محليات
جهود مكثفة ملتابعة قضيته

ادارة السجون االسرائيلية ترفض الكشف عن مكان اعتقال االسير السعودي العطوي
جنني  -علي س �م��ودي  -رف�ض��ت سلطات
االحتالل االسرائيلي الكشف عن مكان اعتقال
االسير السعودي عبد الرحمن محمد العطوي
ومنح محاميها موافقة على زيارته واالطالع
على اوض��اع��ه .واف��اد بيان ص��در ع��ن اللجنة
امس ،انه اثر انقطاع اخبار العطوي املعتقل
منذ  6س �ن��وات ق��دم محاميها ع��دة طلبات
ملصلحة السجون لتزويدها بتقرير عن وضعه
وحتديد موعد لزيارته ولكنها تواصل الرفض
دون تبيان االسباب .واعربت اللجنة عن قلقها
الشديد من انقطاع اخبار العطوي.
وتبذل مؤسسات فلسطينية عدة جهود
حثيثة ملتابعة واثارة قضية العطوي والضغط
لالفراج عنه وسط اخلوف والقلق من سياسة
االهمال والتغييب التي متارسها ادارة السجون
بشأن قضيته ،وافاد الباحث املختص بشؤون
األسرى عبد الناصر فروانة أن أخبار األسير
السعودي انقطعت بالكامل وليس هناك أية
جهة تستطيع أن تفيدنا ب�ش��يء عنه وعن
ظروفه ومكان احتجازه ووضعه الصحي وأين
ي��وج��د اآلن األم ��ر ال ��ذي يثير فينا مشاعر
القلق واخل��وف على حياته خاصة وان��ه كان
يعاني م��ن ع��دة أم ��راض ووض�ع��ه الصحي لم

يكن مستقرا.

اعتقال العطوي

واوض ��ح ف��روان��ة واحمل��ام�ي��ة بثينة دقماق
رئيسة مؤسسة "م��ان��دي�لا " ل��رع��اي��ة ش��ؤون
االس � ��رى وامل �ع �ت �ق �ل�ين أن س �ل �ط��ات االح �ت�لال
اإلسرائيلي كانت اعتقلت العطوي بعدما ضل
طريقه بالقرب من منطقة نويبع واجتيازه
احل��دود املصرية – اإلسرائيلية باخلطأ منذ
ً
تقريبا وبالتحديد بتاريخ
خمس س�ن��وات

 2005-3-5وح�ك�م��ت عليه اح ��دى احمل��اك��م
العسكرية اإلسرائيلية بالسجن الفعلي ملدة
ثالثة شهور بتهمة االقتراب من احل��دود دون
تصريح وبشكل غير قانوني لكنها لم تفرج
عنه بعد انتهاء املدة ،علما بأنه ليس له أية
صلة بأية منظمة او نشاط سياسي وأص��رت
على استمرار احتجازه حتت حجج واهية ،فيما
احتجزته سلطات االحتالل طوال تلك الفترة
في ظروف قاسية ومعاملة الإنسانية في ظل
حرمانه من التواصل مع أهله وذويه في اململكة
عبر أي شكل من أشكال التواصل.
وفي منتصف العام املنصرم  2010قررت
س �ل �ط��ات االح� �ت�ل�ال اط �ل�اق س��راح��ه إال أن�ه��ا
ل��م تسمح ل��ه ب��ال�ع��ودة لوطنه حيث نقلته
ال��ى اح��دى املناطق الزراعية "الكبوتسات"
وأجبرته على العمل فيها حتت رقابة األجهزة
األمنية اإلسرائيلية وبشكل يخالف كافة
املواثيق الدولية ويتعارض أيضا مع قوانني
االحتالل التي نعتبرها ظاملة ومن ثم انقطعت
أخباره بالكامل.

اخر زيارة

احمل��ام �ي��ة دق��م��اق وال��ت��ي ك��ان��ت اخ ��ر من
زار االس �ي��ر ال�س�ع��ودي ال �ع��ام امل�ن�ص��رم ،ذك��رت
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مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية «شمس»
»Human Rights & Democracy Media Center» SHAMS

إعالن للمشاركة في مخيم حقوق اإلنسان الشبابي

الفئة املستهدفة :الشابات والشباب .
االشتراك في املخيم :

 .1ميكن ألي شاب أو شابة الراغبني باملشاركة ،تعبئة طلب االلتحاق في املخيم.

