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محليات

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة صلح رام ا�

الرقم: 2013/1344 مدني

1/26د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2013/1344 

الــى المدعى عليــه طارق جمعة موســى حجة وعنوانــه: رام اهللا، بيتونيا، 
قــرب االمــن الوقائي، بجانب عمــارة (ال اله اال اهللا) ومجهــول محل االقامة 
حاليا، يقتضي حضورك الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2014/2/6 الســاعة 
التاسعة صباحا للنظر في الدعوى المدنية رقم 2013/1344 المقامة ضدك 
من المدعي رائد محمد ســعد الدين حماد بواســطة وكيله المحامي فراس 
كراجة  وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ 29500 شــيقل وقد جاء في الئحة 

الدعوى ما يلي:
1- قام المدعي بالتوقيع مع المدعى عليه اتفاقية شــراكة لتجارة السيارات 
وســلمه مبلغ 16000 شــيقل بتاريخ االتفاقية وهو 2009/9/28 وهو ثابت 

في االتفاقية.
2- قام المدعي بتسليم مبلغ 13500 شيقل بعد اقل من شهرين وذلك من 

اجل اتمام موضوع الشراكة ولم يحصل على وصل قبض فيهم.
3- اكتشــف المدعي بأنه ال توجد سيارات لدى المدعى عليه وان كل ما كان 

يراه او يقوله المدعى عليه هو مجرد احاديث غير صحيحة.
4- اقر المدعى عليه بأنه استلم المبالغ المذكورة من المدعي امام مجموعة 

من الشهود وامام اهله بالذات.
5- طالب المدعي المدعى عليه بإعادة المبلغ له اال انه رفض و/او امتنع دون 

وجه حق او اي مسوغ قانوني.
ويمكنــك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى، ويتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر 
بإحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 واذا لم تحضر و/او تنب وكيال عنك سوف يتم 

السير بالدعوى وفق احكام القانون.
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة بداية رام ا�

دائرة التنفيذ

1/26د

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ 
رام اهللا في الملف التنفيذي رقم 2013/5333 

الى المحكوم عليه رشــيد محمد علي ابو العافية/ البيرة، مخبز الصرفندي، 
نعلمك ان المحكوم لها ابتسام عبد الرحمن عايش وهدان بواسطة وكيلها 
المحامــي مروان عصفور، قد حضــر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ قرارا صادرا 
عن محكمة صلح رام اهللا بتاريخ 2012/12/5 في الدعوى رقم 2011/1438 
موضوعها ازالة الشيوع في قطعة االرض موضوع الدعوى عن طريق بيعه 
بالمــزاد العلني على ان يراعى تقدير ســعر المتر الواحد في قطعة االرض 
المبلغ المقدر في تقرير الخبير وهو 260 دينارا وان يتم توزيع ثمن العقار 
بعد البيع بين الشركاء كل بنسبة حصته في قطعة االرض وان يتحمل كل 
شريك الرسوم والمصاريف بنسبة حصته في قطعة االرض والزام المدعى 
عليهــم بدفــع مبلغ مئة دينار اتعاب محاماة، لــذا يتوجب عليك انت و/او من 
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس 
ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك 

بالنشر حسب االصول والقانون.
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة صلح رام ا�

الرقم: 2013/2285 مدني

12/29د

مذكرة دعوى مدعى عليهم بالنشر صادرة عن محكمة
 صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2013/2285

الى المدعى عليه محمود عبد الحميد مبارك وعنوانه الرام قرب جامع حنظلة 
الغســيل محل رقــم 1 ومجهول محل االقامة حاليــا، يقتضي حضورك الى 
محكمة صلح رام اهللا يوم 2014/2/26 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعــوى المدنية رقم 2013/2285 المقامة ضدك من المدعي عدنان احمد 
اســماعيل فارس بواســطة وكيله المحامي فراس كراجة وموضوعها اخالء 

مأجور وقد جاء في الئحة الدعوى ما يلي:
1- اجــر المدعــي المدعــى عليه المحــل التجــاري الكائن في الرام، شــارع 
المحافظة، قرب مسجد حنظلة الغسيل، محل رقم 1 بموجب عقد ايجار موقع 

