
اخلميس 82011/7/28 أيــــــام فلسطينية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

بلدية جنين

إعالن
عن طرح عطاء توريد بيسكورس )أ(

تعلن بلدية جنين عن رغبتها بطرح عطاء بالظرف المختوم لتوريد بيسكورس )أ( والتي يمكن 
الرسمي  الدوام  أثناء  وذلك  جنين  بلدية  في  المشتريات  قسم  من  منها  نسخة  على  الحصول 
غير  شيكل   )50( الواحدة  النسخة  ثمن  مقابل   2011/7/28 الموافق  الخميس  يوم  من  اعتبارا 

مستردة.
األربعاء  يوم  الحادية عشرة من ظهر  الساعة  متأخرة عن  غير  بلدية جنين  إلى  العروض  تقدم 
الموافق 2011/8/3 مرفقة بتأمين 10% من قيمة العطاء بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة 

بنكية سارية المفعول لمدة 90يوما.
1/األسعار بالشيكل.

2/السعر يشمل جميع الضرائب.
3/إحضار شهادة خصم مصدر.

4/يحق للبلدية تمديد أو تأجيل أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
5/بلدية جنين غير ملزمة بأقل األسعار.

6/البضاعة واصلة إلى المكان الذي تحدده بلدية جنين.
7/السعر يشمل إجراء جميع الفحوصات الالزمة.

8/أجور نشر اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.
رئيس بلدية جنين
علي محمد شاتي نبهان

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة االقتصاد الوطني

مكتب الوزير 

قرار وزير االقتصاد الوطني 
رقم )156/م.و13-( لسنة 2011

بشأن تحديد سقف سعر بيع كيلوغرام الخبز المنتج 
من دقيق القمح األبيض )أول باب( للمستهلك

استنادا لقانون حماية المستهلك رقم )21( لسنة 2005، واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه،
واستنادا لنظام مكتب التموين ومراقبة األسعار رقم )19( لسنة 1959،

واستنادا لنظام مكتب التموين والمراقبة وتحديد األسعار رقم )33( لسنة 1959،
وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة، 

وعلى الصالحيات المخولة لنا قانونا،
فقد قررنا ما يلي:

مادة )1(
تحديد سقف سعر بيع كيلوغرام الخبز المنتج من دقيق القمح األبيض )أول باب( للمستهلك، 

بمبلغ )3.5( ثالثة شواقل ونصف فقط.
مادة )2(

يجوز بيع الخبز على أساس العدد، شريطة االلتزام بتحديد سعر الرغيف الواحد بناء على حاصل 
قسمة سعر الكيلوغرام المحدد في المادة )1( أعاله على عدد األرغفة في الكيلوغرام الواحد.

مادة )3(
يشترط في الخبز المنتج مطابقته للمواصفات القياسية.

مادة )4(
القمح  دقيق  من  المنتج  الخبز  كيلوغرام  بيع  وتحديد سعر  الشهرية  بالمراجعة  الوزارة  تقوم 
األبيض )أول باب( للمستهلك في اليوم األول من كل شهر، أو كلما استدعت الضرورة ذلك، بناًء 

على معطيات تكلفة إنتاجه في السوق الفلسطيني.
مادة )5(

كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
مادة )6(

يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة )7(

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 
2011/7/23، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله، بتاريخ: 2011/07/20
د. حسـن أبولبـده
وزير االقتصاد الوطني

2342012

2342012

500

312011/10

312011/12

مؤتمر أزمة المياه وآفاق التنمية الزراعية في فلسطين
2012/4/3-2

دعوة للمشاركة بملخصات أبحاث
المياه  وسلطة  الزراعة  وزارة  مع  وبالشراكة  التقنية- خضوري  فلسطين  جامعة  تقوم 

الفلسطينية بالتحضير لمؤتمر »أزمة المياه وآفاق التنمية الزراعية في فلسطين« والذي 

سيعقد في حرم جامعة فلسطين التقنية-خضوري في الفترة ما بين 2012/4/3-2.

