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TIM TAMمحالت تيم تام
SALESALE

زوروا فروعنا .....
تيم تام - رام الله - شارع الكلية االهلية                   فرعنا اجلديد - تيم تام - اخلليل - دوار املنارة - عمارة الراشدين 

تيم تام - شعفاط - الشارع الرئيسي تيم تام ماي بيبي - رام الله - شارع الكلية االهلية  
معرض البيت السعيد - قلقيلية - شارع حسني هالل

02-2966128

وداع عام 2011

العرض ساري حتى نهاية العام ويشمل فرعينا في رام الله واخلليل
مالحظة :  البيــــع جملــــــة ومفــــــّرق

%75 %40- خصومات على 
جميع البضائع 
اب�����ت�����داء م��ن

العرض على األلبسة واألحذية
بنطلون ستاتي، رجالي،
 والدي GAP .... فقط

وگــــــــــــــــل
بــ قطع   3 39.9999.99

مبناسبة نهاية العام ... تعلن محالت تيم تام عن 

حملة تنزيالت هائلة وتصفيات خيالية
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العربية  اجلامعة  ف��ي  احل��ق��وق  كلية  نظمت   � س��م��ودي  علي   � جنني 
والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  إع��ام  مركز  مع  وبالتعاون  األمريكية 
"ش����م����س"، ورش���ت���ي ع��م��ل ب���ع���ن���وان "ف���ص���ل ال��س��ل��ط��ات ف���ي األن��ظ��م��ة 
اجلنائية"،  امل��ن��ازع��ات  ح��ل  ف��ي  العشائري  و"ال��ص��ل��ح  الدميقراطية"، 

حضرهما مجموعة من طلبة الكلية.
السلطات في  التي حملت عنوان "فصل  األول��ى  الورشة  بداية  وفي 
األنظمة الدميقراطية"، ألقى عميد كلية احلقوق في اجلامعة الدكتور 
في  الكلية  طلبة  مشاركة  ض��رورة  على  خالها  أك��د  كلمة  دب��ك  احمد 
احلقوق  طالب  شخصية  صقل  على  تعمل  ألنها  الامنهجية  األنشطة 
كقانوني يعمل على خدمة املجتمع قبل التخرج، كذلك أشار إلى حرص 
اجلامعة على التعاون والشراكة مع مختلف املؤسسات واملراكز القانونية 

لتثقيف طلبة اجلامعة، وتوعية املجتمع احمللي.
الدكتور عمر رحال حول  ومن جانبه، حتدث مدير مركز "شمس" 
وسيادة  اإلنسان  حقوق  مفاهيم  لتعزيز  املركز  ينفذه  ال��ذي  البرنامج 
القانون لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية، وأشاد أيضا بدور اجلامعة في 
التوعية املجتمعية، وتخريج أفواج من املتعلمني واملتخصصني كل في 

مجاله، والقادرين على املساهمة في بناء أسس الدولة الفلسطينية.
وخال الورشة، عرف الدكتور دبك السلطات الثاث املكونة للسلطات 
بني  الفصل  مببدأ  املتميزة  احلكم  لنظم  من��اذج  خمسة  وب��ني  العامة، 
على  وأك���د  واجل��م��ع��ي��ة(،  واملختلطة  والبرملانية  )ال��رئ��اس��ي��ة  السلطات 
الذي  الدستور  مبثابة  هو  ال��ذي  الفلسطيني  األساسي  القانون  أهمية 

والتنفيذية  )التشريعية  ال��ث��اث  السلطات  ب��ني  م��ا  العاقة  ينظم 
والقضائية(.

وأكد الدكتور دبك على أن املادة 2 من القانون األساسي الفلسطيني 
ل��م حت���دد ط��ري��ق��ة مم��ارس��ة ال��ش��ع��ب لسلطته إن ك���ان ذل���ك م��ن خ��ال 
االنتخابات والتصويت أو غيرها، وانتقد كذلك عبارة "الوجه املبني" 
في هذا القانون والواردة في املادة السابقة الذكر ألنها لم حتدد العرف 

كمصدر لهذا القانون. 
اجلميع  على  وي��ج��ب  الشعب  إرادة  ع��ن  تعبير  ال��ق��ان��ون  أن  وأوض���ح 
احترامه واالمتثال له، وبني أهمية مبدأ الفصل بني السلطات في بناء 
دولة القانون، ومنع إساءة استعمال السلطة، وحماية احلريات واحلقوق 
العامة، مؤكدا أن الفصل ال يعني وجود حواجز ما بني السلطات الثاث 

وإمنا يشكل منظومة متكاملة.
أما في الورشة الثانية والتي تناولت موضوع "الصلح العشائري في 
حل املنازعات اجلنائية"، استعرض احملاضر في كلية احلقوق الدكتور 
غسان عليان، شروط الصلح والتصالح في قانون أصول احملاكمات اجلزائية 
الفلسطيني، وأكد على دور الصلح العشائري في حل املنازعات اجلنائية 
واملجتمعية وتأثيره على بناء النسيج االجتماعي ولقاء القلوب، والبعد 
عن الفساد والفرقة وإثارة املشاكل، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يكون له 

أثر كبير على احلياة العامة والسلم االجتماعي وتكاتف األسر.
وفي نهاية كل ورشة، دارت حوارات ونقاشات حول احلالة الفلسطينية 

في ظل الوضع الراهن للسلطة الفلسطينية.

