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دعوة لتقديم عرض أسعار/أعمال
بلدية حبلة 

منحة رقم :- )778 65 2011(
اسم المشروع : برنامج تطوير البلديات المرحلة األولى- الدورة الثانية

الفلسطينية- صندوق تطوير  الوطنية  السلطة  لصالح  الفلسطينية  التحرير  1( حصلت منظمة 
 ( الممولين  و  الشركاء  من  مجموعة  من  يورو  مليون   30 بقيمة  منحة   على   - البلديات  وإقراض 
البنك الدولي، البنك األلماني للتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، الحكومة الدنماركية، الحكومة 
السلطة  الى  باالضافة  للتنمية(  البلجيكية  الوكالة  الفني،  للدعم  األلمانية  الوكالة  السويدية، 
الوطنية الفلسطينية  في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة األولى- الدورة الثانية ، حصلت 
لتنفيذ  للمنحة(  )المتلقية  البلديات  وإقراض  فرعية من صندوق تطوير  بلدية حبلة على منحة 
أموال هذه  من  جزء  استعمال  وتنوي  حبلة   بلدة  في  الصحي  الصرف  استكمال شبكة  مشروع 
الذي من أجله تم   01-MDPICII-0624049 العقد  رقم الفرعية في عمل دفعات تحت  المنحة 

إصدار هذه الدعوة.
MDPICII-0624049-01   2( تدعو بلدية حبلة المقاولين للتقدم الستدراج عروض أسعار

3(  استدراجات عروض األسعار ستكون تسوق محلي و حسب اآلليات المعتمدة لدى صندوق 
تطوير و إقراض البلديات , الشراء حسب اجراءات التسوق المحلي و مفتوحة للمقاولين المؤهلين 
المؤهلين  المقاولين  قائمة  البلديات،  إقراض  و  تطوير  صندوق  لدى  المعتمدين  و  المحليين 

 www.mdlf.org.ps متوفرة على الموقع اإللكتروني لصندوق تطوير و إقراض البلديات
سونيا  م   ، حبلة  بلدية  من  الالزمة  المعلومات  على  الحصول  يمكنهم  المعنيون  المقاولون   )4
 ,09/2940491 هاتف:-    ,hablamunc@hotmail.com االلكتروني  العنوان  على  قطناني  
فاكس :- 09/2940491 ويمكنهم االطالع على و ثائق  العطاء و الحصول عليها حسب العنوان 
أدناه و ذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة الواحدة ظهرا  من تاريخ2012/6/6 

الى 2012/6/18  
5( عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2012/6/19 الساعة الثانية 
عشر ظهرا،  عروض األسعارااللكترونية غير مقبولة, عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم 
سيتم رفضها، سيتم فتح عروض األسعار بحضور المقاولين أو ممثليهم و الذين يرغبون بذلك 
على العنوان : بلدية حبلة / الطابق االول / قسم الهندسة الساعة الثانية عشر ظهرا   بتاريخ 

2012/6/19
اسعارهم  شاملة ضريبة  المقاولين تقديم  وعلى  المضافة  القيمة  المشروع  شامل ضريبة   )6

القيمة المضافة و إحضار خصم مصدر ساري المفعول
7(   زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوين للمشاركة في الجولة الميدانية 
ان  حيث  العاشرة  الساعة    تمام  في  الموافق2012/6/10   االحد   يوم  التمهيدي  واالجتماع 

االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية   حبلة  وذلك  بعد انتهاء الجولة الميدانية. 
العنوان المشار إليه أعاله هو :- بلدية حبلة / الطابق االول  

رئيس بلدية حبلة 
محمد سليم عودة

 بتمويل من :                          

