
االحد 2012/4/22أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة 10

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
رقم المعاملة :555 /2012

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة يوسف فتحي فايق الخراز  من بلدة طوباس  
بصفته الوكيل 

بموجب الوكالة الدورية رقم )96/2012/719( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2012/4/10
من   )22( الحوض  رقم)1(من  األرض  قطعة  على  /ج/2012  رقم555   / بيع  معاملة  لتقديم  وذلك 

أراضي طوباس
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام من 

تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: يوسف فتحي فايق الخراز 

اسم الموكل ) المالك (:  غازي رفيق توفيق الزعبي 
اسم المشتري: لطفية محمود علي زيد 

دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
رقم المعاملة :565 /2012

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة حنين محمد راضي دراغمة  من بلدة طوباس  
بصفته الوكيل 

بموجب الوكالة الدورية رقم )60/2009/2795( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2009/10/19
بموجب الوكالة الخاصة رقم ) 57/2009/2385( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2009/9/7

من   )5( الحوض  رقم)2(من  األرض  قطعة  على  565/ج/2012  رقم   / بيع  معاملة  لتقديم  وذلك 
أراضي طوباس

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام من 
تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

 , دراغمة  احمد  جميل  مهند   , دراغمة  راضي  محمد  حنين  المذكورة:  بالوكاالت  الوكيل  اسم 
إحسان شهيل سعد دراغمة 

اسم الموكل ) المالك (:  ريما محمد احمد الضبابات 
اسم المشتري: مجدي عالن صايل دراغمة 

دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
رقم المعاملة: 2012/2962

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة ناصر مصطفى نجيب عالونة من بلدة قباطية 
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )64/2010/369( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 
بتاريخ  جنين  عدل  عن  الصادرة   )400/2010/1725( رقم  الدورية  الوكالة  بموجب   2010/2/24
الحوض  من   72 االرض  قطعة  على  )2962/ج/2012(  رقم  بيع  معاملة  لتقديم  وذلك   2010/2/15

42 اراضي قباطية .
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة ايام من 

تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة             اسم الموكل )المالك(
ناصر مصطفى نجيب عالونة                 فوزي+فريال+جيهان

ابناء محمد فؤاد الحاج اسعيد    
دائرة تسجيل أراضي جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة المالية

مديرية ضريبة األمالك
الرقم:2012/46
التاريخ: 2012/4/19

اعالن صادر عن ضريبة أمالك الخليل
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم الى مكتب ضريبة أمالك الخليل

السيد: خالد احمد محمد عيايده.
من سكان: الشيوخ

وذلك بصفته مشتريا بموجب الوكالة الدورية التي تحمل رقم: 2011/6/1055 بتاريخ 2011/5/9 
الصادرة عن دولة فلسطين باالردن وذلك في: الحوض رقم )8( القطعة رقم )88( في الشيوخ/

خلة صمويل.
وذلك من اجل البيع:

المشتري: خالد احمد محمد عيايده.
فمن له اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى دائرة أمالك الخليل خالل مدة أقصاها )15 يومًا( 

من تاريخ نشر هذا االعالن.
اسم الموكل: محمد محمود احمد اسماعيل
اسم الوكيل: عزات صالح عبد الجواد مشانة

اسم المالك: محمود أحمد عبد الله اسماعيل.
المساحة المباعة: حسب الوكالة

مدير دائرة ضريبة أمالك الخليل

اعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية
لبطريركية الروم االرثوذكس بالقدس الشريف
في القضية الحقوقية عدد السجل 2012/90

ليكن معلوما لدى الجميع ان المستدعي نبيل حنا سالم زغروت من رام الله، قد تقدم بطلب لدى 
هذه المحكمة بتاريخ 2012/4/20 الجل استصدار اعالن حصر ارث المرحوم ماري حنا سالم زغروت 

