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دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي 
لشركة جلوبال كوم لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة 

والمسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني 

تحت الرقم )562601229(

عماًل بأحكام المادة 149 والمادة 157 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 والمادة 

الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس اإلدارة دعوتكم لحضور اجتماع  النظام  62 من 

الثانية عشرة من  العادي والذي سوف يعقد في تمام الساعة  العامة غير  الهيئة 

ظهر يوم اإلثنين الموافق 2012/08/06 في فندق بيت لحم في مدينة بيت لحم وذلك 

من أجل النظر في جدول األعمال المبين في الدعوات المرسلة للمساهمين.

كوم  جلوبال  شركة  مساهمي  أحد  توكيل  أو  المحدد  الموعد  في  حضوركم  يرجى 

لالتصاالت وفقًا ألحكام النظام الداخلي وذلك بموجب صكوك التوكيل التي أرسلت 

لكم مع الدعوة وذلك بإرسالها قبل ثالثة أيام من موعد االجتماع على فاكس رقم 

.)-02 2975109(

حضوركم يشرفنا،،،

   جالل مخارزة

رئيـــس مجلس اإلدارة

لالستفسار يمكنكم االتصال على الرقم: 02-2975108

ر�ية �إف �إم �إ�شمعها و�شوفوها

فاك�س: 2421224-02تلفون: 2420973-02رقم الر�صائل الق�صرية: 37220
www.raya.fm info@raya.fm

الو�صط وداخل ال�صمال
اخلط الأخ�صر

جنوب ال�صفة الأغوار
وقطاع غزة

ألول مرة يف اإلذاعات الفلسطينية
إستمع وشاهد برناجمك اإلذاعي املفضل

يف بث حي ومباشر بالصوت والصورة
من استوديوهات راية إف إم

عن طريق موقعنا اإللكرتوين
www.raya.fm
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البيرة: اجتماع يناقش مشاريع تطوير 
الحكم المحلي والبنية التحتية 

البي���رة � "األي���ام": اجتمع وزير الحك���م المحلي د. خالد 

فهد القواس���مي في البيرة، أمس، مع مدير عام مؤسسة 

اإلسكان التعاوني الدولية )CHF( م. لنا ابوحجلة، بحضور 

الوكيل المس���اعد لش���ؤون الهيئات المحلية عبد الكريم 

سدر، والوكيل المساعد لش���ؤون المديريات محمد حسن 

جبارين، وعدد من المدراء العامين في الوزارة والمديريات 

.)CHF( وعدد من موظفين مؤسسة

وتمت خالل االجتماع مناقش���ة مش���اريع برنامج تطوير 

الحكم المحل���ي والبنية التحتية، الذي يهدف الى تعزيز 

البيئة المواتية لحكم محلي رشيد، وتوفير البنية التحتية 

األساس���ية الالزمة لضمان التنمية المحلية المستدامة، 

من خالل توفير مستوى معيشي أفضل للمواطنين.

وأش���اد القواسمي بدعم مؤسس���ة )CHF( لقطاع الحكم 

المحلي، مش���ددًا على أهمية المجالس الشبابية المحلية، 

وأش���ار إلى إمكانية توس���يع القاع���دة االنتخابية لهذه 

المجالس وتوعيتها تجاه قضايا الحكم المحلي والتركيز 

على ديمومة هذه المجالس بعد نجاحها.

ولف���ت إلى إمكانية إيجاد تع���اون مع )CHF( في برنامج 

)VDP( ال���ذي يهدف الى تطوير المجالس القروية، داعيًا 

إلى إش���راك إتحاد الهيئات المحلي���ة في كل األمور التي 

تخص الهيئات المحلية ألهميته في المس���اعدة ورس���م 

السياسات والخطط.

