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بيان إلى االخوة املواطنني في مدينة نابلس 
تتقدم اللجنة العليا حلملة تنظيم وترتيب مدينة نابلس بكافة مكوناتها 
الفصائلي(  التنسيق  وجلنة  التجارية،  الغرفة  الشرطة،  البلدية،  )احملافظة، 
اك����دو وق��وف��ه��م  ن��اب��ل��س الذين   ال���ى اه��ل��ن��ا ف��ي م��دي��ن��ة  بتحية ش��ك��ر وت��ق��دي��ر 
ومساندتهم  حلملة  تنظيم مدينتهم  العامرة ، وتود ان  تؤكد لألخوة املواطنني 
واألهل في نابلس أنها اذ تعمل وبالتوازي والتوافق على أهداف احلملة وخطتها 

لترجو من املعنيني االلتزام مبا يلي: 
على األخوة الذين يرغبون في احلصول على موقع بسطة، التقدم بطلب     )1
املتوفرة في  الطلبات بحسب اإلمكانيات  البلدية وسوف ينظر بهذه  إلى 

املواقع املخصصة لهذه الغاية. 
تقدمي  عليهم   ،2013/2/15 قبل  للبلدية  قدمت  التي  الطلبات  أصحاب     )2

طلبات جديدة وسوف لن ينظر بأي طلب قدم قبل التاريخ املذكور. 
والتزام  تعهد  بتوقيع  ملزم  بسطة  موقع  على  للحصول  يتقدم  من  كل     )3

بالنظام اخلاص بالبسطات في بلدية نابلس وما يترتب عليها. 
4(     آخر موعد لتقدمي الطلبات هو 2013/3/15، وسوف لن ينظر بأي طلب 

يرد بعد هذا التاريخ. 
واألخوة  املدينة  ملصلحة  وآخرا  أوال  ستكون  هذه  التنظيمية  احلملة  أن     )5
أصحاب البسطات وسوف يتم التعامل مع هؤالء األخوة بكل موضوعية 

وشفافية.  
وعليه فإن اللجنة العليا وهي تأمل بتعاون اجلميع في إجناح هذه احلملة 

لتتمنى لنابلس وألهلها كل اخلير. 
اللجنة العليا إلعادة تنظيم املدينة
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Job Opportunity
Bridge Development Group, a Palestinian real estate 
management and property development company, is 
seeking qualified candidates for the positions of: 

Office Assistant & Accountant
Bridge seeks to hire highly motivated individuals that 
have excellent communications skills, office manage-
rial skills and a strong background in social media. 
Requirements: 
Bachelors degree preferably in business administra-
tion, MIS, finance or marketing.  Fluency in both 
English and Arabic and excellent writing skills.  

info@bridgedg.com
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السلطة الوطنية الفلسطينية6
وزارة احلكم احمللي - بلدية السموع

إعالن توظيف
تعلن ب��ل��دي��ة ال��س��م��وع ع��ن ح��اج��ت��ه��ا مل���لء ال��ش��اغ��ر ال��ت��ال��ي ف��ي م��رك��ز البلدية 
البلدية  توجهات  اط��ار  ف��ي  وذل��ك  االجتماعية  اخل��دم��ات  لقسم  التابع  املجتمعي 
لتلبية احتياجات االشخاص ذوي االعاقة في بلدة السموع وضمن مشروع »معاجلة 
 )CR02109 HEB ( االحتياجات لالشخاص ذوي االعاقة من خالل السلطة احمللية
والذي تنفذه بلدية السموع بالتعاون مع مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية وبتمويل 
من احلكومة االيطالية )برنامج دعم البلديات الفلسطينية( من خالل وزارة احلكم 

احمللي، اخصائي/ة نطق ولغة بدوام كامل وملدة 9 أشهر وفق الشروط التالية:
في  متقدمة  درجة  او  واللغة  النطق  عالج  في  الدبلوم  أو  البكالوريوس  شهادة   - 1

التخصص.
االطفال  وتأهيل  واللغة  النطق  عالج  في  االقل  على  سنتني  ملدة  عملية  خبرة   - 2

ذوي االعاقات املتعددة والشديدة.
ش��ؤون  قسم  ل��دى  الطلب  تعبئة  وال��ك��ف��اءة  ال��ق��درة  نفسه  ف��ي  يجد  م��ن  فعلى 

املوظفني اثناء الدوام الرسمي قبل نهاية دوام يوم السبت 2013/3/16.
 رئيس البلدية/يوسف سالمني
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شقق للبيع       شقق للبيع
في كفر عقب - القدس

معروض للبيع شقق في كفر عقب 
منطقة القدس

•تشطيب او عظم 	
•مساحات مختلفة 	

البيع نقدا او بالتقسيط
للمعنيني .. واجلادين فقط

املراجعة مع:
عادل - هاتف 0524181948
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للبيع قطعة ارض
تقع في منطقة عارورة - رام الله

