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رويترز بيروت - فلسطيني يحمل صورة للصخرة املشرفة خالل مظاهرة تضامن مع اهل الضفة الغربية في مخيم عني احللوة بجنوب لبنان. 

ج��ن��ني- ع��ل��ي س��م��ودي- ن��ظ��م ام���س األول، 
مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" 
ورشة عمل في اجلامعة العربية األمريكية في 
جنني حول منع التعذيب في املواثيق الدولية، 
وال��ش��ب��اب،  اجل��ام��ع��ة  م��ن طلبة  ع��دد  حضرها 
واف��ت��ت��ح ال��ل��ق��اء ح��س��ني ال��دي��ك م��ن "ش��م��س" 
مقدما نبذة تعريفية عن املركز، وعن املشروع 
وزي��ادة  وتثقيف  توعية  بهدف  ينفذه  ال��ذي 
اإلن��س��ان  الطلبة مب��وض��وع��ات ح��ق��وق  م��ه��ارة 

والدميقراطية واحلكم.
كلية  عميد  عليان  غسان  الدكتور  وق��دم 
في  ال��دول��ي  اجلنائي  القانون  وأس��ت��اذ  احلقوق 
اجلامعة العربية األمريكية ورقة عمل ناقش 
فيها نصوص وآليات منع وحترمي التعذيب في 
املواثيق  إلى  اإلنساني، وتطرق  الدولي  القانون 
التعذيب  أصناف  كافة  حتظر  التي  الدولية 
القاسية  والعقوبة  اإلنسانية  غير  واملعاملة 
واملهينة، ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

واتفاقيات جنيف واتفاقية روما.
وقال الدكتور عليان، إن اتفاقية مناهضة 
ال��ت��ع��ذي��ب ع��رف��ت ال��ت��ع��ذي��ب ان���ه ك��ل فعل 
ينتج عنه الم شديد جسديا أو عقليا يتم 
إحلاقه عمدا بشخص ما بفعل احد املوظفني 
العموميني أو بتحريض منه، ويستثنى منه 
األشخاص احملكومني نتيجة مخالفة جنائية 
مختصة،  محكمة  ق���رار  نتيجة  بها  ق��ام��وا 
ووف���ق ن��ظ��ام روم���ا األس��اس��ي ف���ان التعذيب 
يجب  اإلنسانية  ضد  جرمية  يصبح  حتى 
يوقع  أن  منها  عناصر  عدة  فيه  يتوفر  أن 
اجلاني أملا شديدا عقليا أو جسديا أن يكون 

الضحية شخص حتت السيطرة أو االحتجاز 
وان يكون هذااألذى مت وفق مناسبة قانونية 
أو  دول��ة  بسياسة  عمال  االعتداء  يكون  وان 
بان سلوكه  يعلم  اجلاني  وان يكون  منظمة 
ج���زء م��ن ه���ذا ال��ه��ج��وم ض��د م��ج��م��وع��ة من 

السكان املدنيني.
وأوض�����ح أن���ه وف���ي ح����االت ال��ت��ع��ذي��ب ف��ان 
أمر  ي��ق��دم  امل��س��ؤول��ي��ة تقع مب��ن ينفذ ومب��ن 
التعذيب وفي هذه احلالة على املرؤوس عدم 
م��ش��روط  التنفيذ  الن  رئ��ي��س��ه  أوام����ر  تنفيذ 
باملشروعية، والتعذيب موجود قدم املجتمعات 
اإلنسانية وهو ليس ظاهرة جديدة بل كان في 
السابق وموجود في أيامنا هذه، وحسب تقارير 
املؤسسات الدولية العاملة في توثيق انتهاكات 
العالم متارس  دول  فان نصف  اإلنسان  حقوق 
اإلن��س��ان،  ك��رام��ة  وتنتهك  كجرمية  التعذيب 
في  مرتبطة  ليست  ال��ت��ع��ذي��ب  ج��رمي��ة  وان 
حاالت احلرب فقط بل أنها قد تقع في أوقات 

السلم أيضا.
وشدد على أن هناك فارقا واسعا وكبيرا ما 
بني ما هو موجود في النصوص القانونية التي 
حتث على احترام اإلنسان وصن كرامته ومنع 
االعتداء عليه سواء كان في القوانني احمللية 
أو في القانون الدولي، وبني ما هو مطبق على 
في  اجل��رائ��م  من  الكثير  فهناك  ال��واق��ع،  ارض 
شتى دول العالم ترتكب وتنتهك حقوق اإلنسان 
رقيب،  وب��دون  محاسب  ب��دون  ولكن  وكرامته، 
يتم  ق��د  التي  القضايا  ف��ي  التدخل  أن  حتى 
قبل  من  يكون  مجرمني  أشخاص  ضد  إثارتها 
إلى  ه��ؤالء  دون تقدمي  التي حت��ول  احلكومات 

العدالة ومحاسبتهم.
الدكتور عليان اآلليات واإلمكانات  وتناول 
امل��ت��اح��ة مل��الح��ق��ة وم��ق��اض��اة اجل���ن���اة، وم���دى 
السياسي على مالحقة من  والتأثير  التداخل 
أو  شعوبهم  ضد  س��واء  اجلرائم  تلك  يرتكبون 
غ��ط��اء سياسي  ه��ن��اك  إن  إذ  أخ���ر،  ض��د شعب 
لهؤالء اجلناة يحول دون تقدميهم للعدالة في 
بلدانهم أو حتى أمام القضاء اجلنائي الدولي، 
املجرمني  معاقبة  فيه  مت  التي  احل��االت  وه��ي 
التعذيب حيث اعتبرت جرائم ضد  بجرائم 
احملاكم  أم��ام  أو  بلدانهم  ف��ي  س��واء  اإلنسانية 
غطاء  لها  كان  احملاكمات  هذه  ولكن  الدولية، 

سياسي دولي. 
اللقاء أوصى املشاركون بضرورة  وفي نهاية 
ت��ط��وي��ر آل��ي��ات ج��دي��دة ف��ي ال��ق��ان��ون ال��دول��ي 
ملالحقة األشخاص منتهكي احلقوق وتقدميهم 
للعدالة، والعمل على تثقيف املواطنني وتنمية 
عليهم  يجب  التي  واجلهات  بحقوقه  وعيهم 
كرامته  انتهاك  حالة  ف��ي  إليها  يتوجهوا  أن 
املؤسسات  على  ويجب  للتعذيب،  تعرضه  أو 
تكثيف  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  قضايا  ف��ي  العاملة 
دورها وجهودها وتشكيل رأي عام ضاغط على 
احلكومات التي تنتهك حقوق اإلنسان ومتارس 
أن  وبضرورة  للقمع،  كإستراتيجية  التعذيب 
يعمل البرملانيون على سن قوانني وتشريعات 
حتمي حقوق اإلنسان وتصون كرامته وتضمن 
له العيش الكرمي بدون متيز بسبب االنتماء 
الدول  انضمام  وبضرورة  العرقي،  أو  السياسي 
التي حترم  الدولية  وامل��واث��ي��ق  امل��ع��اه��دات  إل��ى 

التعذيب واملصادقة عليها.