وذكر أن البرنامج سيعمل في التجمعات المهمشة التي 

تم تحديدها من خالل دراس���ة االحتياج���ات االجتماعية 

واالقتصادي���ة لتجمعات س���كانية مختلف���ة، إضافة إلى 

بعض البلديات المختارة، مبينًا انه سيوفر القيام بتنفيذ 

عدد من مش���اريع البنية التحتية "قائمة بحد ذاتها" في 

جميع أنحاء الضفة.

من جهته، ثمن س���در جه���ود ) CHF( وتمنى ان تكون 

هناك جهود ملموس���ة برفع مس���توى الحكم المحلي في 

فلسطين، "حيث ان قطاع الحكم المحلي هو قطاع رئيسي 

ألنه على تماس مباشر مع المواطنين".

المشاركون في االجتماع.

"األوقاف" تطلق حملة صندوق الزكاة
لمساعدة 120 ألف أسرة محتاجة 

رام الله � "األيام": أعلن وزير األوقاف والش���ؤون الدينية 

د. محم���ود الهباش، أمس، عن إطالق حملة صندوق الزكاة 

الرمضاني���ة "الزكاة حق معلوم للس���ائل والمحروم"، التي 

تهدف إلى مساعدة 120 ألف أسرة محتاجة في فلسطين، 

مؤك���دًا أن ال���وزارة تعمل بش���كل يوم���ي لتأمين وصول 

المساعدات المالية، والعينية للفئات المستهدفة.

وبي���ن الهب���اش أن الحملة تأتي في وق���ت يعاني فيه 

الش���عب الفلس���طيني من وضع اقتصادي صعب، وبطالة 

عالية، ونس���بة فقر مرتفع���ة، ما دع���ا وزارة األوقاف إلى 

العمل الجاد من خالل حملة الزكاة، والتي تضم 12 مشروعًا 

خيريًا تطال كافة متعلقات، وشؤون العائالت المحتاجة، 

واأليتام، لمساعدتها، وإعانتها على العيش الكريم.

من جهته، أش���ار مدير عام صندوق الزكاة جمال قاسم 

إل���ى أن الحمل���ة الرمضانية للصندوق ته���دف إلى دعم 

االيت���ام والفق���راء، والمحتاجي���ن، من خالل اس���تقطاب 

المزكين، والمحس���نين لرف���ع المعاناة ع���ن المحتاجين 

لتحقيق العدالة االجتماعية من فريضة الزكاة.

وأوضح قاس���م أن صندوق الزكاة، وهو مؤسس���ة خيرية 

تعمل عل���ى أحياء فريضة الزكاة ف���ي المجتمع من خالل 

جم���ع الزك���وات والصدق���ات والتبرع���ات وصرفه���ا في 

مصارفها الشرعية بأعلى درجات النزاهة والشفافية، نشأ 

لتنظي���م العمل الخيري في فلس���طين، ولتوحيده ليمس 

حياة المواطنين مباش���رة، وليحقق التنمية االجتماعية، 

ولتأهيل المحتاجي���ن لتحقيق العي���ش الكريم، وزيادة 

التكافل االجتماعي.

واستعرض المش���اريع التي تتضمنها حملة الصندوق 

الرمضانية، كالزكاة النقدي���ة، والطرود الغذائية لتأمين 

الغذاء لألسر الفقيرة في شهر رمضان المبارك، وإفطارات 

األيت���ام، وإفطار التكي���ة االبراهيمية الذي يس���تهدف 

الفقراء واأليتام الصائمين من سكان البلدة القديمة في 

الخلي���ل، وصدقة الفطر الذي يه���دف إلى التخفيف على 

المحتاجين في العيد، وكس���وة العي���د الذي يهدف إلى 

توفير كسوة العيد لألسر المحتاجة.

وقال أن هناك ثالثة مشاريع تتضمنها الحملة وتعنى 

بافتتاح العام الدراسي الجديد، وتهدف إلى تأمين حياة 

دراسية كريمة، ومتساوية لأليتام، والفقراء مع زمالئهم 

في المدارس وهي: الرس���وم المدرسية، والزي المدرسي، 

وحقيبتي المدرسية.

