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منظمة التحرير الفلسطينية
السلطة الوطنية الفلسطينية

محافظة طوباس واألغوار الشمالية
مكتب احملافظ

إعــــــــــــــالن
»نعمــــــل ألجلكــــــم«

حتقيقا للمصلحة العامة للوطن وللمواطن واستنادا إلى الصالحيات  املخولة لنا مبوجب القوانني واألنظمة 
املرعية وإلى استمرار عملنا بسياسة الشفافية واملساءلة بالعمل،  وحتقيقا للتمّيز في األداء  احلكومي  وفي 
تقدمي اخلدمات  األفضل للمواطنني، ومتابعة احتياجاتهم وشكاواهم، واستمرارا لقرار اليوم  املفتوح الذي  
إعتمدناه سابقا » يوم الثالثاء من كل أسبوع » الستقبال املراجعني،  فإن محافظة طوباس  واألغوار الشمالية  
تعلن عن  عقد لقاء ويوم مفتوح  لكافة أهلنا ومواطنينا  أصحاب الشكاوى والقضايا  العالقة لدى أي دائرة أو 
مؤسسة في احملافظة،  وذلك يوم غد  الثالثاء  2011/2/8 في قاعة فلسطني / طريق طوباس – عقابا من 

الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية  مساء، الستقبال الشكاوى.
معا من أجل  مصلحة الوطن واملواطن،،،

معا من أجل احلرية واالستقالل والبناء وإقامة  الدولة  املستقلة وعاصمتها القدس،،،

مالحظة: يرجى من املواطن إحضار املستندات الالزمة التالية:
•كتاب عن فحوى الشكوى. 	

•صورة  عن الهوية الشخصية. 	
•أي أوراق ذات عالقة. 	

مروان  طوباسي
محافظ محافظة طوباس واألغوار الشمالية

“Training Courses on EC Project Cycle Management for Palestinian 
NGOs” 

The EU Representative Office, in cooperation with the Human Rights and Democracy Media Center, 
will organize three training courses on Project Cycle Management (PCM) in the West Bank for 
Palestinian NGOs from 16 February to 1 March- 2011, to improve their understanding of PCM 
according to the EC and their capacity to submit high quality proposals.

Training Details:
Target group: Local NGO staff responsible for proposal writing
Course Location: The course will be conducted in three main cities (Bethlehem, Nablus, Ramallah)
Course Language: The training will be delivered in English
Course Duration: Two- full training days (09:00 – 15:00 followed by a lunch)
Course Dates:
16-17 February: Bethlehem
22-23 February: Ramallah
28 February -1 March:  Nablus 

Course agenda: The training will have a practical orientation and will focus on the following aspects: 
drafting of concepts notes and full proposals with a focus on the logical framework approach. 
Who can apply:
The training is open to staff members of Palestinian NGOs eligible for grants under the EC external 
assistance programmes, complying with the following criteria:

Legal persons registered for at least two years.•	
Non profit making.•	
Non –governmental organizations.•	
Nationals of the occupied Palestinian territory.•	
Good command of English language.•	
Basic knowledge of project cycle management.•	

Interested applicants are invited to apply using a standard application form to be downloaded from the 
website below. Application forms must be filled in English and returned at the latest by February 12th 
, 2011 by fax or e-mail to the following addresses: 
E-mail: c_shams@hotmail.com , Tel : 022985254 Fax: 02 2985255 Jawwal 0599525094
Due to the limited number of places available, only one person per organization may apply. Priority 
will be given to eligible organizations on a “first come, first served” basis. The organizations selected 
to participate will be informed in writing. Non selected organizations will not be contacted. 

Organizations can download the application form from the below link:
http://www.shams-pal.org/pages/resources/newsImages/trainingECProject.pd

NB: No calls or contacts to the EC are allowed
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»ا.ب« طهران- صورة ارشيفية لالمريكيني الثالثة احملتجزين في طهران.  

