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محليات 8

   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا

مذكرة تبليغ شكوى بواسطة النشر صادرة عن محكمة
 صلح رام اهللا في القضية الجزائية رقم 2004/574

المشتكي: -1 الحق العام
المشــتكى عليه: -1 عطاف عبد العزيز محمد زين الدين ليكن معلوما لديك ان الحق 
العام قد اقام ضدك شــكوى جزائية وموضوعها السرقة باالشتراك خالفا للمادة 407 
بداللــة المــادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 60 لــذا يقتضي حضورك الى 
محكمة صلح رام اهللا لحضور الجلسة المعينة بتاريخ 2012/5/24 وبعكس ذلك تجري 

محاكمتك حضوريا وتصدر المحكمة القرار الذي تراه مناسبا. 
محمد سمحان
رئيس قلم جزاء محكمة صلح رام اهللا
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا
رقم الملف: 1286/ج/2012

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي في رام اهللا الســيد قيس خليل ســالمة 
خليــل وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالــة الدورية رقم 2012/4854 تاريخ 
2012/3/22 لدى كاتب عدل رام اهللا، الصادرة من كاتب عدل رام اهللا، وذلك بمعاملة 
بيــع علــى القطعة 89 حوض رقم 1 من اراضي برهام، فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراضه الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا 

االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): عقل شاكر حمد اهللا زايد.

اسم الوكيل: قيس خليل سالمة خليل.
دائرة االراضي رام اهللا
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تنويه
ورد ســهوا في اعــالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا رقــم الملف 1278/ج/2012 

الصحيح رقم الملف 1287/ج/2012 لذا اقتضى التنويه.

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة النقل والمواصالت- االدارة العامة لسلطة الترخيص

اعالن ترخيص المركبات القديمة التي يزيد وزنها 
عن 6 طن ومر على عدم ترخيصها اكثر من عام

تعلن وزارة النقل والمواصالت عن اعطاء فرصة اخيرة ونهائية لترخيص المركبات 
القديمة والتي يزيد عمرها عن عشرين سنة ويزيد وزنها االجمالي عن 6000 كغم 
ومضــى علــى انتهاء ترخيصها اكثر مــن عام وذلك خالل فترة مــا بين 2012/5/1 
ولغايــة 2012/5/31، وتؤكــد الوزارة ان هذه الفرصة االخيــرة لترخيص المركبات 
المذكورة وســيتم شــطب اي من تلك المركبات التي لم ترخــص بعد انتهاء الفترة 
المحددة وسيتم اسقاطها من سجالت الحاسوب مع احتفاظ الوزارة بمطالبة اصحاب 
العالقة بااللتزامات المالية المترتبة في حال عدم قيامهم بشطبها حسب االصول.
وزارة النقل والمواصالت

 االدارة العامة للترخيص 
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   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

 محكمة صلح دورا

تبليغ الئحة الدعوى وموعد الجلسة
الى المدعى عليه: زياد ذيب عبد الفتاح نوفل من اذنا. يقتضي حضورك الى محكمة 
صلــح دورا الموقــرة في يوم االحــد الموافق 2012/5/20.الســاعة التاســعة صباحا 
في القضيــة المدنية المذكورة اعاله والتي اقامتها ضدك المدعية شــركةاالتصاالت 
الفلســطينية(بالتل)م.ع.م ممثلة في ممثلها القانوني الســيد عبد المجيد محمد عبد 
المجيد ملحم بواسطة وكيلها المحامي مازن عوض والتي موضوعها المطالبة بمبلغ 
وقدره(57ر2705)شيقل.وعمال باحكام المادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواســطة النشــر في 
احدى الصحف المحلية او ارسال محام عنك ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى 
ومرفقاتهــا من قلم محكمة صلح دورا وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا وذلك 

عمال باحكام المادة 63 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
عن رئيس قلم محكمة صلح دورا/ فاطمة حنتش 
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   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

 محكمة صلح الخليل

تبليغ موعد جلسة في القضية الحقوقية 2012/21 
الى المدعى عليه: شــريف عودة بدوي برقان وهو من الخليل ســابقا ومجهول محل 
االقامــة حاليــا. يقتضــي حضورك الى محكمة صلــح الخليل الموقرة فــي يوم االحد 
2012/5/13 التاسعة صباحا في القضية الحقوقية المذكورة اعاله والتي اقامها ضدك 
المدعــي صقــر بدر عبد اللطيف ابو عيــاش من بيت امر/ الخليــل والتي وموضوعها 
المطالبة بمبلغ اربعة االف وثالثة وثمانين شيقال. وعمال باحكام المادة 20 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001  يتوجب عليك الحضور الى 
محكمــة صلح الخليل في الموعد المحدد  او ارســال محام عنك وكذلك يتوجب عليك 
تقديم الئحة جابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن بوساطة 
النشر في احدى الصحف المحلية  ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 