العلمية  بحوثهم  ملخصات  تقديم  المؤتمر  في  بالمشاركة  الراغبين  الباحثين  على 

ضمن المحاور التالية:-

المحور األول: السياسات المائية والزراعية في فلسطين

المحور الثاني: أثر التغير المناخي على المياه والزراعة

المحور الثالث: إدارة واستخدام المصادر المائية البديلة في الزراعة

المحور الرابع: أثر الممارسات الزراعية على البيئة ومصادر المياه

شروط المشاركة بالمؤتمر:

 أن تكون المشاركة في أحد المحاور المذكورة أو ذات الصلة.

 أن ال تزيد ملخصات األبحاث عن 500 كلمة كحد أقصى، وتقبل باللغتين العربية 

أو االنجليزية.

 أن ال تزيد صفحات البحث الكامل على عشرين صفحة.

 أخر موعد لتقديم ملخصات األبحاث 10/2011/31 

 أخر موعد لتقديم البحث كاماًل 12/2011/31

 يبلغ الباحث بقبول ملخص بحثه فور االنتهاء من تقييم الملخصات من قبل لجنة 

علمية متخصصة.

المراسالت:

WCADP@ptuk.edu.ps :ترسل ملخصات األبحاث على أحد العناوين التالية 

 mrahail@yahoo.com     

 لمزيد من االستفسارات  يرجى مراجعة 

السيد د. محمود رحيل

هاتف:0097092671026  داخلي:515

جوال:00970599097842 

mrahail@yahoo.com :بريد الكتروني

خضوري:  لجامعة  االلكتروني  الموقع  زيارة  يرجي  المؤتمر  أخبار  لمتابعة  مالحظة: 

   www.ptuk.edu.ps

تلزيم مقاصف بالمزاد العلني
تعلن بلدية رام الله عن رغبتها بتلزيم المقاصف الواقعة في حديقة االمم، 

حديقة يوسف قدورة وقصر رام الله الثقافي وذلك بواسطة المزاد العلني. 

على الراغبين باالشتراك في المزاد الحصول على وثائق التلزيم من مكتب 

مأمور العطاءات والمشتريات في بلدية رام الله خالل ساعات الدوام الرسمي 

مقابل دفع مبلغ )50( دوالرا ثمن كل نسخة . وذلك وفقا للشروط التالية :

1. يكون اخر موعد للحصول على وثائق التلزيم هو الساعة الحادية عشرة من 

صباح يوم االثنين الموافق 2011/8/8 

2. يتم اجراء المزاد يوم الثالثاء الموافق 2011/8/9 في تمام الساعة الثانية 

عشرة ظهرا في جلسة علنية. 

3. اجور االعالنات في الصحف على من يرسو عليه التلزيم 

4. يشترط ان يكون المتقدم مسددا لكافة رسوم البلدية

5. على المتقدم قبل دخول المزاد احضار تامين دخول المزاد بقيمة 3000 

شيكل، ثالثة االف شيكل مقابل كل مزاودة يرغب باالشتراك بها. اما شيكا 

او كفالة بنكية سارية لمدة 90 يوما من تاريخ تقديمها وال تقبل  مصدقا 

الشيكات الشخصية او المبالغ النقدية.

م. محمود عبدالله 

رئيس بلدية رام الله باالنابة 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي عين سينيا

اعالن مناقصة
تكييف  وحدات   )4( لشراء  عطاء  عين سينياعن طرح  قروي  مجلس  يعلن   

2طن كل وحدة ) كونديشن(وذلك لتركيبها  في المجلس القروي

القروي ألخذ نسخةعن  المجلس   الى  التقدم   العطاء   الراغبين بشراء  على 

العطاء مقابل 50  شيكل

- المجلس غير مقيد بأقل األسعار 

- اجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

- تقديم فاتورة ضريبية وخصم مصدر

- آخر موعد لتقديم العطاء يوم األربعاء 8/3 /2011 الساعة 12 ظهرًا في مقر 

المجلس القروي 

لإلستفسار اإلتصال  على جوال رقم 0599259643

رئيس مجلس قروي/عين سينيا

زكريا قصقص

جوال-0599259643

اعالن طرح عطاء
عطاء تنفيذ أشغال أسالك شائكة حول مكب 

النفايات القائم في مدينة رام الله  
عطاء رقم:  ب ر م /2011/33

القائم  النفايات  مكب  حول  أسالك شائكة  أشغال  تنفيذ  عطاء  طرح  عن  الله  رام  بلدية  تعلن 
الله، عطاء رقم ب ر م/2011/33 وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول  في مدينة   رام 
الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء 

مراعاة الشروط التالية: 
1. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة.