من رام الله.
وقد تحدد يوم االثنين الموافق 2012/5/7 الساعة 10:00 صباحًا موعدا للنظر في هذا الطلب. فعلى 
كل من يرغب في االعتراض على هذا الطلب عليه ان يقدم اعتراضه الى هذه المحكمة لغاية 
اجراءاتها  في  المحكمة  هذه  ذلك ستسير  وبخالف  اعاله.  المبين  الطلب  هذا  في  النظر  تاريخ 

القانونية حسب االصول.
القدس في 2012/4/20

فيليب دحابرة
سكرتير المحكمة

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2012/124
التاريخ: 2012/4/15

تبليغ موعد جلسة
في القضية الحقوقية 2012/124

الى المدعى عليه سليمان محمد سليمان زيدات وهو من بني نعيم/الخليل سابقا ومجهول محل 
اإلقامة حاليًا يقتضى حضورك الى محكمة صلح الخليل الموقرة يوم االربعاء 2012/4/25 الساعة 
التاسعة صباحا  في القضية الحقوقية المذكورة اعاله والتي اقامها ضدك المدعي قاسم ابراهيم 
قاسم طرايرة من بني نعيم والتي موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره الفان وخمسة وستون شيكاًل.

 2001 لسنة   )2( رقم  والتجارية  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  من   20 المادة  بأحكام  وعمال 
يتوجب عليك الحضور الى محكمة صلح الخليل في الموعد المحدد او إرسال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذا االعالن 
بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 

من قلم محكمة صلح الخليل وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريا.
بأمر المحكمة
رئيس قلم حقوق محكمة صلح الخليل
مهند الزغير

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي

رام الله

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله
رقم الملف: 1399/ج/2012
التاريخ: 2012/4/19

نبوت وذلك  السيد محمد يوسف موسى  الله  رام  االراضي  الى دائرة  انه تقدم  للعموم  يعلن 
على  والمعطوفة  الله  رام  عدل   2011/21099 رقم  الخاصة  الوكالة  بموجب  خاصًا  وكيال  بصفته 

الوكالة الدورية رقم 2011/7565
الصادرة من كاتب عدل رام الله 

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 32 حوض رقم 2 من اراضي برقا فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

محمد يوسف موسى نبوت 1(ثائر ونضال وعبد الناصر وخالد وأحمد 
وآسيا وسها وجهاد أبناء

 علي فرحان النابوت
2( زريفة رشيد عبد الجبار جبر

دائرة االراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

مديرية رام الله والبيرة

اعالن
صادر عن اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء 

في محافظة رام الله والبيرة
اعالن عن وضع مشروع تنظيم تفصيلي القتراح طريق والمار بالقطع )94+96( حوض )6( مطر 
والقطع )8، 9، 20( حوض )7( الفوار من أراضي أبو قش رقم المشروع 1507/53/2011 في محافظة 
التنفيذ وذلك بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر االعالن في  الله والبيرة موضع  رام 
صحيفتين محليتين والجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( وذلك وفقًا للمادة 4/24 6، 5 من 

قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )79( لسنة 1966.
صفوان الحلبي
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
في محافظة رام الله والبيرة

خالل ورشة في جامعة القدس نظمها مركز "شمس"

الدعوة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات 
لتحقيق سيادة القانون وتعزيز حقوق األفراد

رام الل����ه - "األي����ام": دعا مش����اركون في ورش����ة عمل 
حول "الفصل بين الس����لطات"، أمس، إلى ضرورة إيجاد 
معايير واضحة واس����تقالل كامل بين السلطات الثالث؛ 
التش����ريعية والتنفيذي����ة والقضائي����ة، لتحقيق مبدأ 
س����يادة القانون، وإلى تعزيز حقوق األفراد، وأن يصبح 
مبدأ سيادة القانون ثقافة وليس التزامًا فقط خوفًا من 
العقاب، وإيجاد رقابة دس����تورية على السلطات الثالث 

لتعزيز سيادة القانون وعدم انتهاك حقوق اإلنسان.
اإلنس����ان  حق����وق  إع����الم  مرك����ز  الورش����ة  ونظ����م 
والديمقراطية "ش����مس" بالتعاون مع كلية الحقوق في 
جامعة القدس، لتعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في 
أوساط الشباب والشابات، ضمن برنامج تعزيز مفاهيم 
حقوق اإلنسان وس����يادة القانون لدى طلبة الجامعات، 
بدع����م وتمويل من برنام����ج األمم المتح����دة اإلنمائي، 
حيث افتتحت الورشة ميادة زيداني من مركز "شمس" 