من قلم محكمة صلح الخليل بعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا.
 بأمر المحكمة /رئيس محكمة صلح الخليل/ مهند الزغير  
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي الخليل
رقم الملف: 98/ق/2012 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي الخليل
يعلــن للعمــوم انــه تقدم الــى دائرة تســجيل اراضــي الخليل الســيد يحيى محمد 
يحيى شــاور وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصــة رقم2012/258. بتاريخ 
2012/1/12. وذلــك بمعاملــة بيع على القطعة رقــم 160 حوض رقم:34418 من 
اراضي الخليل،فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل 
خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء 

المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل: ربحي محمد يحيى شاور, شفاء احمد محمد شاور.

اسم الوكيل: يحيى محمد يحيى شاور. 
اسم المستفيد: محمد واشرف واسماعيل ونضال ورامي وناصر ابناء جميل هوشيل 

جعبري وجميل هوشيل ابراهيم جعبري.
دائرة تسجيل اراضي الخليل 
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي الخليل
 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي الخليل
 يعلــن للعمــوم انه تقــدم الى دائرة تســجيل اراضــي الخليل الســيد يحيى محمد 
يحيى شــاور وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الخاصــة رقم2012/580. بتاريخ 
2012/4/18. وذلــك بمعاملــة بيع على القطعة رقــم 160 حوض رقم:34418 من 
اراضي الخليل،فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل 
خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء 

المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اســم الموكل: عبد الغفار يحيى محمد شاور, مجدي احمد محمد شاور, يسري احمد 
عبد الرزاق شــاور, زهية احمد محمد شــاور, مها ادم عبد الجبار شــاور, خليل كامل 
خليل شــاور, وجيه كامل خليل شــاور, عبد اهللا كامل خليل شاور, بديع كامل خليل 
شــاور, نفوز كامل خليل شاور, ســارة كامل خليل شاور, بشرى محمد يحيى شاور, 
علي احمد محمد شــاور, عاصم صالح كامل شــاور, عمار صالح كامل شــاور, عماد 
صالح كامل شاور, معمر صالح كامل شاور, زيد صالح كامل شاور, عزيز صالح كامل 
شــاور, نزار صالح كامل شــاور, حمدي صالح كامل شــاور, ايمان صالح كامل شاور, 

كلثوم شاهين عبد الحي شاور..
اسم المستفيد: محمد واشرف واسماعيل ونضال ورامي وناصر ابناء جميل هوشيل 

جعبري وجميل هوشيل ابراهيم جعبري.
دائرة تسجيل اراضي الخليل 
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السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي- بلدية بني نعيم

 اعالن طرح عطاء  توريد مواسير مياه
 2 انش لبلدية بني نعيم  للمرة الثالثة 

تعلن بلدية بني نعيم  عن طرح عطاء(توريد مواسير مياه 2 انش لبلدية بني نعيم) 
فعلى المعنيين الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:

-1 يجب على المقاول ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.
-2 تقديــم كفالــة تأميــن ابتدائي قيمة ٪5 مــن قيمة العطاء وذلــك بكفالة بنكية 
سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما او شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات 

الشخصية او المبالغ النقدية.
-3 االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.

-4 يجب على المقاول تقديم شهادة خصم مصدر سارية المفعول.
-5 البلدية غير ملزمة باقل االسعار وبدون ابداء االسباب.

-6 تكون االسعار سارية المفعول لمدة 90 يوما من تاريخ فتح العطاء وليست خاضعة 
على اي تغير خالل هذه الفترة.

-7يجب ان تكون االسعار بالشيقل.
-8 كل من يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من 
مقر البلدية- القسم الهندسي مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 100 شيقل او ما يعادله.

-9 يبدأ بيع العطاءات من يوم االثنين الموافق 2012/4/23. واخر يوم لبيع العطاءات 
هو يوم االثنين 2012/4/30. 

-9 يبــدأ بيــع العطاءات يوم االثنين 2012/2/27, واخر يــوم لبيع العطاءات هو يوم 
االحد 2012/3/4.