الشرطة تحقق في مالبسات
 وفاة شاب من باقة الشرقية 

رام الل���ه � "األي���ام": فتحت النيابة العامة والش���رطة، صب���اح أمس، تحقيقا 
في مالبس���ات ظروف وفاة ش���اب يبلغ من العمر19 عاما من بلدة باقة الشرقية، 

بمحافظة طولكرم.
وذك���ر بي���ان إلدارة العالق���ات العامة واإلعالم في الش���رطة ان���ه وبناًء على 
معلومات وردت إلى غرفة عمليات ش���رطة طولكرم تفيد بوصول جثة شاب الى 
المستشفى، توجهت النيابة العامة والشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في 
ظروف الوفاة، مشيرًا إلى أن وكيل النيابة العامة أحال الجثة إلى الطب الشرعي 

وأن الشرطة باشرت بالتحقيق للوقوف على مالبسات الحادث.
يذكر أنه تم الس���بت الماضي العثور على شاب )26 عامًا( مشنوقا في غرفته 
ببلدة دير الغصون، فيما قتلت فتاة )18 عامًا( من طولكرم، مس���اء األحد، بعدة 
طعنات قاتلة بس���كين، ونقلت الى المستش���فى، وه���ي مصابة قبل أن تفارق 

الحياة متأثرة بجراحها.

اختتام دورات تدريبية للمرشدين 
النفسيين العاملين في وكالة الغوث 
رام الله - "األي�ام": اختتم مركز الدراس���ات النس���وية، أمس، سلسلة دورات 
تدريبية للمرش���دين النفس���يين واالجتماعيين العاملين في أقس���ام الصحة 
والتعليم والش���ؤون االجتماعي���ة بوكالة الغوث "األون���روا"، ضمن برنامج أمان 
لتطوي���ر المه���ارات الحياتية لألطف���ال والش���باب والوقاية م���ن االعتداءات 
الجنس���ية، الذي يهدف إلى مكافحة العنف الجنس���ي في المجتمع، وتطوير 

قدرات األطفال والشباب لحماية أنفسهم من االستغالل الجنسي.
وبين المركز أن���ه تم تنفيذ الدورات التدريبية ألربع مجموعات، في ش���مال 
ووس���ط وجن���وب الضفة، واس���تمرت 3 أي���ام ل���كل مجموعة، مش���يرًا إلى أن 
التدريبات ركزت على قضية "الجندر" وعالقته باالس���تغالل الجنسي، وتناولت 
كيفية تمري���ر فعاليات دليل برنامج أمان لألطفال والش���باب، وتطوير قدرات 
األخصائيين واألخصائيات النفس���يين في كيفية اإلرش���اد بموضوع الثقافة 

الجنسية لألهل واألطفال.
وأوضح أن���ه نفذ التدريب مديرة البرنامج ومنتدى الجنس���انية بهدف خلق 
بيئ���ة آمنة داعمة لحماي���ة األطفال من العنف الجنس���ي، ووضع خطة لتنفيذ 

برنامج أمان، بالشراكة بين مركز الدراسات النسوية ووكالة الغوث.
ولفت مركز الدراس���ات النسوية إلى أنه يعمل منذ 2005 على تطبيق برنامج 
أمان لحماية األطفال والش���باب من االعتداءات الجنس���ية، على اعتبار أن هذه 
المه���ارات ضرورية لألطفال والش���باب، لتعزيز الذات والثق���ة بالنفس وبناء 
القدرات وبلورة الش���خصية، وحماية أنفس���هم من التحرشات الجنسية أو أي 
أذى جنس���ي قد يتعرضون له، من أجل توفير بيئة آمنة يشارك في تطويرها 
األخصائيون االجتماعيون والنفس���يون واألهالي والمجتمع المحلي، واألطفال 

والشباب أنفسهم.

