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محليات 8

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي - بلدية قلقيلية

إعالن طرح عطاء  شراء وتوريد 
( زيوت لسيارات البلدية )  رقم :04/01/12

تعلن بلدية قلقيلية عن طرح عطاء بالظرف المختوم لشراء وتوريد (زيوت لسيارات 
البلدية)، رقم 04/01/12 ، فعلى الشركات والهيئات المعنية بالتقدم للعطاء مراعاة 

الشروط التالية:
1. يمكــن للمعنيين بالتقــدم للعطاء الحصول على المعلومات واالطالع على وثائق 
العطاء في المشتريات والعطاءات في بلدية قلقيلية ولالتصال على هاتف 2940014 
09 / فاكس 2940439 09 ، أو التحدث مع مصطفى الباز على الرقم 0597916543 

خالل ساعات الدوام الرسمي.
2. أن يقدم المتقدم بالعرض كفالة تأمين ابتدائي بقيمة 4000 شيقل وذلك بشيك 
بنكي مصدق أو بكفالة بنكية  و سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوماً من تاريخ 

فتح مظاريف العطاء ،  وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
3. أن يكون المتقدم للعطاء مرخصاً لمزاولة المهنة من الجهات الرسمية ذات العالقة .

4. األسعار شاملة جميع أنواع الضرائب والرسوم الضريبية .
5. األســعار يجب أن تكون ســارية المفعول لمدة 90 يوما من تاريخ فتح العطاءات ، 
وترفع لبلدية قلقيلية قبل الساعة 12 من ظهر يوم االربعاء الموافق 2012/02/15م .

6. يعتبــر هــذا اإلعالن جــزءاً من وثائق العطاء ، وتكاليــف اإلعالنات على من يفوز 
بالعطاء على أن تدفع قبل توقيع اإلتفاقية .

7.  البلديــة غيــر ملزمة بأقل األســعار حيث يتم اإلحالة علــى العرض األفضل بعد 
التقييم الفني والمالي.  

باحترام....
رئيس لجنة بلدية قلقيلية

عثمان داوود 

1/28د

تنويه
جنيــن – ســقط ســهواً من اإلعــالن الصادر عــن دائرة تســجيل اراضــي جنين رقم 
2011/7270 والمنشور في جريدة الحياة الجديدة بتاريخ 2011/10/20، اسم البائع: 

هيام كامل أمين أحمد الصالح، لذا اقتضى التنويه.

فقد هوية
طوبــاس – أعلن أنا صدقــي محمد صدقي ضبابات عن فقدان هويتي الفلســطينية 
التــي تحمل الرقم 853970044، الرجاء ممن يجدها تســليمها ألقرب مركز شــرطة 

وله جزيل الشكر سلفاً.

تنويه
طوباس – ورد خطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي طوباس، في المعاملة 
رقــم 2011/1511  والمنشــور بتاريخ  2011/12/15 في جريــدة الحياة الجديدة، أن 
اســم الموكل محمد مصطفى محمد أبو الرب، محمد مصطفى محمد أبو الزيت، لذا 

اقتضى التنويه.

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة :837 /2012

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة فاطمة نعيم محمد عابد من سكان 
كفرذان بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم 383/2009/759 الصادرة عن 

عدل جنين بتاريخ 2009/1/29.
وذلــك لتقديم معاملــة بيع / رقــم 837 /ج/2012 على قطعــة األرض رقم(2)من 

الحوض (5) من أراضي كفرذان.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة 
أيام من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: فاطمة نعيم محمد عابد.
اسم الموكل ( المالك: نعمات أحمد توفيق عاشور، عاشور + صالح + سامح + فهيم 

+ فاتنة + فاطمة أبناء فاروق صالح عاشور.
 دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين 
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السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة :826 /2012

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلــن إلطــالع العموم بأنــه تقدم إلى هــذه الدائرة هاني محمود جبــر زكارنة من 
سكان قباطية بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 2011/120/1106 

الصادرة عن سفارة فلسطين بعمان بتاريخ 2011/10/31.
وذلــك لتقديم معاملــة بيع / رقــم 826 /ج/2012 على قطعــة األرض رقم(7)من 

الحوض (2) من أراضي دير غزالة.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة 
أيام من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: هاني محمود جبر زكارنة.
اسم الموكل ( المالك: إناس عايد حسين الزكارنة، مريم ضاهر خضر خضر.