-10 اخرموعد  لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرا من يوم االثنين 2012/4/30. 
-11 رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

-12 لمزيــد من المعلومات يرجى مراجعة القســم الهندســي خالل ســاعات الدوام 
الرسمي على تلفاكس 22229157او 2218301

 رئيس بلدية بني نعيم
رضوان مناصرة  
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فقد هوية
الخليل- اعلن انا  عايشة عطا اهللا حسن ابو طبيخ عن فقد بطاقة هويتي الشخصية 
التــي تحمل الرقم942941337 ، الرجاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز شــرطة 

وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليل- اعلن انا يوسف موسى محمد مرعي زيدات عن فقد بطاقة هويتي الشخصية 
التــي تحمل الرقم939470654 ، الرجاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز شــرطة 

وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليل- اعلن انا جهاد جبرين محمد غفيان  عن فقد بطاقة هويتي الشــخصية التي 
تحمــل الرقم908016074  ، الرجاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز شــرطة وله 

جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليل- اعلن انا عنتر راتب محمود الدرابيع عن فقد بطاقة هويتي الشــخصية التي 
تحمــل الرقــم854575230، الرجاء ممن يجدها تســليمها القرب مركز شــرطة وله 

جزيل الشكر.

تنويه
ورد خطأ بتاريخ 2012/4/19 في اعالن إعالن لتسجيل اموال غير منقول تسجيال جديدا 
صادر عن دائرة أراضي نابلس بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم 108/ق/2012 ورد 
الخطأ في المساحة بموجب قيود المالية م2 --  د--- / المساحة بموجب المخطط م2 
450 د  58 والصحيح المساحة بموجب قيود المالية م2 450 د 58 / المساحة بموجب 

المخطط م2 415 د---.

تنويه
ورد خطــأ بتاريخ 2012/4/22 في اعالن بيع في المزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ 

طوباس في القضية التنفيذية رقم 2011/600 الخطأ 3200 والصحيح 3300.

د. اسامة الفراحواديت

إراحة األعصاب
مساء السبت الماضي عدت للبيت متأخراً بمقاييس الوطن، كانت 
الساعة قد اقتربت من العاشرة، خارج الوطن قد يبدأ التفكير في 
الخروج من البيت في مثل هذا التوقيت، المهم أن حركة المواصالت 
الوقود في  كانت شبه متوقفة، والفضل في ذلك ال يرجع لندرة 
قطاع غزة فقط وإن أسهم بشكل كبير في ذلك، ولكن شاركه في 
الوصول لهذه الحالة لقاء القمة في كرة القدم الذي جمع قطبي 
الكرة األسبانية، مررت إلى الحي الذي أسكن فيه والذي عادة ما يعج 
بالشباب في مثل هذا التوقيت، والذين يجدون في الشارع متنفساً 
لهم، سواء كان ذلك بفعل االزدحام السكاني أو هروباً من منغصات 
قطع التيار الكهربائي، المهم أن مشهد الشارع في ذلك المساء أعاد 
إلى ذاكرتي ليالي االنتفاضة األولى حيث كان االحتالل يفرض منع 
التالي، الشارع  الثامنة مساء حتى فجر اليوم  التجول من الساعة 
خاو حتى من المارة، وال تسمع سوى صيحات تنطلق من داخل هذا 
المنزل أو ذاك، فقد تحولت المنازل إلى جزء من مدرجات ملعب كرة 

القدم في برشلونة.
العصبية  والحالة  التلفاز  أمام شاشة  ابني  تسمر  المنزل  داخل 
تتملكه، فيما اكتفى باقي أفراد األسرة بمتابعة المباراة عن بعد 
عل فريق برشلونة يسجل هدف التعادل، ليس حباً فيه وإنما رأفة 
بأخيهم، تنفس الجميع الصعداء عندما حقق برشلونة مطلبهم، 
ثم ما لبثت أن عادت األجواء المشحونة لسابقتها مع تقدم الفريق 
الملكي من جديد، حاولت أن ألطف قليالً من حالة الشد العصبي 
عبر الخروج بحديث ليس له عالقة بالمباراة، فكان األمر أشبه ما 