"العربية األمريكية" تنظم ورشتي عمل
حول "فصل السلطات والصلح العشائري"

ف��ي مسيرة  ل��دى مشاركتهم  الطلبة  - دع��ا ع��ش��رات  وف��ا   - أري��ح��ا 
احلكومية  املؤسسات  ام��س،  الثانوية،  أريحا  بنات  مدرسة  نظمتها 
من  وكل  امل��خ��درات'  'آف��ة  حملاربة  اجلهود  تضافر  إلى  املدني،  واملجتمع 

يقف وراء ترويجها .
من  مجموعة  امل��درس��ة  أم���ام  م��ن  انطلقت  ال��ت��ي  املسيرة  وتقدمت 
األحمر  باللون  ش��ع��ارات  عليه  وكتنب  أبيض'  'كفنا  لبسن  الطالبات 
منها: 'ال للمخدرات...نعم للحياة'، و'املخدرات= االحتال'، و'فلنحافظ 
على شبابنا ونحمي مجتمعاتنا من آفة املخدرات'، و'املاريجوانا جنرال 

في جيش االحتال'.
وقال مدير التربية والتعليم في أريحا محمد احلواش إن مشاركة 
تبعث  الفعالية  بهذه  احملافظة  في  م��دارس  ع��دة  وطلبة  الطالبات 
برسالة إلى املجتمع للتحذير من مخاطر املخدرات التي تستهدف وتهدد 
حياة عشرات الشبان، ودعوة لكافة مؤسسات املجتمع املدني األهلية 

والرسمية، لتضافر جهودها في سبيل محاربة هذه اآلفة.
علوش  ماجد  الطيب  الصديق  جمعية  رئيس  أوض��ح  جانبه،  من 
أن االحتال اإلسرائيلي يستهدف املجتمع الفلسطيني وخاصة فئة 

الشباب من خال هذه السموم وخاصة في مدينة القدس .

وحثت الطالبة سارة أبو شوشة في كلمة مدرسة بنات أريحا الثانوية 
زمياتها وزمائها في مختلف مدارس احملافظة على القيام بدورهم في 
التوعية مبخاطر املخدرات باعتبارها خطرا يهدد املجتمع ويستهدف 

جيل اليوم وأمل الغد.
بدورها، قدمت مديرية الصحة شرحا مفصا حول اآلثار اجلسمية 
والصحية املترتبة على اإلدمان، فيما قدم الضابط هيثم نواجعة من 
شرطة مكافحة املخدرات شرحا عن البعد القانوني املترتب على مرتكبي 

جرائم ترويج املخدرات والتعاطي واالجتار.
وثمنت املرشدة االجتماعية نهاية خشان كل اجلهود التي أسهمت 
في إجناح املهرجان التثقيفي الذي حمل عنوان 'ال للمخدرات'، ودعم 
بالتعاون  مشيدة  سنقرط،  ومجموعة  والشرطة،  التجارية  الغرفة 
القائم مع جمعية الصديق الطيب في مجال التوعية ورعاية بعض 
جمعية  مع  بالتعاون  نظمت  التي  املسيرة  في  وش��ارك   . الفعاليات 
التربية  ومديرية  الكحول،  مدمني  وتأهيل  لعاج  الطيب  الصديق 
والتعليم في احملافظة، ضمن مبادرة 'املدرسة مسرحا للثقافة'، محافظ 
أريحا واألغوار ماجد الفتياني، ومدير شرطة احملافظة املقدم محمود 

صاح الدين . 

مسيرة طالبية بأريحا
تدعو لتضافر اجلهود حملاربة »آفة املخدرات«

احتاد املعلمني و"تربية" قلقيلية 
يكرمان املعلمني املتقاعدين

قلقيلية- كرم احتاد املعلمني فرع قلقيلية ومديرية التربية والتعليم امس، املعلمني واملعلمات 
املتقاعدين ومديري ومديرات املدارس والعاملني في مكتب التربية والتعليم وذلك مبناسبة يوم 

املعلم الذي صادف الرابع عشر من هذا الشهر.
وحضر حفل التكرمي محافظ قلقيلية ربيح اخلندقجي واألمني العام الحتاد املعلمني محمد 
صوان وأعضاء من األمانة العامة ومدير التربية والتعليم يوسف عودة وأمني سر احتاد املعلمني 