الحصص المباعة: حسب الدورية.
 دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين 
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة :2661 /2001

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة نسرين أحمد شحادة عبد الفتاح من 
سكان اليامون بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم 162/95/5452 الصادرة 
عــن عدل جنين بتاريخ 95/8/10، والدورية رقم 183/99/8006 عدل جنين بترايخ 
99/10/2. وذلــك لتقديــم معاملــة بيع / رقــم 2661 /ج/2001 على قطعة األرض 

رقم(47)من الحوض (22) من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة 
أيام من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اســم الوكيــل بالوكاالت المذكورة: نســرين أحمد شــحادة عبد الفتــاح، محمد فايز 
كمال حوشية.

اسم الموكل ( المالك: زهيدة نجيب عبد الفتاح أحمد.
الحصص المباعة: حسب الدورية.

 دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين 
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السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2011/989 لتبليغ المدعى عليه الثالث بالنشر

إلــى المدعــى عليه/ وائل أحمد محمد زيود من جنين - ســيلة الحارثية  - حارة الزيود 
ومجهول محل اإلقامة حالياً.

يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة يوم 2012/2/22 للنظر في الدعوى التي أقامها 
عليك المدعي / ماهر أحمد محمد زيود من جنين – الســيلة الحارثية بواســطة وكيله 
المحامي أحمد شــوقي شــواهنة - جنين، والتي موضوعها أولوية، ويمكنك الحضور 
إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 62 من قانون أصول 
المحاكمــات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 فانه يقتضي عليك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بالنشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال 

عنك تجري محاكمتك حضوريا.
 رئيس قلم الحقوق / محكمة صلح جنين 

1/28د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة :833 /2012

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة أسامة غسان صابر نصر من سكان 
اليامون بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية سجل رقم 2011/27/1121 الصادرة 
عن سفارة فلسطين بعمان بتاريخ 2011/12/22، والخاصة رقم 387/2009/2147 
عدل جنين بتاريخ 2009/3/12 وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم 833 /ج/2012 على 

قطعة األرض رقم(122)من الحوض (18) من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة 
أيام من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: أسامة غسان صابر نصر.
اســم الموكل ( المالك: عصام + أحمد + عبد الوهاب + فتحية أبناء صابر يوســف 

نواهضة، نجاح صابر يوسف صبيحات، فتحي صابر يوسف «الشيخ مصطفى».
الحصص المباعة: حسب الدورية وكامل الحصص بالخاصة.

 دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين 
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 بيان عائلة صبيح المتعلق باجراءات تسليم عضو مبتور للعائلة في مجمع فلسطين الطبي

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - أكــدت 
محافظ رام اهللا والبيرة د. ليلى غنام 
خالل مشاركتها أمس في ورشة العمل 
التي أقيمت في فندق الروكي في رام 
اهللا بتنظيم مــن مركز الديمقراطية 
وحقــوق اإلنســان «شــمس» ضمن 
برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان 
وسيادة القانون لدى طلبة الجامعات 
الفلسطينية، الدور الريادي الذي يقع 
على عاتق شباب فلسطين بصفتهم 
صناع المجد المستقبلي والذين يقع 
على عاتقهم مجابهة كافة االعتداءات 
والتجــاوزات التي يمارســها االحتالل 

على أرضنا وشعبنا.
وأضافــت غنــام: «أن إعــالء اســم 
فلســطين في كافة المحافل الدولية 
مسؤولية جماعية تهدف للتأكيد على 

الحق الفلسطيني».
وبينت للحاضرين عمق التحدي الذي 
تواجهــه محافظــة رام اهللا والبيــرة 
كمركز للحراك السياسي واالجتماعي 
واإلصــرار المتواصــل علــى تحقيق 
العدالــة االجتماعيــة ورعايــة حقوق 
اإلنســان، مؤكــدة أن المواطن الحر 
هو اللبنــة الحقيقية لبنــاء المجتمع 
الديمقراطي والدولة المستقلة التي 
نطمح لهــا جميعا وعاصمتها القدس 

