محليــات

لقاء في بيروت يبحث سبل تفعيل
عمل «األونروا» داخل املخيمات الفلسطينية

ب �ي��روت-وف��ا -بحث وف��د م��ن املجلس اإلس�لام��ي الفلسطيني في
لبنان والشتات مع عميد شؤون فلسطني في احلزب السوري القومي
االج�ت�م��اع��ي ف��ي ب �ي��روت ،أم ��س ،سبل تفعيل عمل 'األون � ��روا' داخ��ل
املخيمات الفلسطينية للمساهمة في التخفيف من معاناة الالجئني
الفلسطينيني.
وطالب ال��وف��د ،ال��ذي ضم رئيس اللجنة القانونية والدولية في
امل�ج�ل��س ال��دك �ت��ور ع�ل��ي ق��اس��م ،ب��رئ��اس��ة ال�ش�ي��خ ال��دك �ت��ور محمد منر
زغموت ،املجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد ملأساة الالجئني
الفلسطينيني في لبنان.

ومت البحث ،خالل اللقاء ،في املستجدات الفلسطينية والقومية
وأوضاع الالجئني في لبنان.
وتوافق املجتمعون ،بحسب بيان للحزب السوري القومي ،على مواقف
تتعلق بعمل 'األون��روا' وض��رورة تفعيل دوره��ا في املخيمات ،خصوصا
اخلدمات الطبية واالجتماعية والتربوية ،ومنع املناهج التربوية
املشوهة لوعي الطلبة التي بدأت تتسلل إلى مناهج التربية املدرسية
في مدارسها في أكثر من مكان'.
وشدد اجلانبان على أن أي مس بهيكلية 'األونروا' يعتبر مسا باملصالح
القومية وباملكتسبات التاريخية لالجئني في املنطقة.

«مفتاح» تناقش الدور األميركي
في ضوء التطورات الراهنة فلسطينياً وعربياً
رام الله ـ استضافت املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي
والدميقراطية "م�ف�ت��اح" ام��س ف��ران��ك فنڤر ،القنصل اإلعالمي
وال�ث�ق��اف��ي ف��ي القنصلية األم�ي��رك�ي��ة ب��ال �ق��دس ،ف��ي جلسة نقاش
ً
فلسطينيا
بعنوان" :ال��دور األميركي في ض��وء التطورات الراهنة
ً
وعربيا" وذلك ضمن االهتمام الذي تبديه املؤسسة بتعزيز احلوار
الفاعل واملعمق.
ورحبت د.ليلي فيضي املديرة التنفيذية للمؤسسة ،بالقنصل
واحلضور ،وأشارت إلى اهتمام "مفتاح" بعقد مثل هذه اللقاءات الغنية
موضحة أهميتها لتبادل املعرفة واملعلومات السياسية ،مشددة على

أهمية التبادل احلر للمعلومات ،والتشبيك احمللي والدولي .
وأدارت اجللسة جوهرة بكر مديرة دائرة اإلعالم واملعلومات ،وحضر
اللقاء الذي عقد في مقر املؤسسة في رام الله مجموعة من اإلعالميني،
والعاملني في مؤسسات املجتمع املدني ،الذين ناقشوا مع القنصل الدور
األميركي إزاء ما يجري من تغييرات في ال��دول العربية ،وطرحوا
عدد ًا من التساؤالت حول الفيتو األميركي ضد مشروع القرار العربي
في مجلس األمن إلدانة االستيطان ،وأكدوا على ضرورة توفر اإلرادة
السياسية األميركية من أجل دعم القضية الفلسطينية ،وإيجاد حل
للصراع الفلسطيني /اإلسرائيلي.

اللجنة اإلقليمية لالحتاد الدولي لنقابات اخلدمات العامة
تثمن دور القيادة الفلسطينية وتدين الفيتو األميركي

