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مناشدة صادرة عن
جمعية اسكان املعلمني التعاونية بالقدس

الى سيادة االخ الرئيس محمود عباس »ابو مازن« 
رئيس دولة فلسطني حفظه الله

ردا على االعالن الصادر عن »شركة كل االحترام« ممثلة مبديرها العام السيد هاني 
احلقائق  تضع  اجلمعية  ف��ان   2013/9/12 بتاريخ  »ے«  بجريدة  املنشور  س��رور 

التالية بني يدي سيادتكم:

من  املقدسية  العائالت  وتعاني  املقدسية  اجلمعيات  فيه  حتارب  الذي  الوقت  في  اوال: 
على  احلصول  سبيل  في  عاما  لعشرين  استمرت  معاناة  وبعد  لها  مالئم  سكن  ايجاد 
تراخيص البناء ملشروع اسكان املعلمني الواقع في بيت حنينا فاننا جند من ابناء جلدتنا 
من يالحق املعلمني ومينعهم من السكن باملشروع بل ويضع العراقيل غير القانونية والتي 

تعتمد على التهديد لعدم اشغال العائالت املستفيدة من املشروع ملساكنهم.

ثانيا: وردا على ما جاء في االعالن املذكور فاننا نعلن بهذا ان صيغة التهديد الواردة 
في االعالن املذكور مرفوضة خاصة وان اجلمعية واعضاءها التزموا كافة االتفاقيات 
املبرمة مع »شركة كل االحترام« وحتت رعاية وزارة العمل وكافة املؤسسات االخرى 
اعضاء  مينع  مختلفة  مسميات  وحت��ت  ان��ه  اال  للمقاول  مستحق  هو  ما  كل  ودفعت 

اجلمعية واملستفيدين من املشروع من السكن فيه او اجراء التصليحات بالشوارع.

ثالثا: منعا ألي ذريعة واستنادا للقانون ومبوافقة »شركة كل االحترام« مت التوقيع 
والتزمت  املذكور  واملقاول  على صك حتكيم  وصدر قرار بحل اخلالف بني اجلمعية 
عرض  ال��ق��رار  بهذا  ض��رب  امل��ق��اول  ان  اال  التحكيم  جلنة  ق��رار  بنود  بكافة  اجلمعية 
ما تبقى منه حتت  والسكن فيه واجن��از  استغالله  املشروع من  ملنع اصحاب  احلائط 
ذرائع مطالبات مالية غير قانونية واقام السواتر الترابية داخل املشروع ملنع اصحابه 
من استغالله خالفا لقرارات التحكيم التي وضعت النقاط على احلروف والتي التزمت 

بها اجلمعية على الرغم من االجحاف الكبير الذي حلق بها.

رابعا: ان كافة التصرفات التي تصدر عن املقاول وميارسها على االرض مانعا املواطن 
القدس  ابناء  تهجير  من  وج��زءا  منه  االستفادة  من  املشروع  هذا  في  احلق  وصاحب 
حتت سمع وبصر املؤسسات التي فشلت في انهاء هذا املوضوع على الرغم من تقيد 

اعضاء اجلمعية بكافة ما ورد باالتفاقيات.

خامسا: تتساءل اجلمعية ملصلحة من يبقى املعلمون الذين قضوا عمرهم في خدمة 
هذا الوطن محرومني من العيش بكرامة في الوقت الذي غيب القانون في هذا الشأن 
وبدال من تثبيت املواطن املقدسي نرى ان اجلميع تخلى عن هذه املؤسسة واملشروع 
ليس لشيء وامنا ألننا عاهدنا الله ان نبقى مقدسيني مرابطني مؤمنني متوكلني على 
الله وان املقاول املذكور الذي يدعي عدم استيفاء حقوقه املالية يعلم علم اليقني انه 
استوفى بل وعطل اجلهة الداعمة وهو الهالل االحمر االماراتي من االيفاء مبا تبقى 
من متويل املشروع مانعا اخلير عن املشروع وعن غيره من املشاريع بل وان ما ميارسه 

املقاول على االرض ال ميت الى اي حقيقة مما ورد في بيانه املذكور.