تبلغ مساحتها 3 دومنات
مشجرة 50 شجرة زيتون ومحاطة بسالسل - 

مقابل مدينة روابي - اطاللة جميلة

للمراجعــــــــــــة:

0598445262 - 0548009121
مع احملامي بسام احلموري

من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء

جمعية
 أطباء العيون الفلسطينيني –  القدس

نظرًا  لعقد املؤمتر العلمي الدولي االردني في فندق  »الرويال« - عمان  
في الفترة )23-25 أيار 2013( فقد تقرر تأجيل عقد 

املؤمتر الدولي الفلسطيني الثاني لطب وجراحة العيون
املؤمتر العلمي األردني - الفلسطيني الثاني لطب وجراحة العيون

املؤمتر التاسع للرابطة العربية لطب العيون
املؤمتر االقليمي العربي العاشر لطب وجراحة العيون

الى الفترة من )18-20 أيلول 2013( في فندق موفنبك – رام الله لذا يرجى من 
الزميالت والزمالء الكرام اعضاء اجلمعية الراغبني في املشاركة في أعمال اللجان 
برئيس  االتصال   ) املعرض  املالية،  االجتماعية،  والعملية،  )العلمية  املختلفة 

املؤمتر الدكتور سامر العاصي  0599370702  وذلك حتى تاريخ 2013/3/15

 رئيس اجلمعية                                       رئيس املؤمتر 
الدكتور يوسف ناصر الدين                             الدكتور سامر العاصي
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دائرة املوارد البشرية
ص.ب 14 بيرزيت - هاتف 2982062)02( - فاكس 2810656)02(

إعالن شاغر
تعلن إدارة جامعة بيرزيت عن حاجتها لوظيفة مرشدة اجتماعية في 

عمادة شؤون الطلبة ، وذلك وفق الشروط واملؤهالت التالية:
أن تكون حاصلة على درجة املاجستير أو البكالوريوس في مجال اإلرشاد  1 .

النفسي االجتماعي أو علم النفس.
خبرة عملية ال تقل عن سنتني حلملة املاجستير وأربع سنوات حلملة  2 .

البكالوريوس .
القدرة على العمل مع مجموعات طالبية في برامج التوعية للصحة  3 .

النفسية، وذلك من خالل عمل دورات وقائية تدريبية.
القدرة على تدريب الطلبة. 4 .

القدرة على استخدام احلاسوب وبرامجه املختلفة. 5 .
إجادة اللغة االجنليزية كتابة ومحادثة. 6 .

القدرة على حتمل ضغط العمل والتعامل مبرونة وضمن فريق العاملني  7 .
والطلبة.

لالطالع على شروط الوظيفة واملؤهالت املطلوبة وملزيد من املعلومات  ميكنكم 
وميكن  ،كما   http://ritaj.birzeit.edu/ecareers/ التالي  الرابط  زيارة 
للمؤهلني فقط التقدم لهذه الوظيفة من خالل نفس الرابط  في موعد أقصاه  

.2013/3/ 16
•مالحظة: لن يتم النظر بأي طلب غير مكتمل .   	

ز3/7)2(

إعالن عن وظيفة محاسب
فيه  تتوفر  أن  على  حملاسب  حاجتها  عن  الشيوخ  بلدية  تعلن 

الشروط التالية:-
حاصل على شهادة بكالوريوس تخصص محاسبة رئيسي من  1 .

جامعة معترف فيها.
خبرة 3. 2 سنوات على األقل في مجال احملاسبة.

مهارة باستخدام الكمبيوتر وخاصة برامج احملاسبة. 3 .
رخصة سياقه سارية املفعول. 4 .

أن ال يتجاوز عمره 30. 5 سنة.
أن يتحمل ضغط العمل. 6 .

على من يجد في نفسه الكفاءة التوجه ملقر البلدية لتعبئة الطلب 
2013/3/16 خالل ساعات  املطلوبة لغاية تاريخ  الوثائق  مع إحضار 

الدوام الرسمي.
رئيس بلدية الشيوخ
د.شريف احلاليقة
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لاليجار مكتب
مساحته  120 م2

يقع في رام الله / بيتونيا / بجانب 
محطة عطاري وعليان / عمارة القدس

يصلح مكتب ملؤسسة او شركة
للمراجعة : 

جوال 0599235957
ز3/7)11(

مشغل ابو دهيم لألملنيوم
بحاجة إلى عمال
 ذوي خبرة »صنايعية«

 تصنيع وجتميع داخل احملل وتركيب خارجه 
للمراجعة واإلستفسار االتصال على هاتف نقال رقم

0522589649

مطلوبمطلوب

ص
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فرصـة ذهبية
)للجادين فقط(

للبيع باخللو محل جتاري في اجمل  معروض 
مناطق رام الله شارع ركب مركز دينا التجاري 
مكون من طابقني مساحة كل طابق 30 مترا مربعا 
لالستخدام  جاهز  ديلوكس  سوبر  ديكور  مع 