نابلس  -الرواد للصحافة واالعالم -عقدت اللجنة االقليمية العربية
في االحتاد الدولي للخدمات العامة اجتماعها السنوي في عمان مبشاركة
ال��دول األعضاء وهي املغرب وتونس واجلزائر ومصر والكويت ولبنان
واألردن وفلسطني.
وافتتح املؤمتر األمني العام لالحتاد بيتر وردلوف حيث أكد على أهمية
عقد هذا املؤمتر لبحث األوضاع في املنطقة ،خاصة في ظل التغيرات
اجلارية ،وأشاد بدور النقابات والعمال في كل من تونس ومصر ودورهم في
دعم الثورة وضرورة إيجاد مناخات دميقراطية تؤدي منو وازدهار احلركة
العمالية في الوطن العربي ،وكذلك دعمه لهذه املنظمات النقابية،
واستعداد االحتاد الدولي لدعم احلركة العمالية في الوطن العربي.
وأش��اد ب��ال��دور ال��ذي تلعبه احل��رك��ة العمالية الفلسطينية ممثلة
باالحتاد العام لنقابات عمال فلسطني على الصعيد النضالي املطلبي
وكذلك السياسي.
وق��دم قاسم عفية رئيس املؤمتر عضو املكتب التنفيذي لالحتاد
ال��دول��ي ملخصا للتطورات احلاصلة في املنطقة ،وأش��اد ب��دور نقابات
اخلدمات العامة وفاعليتها في الثورتني التونسية واملصرية.
وأشاد في كلمته باحلركة العمالية الفلسطينية ونقابات اخلدمات
العامة في فلسطني في مواجهتها لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته التي
تتعارض مع معايير العمل الدولية ضد العمال الفلسطينيني ،وكذلك
سياسة التمييز التي ينتهجها االحتالل وسياسة العقاب اجلماعي،
وأك��د على دعم االحت��اد التونسي للشغل لالحتاد العام لنقابات عمال
فلسطني .وقدمت النقابية عنان قادري شرحا مفصال عن حجم العمالة
الفلسطينية وأثر سياسة السوق واالنفتاح على االقتصاد الفلسطيني،
وانعكاساته السلبية على أوضاع العمال من حيث البطالة والفقر ،حيث
وصلت نسبة البطالة إلى أكثر من  %35في األراضي الفلسطينية نتيجة
اإلغالق الذي تفرضه قوات االحتالل االسرائيلي ،ومصادرة األراضي وبناء

وتوسيع املستوطنات على حساب األراضي الزراعية للفلسطينيني ،ما
حرمهم من مصادر دخلهم خاصة شجرة الزيتون التي بات االحتالل
يستهدفها إلفقار الشعب وحرمانه من العيش بكرامة في وطنه.
وث�م��ن جميع امل�ش��ارك�ين ف��ي امل��ؤمت��ر م��وق��ف ال�ق�ي��ادة الفلسطينية
بااللتزام بالثوابت الفلسطينية وحق إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة
وعاصمتها القدس وحق عودة الالجئني إلى ديارهم.
وقدم حسني الفقهاء أمني عام اخلدمات العامة مشروع بيان للمؤمتر
مت املوافقة عليه باالجتماع ،وأهم النقاط التي تضمنها البيان إنهاء
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وإدانة إجراءاته وممارساته
ضد الشعب والعمال الفلسطينيني ،واعتبار املستوطنات غير شرعية
وغير قانونية ويجب إزالتها على اعتبار أنها تتنافى مع القوانني الدولية،
واستنكار وادانة املوقف األمريكي الداعم لالحتالل االسرائيلي وشجب
موقف أمريكا واستخدامها حلق النقض الفيتو في مجلس األمن بخصوص
االستيطان على اعتبار أن أمريكا تكيل مبكيالني ،وط��ال��ب احلركة
العمالية العربية والدولية بالضغط على اسرائيل من أج��ل االلتزام
بقرارات الشرعية الدولية.
وفي ختام املؤمتر ،شكر املنسق االقليمي للجنة الدكتور غسان صليبي
كافة ال��وف��ود املشاركة على االستعداد وال��روح االيجابية التي سادت
االجتماع وأهمية املوضوعات التي نوقشت والقرارات اجلريئة واملسؤولة
التي سيتم طرحها في املؤمتر العام لالحتاد الدولي للخدمات في العام
 2012التي سيعقد في ديربان بجنوب افريقيا.
وت��وج��ه أع�ض��اء امل��ؤمت��ر بالشكر للحكومة والشعب التونسي على
موقفهم وتعاملهم ب��اح�ت��رام م��ع ال�ع�م��ال ال�ف��اري��ن م��ن ليبيا وع�ل��ى ما
يقدمونه لهم من مساعدة صحية وانسانية الى أن تنتهي مشكلتهم،
مطالبني املجتمع الدولي والعربي بتحمل مسؤولياتهم اجت��اه العمال
العالقني على احلدود.

القوى الوطنية في غزة تدعو
إلى فعاليات شعبية في 15من اجلاري

غزة  -وفا -دعت القوى الوطنية واإلسالمية
ف��ي قطاع غ��زة ،ام��س ،الشباب إل��ى فعاليات
شعبية في كافة مناطق تواجد شعبنا حتت
شعار 'الشعب يريد إنهاء االنقسام _ الشعب
يريد إنهاء االحتالل'.
جاءت هذه الدعوة في بيان أصدرته القوى

عقب اجتماعها ال��دوري الذي ناقشت خالله
ال�ت�ط��ورات الراهنة وال �ث��ورات الشعبية التي
تعيشها املنطقة وانعكاساتها على قضيتنا
الوطنية.
وق��ال��ت ال �ق��وى ف��ي ب�ي��ان�ه��ا :إن �ه��ا الحظت
ب��اه�ت�م��ام واح��ت��رام كبيرين ت�ن��ام��ي احل��راك