شروط املشاركة في املخيم:

.1
.2

العدد محدود للمشاركة في املخيم.علم ًا أن أعمال املخيم ستبدأ يوم  2011 /3/21حتى .2011/3/25
سيتم إجراء مقابالت مع املتقدمني/ات وفي حال زيادة عدد املتقدمني عما هو مطلوب أو تساوي املتقدمني ،سيتم
عقد امتحان حتريري لهم .
سيتم مراعاة التوزيع اجلغرافي واجلندري.
سيتم توفير املبيت واملواصالت للمشاركني.
ميكن احلصول على استمارة طلب املشاركة من خالل املوقع االلكتروني للمركز http://www.shams-pal.org
أو إرس��ال رسالة على البريد اإللكتروني للمركز  c_shams@hotmail.comأو عبر الفاكس أو من مقر املركز
الكائن في رام الله ،خلف املمثلية األملانية ،مقابل مطعم النبعة مباشرة ،عمارة راحة ط ،2وذلك حتى الساعة الرابعة
من مساء يوم األحد املوافق .2011/3/6
ميكن إرسال االستمارة بعد تعبئتها إلى البريد اإللكتروني أعاله أو عبر الفاكس أو تسليمها باليد في مقر املركز
على العنوان أعاله،وذلك حتى الساعة الرابعة من مساء يوم األحد املوافق .2011/3/6
سوف يتم االتصال مبن تنطبق عليهم/ن الشروط فقط .ويعتذر املركز مسبق ًا عن عدم متكنه من االعتذار بشكل
شخصي لكل من تقدم بطلب للمشاركة في املخيم.
سيتم الحق ًا إعالم املشاركني/ات مبكان انعقاد املخيم.
سيمنح املشارك/ة في نهاية املخيم شهادة من املركز.
في حالة وجود أسئلة الرجاء االتصال على هاتف رقم ، 022985254فاكس، 022985255 ،جوال 0599525094
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

مالحظات

.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

http://www.shams-pal.org

اخلليل – مراسل ے اخلاص-مبناسبة
الذكرى الثانية واألربعني النطالقة اجلبهة
الدميقراطية لتحرير فلسطني ،أقام احتاد
الشباب الدميقراطي الفلسطيني /فرع كتلة
الوحدة الطالبية مهرجانا حاشدا في ساحة
كلية فلسطني التقنية -العروب.
وحضر املهرجان حشد من ادارة الكلية

جلنة االنتخابات تبدأ حتديث
سجل الناخبني متهيدا
إلجراء االنتخابات احمللية
رام الله  -وفا -أعلنت جلنة االنتخابات
املركزية ،امس ،مواعيد ومدد مراحل عملية
االنتخابات احمللية وأولها حتديث السجل
االنتخابي.
وأش��ار بيان صدر عن جلنة االنتخابات
امل ��رك ��زي ��ة ،ع ��ن ال� �ب ��دء ب �ت �ح��دي��ث سجل
الناخبني في التاسع من الشهر اجلاري ملدة
ستة أيام.
وأوض � ��ح ال��ب��ي��ان ،أن ع�م�ل�ي��ة حت��دي��ث
السجل تعتبر أول عملية ميدانية خاصة
باالنتخابات احمللية ،يليها عملية النشر
واالعتراض في  9نيسان القادم.
وبحسب البيان ،فإن يوم االقتراع سيكون
في التاسع من متوز املقبل ،وتعلن النتائج
األول �ي��ة ف��ي ال �ي��وم ال ��ذي ي�ل�ي��ه ،والنتائج
النهائية في غضون  72ساعة.
وقال البيان 'هذه العمليات االنتخابية
لن تلقى النجاح من دون تغطية إعالمية
نحتاج فيها إل��ى مساعدة وس��ائ��ل اإلع�لام
احمللية خللق حالة من االهتمام بالعملية
االنتخابية في وقت مبكر'.

