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Vacancies Announcement
Programme Manager 
Programme Assistant 

Infrastructure & Engineering Unit
Duty Station – Jerusalem  

Detailed information and application instructions
can be viewed on the UNDP/PAPP web site.

jobs.undp.ps
Deadline for applications: 14 May 2011

UNDP/PAPP is an equal opportunity employer  
“Applications from men and women will be considered equally”

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة النقل والمواصالت

اإلدارة العامة لمراقب المرور

إعالن
إنذار نهائي لتشغيل العّداد لمركبات

)السفريات الخاصة(
في  ستبدأ  أنها  والمواصالت  النقل  وزارة  في  المرور  لمراقب  العامة  اإلدارة  تعلن 
2011/5/1 بإيقاف عمل وسحب رخص التشغيل )بيرمت( مركبات السفريات الخاصة 

غير الملتزمة بتشغيل العداد.
المركبات  هذه  وسائقي  الخاصة  السفريات  مكاتب  أصحاب  بالسادة  نهيب  وعليه 
اإلعالن  هذا  ويعتبر  المواطنين،  نقل  عند  العداد  بتشغيل  القانون  بتنفيذ  االلتزام 

بمثابة إنذار نهائي للمخالفين.
م. جمال شقير
مراقب المرور العام
وزارة النقل والمواصالت

اعالن وظيفة
بناًء على اتفاقية التعاون املبرمة بني جمعية جهود للتنمية املجتمعية 
تعزيز  برنامج  إط��ار  وضمن  الكاثوليكية   اإلغاثة  وخدمات  والريفية 
مشاركة املجتمع املدني املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  

تعلن اجلمعية عن حاجتها  ل���

مدرب/ة مختص في موضوع االنتخابات
ضمن مشروع تعزيز مشاركة الشباب والنساء 

في العملية االنتخابية للعام 2011  

على ان تتوفر في املتقدم/ة الشروط التالية:
الشهادة اجلامعية االولى كحد ادنى في حقل العلوم اإلنسانية، القانون أو  1 .

اختصاص ذو عالقة.
خبرة التقل عن 5. 2 سنوات في مجال التدريب في موضوع االنتخابات.

القدرة على حتمل ضغط العمل ومواعيد التدريب. 3 .
خبرة جيدة في اعداد تقارير التدريب. 4 .

ارفاق رسالة توضح املبلغ الذي يتقاضاه املدرب مقابل الساعة التدريبية . 5 .

او الراغبات في الترشح للوظيفة املعلنة إرسال السيرة  فعلى الراغبني 
في  النساء  و  الشباب  مشاركة  تعزيز  م��ش��روع  باسم  معنونة  ال��ذات��ي��ة 

العملية االنتخابية عبر البريد االلكتروني

  jobs@juhoud.org 

وذلك في موعد أقصاه اخلميس 2011/5/5 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

بلدية بيرزيت

إعالن طرح عطاء 
مدقق حسابات خارجي

تعلن بلدية بيرزيت عن رغبتها في التعاقد مع مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات 
البلدية  عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وإصدار تقرير مدققي الحسابات حول 
الحسابات الختامية للبلدية عن السنة المالية المذكورة باإلضافة إلى مذكرة/ تقرير إداري شامل 
يحتوي على المالحظات والتوصيات التفصيلية بخصوص تطوير وتحسين النظام المحاسبي 

ونظام الرقابة الداخلي في البلدية وذلك ضمن الشروط التالية:
مقابل  العطاء  نسخ  على  للحصول  البلدية  دار  إلى  الحضور  العطاء  دخول  في  الراغبين  على   -
دفع مبلغ 250 شيكل غير مستردة لدى صندوق البلدية. وذلك ابتداء من يوم االثنين الموافق 

2011/5/2 خالل ساعات الدوام الرسمي للبلدية .
على  الحصول  مع ضرورة  والرسوم  الضرائب  أنواع  جميع  شاملة  بالشيكل   المقدمة  - األسعار 

شهادة خصم مصدر لمن يرسو عليه العطاء .
- أن يكون المتقدم مرخصا لمزاولة المهنة من الجهات الرسمية ذات العالقة مع ارفاق رخصة 

المزاولة.
- يعتبر هذا اإلعالن جزءًا من وثائق العطاء وتكاليف اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .

- البلدية غير ملزمة بأقل األسعار ويتم اإلعالن عن العرض الفائز ولها الحق في الغاء العطاء  او 
اعادة طرح العطاء دون ابداء االسباب .

- يجب ارفاق تامين دخول في العطاء بقيمة 5% من قيمة العطاء بشيك بنكي مصدق او كفالة 
بنكية صالحة لمدة 90 يوم من تاريخ اقفال المناقصة صادرين عن احد البنوك العاملة ضمن 

مناطق السلطة الفلسطينية والتقبل الشيكات الشخصية  او المبالغ النقدية .
- سيتم فتح العروض الساعة الثانية عشرة  ظهرًا من يوم االثنين  الموافق 9 / 5/ 2011  في 

جلسة علنية باستثناء الظروف القاهرة .
- تقدم العروض بالظرف المختوم في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة  ظهرًا من يوم االثنين  
الموافق 9 / 5/ 2011 ويتم إيداعها في صندوق العطاءات لدى البلدية وال تقبل العروض عبر 

الفاكس أو االيميل.
فني  معه عرض  مرفق  التدقيق  اتعاب  يوضح  الذي  المالي  العرض  الظرف  ان يشمل  يجب   -

يوضح طريقة واسلوب التدقيق وخطة العمل ومواعيد الزيارات واية معلومات مهنية اخرى .
- ارفاق السيرة الذاتية للمكتب والموظفين الرئيسين العاملين فيه واسماء بعض المؤسسات 

التي يقوم المكتب بتدقيق حساباتها .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،

رئيس بلدية بيرزيت

د . يوسف ناصر

JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD.

اعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الساعة 

الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا يوم االثنين الموافق 2011/5/2 

عن المناطق التالية من منطقة رام الله:

دير قديس / نعلين / المهلل / المدية / قبيا / بدرس
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت 

والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

 Palestinian Health Sector Reform 
and Development Project

Request for Proposals RFP No: 29
Medical Equipment for 
List # 1 Al-Ahli Hospital   

AND List # 2 Al-Azhar University – GAZA 
The Palestinian Health Sector Reform and Development 
Project (“The Flagship Project”) Is a five-year USAID proj-
ect aimed at supporting a functional, democratic Palestinian 
health sector in meeting its priority public health needs. Its 
objective is to strengthen the institutional capacities and per-
formance of the Ministry of Health (MoH), select NGO health 
service providers, and select educational and professional 
institutions. The project will achieve this objective through 
three main components: (1) supporting health sector reform 
and management, (2) strengthening clinical and community-
based health, and (3) supporting procurement of health and 
humanitarian assistance commodities. 
The USAID Flagship Project seeks qualified vendors to sup-
port its efforts in supplying medical equipment for Selected 
NGOs in GAZA, and hereby invites qualified companies to 
submit bids for the provision of medical equipment.  Interest-
ed vendors can download the RFP documents free of charge 
from the Flagship Project website (www.flagshipproject.org), 
under Solicitation beginning May 1st 2011  
Proposals must be submitted in accordance with the require-
ments set out in 
RFP No: 29, no later than 2 pm May 31st, 2011

كتب جميل دراغمة:

 أصيب مس���اء أمس، مجموعة من 
التي  المواجهات  إث���ر  المواطنين، 
جرت بين مواطني قرية عراق بورين 
من جه���ة والمس���توطنين وجنود 

االحتالل من جهة أخرى.
عنيف���ة  مواجه���ات  وج���رت 
الذي���ن  القري���ة  مواطن���ي  بي���ن 
كان���وا يحتج���ون على اعت���داءات 
المس���توطنين وجي���ش االحت���الل 
الذي صد مس���يرة س���لمية، ما أدى 
ال���ى إصابة عدد م���ن المتظاهرين 
باالختن���اق اثر اط���الق الجنود عدد 

كبير من قنابل الغاز.
وقال شهود عيان، ان المواجهات 
جرت في محيط القرية وفي منطقة 
التالل التي تفصل عراق بورين عن 
مستوطنة "براخا" التي اقيمت على 

أراضي المواطنين.
واش���اروا ال���ى ان المس���توطنين 
عزز  فيم���ا  المواطني���ن،  هاجم���وا 