يكون بحديث خارج النص ال قيمة له.
الحي من جديد، وعج  الحياة في  المباراة حتى دبت  انتهت  ان  ما 
باألصوات واأللعاب النارية، وأخذ حديث الشباب يتمركز حول الجانب 
الخاسر  على  التهكم  من  مقتطفات  تتخلله  للمباراة،  التحليلي 
وأنصاره وإشادة بالفائز من قبل محبيه، أخذت أتأمل هذا المشهد 
التعجب واالستفهام، وقد نكون  العديد من عالمات  الذي يحمل 
بحاجة لعلماء نفس لفك طالسمه، ففي المجتمعات الغربية التي 
تنعم بوضع اقتصادي مريح، وتتوفر لديهم مقومات الحياة الكريمة 
التي تزخر بالميسرات وتتقلص فيها المنغصات إلى أبعد الحدود، 
عادة ما تتابع مثل هذه اللقاءات الكروية من باب الترف المعيشي، 
وتجعل منها سهرة لقضاء وقت ممتع، حتى وإن رافقت ذلك أجواء 
باردة وماطرة، ولكن بالمؤكد أن األجواء لدينا مصحوبة بعواصف 
من المنغصات، التي يستحيل معها متابعة اللقاء بنفس المعايير 
والمفاهيم، استمعت يوما للمعلق عصام شوالي يقول بعد يوم 
من العمل الشاق أنت بحاجة ألن تريح أعصابك وتتمتع بمشاهدة 
مباراة كرة قدم ألحد قطبي الكرة االسبانية، فهل هذا يمكن له أن 
ينطبق علينا أيضاً؟، أم أن األعصاب لدينا أدمنت ما يستفزها، ومن 

االستحالة ترويضها بكرة تتقاذفها األقدام.
للتمحور حول  المنظرين  يدفع  السلوك  ذلك  أن تفحص  المؤكد 
المجتمع  ينم عن شغف  األول يرى فيه سلوكاً طبيعياً  فريقين، 
األمور  تكييف  في  فائقة  قدرة  عن  ويعبر  للحياة،  الفلسطيني 
هذا  أن  الفريق  هذا  من  البعض  يرى  وقد  للتناقضات،  لتتسع 
السلوك يأتي هروباً من الواقع إلى مساحة تتقلص فيها متابعة 
مسوغات الحياة الصعبة التي أفرزها االحتالل وتداعيات االنقسام، 
لذلك  بحاجة  يكون  قد  الفلسطيني  المجتمع  أن  ذلك  ومحصلة 
ضمن مفاهيم االحتياجات البشرية المحفزة للحياة، فيما الفريق 
يعاني  بمجتمع  يليق  ال  وأنه  السلوك،  اآلخر يقف مستنكراً هذا 
ويالت االحتالل، ويرى فيه غزوا ثقافياً من الغرب يهدف إلى صرف 
الشباب عن قضاياهم الوطنية، وبالتالي يتطلع لمحاربة هذه اآلفة 

والتصدي لها.
يخطئ من يعتقد أن االنتماء لألرض والوطن يفرض علينا تحصين 
الذي تمترس عنده  أنفسنا من مثل هذا السلوك، هو ذات الخطأ 
المخيمات  داخل  الحياتية  الظروف  تحسين  رفض  يوم  البعض 
الفلسطينية بحجة أن ذلك يؤثر سلباً على هوية الالجئ، وهو ذات 
االنتفاضة  الذي وقعت فيه أجهزة األمن اإلسرائيلية قبيل  الخطأ 
فلسطيني  أي حراك شعبي  استبعدت بشكل كلي  األولــى، حين 
للتصدي لالحتالل، وسببت تقييمها ذلك بارتباط العامل الفلسطيني 
فيه  رأى  من سلوك  ذلك  رافق  وما  االخضر  الخط  داخل  بعمله 
البعض تعايشاً مع االحتالل، فجاءت االنتفاضة لتقلب كل التوقعات 
والحسابات السطحية رأساً على عقب، وليس األمس ببعيد عن اليوم 
الذي تمكن فيه شباب من اإلطاحة بأنظمة حاكمة لم تتمكن القوى 
المعارضة من «حلحلة» أقدامها عن سدة الحكم على مدار عقود عدة.
osgovernor@hotmail.com

افتتح مع القواسمي والوزير مجمع «الشهيد أبو جهاد» للخدمات في كفر قود 

األحمد: قوانا اتفقت على المقاومة الشعبية في هذه المرحلة وجاهزون للكفاح المسلح ولكن باتفاق وطني
جنيــن - الحياة الجديــدة - عاطف أبو الرب - 
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام 
األحمد إذا ما اســتمرت إسرائيل في مواقفها 
الرافضة لحقوق شعبنا، فكل الخيارات مفتوحة 
أمامنــا بما فيها الكفاح المســلح، وأضاف «إن 
حركة فتح التي مارســت الكفاح المسلح منذ 
انطالقتها جاهزة للعودة لنفس الخيار في حال 
استمرت إسرائيل في تنكرها لحقوق الشعب 
الفلســطيني، ولكن وفق اتفــاق وطني على 
ممارسة أســلوب الكفاح المســلح، بعيداً عن 
المــزاودة واالنتهازية، ففتح ترفض أن تكون 
البندقية الفلسطينية مستأجرة من أي طرف، 