تثبيت  يهمهم  من  ال��ى  االيعاز  سيادتكم  تناشد  العامة  والهيئة  االداري���ة  الهيئة  ان 
باننا صامدون  ونعاهد سيادتكم  القضية،  بانهاء هذه  القدس  ارض  املقدسيني على 
ثابتون في القدس ارض االسراء واملعراج. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد ... اللهم 

اني قد بلغت، اللهم فاشهد

الهيئة االدارية والعامة جلمعية اسكان املعلمني التعاونية
ضاحية الشيخ زايد - القدس

ز9/16)2( اعــــــــــــــــالن

عن قطع التيار الكهربائي
من  الكهربائي  التيار  قطع  عن  القدس  محافظة  كهرباء  شركة  تعلن 
الساعة  التاسعة صباحًا وحتى الساعة  الثالثة بعد الظهر يوم   الثالثاء  

2013/9/17  عن املناطق التالية  من محافظة اريحا  واالغوار : 
جزء من شارع املغطس / شارع املسكوبية / وزارة االوقاف /  وزارة  

الداخلية / جزء من منطقة كتف الواد / مكتبة البلدية / مبنى البلدية اجلديد .
التحويالت  بأعمال  الشركة  قيام  عن  الناجت  االجراء  هذا  عن  الشركة  تعتذر 

والصيانة على شبكات الضغط العالي املزودة لتلك املناطق.

دائرة العالقات العامة

اعــــــــــــــــالن
عن قطع التيار الكهربائي

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي في االيام والتواريخ 
واالوقات املبينة فيما يلي عن املناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة.

)1( يوم االربعاء 2013/9/18
)من الثامنة صباحا وحتى اخلامسة بعد العصر(: 

الله وتشمل موبيليات األمني، نعفش، مصنع  أجزاء من املنطقة الصناعية رام 
الله  رام  قصر  االي��ام،  جريدة  البلدية،  مستودعات  فاين،  مصنع  الكوكاكوال، 

الثقافي، الشرطة االوروبية واملناطق املجاورة.
)2( يوم اخلميس 2013/9/19 

)من الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر(:
أجزاء من منطقة ام الشرايط وتشمل املخابرات واالذاعة والتلفزيون، مسجد 

متيم الداري، منشار الثولي واملناطق املجاورة.
التحويالت  باعمال  الشركة  قيام  عن  الناجت  االج��راء  هذا  عن  الشركة  تعتذر 

والصيانة على شبكات الضغط العالي املزودة لتلك املناطق.
دائرة العالقات العامة
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اعــــــــــــــــالن
عن قطع التيار الكهربائي

الثامنة  من  الكهربائي  التيار  قطع  عن  القدس  محافظة  كهرباء  شركة  تعلن 
عن  يلي  فيما  املبينة  وال��ت��واري��خ  االي��ام  في  الظهر  بعد  الثالثة  وحتى  صباحا 

املناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة.
)1( يوم االربعاء 2013/9/18 

املجاورة،  واملناطق  العطاري  كازية  الرئيسي،  الشارع  ويشمل:  بيتونيا  من  جزء 
مفرق وشارع عني عريك، سوبر ماركت بغداد واملناطق املجاورة، كلية ابو جهاد 
واملناطق املجاورة، مدرسة الذكور واملناطق املجاورة، عني عريك، دير ابزيع، كفر 
ب��درس، دير  املديا،  نعمة، بلعني، خربثا بني ح��ارث، دير قديس، نعلني، قبيا، 

عمار، بيتللو، اجلانية، رأس كركر وجماال.
)2( يوم اخلميس 2013/9/19 

قرية الطيرة، بيت لقيا، بيت نوبا، بيت سيرا، خربثا املصباح، بيت عور الفوقا، 
بيت عور التحتا وصفا.