« العليا» بصفتها الدستورية حتدد  14آذار
للحكم النهائي في فسخ زواج بدعوى الردة
رام الله  -وفا -أعلنت احملكمة العليا بصفتها الدستورية ،امس الثالثاء ،أنها ستنظر في
الرابع عشر من آذار اجلاري في القرار بفسخ عقد قران زوجني من قرية عتيل مبحافظة طولكرم،
بدعوى الردة.
واملواطنان سماح عبد اجلليل منر اجلليل ،ومحمد رضا عالونة ،جرى فسخ عقد زواجهما بقرار
محكمة عتيل الشرعية املؤرخ بتاريخ  ٢٠١٠/ ٨ / ١٢بدعوى 'الردة' كونهما ينتميان للطائفة
األحمدية ،ما دفعهما إلى اللجوء إلى محكمة العدل العليا للطعن في قرار فسخ عقد زواجهما
الصادر عن تلك احملكمة والذي يعتبر سابقة في األرض الفلسطينية.
وقال بيان صادر عن احملكمة 'إن جلسة احملكمة العليا بصفتها الدستورية سوف تعقد للنظر
في دستورية قرار نيابة األحوال الشخصية واإلدعاء باحلق الشرعي والقرار الصادر عن احملكمة
االبتدائية الشرعية في عتيل بفسخ عقد الزواج بدعوى الردة'.
واضاف البيان إن هيئة احملكمة عقدت اليوم برئاسة القاضي فريد اجلالد رئيس احملكمة
العليا ،وعضوية قضاة احملكمة العليا ،القاضي محمد سدر ،والقاضي عماد سليم ، ،القاضي عزمي
طنجير ،والقاضي محمد سامح دويك ،والقاضي ابراهيم عمرو ،القاضي مصطفى القاق وقررت
إصدار احلكم في الرابع عشر من آذار املقبل.
وقدم رئيس النيابة العامة خالد عواد مرافعته اخلطية النهائية في الدعوى ،حيث تطرق
إلى جملة من الدفوع الشكلية واملوضوعية ،وأرجأت احملكمة البت النهائي في الدعوى إلى يوم
االثنني املوافق  2011/3/14إلصدار القرار النهائي في الدعوى.
 - )7( 3/1م

.1
.2
.3
.4

أن يكون ناشط ًا أو متطوع ًا في مجاالت حقوق اإلنسان أو احلكم الصالح أو الدميقراطية.
أن ال يزيد عمر املرشح/ة عن  25سنة .
التزام املشارك/ة بفعاليات تطوعية سيتم تنفيذها في املستقبل.
االلتزام ببرنامج املخيم من حيث احلضور واملشاركة والتفاعل.

احتاد الشباب الدميقراطي ينظم مهرجانا في كلية فلسطني التقنية بالعروب

إعالن عن وظيفة

تعلن كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية عن رغبتها في
تعيني محامي متفرغ بشكل ت��ام للعمل ف��ي ال�ع�ي��ادة القانونية التي
أسست بهدف تقدمي املساعدة القانونية لفئات املجتمع املهمشة من
قبل مدرسي وطالب كلية القانون ،وباشراف محامني مزاولني ،وذلك
وفق ًا للشروط التالية:
 .1مزاول ملهنة احملاماة منذ  3سنوات على األقل.
 .2لديه القدرة على العمل بروح الفريق الواحد.
 .3لديه املقدرة على السفر الى اخلارج.
 .4لديه القدرة على كتابة التقارير القانونية.
 .5ل��دي��ه ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ط�لاب وأع �ض��اء ال�ع�ي��ادة
القانونية.
 .6يفضل من يجيد اللغة اإلجنليزية.
 .7يتم ابرام العقد ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
يتم ارسال السيرة الذاتية باللغة االجنليزية على العنوان التالي :
 hr@najah.eduدائرة املوارد البشرية في مبنى إدارة اجلامعة غرفة
رقم ،210
لالستفسار :هاتف  09-2394960داخلي ( )2105أو ()2104

ادارة اجلامعة
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شركة « أرب موبايل كونتنت»

اعـ ــالن وظيفة

انتم رسامو كاريكاتير بارعون وعندكم القدرة
ع�ل��ى التعبير ع��ن االف �ك��ار م��ن خ�ل�ال ك��اري�ك��ات�ي��رات
جذابة وممتعة يحلو للناس متابعتها.
امامكم الفرصة لالنضمام بدوام كامل او جزئي الى
شركة مبدعة ستعمل على اظهار وعرض موهبتكم
على مستوى العالم العربي كله.
كونوا جزء ًا من جناحنا وأرسلوا  -بعض العينات -
من رسوماتكم الى االمييل:
arab.mobile.content@gmail.com
مع ارفاق االمييل باملعلومات التالية:
 االسم الكامل طبيعةالعمل احلالي (او التخصص اذا كنتم علىمقاعد الدراسة)
 رقم هاتف جوال خاصمالحظة :سيتم االتصال باملؤهلني للمقابالت فقط