نظمها مركز "شمس"

ورشة عمل في جنني حول منع التعذيب في املواثيق الدولية

رام الله - عقدت جلنة االنتخابات املركزية 
اجتماعا  ال��ل��ه  رام  مبدينة  ال��ع��ام  مقرها  ف��ي 
تقرير  على  خالله  اطلعت  أم��س  ي��وم  مطوال 
خالل  الناخبني  سجل  حتديث  عملية  سير 
أحد  استمرت  التي  واملعلنة  احمل���ددة  الفترة 

عشر يوما.
  وات���خ���ذت ال��ل��ج��ن��ة ق����رارا ب��إغ��الق م��راك��ز 
عددها  وصل  التي  الثابتة  الناخبني  تسجيل 
على  أم��س،  مساء  من  اعتبارا  مركزا   773 إل��ى 
مقرات  في  وغ��دا  اليوم  التسجيل  يستمر  أن 
محافظات  في  الرئيسية  االنتخابية  الدوائر 
الضفة، وتستمر الفرق املتنقلة بعملية تسجيل 
الناخبني ميدانيا إلى أن يتوقف التسجيل كليا 

مساء يوم اخلميس القادم.
ال��ل��ج��ن��ة ف���ورا مب��ع��اجل��ة بيانات   وس��ت��ب��دأ 
االبتدائي  السجل  إلع��داد  متهيدا  الناخبني 
الفترة  في  املقررة  واالع��ت��راض  النشر  ملرحلة 
ما بني 25-29 من نيسان القادم  وفقا للجدول 

الزمني املعلن لالنتخابات احمللية.
    وعبرت اللجنة عن أملها بإتاحة الفرصة 
ألبناء قطاع غزة املشاركة في حتديث السجل 
االنتخابي واالنتخابات باعتبارها حق قانوني 
لكل مواطن، حيث لم تتمكن اللجنة من إجراء 
حتديث السجل االنتخابي في قطاع غزة بسبب 
من  أكثر  منذ  هناك  مكاتبها  إغ��الق  استمرار 

أربعة أشهر.
 م��ن ج��ه��ة أخ����رى، أص����درت وح���دة ال��دع��م 
تقريرها  "جهود"  ملؤسسة  التابعة  واملناصرة 
حول الرقابة على عملية التسجيل لالنتخابات 

احمللية، وحتديث السجل االنتخابي. 
مؤسسة  ن��ش��رت  العملية  ه��ذه  ولتغطية   
جهود مئة مراقب محلي في محافظات القدس، 

وجنني  أري��ح��ا،  قلقيلية،  ط��ول��ك��رم،  ال��ل��ه،  رام 
نزاهة  لضمان  التسجيل  عملية  على  للرقابة 
وشفافية هذه العملية الهامة، وذلك انسجاما 
 2005 العام  في  الصادر  االنتخابات  قانون  مع 
رقابة جميع مراحل  الذي يؤكد على ض��رورة 
إص��دار  وح��ت��ى  أول��ه��ا  م��ن  االنتخابية  العملية 
محلية  مستقلة  مؤسسات  قبل  م��ن  النتائج 

وأجنبية. 
مراكز  زي��ارة  على  "ج��ه��ود"  مراقبو  وعمل 
التسجيل في احملافظات املذكورة ملتابعة عملية 
األصول  حسب  سيرها  من  وللتأكد  التسجيل 
املشاركني  آراء  الستطالع  باالضافة  والقانون، 
وآرائهم  املركزية  االنتخابات  جلنة  أداء  حول 

حول هذه االنتخابات. 
اإلشكاليات  بعض  ظهور  التقرير  والح��ظ 
في  يرغبون  الذين  املقدسيني  تسجيل  عند 
ممارسة حقهم االنتخابي خارج القدس، وذلك 
عند إثبات مكان السكن أو الهوية الشخصية، 
والتسجيل بواسطة فواتير املياه والتي اعترض 
تثبت  امل��اء  ف��ات��ورة  ك��ون  جهود  مراقبو  عليها 
بعض  ق��درة  وع��دم  السكن،  تثبت  وال  امللكية 
في  أس��م��ائ��ه��م  لتسجيل  ال��ق��رى  م��ن  املسجلني 
سجل قراهم، وذلك عبر املراكز الرئيسية في 
املدن وخاصة طلبة املدارس الثانوية في املدن 

والتي يدرس فيها طلبة من القرى.
املقيمني  الفلسطينيني  تسجيل  إشكالية   
الوطنية ويحملون وثائق  السلطة  في مناطق 
فلسطينية  وثيقة  أي��ة  ميلكون  وال  أجنبية 

تثبت شخصيتهم أو عنوان السكن.
 تسجيل أحد احلاالت برام الله باسم مركب 
كون املسجل يحمل وثيقتني كل وثيقة حتمل 

اسم مختلف.

ل��أح��زاب  دور  أو  وج����ود  أي  ي��الح��ظ  ل���م   
السياسية في مراكز التسجيل وخارجها.

 لم يالحظ أي تواجد أمني فلسطيني في 
املراكز أو خارجها.

أما بخصوص أداء جلنة االنتخابات املركزية 
ون��زاه��ة  استقاللية  إل���ى  ال��ت��ق��ري��ر  أش���ار  ف��ق��د 
وسرعة  إجراءاتها  وفعالية  اللجنة  وشفافية 
كافة  وتلبية  املراقبني  استفسارات  على  ال��رد 
موظفي  وم��ه��ارة  التسجيل  عملية  متطلبات 
التسجيل والتزامهم املطلق في قاعات التسجيل 
التوضيح  ك��ل  وت��ق��دمي  اجل��م��ه��ور  وم��س��اع��دة 
إلى  التقرير  أش��ار  كما  للمراجعني.  واإلرش���اد 
لعملية  امل��واك��ب��ة  اإلع��الم��ي��ة  احلملة  ضخامة 
وأثناء  قبل  اللجنة  أطلقتها  التي  التسجيل 

عملية التسجيل.
ومن مالحظات املراقبني اإلقبال الضعيف 
اكتراث اجلمهور  التسجيل وعدم  على عملية 
بهذه العملية وعند استطالعهم عن األسباب 
بان  يثقون  ال  أنهم  املستطلعني  معظم  أج��اب 
كما  ستؤجل  وإنها  فعال  ستجرى  االنتخابات 
البعض  وأب��دى  كما  العامة.  االنتخابات  أجلة 
استيائه من االنقسام السياسي بني الضفة وغزة 
وأن عدم اهتمامهم باالنتخابات يأتي كوسيلة 
البعض  وأظهر  كما  االنقسام.  على  لالحتجاج 
وطرق  السياسية  األح���زاب  أداء  من  استيائه 
إدارتها لالنتخابات احمللية مع رغبة البعض في 
أن تأخذ هذه االنتخابات الطابع الوطني احمللي 
وليس احلزبي وخاصة أن فلسطني بحاجة ملا 

يجمع ال ملا يفرق.
جميع  ستتابع  ج��ه��ود  مؤسسة  أن  وي��ذك��ر 
تقارير  وت��ص��در  االنتخابية  العملية  م��راح��ل 

دورية مفصلة بعد االنتهاء من كل عملية.