التحويالت  باعمال  الشركة  قيام  عن  الناجت  االج��راء  هذا  عن  الشركة  تعتذر 
والصيانة على شبكات الضغط العالي املزودة لتلك املناطق.

دائرة العالقات العامة

9/16 )20( - م.ص

نابلس/ غسان الكتوت/ الرواد للصحافة واإلعالم- نفذ مركز التخطيط الحضري والحد من 

مخاطر الكوارث/ وحدة علوم األرض وهندسة الزالزل، يف جامعة النجاح ونقابة املهندسني مركز 

القدس- لجنة ف��رع الخليل، دورة بعنوان "اساسيات التحليل والتصميم ال��زل��زايل للمباين"، 

ب��م��ش��ارك��ة 26 مهندسا وم��ه��ن��دس��ة م��ن امل��ك��ات��ب الهندسية االس��ت��ش��اري��ة وال��ب��ل��دي��ات يف محافظتي 

 ،)EUCENTRE( ال��خ��ل��ي��ل وب��ي��ت ل��ح��م، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل���رك���ز األوروب�������ي ل��ه��ن��دس��ة ال������زالزل

وجامعة IUSS يف بافيا- ايطاليا، ضمن مشاريع FP7 األوروبية- مشروع تخفيف مخاطر الزالزل 

.)SASPARM Project( يف فلسطني

وتضمنت الدورة ومدتها 48 ساعة تدريبية، عددا من املحاور، أهمها مدخل لعلم الزالزل 

وزل���زال���ي���ة امل��ن��ط��ق��ة، وت���أث���ر ت��رب��ة امل���وق���ع ع���ى ال��س��ل��وك ال���زل���زايل ل��ل��م��ن��ش��آت، وآل���ي���ة ان��ت��ق��ال االع��م��ال 

الزلزالية من الرتبة اىل املنشآت، والهيئة املعمارية واالنشائية للمباين املقاومة للزالزل، وحساب 

القوى الزلزالية التي تتعرض لها املنشآت، وكيفية توزيع هذه القوى عى عناصر املبنى االنشائية، 

وتصميم العناصر االنشائية يف املباين ملقاومة الزالزل، وتقييم ودرجات األضرار واالنهيارات بعد 

حصول الكارثة، وتقوية املباين القائمة وتأهيلها زلزالياً.

وحاضر يف ال��دورة مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس 

الهيئة الوطنية للتخفيف من اخطار الكوارث الدكتور جالل الدبيك، باإلضافة اىل الدكتور عصام 

جردانة واملهندس حاتم الوحش.

واخ��ت��ت��م��ت ال������دورة ب��ح��ض��ور رئ��ي��س وأع���ض���اء ل��ج��ن��ة ف����رع ال��خ��ل��ي��ل يف ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��دس��ني، وم��دي��ر 

م��رك��ز التخطيط ال��ح��ض��ري وال��ح��د م��ن مخاطر ال���ك���وارث، ورئ��ي��س الهيئة الوطنية للتخفيف من 

أخ��ط��ار ال���ك���وارث، وع����دد م��ن م��م��ث��ي امل��ؤس��س��ات امل��ح��ل��ي��ة، وت���م ت��وزي��ع ال��ش��ه��ادات ع��ى امل��ش��ارك��ني 

يف الدورة.

ُيشار إىل أن مشروع تخفيف مخاطر الزالزل يف فلسطني، يتضمن عددا من الفعاليات، منها 

دورات تدريبية يف مجال التصميم الزلزايل للمباين ملهنديس املكاتب الهندسية، وورشات عمل 

مع ال��وزارات واملؤسسات الحكومية وغر الحكومية، وحمالت توعية عامة للمواطنني وطلبة 

املدارس، ونشرات علمية، وتبادل للزيارات.