وال �ع��ام �ل�ين فيها وال�ط�ل�ب��ة وع �ض��وا املكتب
السياسي للجبهة قيس عبد الكرمي "ابو
ل �ي �ل��ى" وه��ش��ام اب ��و غ ��وش وع �ض��و اللجنة
املركزية طه نصار وعدد من قيادات اجلبهة
في محافظة اخلليل وحشد ميثل املنظمات
اجلماهيرية التابعة للجبهة في احملافظة .
وطالب عضو املكتب السياسي للجبهة
الدميقراطية هشام ابو غوش ،في كلمة له
بتبني استراتيجية كفاحية بديلة من خالل
استنهاض املقاومة الشعبية وتوسيع دائرة
املعركة السياسية الدولية إلل��زام اسرائيل
بتنفيذ القرارات الدولية.
واش� ��ار اب ��و غ ��وش ال ��ى ان ه ��ذا يتطلب
إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة من خالل
استئناف احل��وار الوطني الشامل املستند
الى وثيقة الوفاق الوطني ووثيقة آذار 2005
في القاهرة.
كما دعا الى توفير مقومات صمود املجتمع
الفلسطيني من خالل معاجلة جادة ملشكالت
البطالة والفقر والغالء وإق��رار احلد األدنى
ألجور العاملني وايجاد حل ملشكالت الشباب
واالف الطلبة اخلريجني العاطلني عن العمل
وتنفيذ ال�ق��رار بتشكيل ص�ن��دوق الطالب
اجلامعي ،كما دعا الى ضرورة صون احلريات
والغاء ما يسمى باملسح االمني بشأن الوظيفة

العمومية ووقف االعتقاالت السياسية.
وفي نهاية كلمته ،تقدم ابو غوش بالتحية
والتقدير الى كافة العاملني واإلداري�ين في
كلية فلسطني التقنية ف��ي ال �ع��روب على
ج �ه��وده��م ف��ي خ��دم��ة ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت��رب��وي��ة
والتعليمية داعيا السلطة الوطنية رئيسا
وحكومة الى دعم الكلية الستكمال بعض
امل��راف��ق احل �ي��وي��ة ال �ت��ي س�ت�ق��دم اخل��دم��ات
جل �م �ه��ور ال �ط �ل �ب��ة وامل �ج �ت �م��ع احمل� �ل ��ي بعد
استكمالها.
من جانبه تقدم الدكتور باسم قمصية
عميد الكلية بالتحية للجبهة ف��ي ذك��رى
انطالقتها الثانية واألربعني ،مشيدا بدورها
البارز في املقاومة اجلماهيرية وعملها بني
أب�ن��اء شعبها ،م�ش��ددا على أهمية االنتماء
لفلسطني اوال واخيرا قبل االنتماء للفصيل
خدمة للمصالح الوطنية العليا لشعبنا.
وال �ق��ى اح��د عناصر اجلبهة م��ن سجون
االح �ت�لال اإلس��رائ�ي�ل��ي كلمة ب��اس��م احلركة
األس�ي��رة حيا فيها اجل�ه��ود املبذولة لدعم
األس��رى من خ�لال امل��ؤمت��رات العربية التي
عقدت في اجلزائر واملغرب ،كما طالب جميع
فصائل العمل الوطني باإلسراع فورا بإنهاء
االنقسام وتشكيل جبهة موحدة للمقاومة.
وأش��ار ش��ادي السويطي في كلمته باسم

ج �ب �ه��ة ال �ع �م��ل ال �ط�لاب��ي ال���ى ان ان �ط�لاق��ة
ً
منعطفا ه��ا م� ً�ا ف��ي الساحة
اجلبهة شكلت
الفلسطينية والعربية حيث قدمت اجلبهة
العديد من الشهداء على مدار سنوات الصراع
مع اسرائيل .
ودعا إلى إنهاء حالة االنقسام والعمل على
إع��ادة تفعيل وإص�لاح مؤسسات (م.ت.ف)
التي هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب
الفلسطيني وقال ان التغييرات املتسارعة في
الوطن العربي متلي على اجلميع في الساحة
الفلسطينية القيام بخطوات عملية على
األرض وبدون ذلك فان الشعب بكل شرائحه
سيتجاوز الفصائل والقيادات في كل امليادين
التي يتواجد فيها الشعب الفلسطيني .
ووجه احمد اجلنازرة باسم كتلة الوحدة
الطالبية التحية الى إدارة الكلية وعمادة
شؤون الطلبة إلخالصهم وتفانيهم في خدمة
الطلبة وتقدمي التسهيالت لألطر الطالبية
في اجلامعة ،مؤكدا في الوقت نفسه على
ضرورة اعتماد التمثيل النسبي في انتخابات
مجلس الطلبة.
وت �خ �ل��ل امل �ه��رج��ان وص �ل��ات وال�ق�ص��ائ��د
الشعرية توجت مبقاطع من الشعر الشعبي
ل�ل�ف�ن��ان ن��اي��ف ش�لال��دة م��ن خ�ل�ال وص�لات
غنائية هادفة.