الشريف.
واسترســل ممثلــو طلبــة جامعــات 
وأبــو ديــس  بيرزيــت واألمريكيــة 

رام اهللا - بالــرد علــى البيان الصادر من مجمع فلســطين  
الطبــي، الذي نشــر فــي جريدة الحيــاة الجديــدة بتاريخ 
2012/1/27 المتعلق بموضوع «التصرف بالقدم المبتورة» 
كما جــاء في البيان، فإننا عائلة المريضة الحاجة عائشــة 
صبيــح من قريــة كفر راعي/جنين، نعرب عن اســتغرابنا 
واستهجاننا الشديدين لما أتى في هذا البيان من مغالطات 
وسرد غير حقيقي للوقائع، ونعبر أيضا عن التعجب الكبير 
لموقــف إدارة المجمــع وخاصة بعد إقرارهم لنا شــخصيا 
وعبر وسائل االعالم بحدوث الخطأ الذي قال احد مسؤولي 
المجمــع إن «هــذا العمــل مرفــوض جملــة وتفصيال وان 
التحقيــق جار في القضيــة»، وكذلك إقــرار مدير المجمع 
بالخطأ وتقديمه االعتذار عبر االذاعات على الهواء مباشرة، 
ليعودوا الينا بهذا البيان الذي يتجاهل كل ما حصل، ويلقي 
باللــوم علينا أهل المريضة ويغالي في ســرد الوقائع في 
مغالطــة واضحة ومقصودة من أجــل التغطية على حدث 
خطيــر ومســيء لنــا وللمجتمــع الفلســطيني ككل ولكل 
المفاهيم االنســانية والمهنية الطبيــة، وعليه فإننا نضع 
بين ايدي الجمهور الفلســطيني والمسؤولين هذه القضية 

عبر التوضيحات التالية:
1 - ان ما ورد في وســائل االعالم في اليوم االول لتغطية 
الحــدث هو ما حدث بكل دقة، ومــا القيناه من تعامل من 

احد افراد المجمع من تســليم جــارح وفظ للقدم المبتورة 
لمريضتنــا التســعينية هو ما أثــار حفيظتنا وســبب هذا 

االشكال.
2 - ان العائلة كانت تعلم أن العملية هي عملية بتر للقدم 
وجــزء من الســاق، ونحن فعال وقعنا علــى ذلك ولم نفاجأ 
بالبتــر كما يحاول بيان المجمع الطبي ان يظهر، بل كانت 
الصدمــة والمفاجــأة بطريقة التســليم الهمجية والخارجة 
تماما عن كل االعراف المهنية واالنسانية، التي تمت حتى 
قبل ان يطلعنا احد على نتيجة العملية ان كانت قد نجحت 
او فشلت، حيث قام احد موظفي المجمع وبعد خروجه من 
غرفة العملية بالســؤال من منكم مع عائشة صبيح فردت 
عليه ابنتها ليقوم فورا بالقاء الكرتونة التي تحتوي العضو 
المبتور عليها وقوله: «هذه رِجل امك روحي إدفنيها»، وقد 
ادى هذا فورا الى صدمة عصبية أدت الى ان يغشــى على 
ابنتها واجهاش حفيدة المريضة بالبكاء الشديد وتفاعل كل 
الموجودين في الغرفة بالبكاء واطالق عبارات االســتنكار 

الشديد لهذا التصرف الفظ والمسيء.
-3 ان العائلة لم تكن في أي لحظة تسعى الى المس بأي 
من كوادر المجمع الطبي ســواء كانوا اطباء او ممرضين او 
عماال او مراســلين او حراســا او غيرهم، وتأكيدا على ذلك 
لم نأت على ذكر أية اسماء في أي وقت، وجل اعتراضنا هو 

على االســلوب المقيت الذي عوملنا به اثناء تسليم العضو 
المبتور مما ادى الى ما تم ذكره اعاله.

-4 ان العائلــة أيضا لم تعترض وفي اي وقت على االجراء 
الطبــي المتعلق بالعملية نفســها بالرغم من وجود بعض 
التحفظات والمالحظات على ذلك التي احتفظنا بها ألنفسنا، 
واقرارنا في مجمل حديثنا مع مسؤولي المجمع الطبي ومع 
االعــالم ان اعتراضنــا هو فقط على إجراء التســليم، ولم 
نتقدم حتى اآلن بشكوى رسمية على أمل ان تتم معالجة 
الموضوع عبر تحقيق سريع كما أكد لنا مسؤولو المجمع.