جامعة النجاح تعقد دورة تدريبية حول التصميم الزلزالي للمباني في الخليل

ال������������ح������������الوة -س�����ل�����م  اب�������������و  ال����������ق����������دس - زيك 
وزي���������������ر ش���������������ؤون ال���������ق���������دس امل�������ح�������اف�������ظ ع������دن������ان 
الحسيني ظهر  االثنني العائالت البدوية 
يف عرب الكعابنة والذين هدمت السلطات 
االسرائيلية مساكنهم وهجرتهم من بلدة 
بيت حنينا قبل ثالثة اسابيع مكرمة رئاسية 
عبارة عن طرود غذائية وبطانيات وحقائب 
م�����درس�����ي�����ة وخ������ي������ام ت���ق���ي���ه���م ح������������رارة ال���ص���ي���ف 

وتأويهم من  برد الشتاء القادم .
وابلغ الحسيني بدو الكعابنة  استعداد 
الرئيس الدائم ملساعدة مثل هذه الحاالت 
م�������وض�������ح�������ا ق�����������������درة ال�������ش�������ع�������ب ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي 
مواصلة النضال وتحمل االعباء واملعاناة 
دون ك���ل���ل او م���ل���ل ح���ت���ى ت���ح���ق���ي���ق اح���الم���ه 
وطموحاته يف الحرية واالستقالل وانهاء 
م����ظ����ال����م ال����ل����ج����وء ال����ق����س����ري وال�������ع�������ودة  اىل 
ال����دي����ار ال���ت���ي ه��ج��ر ع��ن��ه��ا ع���ن���وة  واس���ت���ع���ادة 

حقوقه املسلوبة .
وك���ان���ت ال���ج���راف���ات االس���رائ���ي���ل���ي���ة  ب��رف��ق��ة 
ق��������������وات م��������ن ال�������ش�������رط�������ة ق��������د ه�������دم�������ت ح����دي����ث����ا 
مضارب بدو الكعابنة يف بيت حنينا شمال 
القدس ، بذريعة البناء دون تراخيص، ما 
اسفر عن تشريد 53 فردا أصيبوا بحالة من 

ال��ذع��ر وه���رب بعضهم اىل ال��ج��ب��ال نتيجة 
ع��دم امتالكهم ت��ص��اري��ح كونهم يحملون 

الهوية الفلسطينية .
ع���������ي ح������س������ني اىل ان س����ل����ط����ات  واش�����������������ار 
االح�������ت�������الل ت�����دع�����ي م���ل���ك���ي���ت���ه���ا ل�����������الرايض وف����ق 
قانون )امالك الغائبني (  واعلنت عن نيتها 
اقامة قاعدة عسكرية يف الجبل ، موضحا 
ان باقي السكان وهم اشقاء وافراد عائلة 
ي���س���ك���ن���ون يف م���ض���ارب���ه���م ع����ى اراض ت��ع��ود 
ملكيتها ملواطنني من بلدة بيت حنينا قبل 
العام 1967 باتفاق مع اصحابها املغرتبني 

يف الواليات املتحدة االمريكية .
)ع���������ط���������اروت  م�����س�����ت�����وط�����ن�����ة  ان  اىل  ي��������ش��������ار 
(  ال�����ص�����ن�����اع�����ي�����ة ت�����ق�����ع م�����ق�����اب�����ل م�������ض�������ارب ب�����دو 
الكعابنة ، ويحدها من اليسار جدار الضم 

و التوسع العنصري .
ويف س��ي��اق اخ���ر وزع ال��ح��س��ي��ن��ي مكرمة 
مالية تصرف لصالح بعض اللجان الفاعلة 
يف ال��ق��ط��اع��ات املختلفة يف م��دي��ن��ة ال��ق��دس 
بقيمة 5000 دوالر لكل منها  حيث استفادت 
م��ن��ه��ا ك���ل م���ن ) ل��ج��ن��ة اول���ي���اء ام�����ور ال��ط��ل��ب��ة 
يف ال���ق���دس ، ال��ل��ج��ن��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ل��خ��دم��ات 
مخيم قلنديا ، لجان قرى القدس املهجرة 

سلمها محافظ القدس عدنان الحسيني...