بتاريخ 2003/11/1 ببدل اجرة سنوية مبلغ 2400 دينار اردني.
2- تخلف المدعى عليه عن دفع بدل االجرة المستحقة منذ تاريخ 2006/3/1 

وحتى تاريخ هذه الدعوى وقد تراكم في ذمته مبلغ 16400 دينار اردني.
ويمكنــك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى، ويتوجب 
عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر 
بإحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 واذا لم تحضر و/او تنب وكيال عنك سوف يتم 

السير بالدعوى وفق احكام القانون.
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

اعالن
يعلن مراقب الشركات بأن شركة التيسير جروب للتجارة مساهمة خصوصية 
محدودة المســجلة لدينا تحت الرقــم 562527507 قد تقدمت لدينا بطلب 
لزيادة رأس مال الشركة من 100000 مئة الف دينار اردني الى 1000000 

مليون دينار اردني.
وزارة االقتصاد الوطني
مراقب الشركات
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فقد هوية
قباطية- جنين - اعلن انا عائشة محمد حسن حمامدة عن فقد بطاقتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 414406934 الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد جواز سفر فلسطيني
اريحــا - اعلــن انا ســمير احمد يوســف نجــوم عن فقد جواز ســفري 
الفلسطيني الذي اجهل رقمه الرجاء ممن يجده  تسليمه  ألقرب مركز 

شرطة وله الشكر سلفا.

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

 محكمة صلح قلقيلية

الرقم : م.ص.ق : 2011/376 حقوق

12/29د

 مذكرة دعوة خاصة بالمدعى عليه صادرة عن محكمة 
صلح قلقيلية في الدعوى المدنية رقم 2011/376

 الى المدعى عليه رجب احمد شــاكر نزال من قلقيلية سابقا ومجهول محل 
اإلقامــة حاليا يقتضي حضورك الى المحكمــة المذكورة بتاريخ 2014/3/9 
الساعة الثامنة صباحا للنظر في القضية المدنية رقم 2011/376 التي اقامها 
عليك المدعون 1 - سليمان علي مطاوع عودة من حبلة 2 - عبد الجابر عثمان 
رمضان قطناني بواسطة وكيلهم المحامي رائد عودة موضوعها حق مرور, 
ويمكنــك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال 
بالمــادة 62 من القانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 
2001 فانه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ تبلغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك يجري بحقك المقتضى 

القانوني وقد جرى تبليغك بالنشر حسب األصول .
 تحريرا في:2014/1/16  

 مع االحترام ,,, 
  رئيس قلم حقوق محكمة صلح قلقيلية

 خولة شواهنة 

   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

 المجلس ا<على للقضاء الشرعي 

المحكمة الشرعية في قلقيلية 
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 مذكرة تبليغ حضور جلسة صادرة عن محكمة قلقيلية 
الشرعية في الدعوى اساس 2013/633

 الى المدعى عليه : إبراهيم محمد مصطفى عامر/ من قلقيلية والمقيم حالياً 
في األردن ومجهول محل اإلقامة فيها وليس له تواجد في دولة فلسطين.

يقتضــى حضورك لهذه المحكمــة يوم الخميس الموافــق 2014/02/27م 
الســاعة التاســعة صباحا للنظر في الدعوى أساس 2013/633 وموضوعها 
تفريق لإلعســار عن دفع النفقة والمقامــة عليك من قبل المدعية زوجتك 
: بســمه عبد محمود زيد واســم عائلتها في عقد زواجها عبد الحافظ / من 
قلقيلية وســكانها فإذا لم تحضر في الوقت المعين ولم تعتذر ولم ترســل 
وكيال عنك تجري محاكمتك غيابياً وعليه جرى تبليغك ذلك حسب االصول .