أمريكيان ميثالن أمام محكمة إيرانية وينفيان تهمة التجسس
طهران - )رويترز( - ذكر التلفزيون اإليراني 
أن أمريكيني محتجزين في إيران منذ 18 شهرا 
لالشتباه في جتسسهما دفعا ببراءتهما امس في 
األول من محاكمتهما في محاكمة مغلقة.  اليوم 
فاتال في  ب��اور وج��وش  القبض على شني  وألقي 
31  متوز 2009 قرب احلدود اإليرانية العراقية 
التي  ش��ورد  س��ارة  ثالثة هي  أمريكية  إلى جانب 
أيلول  ف��ي   دوالر  أل��ف   500 بكفالة  عنها  أف��رج 

وعادت لبلدها.
بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  الثالثة  ويقول 
كانوا  إنهم  الثالثينات  وأوائل  العشرينات  أواخر 
يتجولون في منطقة جبلية بشمال العراق وإذا 
كانوا عبروا احلدود الى إيران فكان ذلك خطأ دون 
قصد. ومبقتضى القانون اإليراني ميكن أن تصل 

عقوبة التجسس إلى االعدام.
التلفزيونية  ت��ي.ف��ي(  )ب���رس  ق��ن��اة  وذك���رت 
أمام  مثال  وفاتال  ب��اور  أن  باالجنليزية  الناطقة 
حتضر.  ل��م  استدعيت  التي  ش��ورد  أم��ا  احملكمة 

تهمتي  من  ببراءتهم  دفعوا  الثالثة  أن  وأضافت 
التجسس ودخول البالد بشكل غير مشروع.

جللسة  بعد  موعد  يتحدد  ل��م  أن��ه  وتابعت 
مغلقة  احملاكمة  جلسة  وكانت  املقبلة.  احملاكمة 

أمام اجلمهور والصحافة.
بني  ال��ت��وت��ر  ح��دة  م��ن  القضية  ه��ذه  وزادت 
عالقات  تربطهما  ال  اللتني  وواش��ن��ط��ن  ط��ه��ران 
 1979 ع��ام  اإلسالمية  ال��ث��ورة  منذ  دبلوماسية 
للسفارة  ثوريني  طلبة  اقتحام  من  أعقبها  وم��ا 

األمريكية هناك.
نوفمبر  ف��ي  م��ق��ررة  كانت  محاكمة  وأرج��ئ��ت 
تشرين الثاني املاضي في اللحظة األخيرة نتيجة 
غياب شورد التي التقت بعد االفراج عنها بكل من 
الرئيس األمريكي باراك أوباما ونظيره اإليراني 

محمود أحمدي جناد.
ونقلت قناة )برس تي.في( عن مكتب املدعي 
بأن  دامغة  أدل��ة  لديه  "إن  قوله  اإلي��ران��ي  العام 
املخابرات  وك���االت  م��ع  يتعاونون  ك��ان��وا  الثالثة 

األمريكية." وأبدى مسعود شافعي محامي الدفاع 
ال  التجسس  تهمة  أن  اثبات  إمكانية  في  ثقته 
أساس لها من الصحة وحتى تهمة الدخول بشكل 
غير مشروع إليران ميكن دحضها. وكان محامي 
موكليه ألربعة شهور قبل  لقاء  من  منع  الدفاع 
يوم احملاكمة. وقال شافعي لرويترز قبل احملاكمة 
"درست كل التفاصيل وأنا متأكد من براءتهم وأن 

تهمة التجسس ليس لها أساس .
"حتى إذا كان هناك دخول بشكل غير مشروع 
بسبب أن احلدود ال حتمل عالمات ولم يكن من 
إذا حدث ذلك- فهم  املمكن معرفة ذلك -حتى 

لم يخطئوا."

التطلعات الدميقراطية تشكل كابوسا للقاعدة واحلركات اجلهادية
القاهرة - )ا ف ب( -يرى خبراء ان االنتفاضات 
الشعبية السلمية في العالم العربي ال سيما جناحها 
اخرى،  ام��اك��ن  ف��ي  انتصارها  واحتمال  تونس  ف��ي 
تشكل ضربات قد يكون وقعها كارثيا على القاعدة 

واحلركات اجلهادية. فهي تناقض في الواقع عقيدتها القائلة ان بالعنف 
واجلهاد والكفاح املسلح فقط ميكن القضاء على ما تعتبره انظمة كافرة 

مدعومة من الغرب وتضطهد شعوبها.
ومن ميدان التحرير في القاهرة قالت مها عزام من برنامج الشرق 
االوسط في مركز االبحاث اللندني شاتام هاوس، ان ما يجري في مصر 

"ينقض كل النظرية القائمة على استخدام العنف".
واكدت ان "كل الفرقاء في مصر مبن فيهم االخوان املسلمون يطالبون 
بانتقال دميقراطي للحكم. ويدين جميعهم العنف السياسي. واذا جنحوا 
في ذلك وكان االنتقال سلميا، واذا ادى هذا الى قيام نظام سياسي يضم 