دعوة لتقديم عرض أسعار/أعمال
بلدية كفر راعي  

اسم المشروع : برنامج تطوير البلديات المرحلة األولى- الدورة الثانية
الفلسطينية- صندوق تطوير  الوطنية  السلطة  لصالح  الفلسطينية  التحرير  1( حصلت منظمة 
 ( الممولين  و  الشركاء  من  مجموعة  من  يورو  مليون   30 بقيمة  منحة   على   - البلديات  وإقراض 
البنك الدولي، البنك األلماني للتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، الحكومة الدنماركية، الحكومة 
السلطة  إلى  باإلضافة  للتنمية(  البلجيكية  الوكالة  الفني،  للدعم  األلمانية  الوكالة  السويدية، 
الوطنية الفلسطينية  في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة األولى- الدورة الثانية ، حصلت 
بلدية كفر راعي على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض البلديات )المتلقية للمنحة( لتنفيذ 
مشروع بناء وتشطيب قاعة متعددة األغراض وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية 
في عمل دفعات تحت العقد رقم MDPICII-0223019-01 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2( تدعو بلدية كفر راعي المقاولين للتقدم الستدراج عروض أسعار بناء وتشطيب قاعة متعددة 
األغراض.

3(  استدراجات عروض األسعار ستكون تسوق محلي و حسب اآلليات المعتمدة لدى صندوق 
تطوير و إقراض البلديات , الشراء حسب إجراءات التسوق المحلي و مفتوحة للمقاولين المؤهلين 
المؤهلين  المقاولين  قائمة  البلديات،  إقراض  و  تطوير  صندوق  لدى  المعتمدين  و  المحليين 

 www.mdlf.org.ps متوفرة على الموقع اإللكتروني لصندوق تطوير و إقراض البلديات
، قسم  راعي  بلدية كفر  الالزمة من  المعلومات  الحصول على  المعنيون يمكنهم  المقاولون   )4
الهندسة  على العنوان االلكتروني kufrraimun@yahoo.com, هاتف: - 042466030  فاكس: 
042466030 ويمكنهم االطالع على و وثائق  العطاء و الحصول عليها حسب العنوان أدناه و ذلك 
ابتداء من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 مساءا من تاريخ 2012/6/7 إلى 2012/6/18.  

5( عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ  2012/6/20 الساعة 12:00 
ظهرا،  عروض األسعار االلكترونية غير مقبولة, عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم 
الذين يرغبون بذلك على  أو ممثليهم و  المقاولين  رفضها، سيتم فتح عروض األسعار بحضور 

العنوان :- بلدية كفر راعي,الطابق األرضي , الساعة 12:00 ظهرا  بتاريخ  2012/6/20.
أسعارهم  شاملة ضريبة  المقاولين تقديم  وعلى  المضافة  القيمة  المشروع  شامل ضريبة   )6

القيمة المضافة و إحضار خصم مصدر ساري المفعول. 
7(   زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوين للمشاركة في الجولة الميدانية 
واالجتماع التمهيدي يوم السبت الموافق 2012/6/16  في تمام الساعة10:00 صباحا، حيث أن 
الجولة  انتهاء  بعد  , وذلك   األرضي  الطابق  راعي,  بلدية كفر  التمهيدي سيعقد في  االجتماع 

الميدانية. 
8( العنوان المشار إليه أعاله هو :- بلدة كفر راعي - بلدية كفر راعي – قسم الهندسة , الطابق 

األرضي .

رئيس بلدية كفر راعي

احمد رشيد ملحم

بتمويل من :

مها مؤسسة "الدراسات" ومركز "مسارات"
ّ
نظ

ندوة في البيرة تناقش الوسائل المتاحة 
إلنجاح المصالحة والتخّوفات من فشلها 

مت مؤسس���ة الدراس���ات الفلسطينية، 
ّ
رام الله - "األي�ام": نظ

بالتعاون مع المركز الفلس���طيني ألبحاث السياسات والدراسات 
اإلستراتيجية "مسارات"، في مقر جمعية الهالل األحمر بالبيرة، 
أمس، ندوة تح���ت عنوان "آفاق المصالحة بع���د إعالن الدوحة"، 