 تحريراً في: 25/ربيع األول/ 1435 هـ وفق 2014/01/26 م.
   قاضي قلقيلية الشرعي 
 الشيخ محمد قاسم عبد اهللا

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

 محكمة بداية رام ا� 

دائرة التنفيذ

12/29د

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا
في الملف التنفيذي رقم (2011/4179)

 الى المحكوم عليه : عبد الوهاب ابراهيم سالمه بزار مجهول محل االقامة 
واخر محل اقامة له سردا نعلمك أن المحكوم لها : عفيفة محمد صبري بزار 
لقــد تقرر تبليغك انه تم الحجز علــى حصصك في قطعة االرض رقم 27 
حوض رقم 2 الظهر من اراضي سردا قضاء رام اهللا ؛ لذا يتوجب عليك أنت 
و/ أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل شهر من نشر هذا اإلعالن وبعكس 
ذلك ســيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريا بحقك وبيع الحصص المحجوزة 
بالمزاد العلني وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون .

مع االحترام ،،،
مأمور التنفيذ

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

 دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

رقم الملف 14/ج/2014

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
 يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي قلقيلية الســيد 
جمعة علــي أحمد خضراوي الوكيل الــدوري عن محمد جمعة أحمد 
خضــراوي وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم ســجل 1321 صفحة 
2013/3 بتاريــخ 2013/12/5 الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين 

– عمان .
 وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم (8) من الحوض رقم( 7562) من 
أراضي ( قلقيلية ) فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 
إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون

اسم الموكل ( المالك ) : محمد جمعة أحمد خضراوي
اسم الوكيل : جمعة علي أحمد خضراوي .

 دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

1/26د

فقد هوية
الســاوية - اعلن انا بســام رزق احمد ديك عن فقد بطاقتي الشــخصية 
التــي تحمل الرقــم 941307035 الرجاء ممن يجدها تســليمها ألقرب 

مركز شرطة وله الشكر سلفا.

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي قيرة

طرح عطاء للمرة الثانية 
يعلــن مجلــس قروي قيرة عن اعادة طرح عطاء اعمال مصانعه لمشــروع 
انشــاء اســوار وجدران استنادية في شــارع المدارس في قرية قيرة للمرة 
الثانيــة ، وذلك وفقا للمخططات والمواصفــات وجداول الكميات المرفقة ، 

فعلي الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1 - يجب على المقاول ان يكون مسجال ومصنفا لدى اتحاد المقاولين 

2 - يجب على المقاول ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة .
3 - االسعار شاملة للضريبة.

4 - المجلس غير ملزم باقل االسعار وبدون ابداء االسباب.
5 - يجب ان تكون االسعار بالشيكل.
6 - مدة المشروع 20 يوما تقويميا.

7 - كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
العطــاء مــن مقر مجلس قروي قيرة مقابل مبلغ غير مســترد وقدره 200 

شيقل ، ابتداء  من يوم  االثنين الموافق 2014/1/27 .
8 - اخر موعد لتســليم العطاءات الســاعه 12 من ظهر يوم االحد الموافق 

2014/2/2م ، مع العلم انه لن يقبل اي عطاء بعد هذا الموعد.
9 -   فتح المظاريف يوم االحد الموافق 2014/2/2م الساعه 12 ظهرا في 

مقر مجلس قروي قيرة. 
10 - اجور االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء 

11 - للمراجعة واالستفســار يرجى مراجعه المجلس وذلك خالل ســاعات 
الدوام الرسمي على هاتف رقم  092516030 وموبايل رقم 0598749513 

0569310362 –
  رئيس مجلس قروي قيرة

 جياد احمد دلني 
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دولــة فلسطيــن

 وزارة المالية

دائرة ضريبة امالك قلقيلية

اعالن صادر عن دائرة ضريبة امالك قلقيلية (المالية)
يعلن الطالع العموم انه قد تقدم لدائرة ضريبة االمالك في قلقيلية السيد 
محمد ســليمان قاســم شــنار من نابلس وحامل هوية رقم 916637762 
وبصفته مشتريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1260/2013/9673 المستندة 
الى الوكالة الخاصة رقم سجل 864 صفحة 2009/21 الصادرة عن سفارة 
دولة فلســطين في عمان وذلك لفتح معاملة بيع في القطعة رقم 83 من 
حوض رقم 1 موقع ارض المرج من امالك قرية جيت/ قلقيلية من اجل البيع 
الى االسماء المذكورة باالسفل وعلى كل من له اعتراض التقدم باعتراضه 
خطيا الى هذه الدائرة خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 
االعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير باجراء الملف حسب القانون واالصول.