اجتماع يبحث مهرجان الثقافة
الوطنية املركزي في طولكرم

 - )13( 3/10م

طولكرم ـ عدنان حطاب -عقدت وزارة
ال�ث�ق��اف��ة ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ط��ول �ك��رم اج�ت�م��اع� ً�ا
ملناقشة االحتفال امل��رك��زي ال��ذي سيتم في
م�ح��اف�ظ��ة ط��ول �ك��رم مل�ن��اس�ب��ة ي ��وم الثقافة
الوطنية الفلسطينية بحضور منسق اللجنة
التنفيذية حملافظة ط��ول�ك��رم م�ج��دي أبو
ليمون و مدير مكتب وزارة الثقافة عبد
ال �ف �ت��اح ال �ك��م وأع� �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة الثقافية
وامل �ج �ل��س االس��ت��ش��اري ومم �ث �ل��ي امل��ؤس �س��ات
الرسمية وا مل��را ك��ز الثقافية واملكتبات في
احملافظة.
ورح��ب الكم باحلضور قائال إن انطالق
فعاليات يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية
التي ستنطلق هذا العام من محافظة طولكرم
يوم السبت في حفل مركزي بحضور فعاليات
وأطر ثقافية واملجالس االستشارية الثقافية
ً
داعيا إلى تضافر
من كافة محافظات الوطن،
ا جل�ه��ود باعتبار أن الثقافة للجميع .كما
استعرض برنامج احلفل الذي سيشتمل على

العمل بورديات وفوري  ..األولوية ملتحدثي االجنليزية

02-6245567/8 ، 02-6249619

 - )11( 3/10م

 - )14( 3/10م

اعـ ـ ـ ــالن

شركة بالقدس تعلن ع��ن حاجتها ملوظفة
ادارية
وفق الشروط التالية:
 .1شهادة جامعية.
 .2اتقان اللغات العربية والعبرية واالجنليزية
قراءة وكتابة ومحادثة.
للمعنيات ميكنكن ارس��ال السيرة الذاتية
على فاكس رقم0722766955 :
شركة جودالك لتأجير السيارات

 - )10( 3/10م

 - )15( 3/10م

االتصال على رقم بلفون 0507110423

بيروت -أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت النسخة اإلجنليزية من كتاب
"معاناة األسير الفلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي" ،هو الرابع ضمن سلسلة "أولست
ً
إنسانا" التي يسعى املركز من خاللها إلى تقدمي صورة متكاملة عن املعاناة التي يتسبب بها االحتالل
ومنهجي موثق.
علمي
ٍّ
اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني ،بأسلوب يخاطب العقل والقلب وفي إطا ٍر ٍّ
والكتاب من إعداد فراس أبو هالل وحترير د .محسن صالح ومرمي عيتاني.
يقع الكتاب في  124صفحة من القطع املتوسط  ،وهو يتناول جتربة األسرى الفلسطينيني
بكافة أبعادها؛ سواء من حيث ظروف االعتقال أم احملاكمة أم األسر.
ويلقي ال�ض��وء على م��وض��وع التعذيب واالن�ت�ه��اك��ات القانونية ال�ت��ي مت��ارس بحق األسير
الفلسطيني ،مع تخصيص مساحات للحديث عن كل من األسيرات في سجون االحتالل ،واألطفال
األس��رى ،وعائالت األس��رى التي تنال نصيبها من املعاناة ،من خالل حرمانها من زي��ارة األسرى
واالستهداف املتعمد.
ويتميز الكتاب بأسلوبه السلس ،الذي يجمع بني الدقة واملنهجية العلمية وبني الصور والقصص
املرافقة واملختارة بعناية ،ليشرح بذلك فصول املعاناة التي يعيشها األسرى الفلسطينيون في
سجون االحتالل اإلسرائيلي وممارساته اجلائرة بحقهم ،في وقت يتحدث فيه العالم أجمع عن
يصم
حقوق اإلنسان وصيانة كرامته وحريته وحقه في العيش بسالم في أرضه وبيته ،ولكنه
ّ
عما يحدث لإلنسان الفلسطيني.
آذانه ّ

شقة لاليجار
في بيت حنينا  -حي نسيبة

شقة مكونة من ثالث غرف نوم وصالة
باالضافة الى مطبخ وحمام
للمعنيــــــــني
الرجاء االتصال بعد الساعة الثالثة من بعد
الظهر على...