"جهود" تصدر تقرير املتابعة والرقابة

جلنة االنتخابات املركزية تنهي عملية حتديث سجل الناخبني

ن����اب����ل����س-غ����س����ان ال�����ك�����ت�����وت-ال�����رواد 
وزارة  مكتب  واإلع��الم-ع��ق��د  للصحافة 
االع��������الم ف����ي احمل���اف���ظ���ة ام�������س، ن����دوة 
سياسية بعنوان:"مشاركة املراة في القرار 
السياسي"، حضرتها عدد من الناشطات 
البلدية  املجالس  وع��ض��وات  النسويات 

والقروية.
وافتتح ماجد كتانة مدير مكتب وزارة 
االعالم في نابلس الندوة باالشارة الى ما 
حققته املرأة الفلسطينية على مختلف 
الصعد واكد  ضرورة ان يكون للمرأة دور 
باعتبارها  السياسي  ال��ق��رار  صناعة  في 

تشكل نصف املجتمع.
بدورها، وجهت وزيرة شؤون املرأة ربيحة 
ذياب التحية للمرأة الفلسطينية عموما 
واملقدسية بشكل خاص والتي تتعرض كل 

يوم حملاوالت االقتالع من ارضها.
يتطلع  العالم  ان  ال��ى  ذي���اب  واش���ارت 
الفلسطينية  امل���رأة  ق���درة  ال��ى  ب��اع��ج��اب 
واك��دت  وامل��ب��ادرة،  والتكيف  العطاء  على 
ان��ه��ا ك��ان��ت ج��زء اس��اس��ي��ا م��ن ك��ل مراحل 
النضال السابقة وكذلك احلالية سواء كان 
ذلك ضد االحتالل او في بناء مؤسسات 
الوطن وحتقيق بعض االجنازات واحلقوق 

للمرأة.
ولفتت ذياب الى ان املرأة الفلسطينية 
حققت اجنازات كبيرة قياسا بوضع املرأة 
ف��ي امل��ن��ط��ق��ة، واح��ت��ل��ت م��واق��ع ل��م يكن 
متوقعا ان حتتلها نساء، حيث يوجد االن 
خمس وزيرات في احلكومة وعضو جلنة 

ندوة في نابلس حول مشاركة املرأة في القرار السياسي
قاضية  التحريرو20  ملنظمة  تنفيذية 
و17  شرعيتني  قاضيتني  ال��ى  باالضافة 
امل��رأة  حتتل  كما  تشريعي،  مجلس  عضو 
ون��ائ��ب  ال��ل��ه  رام  م��ح��اف��ظ  م��ن��اص��ب  االن 
املال  س��وق  هيئة  ورئيس  نابلس  محافظ 

الفلسطيني.
وش��ددت ذي��اب على ض��رورة ان تعطي 
املرأة صورة جيدة ومردودا ايجابيا خالل 

شغلها للمناصب العليا والهامة.
من جانبها، قالت النائب خالدة جرار 
ان "الكوتا" التي منحها القانون للمرأة هي 
اجناز لها ولكنها بحد ذاتها ليست طموحا 
وامنا مرحلة انتقالة للوصول الى مرحلة 

التساوي الكامل.
السياسية  املشاركة  ان  ج��رار  واضافت 
السياسي  القرار  صنع  في  املشاركة  تعني 
وليس مجرد الشكليات، معتبرة انه حتى 
للمرأة  حقيقية  مشاركة  ت��وج��د  ال  االن 

وذلك بسبب هيمنة العقلية الذكورية.
واوضحت ان املرأة بحاجة الى النضال 
البرنامج  برنامجها هو  ان يكون  اجل  من 

االجتماعي  النضال  ان  معتبرة  السائد، 
الوطني ضد  النضال  ال يقل ض��راوة عن 

االحتالل.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه، حت���دث سمير دوي��ك��ات 
م��ن��س��ق جل��ن��ة االن��ت��خ��اب��ات امل��رك��زي��ة في 
نابلس عن مشاركة املرأة في طواقم جلنة 
االنتخابات واملناصب الهامة التي تتبوأها 
ان 55% من  ال��ى  واش���ار  اللجنة،  ف��ي  امل���رأة 
من  نابلس  في  االنتخابات  جلنة  طواقم 

النساء.
واكد دويكات ان االنتخابات هي السبيل 
الوحيد للتأثير في القرار السياسي، وليس 
هناك أي معيق امام املرأة لتتبوأ أي موقع 
املرأة  يعطي  القانون  ان  مضيفا  سياسي، 
احلق في الترشح لالنتخابات احمللية ضمن 
بالفوز  احلق  وكذلك  االنتخابية  القوائم 

بعدد من املقاعد في كل مجلس.
ب��أن��ه وخ����الل عملية  ون����وه دوي���ك���ات 
هناك  ان  ت��ب��ني  ل��الن��ت��خ��اب��ات  التسجيل 
جهال لدى طالبات اجلامعات حول هدف 

عملية التسجيل.

جبهة  أحيت  وفا-  )لبنان(-  البص  مخيم 
ال��س��ادس��ة  ال���ذك���رى  الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر 
العباس، مبهرجان  ابو  العام  امينها  الستشهاد 
س���ي���اس���ي أق���ي���م ف����ي ق���اع���ة امل����رك����ز ال��ث��ق��اف��ي 
من  ال��ق��ري��ب  ال��ب��ص  مخيم  ف��ي  الفلسطيني 

مدينة صور جنوب لبنان.
حضر االحتفال نائب األمني العام للجبهة 
ن���اظ���م ال���ي���وس���ف، ومم���ث���ل���ون ع����ن األح������زاب 
ورؤس���اء  الفلسطينية  وال��ف��ص��ائ��ل  اللبنانية 
بلديات ومخاتير واملؤسسات والهيئات االهلية 
واالحتادات واللجان الشعبية وحشد من ابناء 

املخيمات الفلسطينية.
وألقى عضو املجلس السياسي ل�'حزب الله' 
الشيخ خضر نور الدين كلمة أشاد فيها بالشهيد 
ابو العباس الذي كان له دور  مهم  في املقاومة 
ألجل  عملوا  ال��ذي��ن  وجميع  االح��ت��الل،  ض��د 

القضية الفلسطينية، وشدد على وحدة الصف 
الفلسطيني في مواجهة التحديات.

منظمة  باسم  زي��دان��ي  أحمد  اب��و  وحت��دث 
الشهيد  ان  معتبرا  الفلسطينية،  التحرير 
عن  مدافعا  وق��ائ��دا  مناضال  ك��ان  العباس  اب��و 
منظمة التحرير، مثمنا دور اجلبهة في الساحة 
ال��وح��دة  أهمية  على  وم��ش��ددا  الفلسطينية 

الوطنية ملواجهة كل املخططات الصهيونية.
وألقى فياض النميري كلمة احلزب الشيوعي 
اللبناني، فأكد وحدة املوقف الفلسطيني وعلى 
كل  ون��اش��د  اس��رائ��ي��ل،  م��واج��ه��ة  استراتيجية 
ملواجهة  للحوار  العودة  الفلسطينية  األطراف 
م��ش��اري��ع االح��ت��الل ف��ي ظ��ل جت���اذب األنظمة 
على  الفاشل  وال��ره��ان  القضية  احتضار  أم��ام 
مفاوضات بدون عناصر القوة، وطالب احلكومة 
للشعب  امل��دن��ي��ة  احل��ق��وق  ب��اع��ط��اء  اللبنانية 