-5 لقــد قام رئيس المجمع الدكتور احمد البيتاوي والمدير 
االداري للمجمع طارق الرمحي وبأكثر من مناسبة وبطريقة 
المقابلة الشــخصية أحيانا وعلى الهواء وفي االعالم احيانا 
اخرى، قاما باالقرار بحدوث الخطأ واظهار األسف لما حصل، 
ليـأتــي ولصدمتنا جميعا، بيان المجمع الطبي منكرا وقوع 
الحــدث «والتأكيد ان ما حدث هو اجراء طبيعي ولم يحدث 
أي خلــل ال من الناحية الطبيــة وال القانونية وان التصرف 

المتعارف عليه هو ما تم»، حسب ما ورد في البيان.
-6 ان مجمع فلســطين الطبي هو صــرح من أهم صروح 
الوطــن وله دور رائد في الوصول الى مســتوى متميز من 
الخدمــات الطبيــة في فلســطين، إال ان رأينــا ان الصروح 
هي ليســت فقط في المباني والمعدات، بل باالشــخاص 

والكــوادر والنظم واالجــراءات الســليمة، واألهم من هذا 
التعامل االنساني مع المرضى وذويهم مهما كانت اطيافهم 
واعمارهم، ولم يكن لنا في أي وقت أي هدف سوى اظهار 
المعانــاة التــي مررنا بها لكي ال يتكــرر مثل هذا التصرف 
وإلحــداث التغييــر المطلــوب على االجــراءات للتوافق مع 

كل هذا.
-7 ان ما قامت به وسائل االعالم الفلسطينية من تغطية 
لهــذا الموضوع لهو انعكاس واضــح ألهمية الحدث الذي 
يحــاول مجمع فلســطين الطبي التقليل مــن أهميته عبر 
بيانه، حيث ان ما يجري في مؤسساتنا الطبية وغيرها من 
مؤسســات يمثل أولوية لمجتمعنا الذي يتطلع الى خدمات 

ترتقي الى مستوى معاناته اليومية.
ومن هنا نقــول ان كان ما حدث هو االجراء الطبيعي وهو 
التصرف المتعارف عليه في مجمع فلســطين الطبي فإننا 
نســأل اهللا ان يعيننــا ومرضانا على مثل هــذه االجراءات 
التــي يعتبرها المجمع الطبي طبيعية، وعليه فإننا نطالب 
ادارة المجمــع والمســؤولين ووزارة الصحــة ممثلة بوزير 
الصحــة بمراجعة هــذه االجراءات التــي اصبحت كما يبدو 
طبيعيــة وممنهجــة في الممارســة الطبيــة واالدارية في 
مجمــع طبي كبير كلنا نفتخر به وبمــا يقدمه من خدمات 

جمة ألبناء شعبنا.

 أكدت أن المواطن اللبنة األساسية لبناء دولتنا المستقلة

د. غنام تشارك بورشة عمل لمركز «شمس» تعزيزا لحقوق اإلنسان وسيادة القانون

والنجــاح بحوار مطــول مع المحافظ 
حمــل بطياتــه استفســارات عديدة 
عن دور المحافظة والشــق العشائري 
فــي حــل النزاعــات، باإلضافــة إلى 
أهــم اإلنجازات التي حققت من خالل 
العمل الدؤوب للمحافظة بشكل عام 
والمحافظ غنام كأول امرأة تتقلد هذا 
المنصــب على صعيد عربي بشــكل 

خاص.

وأبــدت غنام إعجابها بالجيل الشــاب 
الناشــئ علــى الديمقراطيــة وحــب 
إلــى أن المرحلــة  الوطــن، مشــيرة 
المقبلة تتطلب جهــودا مكثفة ووعيا 
متكامال فــي كافة جزئيات وتفاصيل 
العمل اإلنساني والسياسي والوطني 
واالجتماعي، معتبرة طلبة الجامعات 
عبر التاريخ البــؤرة التي تخرج اجياال 
يقــع علــى عاتقهــا حمايــة الوطــن 

وصناعة المستقبل.
وكانت ورشــة العمل استهلت بكلمة 
ترحيبية من مدير المركز د. عمر رحال 
تخللها توضيح ألهم أهداف المشروع 
باإلضافة للمســؤولية التي تقع على 
المركــز فــي العديــد مــن الجوانــب 
التــي تعنــى بالمواطن  واإلجــراءات 
ودوره وواجباتــه وحقوقــه كأســاس 

لوطن حر متكامل.