 0546143165أو 0544681459

فقرة فنية لفرقة وشاح املميزة وعلى تكرمي
شخصية وطنية على مستوى الوطن.
وع �ب��ر أب ��و ل �ي �م��ون ع��ن ف �خ��ره ب��اخ�ت�ي��ار
محافظة ط��ول�ك��رم ه��ذا ال �ع��ام ليكون فيها
االحتفال املركزي بهذه املناسبة املهمة كما
سيتم وض��ع حجر األس ��اس لقصر الثقافة
ً
داعيا
برعاية رئيس الوزراء د .سالم فياض
كافة املؤسسات الرسمية واألهلية للتعاون من
أجل إجناح االحتفالية.
ب ��دوره أك��د رئيس بلدية طولكرم إي��اد
اجلالد أنه سيتم في هذه املناسبة الوطنية
ال�ه��ام��ة اإلع�ل�ان ع��ن ان �ط�لاق م �ش��روع قصر
الثقافة الفلسطيني وسيتم التوجه إلى موقع
املشروع إلزالة الستار عن حجر األساس لهذا
الصرح الثقافي.

نساء جديات

لالستفسار :

نسخة اجنليزية
من كتاب حول األسرى

اڤيـــــــڤ سفرجية للعمل بفندق فاخر بالقدس

2

 3شقق مدخلني منفصلني  +ساحة كبيرة
مع امكانية توسيع البناء الى اربعة طوابق مع
2
العلم ب��أن مساحة االرض االجمالية 600م
حتتوي على ساعتني كهرباء  +عدادين مياه
بسعر مغر.

القدس  -أبو انطون سنيورة  -عاد الى ارض الوطن املطران مار سويريوس ملكي مراد النائب
البطريركي للكنيسة االنطاكية السريانية االرثوذكسية في القدس واألردن وسائر الديار املقدسة
بعد زيارة راعوية الى األردن وسوريا ولبنان واملانيا والسويد دامت عدة ايام تفقد خاللها ابناء
الرعية السريانية االرثوذكسية.
كما ق��ام مبشاركة مع االب��اء األج�لاء باحتفاالت برسامة رهبان اجنيليني ج��دد للكنيسة
االنطاكية السريانية االرثوذكسية ،وافتتح ايضا العديد من املقار االجتماعية واالندية.
وقدم ارشاداته الروحية مبناسبة حلول الصوم املبارك وتعزيز العالقات االجتماعية بني جميع
ابناء الرعية السريانية واملجتمع في تلك البالد ومتنى لهم صياما مباركا.

ابو دياك

م��ن ناحيته ،ذك��ر ن��ائ��ب رئ�ي��س دي��وان
الفتوى والتشريع املستشار علي أبو دياك
'أن الديوان كان من أوائل املؤسسات العدلية
ال �ت��ي مت ت��أس�ي�س�ه��ا م �ن��ذ ت��ول��ي السلطة
الوطنية ،ومت تأسيسه مبوجب املرسوم
الرئاسي رقم  286لسنة  ،1995ومت تنظيم
مهامه واختصاصاته بقانون رقم  4لسنة
 1995بشأن إج��راءات إع��داد التشريعات،
والذي ال يزال نافذا حتى اآلن دون تعديل
على الرغم من أنه صدر قبل تولي املجلس
التشريعي األول .وق��د أن��اط ه��ذا القانون
بالديوان دورا هاما ومركزيا في صياغة

مطلوب  100نساء جديات (وممكن ايضا رجال)

التجربة احمللية الكبيرة جدا لتخفيف الوزن.
التجربة مجانــــا بدون دفع ملنطقة القدس واملناطق احمليطة بها فقط.

0525460043

مسابقة وظيفية 01/2011

مداخلة البرغوثي

ب ��دوره ،ق��دم الرئيس التنفيذي ملركز
م��س��اواة احمل��ام��ي إب��راه �ي��م ال �ب��رغ��وث��ي في
تعقيبه على املتداخلني ،جملة من األسئلة
وامل�ل�اح� �ظ���ات ،م �ن �ت �ق��دا ط��ري �ق��ة إع� ��داد
ا ل �ت �ش��ر ي �ع��ات و غ��ي��اب اإلرادة السياسية
ف��ي إع��م��ال م �ب��دأ س��ي��ادة ال��ق��ان��ون ،ورأى
البرغوثي أن وزارة العدل تقوم 'بالتعدي
ع�ل��ى م �ه��ام واخ �ت �ص��اص��ات دي� ��وان الفتوى
والتشريع وطالبها بالتوقف عن اعتدائها
على اختصاصات الديوان'.
واع�ت�ب��ر 'أن اخل�ط��ة القطاعية لقطاع
العدل ال تعبر عن رؤى امل��دارس الفكرية
وال��ف��ئ��ات ذات امل �ص �ل �ح��ة وال��رغ��ب��ة ال�ت��ي
ينبغي أن تشارك للتوافق على اخلطة التي
تخرج عن ل��ون سياسي وفكري واح��د دون
مشاركة الفئات السياسية واالجتماعية
في ظل استمرار إحل��اح ال�س��ؤال عن وجود