أدارها الدكتور مجدي المالكي.
وأكد عضو اللجن���ة المركزية لحركة فتح محمود العالول خالل 
الن���دوة، أن���ه ال يمكن مواجه���ة التحديات، خاص���ة التحديات 
اإلسرائيلية إال باس���تعادة الوحدة الوطنية، وقال إن المصالحة 
هي الموض���وع األهم الذي له األولوية، ألنه المدخل األساس���ي 
لكل القضايا األساس���ية األخرى التي ال يمكن مواجهتها إال إذا 
كان هناك موقف موحد، وإخراجه من الجزئي للشمولي، وإن كان 
هناك أمامه عقبات أو فش���ل إحدى المحاوالت يجب بذل الجهود 

من أجل إنجاح المصالحة.
وأشار إلى أن ما حدث من تحوالت على الساحة العربية، خاصة 
الوضع الس���وري، دفع بموضوع المصالحة لألمام، وش���جع حركة 
ا الوضع 

ً
حماس عل���ى التوقيع على الورقة المصري���ة، وربما أيض

المصري أش���عر الجانب الرسمي بضرورة إنجاز تقدم ما، كما تم 
االتفاق على تش���كيل كفاءات حكومة مستقلة مؤقتة لإلشراف 

على االنتخابات.
وبين العال���ول أن اتفاق الدوحة األخير يش���كل دفعة لألمام 
ومحاول���ة إلخراجه م���ن البلبلة وحالة المراوغة ف���ي المكان، وأن 
االتفاق على تش���كيل الحكومة تم من ه���ذا المنطلق، وقال: أما 
بالنس���بة آلفاق االتفاق فكان هناك العديد من االجتماعات من 
أج���ل الوصول إلى نقاط مش���تركة، فهناك تق���دم على صعيد 
تس���جيل الناخبين في غ���زة، وبلورة قان���ون انتخابات المجلس 

الوطني ومشاورات تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف: "رغم ذلك إال أننا نجد أن هناك من ال يريد المصالحة، 
واالنقس���ام يش���كل لديه���م التضحية أكث���ر م���ن الرغبة من 
المصالح���ة، وأيضا الوضع الداخلي لدى "حماس" يش���كل عقبة 
في موضوع المصالحة"، مش���ددًا على أن أهم خطوة في االتفاق 
هي ضرورة الوصول إلى االنتخابات التي تعتبر جزءا من حس���م 

الخالف ليكون الحكم فيها هو الشعب.
من جهته، تحدث مدير عام مؤسس���ة "مواطن" جورج جقمان 
ع���ن العوامل التي تعيق المصالحة، وق���ال إن هناك العديد من 
المعيقات التي تعرقل موض���وع المصالحة، وهناك احتمال بأن 
جرى انتخاب���ات، و"فتح" و"حماس" تعرف���ان ذلك، لكن لجنة 

ُ
ال ت

االنتخابات المركزية تسعى إلتمامها.
وأشار جقمان إلى أن اتفاق الدوحة باألساس ينص على تشكيل 
حكومة موحدة، وقد برزت العديد من الصعوبات تجاه ذلك، مثال 

في تسمية الوزارات، خصوًصا ما يسمى الوزارات السيادية تحت 
االحتالل، ولي���س من المؤكد تش���كيل وزارة، وإن تم ذلك فإنها 

تكون ليست المصالحة التي وقع عليها في اتفاق القاهرة.
وأض���اف: "المصالحة لن تت���م، ولكن هن���اك إمكانية لوجود 
حكومة مشتركة إن تم التغلب على الصعوبات التي تعيق ذلك 
لعدة أس���باب كان أهمها، أن القيادة الفلسطينية لم تقرر قطع 
العالقة مع الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل، فأي مصالحة 