اربعة االف  ابتدائي كمبلغ مقطوع بقيمة "4,000"  المقاول تقديم كفالة تأمين  2. يجب على 
بنكي  أو شيك  يوم   90 عن  تقل  ال  لمدة  المفعول  بنكية سارية  بكفالة  وذلك  شيكل جديد"، 

مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
3. األسعار شاملة لجميع أنواع الضرائب وعلى المقاول احضار خصم مصدر ساري المفعول ودفع 

جميع الضرائب والحصول على براءة ذمة من البلدية.
4. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من وثائق العطاء من 
وحدة العطاءات مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 100 دوالر أمريكي أو ما يعادله.

الموافق 2011/8/15 لوحدة  العطاءات الساعة 11 ظهرًا من يوم االثنين  6. اخر موعد لتسليم 
العطاءات مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد.

7. االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االثنين الموافق 2011/8/8 الساعه العاشرة صباحا.
8. فتح المظاريف يوم االثنين الموافق 2011/8/15 الساعة 12 ظهرًا في مقر البلدية في جلسة 

علنية.
9. رسوم اإلعالن في الصحف حتى احالة المشروع تقع على من يرسو عليه العطاء.

10. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة قسم العطاءات والمشتريات وذلك خالل ساعات الدوام 
الرسمي.

جانيت ميخائيل
رئيسة بلدية رام الله

فرز وتدوير النفايات الصلبة
تعلن بلدية رام الله عن رغبتها بفتح المجال أمام المهتمين والمستثمرين المختصين بقطاع 
عنى بقطاع النفايات الصلبة من 

ُ
النفايات الصلبة، بتقديم عروض فنية ومالية حول مشاريع ت

إلى مكب  الواردة  النفايات  التخفيف من كميات  أجل  وذلك من  التدوير،  وإعادة  الفرز  حيث 
البيئي  التلوث  من  والحد  منها  واالستفادة  الصناعية  المنطقة  في  والواقع  الله  رام  نفايات 

وخلق فرص عمل.
وعليه ُيرجى من الشركات الراغبة بالتقدم لهذه المشاريع تقديم رسالة للتعبير عن رغبتها 

بالمشاركة في العطاء الحقًا مع توضيح إمكانياتها الفنية والمالية للقيام بالعمل.
يتم تسليم الرسالة للبلدية باليد حتى موعد أقصاه 2011/8/10 أو على العناوين التالية:

info@ramallah.ps
m.aljamal@ramallah.ps

فاكس رقم: 970-2-2963214+
لالستفسار والحصول على مزيد من المعلومات ُيرجى مراجعة دائرة الصحة والبيئة.

م. محمود عبد الله

رئيس بلدية رام الله باإلنابة

168

38

ترميم مباني قديمة لغرض السكن أو االستخدام التجاري
البلدة القديمة في الظاهرية/الخليل

الخليل،  / محافظة  الظاهرية  القديمة في  البلدة  إحياء  إعادة   ضمن مشروع 

يعلن مركز رواق وبالتعاون مع بلدية الظاهرية عن برنامج مساعدة في ترميم 

المباني التاريخية لغرض االستخدام في البلدة القديمة. يقوم رواق بتوفير 

جزء من تكاليف الترميم، على أن يقوم المالك/المستفيد بتوفير الجزء اآلخر. 

داخل  قديمة  لبيوت  والمالكين  البرنامج  هذا  في  بالمشاركة  الراغبين  على 

أو لغرض  التأجير،  أو ترميمها بغرض  القديمة، وينوون السكن فيها،  البلدة 

تجاري، تعبئة الطلب في بلدية الظاهرية، وذلك في موعد أقصاه 2011/8/16. 

سوف يتم عقد جلسة لتوضيح المشروع وذلك في تاريخ 2011/8/3 الساعة 

وفق  الطلبات  تقييم  يتم  بأنه سوف  علما  الظاهرية.  بلدية  مقر  في   11:00

أولويات المركز وتوفر المصادر المالية.