مباشرة ويصلح جلميع االعمال التجارية
لالستفسار االتصال على رقم :

0545617353 
ابو احمد I H 6-3 (1)

بيت حلم: دعوة خللق وعي مجتمعي 
للتخلص من مظاهر العنف

بيت حلم - وفا- أوصى مشاركون في فعاليات منتدى 'السلم األهلي والنوع االجتماعي'، بضرورة 
أخذ اإلعالم دوره في التوعية واإلرشاد، وأهمية وسائل اإلعالم في التأثير من خالل برامج مدروسة 
وهادفة للتغيير وخلق وعي مجتمعي كامل للتخلص من مظاهر العنف وجتسيد املعاني اإلنسانية والسلم 
االجتماعي. ودعوا إلى ضرورة تكاتف املؤسسات األهلية واحلكومية وأجهزة األمن من أجل النهوض 

بوضع املرأة وحتقيق السلم األهلي حلمايتها.
وأكدوا على دور القانون والتشريعات وضرورة تعديل قانون العقوبات املطبق )األردني(، حيث أن 

القوانني املعمول فيها قدمية ومنذ بداية الستينات.
إلى تشكيل جلان مجلس السلم األهلي التخصصي لشرائح املجتمع احمللي، لتبدأ  ودعا املشاركون 
عملها في توظيف الطاقات البشرية وتعزيز املشاركة، مبا يعزز مبدأ التكامل بني أفراد املجتمع احمللي؛ 
للوصول إلى مجتمع متسامح ومتماسك، يحافظ على عاداته وتقاليده الوطنية في إطار الضوابط 

األخالقية وسيادة القانون والنظام.
وأكد نائب محافظ بيت حلم محمد طه أبو عليا أهمية عقد هذا املؤمتر، للتعرف وتدارس تعزيز 
إثارة املشكالت األهلية وربط ذلك  السلم األهلي في احملافظة، واإلطالع على األسباب األساسية في 

بالنوع االجتماعي.
جنيف  ومركز  'شمس'،  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  إعالم  مركز  نظمه  الذي  املؤمتر  في  ودعا 
للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، بالتعاون والتنسيق مع محافظة بيت حلم، إلى تطبيق 
مبادئ التسامح والالعنف، وتعزيز مبدأ التفاهم والتضامن في املجتمع احمللي، مبا يعزز استقراره، ونبذ 

كافة املظاهر السلبية في املجتمع الفلسطيني، التي لالحتالل اإلسرائيلي النصيب األكبر منها.
اإلصالح  ورج��االت  احملافظة  فعاليات  قبل  من  تستوجب تدخال سريعًا  املظاهر  تلك  أن  وأض��اف 
والعشائر فيها، مشيرا إلى عدة أسباب متنع السلم األهلي منها القوانني القدمية املوجودة، واالحتالل 
الذي مينع بسط سيادة القانون في كال املناطق الفلسطينية، إضافة إلى الوضع االقتصادي الصعب 

والفقر الذي يعيشه شعبنا، ما يزيد من مستويات العنف، كذلك العادات والتقاليد.
املسلحة،  القوات  الدميقراطية على  للرقابة  من جهتها، بينت جارانس ستتلر من مركز جنيف 
أن مفهوم عالقة النوع االجتماعي  هو عملية دراسة العالقة املتداخلة بني املرأة والرجل في املجتمع، 

وتسمى هذه العالقة 'عالقة النوع االجتماعي'.
وقالت: إن عالقة النوع االجتماعي، حتددها وحتكمها عوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية 
وسياسية وبيئية عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في األدوار اإلجنابية واإلنتاجية والتنظيمية 
التي تقوم بها املرأة والرجل وعادة ما يسود تلك العالقة عدم االتزان على حساب املرأة في توزيع القوة، 

ويتبع ذلك أن يحتل الرجل مكانة فوقية بينما تأخذ املرأة وضعًا ثانويًا في املجتمع .
بدوره، قال قائد املنطقة العميد سليمان قنديل، إن تداعيات االحتالل كبيرة على ضمان السلم 
األهلي، وهذا ما ملسناه أمس االول في جامعة القدس في أبو ديس، وإعاقة قوات األمن الفلسطينية 
من التوجه لتطويق ما حصل ووصولها عند فوات األوان، وسعي االحتالل ببقاء اخلارجني عن القانون 

طليقني إلثارة الفنت وضرب املؤسسة األمنية.
وأكدت ممثلة عن رئيسة بلدية بيت حلم، أهمية هذا اللقاء، وربط السلم األهلي بالنوع االجتماعي، 
وحتفظ  تنصفها  بتوصيات  واخل��روج  وأمنها،  امل��رأة  وتناصر  تدعم  التي  القوانني  ترسيخ  إلى  داعية 