نعيم األشقر وأمناء سر فروع سلفيت وطولكرم وجنني.
وفي كلمته، حيا احملافظ القائمني على حفل التكرمي خاصة وانه تعدى تكرمي املعلمني إلى 
التي  الرسالة  إطار احلرص على قدسية  وذلك في  والتعليم،  التربية  العاملني في  كافة  تكرمي 

يؤديها املعلمون والتربويون بشكل عام.
وأكد احملافظ على أن رسالة الشعب الفلسطيني رسالة مركبة توظف باجتاه إعداد األجيال 
وحترير الوطن، وتوظف كل معانيها في إعداد جيل قادر على توظيف اجنازاته ملقارعة االحتال 

متهيدا لبناء الوطن.
واستعرض األمني العام االجنازات التي حققها االحتاد في نضاله ألجل املعلم، مؤكدا االستمرار 
بهذا النهج حتى ضمان عيشة كرمية لكافة املعلمني، وأشار إلى انه طرح العديد من القضايا في 
جلسة مع احلكومة متت مؤخرا منها تطبيق اتفاقية احتاد املعلمني األخيرة على جميع العاملني 

في سلك التربية والتعليم على حد سواء إضافة إلى رفع عاوة التقاعد وفتح الدرجات.
من جانبه، استعرض مدير التربية خطط وزارة التربية والتعليم اخلاصة بتطوير املعلمني 
وتأهيلهم تربويا خاصة الذين على رأس عملهم وال يحملون أية مؤهات تربوية، مؤكدا على 
دور املعلم في بناء شخصية الطلبة وصقل مواهبهم وتطوير حتصيلهم العلمي، مطالبا بتضافر 

اجلهود من كافة املؤسسات للمساهمة في حتسني نوعية التعليم.
وعبر أمني سر الفرع في قلقيلية عن فخره بيوم املعلم الفلسطيني الذي سطر فيه املعلمون 
التكرمي يعد واجبا من واجبات املجتمع ومؤسساته  أن  أسمى صور التضحية واالنتماء، معتبرا 

جتاه املعلمني.
وفي كلمة املكرمني التي ألقاها محمد خروب شكر خالها القائمني على حفل التكرمي ووجه 
النصائح للمعلمني الذين على رأس عملهم، داعيا إياهم إلى اجلد واالجتهاد في احلفاظ على قدسية 

رسالة العلم واملعرفة. وتخلل احلفل فقرات فنية وقصائد شعرية مجدت املعلم في يومه.

في الذكرى الثالثة للحرب على غزة 

راكاد سالم : إسرائيل فشلت
في ضرب روح املقاومة الفلسطينية

بيت حلم - جنيب فراج - قال امني عام جبهة التحرير العربية ، ركاد سالم ان احلرب االسرائيلية 
على قطاع غزة فشلت في ضرب روح املقاومة الفلسطينية التي جتذرت في القطاع رغم ضآلة 

اإلمكانيات التي متلكها  .
وأضاف سالم ، في تعليق له في الذكرى الثالثة للحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة ، ان إسرائيل 
قامت بعدوانها الغاشم على قطاع غزة بعد رفضها جتديد اتفاق التهدئة الذي عقد بإشراف مصري 

، فشنت حربها على  غزة .
واشار سالم الى ان اسرائيل هدفت من عدوانها على قطاع غزة الى االنتقام لهزمية جيشها 
في جنوب لبنان، وفند االدعاءات االسرائيلية التي ساقتها حكومة االحتال لشن عدوانها على 
القطاع ، بان هذه احلرب جاءت حلماية االسرائيليني في من الصواريخ الفلسطينية  ، رغم ما 
تلحقه هذه الصواريخ احمللية الصنع من اضرار وخسائر بشرية ومادية محدودة جدا ، في حني 
خلفت احلرب على قطاع غزة ما يزيد على 1500 شهيد واالف اجلرحى ، وتدمير مئات البيوت 

واملساجد واملمتلكات العامة .
ودعا األمني العام الى تطبيق ما اتفق عليه في القاهرة في 20 كانون االول احلالي بعد ان وضعت 
املصاحلة الفلسطينية على سكة إنهاء اخلاف الفلسطيني الفلسطيني ، النهاء هذا اخلاف بصفته 

خير رد على تهديدات االحتال . 