 لجنة المفاوضات في المنظمة والكرسي 
الرسولي يبحثان تقوية العالقات

رام اهللا - وفــا- عقدت اللجنة المشــتركة المتعلقــة بالمفاوضات بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والكرسي الرسولي «الفاتيكان»، اجتماعا لها بمقر الرئاسة 
في مدينة رام اهللا. وترأس الوفد، مستشار الرئيس لشؤون العالقات المسيحية 
زياد البندك، وضم في عضويته عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، 
وعضو المجلس التشريعي برنارد سابيال، ونائب رئيس دائرة شؤون المفاوضات 
عيسى قسيسية، والمستشــار في دائرة شؤون المفاوضات وسيم خزمو، فيما 
تــرأس الوفد الكنســي األب ايتوري بلســتريرو، وعضوية نائــب وزير خارجية 
الفاتيكان. وسلم الوفد الفلسطيني، نظيره الفاتيكاني، الردود الفلسطينية حول 
مسودة االتفاقية الموقعة بين الجانبين، والتي كان قد سلمها وفد الفاتيكان في 
االجتماع األول بينهما. وأشار البندك، إلى أن أجواء اللقاء كانت ايجابية وبناءة، 
وأن الطرفين اتفقا على العمل الحثيث والمشترك لتقوية العالقة الخاصة بين 
الكرســي الرسولي ومنظمة التحرير. وقال: إن الجانبين اتفقا على إنشاء لجان 
فنية مشتركة لصياغة االتفاقية المرتقبة، والتحضير لالجتماع المقبل، والذي 

سيعقد في دولة الفاتيكان في وقت قريب.

 مجلس نقابة المهندسين يناقش مشاريع 
وبرامج لتطوير العمل الهندسي

رام اهللا - الحياة الجديدة - عقد مجلس نقابة المهندسين – مركز القدس  أمس 
اجتماعا في مقر النقابة الكائن في مدينة رام اهللا، ترأســه نقيب المهندســين   
م . احمــد اعديلي  بمشــاركة كافة اعضاء المجلس . وناقش المشــاركون في 
االجتماع جملة من المواضيع المدرجة على جدول االعمال، وخاصة تلك المرتبطة 
بتطوير العمل الهندسي  والرقي بأوضاع المهندسين وتأمين حقوقهم المهنية 
والمعيشــية المختلفــة . وقــال المهندس إعديلي في بيــان صحفي ان الجهات 
المختصة في  النقابة، تضع اللمسات االخيرة على تعليمات من اجل اقرار الحد 
االدنــى لالجور واالتعاب الخاصة بالمهندســين العاملين في مكاتب وشــركات 
القطــاع الخاص . وأوضح إعديلي ان ما يتقاضاه هؤالء المهندســون  العاملون  
فــي القطاع الخــاص والذي لم يتغير منــذ عقود ال يتناســب  األوضاع الحالية  
االقتصادية واالجتماعية الصعبة ، خاصة في ظل ارتفاع االسعار وغالء المعيشة. 
وأشــار البيان إلى ان جهود النقابة تتواصل من اجل انشــاء واقرار نظام تأمين 
صحي شامل خاص بالمهندسين اعضائها وعائالتهم، وأضاف البيان  ان صندوق 
التأمين الصحي ســتديره وتشــرف عليه النقابة من خــالل لجنة مختصة حيث 
سيتم في المستقبل القريب استدراج عروض من المؤسسات الصحية المختلفة.

وقــال المهنــدس اعديلــي ان النقابة قطعت خطوات رئيســية باتجــاه تنفيذ 
مشروع اسكانات للمهندسين، في محافظات رام اهللا ونابلس وقلقيلية وأضاف 
«ان النقابة ســتطرح خالل الفترة القريبة القادمة عطاءات البدء بانشــاء هذه 
االسكانات والشقق». واوضح إعديلي ان التجربة التي ستطبق في المحافظات 

الثالث السابقة سيتم تعميمها الحقا على باقي المحافظات .