غنيم: مشروع تشطيب مبنى 
"اإلذاعة والتلفزيون" يسير بشكل فّعال

رام الل���ه � "األي����ام": أكد وزير األش���غال العامة واإلس���كان م. ماهر غنيم أن 
العمل في مش���روع تش���طيب مبنى هيئ���ة اإلذاعة والتلفزيون يجري بش���كل 
فعال ونشيط، في محاولة لتس���ليم المبنى في أسرع وقت ممكن، حيث تشير 
التوقعات األولية إلى إمكانية تس���ليم المبنى بشكل جاهز تمامًا، بالتزامن مع 

عيد األضحى المبارك.
ج���اءت تصريحات غنيم خالل زيارة ميدانية للمبنى، أمس، للتأكد من س���ير 
العمل في المش���روع، رافقه فيه���ا وكيل الوزارة م. فائ���ق الديك، ومدير عام 
اإلش���راف والمتابعة م. علي ذويب ومديرة المشروع م. منى التكروري، ومدير 
عام العالقات العامة صالح هنية، وعدد من مهندس���ي الوزارة المشرفين على 

المشروع.
وشدد غنيم على أهمية المشروع وحيويته، مشيرًا إلى أن له متطلبات خاصة 
تتمثل بوجود تجهيزات يقل مثيلها في المنطقة، وأن األعمال كانت تتم فيه 
بشكل دقيق ما استغرق أكثر من الوقت المقرر إلنهاء العمل، ولكن هذا يصب 

باتجاه الجودة العالية والعمل المتقن.
وبين أن المش���روع يأتي ضمن إستراتيجية وزارة األشغال العامة في توفير 
وإعادة تأهيل المقرات الحكومية، وأن الهدف األس���مى للمشروع هو تصميم 
مبن���ى بمواصفات مميزة وبمس���توى رفيع وضمن أعل���ى المقاييس العالمية 

ليكون مناسبا لطبيعة عمل.
يش���ار إلى أن المشروع الذي بلغت كلفته 33.5 مليون شيكل، يتكون من 14 
طابقًا بمس���احة إجمالية تزيد عل���ى 11000 م2 وبارتفاع يتجاوز 50 مترًا، حيث 
يحت���وي المبنى على مقر التلفزيون وفضائية فلس���طين ومق���ر إذاعة صوت 

فلسطين، إضافة إلى المكاتب اإلدارية التابعة لهيئة اإلذاعة والتلفزيون.
ويضم المبنى أربعة اس���توديوهات داخلية للتلفزيون وآخر خارجيا، بينها 
أس���توديو لألخبار وآخر للبرامج المختلفة وأس���توديو للبرام���ج ذات الفقرات 
المتعددة، إضافة إلى قاعة مؤتمرات بمساحة 350م2 مجهزة بأحدث الوسائل، 
ووحدات البث والتحك���م المركزية للتلفزيون وأربعة اس���توديوهات لإلذاعة، 

بينها استوديوهات لألخبار وأخرى للتسجيل والموسيقى والبرامج.

خالل ورشة عمل نظمها مركز "شمس"

الخليل: الدعوة إلى تعزيز قيم الحرية 
والديمقراطية والتعددية السياسية 

رام الله - "األي�ام": أوصى المش���اركون بورشة 

عمل، ف���ي الخليل، أمس، بض���رورة تعزيز قيم 

الحرية والديمقراطية والتعددية السياس���ية، 

والحري���ات الفردية ل���دى المواطنين، وتفعيل 

دور مؤسس���ات المجتمع المدني، وسن المزيد 

من القواني���ن التي تحمي الحق���وق والحريات، 

وتعديل القائم منها.

وأكدوا أن االنتخابات وسيلة التداول السلمي 

للسلطة وجوهر العملية الديمقراطية، وضرورة 

تعزيز النهج الديمقراطي، وأن تحتوي المناهج 

الدراس���ية مواد تربوية تعن���ي بالديمقراطية، 

وضرورة إجراء االنتخابات في موعدها كحق من 

حقوق اإلنسان.