بغض النظر عن هذا الطرف. 
وكان األحمد يمثل الرئيس محمود عباس في 
حفل افتتاح مجمع خدمات في قرية كفر قود 
غــرب جنين، في احتفــال حضره وزير الحكم 
المحلــي دكتــور خالد القواســمي، ورئيســة 
مؤسسة أســر الشــهداء انتصار الوزير ارملة 
الشــهيد القائد أبــو جهاد، وعــدد من أعضاء 
المجلس التشريعي والمجلس الثوري، ومدراء 
المؤسســات األمنيــة والمدنيــة، وحشــد من 
ممثلي الهيئات المحليــة، وفعاليات المجتمع 

المحلي في محافظة جنين. 
في بداية الحفل، رحب عضو المجلس القروي 
شافع غانم بالحضور، وشكر لهم مشاركتهم 
أهالــي القرية هــذا االحتفــال، وقــال اليوم 

نطلق اسم الشهيد الراحل أبو جهاد على هذا 
الصرح، لنؤكد أننا على عهد الشهداء، وأنهم 
بيننا نسير على خطاهم نحو الدولة المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف. 
وقال وزير الحكم المحلي خالد القواســمي إن 
إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام، بمساهمة 
من الحكومة الفلســطينية جاء منســجماً مع 
توجه السلطة لرفع مستوى الخدمات المقدمة 
للمواطــن الفلســطيني، وتأكيــدا على عزم 
الســلطة بخصــوص بناء مؤسســات الدولة، 
واالستمرار في مســيرة المواجهة لنصل إلى 
الدولة ومؤسســاتها. وقــال: «إن ما نقوم به 
تجسيد لحق كل فلســطيني، وتطلع الشعب 
الفلسطيني، واحتراماً إلرادته بالبقاء والصمود 
فوق هــذه األرض. وأكد أن الســلطة تمضي 
على خطى الشــهداء، أمير الشهداء أبو جهاد، 
وسيد الشــهداء أبو عمار، نواجه االحتالل من 
خالل المزيد من العمل على األرض، ورسالتنا 
لالحتــالل أن هذه أرضنا، نبنــي فيها المزيد 
من المشــاريع، وهذه البالد لنا، ولن تكون إال 
لنا، واالحتالل راحل». وحيا القواسمي أهالي 
البلدة، وأكد عزم الحكومة على تنفيذ المزيد 
من المشاريع في كفر قود وغيرها من القرى 

والبلدات في فلسطين. 
وشــكرت انتصار الوزير أهالي كفر قود على 
إطالق اسم الشهيد الراحل ابو جهاد على هذا 

المبنــى، وقالت: إن هــذا التكريم يمثل إرادة 
الشعب الفلســطيني، ويحكي حقيقة مواقف 
الشــعب من قيادته، التي قدمت أرواحها فداء 
لفلسطين. وأضافت صحيح إن الموت أخذ منا 
الشهداء، ولكن سيرهم وبطوالتهم ونهجهم 
ال زال فينــا، فهــم أحيــاء بيننــا. هــم قدموا 
أرواحهم من أجل فلسطين وشعب فلسطين، 
وشعبنا احترم هذه التضحية، فرسخ أسماءهم 
وسيرهم في كل مكان، فاستمروا فينا وبيننا. 
وتطرقت الوزير لمعركة األمعاء الخاوية التي 
يخوضها أســرى الحرية في سجون االحتالل، 
وقالــت: نقولهــا لكل أســرانا األبطــال نحن 
معكم، نتبنى قضيتكم، نناضل لضمان إطالق 
سراحكم، فالقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها 
الرئيس أبو مازن، تؤكد باســتمرار أن قضية 
األسرى أولوية من أولوية من أولوياتها، وأنه 
ال بــد مــن يوم نحتفــل به باإلفــراج عن كل 