جيش االحت���الل م���ن تواجده في 
المنطق���ة وب���دأ باط���الق الرصاص 
الحي والقنابل الغازية على عشرات 
في  ش���اركوا  الذي���ن  المحتجي���ن 
التي  المسيرة السلمية األسبوعية 

تنظم منذ سنتين.
المس���يرة،  في  مش���اركون  وقال 
إن المواجه���ات بينهم وبين قوات 
االحت���الل ف���ي الت���الل المحيط���ة 
م���ن  ألكث���ر  اس���تمرت  بالقري���ة 
ساعتين، مؤكدين استمرارهم في 
تنظيم المس���يرات الس���لمية ضد 
االستيطان ومحاوالت المستوطنين 
التوسع ونهب المزيد من األراضي.

وقال غس���ان دغلس مسؤول ملف 
الضفة  ش���مال  ف���ي  االس���تيطان 
الغربية، ان المس���توطنين صعدوا 
م���ن اعتداءاتهم ضد مواطني قرى 

جنوب نابلس، وممتلكاتهم.
هاج���م  متص���ل  س���ياق  وف���ي 
مس���توطنون، ف���ي وق���ت متزامن، 
قرية بورين القريبة من عراق بورين 

وحطموا نوافذ احد المنازل فيها.
م���ن  ع���دد  إن  دغل���س:  وق���ال 
المس���توطنين المتطرفي���ن الذين 
"براخا"   مس���توطنة  م���ن  انطلق���وا 
هاجموا القرية مساء وحاولوا التوغل 
داخل أحيائها قبل ان يتصدى لهم 

المواطنون ويشتبكون معهم.
وأشار دغلس إلى أن المستوطنين 
الزبن  المواطن بشير  هاجموا منزل 
وحطم���وه نوافذه، والحق���وا أضرارًا 
به فيما وصل الجيش اإلس���رائيلي 

واشتبك مع مواطني القرية.
وقال ش���هود عيان من القرية إن 
جنود االحتالل أطلقوا الغاز المسيل 
للدم���وع صوب المواطني���ن، ما أدى 

الى إصابة عددهم منهم باإلغماء.
يشار إلى أن المستوطنين صعدوا 
م���ن هجماتهم ضد ق���رى محافظة 
نابلس بعد مقتل خمسة منهم في  
عملية بمستوطنة "ايتمار" اتهمت 
سلطات االحتالل ش���ابين من قرية 

عورتا بارتكاب العملية.

كتب محمد البابا :

للتراث  الثالث  الدولي  المؤتمر  أوصى 
المعم���اري، أمس، بتوثيق معالم مدينة 
القدس التاريخية من الناحية المعمارية 
والعمرانية، وبيان ما تتعرض له مدينة 
القدس من محاوالت للتهويد والتخريب 

ومنع ترميم المنشآت المعمارية.
وحث عل���ى إدراج مس���اقات تعليمية 
ف���ي الخطة الدراس���ية لطلبة قس���مي 
والمدنية تهتم  المعمارية  الهندس���ة 
بتكنولوجيا البناء، بهدف التعرف على 

طرق التصميم والتنفيذ.
ج���اء ذل���ك خ���الل فعاليات الجلس���ة 
الختامي���ة ألعم���ال المؤتم���ر الدول���ي 
الثال���ث للت���راث المعم���اري "تج���ارب 
وحلول للحفاظ والتأهي���ل" الذي نظمه 
مرك���ز "إيوان" لعمارة الت���راث في كلية 
الهندس���ة بالجامعة اإلس���المية بغزة، 
لمناسبة اليوم العالمي للتراث في قاعة 
المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات 

الدراسية.
أكاديمي���ون  الجلس���ة:  وحض���ر 
ومتخصص���ون وممثل���ون ع���ن منظمة 
اليونيس���كو، ومختص���ون ف���ي المجال 
الهندس���ي المعم���اري م���ن جمهورية 
تونس، وأعض���اء هيئة التدريس بكلية 

الهندسة، وطلبة من الكلية.