احلراك الشبابي يطالب الفصائل 
الفلسطينية بتجسيد الوحدة الوطنية 
رام الله – ايسر جبيل – أصدر احلراك الشبابي املستقل بيانا مبناسبة مرور الذكرى الثالثة 
للعدوان العسكري االسرائيلي على قطاع غزة طالب فيه الفصائل الفلسطينية بإحترام تضحيات 

الشهداء واجلرحى من خال جتسيد الوحدة الوطنية احلقيقية وبلورة مشروع وطني مقاوم.
وطالب احلراك منظمة التحرير  وبقية الفصائل بالعمل السريع لتحقيق الوحدة الفلسطينية 
مبا يعني ذلك من إنهاء االنقسام ومظاهره على املستويات كافة ، واالنتقال إلى شراكة فلسطينية 
حقيقة على أساس برنامج  وطني مقاوم يستند إلى احلقوق املشروعة لشعبنا الفلسطيني. وكذلك 
الشروع بالعمل اجلاد لتقدمي دولة االحتال للمحاسبة الدولية على جرائمها وفي مقدمتها أعمال 

القتل واحلصار املستمر. 

ندوة في جامعة اخلليل حول 
حقوق اإلنسان بني القانون الدولي 

والشريعة اإلسالمية 
– مراسل ے اخلاص - نظمت العيادة القانونية في جامعة اخلليل بالشركة مع  اخلليل 
مركز إعام حقوق اإلنسان والدميقراطية )شمس( ندوة بعنوان حقوق اإلنسان بني القانون الدولي 
والشريعة اإلسامية . قدمت خالها اربع مداخات حول حقوق اإلنسان في القانون الدولي من 
حيث الفلسفة العامة واملفهوم وتصنيف احلقوق، ومشروع تعزيز حقوق اإلنسان واحلكم الصالح 

لطلبة كليات الشريعة الذي تنفذه شمس ، وحقوق اإلنسان في الشريعة اإلسامية.

خال استقباله سفير روسيا وممثل اليابان

النائب مصطفى البرغوثي
يدعو الى دعم الوحدة الوطنية 

الوطنية  املبادرة  العام حلركة  االمني  البرغوثي  الدكتور مصطفى  النائب  استقبل  الله-  رام 
الفلسطينية سفير روسيا لدى السلطة الوطنية اليكساندر روداكوف وممثل اليابان لدى السلطة 

الوطنية  نافومي هاشيموتوكل على حدة.
استعادة  في  اهمية  من  عليه  ينطوي  وما  املصاحلة  اتفاق  على  السفيرين  البرغوثي  واطلع 

الوحدة الوطنية والدميقراطية الفلسطينية.
ودعا البرغوثي خال اللقائني الى دعم الوحدة الوطنية ملا تشكله من استعادة للدميقراطية 
وتقوية الصف الفلسطيني واحترام حقوق االنسان كما انها تسهم في حتقيق السام العادل وليس 

كما تدعي اسرائيل.
واكد ان من يفشل السام في املنطقة هي اسرائيل وسياساتها االستيطانية التوسعية وليس 
انه بدون فرض عقوبات على اسرائيل فانها لن تغير سلوكها  الفلسطيني، وقال  الشعب  وحدة 

وانتهاكاتها بحق شعبنا وارضه ومستقبله.
وعمليات  االسرائيلية  السياسات  مخاطر  والياباني  ال��روس��ي  للسفيرين  البرغوثي  وش��رح 

االستيطان وتهويد القدس والتنكر حلقوق شعبنا.

الوزير قراقع
يزور احملرر املقعد زيد شماسنة 

جنني، رام الله- علي سمودي- قام وزير شؤون األسرى واحملررين عيسى قراقع ووفد من وزارة 
األسرى بزيارة األسير احملرر املقعد زيد شماسنة من قرية قطّنة قضاء رام الله، والذي حرر من 

السجون في صفقة التبادل األخيرة بعد قضاء 6 شهور في مستشفى سجن الرملة االسرائيلي.
وخال اللقاء، قال األسير شماسنة انه يحمل صرخة استغاثة ورسالة من األسرى املرضى القابعني 
في مستشفى سجن الرملة حيث كان يعيش معهم موجهة الى كافة املسؤولني واجلهات احلقوقية 

واإلنسانية من اجل العمل والتحرك إلطاق سراحهم وإنقاذ حياتهم.
ووصف شماسنة وضع األسرى املرضى بالكارثي بسبب الظروف الصحّية والنفسية الصعبة التي 
يعيشونها داخل قسم املستشفى حيث يقبع أسرى مشلولون ومعاقون ومصابون بأمراض السرطان 
والقلب ال يتلقون العاج الازم سوى املسكّنات، وان إدارة السجن ترفض تلبية أية طلبات لهم وال 

تراعي ظروفهم اإلنسانية والصحية بحيث أصبح الوضع ال يطاق حسب قوله.
وقال شماسنة أن األسرى يعيشون في قسم ضيق يشبه العزل، وأن إدارة السجن متاطل في إجراء 
الفحوصات الطبية لألسرى أو إعطاء العاج لهم بالرغم من إقرار العاج لهم إال انه ال يقدم إال 

بعد أن يكون املرض قد استفحل في جسم األسير.
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