أسرى الحرية. 
فيما هنأ األحمد أهالي كفر قود بهذا الصرح، 
وقال للمحتفلين: أنقــل لكم تحيات الرئيس 
أبــو مازن، الذي يواصــل نضاله على مختلف 
المســتويات، يمضي على نهــج القائد الخالد 
أبو عمار، الذي كان يقول علينا أن نســير في 
خطيــن متوازيين، خط نواجــه فيه االحتالل 
لننتــزع حقوقنــا، وخــط نبني فيه مــا دمره 
االحتالل، نعوض فيه سنوات االحتالل، لنلحق 

بباقــي الدول، ونوفر لشــعبنا حيــاة كريمة. 
نمضــي بخطى ثابتــة، نحو تحقيــق برنامج 
الرئيس ابو مازن، الذي عبر أكثر من مرة عن 
خطورة ما تمر به القضية، وقال ذات مرة في 
اجتمــاع للمجلس المركــزي لمنظمة التحرير 
«بنينــا دول المنطقــة، فهل ال نســتطيع أن 
نبني دولتنا؟ وأضاف يدي على قلبي». وأضاف 
األحمــد ونحن أبدينا على قلوبنــا، فعلينا أن 

نعمل لتحرير بلدنا، ونبني مؤسساتنا. 
وتطرق االحمد للوضع الفلسطيني الداخلي، 
وقال علينا أن نعمل على انهاء حالة االنقسام 
البغيــض، هــذه الحالة التي ألمــت بنا، يجب 
أن تنتهــي وإلــى األبد، علينا جميعــاً أن ننبذ 
االنقسام، ونلفظ كل من يصر على استمرار 
هذه الحالة، على الشعب الفلسطيني أن يتوحد 
لتحقيق حقه في الحرية واالستقالل، وعلينا أن 
نطبق ما اتفقنا عليه في القاهرة، وغيره من 
االتفاقات، بما يعيد لقضيتنا زخمها ومكانتها، 
على كل قوى الشــعب الفلسطيني أن تتوحد 
في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، التي ال 

بد من إعادة بنائها كما تم االتفاق. 
وحــول برنامــج المقاومــة قال: نحــن نواجه 
احتــالل يصر علــي إنكار حقوقنــا في الدولة 
المســتقلة، فنحــن أمام كل الخيــارات، نحن 
جاهزون للعودة للكفاح المسلح، هذا األسلوب 
الــذي لم تتخــل عنــه منظمــة التحرير منذ 

انطالقتهــا فــي عــام 1965، فــي وقت كان 
البعــض يرفــض المشــاركة فــي المقاومة، 
ولســنوات طويلة. ولكننــا، نرفض أن تكون 
بندقيتنــا مســتأجرة ألي طــرف، ســواء كان 
أميركا أو إيران، فسالحنا وطني له هدف واحد 
وهو دحر االحتالل، واقامة الدولة المســتقلة، 
وعاصمتها القدس الشريف، وعودة الالجئين. 
وقال في هذه المرحلة نؤكد أن كل قو الشعب 
الفلســطيني بما فيها قــوى منظمة التحرير 
وحركتا الجهاد وحماس اتفقوا على المقاومة 

الشعبية السلمية خالل المرحلة الحالية. 
وتطرق االحمد في كلمته لملف األسرى، وأكد 
أن القيادة الفلسطينية ترى في األسرى طليعة 
لشــعبنا، فهم من خط وثيقة األســرى، التي 
صارت تعرف باســم وثيقة الوفــاق الوطني، 
وحيــث أنهم يخوضون معركــة مع االحتالل، 
فنقــول لهم: توحدوا فــي مواجهة االحتالل، 
ولتكــن وحدتكــم عامــال لتوحيــد الشــعب 
الفلسطيني. وأكد أن القيادة الفلسطينية لن 
ترضى أن يبقى األســرى عرضة لممارســات 
االحتــالل، وستســخر كل طاقاتهــا لدعــم 

قضيتهم. 
هذا وقام المشاركون بقص الشريط، وافتتاح 
المبنى، الــذي يضم عدداً مــن المرافق، بما 
فيها قاعة عامة، ومجلس قروي، والعديد من 

مؤسسات المجتمع المحلي في القرية. 