جدية يكون لها ثمن سياسي.
وذكر جقمان أن "تحقيق المصالحة يمكن أن يتم في حالتين: 
األول���ى، تطبيق وثيقة القاهرة وليس إع���الن الدوحة فقط، وأن 
يتم إنش���اء دولة، وهذا يعني أن يكون هناك مفاوضات جارية 
مع اإلس���رائيليين وعق���د االنتخابات، والثانية: تغيير المس���ار 

السياسي، واالستعداد لدفع ثمن ذلك.
بدوره، ش���دد مدير عام مركز مس���ارات هان���ي المصري على 
ضرورة مناقش���ة موضوع المصالحة في سياق المضمون، وأن ال 
يتم التركيز على الجوانب الش���كلية واإلجرائية التي لن تؤدي 
إل���ى المصالحة الحقيقية ب���ل إلى عدم تطبي���ق االتفاقيات، أو 

انهيارها بعد الشروع في تنفيذها.
وأش���ار المصري إلى أنه حتى تكون هناك مصالحة حقيقية، 
يجب أن تكون في س���ياق إحياء المش���روع الوطن���ي ومواجهة 
التحدي���ات والمخاطر الت���ي تواجه القضية والش���عب، وإعادة 
تش���كيل منظمة التحري���ر، بحيث تضم مختلف أل���وان الطيف 
السياس���ي، وعلى أس���اس برنامج سياس���ي يجس���د القواس���م 
المش���تركة، وتوحيد المؤسس���ات، خصوًصا األجه���زة األمنّية، 

وشراكة سياسية على أساس ديمقراطي.
وقال: ف���ي االتفاق األخير كان هناك بن���د يتحدث عن أنه إذا 
تعذرت االنتخابات يتم تش���كيل حكومة وحدة وطنية تترأسها 
شخصية مستقلة، فمنذ البداية هناك تحسب من الفشل، وهذا 

يعكس نية مبيتة أو تخوف من عدم إجراء االنتخابات.
وأضاف: بالنسبة لموضوع االنتخابات، فينظر لها كأنها شكل 
من أشكال االنقس���ام وحسم الصراع، وليس لتجسيد التعددية 
والشراكة والمنافس���ة في إطار وطني موحد، فال يجب أن ننسى 
أنن���ا تحت االحتالل وأن التخلص منه مهمة يلتقي عليها جميع 
الفلس���طينيين، لذلك يجب عدم النظر إلى االنتخابات كأننا في 
دول���ة حرة، أو كحل، وإنم���ا هي جزء من الحل وم���ن الصراع ضد 

االحتالل لتأكيد الحقوق الفلسطينية.
وفي ختام الندوة دارت مناقشات عدة طرح خاللها المشاركون 
تعقيبات حول موضوع المصالحة، والوسائل المتاحة لدى "فتح" 

و"حماس" من أجل إنجاحها.

اكتمال االستعدادات إلقامة 
نصب تذكاري لشهداء البيرة

البيرة - "األيام": اعلنت حركة فتح 
في مدينة البي���رة، امس، وبالتعاون 
مع بلدي���ة المدينة بأن���ه خالل ايام 
معدودة س���يبدأ العمل إلقامة نصب 
تذكاري لش���هداء مدينة البيرة على 
مدخل المدينة الرئيسي بالقرب من 

مبنى البلدية القديم.
وأكد عماد قراقرة المتحدث باس���م 
فت���ح في المدينة بأن���ه تم االنتهاء 
من رسم المخطط لهذا النصب والذي 
اش���رف عليه المهن���دس المعماري 
المحس���يري وبموافقة رئيس  جمال 

البلدية الدكتور توفيق البديري.
وأع���رب قراقرة عن فخ���ره إلقامة هذا 
النصب التذكاري على مسافة قريبة من 

ضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات.