•معرفة اللغة العبرية مبستوى ادارة محادثة  ,كتابة تقارير  ,قراءة مواد علمية
واشتراك بدورات استكمال ومؤمترات
•معرفة اللغة االجنليزية مبستوى قراءة مواد مهنية
•افضلية ملتكلمي اللغة العربية كلغة ام مبستوى حديث وتشخيص
من املمكن تقدمي الطلبات حتى يوم  31/03/2011الساعة 15:00
االعالن مخصص للرجال والنساء على حد سواء
للتفاصيل 02-6302702 :او  02-5332890داخلي 102

ابو بكر

م��ن جانبه ،أك��د رئيس دي��وان الرقابة
امل��ال �ي��ة واإلداري� � ��ة ج �م��ال أب ��و ب�ك��ر أهمية
االستقالل املالي واإلداري والفني لديوان
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع لتمكينه م��ن القيام
ب ��دوره وف�ق��ا للقانون ،م �ش��ددا على وج��ود
إرادة سياسية لبناء املؤسسات وحتقيق مبدأ
سيادة القانون.

بحيص

وأكد رئيس األرشيف الوطني د .محمد
ب�ح�ي��ص أه �م �ي��ة ت��وف �ي��ر امل��ن��اخ ال�ق��ان��ون��ي
الستقالل ديوان الفتوى والتشريع ،وطالب
بضرورة أن يضطلع ديوان الفتوى والتشريع
ب ��دوره ف��ي توحيد التشريعات الوطنية
وحت�ق�ي��ق االن �س �ج��ام ب�ين ال�ت�ش��ري�ع��ات مبا
يتيح للمؤسسات الوطنية العمل بسالسة
وفي بيئة صحية وقانونية ،وامل��واءم��ة مع
القوانني الدولية.

سالم

وح��ذرت مدير ع��ام الشؤون القانونية
ب��وزارة العمل بثينة سالم ،في مداخلتها،
م��ن مغبة وع��واق��ب ال�ب�ق��اء أس ��رى ال��وض��ع
القائم ومكبلني باحلالة التشريعية القائمة،
مقدرة أن ضمان احلريات العامة األساسية
وتلبية االحتياجات تفرض على أصحاب
املسؤولية التدخل لتوفير اآللية القانونية
املالئمة وهي غاية ملحة ينبغي حتقيقها
بغض النظر عن انقسام السلطات.
وأك ��دت أهمية أن ي�ك��ون ال��دي��وان هيئة
مستقلة ،ورفده باإلمكانيات الالزمة للقيام
ب��األع �ب��اء امل �ن��اط��ة ب��ه وع �ل��ى رأس��ه��ا إع ��داد
وصياغة التشريعات .وحضر الورشة نواب في
املجلس التشريعي ،ورؤساء عدد من املؤسسات
الوطنية ،ومدراء الدوائر القانونية في عدد
من ال��وزارات واملؤسسات الرسمية واألهلية،
وح�ش��د م��ن ذوي االخ�ت�ص��اص واملهتمني في
قضايا القانون واحلقوق واحلريات العامة،
فيما تولى إدارتها عضو الهيئة الفلسطينية
حلقوق اإلنسان احملامي غاندي ربعي.

0522237293

لصحيفة هآرتس

ز)14(3/3

معرفة لغات -:

ابو الرب

وقال عضو املجلس التشريعي عن كتلة
ف�ت��ح ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ن��ائ��ب ج �م��ال أب��و ال��رب
'إننا نريد ديوان الفتوى والتشريع هيئة
مستقلة وليس تابعا ل��وزارة العدل ،وال بد
من منح االمتيازات واالحتياجات الالزمة
ل�ل��دي��وان للقيام ب ��دوره ب��ال��زخ��م املطلوب
وحتقيق أهدافه للخروج من الوضع القائم
والذي يهدد بتحويل هذا اجلسم املهم إلى
مجرد اسم دون صالحيات أو اختصاصات
ف �ع �ل �ي��ة' ،وأض � ��اف أن ��ه ي �ج��ب ال �ع �م��ل على
بناء مؤسسات ال��دول��ة على أس��س مهنية
قانونية.
ورف���ض أب ��و ال���رب ب��امل�ط�ل��ق االدع � ��اءات
ب �س �ي �ط��رة ح��رك��ة 'ف� �ت ��ح' ع �ل��ى امل��ؤس �س��ات
واالستحواذفيرسماخلططواالستراتيجيات،
مقدرا أن احلكومة احملسوبة في نظر الشارع
على 'ف�ت��ح' متثل ف��ي تشكيلتها بالغالب
خليط من القوى واملجتمع املدني.

اذا كنت ترغب في حتسني اداء ولدك في العلوم
او الرياضيات لغاية الصف الثامن....
الرجاء االتصال على الرقم

مطلوب

متطلبات الوظيفة -:
متطلبات مهنية -:
•لقب اكادميي ماجستير على االقل باخلدمة النفسية
•مسجل بسجل االخصائيني النفسيني لوزارة الصحة
•مسجل بسجل املؤهلني لوزارة الصحة كأخصائي نفسي تربوي مختص افضلية ملرشد
•دورات استكمالية مبوضوع اخلدمة النفسية التربوية

ت�خ�ط�ي��ط ي�س�ت�ن��د إل ��ى دراس � ��ات ل�ل�ج��دوى
واالحتياجات'.
وأضاف أن 'طريقة صياغة التشريعات
بأخذها عن قوانني دول أخرى بطريقة غير
صحيحة حملت في ثناياها إمكانية عدم
القدرة على تنفيذ هذه القوانني وتضاربها
وتناقضها كونها خليط غير منسجم من
أكثر من قانون'.