حقوقها.
وفي اجللسة الثانية، حتدث مدير املشروع  النوع االجتماعي في مركز جنيف للرقابة الدميقراطية 
على القوات املسلحة فادي توما عما وصلت إليه املرأة الفلسطينية في طموحها وجدارتها إلى أعلى 
املراتب املجتمعية، وهي في ذلك ال تقل عن الرجل في كفاءته ومقدرته، ورغم ذلك مازالت ال تستطيع 

بحكم القانون أن تقوم بالعديد من األعمال.
وقال إن اخللل املسبب لعدم املساواة بني الرجل واملرأة ال يكمن فقط في بعض التشريعات أو القوانني 
املوروثة، بل وفي الكثير من العادات والتقاليد املتوارثة واملفاهيم اخلاطئة التي حتكم وتتحكم في أفراد 

املجتمع عامة والنساء خاصة.
السلم  تعزيز  األمنية في  واألجهزة  الشرطة  دور  السعدي، عن  النقيب حسام  من جانبه، حتدث 
العمل  او  القانون بتقدمي اجلاني للقانون،  التي توجه عمل األجهزة في تطبيق  األهلي، والصعوبات 

على اإلصالح إذا كان هناك تنازل عن احلق الشخصي.
وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه عملهم، وأولها االحتالل، وثقافة املجتمع وعاداته، وقانون العقوبات 
املطبق حاليا والذي يعود إلى العام 1960، مشيرا إلى احللول املقترحة بالعمل على تغيير ثقافة املجتمع 
من خالل التربية والتعليم، ومن خالل خطب اجلمعة والشرع، وتغيير القانون بتقدمي مشاريع قوانني 

إلقرارها عندما يكون ذلك ممكنا.
من جهته، حتدث ممثل محافظة بيت حلم سالم ذويب عن كيفية الوصول إلى السلم األهلي في 
محافظة السلم األهلي فيها ضعيف، ويجب وضع احللول والتوصيات العملية لذلك، مشيرا أن االحتالل 
ضرب القيم العليا للمجتمع، ومنع السلة الوطنية من بسط نفوذها وأخذ دورها املطلوب، مشيرا إلى 

دور اإلعالم العاملي والتكنولوجيا احلديثة في التأثير على السلم األهلي.
السلم األهلي  )امل��رأة والطفل( عن  النوع االجتماعي مبحافظة بيت حلم  وحتدثت مديرة دائرة 
والنوع االجتماعي، ودور املرأة فيه، وشرحت عن الدائرة ودورها في حل املشاكل واعتبرتها حلقة وصل 

بني السلطة واملجتمع.
بدوره، قال رجل اإلصالح داود الزير إن شعبنا عشائري كباقي شعوب الدول العربية، مشيرا إلى دور 
رجال اإلصالح والفصائل السياسية خالل االنتفاضة األولى في إيجاد احللول لكثير من املشاكل، آمال أن 
يتعزز ذلك بوجود السلطة الوطنية وأجهزتها، فهي ال تتحكم على األرض في كل املناطق، كما أن احملاكم 
تأخذ وقتا طويال للبت في القضايا العالقة. ودعا إلى تعزيز دور رجال اإلصالح وتكاملهم مع السلطة، 

خاصة في قضايا القتل والعرض واألرض، وفي هذه املرحلة االستثنائية من حياة شعبنا.
وفي مداخلة له، دعا مدير التربية والتعليم سامي مروة إلى تعاون األسرة واملجتمع احمللي مع املدرسة 
للقضاء على العنف بني الطلبة، مشيرا إلى أن مدرسة اليوم تختلف عن املاضي التي كانت الوحيدة 
التي متارس التعليم، واليوم أدخلت التكنولوجيا وهناك طريقة حياة جديدة، وانشغل األهالي في 

العمل لتلبية االحتياجات والتغلب على الوضع االقتصادي الصعب.
من جهته، دعا مفتي بيت حلم عبد املجيد عطا إلى أن يكون ميزان العدل واحلق نصب أعني رجال 
اإلصالح، وإلى أن يكون هناك تعاون وتنسيق مع األوقاف في تناول خطب اجلمعة للمشاكل االجتماعية 

وما يهدد السلم األهلي بني أفراد املجتمع.
وأكدت أكثر من مداخلة، أن االنقسام السياسي الفلسطيني يذكي العنف ويهدد السلم األهلي، وأن 
عدم تقبل اآلخر عنف خطير على املجتمع. ودعت مداخلة إلى االستفادة من اخلطة اإلستراتيجية 
التي تهدف إلى تعزيز السلم األهلي في محافظة اخلليل، وفقا للقانون والتقاليد السليمة، وبالتعاون 

مع األجهزة األمنية، ومؤسسات املجتمع املدني، ورجال اإلصالح والعشائر.