شرطة طوباس تضبط 
مركبة خصوصية 
بداخلها 21 راكبًا

رام الل���ه – "األي�ام": ضبطت الش���رطة، 
أم���س، مركب���ة خصوصية ف���ي محافظة 
طوباس، حمولة 4 ركاب  بداخلها 21 راكبًا.
وق���ال بي���ان إلدارة العالق���ات العامة 
واإلعالم بالشرطة إنه وأثناء قيام دوريات 
المرور بعملها في طوباس، والهادفة إلى 
بالتراخيص  السائقين  التزام  التأكد من 
واألنظم���ة المروري���ة، تم ضب���ط مركبة 
خصوصي���ة مرخص���ة لحمول���ة 4 ركاب 
وبداخله���ا 21 راكبًا، مش���يرًا إلى أنه تم 
تحرير مخالفة س���ير بحق السائق وحجز 
مركبت���ه وإحالت���ه موقوفًا إل���ى القضاء 

التخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وأكد مدير ش���رطة محافظ���ة طوباس 
المقدم حقوقي مقداد س���ليمان ضرورة 
استيفاء جميع المركبات سواء العمومية 
الالزم���ة،  تراخيصه���ا  الخصوصي���ة  أو 
العامة،  السالمة  واشتمالها على وسائل 
حفاظ���ًا على س���المة وأرواح الس���ائقين 
وال���ركاب، مش���ددًا على أن الش���رطة لن 
تته���اون بحق كل من يخال���ف القوانين 

واألنظمة المرورية.

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

التوصية بوضع إســتراتيجية وطنية لتعليم حقوق اإلنســان

المجتمعي���ة، وهى في ذل���ك ال تقل 
ع���ن الرجل ف���ي كفاءت���ه ومقدرته، 
ورغم ذلك ما زالت ال تس���تطيع بحكم 
القانون أن تقوم بالعديد من األعمال، 
وذلك على الرغم أن جميع الدس���اتير 
وآخره���ا  المتعاقب���ة  الفلس���طينية 
القانون األساس���ي نص���ت على مبدأ 

المساواة بين الرجل والمرأة.
وتح���دث الرائ���د نائل ش���رفا مدير 
العالقات العامة واإلعالم في ش���رطة 
طولكرم ف���ي كلمته ع���ن دور المرأة 
الفلس���طينية ف���ي تاري���خ الش���عب 
الفلس���طيني ودوره���ا الرائ���د ف���ي 
المؤسسة األمنية وعلى رأسها جهاز 

الش���رطة ال���ذي أولى له���ا االهتمام 
وأفس���ح لها المج���ال للعمل جنبًا إلى 
جنب مع ش���قيقها الرجل دون تمييز 

وعلى مبدأ تكافؤ الفرص.
كم���ا تط���رق خ���الل كلمت���ه إل���ى 
لقس���م  الش���رطة  اس���تحداث جهاز 
األح���داث  وقس���م  األس���رة  حماي���ة 
واللذي���ن يعم���الن من أج���ل حماية 
األس���رة والف���رد والمجتمع ومن خالل 
إقامة جس���ور الثق���ة والتع���اون مع 
كافه ش���رائح المجتم���ع دون تمييز 
بين الرجل والمرأة، مبينًا اس���تحداث 
جهاز الش���رطة لدائ���رة تعنى بالنوع 

االجتماعي.

المتحدثون في المؤتمر.

طولكرم – "األيام": أوصى مشاركون 
في مؤتمر نظمه مرك���زا إعالم حقوق 
"ش���مس"  والديمقراطي���ة  اإلنس���ان 
وجني���ف للرقاب���ة الديمقراطية على 
"آليات  بعن���وان  المس���لحة  الق���وات 
الترابط بين النوع االجتماعي والسلم 
األهل���ي"، في طولك���رم، أمس، بوضع 
حقوق  لتعليم  وطنية  إس���تراتيجية 
اإلنس���ان باعتب���ار ذلك يش���كل حقًا 