مالحظة: البيوت المستهدفة في هذا البرنامج هي البيوت القديمة الواقعة 

ضمن جذر البلد، كما هو مبين في مخطط البلدة القديمة المرفق لإلعالن في 

بلدية الظاهرية، وتعبئة الطلب ال تعني بالضرورة الموافقة على الترميم.

HEBRON ELECTRIC 

إعالن إعادة طرح عطاء للمرة الثانية
تعلن كهرباء الخليل عن إعادة طرح العطاء التالي لتوريد وحدة فلترة زيت:

 2011/09   رقم العطاء :  
توريد وحدة فلترة زيت.     الموضوع :   

)150( شيكل غير مستردة   ثمن نسخة العطاء:  
فعلى المعنيين التوجه إلى مقر كهرباء الخليل – شارع الملك فيصل لشراء وثائق العطاء خالل 

ساعات الدوام الرسمي.
تسلم العروض في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم اإلثنين 2011/08/08  إلى 

وحدة العطاءات والتوريدات في كهرباء الخليل وال ينظر في أي عطاء بعد هذا الموعد.
- كهرباء الخليل غير مقيدة بأقل األسعار ولها الحق برفض أي عطاء دون أبداء األسباب.

- على المتقدم لطلب الشراء إرفاق كفالة دخول للعطاء )%5 من قيمة العطاء( 
- إرفاق سيرة ذاتية للشركة.

- أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
للمزيد من االستفسار يرجى االتصال على:

 هاتف رقم : 2292820-02 أو فاكس : 2292821-02

خالد عسيلي

رئيس بلدية الخليل

سلفيت: لجنة الصحة والسالمة 
العامة تتفقد المحال التجارية

سلفيت –"األيام": نفذت لجنة الصحة والسالمة العامة بمحافظة سلفيت امس، جوالت 
ميدانية على المحال التجارية بإش���راف اللجنة المختصة لمراقبة األسواق والتأكد من 
س���المة المواد الغذائية واشهار األسعار، وتفتيش المواد الغذائية الفاسدة والحد من 
انتش���ار المخالفات والتجاوزات التي تضر بسالمة وصحة المواطنين، بدعوة من محافظ 

سلفيت عصام أو بكر .
ودعا أبو بكر التجار لعدم رفع األس���عار خالل ش���هر رمضان، وضرورة االلتزام والتقيد 

بأسعار السلع وبالقوانين المنظمة لعمل السوق،  ومراعاة ظروف المواطنين الصعبة.
وحذر أبو بكر التجار من احتكار أي سلعة ألي ظرف كان أو بيع مواد منتهية الصالحية 

مستغلين حاجة المواطنين في شهر رمضان .
وطال���ب المحافظ المواطنين بااللتزام باآلداب واألخالق العامة وعدم تناول المأكوالت 

والمشروبات او التدخين في األماكن العامة وفي الشوارع .
وأكد أن المحافظة أكلمت كافة الترتيبات واالس���تعدادات لتوفير األجواء الرمضانية 
في إطار التعاليم اإلس���المية السمحة، بالتنسيق مع دوائر الوزارات والهيئات المحلية 

ومؤسسات المجتمع المحلي والشرطة .
واهاب المحافظ بالمواطنين التعاون مع أصحاب االختصاص ومكتب المحافظة لإلبالغ 
عن أي مخالفات او ش���كاوى، حيث ستتخذ اإلجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين 

للتعليمات واللوائح واألنظمة المعمول بها .

)عدسة: "وفا"( المشاركون في المؤتمر.         