 استرجاع عضوية فلسطين 
في االتحاد الوطني لطلبة بريطانيا

رام اهللا - وفا- قال رئيس االتحاد العام للطلبة الفلسطينيين في بريطانيا فؤاد 
شعث، إن استرجاع عضوية فلسطين في االتحاد الوطني لطلبة بريطانيا، بعد 
خمســة أعوام من المنع، ســيضع القضية الفلسطينية على سلم أولويات أهم 

مؤسسة سياسية تخرج أبرز القادة السياسيين البريطانيين.
وأضاف شعث، في حديث لصوت فلسطين، امس، ان فتح عالقات مع القيادات 
الشابة السياسية في بريطانيا سيمنح القضية الفلسطينية زخما ودعما لمطالبة 
الحكومــة البريطانيــة، بمواقف أكثــر حزما ضد ما تقوم به ســلطات االحتالل 

اإلسرائيلي على األرض من استيطان وتهويد وحصار.
وأوضح أن اتحاد طلبة فلسطين سيشارك في فعاليات المؤتمر السنوي لالتحاد 
الوطني لطلبة بريطانيا المزمع عقده في مدينة شــيفيل في نيســان المقبل، 
وســيقدم ثالث ورقات حول تهويد القدس واالســتيطان فــي الضفة والحصار 

المفروض على غزة.
يشــار إلى أن منع عضوية فلســطين في االتحاد الوطني لطلبة بريطانيا لمدة 
خمســة أعوام، جاءت نتيجة اتهامات بمعاداة الســامية وضغط من قبل اللوبي 

المؤيد إلسرائيل في بريطانيا.

 لجنة األسرى تصدر كتابا توثيقيا ألنشطتها وفعالياتها
 غزة – الحياة الجديدة - أصدرت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في 
قطاع غزة وبمناســبة العام الجديد بإصدار كتاب تضمن أنشــطتها وفعالياتها 

التي نفذتها خالل السنوات األربع الماضية. 
وأفاد نشأت الوحيدي مسؤول اإلعالم في لجنة األسرى أن الكتاب يضم الكثير 
من الفعاليات واألنشــطة المهمة التي نفذتها لجنة األسرى منذ العام 2008م 

حتى نهاية العام 2011م .
وقال إن أبرز الفعاليات التي يحتويها الكتاب هو نجاح لجنة األسرى في األعوام 
السابقة بإحياء اليوم الوطني لألسير الفلسطيني في 17 نيسان ولألسير العربي 
في 22 نيســان. وأضــاف أن هناك العديد من المذكرات القانونية واإلنســانية 
التي تمت ترجمتها للغة اإلنجليزية وقدمت للمنظمات الدولية واإلنسانية على 
طريق تفعيل وتدويل ملف األســرى والمعتقلين في سجون االحتالل ومطالبة 
العالم الحر واألمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق اإلنسان ومنظمة الصحة 

العالمية باالنتصار لحقوق اإلنسان في فلسطين وفي السجون اإلسرائيلية .
وأشــار الوحيدي إلى أن الكتاب يحتوي أيضا العديد من الفعاليات للمؤسســات 
التي تعنى بشؤون األسرى وألهالي األسرى إلى جانب المذكرة التي تم تقديمها 
لعمرو موســى األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية خالل زيارته لقطاع 
غــزة كما يضــم أخبارا حول قيام قوات االحتالل اإلســرائيلي باختطاف النواب 

وإضرابات األسرى في السجون .

أريحا- الحياة الجديدة- عماد أبو ســمبل- دعت لجنة مصغرة مختصة 
منبثقة عن لجنة الســالمة العامة في محافظة أريحا واألغوار، أصحاب 
محالت وموزعــي الغاز المنزلي، بضرورة التقيد بالئحة األســعار التي 
تصدر عن هيئة البترول وااللتزام بالمواصفات وشروط السالمة العامة 

واألوزان المقررة. 
وطالبت اللجنــة عقب اجتماعها بمقر المحافظــة، المواطنين بضرورة 

الحصول على فاتورة معتمدة من قبل الموزع ضمانا لحقوقهم.
وشــدد نائب المحافظ جمال الرجوب، على أهمية هذا القطاع وضرورة 
االلتزام من قبل العاملين وموزعي الغاز بكل اللوائح والقوانين الناظمة 
له بما يضمــن المصلحة العامة وتوازنها بين مختلف مكونات المجتمع 
وبالدرجة األولى المواطن وعدم تعرضه للغبن أو االســتغالل أو تالعب 
البعض بالســعر أو الوزن، مؤكدا أن الفاتورة حق للمواطن عند شرائه 
أي ســلعة كما أنها تضمن حقوق جميع األطراف ومســتندا يبين مصدر 