الفلسطيني.
وحت���دث ع��ض��و امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي للجبهة 
عباس اجلمعة في كلمته عن مناقب  الشهيد، 
مؤكدا املضي على ذات الدرب واملثل والقيم على 
درب الشهداء االبرار حتى نيل شعبنا حقوقه 
وإقامة  االح��ت��الل  نير  م��ن  وال��ت��ح��رر  الوطنية 
السيادة  كاملة  املستقلة  الفلسطينية  دولته 

وعاصمتها القدس.
استنهاض  إل��ى  الفلسطيني  الشعب  ودع��ا 
االحتالل  حكومة  سياسات  ملواجهة  الطاقات 
من  تتخذه  ما  مسؤولية  وحتميلها  االجرامية 
ق����رارات حت���اول ف���رض ال��وق��ائ��ع ع��ل��ى األرض، 
م��ؤك��دا مت��س��ك اجل��ب��ه��ة ب��احل��ق��وق امل��ش��روع��ة 
لبنان  م��واق��ف  وح��ي��ا  الفلسطيني،  للشعب 
الرسمي والشعبي بوقوفه ودعمه حلقوق الشعب 

الفلسطيني.

مهرجان في مخيم البص
 إحياء لـذكرى استشهاد »أبو العباس«

رام الله- أكد الدكتور نعيم أبو احلمص أمني 
ال��وزراء خالل افتتاحه في رام الله  عام مجلس 
أم��س نيابة ع��ن ال��دك��ت��ور س��الم ف��ي��اض رئيس 
الوزراء، املؤمتر الفلسطيني األول حول "اإلطار 
في مؤسسات  واألرشيف  للتوثيق  االستراتيجي 
ضرورة  على  الفلسطينية"،  الوطنية  السلطة 
استثمار قطاع املعلومات والتوثيق، بوصفه موردًا 
والتقنيات  املعلومات  ثورة  وطنيًا هامًا في ظل 

احلديثة التي يشهدها هذا العصر.
قد  إلى"أننا  كلمته،  في  احلمص  أب��و  وأش��ار 
ن��ك��ون ف��ي فلسطني أس���وأ ح��ظ��ًا م��ن غ��ي��رن��ا من 
سطوة  من  نعانيه  ملا  الشقيقة،  العربية  ال��دول 
التاريخية واإلداري��ة، ومن  احملتل على ذاكرتنا 
نهب  على  تقتصر  ال  التي  املمنهجة  مخططاته 
األرض واستيطانها، بل تتعدى ذلك إلى استهداف 
ثقافتنا الوطنية وتراثنا العربي الذي قاوم كل 
عوامل الزمن، وبقي عنصر هوية، ومقومًا أساسيًا 
ماضيها،  ف��ي  احل��ض��اري��ة  ذاك��رت��ن��ا  م��ن مقومات 
ومرتكزًا متينًا لنهضتنا في احلاضر واملستقبل، 
وأن م��ا ي���دور اآلن م��ن ص���راع م��ري��ر ف��ي مدينة 
ال��ق��دس م��ن تهويد وت��زوي��ر وس��رق��ة وم��ح��اوالت 
واإلسالمية،  العربية  التراثية  املعالم  لطمس 
كتراث  والدينية  التاريخية  معاملنا  وتسجيل 
احملتل  م��ع  صراعنا  أن  على  دل��ي��ل  إال  ي��ه��ودي، 

التراث  أشكااًل متعددة، قد يكون سرقة  يأخذ 
وتدمير الثقافة الوطنية أحد أهم أشكالها، بل 

وأخطرها على اإلطالق."
وأعرب أبو احلمص عن تقديره للجهود التي 
يقوم بها األرشيف الوطني الفلسطيني، لوضع 
ليأخذ  األرش��ي��ف��ي،  للعمل  إستراتيجية  رؤي���ة 
أرشيفنا الوطني دوره في احلفاظ على سجالتنا 
العلمية  الطرق  أحدث  باستخدام  ومستنداتنا 
والتكنولوجية، كي يقلع هذا املشروع السيادي 

في االجتاهات الصحيحة.
وأك�����د ع��ل��ى أن "احل���ك���وم���ة س��ت��ق��دم ك��اف��ة 
الوطني  األرش��ي��ف  مسيرة  ل��دع��م  اإلم��ك��ان��ي��ات 
إلحداث التغيير املطلوب، خاصة على املستويات 
القانونية واإلدارية والتنظيمية والبشرية، مبا 
في ذلك توفير التجهيزات الالزمة التي متكن من 
إحداث نقلة نوعية تستجيب ملكونات ومفهوم 
بصددها  نحن  ال��ت��ي  الوطنية  االستراتيجية 
اليوم، لتنسجم نصًا وروحًا مع توجهات احلكومة 
في تقدمي اخلدمات الكترونيًا من خالل ما يعرف 

مبشروع احلكومة االلكترونية."
ووض��ع  املفاهيم،  توحيد  إل��ى ض���رورة  وأش���ار 
واملهنية  الفنية  اإلج����راءات  وتطبيق  املعايير 
في وزاراتنا أواًل، وبإشراف من األرشيف الوطني 
يكتب  حتى  االختصاص،  كجهة  الفلسطيني 

والقانوني  واملالي  واإلداري  الفكري  النتاج  لهذا 
ب��ص��ورة  والتنظيم  ال��دائ��م  احل��ف��ظ  وال��ت��ن��م��وي 
تتيح لنا تقدمي خدمات املعلومات حول أنشطة 
احلكومة املختلفة من جانب، وعكس حضارتنا 
الوثيقة  خالل  من  وذاكراتنا  وثقافتنا  وتراثنا 

بأشكالها املتعددة من جانب آخر.
ووجه أبو احلمص حتية تقدير إلى الدكتور 
رفعت هالل نائب رئيس الفرع العربي لأرشيف 
روح عربية  ال��ذي عبر في كلمته عن  ال��دول��ي، 
الفلسطينية،  ال��وث��ائ��ق  ع��ل��ى  وغ��ي��رة  أص��ي��ل��ة 
التي  ال��ق��وم��ي��ة  امل��س��ؤول��ي��ة  لتحمل  واس��ت��ع��داد 

نتوقعها من اشقائنا العرب.
كما أعرب عن تقديره للسيد إيان ويلسون 
وال��ت��ي عبر  ل��أرش��ي��ف،  ال��دول��ي  املجلس  رئيس 
وبوضوح عن استعداد املجلس لدعم توجهاتنا 
في هذا املضمار، ومد يد العون لطاقم األرشيف 

الوطني في مختلف املجاالت.
أن  العام على  األم��ني  أكد  وفي ختام كلمته، 
احلكومة وهي تدرك أهمية صياغة استراتيجية 
وطنية للمعلومات، وترجمتها إلى أنشطة وبرامج 
وبحزم  ستقف  فإنها  للتنفيذ،  وقابلة  واضحة 
إلى جانب التوصيات التي سيتوصل إليها هذا 
املؤمتر، وستعمل على متابعة تنفيذها، وتقدمي 

كافة أشكال الدعم لهذا املشروع الوطني.