الدكتور ش���فيق جندية عميد  ولفت 
اإلس���المية  بالجامعة  الهندس���ة  كلية 
رئي���س المؤتم���ر إل���ى أهمي���ة عق���د 
ال���دورات المختص���ة في مج���ال حفظ 
الت���راث المعماري ف���ي تدريب الكوادر 
البشرية في المجاالت المتعددة للحفظ 
المعماري، واالس���تفادة م���ن المهارات 

الحرفية الموجودة في كل منطقة.
ونوه إلى أن المؤتمرين حثوا الباحثين 
والطلب���ة على عمل المزي���د من األبحاث 
والدراس���ات الالزمة عن المواقع األثرية، 
لترس���يخ الهوي���ة التراثي���ة للش���عب 
أنظمة  أرضه، ووضع  الفلس���طيني على 
وضواب���ط لتحقيق التنمية الس���ياحية 
الثقافي���ة ف���ي المناط���ق التاريخي���ة، 
واالهتم���ام بصيانة المعال���م التراثية 

ذات الطابع التاريخي.
النمرة رئيس  وأوضح المهندس نادر 
قس���م الهندس���ة المعماري���ة رئي���س 
اللجنة العلمية أن المؤتمر دعا إلى نشر 
فكر الوس���طية في المضمون اإلسالمي 
في قضايا الحفاظ والتأهيل المعماري، 
واس���تصدار التش���ريعات الالزمة التي 
تحمي المناط���ق التراثية من التدخالت 

العشوائية.
ش���جع  المؤتم���ر  أن  إل���ى  وأش���ار 
المس���تثمرين والمختصي���ن على تبني 
للمحافظة  المعماري،  الحفاظ  مش���اريع 

إصابــة مجموعــة مــن المواطنيــن جــراء 
هجمات للمســتوطنين فــي عراق بورين

خالل مؤتمر علمي في "الجامعة اإلسالمية"

غزة: توصية بتوثيق معالم القدس 
التاريخية من الناحية المعمارية والعمرانية
على المباني واآلثار القائمة واالهتمام 
بإع���ادة توظي���ف المبان���ي التراثي���ة 
القائمة، وفق وظيفتها القديمة، أو من 
خالل اس���تخدامها متاحف، أو معارض، 
أو غيره���ا م���ن الوظائف الت���ي تحقق 
االهتم���ام بالت���راث، والمحافظة عليه، 
البناء  اإلنش���اء وم���واد  وإعطاء موضوع 

اهتمام أكبر.
وأك���د الدكتور أحمد محيس���ن مدير 
مركز إيوان رئي���س اللجنة التحضيرية 
أهمي���ة تفعي���ل دور المعماريين في 
تطوي���ر تقني���ات اس���تخدام الم���واد 
المحلي���ة ذات التأثي���ر اإليجاب���ي على 
البيئ���ة والمجتم���ع، وتوجي���ه أصحاب 
المكات���ب االستش���ارية والهندس���ية 
للعم���ل على تأصيل الت���راث المعماري 
بهدف إب���راز المعالم التراثية، ومراعاة 
العناص���ر والفراغات الت���ي تعمل على 
توفي���ر الخصوصي���ة ف���ي التصمي���م 
المعم���اري للمبان���ي الحديثة من خالل 
المناخية  للمعالجات  الحقيقية  القيمة 
الت���ي أثبت���ت فعاليتها ف���ي العمارة 

التقليدية.
وكان���ت فعاليات المؤتم���ر انعقدت 
على مدار يومين متتالين بمشاركة 68 
باحثًا من 16 دولة، وتم عرض حوالي 25 
ورقة بحثية توزعت على خمس جلسات 

علمية.
وجرى ف���ي ختام فعالي���ات المؤتمر 
اإلعالن عن أس���ماء الفائزين بالمسابقة 
المصاحبة للمؤتمر، حيث ش���كلت لجنة 
خاصة لتقييم الصور، واختيار أفضلها، 
ف���كان الفائز بالمركز األول بالل التالوي 
والثاني س���ارة الخضري، والثاني مكرر 

دعاء العيلة، والثالث فاطمة عياش.

االحتالل يقتحم قباطية 
وينصب حاجزين

 في منطقة يعبد  

جني���ن - "األي���ام": اقتحمت قوات 

االحت���الل، فجر أمس، بل���دة قباطية، 

ونصبت حاجزين عس���كريين جنوب 

غربي جنين.