االسطوانة.
وأوضــح مديــر مكتب وزارة االقتصاد الوطني ســعيد قريع، أن إشــهار 
األسعار وااللتزام بالهوامش المحددة للربح والتي جهدت وزارة االقتصاد 
على متابعتها تشــمل أيضا الغاز مؤكدا اهميــة حصول المواطن على 

فاتورة بالشراء وهي ليس تفضال أو منة من البائع بل هي حق للمواطن.
وأكد المشــاركون أن حصــول المواطن على فاتــورة تضمن حقه عند 
شكواه للجهات االختصاص عن وجود أي تالعب من قبل الموزع والذي 
عادة ينكر عند المساءلة القانونية من جهات االختصاص ساردين عدة 
قصص عن التالعب باألوزان أو رفض الموزع اســتبدال االســطوانة أو 

تبديل الموزع اسطوانة المواطن. 
وطالــب المجتمعون هيئة البترول وجهات االختصاص بضرورة شــمع 
االســطوانة بالختــم أو الترصيــص لمنــع التالعب بــاألوزان وأن تلزم 
محطات التعبئة بختم االســطوانة لمنــع التالعب باألوزان المقرة لكل 

اسطوانة وفق األصول.
وأكد تيســير الحميدي رئيس الغرفة التجارية الذي شارك في االجتماع 
ضــرورة توفــر الكميــات التي تحتاجهــا المحافظــة من الغــاز مطالبا 
الجهــات المختصة بضرورة العمل على إعادة تأهيل وتشــغيل محطة 
الغاز الموجودة في أريحا كي تســاهم بتخفيــف العبء على المزودين 
والموزعين لسلعة الغاز حيث يتم إحضاره من أماكن بعيدة مما يترتب 
عليه تكلفة إضافية جراء النقل يتحملها المواطن، وتوفير ظروف أفضل 
للرقابــة علــى األوزان ومتابعة إجراءات الســالمة العامة وضمان عدم 

التالعب من قبل ضعاف النفوس.

 أريحا: دعوة اصحاب حمالت توزيع الغاز
 التقيد باالسعار وااللتزام بشروط السالمة

د. أسامة الفرا حواديت

ثالث خطوات للخلف
أصدرت منظمة «مراسلون بال حدود لحرية الصحافة» تقريرها 
التصنيف  153 ضمن  المركز  في  فلسطين  وجــاءت  السنوي، 
التقرير،  دولة شملها   179 بين  الصحافة، من  لحرية  العالمي 
وبغض النظر عن األسس التي تعتمدها المنظمة في تقييمها، إال 
أن فلسطين تراجعت ثالث درجات عن مكانتها في العام الماضي، 
وكون األمر يتعلق بحرية الصحافة وما له من عالقة باإلعالم الذي 
بات مكوناً أساسياً في بناء الشخصية وبلورة الفكر والوعي لدى 
التوقف  التقرير  المواطن، فمن الطبيعي أن يفرض علينا هذا 
حياله بكثير من الجدية والمسؤولية، ومن الجهل أن نكتفي بسرد 
تبريرات وحجج ال تستقيم مع مكانة فلسطين المتأخرة بين األمم 
فيما يتعلق بحرية الصحافة، فقد يذهب البعض لتحميل االنقسام 
المسؤولية المطلقة عن ذلك، وكفى اهللا المؤمنين القتال، وإن 
كنا نتفق على أن االنقسام يتحمل جزءاً غير يسير من ذلك، إال 

أنه ينأى بنفسه عن تحمل كامل المسؤولية.
مدير مركز اإلعالم الحكومي د. غسان الخطيب عقب على التقرير 
اعتمدت في إصدار  التي  المنهجية  قائالً «إن هنالك خلطا في 
التقرير، حيث ال يجوز الخلط بين ما يجري في قطاع غزة بما 
يجري في الضفة في قالب واحد»، وغزة قد تدعي بأن الوضع 
المتأخرة تتحمل مسؤوليتها  المكانة  العال»، وهذه  لديها «عال 
الضفة دون سواها، هذه االسطوانة باتت مشروخة من كثرة ما 
تم تشغيلها، فإن كان االنقسام وتداعياته كرس مناخاً غير إيجابي 
فيما يتعلق بحرية الصحافة، وإن كان التعدي على حرية الصحافة 
بنسب متفاوتة بين شقي الوطن، إال أن المؤكد أن المكانة التي 
أمام  نتواجد فيها ال تشكل فخراً ألي منهما، بل تجعلنا نخجل 
دول تتقدم كثيرا عنا في هذا المجال وال تمتلك ما نمتلكه من 