دروس خصوصية

مدير/ة للخدمة النفسية التربوية  -ابو غوش (  % 85وظيفة )

 - )8( 3/10م

مبنى مكون من طابقني مساحة 300م

عودة املطران مار سويريوس ملكي
مراد بعد جولة عربية ودولية

رام الله  -وف��ا -ق��ال مستشار الرئيس
للشؤون القانونية حسن ال�ع��وري إن لدى
الرئاسة اإلرادة السياسية الحترام وتطبيق
القانون ،مضيفا أن 'الرئيس محمود عباس
يحترم القانون ويصر على تطبيقه'.
وأك�� ��د امل��س��ت��ش��ار ال�� �ع� ��وري ،ف���ي ورش���ة
العمل التي نظمها مركز حقوق اإلنسان
والدميقراطية (شمس) وبالتعاون مع ديوان
الفتوى والتشريع مبدينة رام الله امس،
حرص لرئيس على وجود ديوان قوي وقادر
ينطلق من إرادة سياسية حتترم القانون،
مذكرا بأن الرئيس ينطلق من اعتبار أن
ال �ق��ان��ون ه��و أس ��اس ب�ن��اء دول ��ة امل��ؤس�س��ات
والقانون والعدالة والدميقراطية.
وش� ��دد ع �ل��ى أه �م �ي��ة دي�� ��وان ال �ف �ت��وى
والتشريع ال��ذي ك��ان م��ن أوائ��ل املؤسسات
الفلسطينية ال �ت��ي أن �ش��أت ول�ع�ب��ت دورا
هاما في تقدمي املشورة القانونية للقيادة
الفلسطينية ولكافة املؤسسات ف��ي هذه
املرحلة املهمة من تاريخ شعبنا.
ورأى العوري أن تقدم أي مجتمع يقاس
بتقدم تشريعاته وتطورها ،ومدى حتقيق
األمن وصون حقوق وحريات اإلنسان ،مبا
يؤمن القدر األكبر من استقرار املعامالت
وحماية املجتمع والدولة وحقوق املواطن.
وق� ��ال 'إن ال �ت �ش��ري��ع ي�ن�ب��ع م��ن ح��اج��ة
اجتماعية ،وألجل ذلك وحتى يدخل أي
تشريع حيز ال�ن�ف��اذ والتطبيق ال ب��د أن
يتم نشره واإلع�لان عنه ليتمكن اجلميع
م��ن اإلط�ل�اع عليه والعمل وف��ق أحكامه،
وإعطائه الصبغة اإللزامية ،ولهذه الغاية
أوج� ��د امل��ش��رع اجل ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة ال�ت��ي
يصدرها ديوان الفتوى والتشريع حيث أن
املرء ال يعذر بجهله بالقانون'.
وت��اب��ع 'إن االه �ت �م��ام ب��دي��وان ال�ف�ت��وى
والتشريع ينطلق من أهمية األهداف التي
وجد ألجلها ،ومت خص موظفيه بدرجات
ق��ان��ون �ي��ة ت � ��وازي درج � ��ات رج� ��ال ال�ق�ض��اء
والنيابة ،للتأكيد على أهمية هذه املؤسسة
وفقا لطبيعة اختصاصاتها ومهامها' .
وتوقف املستشار العوري أمام املعيقات
التي عانى منها الديوان ال سيما ما يتعلق
بتبعيته وغ�ي��ر ذل��ك ،ق��ائ�لا 'نتطلع إلى
تنظيم عمله وتطويره ،بإيجاد إطار قانوني
واضح يكفل له القيام بالواجبات املوكلة
إليه على أكمل وجه ،وصوال إلى بناء دولة
املؤسسات دولة العدل والقانون'.
وبشأن موضوع القرارات بقوانني وفق
املادة  43قال العوري' :إن الرئاسة ال ترغب
أن تتحول إلى مؤسسة تشريعية ولهذا نحن
نبطئ في موضوع التشريع في هذا املوضوع
ً
أصال،
الذي نتعامل معه باعتباره استثناء ال
حيث أن املجلس التشريعي ه��و صاحب
االختصاص وممثل الشعب وهو قادر على
إلغاء هذه القوانني في أول جلسة يعقدها،
ول �ك��ن األم� ��ر ل �ي��س ب �ه��ذه ال �ب �س��اط��ة ك��ون
ه��ذه ال �ق��رارات بقانون تنشأ عنها مراكز
قانونية'.