معرفة بالمشروع وأهدافه.
وقال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة القدس 
الدكت����ور عبد المل����ك الريماوي، إن النظم السياس����ية 
تختلف في تكوينها وبنيتها وتوزيع السلطات وقيمها 
فيه����ا، فمن بينها م����ن يجعل اختصاصات التش����ريع 
موزع����ة بين رئيس الدولة س����واء أكان ملكًا أم رئيس����ًا 
وبين مجلس نياب����ي، كله منتخب أو بعضه معين ويتم 
انتخاب السلطة التش����ريعية أو تعينها كما يجري في 
بعض البلدان، لكن في النظم السياسية الديمقراطية 
الحقيقية تنتخب السلطة التشريعية من قبل من يحق 
له االنتخاب من أفراد الش����عب، ويكون مباشرة، إما من 
خالل قوائم قريبة أو أف����راد ضمن دوائر أو ضمن دائرة 
الصوت الواح����د كبريطانيا مثاًل، وق����د يكون االنتخاب 
بدورة واح����دة أو دورتين ويوجد مدة محددة للس����لطة 
التش����ريعية، وقد تسمى الس����لطة التشريعية بأسماء 
فيطلق عليه����ا البرلمان أو المجل����س النيابي أو مجلس 
الش����عب أو الجمعية الوطنية أو المجلس التشريعي أو 
مجلس األمة أو مجلس الشعب أو الكونغرس وغير ذلك 

من التسميات.
وبين الريم����اوي أن النظم السياس����ية الديمقراطية 
المعاص����رة تق����وم على مب����دأ الفصل بين الس����لطات، 
ال����ذي يعتبر المدخل الرئيس����ي لتحديد ن����وع النظام 
السياسي، وأن أس����اس هذا المبدأ هو توزيع السلطات 
وعدم تركيزها في يد واحدة، بل توزيعها على ش����كل 
هيئات أو مؤسس����ات وفق االختصاصات المنوطة بها، 
بالتش����ريع والرقابة  فتتخصص الس����لطة التشريعية 
والس����لطة التنفيذي����ة ف����ي مهم����ة تنفي����ذ القانون 
والسياسات المقرة، وتقوم السلطة القضائية بتطبيق 
القانون وتقديم المش����ورة القضائية، وتجري العالقة 
بين هذه الس����لطات في أطر يحددها النظام السياسي 

كما يقره دستور هذه النظم. 
وقال، بناء على ذلك يمكن أن تصنف نماذج من النظم 
السياسية على أساس وجود فصل نسبي بين السلطات 
من زاوية العالق����ة الموجودة بينها، فإذا كانت العالقة 
قائمة على أساس المس����اواة والتعاون فيسمى النظام 
البرلمان����ي، أم����ا إذا كان الفصل بين الس����لطات قائمًا 
م����ع رجحان كفة الس����لطة التنفيذية فيس����مى النظام 
الرئاس����ي، وإذا كان النظام يقوم على أس����اس تقاسم 
السلطات بين رأس الدولة ورئيس الوزراء عندها يسمى 

بالنظام شبه الرئاسي أو نصف الرئاسي.
وأش���ار إلى أن الس���لطة التنفيذية تتك���ون في هذا 
النظ���ام من طرفين هم���ا رأس الدولة ومجل���س الوزراء، 