اجلميع، فذلك سيتم على حساب اجلماعات املتطرفة".
فتنظيم القاعدة الذي اسسه اسامة بن الدن وامين الظواهري وهو 
مصري، دان منذ فترة طويلة املشاركة في االنتخابات وكل اشكال احلياة 

السياسية.
وقدمت جماعة االخوان املسلمني باسم الئحة "مستقلة" لم تخف 
على احد، مرشحني الى االنتخابات التشريعية التي جرت في تشرين 
الثاني املاضي في مصر، ودانت عمليات االغتيال واالعتداءات والعنف 

االعمى.
وراى دومينيك تونا االخصائي في التيارات االسالمية املتطرفة في 
مدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتماعية بباريس، ان "اجلماعات 

اجلهادية عند مفترق طرق".
واضاف "اذا ادت االحداث الى كرة ثلج واثارت تطلعات دميوقراطية 
في املنطقة ومتكنت الشعوب من االطاحة بانظمة دكتاتورية حتت ضغط 

الشارع فقط، فان ذلك سيكون مبثابة رفض جامح الفكارها".
وقال "اذا كان الشعب هو الذي يسقط االنظمة فان القاعدة واجلماعات 

الوثوب  م���ع���اودة  ف��ي  ص��ع��وب��ة  ستلقى  اجل��ه��ادي��ة 
وتكييف خطبها".

وتابع انه "امام الغليان احلالي ال بد من املالحظة 
انها لزمت الصمت بشكل يدعو لالستغراب. فهي 
مرتبكة على االرجح وسيتعني على بن الدن او االفضل املصري الظواهري 

ان يتكلما بسرعة واال فان خطابههما سيفقد كل جوهره".
وهذا الصمت الحظه ايضا جان بيار فيليو البرفسور في كلية العلوم 

السياسية في باريس وفي جامعة كولومبيا.
باالحتجاج  غ��رة  حني  على  متاما  اخ��ذ  القاعدة  تنظيم  "ان  وق��ال 

الشعبي في العالم العربي".
واض���اف "ان���ه ص��ام��ت عمليا ب��ش��أن ه��ذا امل��وض��وع، الن��ه ع��اج��ز عن 
اجلديد  الوضع  وان  الراهنة، ال سيما  االح��داث  تعليق عن  باي  االدالء 

يتجاوزه".
وتابع انه ال بد من االشارة الى ان "املتظاهرين ال يخوضون مخاطر 
بل  خ��الف��ة+  +اق��ام��ة  او  اسالمية+  ب+دول���ة  للمطالبة  اك��ي��دة  جسدية 
مفاهيم  وكلها  احلكم  وشفافية  وبانتخابات  بالدميقراطية  للمطالبة 

غائبة عن رؤية القاعدة".
وقد شعر الداعية املتشدد على االنترنت ابو منذر الشنقيطي بخطر 
القطيعة مع شعوب املنطقة والتهميش وكتب في 31 كانون الثاني على 
بالنسبة  خطرا  خطأ  يشكل  الشعوب  عن  "االبتعاد  ان  جهادي  موقع 

للجهاديني".
وكتب ايضا في كلمة ترجمها املعهد االميركي ملراقبة املواقع االسالمية 
الينا،  باالصغاء  عليها  واالحل��اح  منها  واالقتراب  عنها  الصفح  "علينا 
سيوقع  املسلمة  الشعبية  احل��رك��ة  ع��ن  اجلهادية  احل��رك��ة  انفصال  الن 

نهايتنا".
في املقابل لفت اخلبراء الثالثة الى ان اي فشل للحركة الدميوقراطية 
تصديقا  او  نعمة  سيكون  عسكرية  انقالبات  اي  او  لها  اعمى  قمع  او 

لنظرياتها في نظر انصار احلركات االسالمية املتطرفة.