اسم البائع: محمد سليمان قاسم شنار
اسم المشتري: شروق درويش راضي ابو شامي

اسم المشتري: رنا يوسف ذياب طبيلة
اسم المشتري: قاصد شكيب قاصد طبيلة
اسم المشتري: شادي اسعد يوسف سخن

اسم المشتري: يوسف اسعد يوسف سخن
اسم المشتري: نسرين موسى حسين خضر

اسم المشتري: خالد ماهر خالد ابو زنط
اسم المشتري: ماهر خالد امين ابو زنط

مدير مكتب ضريبة االمالك/ قلقيلية
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بسم اهللا الرحمن الرحيم (يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي  الى ربك
 راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)  صدق اهللا العظيم

تعزية ومواساة
 الزاوية - سلفيت -  المهندس عبدالقادر ابو نبعة الرئيس الفخري 
لنــادي الزاويــة الرياضي ورئيس نــادي الزاويــة الرياضي واعضاء 
الهيئتيــن االداريــة والعامــة وكافة الفــرق الرياضية فــي النادي  ، 
يتقدمون باحر التعازي واصدق مشاعر الحزن والمواساة من االستاذ 
محمد روحي شــقور  ومن شــقيقه المهندس ســعيد روحي شقور 
رئيــس بلدية الزاوية ومن اخوانهم وعموم اقاربهم ال شــقور في 
الزاويــة والوطن والخارج  بوفاة ابنته وفقيدتهم الطفلة المرحومة 

باذن اهللا تعالى 

ايه محمد روحي شقور
التي انتقلت الى رحمة اهللا تعالي اثر حادث مؤسف ، سائلين المولى 
عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته ويلهم 

اهلها وذويها الصبر والسلوان  وحسن العزاء
 إنا هللا وإنا اليه راجعون

اعالن صادر عن مراقب الشركات 
– يعلــن مكتــب مراقب الشــركات - رام اهللا - ان شــركة الطريق المباشــر 
للدعاية واالعالن والتســويق  م. خ. م والمســجلة تحت رقم 562478735 
قد تقدمت لدينا بطلب بتغيير اســمها ليصبح  شــركة دايركت واي  للدعاية 
واالعالن والتســويق وعليه فان من له اعتراض او تحفظ على هذا التغيير 
التوجه الى مكتب مراقب الشــركات خالل المدة القانونية المعمول بها لدى 

مراقب الشركات .
مكتب مراقب الشركات 
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اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلن مكتب الشــركات لدى وزارة االقتصاد الوطني لدى مراقب الشــركات 
ان شركة الحداد لتشكيل المعادن والمسجلة لدينا تحت رقم 562509406 
قد تقدمت الينا بطلب تحويل الشــركة من شركة مساهمة خصوصية الى 
عادية عامة . ومن له أي اعتراض عليه مراجعة مكتب مراقب الشــركات او 

مركز الشركة الرئيسي.
مراقب الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني 

1/26د

سلفيت: دعوة لتشكيل شبكة 
للمدافعين عن حقوق االنسان

ســلفيت - الحياة الجديدة - 
نادر زهد - عقد مركز اعالم 
حقوق االنسان والديمقراطية 
بعنــوان  «شمس»ورشــة 
حقــوق  عــن  «المدافعيــن 
االنسان» لطلبة قسم التربية 
االسالمية بالتعاون والتنسيق 
مع جامعة القدس المفتوحة 
فرع ســلفيت، ابراهيم العبد 
مــن مركز «شــمس» معرفاً 
بمركز شــمس وبالمشــروع 
تعزيــز  فــي  يصــب  الــذي 
المشــاركة الشــبابية وزيادة 
الثقافــة  وتعميــق  الوعــي 
في مجــال حقوق االنســان، 
وأوضح أن هذه الورشة هي 
احد نشــاطات مشروع تعزيز 
االنســان  مفاهيــم حقــوق 
والحكم الصالح لطلبة كليات 
الجامعــات  فــي  الشــريعة 
الفلســطينية بدعم وتمويل 
من مؤسسة المستقبل. من 
جانبــه رحــب الدكتــور علي 
علوش أســتاذ الشــريعة في 
جامعة القدس المفتوحة فرع 
سلفيت بالحضور وأشاد بدور 
مركز «شمس» وقال أن مثل 
هذه األنشــطة من شأنها أن 