ويالح���ظ ف���ي النظ���ام البرلماني عدم مس���ؤولية رأس 
الدول���ة أكان ملكًا أم رئيس���ًا أمام البرلم���ان، أما مجلس 
ال���وزراء أو الحكومة فتكون مس���ؤولة أم���ام البرلمان أو 
الس���لطة التش���ريعية، ومس���ؤولية الوزراء إما أن تكون 
مس���ؤولية فردية أو جماعية بالنسبة ألعمالهم، ويؤخذ 
بهذا النظام في الدول ذات أشكال الحكم الجمهوري أو 
الملك���ي ألن رأس الدولة في النظام البرلماني ال يمارس 
اختصاصات س���لطوية بنفس���ه، وتتم ممارسة السلطة 
عن طريق هيئة الوزارة، ومع أن السلطة التشريعية لها 
وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح 
القوانين واالشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك 
فيما يتعلق بوضع السياس���ات العامة من حق الس���لطة 
التنفيذية لكنها أي الس���لطة التشريعية تمتلك الحق 
في نقاش السياس���ات وإبداء الرأي فيه���ا، كما تمتلك 
الس���لطة التش���ريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة 

التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.
وأضاف، لذلك فمعظم العالقة بين السلطتين مبنية 
على التوازن والتعاون، أما ما يتعلق برئيس الدولة في 
النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره ولكن 
ال����رأي المرجح أن معظم دوره غير فع����ال ومركزه مركز 
ش����رفي ومن ثم ليس له أن يتدخل في ش����ؤون اإلدارة 
الفعلي����ة للحكم وكل ما يملكه ف����ي هذا الخصوص هو 
مجرد توجيه النصح واإلرشاد إلى سلطات الدولة وحفظ 
التوازن، لذلك قي����ل أن رئيس الدولة في هذا النظام ال 
يملك من السلطة إال جانبها االسمي أما الجانب الفعلي 

فيها فيكون للوزراء.
وأوضح الريماوي أن الفصل بين الس����لطات يؤدي إلى 
توزي����ع الصالحي����ات واألدوار بينها، وذل����ك يؤدي إلى 
تسهيل عملية إدارة أمور المجتمع والدولة في مختلف 
جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح لكل 
األفراد والمؤسسات المشاركة، والمساهمة في عملية 
اتخاذ القرار في كل المجاالت، وفي ظل سيادة القانون 
الذي يخضع له جميع المواطنين على اختالفهم، وهم 

جميعًا متساوون أمامه. 
وق����ال، إن الفص����ل بين الس����لطات يؤدي إل����ى حالة 
التوازن الضرورية الس����تقرار الدولة، وفي نفس الوقت 
فإن ذلك ال يعني فصاًل تامًا بين السلطات الثالث، وإنما 
يعني أن هناك تداخاًل وتش����ابكًا وتكاماًل في الوظائف 
والصالحي����ات بما يخدم المجتم����ع والمواطنين ويؤمن 

لهم مصالحهم وحقوقهم
أهمية فصل السلطات

وأكد أن الفصل بين الس����لطات يحقق التخصص في 
العمل، حيث تعمل كل س����لطة ف����ي مجال اختصاصها 
بما يفتح المجال واس����عًا أم����ام اتقان ال����دور، والعمل 
ال����ذي تقوم به على أحس����ن وج����ه لخدم����ة المجتمع، 
إضاف����ة إلى صيان����ة حق����وق المواطني����ن وحرياتهم 
العامة ومنع التعدي عليها ومنع التفرد واالس����تبداد، 
وإل����ى احترام القانون والنظام والحفاظ على س����يادته، 
وتطبيق القانون بش����كل متوازن بحي����ث يكون الجميع 
متس����اوين أمامه، ويخلق حالة من التوازن بين مختلف 
الفئات ف����ي المجتمع، وإيجاد حالة من التكامل في ظل 
تقسيم العمل والتخصص فيه، ويوفر حالة من الرقابة 
على عمل الس����لطات واألجهزة المختلف����ة في الدولة، 
وهذا يؤدي باس����تمرار إلى تطوير وتحس����ين أداء هذه 
الس����لطات لخدمة المجتمع، لذلك فإن مبدأ الفصل بين 
السلطات من أهم دعائم المجتمع الديمقراطي الخاضع 

لسيادة القانون.