الوحدة طريق إنهاء االحتالل وإقامة الدولة

األحمد: حماس تتحمل مسؤولية تأخير املصاحلة

منظمة التحرير تطالب بإلزام إسرائيل 
باتفاقات جنيف التي وقعت عليها

رام الله - وفا- طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، املفوضة السامية 
حلقوق اإلنسان في األمم املتحدة نافي بيالي، باتخاذ التدابير الالزمة 
باتفاقات  بااللتزام  الدولي  املجتمع  إسرائيل وغيرها من أعضاء  إللزام 
جنيف التي وقعت عليها، وتوجيه انتباه املدعي العام للجنائية الدولية 

إلى السياسات اإلسرائيلية غير القانونية بحق األسرى الفلسطينيني.
التنفيذية  اللجنة  عضو  وجهتها  رسمية  رس��ال��ة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

للمنظمة حنان عشراوي، إلى بيالي.
وجاء في الرسالة: تعرب منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها 
جراء  العميقني  وقلقها  أسفها  عن  فلسطني،  في  سياسية  سلطة  أعلى 
يقارب 4،700  ما  اعتقال  باالحتالل،  القائمة  القوة  إسرائيل،  مواصلة 

معتقل سياسي فلسطيني مبا في ذلك النساء واألطفال.
وأشارت إلى استشهاد األسير عرفات جرادات )30 عاما(، في الثالث 
'ظروف غامضة' عند خضوعه  العام احلالي، في  والعشرين من شباط 
الطبي  الفحص  أف��اد  وق��د  اإلسرائيلي.  'م��ج��دو'  سجن  في  لالستجواب 
الفلسطيني وجود عالمات واضحة لسوء املعاملة والتعذيب على جثة 

الشهيد.
محايد  حتقيق  ب��إج��راء  نطالب  التحرير  منظمة  في  إننا  وق��ال��ت:   

ومستقل في هذه القضية اخلطيرة.
وأضافت: إن األسرى الفلسطينيني قد مت اعتقالهم لسنوات عديدة 
في السجون اإلسرائيلية خارج األرض احملتلة في انتهاك لاللتزام القاضي 
املنصوص عليه  النحو  األرض احملتلة على  املعتقلني خارج  نقل  بعدم 

مبوجب املادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة. ومبوجب املادة 49 )1( 
من اتفاقية جنيف الرابعة فإن عمليات الترحيل 'لألشخاص احملميني' 
من األراضي احملتلة إلى أراضي دولة االحتالل محظور أيا كانت دواعيه. 
وإن خرق املادة 49 )1( تشكل مخالفات جسيمة التفاقية جنيف والتي 

يقع على عاتق جميع األطراف السامية املتعاقدة ردعها.
لتطبيق  الراعية  ال��دول  على  يتحتم  الرسالة:  في  عشراوي  وقالت 
اتفاقية  مبوجب  اللتزاماتها  إسرائيل  احترام  ضمان  جنيف  اتفاقية 
جنيف الرابعة، وعليها واجب ردع االنتهاكات اجلسيمة لتلك االتفاقية، 
م��ث��ل 'ال��ت��رح��ي��ل أو ال��ن��ق��ل غ��ي��ر امل��ش��روع��ني أو احل��ب��س غ��ي��ر امل��ش��روع' 
القانوني  احلبس غير  إن  إسرائيل، حيث  في  املعتقلني  للفلسطينيني 
البند  وحتت   ،147 امل��ادة  مبوجب  جسيمة  مخالفة  هو  للفلسطينيني 
)2( 8 مادة )أ( )البند السابع( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
الدولية، وإن الترحيل والنقل غير القانوني أو العزل غير القانوني 'ألي 

شخص محمي مبوجب اتفاقيات جنيف' يعتبر جرمية حرب.
باتخاذ  الفلسطينية  التحرير  تطالبكم منظمة  هنا،  من  وأضافت: 
الدولي  املجتمع  أعضاء  من  وغيرها  إسرائيل  إلل��زام  الالزمة  التدابير 
بااللتزام باتفاقات جنيف التي وقعت عليها. وهذا يشمل توجيه انتباه 
املدعي العام للجنائية الدولية إلى السياسات اإلسرائيلية غير القانونية 
مثل احلبس غير املشروع ونقل السجناء السياسيني الفلسطينيني إلى 
سجون داخل دولة إسرائيل والذي يشكل مخالفة جسيمة للمادة 49 )1( 

من اتفاقية جنيف الرابعة.