كتب حسام عزالدين:

ذك���ر الل���واء عدن���ان الضمي���ري، 
والناطق  العام  السياس���ي  المفوض 
الرس���مي باسم المؤسس���ة األمنية، 
أن العاملي���ن في األجه���زة األمنية 
بمس���توى  يتمتعون  الفلس���طينية 
علم���ي يف���وق كثي���رًا م���ن ال���دول 

المحيطة، ومن ضمنها إسرائيل.
كان  ال���ذي  الضمي���ري  وأوض���ح 
يتح���دث، أمس، خ���الل مؤتمر نظمه 
مركز حقوق اإلنس���ان والديمقراطية 
)ش���مس( ومركز جنيف للرقابة على 
العاملين  أن عدد  المس���لحة  القوات 
ف���ي األجهزة األمنية منذ العام 1994 
ولغاي���ة اآلن بل���غ 64300 في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، باستثناء الذين 
قامت حرك���ة "حم���اس" بتعيينهم 
عقب سيطرتها على قطاع غزة، حيث 
يقدر مراقب���ون عدد الذين جندتهم 
حركة حماس عقب س���يطرتها على 
قطاع غزة بحوالي 25 ألفًا يش���كلون 

جهاز األمن الداخلي.
ومن ضم���ن ه���ؤالء 29 رج���ل أمن 
يحملون ش���هادة الدكت���وراة، و192 
و9934  الماجستير،  شهادة  يحملون 
البكالوري���وس،  ش���هادة  يحمل���ون 
الدبلوم،  ش���هادة  يحمل���ون  و2374 
إضافة إلى أن 17345 منهم يحملون 
ش���هادة الثانوية العام���ة، يعملون 
وفق قانون الخدمة األمنية المقر في 

العام 2005.
وق���ال الضميري "أتح���دى إن كان 
هن���اك دول ف���ي المحيط ف���ي هذا 
هذه  ولديها  التعليمي،  المس���توى 
النس���بة من المتعلمين في األجهزة 
األمني���ة التي تبل���غ 50% من العدد 

الكلي للعاملين في األجهزة.
وتناول���ت أعم���ال المؤتم���ر الذي 
عق���د في فندق "بيس���ت ايس���ترن" 
بالبي���رة، أمس، بحضور ع���دد هائل 
ف���ي  والعاملي���ن  المهتمي���ن  م���ن 
األجه���زة األمنية، موضوع "س���يادة 
األهلي  الس���لم  وتحديات  القان���ون 

الفلسطيني".

األمن ال يقبل المحاصصة
وتح���دث اللواء توفي���ق الطيراوي، 
عضو اللجنة المركزي���ة لحركة فتح، 
رئي���س مجل���س أمن���اء األكاديمية 
عن  األمنية،  للعل���وم  الفلس���طينية 
مرتكزات وفلس���فة القط���اع األمني 
الس���لم  الفلس���طيني فيم���ا يخص 
األهلي، مشيرًا إلى أن المشكلة التي 
ق���د يواجهه���ا األمن الفلس���طيني 
تتمث���ل في تحويله إل���ى محاصصة 

بين الفصائل السياسية.
وقال الطيراوي "كل شيء يمكن ان 
يكون محاصص���ة إال األمن، وال يمكن 
أن تنجح المحاصص���ة في األمن كما 

تم التوقيع عليه في القاهرة".

وأض���اف "المؤسس���ة األمنية هي 
للوط���ن كله وليس���ت ل���� "فت���ح" او 
"حماس"، وإذا أردنا مؤسس���ة أمنية 
للوطن علين���ا ان نبنيه���ا بعيدًا عن 

الحزبية السياسية".
وكانت أعمال المؤتمر بدأت بكلمة 
نيابة عن الرئيس محمود عباس ألقاها 
المستش���ار القانوني للرئيس حسن 
العوري، الذي تحدث عن بداية الثورة 
الفلس���طينية في الدفاع عن الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن 
ثم االنتقال إل���ى مرحلة المفاوضات 
الفلسطينية، وصواًل  السلطة  وإنشاء 
إلى إنشاء مؤسس���ات الدولة والعمل 
على تطويره���ا وحمايته���ا وضمان 
اس���تمرارية عمله���ا، بم���ا يضم���ن 
توفي���ر األجواء المالئمة لالس���تقرار 
وحماي���ة الحقوق والحري���ات العامة، 
بما ينعكس إيجابًا على توفير البيئة 
المشجعة على االستثمار وخلق فرص 
العمل وبناء المؤسس���ات التعليمية 

والمؤسسات العامة.
القيادة  أن  إل���ى  الع���وري  وأش���ار 
الفلس���طينية تق���وم "بجهد منقطع 
النظي���ر لتحقيق أه���م ركائز األمن 
القوم���ي الفلس���طيني، م���ن خ���الل 
انت���زاع االعت���راف الدول���ي بالدولة 
الفلس���طينية كدولة مستقلة كاملة 
الس���يادة وتبس���ط س���يطرتها على 

إقليمها وحدودها وجوها وبحرها".