خالل افتتاحه مؤمتر األرشيف الوطني الفلسطيني األول

أبو احلمص يؤكد أهمية احلفاظ
 على ثقافتنا الوطنية وذاكرتنا احلضارية

الشخصيات  أكد جتمع  غزة-ملراسل ے- 
إنهاء  ض��رورة  على  امس  املستقلة  الفلسطينية 
االنقسام الفلسطيني وإمتام املصاحلة الوطنية، 
ردًا  وليكون ذلك  األقصى،  املسجد  لنداء  تلبية 
حقيقيًا على ممارسات حكومة اإلحتالل على 
ما تقوم به من انتهاكات واعتداءات في القدس 

احملتلة واملسجد األقصى املبارك.
ب��ض��رورة توجه  ب��ي��ان،  ف��ي  التجمع  وط��ال��ب 
الكل الفلسطيني إلى مصاحلة حقيقية إلنهاء 
للمخططات  وال���ت���ص���دي  وال��ت��ن��ب��ه  االن���ق���س���ام 
القدس  مدينة  جت��اه  املتصاعدة  اإلسرائيلية 
للمقدسات  ون��ص��رة  امل��ب��ارك،  األق��ص��ى  واملسجد 

اإلسالمية املنتهكة من قبل االحتالل.
الفلسطيني  الشعب  جماهير  التجمع  ودعا 
بالداخل واخلارج للمشاركة في مسيرات نصرة 

الفلسطينيني  والدعوة خاللها لتوحد  القدس 
االحتالل  ملخططات  للتصدي  االنقسام  وإنهاء 
وإسالمي  عربي  حت��رك  إل��ى  داع��ي��ًا  اإلسرائيلي، 

لنصرة املسجد األقصى.
الفلسطيني  الشعب  أن  إل��ى  التجمع  ون��ب��ه 
أن  واإلس��الم��ي��ة  الوطنية  الفصائل  م��ن  ي��ري��د 
والعمل  القدس  في  يجري  ملا  لالنتباه  تتوحد 
على التصدي اجلماعي وبشكل موحد للممارسات 
املعنيون  يلتفت  ان  م��ت��م��ن��ي��ًا   ، االس��رائ��ي��ل��ي��ة 

باملصاحلة إلى أهميتها في هذا الوقت بالذات.
دعوة جامعة الدول العربية استبدال مبادرة 

السالم مببادرة املقاومة 
حماس  حركة  في  القيادي  اكد  جانبه  ومن 
من  االحتالل  به  يقوم  ما  أن  رض��وان  إسماعيل 
إج����راءات ع��دوان��ي��ة ض��د ال��ق��دس مسرى رس��ول 

كنيس  وافتتاح  وسلم(  عليه  الله  )صلى  الله 
اخلراب يعد حتديا ألمتنا العربية واإلسالمية 

وهو يستلزم وقفة جادة من أمتنا.
وحيا رضوان في تصريح صحافي له انتفاضة 
شعبنا الفلسطيني في القدس وال�)48( والضفة 
والقطاع الذين عبروا عن غضبهم جتاه إجراءات 
االحتالل وخرجوا نصرة للقدس واألقصى، مؤكدا 

على استمرار االنتفاضة ضد االحتالل.
أص��ب��ح��ت مفتوحة  اخل���ي���ارات  ك��ل  ان  واك���د 

للمقاومة والدفاع عن القدس واملقدسات.
إلى  واإلسالمية  العربية  األمة  رض��وان  ودعا 
ضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم جتاه القدس، 
داعيا جامعة الدول العربية إلى سحب املبادرة 
العربية  باملبادرة  واستبدالها  للسالم  العربية 

للمقاومة.

تلبية لنداء القدس واألقصى...

الشخصيات الفلسطينية املستقلة تطالب باملصاحلة ووحدة الصف

طولكرم-شديد للصحافة-استضافت مدرسة ذ. 
النزلة الشرقية الثانوية بالتعاون مع وزارة الثقافة 
في طولكرم ،عبد الفتاح الكم، مدير مكتب الوزارة 
ف��ي ط��ول��ك��رم ،واالدي�����ب صبحي ش��ح��رور وال��ش��اع��ر 
د.نصوح بدران ، والشاعر  شادي أبو جراد ، بحضور 
مدير املدرسة  ثابت بدران ، والهيئتني التدريسية 

و اإلدارية للمدرسة والطلبة.
، م��ؤك��دا على  امل��درس��ة باحلضور  ورح���ب م��دي��ر 
ضرورة تكثيف البرامج الفنية والثقافية والشعرية 
ل��ل��ط��الب للتعرف  امل���ج���ال  ، وإف���س���اح  امل�����دارس  ف���ي 
،ومساعدة  الفلسطينيني  والكتاب  الشعراء  على 
الطالب للكشف عن مواهبهم وتنمية قدراتهم في 
املدرسة  في  دوره��م  وتعزيز  والكتابة  الشعر  مجال 

واألسرة .
االرتقاء  أهمية  عن  الكم  الفتاح  عبد  وحت��دث 
بثقافة الطالب وتنمية مهارتهم وقدراتهم اإلبداعية 
وترسيخ الهوية الوطنية لديهم ، والتركيز على خط 
األصالة والقيم االيجابية والتواصل مع احلضارات 
والثقافات األخرى ، مؤكدا على أهمية إنشاء وتطوير 
مكتبات املدارس في محافظة طولكرم وتطوير مهارة 
املكتبيني وحتسني معايير صناعة الكتاب وتطوير 
س��وق��ه ، ك��م��ا ت��ط��رق إل���ى أه��م��ي��ة تشجيع ال��ط��الب 
واإلبداعية مبا  التفسيرية  القراءة  واملعلمني على 
والتركيب  التحليل  في  م��ه��ارات  من  ذل��ك  يتطلب 
والنقد . وحتدث صبحي شحرور ، عن أهمية القراءة 
والشباب  ال��ط��الب  ل��دى  املعرفة  ل��زي��ادة  واملطالعة 

لتنمية قدراتهم الذهنية وصقل مواهبهم وتنميتها 
الفلسطينية  األدب��ي��ة  احل��رك��ة  ت��اري��خ  مستعرضة 
الفلسطيني  الشعر  أن  مضيفا   . تطورها  وم��راح��ل 
اض��ط��ل��ع  مب��ه��م��ة ال���دف���اع ع���ن ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
صياغة  ًفي  هاما  دورًا  ولعب  لشعبنا  والتاريخية، 

وجداننا الوطني .
ب����دران  أن الشاعر  ال��ش��اع��ر د.ن��ص��وح  واع��ت��ب��ر 
وداع��م  وال��ث��واب��ت  للمقدسات  ح��ارس  الفلسطيني 
ل��ل��م��ش��روع ال��وط��ن��ي ال����ذي س��ي��ف��ض��ي إل���ى احل��ري��ة 

واالستقالل والدولة وعاصمتها القدس الشريف.
ثم قرأ الشعراء عددا من قصائدهم  التي مثلت 
م��س��ي��رت��ه��م  ال��ش��ع��ري��ة ، ت��ن��اول��ت م��واض��ي��ع األرض 

واحلرية والصمود.