أصياًل من حقوق اإلنسان.
كما أوصوا بضرورة تس���ليط الضوء 
عل���ى التجربة الخاصة بالش���رطة في 
حماية األس���رة، وإيج���اد مراكز إليواء 
المهمش���ين،  واألش���خاص  األحداث 
األمن���ي  القط���اع  بي���ن  التنس���يق 
المجتمع  ومؤسس���ات  الفلس���طيني 
المدني الفلس���طيني، وعق���د المزيد 
من ال���دورات التأهيلية لكادر حماية 
األسرة في الش���رطة، وضرورة معرفة 

النساء بآليات تقديم الشكاوى.
كما شدد المش���اركون على "ضرورة 
الفلس���طينية  الوثيق���ة  تك���ون  أن 
الخاص���ة بالمرأة مرجعية لمش���اركة 
النس���اء ف���ي مناصب صناع���ة القرار 
بتمكينه���ن من تول���ي مناصب عامة 

حكومية".
وأش���ار المش���اركون إلى أن هناك 
حاجة لمراجع���ة قوانين العمل إلزالة 
كل أش���كال التميي���ز، وف���ي الوقت 
نفس���ه هن���اك حاج���ة للعم���ل ضد 
كل العوائ���ق المحلية ف���ي التقاليد 
والبنى التقليدية التي تمنع كس���ب 
المرأة وإش���راكها ف���ي العمل العام، 
ومعالجة الشكاوى من العنف المنزلي 
واالغتص���اب، والوص���ول إل���ى مراكز 

الشرطة.
القائ���م بأعمال  المؤتم���ر  وحض���ر 
محافظ طولكرم جمال سعيد والدكتور 
عمر رحال مدير مركز "شمس" ونكوال 
ماس���ون نائ���ب مدي���ر مكت���ب مركز 
جنيف، وأعضاء لجنة وعدد من مدراء 
وممثلي المؤسسات األمنية والمدنية 
المحلية  والمجالس  البلديات  ورؤساء 
والقروي���ة واألطر النس���وية وممثلي 
الجمعي���ات وأكاديميي���ن ومثقفين، 
إضاف���ة إل���ى محامي���ن وخب���راء في 

القوانين واألنظمة الدولية.
وف���ي الجلس���ة األولى أكد س���عيد 
في كلمته "أن معالج���ة قضايا النوع 
االجتماع���ي وربطه���ا بالحف���اظ على 
السلم األهلي يجعل من المرأة قضية 

وطنية".
وأوضح ماس���ون "األهمي���ة الخاصة 
لتناول موضوع الس���لم األهلي ومدى 
بالنوع االجتماع���ي وعالقة  ارتباط���ه 

ذل���ك بالس���لم األهل���ي"، وق���ال: إن 
القواني���ن والتش���ريعات تعتبر األم 
عل���ى تعددها،  للحق���وق  الحاضن���ة 
وقال وعلى غرار التشريعات العربية، 
رس���م المش���رع الفلس���طيني حدود 
الحق���وق والواجبات ل���كل المواطنين 
النوع  م���ن منظ���ور  الفلس���طينيين، 

االجتماعي.
وق���ال: إن القانون يعتب���ر المظلة 
والواجب���ات  للحق���وق  والمرجعي���ة 
ف���ي الدولة، ل���ذا تنبع السياس���ات 
االجتماعي���ة الت���ي عل���ى الدولة أن 
تتبناه���ا م���ن أج���ل حماي���ة المرأة 
حقوقه���ا  وصيان���ة  الفلس���طينية 
االجتماعي���ة، من نص���وص قانونية 
ملزم���ة للدول���ة وللمؤسس���ات التي 
توفر الحماي���ة والرعاية االجتماعية 

للمرأة.
وقال���ت س���تتلر من مرك���ز جنيف: 
إن الن���وع االجتماع���ي ويرتبط عمومًا 
فوذ وفي 

ّ
بحاالت الالمس���اواة ف���ي الن

إمكاني���ة االس���تفادة م���ن الخيارات 
المختلفة  المواقع  وتتأث���ر  والموارد. 
للنس���اء والرجال بالحقائق التاريخية 
والديني���ة واالقتصادي���ة والثقافية. 
والمسؤوليات  العالقات  لتلك  ويمكن 
أن تتغير، وستتغير حتما عبر الزمن.