ال تنمية بال أمن
نيابة  األحمد، تحدث  وكان محمد 
ع���ن مرك���زي جنيف وش���مس، عن 
أهمية المؤتم���ر، خاصة وان معظم 
الي���وم يعتبرون ان  الناس أصبحوا 
انعدام األمن يتأتى من المشكالت 
أكثر  اليومية  بالحي���اة  المتعلق���ة 
مما ينشأ نتيجة الخوف من حدوث 

مشكالت عالمية.

وأش���ار األحمد إلى ان���ه "ال يمكن 
وبناء  مس���تدامة  تنمي���ة  تحقي���ق 
مؤسساتي دون األخذ بعين االعتبار 
بس���ط األم���ن وتوفي���ر متطلبات���ه 
األساس���ية، بحي���ث تت���م حماي���ة 
مصالحنا داخليًا وخارجيًا، والحد من 

التهديدات المحدقة بنا".
وق���ال "بهذا المعن���ى يمثل األمن 
احتياجًا وطنيًا فلس���طينيًا، ويحظى 
بالعناية واالهتمام من قبل السلطة 
المجتمع  ومؤسس���ات  الفلسطينية 
الفلس���طينية،  اإلرادة  إن  المدن���ي. 
واإلدراك العميق ألهمية األمن لدى 
القيادة، واس���تيعاب دروس وتجربة 
إعادة  الماضية، ساهمت في  الفترة 
بناء األجهزة األمني���ة، التي حققت 
تقدمًا س���ريعًا وكبيرًا على مستوى 
أن وصل���ت  بع���د  والس���لوك،  األداء 
الحال���ة األمني���ة لدرج���ة عالية من 
باتت تشكل فيه تهديدًا  الفوضى، 
لألم���ن الوطني، والنس���يج الداخلي. 
لن���ا كفلس���طينيين أن  فال يمك���ن 
نتح���دث ع���ن األم���ن الوطن���ي دون 
معرفة الظروف العالمية واإلقليمية 
التهديدات  على  واالطالع  المحيطة، 
والتحديات، وكيفية تعامل األطراف 
القائم���ة عل���ى تنفي���ذ السياس���ة 

األمنية مع تلك الظروف".

العقيدة األمنية .. من 
يصوغها؟

وتن���اول المتحدث���ون ف���ي أعمال 
المؤتم���ر، قضية العقي���دة األمنية 
وم���ن المس���ؤول ع���ن صياغتها، ان 

كان المس���توى األمني أم السياسي، 
الل���واء الضمي���ري أن  حيث أوض���ح 
العقيدة األمنية ليست من مسؤولية 
المس���توى األمني بق���در ما هي من 
السياس���ي،  المس���توى  مس���ؤولية 
موضح���ًا أن المس���توى األمني يقوم 
المس���توى  م���ا يصوغ���ه  بترجم���ة 

السياسي من مالمح لهذه العقيدة.
من جانبه، تط���رق الطيراوي، الذي 
أشار إلى تحويل األكاديمية األمنية 
ف���ي أريحا إل���ى جامعة االس���تقالل 
بالدراسات  األمنية، متخصصة فقط 
العقي���دة األمنية  أن  إل���ى  األمنية، 

موجودة "لكنها غير مكتوبة".
األمني���ة  المؤسس���ة  إن  وق���ال 
الفلس���طينية آخذة في التطور نحو 

األمام، رغم كافة المعوقات.
وتح���دث الطي���راوي ع���ن عالق���ة 
أن  موضح���ًا  باألم���ن،  االقتص���اد 
االقتصاد الفلسطيني يمر في حالة 
تحدد آلية عمل المؤسس���ة األمنية، 
إضافة إلى األوضاع السياسية وبقاء 
االحتالل ال���ذي يح���ول دون التحرر 