اختتام دورة العالقات العامة والمراسم في أريحا
اريحــا - وفا - اعلن امس عن اختتام 
العامــة  العالقــات  دورة  فعاليــات 
والمراسم لمدراء وموظفي العالقات 
العامة والبروتوكول في المحافظات 
الشــمالية فــي حفــل اقيــم باريحا, 
بحضور اللواء اسماعيل جبر مستشار 
الرئيس لشــؤون المحافظات وماجد 
الفتيانــي محافــظ اريحــا واالغــوار 
وعدنــان الحســيني محافظ القدس 
والســفير عبد الكريم عويضة مدير 
برنامــج التدريب الدبلوماســي في 
وزارة الخارجية والدكتورغســان نمر 
مدير العالقــات العامة واالعالم في 

الحرس الرئاسي.
وأكــد جبر فــي كلمته علــى الجهود 
الوطنيــة  الســلطة  تبذلهــا  التــي 
للنهــوض بأداء وتطويــر اداء كوادر 
الســلطة الوطنيــة بما ينســجم مع 
توجيهــات الرئيــس محمــود ببــذل 
كل جهــد ممكــن لبنــاء مؤسســات 
الدولة الفلسطينية المستقلة القادمة 
واضاف جبــر ان التدريــب والتأهيل 
والتطوير يضمــن الكفاءة والفاعلية 
في اداء مؤسسة المحافظات وخاصة 
في هذا المجال المهم والذي يساهم 
في عكس الصوة المشرقة للمؤسسة 

الفلسطينية
واشــار المحافظ الفتياني الى اهمية 
دور العالقات العامة واالعالم في أي 
دائرة او مؤسســة كانت وفي الدوائر 
الســيادية والرســمية وانهــا البوابة 

الرئيسة اليصال الرسالة عبر وسائل 
االعالم المختلفة المرئي والمسموع 
وااللكتروني.واســتمرت  والمرئــي 
الــدورة التــي عقــدت بمبــادرة من 
محافظــة اريحا واالغــوار ثالثة ايام 

تلقــى فيها المشــاركون عــددا من 
المحاضــرات حول أهميــة العالقات 
العامــة واالعــالم وفــن التعامل مع 
الجمهــور والمراســم والبروتوكــول 

واالتيكيت الدبلوماسي.

المشاركون في الدورة خالل حفل االختتام.

مركز شمس ينظم ورشة عمل بالتعاون مع جامعة القدس حول الفصل بين السلطات
القــدس المحتلة – الحياة الجديدة 
- دعا مشــاركون في ورشــة عمل 
متخصصة إلى إرســاء مبدأ الفصل 
بين السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائيــة وفــق معاييــر واضحة 
باعتبــاره االســاس لتعزيز ســيادة 
القانــون وضمــان حقوق اإلنســان 

والحريات العامة والخاصة. 
 كما دعوا إلى تعزيز حقوق األفراد، 
وإلى ضرورة أن يصبح ثقافة ، وإلى 
وجود رقابة دستورية على السلطات 
والتنفيذيــة  التشــريعية  الثــالث 

والقضائية.
ورأى المشاركون من طلبة الجامعة 
والمهتميــن ضرورة تعزيــز ثقافة 
جمعيــة ازاء مبــدأ ســيادة القانون 
إضافة إلى االســتناد الــى القواعد 

الدســتورية ولترســخ المبــدأ فــي 
الوعي الممارســة قبل الخشيةً من 

العقاب.
 جاءت الدعوة في ختام ورشة عمل 
نظمها مركز إعالم حقوق اإلنســان 
والديمقراطية «شــمس» بالتعاون 
مع كلية الحقوق في جامعة القدس 

حول «الفصل بين السلطات».
 وتأتي الورشة التي افتتحتها ميادة 
زيدانــي مــن «شــمس» فــي إطار 
مســاعي المركــز الهادفــة لتعزيز 
ونشــر ثقافــة حقوق اإلنســان في 
أوســاط الشــباب والشــابات ضمن 
برنامــج تعزيــز مفاهيــم حقــوق 
لــدى  القانــون  اإلنســان وســيادة 
طــالب الجامعات، بدعــم وتمويل 
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

وتنــاول أســتاذ القانون فــي كلية 
الحقوق في جامعة القدس الدكتور 
عبد الملك الريمــاوي في مداخلته 
ظاهــرة اختــالف تكويــن النظــم 
السياســية حــول العالــم وبالتالي 
توزع اختصاصات التشريع بين قمة 
– ملك او رئيس وبين مجلس نيابي 
كلــه منتخب أو بعضــه معين ويتم 
انتخاب السلطة التشريعية أو تعينها 
كما يجري في بعض البلدان، مقدرا 
ان النظم السياســية الديمقراطية 
الحقيقية تنتخب السلطة التشريعية 
من قبل أفراد الشــعب مباشرة عبر 