رئيس الوزراء التايالندي يدافع عن أفعال اجليش في معركة حدودية
بانكوك - د ب أ(  - أصر رئيس الوزراء التايالندي ابهيسيت فيجاجيفا 
أمس على أنه ال يقع لوم على القوات التايالندية فيما يتعلق باملناوشات 
املميتة التي وقعت على احلدود مع كمبوديا في الوقت الذي يتم فيه 

االلتزام بهدنة هشة علي شريط من االرض متنازع عليه .
وقال ابهيسيت "أؤكد أن تايالند لم تغزو االراضي الكمبودية ، ولكننا 

نختفظ بحقنا في حماية سيادتنا بطريقة مناسبة".
واضاف "لم تستهدف هجماتنا املضادة املدنيني أبدا ، فقط اجليش 

)الكمبودي( الذي بدأ اطالق النار علينا".
كمبوديني  ثالثة  ع��ن  يقل  ال  وم��ا  ومدنيا  تايالندي  جندي  وقتل 
اجلمعة والسبت في تبادالت الطالق النار من أسلحة صغيرة وقذائف 
مدفعية على طول احلدود بني اقليم سي سا كيت التايالندي واقليم 

برياه فيهير الكمبودي.
كما أصيب قرابة 15 جنديا تايالنديا وتضررت العديد من املنازل.

وتقدم وزير اخلارجية الكمبودي هور نامهوجن باحتجاج لدى مجلس 
االمن الدولي أمس السبت متهما القوات التايالندية بارتكاب ما أسماه 

"عدوان سافر ".
معبدا هندوسيا  ان   1962 عام  في  الدولية  العدل  وأعلنت محكمة 
شيد في القرن احلادي عشر ، يقع في كمبوديا ولكنها لم تصدر حكما 

بشان االرض القريبة منه.
وقالت السلطات الكمبودية أمس السبت ان املعبد تضرر جراء اطالق 

النار التايالندي خالل يومني من النزال باملدفعية.
وت���ع���رض اب��ه��ي��س��ي��ت ل��ض��غ��ط س��ي��اس��ي ل��ي��ت��خ��ذ م��وق��ف أق����وى ضد 

كمبوديا.
وأق�����ام ع���دة االف م���ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن م���ن حت��ال��ف ال��ش��ع��ب م���ن أجل 
ملطالبة  احلكومة  مقر  خ��ارج  معسكرا  املتطرف  القومي  الدميقراطية 
رئيس الوزراء باالستقالة بسب فشله املزعوم في التعامل بشكل حاسم 

مع قضية احلدود.
ولعب التحالف دورا اساسيا في االطاحة بثالث حكومات تايالندية 
منذ عام 2006.  ويطالب املتظاهرون بأن تلغي تايالند مذكرة تفاهم 

مبرمة مع كمبوديا عام 2000 حلل النزاع احلدودي سلميا.

تظاهرة للمسلمني الصوفيني في الهور 
ضد الهجمات على اماكن العبادة

الهور )باكستان(- )ا ف ب( -نظم االف من املسلمني من اتباع املذهب الصوفي مسيرة في مدينة 
الهور شرق باكستان امس الدانة اعمال العنف والهجمات على اماكن العبادة. وصرح ضابط الشرطة 

مستنصر باجوا لوكالة فرانس برس ان "اكثر من عشرة االف شخص شاركوا في املسيرة".
واطلق املتظاهرون شعارات مناهضة لالرهاب، ودعوا الى السالم في البالد التي شهدت العديد 

من التفجيرات والهجمات االنتحارية.
وادت هجمات القيت مسؤوليتها على مقاتلي حركة طالبان وغيرهم من املتطرفني االسالميني، 
التابع  االحمر  املسجد  احلكومية  القوات  اقتحمت  منذ  شخص  االف  اربعة  من  اكثر  مقتل  الى 

للمتشددين في اسالم اباد قبل ثالث سنوات.
وسار املتظاهرون من مبنى برملان والية البنجاب الى معبد "داتا داربار" الرئيسي في املدينة 

وسط تدابير امنية مكثفة، بحسب شهود عيان.
ودعت الى املسيرة حركة "عوامي" الباكستانية التي متثل االسالميني الصوفيني.

وقال زعيم احلركة رحيق عباس امام املسيرة ان "االسالم دين السالم واعمال االرهاب وسفك 
الدماء تناقض تعاليم االسالم".

وجاءت املسيرة بعد ثالثة ايام من تفجير بواسطة قنبلة قرب مسجد للمسلمني السنة في 
الهور قتل فيه شخصان واصيب اكثر من عشرة من املصلني. ويعتبر االسالميون املتشددون ان 

زيارة املعابد الصوفية وعدد من الشعائر التي تتم عند اضرحة االئمة غير اسالمية.