مكرمة رئاسية لعرب الكعابنة 
وأخرى للجان مقدسية فاعلة

وال����ل����ج����ن����ة امل����ق����دس����ي����ة ال���ع���ل���ي���ا مل���ت���اب���ع���ة م��ل��ف 
املخدرات يف محافظة القدس ( .

ب�����ح�����ي�����ث ت�������ص�������رف ه�����������ذه امل������ك������رم������ة ل���ت���ن���ف���ي���ذ 
ب��ع��ض ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��خ��اص��ة ب��ه��ذه ال��ل��ج��ان 
وت��س��دي��د ب��ع��ض االل���ت���زام���ات امل��ال��ي��ة امل��رتت��ب��ة 
ع������ى االن�����ش�����ط�����ة امل���خ���ت���ل���ف���ة ال�����ت�����ي ت�����ق�����وم ب��ه��ا 

وتنفذها يف محافظة القدس . 

فاعل خير مقدسي         
يتكفل بترميم بيت        

مواطن من اريحا
اريحا - خالد عمار - ما ان نشرت " ے" 
ام����س ، ق��ص��ة م��ح��م��ود ال�����ذي ي��ع��ي��ش يف بيت 
ال���ط���ني وس���ق���ف���ه ي���س���رب م���ي���اه االم����ط����ار ، ح��ت��ى 
وصلت الصحيفة ، اتصاالت عديدة من اهل 
الخر الذين ارادوا التدخل ال��ف��وري ملساعدة 

هذه االسرة .
فاعل خر من القدس ما ان وصل اىل بيت 
العائلة امل��ذك��ورة ص��ب��اح ام��س ، تكفل بإنهاء 
م��ع��ان��اة االس�����رة وامل���ب���اش���رة ب��ك��ل اع���م���ال ت��رم��ي��م 
السقف فوراً الستقبال موسم الخر بأمل ، 
بعيداً عن الخوف الذي كانت تسببه االمطار 

وهي تتساقط عى فراشهم .
ورف����������ض ف�����اع�����ل ال�����خ�����ر االع�����������الن ع������ن اس���م���ه 
، م���ع���را ع���ن ت���ق���دي���ره ل��ق��ي��ام ص��ح��ي��ف��ة " ے 
" ب���ت���س���ل���ي���ط ال������ض������وء ع������ى م����ث����ل ه��������ذه ال���ق���ض���اي���ا 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ال����ت����ي ت����رس����خ امل����ف����اه����ي����م االن���س���ان���ي���ة 
وتقرب بني الناس وتعزز التكافل االجتماعي 

الذي أكد عليه ديننا الحنيف .
وثمنت اسرة محمود وقفة فاعل الخر اىل 
ج��ان��ب��ه��ا يف ه���ذه امل��ع��ان��اة واش�����ادت بصحيفة " 

ے " التي وصفتها ب"صوت الناس" .

أبو زهري يبحث التعاون 
المشترك مع المؤسسة 

االوروبية للتدريب
رام الله - استقبل وزي��ر الرتبية والتعليم 
ال�����ع�����ايل د.ع��������ي زي����������دان أب�������و زه����������ري، يف م��ك��ت��ب��ه 
ام���س م���س���ؤول امل��ؤس��س��ة االوروب����ي����ة ل��ل��ت��دري��ب 
فيلبو ديل نينو؛ لبحث آفاق التعاون والعمل 
املشرتك يف مجاالت التعليم املهني والتقني.