لقاء شعري في طولكرم

رباح  الدكتور  املشهراوي-دعا  عالء  غزة- 
مهنا عضو املكتب السياسي للجبهة الشعبية 
وم��س��ؤول��ه��ا ف��ي ق��ط��اع غ���زة ل��ض��رورة تعزيز 
املقاومة  رأس��ه��ا  وعلى  أشكالها  بكل  امل��ق��اوم��ة 

املسلحة.
وقال د.مهنا في كلمة له خالل في مؤمتر 
"ن��ص��رة ال���ق���دس" مب��رك��ز رش����اد ال��ش��وا "إن 
املقاومة املسلحة مستهدفة منذ توقيع اتفاق 
أوس��ل��و وك���ان أه��م أه���داف ه��ذا االت��ف��اق إنهاء 
املقاومة فكرة وبنية وفعاًل وحاولوا ويحاولون 
كي وعينا لتحويل املقاومة في أذهان شعبنا 
علينا  لذلك  شعبنا،  على  عبء  إلى  والعالم 
تعزيز  وثانيًا  املقاومة،  بخيار  التمسك  أواًل 
املقاومة، وثالثًا حماية املقاومة، ورابعًا توفير 
كل عوامل النجاح لتوحيد املقاومة وتفعيلها 
يكون  أن  الذي ميكن  الوحيد  األسلوب  ألنها 

ناجعا في مواجهة اسرائيل. 
املفاوضات  وق��ف  بضرورة  د.مهنا  وطالب 
عدم  التجربة  أك��دت  التي  والضارة  العبثية 
فائدتها وضررها على قضيتنا وما لها من دور 

على  مشددا  الوطني،  مشروعنا  على  سلبي 
ضرورة العودة إلى حوار جدي لنقاش الوضع 
الفلسطيني على أساس وثيقة الوفاق الوطني 

وإعالن القاهرة2005. 
وقال مهنا "إننا نستشعر جميعا ما يتهدد 
مخاطر،  من  وثوابتنا  الفلسطينية  قضيتنا 
العربية  وامتنا  أبناء شعبنا  داعيا لتحشيد 
واإلسالمية وكل أحرار العالم حلماية القضية 

والثوابت. 
الفلسطيني  االنقسام  "إن  مهنا  وأض���اف 
املدمر هو احد عوامل زيادة صعوبة مواجهة 
التعدي على الثوابت ونعتقد أن إنهاء االنقسام 
ضرورة وطنية ملحة لذلك يجب أن نسارع في 
إنهائه ألننا من خالل الوحدة الوطنية ميكن 
لنا أن نلجم تلك التيارات الضارة، وثانيا ميكن 

أن نلجم اسرائيل ومن يدعمها أيًا كان. 
الفلسطينية  القوى  جميع  د.مهنا  ودع��ا 
من  شعبنا  أب��ن��اء  صمود  تعزيز  على  للعمل 
خالل إنهاء االنقسام وإنها جميع أشكال انتهاك 
احل���ري���ات ال��دمي��ق��راط��ي��ة وت��خ��ف��ي��ف ع��بء 

احلياة عن الناس وتفعيل كل خاليا املجتمع 
في الوطن والشتات لتعزيز هذا الصمود في 
التمسك باملقاومة وحماية ثوابتنا والتوجه 

نحو اجناز املشروع الوطني العظيم. 
في  أن��ن��ا  يعلم  "جميعكم  مهنا  وت��اب��ع 
خضنا  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة 
بداية  منذ  الثوابت  على  احل��ف��اظ  معركة 
طويلة  شرسة  معركة  وكانت  السبعينيات 
ونحن  تعلمون  كما  الثوابت  على  للحفاظ 
املعركة كنا وما زلنا ال نعتقد  نخوض هذه 
تؤشر  التي  البوصلة  ه��ذه  البوصلة  نفقد 
مع  هو  الرئيس  وتناقضنا  اسرائيل  أن  الى 

االحتالل وحليفه النظام الدولي املعولم. 
"نحن  د.م��ه��ن��ا  ق���ال  كلمته  خ��ت��ام  وف���ي 
ف��ي اجل��ب��ه��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ع��ل��ى ق��ن��اع��ة تامة 
ب��احل��ت��م��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ل����زوال ك��ل الظلم 
وانحسار وانهزام النظام الرأس مالي كذلك 
مواجهة  في  االسرائيلي  للمشروع  بالنسبة 
واننا  النهضوي،  االشتراكي  العربي  املشروع 

حتما ملنتصرون.

مهنا : االنقسام الفلسطيني املدمر 
يزيد صعوبة مواجهة التعدي على الثوابت

جنني- علي سمودي- أنهت اللجنة التحضيرية 
اللغة  مباحث  في  التعليم  نوعية  "حتسني  ملؤمتر 
والرياضيات"  العلوم  االجنليزية  اللغة  العربية، 
الذي تعقده اجلامعة العربية األمريكية ومديرية 
من مجموعة  برعاية  في جنني  والتعليم  التربية 
االتصاالت الفلسطينية والذي سينعقد يوم األربعاء 

القادم، استعداداتها وحتضيراتها إلجناح املؤمتر.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة روال ج���اد ال��ل��ه رئ��ي��س قسم 

ورئيس  اجلامعة  في  احليوية  والتقنيات  األحياء 
أن  املتوقع  م��ن  إن��ه  للمؤمتر،  التحضيرية  اللجنة 
يحضر املؤمتر عدد كبير من الشخصيات التربوية 
واألكادميية الفلسطينية على رأسهم وزيرة التربية 
والدكتور  العلمي  مليس  األس��ت��اذة  العالي  والتعليم 
ع��دل��ي ص��ال��ح رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة، ح��ي��ث ي��ه��دف ال��ى 
التعليم  نوعية  وتطوير  حتسني  سبل  في  البحث 
في املباحث التي سيتناولها املؤمتر، وذلك في اطار 

السعي الدائم للرقي مبستوى التعليم في فلسطني 
وحتسني مخرجاته.

وأض���اف���ت ج���اد ال��ل��ه أن امل���ؤمت���ر س��ي��ش��ارك به 
تقدموا  ال���ذي  واألك��ادمي��ي��ني  الباحثني  م��ن  نخبة 
بأبحاث مميزة وفي اجتاهات مختلفة من العملية 
مهمة  بتوصيات  يخرج  أن  املتوقع  من  التعليمية، 
الهدف  لتحقيق  بها  األخ���ذ  سيتم  حيث  وم��ؤث��رة 

املنشود من املؤمتر.

انتهاء االستعدادات في اجلامعة العربية األمريكية
 لعقد مؤمتر »حتسني نوعية التعليم« 

يوم طبي في بلدة بني نعيم
اخلليل - مراسل ے اخلاص - نظمت بلدية بني نعيم بالتعاون مع مستشفى محمد علي 

احملتسب باخلليل امس يوما طبيا شمل  فحص وصرف أدوية ل 200 حالة مرضية.
من جهته، أكد سعد الدين احملتسب بأن املستشفى على استعداد تام ملساعدة االسر احملتاجة 
في العالج املتعلق بالتوليد والنسائية والعمليات على مدار السنة، من خالل منح يقدمها الوقف 

خاص للمستشفى.