ودراس��ة وإع��داد وتعديل التشريعات قبل
أن يتم إقرارها وإصدارها من قبل اجلهات
املختصة'.
واعتبر أبو دي��اك أن الديوان أحد أهم
امل��راف��ق ال�ع��دل�ي��ة ذات االس �ت �ق�لال الفني
وه��و ج��زء من قطاع العدالة وأح��د أركانه
ضمن اخلطة اإلستراتيجية لقطاع العدل
وس�ي��ادة القانون ل�لأع��وام ،2013 – 2011
والتي أعدها فريق متخصص من ممثلني
عن القطاع الرسمي للعدل والقضاء والقطاع
األهلي ومؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات
األكادميية.
واستعرض مهام واختصاصات الديوان،
والتي قال إن على رأسها الصياغة القانونية
مل� �ش ��روع ��ات األدوات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال �ت��ي
حت��ال ل��ه م��ن ال� ��وزارات واجل �ه��ات املختصة،
ودراس��ة مشروعات التشريعات املقترحة
وإدخ� � ��ال ال �ت �ع��دي�لات ع�ل�ي�ه��ا مب��ا يحقق
الغاية املستهدفة منها ،ووض��ع مشروعات
التشريعات بالصيغة املناسبة بعد البت
ب �ه��ا م��ن ق �ب��ل م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ،وم��راج �ع��ة
القوانني من النواحي الشكلية والدستورية
والقانونية للمرة األخيرة قبل إصدارها من
الرئيس ،إضافة إلى تولي الفتوى القانونية
واإلش ��راف الفني على األع�م��ال القانونية
للقانونني في الوزارات ،والنشر في اجلريدة
الرسمية.
وف ��ي ع ��رض ل�ل�أه��داف اإلستراتيجية
للديوان ،قال املستشار أبو دياك إن الهدف
االس�ت��رات�ي�ج��ي األول ل�ل��دي��وان ه��و تطوير
وحت��دي��ث ال �ت �ش��ري �ع��ات ،وذل ��ك م��ن خ�لال
توفير قاعدة بيانات تشريعية متطورة
تقوم على خطوات ثالث ،وهي جمع وحصر
وتبويب التشريعات النافذة في مجاالت
التشريع املختلفة ،ومراجعة التشريعات
من خالل فرق قانونية متخصصة بالتشاور
والتعاون مع املجتمع املدني والقطاع األهلي
وكافة قطاعات املجتمع املعنية بالتشريع،
ثم اتخاذ التوصيات بشأن هذه التشريعات
وذل� ��ك ب��اق��ت��راح ال �ت �ع��دي��ل أو اإلل� �غ ��اء أو
التجديد.
وأضاف أن عملية الصياغة ذاتها حتتاج
إلى مهارات متخصصة وإلى دليل للصياغة
التشريعية و'من املهم أن يصدر هذا الدليل
بشكل رسمي حتى يكون له ق��وة إلزامية
ول �ي��س اس �ت��رش��ادي��ا ف �ق��ط ،ح �ي��ث أثبتت
ال �ت �ج��رب��ة أن األدل� ��ة االس �ت��رش��ادي��ة غير
امللزمة قليلة التأثير في عملية الصياغة
التشريعية'.
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للبيع في بيت نقوبا...

غزة -عالء مشهراوي-رحبت احلملة الوطنية الشبابية إلنهاء االنقسام باالجتماعات واللقاءات الوطنية
التي جتري على مستوى الوطن وتهدف إلنهاء االنقسام وتعزيز املصاحلة.
وأكدت احلملة في بيان لها على إشراك كافة القوى والفصائل الوطنية في هذه اللقاءات ،والشروع فور ًا
في حوار وطني شامل يضمن مشاركة كافة القوى والفصائل ويتناول وثيقة الوفاق الوطني.
ودعت احلملة إلى املشاركة في مسيرة الوحدة الوطنية التي ستنطلق بعد صالة اجلمعة مباشرة من
ميدان فلسطني بغزة .وطالبت أئمة املساجد واخلطباء بالدعوة للمشاركة في املسيرة وكافة فعالياتها التي
تنادي بإنهاء االنقسام ،إضافة إلى استمرار اجلهود الشبابية لتشكيل قوة ضغط شعبي على صناع القرار
الفلسطيني إلنهاء االنقسام .ودعت القوى الوطنية واإلسالمية بغزة ُبعيد مناقشتها ملبادرة حماس الداعية
إلنهاء االنقسام األربعاء لتنظيم مسيرة اجلمعة القادمة يشارك بها جميع أطياف الشعب الفلسطيني للدعوة
إلى الوحدة وإنهاء االحتالل ومواجهة كل التحديات.