وشدد الوزير عى أهمية هذا اللقاء الذي 
ي��������أيت يف إط����������ار ت�����وج�����ه ال����������������وزارة ن����ح����و االه����ت����م����ام 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م امل���ه���ن���ي وال���ت���ق���ن���ي وت���ش���ج���ي���ع االق���ب���ال 
نظراً  التطبيقية؛  العلمية  التخصصات  ع��ى 
الرت���ب���اط���ه���ا ب���س���وق ال��ع��م��ل وااله���ت���م���ام ب��ت��ط��وي��ر 
املناهج الفلسطينية ومجابهة كافة التحديات 
وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا امل��س��رة ال��رتب��وي��ة يف 

فلسطني.
ب����دوره، اس��ت��ع��رض نينو أب���رز ال��رام��ج التي 
ت����ن����ف����ذه����ا م����ؤس����س����ت����ه وغ������ره������ا م������ن ال����ن����ش����اط����ات 
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال���رام���ي���ة إىل االه���ت���م���ام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 
املهني والتقني يف العديد من الدول، موضحاً 
أن هذه الزيارة جاءت بهدف البحث يف تعزيز 
آف������������اق ال�������ت�������ع�������اون امل����س����ت����ق����ب����ي ب��������ني امل����ؤس����س����ت����ني 
وتقديم خدمات تستهدف بنية التعليم املهني 

والتقني الفلسطيني.
وح��������ض��������ر االج��������ت��������م��������اع خ��������ب��������رة ت������ط������وي������ر ن�����ظ�����ام 
امل��ؤه��الت يف امل��ؤس��س��ة آن���ا ك��اه��ل��س��ون، وم��دي��ر 
ع�������ام ال�����ع�����الق�����ات ال�����دول�����ي�����ة وال�����ع�����ام�����ة م. ج���ه���اد 
دريدي، ومستشارة الوزير د. سكينة عليان، 
وم����دي����ر ع�����ام دي�������وان ال�����وزي�����ر م��ح��م��د ال���رام���ي���ن���ي، 
والقائم بأعمال مدير عام التعليم املهني م. 

أسامة اشتية.

مجلس القضاء األعلى يبحث 
التعاون مع وفد قضائي بريطاني

رام الله- بحث رئيس مجلس القضاء األعى، القايض فريد الجالد، سبل التعاون املشرتك ، 

مع وفد بريطاين ضم الروفيسور السر جيفري جويل، رئيس مركز بينجهام لسيادة القانون 

يف ل��ن��دن، وال��س��ر ه���ري ب����روك، وال��س��ر دي��ف��ي��د الث����ام، م��س��ت��ش��اري امل��ل��ك��ة إل��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة، من 

مؤسستي سلني القضائية .

وت������أيت ال�����زي�����ارة ، ب���ه���دف ال���ت���ع���رف ع����ى واق������ع ال���ق���ض���اء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وب���ح���ث آف������اق ال���ت���ع���اون م��ع 

القضاء الريطاين.

واشتمل برنامج الزيارة عى حفل استقبال يف قاعة املركز اإلعالمي القضايئ يف مجلس القضاء 

األع��ى، حضره القنصل الريطاين العام السر فينست فني، ووزي��ر العدل عي مهنا، ووكيل 

وزارة العدل خليل قراجة، وأعضاء مجلس القضاء األعى، وقضاة من املحكمة العليا، واملحاكم 

الفلسطينية املختلفة، ورئيس بعثة الشرطة األوروبية ونائب نقيب املحامني، جواد عبيدات.

وي����واص����ل ال����وف����د ب���رن���ام���ج ال�����زي�����ارة ال����ي����وم ، م����ن خ�����الل ع���ق���د ع�����دة ل����ق����اءات م����ع رؤس�������اء اإلدارات 

القضائية، ومجمع محاكم رام الله، لالطالع عى العمل املؤسيس يف السلطة القضائية.