يعلن مكتب الوسيط للمحاسبة والضرائب

 - )23( 3/1م

ينظم مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية «شمس»ضمن برنامج حقوق اإلنسان واحلكم الصالح مخيم ًا شبابي ًا
لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان واحلكم الصالح بني الشابات والشباب ،وذلك في إطار سعي املركز إلى متكني وبناء
قدرات الشابات والشباب في هذا املضمار.وإلى تنمية ورفع مستواهم،بقصد كسب مهارة أو خبرة،أو اإلطالع على ناحية
من نواحي املعرفة النظرية أو التطبيقية .

ان��ه ف��ي جلستها االخ �ي��رة التي انعقدت في
 2009-3-18قررت احملكمة املركزية في (تل
ابيب) متديد توقيف االسير السعودي الذي
كان وقتها محتجزا في سجن الرملة ،وذكرت
ان ��ه ح�ض��ر اجل�ل�س��ة مم�ث��ل امل��ؤس �س��ة احمل��ام��ي
سني خ��وري وممثل عن هيئة األمم املتحدة
حيث ق��ررت متديد توقيفه مل��دة أسبوعني
للنطق باحلكم .
وذكرت انه خالل اجللسة قدم ممثل االمم
امل�ت�ح��دة للمحكمة  6م�ق��اب�لات أج��ري��ت مع
العطيوي ملعرفة وضعه وبحث مسالة ايجاد
دولة توافق على استقباله وابلغ ممثل االمم
املتحدة احملكمة بانه بتاريخ 2009/3/30
سيحضر ممثل م��ن دول��ة شمال غ��رب اوروب��ا
لبحث امكانية ترحيل العطيوي من اسرائيل
ومنحه حق اللجوء السياسي اليها ،اما ممثل
دول ��ة (اس��رائ �ي��ل) –النيابة -فطالب ابقاء
العطيوي داخل السجن لعدم جتاوبه مع ممثل
االمم امل�ت�ح��دة .واش ��ارت دق�م��اق ال��ى انقطاع
اخ �ب��اره بعد جلسات ع��دة مم��ا يثير القلق
واخلوف على مصيره.
وح�م�ل��ت دق �م��اق وجل �ن��ة االس �ي��ر وف��روان��ة
في سلطات االحتالل اإلسرائيلية املسؤولية
الكاملة عن حياته ووضعه الصحي .واعتبر
ف��روان��ة أن اح�ت�ج��از ال�ع�ط��وي ب��األس��اس غير
قانوني واستمرار احتجازه بعد انقضاء فترة
محكوميته ال �ث�لاث��ة ش �ه��ور ان�ت�ه��اك��ا فاضحا
ل�ل�ق��وان�ين ال��دول �ي��ة وم �ح��اول��ة ل�لاب �ت��زاز فيما
ان �ق �ط��اع أخ� �ب ��اره تعتبر ج��رمي��ة تستدعي
ال �ت �ح��رك اجل� ��اد م ��ن ق �ب��ل ك��اف��ة امل��ؤس �س��ات
واملنظمات التي تعنى بشؤون األسرى في سجون
االحتالل بهدف معرفة مصيره واالطمئنان
عليه وضمان عودته ساملاً.

االربعاء 2011/3/2
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عن عقد دورة تدريبية عملية متخصصة في (برنامج القدس
للمحاسبة ) على يد محاسبني ومستشاري ضرائب قانونيني
مواضيع الدورة :

مدة الدورة 30 :ساعة

- 1فواتير املبيعات و املشتريات للزبائن
- 2سندات القبض والصرف للزبائن
- 3حركات البنوك من ايداعات وحتصيالت والشيكات الراجعة
- 4عمليات اإلنتاج و ادارة املستودعات
- 5اعداد كافة التقارير املالية املتعلقة بالشركات
- 6اعداد احلسابات الشهرية املتعلقة بضريبة القيمة املضافة

للتسجيل :

يرجى مراجعة مكتبنا اخلليل -شارع السالم -مقابل بنك الرفاه او
االتصال بنا على األرقام  :هاتف 2220170:جوال0599161111 :
Email: info@waset.ps
معا نرتقي بمهنة المحاسبة