خالل اجتماع تقييمي ألطراف المجلس في محافظة بيت لحم

ــــاع ـــــالح وتـــصـــويـــب أوض الـــقـــواســـمـــي يـــدعـــو إلص
الصلبة لــلــنــفــايــات  ــمــشــتــرك  ال الــخــدمــات  مــجــلــس 

كتب حسن عبد الجواد:

دعا وزي���ر الحكم المحلي الدكتور خالد 
القواس���مي، إلى إصالح وتصويب أوضاع 
للنفايات  المش���ترك  الخدم���ات  مجلس 
الصلب���ة في محافظة بيت لحم، وذلك من 
خالل دراس���ة علمية وموضوعية لتجربة 
المجلس الس���ابقة، وبما يرتقي بمستوى 
ولعموم  للمواطنين،  الصحي���ة  الخدمات 

الهيئات المحلية في المحافظة.
ج���اء ذل���ك خ���الل اجتم���اع تقييمي 
ألعم���ال ودور مجلس النفاي���ات الصلبة 
ف���ي المحافظ���ة عقد ف���ي بلدي���ة بيت 
لحم، أول من أمس، حض���ره محافظ بيت 
لح���م عب���د الفت���اح حماي���ل، والدكتور 
فكتور بطارس���ة رئيس بلدية بيت لحم، 
والمهن���دس راجي زي���دان رئيس بلدية 
بيت جاال، وهاني الحاي���ك رئيس بلدية 
بيت س���احور، والمهندس جودة مرقص 
المدي���ر التنفي���ذي لمجل���س الخدمات 
المش���ترك، وس���ليمان أبو مف���رح نائب 
مدير عام المجالس المش���تركة في وزارة 
الحكم المحل���ي، وولي���د الحاليقة مدير 
عام المجالس المش���تركة، وفؤاد س���الم 
مدي���ر ع���ام محافظة بيت لح���م، ومحمد 
ملش رئيس بلدي���ة الدوحة، ورمزي رباح 
رئي���س بلدية الخضر، وس���ليمان العصا 
رئيس بلدية العبيدي���ة، وحاتم الصباح 
رئي���س بلدي���ة التقوع، وخض���ر حمدان 
مدير مجل���س الخدمات المش���تركة في 

الريف الغربي. 
وكان���ت التجرب���ة الس���ابقة لمجل���س 
الصلبة  للنفاي���ات  المش���ترك  الخدمات 
صاحبتها أزمة مالية خانقة، واشكاليات 
اداري���ة تس���ببت ف���ي تأخي���ر روات���ب 
الموظفين والعمال لعدة ش���هور، وذلك 
بس���بب عدم الت���زام عدد م���ن الهيئات 
المحلي���ة بدف���ع مس���تحقاتها المالية، 
وارتفاع تكاليف جمع النفايات وترحيلها 
عبر مركبات المجلس إلى مكبات نفايات 

بعيدة في يطا والعيزرية.
ال���وزارة مهتمة  إن  القواس���مة:  وقال 
المجلس  آليات  بتصويب وتطوير عم���ل 
م���ن خ���الل خط���ة إص���الح مبني���ة على 
تش���خيص موضوعي للتجربة الس���ابقة، 
وتحس���ين مس���توى الخدمات المقدمة، 
المحلي���ة  الهيئ���ات  جمي���ع  وتع���اون 
المشاركة في المجلس، وإعادة النظر في 

هيكله الوظيف���ي، بالتعاون مع المجلس 
المشترك، واإلدارة التنفيذية للمجلس.

وأك���د أن تجربة المجالس المش���تركة 
للنفاي���ات الصلب���ة ف���ي المحافظ���ات، 
"أثبت���ت نجاعتها في تلبي���ة احتياجات 
المواطنين، وفي رفع مستوى المصداقية 

لدى الممولين".
واعتبر: أن خيار ح���ل مجلس الخدمات 
المش���ترك للنفاي���ات الصلبة، يش���كل 
خس���ارة كبيرة للهيئ���ات المحلية، وان 
نجاحه ه���و نجاح للحكوم���ة، والبلديات، 