قوائم نسبية أو أفراد.
ســية  لسيا ا لنظــم  ا ن  ا ل  قــا و
تقــوم  المعاصــرة  الديمقراطيــة 
على مبــدأ الفصل بين الســلطات 
مدخل رئيسي لتحديد نوع النظام 
السياســي وأســاس هذا المبدأ هو 
توزيع الســلطات وعــدم تركيزها 
فــي يد واحدة اذ تضطلع الســلطة 
والرقابــة  بالتشــريع  التشــريعية 
والتنفيذيــة بمهمــة تنفيذ القانون 
والسياسات المقرة ويناط بالقضائية 
تطبيق القانون وتقديم المشــورة 
ضمن عالقة يحددها الدستور. الفتا 
الــى أن تصنيف نمــاذج من النظم 
السياسية على أساس وجود فصل 
نســبي بين الســلطات مــن زاوية 
العالقة الموجودة بينها. أما إذا كان 
النظام يقوم على أســاس تقاســم 
السلطات بين رأس الدولة ورئيس 
الوزراء عندها يسمى بالنظام شبه 

الرئاسي أو نصف رئاسي.
وأوضح ان النظام البرلماني هو نوع 
من أنواع الحكومات النيابية ويقوم 
على وجود مجلس منتخب يســتمد 
ســلطته من ســلطة الشــعب الذي 
البرلماني  النظــام  انتخبه ويقــوم 
على مبــدأ الفصل بين الســلطات 
وعلى أساس التوازن والتعاون بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال ان الســلطة التنفيذية تتكون 
في هــذا النظام مــن طرفين هما 
الــوزراء  ومجلــس  الدولــة  رأس 
ويالحــظ فــي النظــام البرلمانــي 
عــدم مســؤولية رأس الدولة أكان 
ملــكا أم رئيســا أمــام البرلمان أما 
مجلس الــوزراء أو الحكومة فتكون 
مســؤولة أمام البرلمان أو السلطة 
التشريعية ومسؤولية الوزراء اما أن 
تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية 
جماعية بالنسبة ألعمالهم. ويؤخذ 
بهذا النظام في الدول ذات أشــكال 
الحكــم الجمهوريــة أو الملكية ألن 
رأس الدولة فــي النظام البرلماني 
ال يمــارس اختصاصــات ســلطوية 
بنفســه وتتم ممارسة السلطة عن 
طريق هيئة الوزارة.ومع أن السلطة 
التشــريعية لهــا وظيفة التشــريع 
فإن للســلطة التنفيذيــة الحق في 
اقتــراح القوانيــن واالشــتراك في 
مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما 
يتعلق بوضع السياسات العامة من 
حــق الســلطة التنفيذيــة لكنها أي 
الســلطة التشــريعية تمتلك الحق 
في نقاش السياســات وإبداء الرأي 
فيها كما تمتلك السلطة التشريعية 
الحق فــي مراقبة أعمال الســلطة 
التنفيذية والتصديق على ما تعقده 

من اتفاقيات.
أن  الملــك  عبــد  الدكتــور  وقــال 
الفصل بين الســلطات يــؤدي إلى 
توزيــع الصالحيــات واألدوار بيــن 
هــذه الســلطات، وذلك يــؤدي إلى 
تســهيل عملية إدارة أمور المجتمع 
والدولة فــي مختلف جوانب الحياة، 
ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح 
لكل األفراد والمؤسسات المشاركة 
والمساهمة في عملية اتخاذ القرار 
في كل المجاالت، وفي ظل ســيادة 
القانــون الــذي يخضــع لــه جميع 
المواطنيــن علــى اختالفهم، وهم 

جميعا متساوون أمامه. 

الوزير القواسمي يبحث مع الجالد آليات تطوير عمل محاكم البلديات
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - التقى وزير الحكم المحلي د.خالد القواســمي في 
مكتبــه برام اهللا امــس، بالقاضي فريد الجالد رئيس المحكمــة العليا، رئيس 
مجلــس القضاء األعلى، والقاضي عزت الرامينــي رئيس إدارة المحاكم، وفهد 
القواســمي مدير عام الشــؤون اإلدارية والمالية في مجلــس القضاء.  وتباحث 
الطرفان في سبل التعاون وتحديداً تطوير عمل محاكم البلديات واحتياجات هذه 
المحاكم لتقوم بعملها على أكمل وجه، وأشاد القواسمي بالقضاء الفلسطيني 
وبالدور الذي تقوم به محاكم البلديات في تطوير ومساندة عمل البلديات في 

المدن الفلسطينية. 