في  القانون���ي  المستش���ار  وأك���د 
"أن  محافظ���ة طولكرم خيري ج���راب 
معالج���ة قضاي���ا الن���وع االجتماعي 
وربطها بالحفاظ على الس���لم األهلي 
يجع���ل م���ن الم���رأة قضي���ة وطنية 
دورًا  علين���ا  تف���رض  ومجتمعي���ة 
المرأة  مركزيًا وحيوي���ًا في تمكي���ن 
الفلس���طينية وضم���ان مش���اركتها 
الكاملة والفاعلة ف���ي مجاالت الحياة 
والسياس���ية  منه���ا  االجتماعي���ة 

واالقتصادية".
الثانية  الجلس���ة  خ���الل  وتح���دث 
المحام���ي فادي توما، مش���يرًا إلى ما 
وصلت إليه المرأة الفلس���طينية في 
طموحها وجدارتها إلى أعلى المراتب 

النيابة العامة تشرع بتدريب طلبة
قانون ضمن برنامج "عدالة المستقبل"

رام الله - "األي�ام": التقى النائب العام المستش���ار أحمد المغني، في رام الله، أمس، 
طلب���ة قانون جامعيين من برنامج عدالة المس���تقبل، تحضيرًا للش���روع بتدريبهم في 

النيابة العامة وإعطائهم مقدمة عامة عن كيفية إدارة التدريب الخاص بهم.
وق���ال المغني، في اللق���اء الذي جرى بحض���ور النائب العام المس���اعد القاضي عبد 
الغني العويوي: إن الطلبة القادمين من جامعات بيرزيت والنجاح والقدس، سيس���تمر 

تدريبهم في النيابة العامة بين الشهر والشهرين بواقع 264 ساعة تدريب.
وأكد أن النيابة العامة جزء أصيل من السلطة القضائية وخصم شريف تبحث عن أدلة 
اإلدانة والبراءة معًا، مش���يرًا إلى أن دور النياب���ة يتجلى في القدرة على تنفيذ القانون 

دون اإلضرار بالعادات والتقاليد في المجتمع مع االلتزام بالقانون.
وتطرق النائب العام إلى بعض اإلرشادات القانونية التي ستساعد الطلبة المتدربين 
عل���ى فهم واقع وطبيع���ة عمل النيابة العام���ة، والتي تصب في مج���ال تطوير وإنماء 

القدرات والمهارات العملية لهم.
م���ن جانبه، اس���تعرض رئيس وحدة التخطيط ف���ي النيابة العامة س���الم جرار واقع 
عم���ل النيابة، وما تقوم به لمواجهة الصعوب���ات والتحديات المتمثلة بوجود االحتالل 
ونقص المختبرات وصعوبة التنقل للموقوفين بين المحافظات، موضحًا أن دور النيابة 
ال ينقضي بتنفيذ األحكام م���ن المحاكم فقط، ولكن على متابعتها أيضًا، مؤكدًا الدور 

األصيل الذي تقوم به النيابة كونها خصمًا شريفًا وتمثل الحق العام.
وقدم حسن عودة خبير الموارد البشرية في النيابة العامة صورة لواقع الوضع اإلداري 
لمؤسس���ة النيابة العامة وهيكليته���ا والدوائر العاملة فيه���ا واختصاص كل جهة، 
مش���يدًا بالتطور الذي طرأ على عمل النيابة العامة خالل السنوات الثالث األخيرة، سواء 
على مس���توى البنية التحتية م���ن بناء مقرات النيابة والتعيين���ات والترقيات، أو على 
مس���توى الفصل في القضايا والنسب المتقدمة التي توصلت إليها النيابة العامة في 

هذا المضمار.