وأف���ادت المص���ادر األمني���ة، بأن 

قوات االحت���الل المعززة بعدة آليات 

عس���كرية، اقتحمت قباطية، وسيرت 

آلياته���ا ف���ي ش���وارع البل���دة التي 

انس���حبت منها في وقت الحق، دون 

أن يبلغ ع���ن اعتق���االت في صفوف 

المواطنين.

كم���ا ونصب���ت ق���وات االحت���الل، 

حاجزين عسكريين األول على مفترق 

قرية كفي���رت، والثاني على المدخل 

الرئيس لقرية نزلة الش���يخ زيد قرب 

يعب���د، حيث أوق���ف الجن���ود عددًا 

التي فتش���وها  المارة  المركبات  من 

ودقق���وا ف���ي البطاقات الش���خصية 

للركاب.

"ائتالف شباب 15 آذار" يشيد 
بإصرار الرئيس على المصالحة 

نابلس – "وف�ا": أشاد شباب ائتالف 15 آذار إلنهاء االنقسام، "بموقف الرئيس محمود 
عب���اس وإصراره على إرجاع اللحمة بين أبناء الش���عب الفلس���طيني رغ���م التهديدات 
اإلسرائيلية واألميركية، مخيبًا بذلك آمال الحكومة اإلسرائيلية"، مشيرًا إلى أن حكومة 

إسرائيل ال تنفك عن وضع كل المعيقات إلفشال مشروع الوحدة الوطنية.
وثم���ن ائتالف 15 آذار، في بيان أص���دره، امس، موقف حركتي فتح وحماس بالتوقيع 

على المصالحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء االنتخابات.
وعب���ر عن فرحته إثر اإلعالن عن إنهاء االنقس���ام، ودعا الجمي���ع إلى الوحدة من أجل 
المض���ي قدمًا في مس���يرة التحرير وبناء الدولة الفلس���طينية المس���تقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
ووجه االئتالف في بيانه التحية لجمهورية مصر العربية ش���عبًا وقيادة، على دورهم 

الرائد وجهدهم الكبير والمخلص من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأكد االئتالف أنه س���يتواصل في "حراكه الش���بابي" حتى تحقيق الوحدة الوطنية، 

وأنه سيقف ضد كل محاوالت التخريب.

جنين  : القبض على شخص بتهمة 
تعاطي المواد المخدرة وحيازتها

جني���ن- "األي���ام"": ألقى فرع مكافحة المخدرات في ش���رطة محافظ���ة جنين ، أمس، 
القبض على شخص يقوم بتعاطي وحيازة وترويج المواد المخدرة في المحافظة.

وق���ال بيان للعالق���ات العامة واإلعالم في الش���رطة : "بع���د ورود معلومات عن قيام 
احد األش���خاص، وهو من أصحاب السوابق من س���كان مخيم جنين بحيازة مواد مخدرة 
وتعاطيها واالتجار بها داخل المدينة والمحافظة، تم رصد لحركة هذا الش���خص، وتم 

عمل كمين له في إحدى المناطق التي يتردد عليها، حيث تم إلقاء القبض عليه.
 وأضاف البيان : "أثناء تفتيش الش���خص ضبط بحوزته على مواد يشتبه أنها مخدرة 

من نوع فرش حشيش، وكوكائين، وحبوب اكستازي عدد )15( حبة .
وقد تم التحرز على المواد المضبوط���ة وعلى المتهم لتحويله إلى جهة االختصاص 

لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصوال .

غزة: الخضري يدعو المجتمع 
الدولي  إلى فتح المعبر والميناء  

غزة - "األيام" : رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الش���عبية لمواجهة الحصار 
بإعالن حركتي فتح وحماس في القاهرة عن اتفاق إنهاء االنقسام.

ودعا الخض���ري في تصريح صحافي، أمس، المجتمع الدولي إلى تحمل مس���ؤولياته، 
وتنفيذ استحقاقات إنهاء االنقسام بشكل فوري.