زعيم قبائل املاوري يتحدث عن رؤيا 
تدور حول دمار عاصمة نيوزيلندا

ولنجتون - )د ب أ(  -فاجأ زعيم من قبائل املاوري نيوزيلندا ، خالل قداس العيد الوطني امس، 
بالقول إنه شاهد رؤيا تفيد بوقوع زلزال عظيم وموجات مد عاتية )تسونامي( مدمرة في العاصمة 
ولنجتون. وقال كيري تيا توا ألتباعه ، من بينهم رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي ، خالل قداس 

في ويتاجني " لقد رأيت منازل على التالل في ولنجتون ، بعضها اختفى".
واضاف "لقد رأيت سقف )مبنى( بيهايف يرقد بني حطام الشوارع في ولنجتون"، مشيرا الى أن 

املبني الذي يوجد به مكاتب الوزراء بجانب مبنى البرملان.
وزعم تيا توا ان تلك الرؤيا أتته قبل 38 عاما. وقال انه ال يعلم العام الذي ستقع فيه الكارثة ، 

ولكنه يعتقد انها ستحدث في شهر حزيران القادم.
وذكر راديو نيوزيلندا أن املشاركني في القداس خرجوا منه وقد تخلت عنهم مظاهر االحتفال.

وقال كي إنه لن "يستخلص أكثر مما يجب" من هذه التصريحات.

حريق غابات يأتي على عدد
من املنازل في أستراليا

سيدني - )د ب أ(  - قالت متحدثة باسم هيئة خدمات الطوارئ ومكافحة احلرائق في أستراليا امس 
إن حريقا شب بإحدى الغابات ولم يتم إخماده بالقرب من بيرث على الساحل الغربي للبالد أتى على 
عدد من املنازل. ولم تذكر املتحدثة عدد املنازل التي دمرت. وعملت ستة مروحيات إطفاء و 150 رجل 

إطفاء على مدار 24 ساعة إلبعاد ألسنة اللهب عن مزارع وحدائق عنب ومنازل في وادي سوان.
وتشتبه الشرطة في أن احلريق من عمل أشخاص متعمدين إشعالها لالستفادة من ظروف اجلفاف 
وهبوب رياح عاصفة. ويتزامن تدمير املنازل في بيرث مع الذكرى السنوية الثانية حلرائق الغابات 

في شمال ملبورن التي أودت بحياة 173 شخصا وتدمير ألفي منزل وحرق 450 ألف هتكار.

أمطار موسمية في سريالنكا تقتل 11 وتهدد محصول األرز
إن  امس  سريالنكا  في  مسؤولون  قال   - )رويترز(   - كولومبو 
أسفرت عن  في سريالنكا  في فيضانات  تسببت  أمطارا غزيرة 
مقتل 11 على األقل وتهدد ما يصل إلى 90 في املئة من محصول 

األرز.
الشرقي  أنحاء اإلقليم  الغزيرة في  املوسمية  وسببت األمطار 
واإلقليم الشمالي وإقليم شمال الوسط للمرة الثانية خالل أقل 
من شهر. واضطر أكثر من 250 ألف شخص للجوء إلى مراكز إيواء 

مؤقتة بسبب هذه األمطار.
إلى  إش��ارة  أبيوارديني في  يابا  ال��زراع��ة ماهيندا  وزي��ر  وق��ال 
محصول األرز "دمر منه جزء كبير. سيدمر أكثر من 90 في املئة من 

احملصول هذه املرة.... ليس هناك خيار سوى إعادة الزراعة."

وتقول احلكومة إن سريالنكا تزرع نحو 1.4 مليون فدان من 
في منطقة  أخرى  فدان  ألف   250 وأضيفت  مرتني سنويا  األرز 

احلرب السابقة في اإلقليمني الشمالي والشرقي.
من  أكثر  سقوط  عن  الثاني  كانون  في  الفيضانات  وأس��ف��رت 
40 قتيال وأجبرت ما يصل إلى 325 ألف شخص على الفرار من 
ديارهم وقال وزير الزراعة في ذلك الوقت إن 21 في املئة على 

األقل من محصول األرز دمر.
وتبقي سريالنكا على انخفاض معدالت التضخم منذ أيار عام 
2009 عندما انتهت حرب استمرت 30 عاما مع االنفصاليني من 
منور التاميل خاصة مع مجيء إمدادات أكبر من املواد الغذائية من 

اإلقليمني الشمالي والشرقي اللذين كان يدور بهما القتال.


