املعارف التي
اثبتت كفاءتها على مدار سنني بطواقمها املهنية رمزا للتربية
االميانية وتنمية شخصية الطفل عن طريق التعلم باللعب
واحلوار واحملادثة.
1 .1باب التسجيل مفتوح فرع الطور/الشارع اجلديد.
2 .2التسجيل لصفوف الروضة  2008لغاية .2010
3 .3ب��اب التسجيل (ف��رع الزعيم) من اول لغاية الصف
التاسع ما زال مفتوحا.

رقـــــــم الهاتــــــف
0522426104 - 0505647288

تعلن مدرسة عمال عن افتتاح باب التسجيل
للعام الدراسي 2014 - 2013
بعد اف�ت�ت��اح مبناها اجل��دي��د وال ��ذي اس��س على اع�ل��ى مستوى ليالئم
متطلبات التقنية للقرن احلادي والعشرين ،حسب الشروط التالية:
1 .1ان يكون الطالب من سكان القدس وحامال لهويتها.
2 .2ان ال يتجاوز عمر الطالب اخلمسة عشر عاما.
3 .3ان يكون قد انهى الصف التاسع بنجاح.
•ان ينجح في امتحان القبول والذي جتريه املدرسة.

للصفوف:

 .1كهربة سيارات محوسبة.
 .2االتصاالت والكمبيوتر.
 .3املراقبة والتحكم «كهرباء».
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بعد رعاية الله وحفظه توجهت اجلاهة الكرمية من محافظة أريحا
املكونة من كل من الشيخ اسماعيل أبو داهوك «أبو عالء» ،والشيخ أبو
حامت عرينات من العوجا ،والشيخ محمد خميس أبو داهوك من عني
السلطان ،واملختار خليل أبو داهوك من عقبة جبر واملختار ابراهيم أبو
شرار من عني السلطان ،الى ديوان آل أبو خربيش في منطقة الديوك
من أجل جتديد عطوة عشائرية بخصوص حادثة القتل التي وقعت
بتاريخ 2011/5/9م على املغدور املرحوم «خضر سليمان أبو خربيش»
من قبل اجلناة «محمد مشهور حسن دوابشة وشريكته وكالهما من
قرية دوم��ا قضاء نابلس ،وك��ان في استقبال اجلاهة الكرمية كل من
املختار ابراهيم أبو خربيش والشيخ حسن أبو خربيش والشيخ خليل
أبو خربيش والشيخ اسماعيل أبو خربيش والشيخ داوود أبو خربيش
واملختار سليمان فهيدات واملختار فرح سميرات وجمع غفير من أهالي
املنطقة ،حيث ّ
تفضل أهل املغدور بتجديد عطوة عشائرية ملدة عام
من تاريخه 2013/5/22م حتى تاريخ 2014/5/22م ،ومت االتفاق على
أن يكون الكفالء السابقون هم أنفسهم الكفالء عن التجديد احلالي،
مع إبقاء نفس الشروط السابقة الواردة في العطوة األولى والتجديد
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الثاني ،وعليه مت االتفاق والله خير الشاهدين.
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جتديد عطوة عشائرية

رفض االعتذار.
وأضاف أن احتجازه يكشف أن حماس
التي أوقفت املقاومة من غ��زة تتفرغ اآلن
ب��االن �ش �غ��ال ب��ال�ت�ض�ي�ي��ق عل��ى ح ��ري ��ة ال ��رأي
وال �ت �ع �ب�ي�ر .ون � ��دد ب ��اس �ت ��دع ��ائ ��ه وال �ت �ح �ق �ي��ق
م�ع��ه ب�س�ب��ب ح��ري��ة ال ��رأي ،م��ؤك��دا أن��ه لن
ي �ت��وق��ف ع ��ن م �م ��ارس ��ة ح ��ري ��ة ال � ��رأي ك�ح��ق
فكري له.

عنوان املدرسة:

عطروت  -شارع توتسيرت  - 12فوق مبنى الدينمو متر

0549933487 - 025475735