تربية قلقيلية تقيم مهرجان الكورال 
حتت عنوان»لوطن النور واألمل ... نغني«

قلقيلية-من عدنان ناصر- نظمت مديرية التربية والتعليم في احملافظة امس، مهرجان الكورال – الغناء 
اجلماعي –حتت عنوان " لوطن النور واألمل ... نغني"،برعاية ومشاركة يوسف عودة مدير التربية وحشد 

من طلبة املدارس املشاركة في املهرجان ، وذلك في قاعة الشهيد ياسر عرفات.
وافتتح املهرجان يوسف عودة مدير التربية والتعليم في محافظة قلقيلية وخضر عودة رئيس قسم 

اإلشراف التربوي وعدد من موظفي املديرية. 
والقى يوسف عودة كلمة أكد فيها أهمية تعميق احلس الوطني لدى الطلبة وذلك باحلفاظ على املوروث 
الثقافي الوطني الفلسطيني من خالل الغناء واألناشيد الوطنية والتراثية ، مبينا أهمية تعزيز الثقافة 

الوطنية بكل أبعادها ومن ضمنها البعد الفني في املدارس ولدى الطلبة . 
التي بذلتها  الكبيرة  الكورال على اجلهود  املشاركة في مهرجان  املدارس  وشكر عودة مديري ومديرات 
املدارس في التحضير واالستعداد للمسابقة إن كان ذلك على مستوى التدريب على الغناء أو التحضيرات 

الفنية من توفير زي خاص لفرق الكورال والتجهيزات الفنية األخرى .
التربوية  النشاطات  أن قسم  قلقيلية مؤيد عفانة  تربية  في  التربوية  النشاطات  رئيس قسم  وبنينّ 
عمل هذا العام على التركيز على نشاطات نوعية فنية ، خاصة في مجال الغناء اجلماعي "الكورال" وصوال 
إلى تكوين فرقة مركزية ملديرية التربية والتعليم في قلقيلية من خالل تدريب فرق كورال في املدارس 
املختلفة ، وذلك من خالل التعاون والتنسيق مع دائرة األنشطة الفنية والثقافية في اإلدارة العامة للنشاطات 

التربوية في وزارة التربية والتعليم العالي .
وأضاف عفانة بأنه مت تنظيم عرض غنائي لكافة فرق الكورال املشاركة في مهرجان " لوطن النور واألمل 
... نغني" ، بحضور جلنة حتكيم خاصة مكونة من : مقبل عوض مشرف املوسيقى ، واحمد خروب وضياء 

نصار من قسم النشاطات التربوية .
بدورها قالت صفاء البرغوثي من اإلدارة العامة للنشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم أن اختيار 
اسم املهرجان " لوطن النور واألمل ... نغني" يأتي في ذكرى ميالد الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش 
حتقيقا لعبارته الرائعة " على هذه األرض ما يستحق احلياة" ، حيث تستحق ارض فلسطني وطن النور 

واألمل أن يشدو االطفال لها . 
وقد أصدرت جلنة التحكيم نتائج املسابقة وجاءت على النحو التالي :

املرحلة األولى من الصف العاشر وحتى الثاني عشر فاز فيها كل من : كورال مدرسة بنات حبلة الثانوية 
، وكورال مدرسة النبي الياس الثانوية املختلطة . 

كما فاز في املرحلة الثانية من الرابع األساسي وحتى التاسع األساسي كل من: كورال مدرسة ذكور الصديق 
األساسية ، وكورال مدرسة بنات اإلسراء السياسية وكورال مدرسة بنات يوسف عودة األساسية .

واشرف على تنظيم وتنفيذ املهرجان قسم النشاطات التربوية في تربية قلقيلية .

شركة توزيع الكهرباء حتذر من 
تدهور األوضاع اإلنسانية بخان يونس

غزة-عالء مشهراوي-حذرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، من التداعيات اخلطيرة الناجتة عن 
استمرار انقطاع التيار الكهربائي في محافظة خان يونس منذ يوم السبت املاضي بسبب تعطل أحد اخلطوط 

اإلسرائيلية الرئيسية والذي يغذي احملافظة بحوالي 12 ميجا وات/ ساعة .
ال��ذي تعاني منه  االنقطاع  أن هذا  بالشركة  واإلع��الم  العامة  العالقات  ال��دردس��اوي مدير  وق��ال  جمال 
محافظة خان يونس يعتبر استمرارا وامتدادًا لأزمة التي تعيشها كافة مناطق قطاع غزة والناجتة عن 

النقص الشديد في إمدادات الطاقة.
وأكد الدردساوي أن محافظة خان يونس، تعاني من أزمة أخطر وأكثر عمقًا وتهديدًا لكافة مناحي احلياة 
فيها وخاصة القطاع الصحي الذي يعتمد باألساس على التيار الكهربائي الضروري من أجل تشغيل األجهزة 
الطبية احليوية كأجهزة التنفس واألشعة وغسيل الكلى ولضرورات أخرى ال تقل أهمية كإجراء العمليات 
اجلراحية، مشيرا إلى أن مستشفيات خان يونس تعتمد عند انقطاع التيار الكهربائي على مولدات الكهرباء 

لتأمني احلاجات الضرورية .
وشدد على ضرورة حترك كافة األطراف من أجل حل هذه األزمة والضغط على اجلانب اإلسرائيلي ملنح 
الفرصة لتشغيل هذا اخلط من قبل الشركة اإلسرائيلية محذرا من االنعكاسات السلبية والتدهور اخلطير 
الذي يهدد حياة املواطنني ليس في محافظة خان يونس فحسب بل على مستوى قطاع غزة الذي يئن حتت 

وطأة احلصار والتراجع اخلطير الناجت عن نقص الطاقة.
وناشد الدردساوي املؤسسات الدولية واإلنسانية من أجل ممارسة دورها بشكل فاعل ولتحمل مسئولياتها 
اإلنسانية واألخالقية حلل هذه األزمة اخلانقة التي حتاصر مبخاطرها وتداعياتها أكثر من مليون ونصف 

املليون فلسطيني في قطاع غزة.

إصدار جديد ملركز »مساواة«
طولكرم- عدنان حطاب- أعلن املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة" عن إصدار جديد 
بعنوان "مشروع قانون معدل لقانون احملكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006" وجاء اإلصدار في 39 

صفحة من القطع املتوسط.
وأكد املركز في مقدمته على أن املشروع يستجيب ملعطيات احلالة القانونية والقضائية في فلسطني 
حاليًا وهو ما قد يتطلب إعادة النظر فيه مجددًا وذلك بعد إقراره وإصداره وفقًا لإلجراءات التشريعية 
املعتادة ووضعه موضع التنفيذ ملدة زمنية معقولة على أن يتم من خاللها إرساء قواعد الرقابة القضائية على 
دستورية التشريعات وتامني الكادر القضائي الكفء والقادر على رسم مالمح جتربة الرقابة القضائية على 
دستورية التشريعات وتنمية القدرات القانونية ملشغلي الوظيفة القضائية والعاملني في املجال القضائي. 
ودعا املركز إلى تبني مشروع القانون املعدل هذا كمتطلب أساسي وضرورة ملحة بتمهيد يسبق تشكيل محكمة 
دستورية عليا فلسطينية كونها حاجة عاجلة والزمة لتطوير النظام القضائي الفلسطيني وتعزيز قدرته. 
ومتنى مركز "مساواة" على أصحاب القرار السياسي والتشريعي والقضائي وكافة املؤسسات والهيئات املجتمعية 

العمل على تبني  القانون املعدل ووضعه موضع التطبيق بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة " هو مؤسسة أهلية فلسطينية غير 
حكومية مستقلة، تأسست عام 2002 مببادرة من محامني وقضاة سابقني وشخصيات اجتماعية بهدف 
تعزيز ضمانات استقالل القضاء واحملاماة تشريعًا ومنهجًا وسلوكًا وذلك عن طريق رصد وتوثيق ومراقبة 
ومعاجلة كافة العوائق االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والتشريعية التي حتول دون التطبيق 
وذلك  واحملاماة،  القضاء  استقالل  ومضامني  ومقومات  تفعيل عناصر  وتعيق  القانون  ملبدأ سيادة  السليم 

بالطرق والوسائل القانونية.