ونظ���م الورش���ة ف���ي الخلي���ل، مرك���ز إعالم 

حقوق اإلنس���ان والديمقراطية "ش���مس" تحت 

عن���وان الحريات ف���ي األنظم���ة الديمقراطية، 

ضمن مش���روع تعزي���ز مفاهي���م الديمقراطية 

والثقاف���ة المدنية لطلبة كليات الش���ريعة في 

الجامعات المحلية بدعم من الصندوق الوطني 

الديمقراطي، وافتتحها منسق المشروع محمد 

حمايل، معرفًا بالمشروع والمركز. 

من جهت���ه، قال أس���تاذ اإلعالم ف���ي جامعة 

الخلي���ل والم���درب ف���ي قضاي���ا الديمقراطية 

الدكت���ور نضال أبو عياش إن المبدأ األساس���ي 

للنظ���ام الديمقراط���ي هو الحري���ة، وإن جوهر 

التقدم اإلنس���اني والتطور البشري، هو الحرية؛ 

حري���ة االختي���ار والتعبير ونفي اإلك���راه بكل 

صوره وأش���كاله، وغياب الحتميات التي تحول 

دون ممارسة اإلرادة اإلنسانية.

وأض���اف أب���و عي���اش: ش���عار الديمقراطية 

يعني أنها ليس���ت مادة نس���توردها، أو أسلوبًا 

نقلده فحس���ب، وإنما هي نمط حياة ال يتكون 

إال بالتراك���م التاريخ���ي، وهي ليس���ت نظرية 

للدراس���ة، وإنم���ا تجرب���ة حياتي���ة بحاجة إلى 

حام���ل اجتماعي للحفاظ عليه���ا والدفاع عنها 

ض���د أي خط���ر يواجهه���ا وترس���يخها داخل 

المجتمع، وهي ليست العصا السحرية فالعامل 

االجتماع���ي يحتاج إلى تعزيز وتقوية من خالل 

زرع قيم ومفاهيم جديدة ل���ه من خالل الحكم 

الرشيد، وتوفر دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح أن ش���عار الديمقراطي���ة لم يعد ترفًا 

يهم المثقفين والنخبة، بل أصبح ضرورة حيوية 

لخروج الش���عب واألمة من عن���ق الزجاجة، وهي 

الحاكمة شرعيتها،  النظم  السبيل الس���تعادة 

ومصداقيتها، وهي السبيل الستعادة المواطن 

دوره وكرامته وعزته.

وبي���ن أن الديمقراطية تق���وم على تعددية 

المجتم���ع سياس���يًا واقتصادي���ًا واجتماعي���ًا 

والمعارض���ة،  الس���لطة  وثنائي���ة  وفكري���ًا، 

"ويقص���د بالمعارضة الهيئ���ات التي تختلف 

م���ع الحكوم���ة وتنتقده���ا، وتداول الس���لطة، 

لدولة  الديمقراط���ي كنوعية حك���م  فالحك���م 

القانون والمؤسسات ال يحتاج إلى أناس أطهار 

ومعصومي���ن وخارقين لممارس���ة الحكم بقدر 

ما يحتاج إلى أناس عاديين يخضعون للس���يد 

الوحيد وه���و القان���ون من خ���الل الفصل بين 

السلطات ورقابة القضاء واس���تقالله، واحترام 

حقوق الش���عب في الحياة أع���زاء في ظل حياة 

حرة كريمة".