تعزز من وعي الطلبة. 
وقال الناشط الحقوقي ماجد 
عــاروري ان المدافعيــن عن 
حقوق االنسان اســتناداً الى 
«اعالن المدافعين عن حقوق 
اعتمدتــه  الــذي  االنســان» 

لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
المتحدة سنة 1998 يعملون 
منفرديــن أو باالشــتراك مع 
آخرين من أجل حماية حقوق 
االنسان أو تعزيزها. ويسعى 
هؤالء الى توثيق المعلومات 
عن انتهاكات حقوق االنسان 
ونشرها محليا واقليميا ودوليا 
كما يسعون الى دعم ضحايا 
هــذه االنتهــاكات ومســاءلة 
المســؤولين عــن التجاوزات 
الرشــيد  الحكــم  وتطويــر 
وتشجيع السلطات على الوفاء 
بالتزاماتها التعاقدية ودعم 

التحول الديمقراطي.
وفــي نهايــة اللقــاء أوصــى 
والمتحدثــون  المشــاركون 
بتشــكيل شــبكة للمدافعين 
عن حقوق االنســان وتطوير 
مهاراتهم لتحسين أدائهم في 

الدفــاع عن حقوق االنســان، 
لتحقيق نتائج أفضل في هذا 
الشــأن، ودعــوا ألن تعكــس 
التشريعات الداخلية التزامات 
فــي  وردت  كمــا  فلســطين 
العالمــي للمدافعين  االعالن 
عن حقوق االنسان عام 1998 
وغيــره من المعاييــر الدولية 
لحقوق االنســان بعد حصول 
فلسطين على عضوية األمم 
المتحدة بصفة مراقب. وشدد 
علــى ضــرورة اعــداد مدونة 
سلوك للمدافعين عن حقوق 
االنسان والتوقيع عليها. ودعوا 
مؤسســات حقــوق االنســان 
ميــة  عال ال ا ت  سســا لمؤ ا و
والمؤسسات الوطنية لحقوق 
االنســان للقيــام بدورها في 
والتوعيــة  التثقيــف  مجــال 

بحقوق االنسان.

جانب من الورشة.

في غزة : أزمة المواصالت تجبر كثيرين
على الوصول لمقاصدهم مشياً على األقدام 

غــزة - الحياة الجديدة - نفوذ 
البكــري - فــي ظل اســتمرار 
أزمــة الوقود ومــا ينجم عنها 
من تداعيات وطوابير االنتظار 
وارتفــاع أجرة المواصالت فإن 
هــذه األزمــة أعــادت ظاهرة 
المشــي علــى األقــدام فــي 
محاولــة للتغلــب علــى حالــة 
بعــض  وتوفيــر  االســتغالل 
األموال ال سيما في ظل األجرة 
المضاعفة التــي يتم فرضها 
علــى المواطنيــن أو الحمولة 
الزائــدة والتــي يشــكو منهــا 
العديد مــن المواطنين والتي 
يتبعها سائقو غزة تحت ذريعة 
التغلب على أزمة الوقود جراء 
اســتخدام اســطوانات الغاز أو 
البنزين والسوالر اإلسرائيلي.