والمحافظة.
واكد القواس���مي على "ض���رورة توفير 
المجلس للخدمة بكفاءة عالية، وتقليص 
النفقات"، مش���يرا إلى أن "وصول العجز 
إل���ى 1.5 مليون ش���يكل يعتبر مؤش���را 
استحقاقاته"،  مواجهة  يتطلب  س���لبيا، 
داعي���ا إل���ى "إع���ادة انضم���ام الهيئات 
المحلي���ة التي انس���حبت إل���ى المجلس 
المش���ترك، وبضرورة دفع المس���تحقات 
المالي���ة"، مؤك���دا "ان���ه في ح���ال عدم 
دفع هذه الهيئ���ات اللتزاماتها المالية 
فس���يتم حس���م هذه المس���تحقات من 

رسوم السير على الطرق".
وق���د من���ح القواس���مي م���دة ثالث���ة 
ش���هور إلصالح أوضاع المجلس اإلدارية 
والوظيفي���ة، والخ���روج م���ن األزمة التي 

صاحبت تجربته خالل الفترة السابقة.
من جهته، قال أبو مفرح أن "إش���كالية 
المجلس تعود ألس���باب إداري���ة، وعدم 
تع���اون الهيئ���ات المحلية م���ع اإلدارة 
التنفيذية، وكذلك ع���دم انضمام كافة 
الهيئ���ات المحلي���ة لعضوي���ة مجل���س 
النفايات الصلبة"، الفتًا الى "أن تخفيض 
وتقليص  والعاملي���ن،  الموظفي���ن  عدد 
نفقات الصيانة، واإلسراع في بدء محطة 
الترحي���ل في عملها، وتع���اون الهيئات 
المحلية، وااللتزام بدفع مستحقاتها، كل 
ذلك سيس���اهم في وضع حلول ناجعة، 
والخروج من أزمة العجز الذي يعاني منه 

المجلس". 
وأوض���ح أن المجلس "مطالب بتخفيض 
عدد الموظفين والعاملين، وإعادة دراسة 
مسارات جمع النفايات، وتوزيع الخدمة، 
ورف���ع نس���بة الجباي���ة، في إط���ار خطة 
اإلص���الح التي س���ترفع للحك���م المحلي 

ومجلس الخدمات خالل عشرة أيام".
واشار إلى أن "66% من النفقات مرتبط 

مشاركون في االجتماع.

بع���دد الموظفين، والمحروق���ات، والتي 
م���ن الممكن تخفيضه���ا بدرجة كبيرة"، 
وموضحًا أن "تنفيذ الخطة اإلستراتيجية 
سيش���مل تعويض الموظفي���ن والعمل 

والسائقين".
واس���تعرض المهندس مرقص الوضع 
المش���ترك  للمجل���س  والمال���ي  اإلداري 
للنفايات الصلبة، الفتا إلى "أن الش���هور 
الثالث���ة الماضية تكاد تخل���و من العجز 
المال���ي، وان اإلدارة التنفيذية للمجلس 
اتخذت إجراءات تتعلق بتقليص عدد من 
الس���ائقين، وهي بصدد اتخاذ إجراءات 
أخرى، لتالفي العجز الذي تس���ببه بعض 

أوجه النفقات".

الهيئات  المهن���دس مرق���ص  ودع���ا 
"إلى االلتزام بدفع المستحقات  المحلية 
المالية المتراكمة عليها"، مش���يرًا "إلى 
أن بدء العمل بمش���روع محطة الترحيل، 
وتخفي���ض عدد العاملين، سيس���اهمان 

إلى حد كبير في حل مشكلة المجلس". 
ودعا المحافظ حمايل إلى "اإلسراع في 
وضع الحلول الجذرية لمش���كلة المجلس 
المشرك للنفايات الصلبة، وعدم االنتظار 
طوي���ال، واإلغراق في النقاش���ات والجدل 
غي���ر المجدي".ولف���ت "إل���ى أن المواطن 
في المحافظة تضرر كثيرا بس���بب هذه 
المركب���ة، ولذل���ك ال يمكن  اإلش���كالية 

القبول باستمرار الضرر لفترة أطول".