وقال: "إن العدال���ة هي حصن الحقوق، وبوابة 

األم���ن الش���امل ، وم���ن دونها تع���م الفوضى 

وتزدهر الفت���ن واالضطرابات، وتزداد أس���باب 

االحتق���ان واالنفج���ار في المجتم���ع، فالعدالة 

بمفرداته���ا هي التي توفر األمن واالس���تقرار 

في حياة الفرد والجماعات، فال فالح وازدهار إال 

بالعدل، فهو س���بيلنا الوحيد إلنجاز االستقرار 

واألمن والتقدم، وان الخروج من التخلف والتأخر 

إلى رحاب التق���دم والحرية والتطور بحاجة إلى 

العدالة، فال مس���اواة مع ظلم، لذلك فان طريق 

المس���اواة هو أن يعدل اإلنس���ان مع نفسه أوال 

ومع غي���ره، كما أنه ال حق���وق محترمة ومصانة 

لإلنسان، إذا كان الظلم هو السائد ألنه هو بوابة 

انتهاك الحقوق والحريات، فالعدالة هي جوهر 

األنظمة الديمقراطية وهي جسر توسيع رقعة 

الحرية في مجاالت الحياة المختلفة".

وأشار أبو عياش إلى أنه في النظام الديمقراطي 

تك���ون الديمقراطية أس���لوب، حياة حيث توفر 

الضمانات للحري���ات الفردية )فكرية ومدنية(، 

وش���يوع ثقاف���ة حقوق اإلنس���ان، والمس���اواة 

وعدم التمييز العنصري بس���بب الدين أو اللون 

أو الجن���س، وتحقق مبدأ تكاف���ؤ الفرص وغير 

ذلك، حيث السيادة للقيم السياسية المتصلة 

بالحريات، وحي���ث إن العالم في عصر العولمة، 

قد تج���اوز المفهوم التقلي���دي للديمقراطية، 

وحي���ث تتط���اول الحريات الفكري���ة والمدنية 

وتتجاوز حدود الس���لطة السياسية، فقد أصبح 

الحديث عن نظام الحكم الديمقراطي الس���ائد 

ف���ي البالد العربية ال معنى له، إن لم يكن دليل 

تخلف، حيث يش���به ذلك القول بتوفر الكهرباء 

في الدولة ألنه تحصيل حاصل للدولة الحديثة، 

ومن ثم ال مزي���ة للدولة التي توف���ر مثل هذه 

الخدمة العامة.

وقال: إن الحرية هي الحالة التي يستطيع فيها 

األف���راد أن يختاروا ويق���رروا ويفعلوا بوحي من 

إرادتهم، ودونما أية ضغوط من أي نوع عليهم، 

وقد ارتبط مفهوم الحرية بالديمقراطية وقيام 

دولة مؤسس���ات يتم الفصل فيها بين السلطة 

التنفيذية )الحكومة( والتش���ريعية )البرلمان( 

والقضائي���ة )المحاكم(، كم���ا ويرتبط مفهوم 

الحرية بالتعددية الحزبي���ة، وحرية الصحافة، 

والحق في تش���كيل النقاب���ات واالتحادات، وأن 

أنواع الحريات هي الحرية السياس���ية. والحرية 

االجتماعية والحرية االقتصادية.

ولفت أبو عي���اش إلى أن أه���م مميزات نظام 

الحكم الديمقراطي، أنه يضع اإلنسان في قمة 

القيم ويعطي اإلنسان حقوقه ويحترمها، ويعبر 

في ه���ذا النظام عن نفس���ه ويم���ارس حقوقه 

ويحاس���ب الحاكم، كما يتمت���ع بتكافؤ الفرص 

والمس���اواة في ظل نظام يس���ود فيه القانون، 

فتتحق���ق العدال���ة والحري���ة معا، وق���ال: "في 

غياب الحرية تغيب العدالة وفي غياب العدالة 

تغي���ب الحرية، وف���ي غياب الرؤية اإلنس���انية 

تغيب العدالة والحرية معا، فالديمقراطية في 

جوهرها نظام اجتماعي – ثقافي تبدأ باإلنسان 

الفرد الذي يعامل على انه اللبنة األساسية في 

نس���يج العالقات والقيم وتضمن له الحرية في 

ممارس���ة حقه في االختي���ار انطالقا من فهمه 

الخاص لألشياء".