ومنــذ تفاقــم أزمــة الوقــود 
يمــارس ســائقو غــزة بعض 
التصرفات والســلوكيات التي 
يتحملها المواطن وتؤثر على 
حياته اليومية خاصة في ظل 
انبعــاث رائحــة زيــت الطهي 
والغاز أثنــاء قيادة الســيارات 
التي تعمل على ذلك ويصاحب 
لمتصاعــد  ا لدخــان  ا ذلــك 
والروائــح الخاصــة التي تؤثر 
على صحة المواطنين ال سيما 
والذيــن يعانون مــن أمراض 
وتــزداد  التنفســي  الجهــاز 

معاناتهــم الحقيقيــة عندمــا 
يتــم إجبارهم علــى الحمولة 
الزائــدة أو األجــرة المضاعفة 
ولهــذا قــد يضطــر بعضهــم 
وغيرهم للســير على األقدام 
لتجاوز هذه الســلوكيات التي 
تؤثر على أوضاعهم الصحية 
والماديــة. «الحيــاة الجديدة» 
متكــررة  بصــورة  الحظــت 
العديد من المواطنين يصلون 
أعمالهم وبيوتهم بالمشي في 
الشــوارع والطرقات ولمسافة 
تتجاوز عشــرات الكليو مترات 
وذلك منذ تفاقم أزمة الوقود 
والمواصالت. وفي هذا اإلطار 
قال المواطن رفيق أنه يضطر 
للتنقل بصورة يومية وتحديدا 
إلــى مكان عملــه وكانت أجرة 
واحــدا  شــيقال  المواصــالت 
للذهاب ومثلها لإلياب ألن بيته 
ال يبتعد كثيرا عن المؤسســة 
التي يعمل بهــا ولكنه فوجئ 
أن األجــرة أصبحــت مضاعفة 
إضافة إلى قيام السائق باتباع 
سياســة الحمولــة الزائدة وإن 
كان الراكــب مــن ذوي الــوزن 
الثقيل فإن ذلــك يثير المزيد 
مــن اإلشــكاليات والخالفــات 
فإمــا أن يتحمــل الراكب ذلك 
أو يدفع األجــرة التي يحتاجها 
ويشــترطها الســائق. وأصبح 

العديد من الطلبة والموظفين 
يخرجون من منازلهم في وقت 
مبكر يسمح لهم بالمشي على 
األقدام مثلما يؤكد ذلك الطالب 
الجامعي عمار الذي أوضح أنه 
كان في السابق يدفع 2 شيقل 
مــن مــكان ســكنه للوصــول 
للجامعــة ولكن الســائق اآلن 
يطلــب ثالثــة شــواقل تحــت 
ذريعة أنه يســتخدم البنزين 
اإلسرائيلي ولهذا فإنه اضطر 
للســير على األقدام لمســافة 
طويلــة وعندمــا يقتــرب من 
المســافة التي تحتاج لشيقل 

واحد يصعد للسيارة.
وأكــدت المواطنة لميــاء أنها 
بدأت تــرى وتشــاهد عالمات 
التأفــف والغضــب على وجوه 
الســائقين وشــرح معاناتهم 
وأزماتهم للــركاب مع أنهم ال 
يستطيعون حل أي شيء من 
مشاكلهم ولكن الهدف من ذلك 
إجبار الراكب على دفع األجرة 
المضاعفة وااللتزام بالحمولة 
الزائــدة. ولــم ترتبــط أجــرة 
الموصالت بالشيقل اإلضافي 
في المواصالت الداخلية وإنما 
تمــت مضاعفة أجــرة الطلب 
والتأخــر في وصول الســيارة 

إلى المكان المحدد في الموعد 
المحدد مثلما ســيارات األجرة 
التــي تعمــل علــى الخطوط 
الخارجيــة والتــي تعرف أنه ال 
يســتطيع المواطــن المشــي 
على األقــدام مثلما الخطوط 
الداخليــة ولهــذا تتبــع المزيد 
مــن االســتغالل على حســاب 
المواطــن خاصــة وأن عناصر 
الشــرطة يطالبون بالحمولة 
الزائدة وليــس األجرة الزائدة 
ولكن في نفــس الوقت وفي 
حــال وقوع حــادث الطرق وما 
أكثرها في الوقت الحالي فإن 
بوليصة التأمين ال تتحمل ذلك 
في ظل الحمولة الزائدة كما أن 
الشــرطي ليس على استعداد 