االقتصادي واألمني.
وتناول شوقي العيسة مدير مركز 
إنسان للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
الحقوق والحري���ات العامة والفردية 
في القطاع األمني الفلسطيني، الذي 
أش���ار إلى بدايات تش���كل األجهزة 
األمنية الفلس���طينية من مناضلين 
وليس مهنيين، وقال "هذا أدى إلى 

أداء خاطئ".
وأشار العيسة إلى أن غياب الرقابة 

عن عمل األجهزة األمنية كان س���ببًا 
ل���ألداء الخاط���ئ أيضًا، وان اس���تالم 
األجهزة من قبل مناضلين وليس���ت 
الفهم  إل���ى غي���اب  أدى  مهنيي���ن 
للعالقة ما بين المناضل ورجل األمن.

وتناول العيس���ة الفترة التاريخية 
التي مرت به���ا األجهزة األمنية منذ 
الثانية  باالنتفاضة  مرورًا  تش���كلها 
وصواًل الى المرحلة الحالية التي قال 
إنها تش���هد مرحلة دراسة األخطاء 
وبناء أجه���زة أمنية تعمل باحتراف 
مهن���ي، إال ان���ه أوض���ح ان أح���داث 
غزة وس���يطرة "حماس" على القطاع 

"أعادتنا للمربع األول".
وتحدث خالل أعمال المؤتمر، أستاذ 
القان���ون في جامعة القدس ابراهيم 
ش���عبان، الذي أوض���ح ان الضمانات 
القانونية لحقوق اإلنسان المدنية ال 
يمكن تثبيته���ا اال بقانون، في إطار 
العالق���ة الطبيعية الت���ي تقوم في 
المجتمعات من خالل الصراع األبدي 

ما بين الحق والقوة.
م���ن جهته، ق���ال مدير مؤسس���ة 
الحق ش���عوان جبارين ان المش���كلة 
الرئيسية المتعلقة باألمن ال تتمثل 
في األف���راد العاملين ف���ي األجهزة 
وإنما تتمثل اإلشكالية في  األمنية، 
المس���توى السياس���ي، الذي يعتبر 

قائدًا لهذه األجهزة.
وتس���اءل ش���عوان "ه���ل هن���اك 
محاس���بة لمن يرتكب أخطاء في حق 
المواطني���ن، هناك غياب ش���به تام 

للمحاسبة".

وأشار شعوان إلى أن مؤسسة الحق 

رص���دت عق���ب ش���هر آذار الماضي 

توجه���ًا جديدًا وج���ادًا فيما يتعلق 

بتعامل األم���ن مع كرامة اإلنس���ان، 

موضح���ًا أن مؤسس���ات قامت مؤخرًا 

بزي���ارة إلى مق���رات أجه���زة أمنية 

وتحدثت  معتقلي���ن  م���ع  والتق���ت 

معه���م بعيدًا ع���ن رقاب���ة الضباط 

األمنيين.

خالل مؤتمر في البيرة نظمه مركزا "شمس" و"جنيف"

الضميــري: العاملون في األجهزة األمنية األكثر تعليمًا قياســًا بالدول المحيطة
السياســية الفصائــل  بيــن  المحاصصــة  عــن  باألمــن  النــأي  أهميــة  تأكيــد 

كتب فايز أبو عون:

دع���ا ن���واب وممثل���ون ع���ن فصائل 
وحقوقي���ون إلى تفعي���ل دور منظمة 
التحري���ر كجس���م قاد حرك���ة النضال 
الوطني للخروج من األزمة الحالية التي 
أف���رزت انتهاكات للحق���وق والحريات 
العامة، فضاًل ع���ن تفعيل دور النخب 
الش���بابية لقي���ادة المرحل���ة القادمة 
نح���و الوحدة والحري���ة وحماية حقوق 

اإلنسان.
وطالبوا بتعزيز دور قوى التغيير في 
المجتمع مع االنتباه لمحاوالت االحتواء 
والقمع وبروز نزع���ات الزعامة المبكرة، 
مش���ددين على ضرورة ح���ل األجهزة 

األمنية في الضفة وغزة واس���تبدالها 

بأجه���زة تق���وم على أس���س ومعايير 

وطنية ومهنية.

وأش���اروا إلى أن القانون األساس���ي 

الفلس���طيني كفل الحق���وق والحريات 

األساس���ية للمواطنين، وأكد تمتعهم 
بالحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير 
وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي.