اجتماع في رام الله يناقش مشكلة 
»مكب النفايات« بقبيا

جنني-رام الله- علي سمودي- نظمت "شبكة املنظمات االهلية البيئية الفلسطينية" اجتماعا خاصا، 
القرى احمليطة )شبتني،  النفايات من  وال��ذي يتم فيه جمع  نفايات "قبيا"  لنقاش مشكلة مكب  امس، 
الشبكة وممثلني عن سلطة جودة  اعضاء  من  دير قديس(، مبشاركة عدد  ب��درس، شقبا،  املديا،  نعلني، 
البيئة ومحافظة رام الله والبيرة ومجلس خدمات النفايات الصلبة- محافظة رام الله والبيرة، وعدد من 

اهالي ومزارعي قرية قبيا.
 وبدأ النقاش باحلديث عن مشكلة النفايات الصلبة في قرى رام الله الغربية، وقدم املهندس صالح 
رابي تصورا عاما عن مشكلة النفايات الصلبة منذ بدايتها في تلك القرى، كما حتدث عن ظاهرة املكبات 

االسرائيلية والتي مت القضاء عليها خالل الفترة املاضية. 
وحتدث مزارعون من القرية عن مدى الضرر القائم على محاصيلهم الزراعية منذ اربع سنوات بسبب وجود 
اراضيهم في مناطق قريبة للمكب، حيث الدخان الناجت عن حرق النفايات باالضافة الى الروائح الكريهة، 

واشاروا الى اخلسائر الفادحة التي حلقت بهم جراء وجود املكب في االراضي املجاورة الراضيهم الزراعية.
والدراسات  الوضع  عن  تصورا  الصلبة"  للنفايات  اخلدمات  "مجلس  من  خليل  رمي  املهندسة  وقدمت 
واخلطط القائمة حلل مشكلة النفايات الصلبة على مستوى احملافظة، وحتدثت عن املرحلة التي وصل لها 
مشروع مكب النفايات حملافظة رام الله والذي سيقام في قرية رمون، حيث مت االنتهاء من اعداد التصميم 

واملخططات اخلاصة باملكب، ومن املتوقع تشغيل املكب ليخدم محافظة رام الله في عام 2012. 
وبناء عليه سيتم اغالق جميع املكبات العشوائية في احملافظة والبالغ عددها 77 مكبا عشوائيا ضمن 
معايير اغالق مدروسة وواضحة. وذكرت أنه بالنسبة للوضع القائم في قرية قبيا فانه سيتم اغالق هذا 
املكب وحتويله الى قرية دير بزيع خالل الشهرين القادمني حيث يتم االن دراسة وحتضير املوقع في دير 

بزيع والذي من املخطط ان يكون ضمن معايير مقبولة صحيا وبيئيا. 
واشار محمود ابو شنب ممثل "سلطة جودة البيئة" الى انه قد اعطيت اولوية للمنطقة الغربية حلل 
مشكلة النفايات الصلبة فيها واغالق املكبات العشوائية فيها بحكم انها منطقة حساسة وسيتم حتويل 
املكب املوجود في قرية قبيا الى دير بزيع الى ان يتم االنتهاء من مشروع مكب النفايات الرئيسي حملافظة 
رام الله في قرية رمون. واوصى املشاركون بضرورة اغالق مكب النفايات في قرية قبيا على ان يكون أول مكب 
يتم اغالقه بعد تشغيل مكب دير بزيع والنظر في مسألة طمرة واغالقه وتأهيله، وبالعمل حاليا على طمر 
النفايات في مكب قبيا من قبل مجلس اخلدمات للنفايات الصلبة ومحافظة رام الله وذلك بتوفير جرافة 

لنقل الطمم على ان يتم ذلك بالتعاون مع قبل اهل القرية الذين ابدو استعدادهم لذلك.

اجراء 258 عملية في مستشفى 
شهداء األقصى خالل الشهر املاضي

غزة- ملراسل ے اخلاص- يواصل مستشفى شهداء األقصى اجنازاته الطبية في سبيل خدمة املواطن 
الفلسطيني حيث أصدر املستشفى تقريره لشهر شباط املاضي، موضحا فيه عدد العمليات الصغرى والتي 

بلغ عددها 258 عملية.
إجمالي  املاضي )10537( حالة مرضية حيث وصل  الشهر  استقبل خالل  املستشفى  أن  التقرير  وبني 
املترددين على االستقبال والطوارئ )8353( حالة وإجمالي املترددين على العيادة اخلارجية )2184( حالة 

فيما كان إجمالي حاالت دخول املستشفى )1524( حالة.
وعلى صعيد املشاريع التي مت االنتهاء منها داخل املستشفى، ذكر د. إبراهيم الهور مدير املستشفى أنه مت 

.PPN تركيب ومد شبكة انترنت على مستوى املستشفى واإلدارة وذلك بالنظام اجلديد
وأشار الى أن العمل جاٍر في مشروع الهالل األحمر القطري في العديد من األقسام داخل املستشفى وتتمثل 
في تركيب كراميكا جلدران املمرات ودهانات الغرف باإلضافة إلى أعمال صيانة وفتح باب للوالدة وعمل 

مدخل جديد موضحا أنه مت تركيب مظالت الستراحة اجلمهور داخل املستشفى.
وعلى صعيد شبكتي املياه والكهرباء، أكد الهور أن التنسيق متواصل مع شركة الساحل للمياه ملد شبكة 
مياه مفلترة إلى املستشفى لتساعد وحدات الفلترة الداخلية في املستشفى وخاصة قسم الكلية الصناعية 
والعمليات واملختبر مع تطوير محطة التحلية فوق سطح املستشفى كذلك تركيب حمامات شمسية وخزانات 
مياه. ويستمر اهتمام املستشفى في تطوير أداء عمل طبلون الكهرباء املركزي للمستشفى وتركيب طبلون 

ب وربط املولدات بهما. مركزي وذلك بتركيب وحدتات قالنّ
واجلدير ذكره أن مستشفى شهداء األقصى يقع في املنطقة الوسطى التي تشهد كثافة سكانية تصل إلى 
)270 ألف نسمة(، ويضم كادرا وظيفيا مدربا ومجهزا وذا كفاءة عالية حيث يوجد فيه 442 موظفا منهم 
113 طبيبا، وستة من الصيادلة و138 ممرضا و43 موظفا من األقسام الفنية، و139 من اإلداريني والعمال.