سلفيت - وفا- قال عضو اللجنة املركزية 
ع��زام  البرملانية  كتلتها  رئيس  فتح،  حلركة 
الوطن  شقي  ال��ى  اللحمة  اع���ادة  إن  األح��م��د، 
إلنهاء  الوحيد  السبيل  ه��و  شعبنا  وتوحيد 
االح����ت����الل وإق����ام����ة ال����دول����ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 

املستقلة.
وأضاف االحمد في ندوة سياسية نظمتها 
حركة فتح، بالتعاون مع وزارة االعالم، أمس، 
مبشاركة  سلفيت،  في  اجلماهيري  املركز  في 
ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة حل��رك��ة ف��ت��ح صخر 
بسيسو، أن حماس تتحمل مسؤولية التأخير 

في تنفيذ املصاحلة.
وقال: إن التطورات التي وقعت اثر العدوان 
الذي  واالنتصار  غ��زة،  قطاع  على  االسرائيلي 
هيأت  امل��ت��ح��دة،  األمم  ف��ي  ال��ق��ي��ادة  حققته 
لقاء  وك��ان  املصاحلة،  اتفاق  لتنفيذ  األج���واء 
الرئيس محمود عباس، وخالد مشعل وسبقه 

لقاء متهيدي بني وفد من احلركتني.
وأشار إلى أن جميع اللقاءات بني احلركتني، 
خالل  م��ن  االت��ف��اق  تنفيذ  استئناف  بحثت 
املتعلقة  س��واء  عملها  ومتابعة  اللجان  تفعيل 

املركزية واجناز  االنتخابات  بإنهاء ملف جلنة 
مرسومني  إلص���دار  متهيدا  السكاني،  السجل 
متزامنني من قبل الرئيس حول موعد إجراء 
وكذلك  والتشريعية،  الرئاسية  االنتخابات 
وق��ال:  احلكومة،  تشكيل  مب��ش��اورات  املباشرة 
طلبتها  التي  املهلة  انتهاء  بانتظار  اآلن  'نحن 
االنتخابي  السجل  وإع��الن  االنتخابات  جلنة 
ليصدر الرئيس املرسومني املشار اليهما انفا' .

وتطرق األحمد إلى محاولة البعض استغالل 
الندوة  ما حدث بينه وبني عزيز دوي��ك في 
السياسية التي رعتها دائرة االعالم والثقافة 
في منظمة التحرير، واستخدام ذلك لتعطيل 
اآلن  ونحن  م��ا ح��دث  م��ؤك��دا جت��اوز  املصاحلة، 
بصدد حتديد موعد جديد ملتابعة املواضيع 
لها  املتعلقة مبلف املصاحلة كما كان مخططا 

من قبل .
ل��م تنه اح��ت��الل قطاع  وأك���د ان اس��رائ��ي��ل 
ب��إج��راءات تهدف  وه��ي حتاصرها وتقوم  غ��زة 
إلتاحة  الغربية،  الصفة  عن  غزة  فصل  منها 
الفصل  وج��دار  القدس  تهويد  الجن��از  الوقت 
مكان  كل  في  االستيطاني  والتوسع  العنصري 

بالصفة والقدس .
من جانبه، قال بسيسو إن عقلية قيادات 
'ح��م��اس' ف��ي غ���زة وت��ص��ري��ح��ات��ه��م ت���دل على 
'ع��ق��ل��ي��ة غ��ي��ر ن��اض��ج��ة ب��اجت��اه امل��ش��ارك��ة مع 
القاهرة  اتفاق  توقيع  'منذ  وأض��اف:  اآلخ��ر'. 
للمصاحلة وهناك تباين سياسي بني قيادات 
'حماس' في الداخل واخلارج'. وعبر عن تخوفه 
م��ن مم��ارس��ات ح��رك��ة ح��م��اس ف��ي ق��ط��اع غزة 
واحملاوالت الواضحة من قبلها لتأسيس نظام 

سياسي مختلف.
توفر  ال��ى  بحاجة  االنقسام  انهاء  أن  وأك��د 
االرادة السياسية واالتفاق على برنامج سياسي 
تنهي  وأن  وفتح،  يجمعنا في حركتي حماس 
حركة حماس خالفاتها الداخلية وتتفق على 
ودعا   . املطروحة  القضايا  رؤي��ة حول مجمل 
أبناء حركة فتح إلى استنهاض الطاقات ألنها 

تشكل نقطة االرتكاز للقوى الفلسطينية.
وكان أمني سر حركة فتح في سلفيت عبد 
فيها  حيا  بكلمة  الندوة  استهل  ع��واد  الستار 
االم��ع��اء اخل��اوي��ة،  ف��ي معركة  صمود االس���رى 
وشدد على ضرورة التفاف شعبنا وكافة قواه 

حول قضيتهم  .