وأكد الدكتور بطارسة على أهمية عقد 
هذا االجتماع بحضور الوزير القواس���مة 
والمحافظ حمايل وجميع أطراف المجلس 
المش���ترك، وض���رورة أن يلت���زم أعضاء 
الصلبة  للنفاي���ات  المش���ترك  المجلس 
بدفع المس���تحقات المالية، الفتا إلى أن 
الشروع في تنفيذ أعمال محطة الترحيل 
من شأنه أن يضع حدا لمشاكل المجلس. 
واعتب���ر كل من رؤس���اء بلدي���ات بيت 
س���احور والدوحة والخضر أن المش���كلة 
تكم���ن ف���ي الوض���ع اإلداري لمجل���س 
النفاي���ات الصلب���ة، داعي���ن إل���ى إجراء 
إصالح���ات ف���ي الهي���كل الوظيفي في 

المجلس.

سلفيت: االحتالل يجرف 20 دونمًا
زراعية ويقتلع 500 شجرة زيتون

س���لفيت - "وف�ا": جرفت قوات االحتالل، أمس، مس���احة واسعة من األراضي 
الزراعية، واقتلعت أكثر من 500 شجرة زيتون في مدينة سلفيت.

وقال���ت مصادر في بلدية س���لفيت: إن قوات االحت���الل جرفت نحو 20 دونمًا 
م���ن األراضي الزراعي���ة في منطقة الظهر ش���مال مدينة س���لفيت، واقتلعت 
500 ش���جرة زيتون في الموقع نفس���ه تعود ملكيته���ا للمزارعين: أحمد ذيب 
علقم، وسمير المصري، كما دمرت مئات األمتار من السالسل الحجرية والزوايا 

واس���تنكر رئيس بلدية س���لفيت الحديدية وصادرتها من الموقع.

تحس���ين اس���ليمة تجريف األراضي 

واقتالع أش���جار الزيت���ون، وقال: إن 

"م���ا ج���رى يع���د حلقة من سلس���لة 

االحتاللية  والمضايقات  االنتهاكات 

المستمرة التي تتعرض لها المدينة 

وأراضيها".

ودعا المجتمع الدولي ومؤسس���ات 

حقوق اإلنس���ان المحلي���ة والعربية 

والدولية إلى التدخل لوضع حد لمثل 

ه���ذه االنتهاكات بح���ق المواطنين 

إص���رار  مؤك���دًا  وممتلكاته���م، 

المواطني���ن على الصم���ود والتحدي 

للحفاظ على أراضيهم.

نظمتها جمعية "الجليل" لطلبة المدارس الثانوية 

جنين: 3 ورش تناقش قانون حقوق
المعاقين وآليات المناصرة المجتمعية

جني���ن - "األي���ام": س���لط مش���اركون 
في ث���الث ورش عمل نظمته���ا جمعية 
المجتمعي  والتأهيل  للرعاي���ة  "الجليل" 
الخيري���ة، ف���ي الم���دارس الثانوية في 
قريتي مركة وكف���ر دان، وبلدة اليامون، 
بمحافظة جنين، أمس، الضوء على قانون 
المناصرة  وآلي���ات  المعاقي���ن،  حق���وق 

المجتمعية.
وق���ال القائم���ون عل���ى ال���ورش، إنها 
بالتع���اون مع قس���م اإلرش���اد  نظم���ت 
والتربي���ة الخاصة في مديري���ة التربية 
والتعليم في جنين، وذلك ضمن مشروع 
"تجنيد المجتمع المحلي للمش���اركة في 
التأثير بالسياسات العامة لصالح حقوق 
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة ف���ي محافظة 
جني���ن"، والذي ينف���ذه برنام���ج تعزيز 
المجتم���ع المدني، المنف���ذ من خدمات 
اإلغاثة الكاثوليكية، والممول من الوكالة 