مطلوبون/مطلوبات  ...موزعون/موزعات
في ساعات الصباح الباكر

> سيارة الزامي > اجر مالئم للمناسبني/للمناسبات
0528744015
0528744013 0528744030
026517516
0528744014 0528744035
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نبيل زيادة (هوية رقم )080740624

احلملة الشبابية تدعو الى املشاركة
املستشار العوري :الرئيس يحترم القانون ويصر على تطبيقه
في مسيرة اجلمعة
أبو دياك :هدفنا األول تطوير وحتديث التشريعات
خالل ورشة عمل عقدها مركز «شمس» احلقوقي

Announcement

Consultancy services for the elaboration of national
strategy for Palestinian olive sub-sector

The Palestinian Farmers Union (PFU) is supporting the Palestinian Ministry of Agriculture (MOA) in the elaboration of a 5-year
national Strategy for the olive sub-sector. In this frame, PFU desires to recruit local/international consultant(s)/consulting firm in
order to provide methodological and technical assistance to MOA
during the overall process of the mentioned Strategy elaboration,
until a final document is elaborated. The Consultancy work is
expected to be concluded by the end of June 2011.
Detailed Terms of Reference of the Consultancy can be provided
via the following email address: rzainah@pafu.ps with a copy
to thomas_cazalis@yahoo.fr
For those interested, offers shall be submitted no later than Sunday 27 March 2011 4:00pm.
Please note that only short-listed candidates will be contacted.
) Palestinian Farmers Union ( PFU
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ان االرض الواقعة ف��ي مدينة ال�ق��دس ف��ي س�ل��وان  -رأس العامود على
ال �ش��ارع ال�ع��ام (ال �ق��دس /اري �ح��ا) وتسمى (ب��ذي�ل��ة ال��دن��ون) حل��وض مقترح
رق��م  030759وقطعة رق��م  0320حسب سجالت امل��اس خ��وش عن مساحة
(1606م )2والعائدة الى ورثة املرحوم موسى حسني مصطفى زيادة  -املتوفى
 1961/11/14حسب حصر االرث .كأرض مشاع وقد ادخلت هذه القطعة
املشاع بطرق غير قانونية مكتملة الثبات التملك على اللجنة اللوائية وحمل
امل�ش��روع رق��م  12207وق��د مت األع �ت��راض م��ن مجموعة م��ن ال��ورث��ة باحدى
جلسات هذه اللجنة.
لذلك ف��ان الورثة تفيد وتؤكد لبلدية القدس واللجنة اللوائية اوال
حسب قانون االعالنات باجلرائد احمللية وارشفتها كل في ملفه.
واية من املواطنني الطامعني ثانيا :بشراء هذه االرض املشاع من السيد/
ابراهيم حسني موسى حسني مصطفى زي��ادة واملقيم بخارج البالد ما قبل
عام  1948وال يوجد اي تسوية او اتفاقيات من كافة الورثة وعددهم  26من
الذكور واالناث ومعظمهم مقيمون بداخل البالد.
لنعلن ان املسؤولية تقع فقط على من يقوم بشراء هذه االرض قبل وبعد
هذا االعالن .وان حصل هذا البيع فانه باطل وغير معتمد ال عشائريا وال
قانونيا وال تنظيميا .وقد أعذر من أنذر  -والعاقبة على العاقلني.

اجلمعة 2011/3/11
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اعالن للعموم

الشعبي واجلماهيري الضاغط إلنهاء االنقسام
واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ،وفي
مقدمة ذلك حراك الشباب الفلسطيني املقدام
ال��ذي لعب وم��ا زال دورا طليعيا في مختلف
مراحل كفاح شعبنا وانتفاضاته املتعددة.
و ح �ي��ت جماهير شعبنا و ف��ي مقدمتهم
ال �ش �ب��اب وال �ع �م��ال وع��م��وم ال�ش�غ�ي�ل��ة وامل� ��رأة
الفلسطينية الباسلة ،في حتركاتهم الشعبية
املتواصلة.
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اعالن الى اهالي القدس

يعلن مركز الدفاع عن الفرد-هموكيد عن بدء استقبال شكاوي املواطنني
بكل م��ا يتعلق ب��احل�ق��وق واملستحقات م��ن مؤسسة ال�ت��أم�ين ال��وط�ن��ي ،وزارة
االسكان ،وزارة الصحة ووزارة الرفاه االجتماعي امكانية لتوفير محامني لرفع
دعاوى في احملاكم املختصة ،في املجاالت التالية:
•استرجاع التأمني الصحي
•فتح ملفات جباية ومتابعتها
•مخصصات االوالد
•كافة مخصصات االمومة
•مخصصات العجز واستئناف على قرارات اللجان الطبية
•مخصصات ضمان دخل وتكملة دخل

االستفسار على االرقام التالية:
02/6283555

ساعات االستقبال:

02/6264438

م��ن االح��د حتى اخلميس م��ن الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة
الثالثة بعد الظهر .عمارة النزهة في ساحة مسرح احلكواتي.