مقومات تفرض علينا إفساح المجال لحرية الصحافة والتعبير.
وتضحياتنا  لنضالنا  يسيء  ما  المكانة  في هذه  نرى  كنا  وإن 
وال يتماشى البتة مع سعينا للحرية، فمن الضروري أن نصارح 
لدينا صحافة  بل  وإعالماً حراً،  نمتلك صحافة  ال  بأننا  أنفسنا 
الحزبي،  منظورها  من  الوطن  لقضايا  تنظر  بامتياز،  حزبية 
اآلخر، وما  للرأي  تتوفر في هوامشها مساحة ولو صغيرة  وال 
يحكم عملها يقتصر على التمجيد والتعظيم والتهليل والتطبيل 
واسعة  الوقت تخصص مساحات  ذات  وفي  راعيها،  إلنجازات 
بتنا  الرأي، فقد  يخالفها  لمن  واللعن  والسب  والتشهير  للقذف 
الحد األدنى من  الردح دون توفر  بأدبيات  أمام صحافة تميزت 
المسمومة  البيئة  الضوابط األخالقية والقانونية، وضمن هذه 
بات اإلنجاز الحزبي ليس بتقديم األفضل للمواطن، بل بكشف 
الرأي  الصحافة هي «تيرمومتر» حرية  إن حرية  اآلخر،  عورة 
اليوم  والتعبير، وبالتالي يمكن لنا القول إن ما يحكمنا إعالمياً 
هو قاعدة «رأيي على صواب وال يحتمل الخطأ ورأي غيري على 
خطأ وال يحتمل الصواب»، حتى وإن كانت القناعات الداخلية غير 
ذلك، ويخطئ من يعتقد أن بإمكانه تجميل واقعه بهذه الفلسفة 
اإلعالمية، وهذا بالتأكيد انعكس على سلوكنا حيال الغير، فكل 
منا يعتقد أنه يملك الحقيقة كاملة، وأنه المدافع الحصري عن 
األرض واإلنسان والهوية، وبالتالي كل من يغرد خارج مفاهيمنا 

وأدبياتنا فهو خارج الصف الوطني.
المعيب في األمر أن صحافتنا ال تتسع للرأي اآلخر من بني جلدتنا، 
فيما نتسابق جميعا في التقاط ما تبوح به الصحافة اإلسرائيلية 
للحقيقة  األحيان ال تمت  أغلب  والتي في  الداخلي،  واقعنا  عن 
بصلة، وغالباً ما تتم صياغتها وكتابتها داخل أجهزة أمن العدو 
لغرض في نفسها، وعادة ال نكلف أنفسنا تمحيص ما جاءت به 
صحافة العدو، وننقله كما هو على طريقة النسخ واللصق، فإن 
أكاذيب عن  لما تقوله صحافة االحتالل من  كان صدرنا يتسع 
شؤوننا الداخلية، فكيف يضيق بسماع النقد والرأي اآلخر ممن 
يخالفوننا الرأي من أبناء جلدتنا؟، االختالف في الرأي ليس ظاهرة 
أو سمة عابرة، وال يمكن بأي حال من األحوال محاصرة الرأي اآلخر 
حتى وإن تفننت القدرات البوليسية في تكميم األفواه، فالكلمة 
ال تقتلها القوة ولكن تحاصرها الحجة، ومن يعمل على مطاردة 
الرأي اآلخر ووأد االختالف يجافي معتقداتنا لقوله تعالى «ولو شاء 
ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين»، من الواجب 
علينا جميعاً أن نستخلص العبر مما حدث في محيطنا العربي حين 
تهاوت المنظومات اإلعالمية الناطقة باسم األنظمة، ومن قبلها 

أجهزة القمع األمنية أمام رغبة الشعوب في التعبير عن رأيها.
osgovernor@hotmail.com

غنام تتوسط المشاركين في الورشة
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