اسالميو االردن يطالبون احلكومة 
بأفعال حازمة ضد ممارسات 
اسرائيل في االراضي احملتلة  

عمان - منير عبد الرحمن - طالب حزب جبهة العمل  االسالمي  احلكومة األردنية بشكل خاص 
والنظام الرسمي العربي بشكل عام باتخاذ  مواقف حازمة تتناسب مع استمرار  االحتالل االسرائيلي 

لفلسطني واالعتداءات املتواصلة ضد الشعب  الفلسطيني واملقدسات .
وقال  احلزب في بيان  عقب اجتماع مكتبه التنفيذي "اننا نطالب احلكومة االردنية خاصة والعرب 
عامة بافعال  وليس اقوال  ملواجهة مواصلة جرائم اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، املتمثلة باستمرار 
االحتالل، ومالحقة املواطنني، والزج بهم في السجون، ومعاقبة احلركة األسيرة، وهدم املنازل، وتدنيس 

املقدسات، والسيما املسجد األقصى املبارك.
وجدد  احلزب مطالبته بانهاء  االنقسام الفلسطيني وتوحيد اجلهود الوطنية ملواجهة االحتالل  ،كما 

طالب احلكومة بعدم السماح للقوات االمريكية باستخدام االراضي واالجواء االردنية ضد سورية 
وقال  احلزب مع تزايد احلديث عن وجود قوات أمريكية في البالد ال نثق بها وال نطمئن لدوافعها، 
أردن  من  وأن ال جتعل  السوري،  للشعب  التام  باالنحياز  احلكومة  نطالب  فإننا   . بوجودها  نرضى  وال 
احلشد والرباط طرفًا في أي مشروع دولي يسعى ملصادرة حق الشعب السوري في اختيار نظام حكمه 

وفق إرادته ومصاحله العليا.
ودعا احلكومة التخاذ  موقف وطني مسؤول ينطلق من القيم األردنية إزاء الصراع الدائر في سوريا 
بني نظام متمسك بالسلطة، ولو على حساب تدمير الوطن وإبادة الشعب، وبني شعب تواق للحرية 
والكرامة، وممارسة حقه في اختيار نظام حكمه على أسس دميوقراطية سليمة حسب تعبير البيان 
وفي الشان الداخلي االردني  طالب احلزب  احلكومة بالتراجع عن رفع اسعار  املشتقات النفطية 
وقال  إن رفع سعرها  إلى هذا املستوى غير مبرر وغير مقبول، فضاًل عن أنه مستفز للسواد األعظم 

من املواطنني.

وفد طالبي هولندي يزور 
جامعة اخلليل

اخلليل – مراسل ے اخلاص - استقبل مركز 
املصادر الفرنسية في جامعة اخلليل وفدا من طلبة 
هس  ڤيم  الدكتور  برئاسة  هولندا  في  اجلامعات 
والدكتورة دانيال نورك في إطار التبادل االكادميي 

الطالبي بني اجلامعات الهولندية واجلامعة.
وكان في استقبال الوفد الدكتور ابراهيم ملوكي 
منسق قسم اللغة الفرنسية وناديا عوض من قسم 
اللغة الفرنسية وندمي سعادة من العالقات العامة.

وحتدث  الزائر  بالوفد  ملوكي  الدكتور  ورح��ب 
وأقسامها وعن مراحل تطور اجلامعة  عن اجلامعة 
وخ��ط��ط��ه��ا امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة. ف��ي��م��ا ال��ت��ق��ى ال��ط��ل��ب��ة 
الهولنديون مع طلبة جامعة اخلليل املشاركني في 

التبادل االكادميي الطالبي.
وحتدث ممثل الطلبة من اجلامعات الهولندية 
معبرا عن شكره وتضامنه مع طلبة جامعة اخلليل، 
ودعا إلى مزيد من التبادل الثقافي والطالبي بني 
جامعة اخلليل واجلامعات الهولندية.  ثم قام الوفد 

بجولة شملت مرافق وكليات اجلامعة املختلفة.

محاضرة حول حماية األسرة 
في عتيل وهدايا لاليتام في 

جمعية الهالل بطولكرم
طولكرم –ملراسل ے اخلاص - نظمت شرطة 
طولكرم محاضرة توعية حول عمل حماية األسرة 

لطالبات مدرسة عتيل الثانوية في طولكرم .
محاضرة  والطفل  األس��رة  حماية  قسم  وق��دم  
حول العنف األسري وأشكاله و التعريف باجلرمية 
وم��خ��اط��ر االن��ت��رن��ت واجل�����وال وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل 
الصحيح مع االنترنت واجلوال وكذلك مت احلديث 
داخ��ل  واحل���وار  الصحيحة  األس��ري��ة  العالقات  ع��ن 
من  طالبة   )60( احمل��اض��رة  م��ن  استفاد  و  األس���رة 
امل��درس��ة الشكر  امل��درس��ة . وق��دم��ت م��دي��رة  طالبة 
جلهاز الشرطة على تواصله الدائم وتوعيته للجيل 
الناشئ وتثقيفهم وتوعيتهم . إلى ذلك، زار  املقدم 
محمد أبو بكر نائب مدير شرطة احملافظة وعدد 
من الضباط جمعية الهالل األحمر والتقوا برئيس 
اجلمعية حنان حنون وأعضاء الهيئة اإلدارية حيث 
قاموا بتوزيع عدد من الهدايا واأللعاب على األيتام 
كما قاموا بعمل جولة داخل اجلمعية لالطالع على 

اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني.
املقدم محمد تيم مدير شرطة محافظة  وأكد 
ط��ول��ك��رم ع��ل��ى دور ال��ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي وت��ق��دمي 
إلى  باإلضافة  احملتاجة  للفئات  واملساعدة  العون 
بهدف  املدني  املجتمع  مع مؤسسات  إقامة شراكات 
تقدمي اخلدمة للمواطن الفلسطيني ولتعزيز ثقة 
شرطة  حنون  وشكرت   الشرطة.  بجهاز  املواطنني 
وتواصلهم  ال��زي��ارة   ف��ي  مبادرتهم  على  ط��ول��ك��رم 
الدائم مثمنه عمل الشرطة الدؤوب من اجل خدمة 
ارتياح  إل��ى  مشيرة  لهم  العون  وتقدمي  املواطنني 
املجتمعي  للدور  وتقديرهم  الشرطة  ألداء  املواطن 

الذي يقومون به. 
وقدمت شرحا مفصال عن تاريخ جمعية الهالل 
ل��إخ��وة  ال��ت��ي ي��ت��م تقدميها  األح��م��ر واخل���دم���ات 

املواطنني.

القواسمي يعقد اجتماعا مع أعضاء جلنة 
متابعة الهيئات احمللية في محافظة جنني

البيرة - أكد وزير احلكم احمللي د. خالد فهد القواسمي على أهمية العمل والتعاون املشترك بني 
الهيئات احمللية في محافظة جنني وبني الوزارة. 

جاء ذلك خالل اجتماع عقده وزير احلكم احمللي بحضور الوكيل املساعد لشؤون الهيئات احمللية 
عبد الكرمي سدر ومدير عام مديرية حكم محلي جنني رائد مقبل مع جلنة متابعة الهيئات احمللية 
في محافظة جنني  مت خالله بحث العديد من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئات احمللية التي تتشكل 
منها تلك اللجنة. وفي بداية اللقاء، شكر القواسمي أعضاء اللجنة على تلبية الدعوة لالجتماع، موضحًا 
أن الهيئات احمللية بشكل عام متر بعدة حتديات حيث إن املشكلة التي تواجه كافة الهيئات احمللية 
هي األزمة املالية التي تعاني السلطة الفلسطينية. وأكد وزير احلكم احمللي على ضرورة أن يكون هناك 
جسم ميثل كافة الهيئات احمللية وهذا اجلسم هو احتاد البلديات، مما تستوجب العمل على ضرورة 

تفعيله وهذه مسؤولية تقع على كافة الهيئات احمللية ومبساعدة وزارة احلكم احمللي.
وتطرق الوزير الى موضوع املشاريع وآلية توزيعها على الهيئات احمللية، الفتا إلى أن صندوق تطوير 
التنمية  الوسيلة األكثر فعالية للعدالة وحتقيق  البلديات يتيع سياسة واضحة باعتباره  وإقراض 
للقدرات، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على غرار صندوق تطوير وإقراض البلديات إلنشاء صندوق تطوير 
وإقراض املجالس القروية حتى تتم املساهمة في تنمية كافة الهيئات احمللية، وحتى ال يكون التركيز 
فقط على مراكز البلديات، مبينًا أنه ال يوجد متييز بني البلديات، مؤكدا إن جناح البلدية هو جناح 
ومواجهة  كبيرة  العمل مبسؤولية  يتطلب  للجميع مما  كذلك  فشل  هو  بلدية  أية  وفشل  للجميع  

التحديات واملعوقات واملشاكل التي تواجه العمل.
من جانبهم، شكر أعضاء اللجنة وزارة احلكم احمللي ممثلة بوزيرها على االهتمام بالهيئات احمللية 
الكهرباء  ضمنها  وم��ن  الهيئات  تلك  عمل  تعيق  التي  القضايا  من  ع��ددا  احلضور  وط��رح  وتطويرها 
وتسديد االلتزامات املترتبة على املواطنني عن هذه اخلدمة، ومضوع البنى التحتية بعد املنخفض 
اجلوي االخير الذي عصف باملناطق الفلسطينية واألضرار التي خلفها، واإليرادات احمللية، والتوأمة، 

واملشاريع، والتراخيص وغيرها من تلك املواضيع املتعلقة بعمل الهيئات احمللية.
وحضر اللقاء من جلنة متابعة الهيئات احمللية في محافظة جنني د.خليل العارضة وأحمد العارضة 
عن بلدية عرابة، ورئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر، ورئيس بلدية قباطية علي زكارنة، ورئيس بلدية 
سيلة احلارثية وائل جرادات، ورئيس بلدية برقني منر مخلوف، وبسام جرار رئيس بلدية جبع، وعن 
اجلالس القروية كل من رئيس مجلس قروي عجة أحمد بطاح، ورئيس مجلس قروي جلقموس نصار 

القرم، ورئيس مجلس قروي برطعة غسان قبها وصبري صبيحات رئيس مجلس قروي رمانة.