وع���دد الخضري هذه االس���تحقاقات، وأهمها على الصعيد السياس���ي دعم الموقف 
الفلسطيني من أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واس����تعرض االس����تحقاقات على جانب 
تحس����ين حياة السكان عبر فتح معابر غزة 
التجارية دون اس����تثناء، والسماح بإدخال 
المواد بما فيها مس����تلزمات البناء، وفتح 
الممر اآلمن بين قطاع غزة والضفة الغربية 

وإعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي.
كما دعا المجتمع الدولي إلى العمل من 
أجل الشروع في إنشاء ميناء غزة البحري، 
وتنفي���ذ الوعود الدولية التي طرحت في 
مؤتمر ش���رم الش���يخ، ووضعه���ا موضع 

التنفيذ.
وأشاد بقرار مصر فتح معبر رفح البري 
بش���كل كامل بين غزة والعالم لتخفيف 

معاناة السكان.

نابلس–"األيام": ش����دد مشاركون في 
ورشة عمل على ضرورة التزام رجل األمن 
بالقانون، وتعيينهم وفق كفاءات ضمن 
هيكلية األجهزة األمنية لتعزيز الحكم 

الصالح من خالل توفير كادر مهني.
قي����ادة وكوادر  إل����ى تأهي����ل  ودعوا 
وأف����راد األجهزة األمنية الفلس����طينية 
بما ينسجم مع القانون وحقوق اإلنسان، 
والعمل عل����ى تقوية الجان����ب اإلعالمي 

لألجهزة  األمنية الفلسطينية.
 جاء ذلك خالل الورش����ة التي نظمها 
مرك����ز حق����وق اإلنس����ان والديمقراطية 
للرقاب����ة  جني����ف  ومرك����ز  "ش����مس" 
الديمقراطية على القوات المسلحة، مع 
األجهزة األمنية، والمحافظة، في مدينة 
نابل����س، أم����س، وذل����ك ضمن أنش����طة 
برنام����ج منتدى تعزيز س����يادة القانون 

والحكم الصالح.
وقال د. عمر رحال من مركز "ش����مس" : 
إن األجهزة أمنيه على احتكاك مباش����ر 
مع المواطنين، وه����ي المطالبة بتطبيق 
القان����ون وفرض النظام، مش����يرا الى أن 
هناك أهمية لالس����تماع إلى رأي ممثلي 
األجه����زة األمنية ف����ي آلي����ات تطبيق 
والتحديات  والمعيقات  القانون  سيادة 
التي تحول دون تطبيق سيادة القانون 
في محافظة نابلس، واآلليات المقترحة.

  من جانبه، قدم نيكوال ماس����ون نائب 
مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية 
على القوات المسلحة شرحًا عن المشروع 
ومراحل����ه ال����ذي ينفذه مرك����ز "جنيف" 
ومركز "ش����مس" منذ ثالث س����نوات في 

مختلف محافظات الضفة الغربية .
وقال: ان تعزيز سيادة القانون وتعزيز 
الفلس����طيني  األمني  القط����اع  إص����الح 
يحت����اج إل����ى تضاف����ر جه����ود الجميع 
ف����ي س����بيل االرتق����اء بالعم����ل األمني 
الفلسطيني، مش����يرا إلى ان ذلك يمكن 
أن يتحقق بفعل الش����راكة والتنس����يق 
بي����ن القط����اع األمني الفلس����طيني من 
جهة، ومؤسس����ات المجتمع المدني من 

جهة أخرى.
 وأجمع المش����اركون على أن االحتالل 
ه����و المعي����ق األكب����ر لتطبيق س����يادة 
نابلس  ف����ي محافظ����ة  القان����ون، ليس 
فحس����ب، ب����ل ف����ي كل أرج����اء األراضي 

الفلسطينية.
وقال المشاركون : إن الثقة والتعاون 
تعلب���ان دورًا هام���ًا بي���ن المؤسس���ة 
األمنية ومؤسس���ات المجتمع المدني 

خالل ورشة عمل في نابلس

تأكـيد ضرورة التزام رجل األمـن 
بالقـانـون لتعـزيز الحكم الصالح

وفئات المجتمع .
وأوضح����وا ان األم����ن يمث����ل القاعدة 
واألس����اس للنهوض والتقدم واالزدهار 
ف����ي الدولة، مش����يرين ال����ى ان القيادة 
األمنية أولت اهتمامًا بالغًا لتعزيز الثقة 
بين المواطن ورجل األم����ن، وعملت على 
مد جس����ور الثقة والتع����اون بين هاتين 