األميركية للتنمية الدولية.
واس���تعرض المتحدث���ون ف���ي الورش 
الثالث، أهداف المشروع، ودوره وأهميته 
ف���ي تفعيل الحياة العام���ة لصالح حقوق 
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة من الجنس���ين، 
بما ينس���جم مع النظ���م المعمول بها في 
األراض���ي الفلس���طينية، مس���اواة بباقي 
المواطنين من حيث الحقوق والمسؤوليات 
والواجب���ات، وتعري���ف المش���اركين من 
الثانوي���ة، بأهمية قانون  طلبة المدارس 
حق���وق المعاقي���ن، وم���دى التأثير على 
حياة األش���خاص ذوي اإلعاق���ة، من خالل 
تطبي���ق بنود القانون لكون���ه يعمل على 
والخدمات  واالحتياجات  العالقات  تنظيم 
والحقوق والمسؤوليات، ما يعني التعزيز 

االجتماعي واالقتصادي لهم.
ودعا المش���اركون إلى فتح باب الحوار 
بي���ن مختلف فئات  والتأثي���ر اإليجابي 

المجتمع عامة، وطلبة المدارس الثانوية 
خاصة، باعتبار أن الطلبة يشكلون القطاع 
األكث���ر قدرة عل���ى التغي���ر االجتماعي 
اإليجاب���ي المنش���ود، ويزي���د من فرص 

العدالة االجتماعية.
وأجمع���وا على ض���رورة تجنيد أعضاء 
وطلب���ة  واإلدارة  التدري���س  هيئ���ات 
المناص���رة  مب���دأ  لتعزي���ز  الم���دارس، 
المجتمعي���ة لدعم قضاي���ا المبنية على 
حقوق المعاقين في إطار القضايا العامة.

واس���تعرض المدرب عبد السالم جرار، 
الف���رص المتاح���ة أمام طلب���ة المدارس 
لمناص���رة قضاي���ا اإلعاق���ة، س���واء من 
خ���الل أنش���طة الدراس���ة، أو التطوع في 
النشاطات المجتمعية المختلفة الداعمة 
لتطبيق قانون حقوق المعاقين، والعمل 
عل���ى رص���د االنتهاكات الت���ي يتعرض 
لها األش���خاص ذوو اإلعاقة، وخاصة في 
الم���دارس، واآلليات الت���ي تضمن وجود 
خطط فاعلة ذات أث���ر إيجابي في الحوار 

والمناصرة اإليجابية.
وقال ج���رار إن هذه ال���ورش خصصت 
الستعراض اآلثار الس���لبية الناجمة عن 
ع���دم تطبيق قان���ون حق���وق المعاقين 
على األش���خاص ذوي اإلعاق���ة، من حيث 
حرمانهم من جميع حقوقهم اإلنسانية، 
األمر ال���ذي يحتم اتخ���اذ مواقف حادة 

تعالج ش���عور هؤالء األش���خاص القاتل 
بالعزل���ة والقهر، والتعامل مع قضاياهم 
عل���ى أنها قضاي���ا ثانوية، م���ا يزيد من 

التهميش االجتماعي بحقهم.
وتم خ���الل الورش الثالث اس���تعراض 
النتائج اإليجابية التي حققها مش���روع 
"تجنيد المجتمع المحلي للمش���اركة في 
التأثير بالسياسات العامة لصالح حقوق 
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة ف���ي محافظة 
جني���ن"، في التأثي���ر على السياس���ات 
ل���دى المؤسس���ات الرس���مية،  العام���ة 
اإلعاق���ة،  ذوي  األش���خاص  ومنظم���ات 
المهنية  المدن���ي  المجتمع  ومنظم���ات 
والنقابية، سواء كان التأثير على صعيد 
الخدمات المقدمة له���م، أو وجود حراك 
مجتمع���ي لمناقش���ة مختل���ف القضايا 
التي تتعلق بهم، وم���ن أبرزها المواءمة 
في المباني العامة والطرق، وفي مجاالت 
الصحة والتعليم والخدمات االجتماعية، 
ومشاركة كافة األطراف ذات العالقة في 

عمليات التأثير االجتماعي.
وناقش المشاركون الكثير من القضايا 
تعترض  التي  االجتماعية  والمش���كالت 
حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي تجد 
حلوال لها في بنود قانون حقوق المعاقين 
رق���م )4( لعام 1999، ويض���ع حدا نهائيا 

للعقبات التي تعترض مسيرتهم.