في ورشة عمل نظمتها "الهيئة المستقلة"

غزة: الدعوة إلى تفعيل دور منظمة
التحرير للخروج من األزمة الحالية

جاء ذلك خالل ورش���ة عمل نظمتها 
الهيئة المس���تقلة لحقوق اإلنس���ان، 
أمس، في مقره���ا بمدينة غزة بعنوان 
النائب  بمش���اركة  العامة"  "الحري���ات 
عن كتل���ة التغيير واإلصالح البرلمانية 
التابع���ة لحرك���ة حم���اس س���يد أب���و 
أبوعلي  ع���ن كتل���ة  مس���امح والنائب 
مصطف���ى التابعة للجبهة الش���عبية 
جميل المج���دالوي وجمال أبو نحل من 
حركة فدا ومحامية الهيئة المستقلة 

صبحيه جمعة. 
بالهيئة  التوعية  منسق  واستعرض 
المحام���ي ص���الح عب���د العاط���ي واقع 
الحري���ات العامة في أراضي الس���لطة 
الحق���وق  حماي���ة  وس���بل  الوطني���ة 
آراء وشكاوى  إلى  والحريات واالستماع 

المواطنين. 
وأشارت جمعة إلى أن قضية الحقوق 
والحريات العامة تتبوأ المكانة األسمى 
بي���ن منظومة الحقوق الواجب توافرها 
في أي مجتمع وتعتبر من الركائز التي 

يقوم عليها أي نظام ديمقراطي.
وأوضح���ت أن قان���ون االجتماع���ات 

العامة ال يتضمن وجوب الحصول على 
ترخيص ألي تجمع سلمي وإنما إشعار 
الجهات المعنية قبل 48 ساعة بهدف 

التنظيم وتوفير الحماية للمشاركين.
وأش���ار أب���و مس���امح إل���ى األبع���اد 
الثقافية ألزمة الحقوق والحريات، الفتًا 
إلى أن قمع الحريات يستند إلى جذور 
ضارب���ة في الفكر والس���ياق التاريخي 

اإلنساني.
المج���دالوي ح���ول قصور  وتح���دث 
وضعف القوى وف���ي مقدمتها حركتا 
فت���ح وحم���اس ف���ي إح���داث تغيير 
ملموس، قائاًل إن حركة حماس خلطت 
ف���ي غزة بي���ن فكر الحزب السياس���ي 
والفك���ر المطل���ق م���ا عزز س���يطرتها 
ممارس���ات  تس���ببت  فيما  المطلق���ة، 
الغربية  بالضف���ة  األجه���زة األمني���ة 
المعادية  المواق���ع  نح���و  بتراجعه���ا 

للمواطن.
العامة  الحريات  أبو نحل  واستعرض 
المنتهكة مثل حق التظاهر والحريات 
اإلعالمية التي كان آخرها محاولة حرق 

مكتب وكالة معا في غزة.

الخليل: سعر كيلو 
الخبز 3.5 شيكل

الخلي���ل – "األي���ام": أعل���ن ممثل���و 
أصح���اب المخاب���ز في الخلي���ل، أمس، 
التزامهم بقرار وزارة االقتصاد الوطني 
بتحديد سقف ألس���عار الخبز، على أاّل 
تتجاوز 3.5 شيكل للكيلو غرام الواحد 

خالل رمضان المبارك.
وقال���ت مصادر "االقتص���اد الوطني" 
بالمحافظ���ة، إن االتف���اق على تحديد 
س���عر الخبز تم خالل لقاء مع ممثلين 
عن أصح���اب المخابز في مق���ر الغرفة 
وبحض���ور  الصناعي���ة،   – التجاري���ة 
رئيس���ها محمد غ���ازي الحرباوي وعدد 
م���ن أعض���اء اإلدارة، مش���يرة إل���ى أن 
القرار اتخذ مراعاة للظروف المعيشية 
المواطنون  يعيش���ها  الت���ي  الصعبة 
وجاء بعد دراس���ات علمي���ة لمدخالت 
انت���اج الخبز الثابت���ة والمتغيرة خالل 

األشهر السبعة الماضية.
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