الركيزتين.
واعتب����روا ان األجه����زة األمني����ة ل����م 
ع����ن  المس����ؤولة  ه����ي  وحده����ا  تع����د 
الحف����اظ عل����ى أمن ومكتس����بات الوطن، 
األكب����ر،  الج����زء  عليه����ا  يق����ع  كان  وإن 
األمنية مش����تركة، حيث  فالمس����ؤولية 
للمؤسسات  األساس����ية  الواجبات  كانت 
األمنية هي من����ع الجريمة قبل وقوعها، 
ومكافحتها، والكش����ف عنه����ا، والقبض 
والمحافظة على األمن  على مرتكبيه����ا، 
الع����ام، وحماي����ة األرواح والممتل����كات، 
واإلش����راف على تنفيذ قوانين ولكن كل 
تلك المس����ؤوليات ال تص����ل باألمن إلى 
م����ا هو مطل����وب من دون مش����اركات من 
المدني، وتوعية  المجتمع  المؤسس����ات 

المجتمع بأسره.
وقال مركز "ش����مس" ومرك����ز "جنيف 
: "إن وج����ود القانون الع����ادل، وتطبيقه 
على الجميع ب����دون تمييز أو محاباة، هو 
من مبادئ الحكم الرشيد، ويعتبر شرطًا 
المس����تدامة،  التنمية  لتحقيق  ضروريًا 

والقضاء على الفقر، وخلق فرص للعمل، 
وتأمين مقومات معيشة كافية، وحماية 

البيئة وتجديدها".
وأشار المشاركون إلى أهمية اللقاءات 
األمني����ة  األجه����زة  بي����ن  المفتوح����ة 
والمجتمع، وأن يكون القانون ثقافة في 
المجتمع، وأن تش����ارك األجهزة األمنية، 
ممثلة العالقات العامة في النش����اطات 
االجتماعي����ة وزيارة المؤسس����ات كافة، 
مثل : الجامعات، وإيج����اد آليات لتعزيز 
التواصل بين المواطن واألجهزة األمنية.

كم���ا دع���وا ال���ى يق���وم التوجي���ه 
التواصل  السياس���ي بدور فعال ف���ي 
مع المجتم���ع المدن���ي، وتعزيز فهم 
المواط���ن للقانون بأن رج���ل األمن هو 
لخدمت���ه وحمايته، وليس لحماية أمن 
االحتالل، ووتعزيز ثقة المواطن برجل 

األمن وهيبته.
وش����ددوا على أهمية أن تأخذ وسائل 
اإلع����الم دورها في نش����ر وتعزيز ثقافة 
س����يادة القانون، والعمل على تخصيص 
مكتب استعالمات، وهيئة خاصة بإعالن 
أي ح����ادث أو اعتق����ال لتك����ون كعنوان 
للمواط����ن أو هيئة حقوقي����ة أو إعالمية، 
والتركيز على معايير اختيار رجل األمن 
وتأهيل����ه وإعداده لمواجه����ة الجمهور، 
ورفع مستوى تعامله وتخاطبه مع فئات 

المجتمع المختلفة.

145  إصابة في حوادث
 سير بالضفة األسبوع الماضي

 
رام الله – "وفا": قالت الش���رطة، امس، إنه أصيب 145 مواطنًا بجروح مختلفة 

في 152 حادث سير وقعت بالضفة الغربية، األسبوع الماضي. 
وأوضح بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم بالش���رطة، أن إدارة شرطة المرور 
سجلت 152 حادث سير في الضفة، نتج عنها إصابة 145 مواطنًا، منهم 2 بحالة 

خطرة، و19 إصابة متوسطة و124 إصابة بسيطة. 
وأش���ار البيان إلى إن ش���رطة المرور فحصت األس���بوع الماضي 1041 مركبة، 
وأنزلت عن الش���ارع 73 مركبة ال تتوفر بها شروط السالمة العامة، وحررت 1162 
مخالف���ة مرورية، وأتلفت 286 مركبة غير قانونية، كما حجزت 42 مركبة للتأكد 

من قانونيتها .
ودعت الشرطة المواطنين لاللتزام بقوانين السير وعدم قيادة المركبات غير 

القانونية، لما تسببه من كوارث وأضرار على المجتمع .
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