لإلدالء بشهادته بشأن ذلك.
مــن  العديــد  أن  والطريــف 
الســائقين أصبحــوا يختارون 
الركاب حسب الوزن ألنه كلما 
انخفض الوزن ساهم هذا في 
تمكينه من زيادة عدد الركاب 
في السيارة فيما قام عدد من 
ســائقي الســيارات الهونداي 
بوضع كرســي خــاص ولكن 
دون ترخيــص وهــذا يســمح 
لــه بزيــادة عدد الــركاب دون 
ضمانات قانونيــة أثناء وقوع 

حوادث الطرق.
ومــن خــالل المتابعــة تبيــن 
الســائقين  مــن  العديــد  أن 
يقســمون بــأن أزمــة الوقود 
ضاعفــت مــن معاناتهم دون 
االعتــراف بمعانــاة المواطــن 
ظــل  فــي  خاصــة  اليوميــة 
إتباع سلســلة من السلوكيات 
الخاطئــة واإلجباريــة التي ال 
تتالءم مع احتياجات المواطن 
الضروريــة مثلمــا يتم رفض 
التعامل مع ذوي اإلعاقة ألنهم 
ال يدفعــون األجرة المضاعفة 
وال يتحملــون الحمولة الزائدة 
أو يتــم إجبــار المواطــن على 
االنتظار الســتبدال اسطوانة 
الغاز التي فرغت أثناء الســير 
على الطرقــات أو الوقوف في 
طابور االنتظــار لتعبئة بضع 
لترات من البنزين أو الســوالر 
اإلسرائيلي الستكمال الطريق.

وإن كانــت أزمــة الوقــود قــد 
خلقت سلســلة من التداعيات 
طئــة  لخا ا ت  كيا لســلو ا و
واستعادت ظاهرة المشي على 
األقدام ووقوع بعض التجاوزات 
فإن هذه األزمة قد تساهم في 
إحداث بعض األمراض الناجمة 
عن التلوث البيئي واالستغالل 
المالــي ما يتطلب مــن جهات 
االختصــاص التدخــل الــالزم 
للحد من السلوكيات الخاطئة 
واألمــراض المتوقعــة جــراء 
الروائح المنبعثة من تشــغيل 
الســيارات بزيت وغاز الطهي 
وكذلك عرقلة وصول الطلبة 
والمواطنين إلى مدارسهم أو 
المستشــفيات أو المؤسســات 
لتلقــي الخدمــات فــي الوقت 
المحــدد لها ممــا يتطلب الحد 
مــن تداعيــات األزمــة وليس 
التعامــل مع األزمــة من خالل 
االكتفاء بالمشي على األقدام 
أو الحمولــة الزائــدة واألجــرة 
المضاعفــة دون إيجاد الحلول 

الالزمة.

فلسطين تشارك بمؤتمر «المرأة وربيع العرب» في عمان
عمان - وفا- شاركت فلسطين في المؤتمر الذي نظمة مركز القدس للدراسات 
السياســية، في العاصمة األردنية عمان تحت عنوان «المرأة وربيع العرب»، 
واستمرت أعماله يومين. ويهدف المؤتمر الذي اختتمت فعالياته، امس، إلى 
اســتعراض وتحليــل واقع المرأة العربيــة قبل وبعد ثــورات الربيع العربي، 
للخروج بأفكار ومقترحات واســتراتيجيات تساعد في تمكين المرأة سياسياً، 
وصــون حقوقها المدنيــة واالقتصادية واالجتماعية لزيــادة الوعي بمخاطر 
تراجع مكانة المرأة في أنظمة وحكومات ما بعد الربيع العربي، وانعكاساتها 
على مجمل عمليــة التحول نحو الديمقراطية في هذه المنطقة. كما يهدف 
إلى تفعيل دور الحركات النسائية وتوسيع دائرة تحالفاتها مع قوى اإلصالح 
والتغيير المدني، للتصدي لمحاوالت تهميش النساء وسلب حقوقهن وإضعاف 
مشاركتهن السياسية، وخلق أطر تفاعليه منتظمة بين األطراف بهدف بناء 
توافقات وطنية حول قضية المرأة، والعمل على تشجيع إطالق حمالت منظمة 
لتعديل الدساتير والتشريعات العربية التي تنتقص من حقوق النساء المدنية 

واالقتصادية واالجتماعية وتعزز مواطنتهن ومشاركتهن السياسية.


