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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

االدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي رام الله

رقم الملف: 2712/جـ/2011
التاريخ: 2011/8/4

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله
وذلك  قنداح  خضر  شاكر  حليمة  السيدة  الله  رام  األراضي  دائرة  الى  تقدم  أنه  للعموم  يعلن 

بصفتها وكيال دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 99/1907 تاريخ 99/3/3
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/القطع 29 + 47 حوض رقم 3 من أراضي ابو شخيدم 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 األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

حليمة شاكر خضر قنداح مريم محمود نافع قنداح   
حليمة شاكر خضر قنداح حسين حسين زايد قنداح    
حليمة شاكر خضر قنداح زياد حسين زايد قنداح    
حليمة شاكر خضر قنداح زايد حسين زايد قنداح    
حليمة شاكر خضر قنداح شريفة حسين زايد قنداح    

دائرة االراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

االدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي رام الله

رقم الملف: 2714/جـ/2011
التاريخ: 2011/8/4

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله
وذلك  قنداح  خضر  شاكر  حليمة  السيدة  الله  رام  األراضي  دائرة  الى  تقدم  أنه  للعموم  يعلن 

بصفتها وكيال دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 1999/1904 تاريخ
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/القطع 29 حوض رقم 3 من أراضي ابو شخيدم 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 األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

حليمة شاكر خضر قنداح وجدان حسين زايد قنداح   
دائرة االراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي 

دائرة تسجيل اراضي جنين  
رقم المعاملة: 2011/5450
التاريخ: 2011/8/8 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة عالء جمال غالب زايد من بلدة اليامون بصفته 
الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم )408/2011/7265 ( الصادره عن عدل جنين بتاريخ 2011/8/8

 بموجب الوكالة الدورية رقم )1236 ( الصادرة عن سفارة فلسطين/ابو ظبي بتاريخ  2011/7/5
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5450/ج/2011 على قطعة االرض رقم 75 من الحوض 18 من اراضي 
اليامون . فمن له اي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة مدة ال تتجاوز عشرة ايام من 

تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة    : عالء جمال غالب زايد

                                             ريم تيسير خليل جدوع         
   اسم الموكل ) المالك(             : عدنان علي محمد شهاب

عدد الحصص المباعة               :   حسب الدورية
مدير دائرة تسجيل اراضي جنين

سلطة االراضي 
دائرة تسجيل اراضي جنين  

رقم المعاملة: 2011/5360
التاريخ: 2011/8/3 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة عبد المالك فتحي ذيب قدسية من بلدة جنين 
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )408/2011/7132 ( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ  
2011/8/3 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5360/ج/2011 على قطعة االرض رقم 75 من الحوض 
18 من اراضي اليامون . فمن له اي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة مدة ال تتجاوز 

عشرة ايام من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة    : عبد المالك فتحي ذيب قدسية

   اسم الموكل ) المالك(             : محمود سليمان خليل سعيد
                                            مروان عبد اللطيف مصطفى هب الريح

                                          نوال محمد مصطفى هب الريح 
عدد الحصص المباعة               :   حسب الدورية

مدير دائرة تسجيل اراضي جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة الشرعية

في القدس

اعالن حصر ارث صادر عن محكمة القدس الشرعية
لقد ورد لهذه المحكمة استدعاء من المستدعي زكي يوسف علي شيخ من 

القدس جاء فيه ان المرحوم يوسف علي نمر شيخ من القدس قد انتقل الى 

الشرعي  ارثة  وانحصار  فيها  ودفن  1998/2/14م،  بتاريخ  تعالى  الله  رحمة 

في زوجته خديجة عبدالله محمد شيخ وفي أوالده منها وهما ابراهيم ووليد 

وكريم وزكي وليلى وخوله وزكيه ومنال وناديه فقط وأنه ال وارث وال مستحق 

لتركته سوى من ذكر وان جميع الورثة بالغون فمن له اعتراض على مضمون 

هذا االستدعاء أو لديه معلومات تغاير ما تقدم به المستدعي عليه مراجعة 

المحكمة خالل مدة عشرة أيام من تاريخ نشره وعليه صار بيانه. تحريرًا في 

1432/9/6هجرية الموافق 2011/8/6م

قاضي القدس الشرعي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي رام الله
التاريخ: 2011/8/9

اعالن صادر عن دائرة المساحة العامة 
وذلك  الزيتاوي  عواد  احمد  محمود  السيد  العامة  المساحة  دائرة  الى  تقدم  أنه  للعموم  يعلن 

بصفتها وكيال عامًا بموجب الوكالة العامة رقم 2011/8575 تاريخ 2011/5/31
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/القطع 291 حوض رقم 3 من أراضي الرام 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 األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

بموجب الوكالة العامة رقم 2011/8575 الصادرة محمود احمد الزيتاوي )مالك(  
عن كاتب عدل بداية رام الله بتاريخ 2011/5/31 خميس احمد عواد الزيتاوي )وكيل( 

دائرة االراضي

هاتف:
جوال:

02-2228128
0599-311624

في منطـقــــة   الـخـلـيــــــــــل

فــــــــوزي الشـــــــويكي

وإعـــالنـاتـكــــمالشتراكاتكم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي 

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 5458/ج/2011
التاريخ: 2011/8/8

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة سناء محمود أحمد عالونة من بلدة جبع بصفته 
الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )133/96/3864( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2011/8/22 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 5458/ج/2011 على قطعة األرض رقم )210( من الحوض )14( من 

أراضي جبع.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: سناء محمود أحمد عالونة

اسم الموكل "المالك":1/مطيعة يوسف محمد عالونة 2/رشيقة يوسف محمد فشافشة 3/فوزية 
يوسف محمد عالونة

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

تنويه
ورد في اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين في معاملة 

عبارة   ،2011/8/9 بتاريخ  األيام  جريدة  في  والمنشور  5437/ج/2011،  رقم 

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: تيسير فايز عبد القادر ياسين، عن طريق 

الخطأ، والصحيح هو اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: تيسير فايق عبد القادر 

ياسين، فاقتضى التنويه.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2011/5456
التاريخ: 2011/8/9

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة نريمان محمد عبد الرحمن مرعي من بلدة كفردان 
بتاريخ:  طولكرم  عدل  عن  الصادرة   )2007/4688( رقم  الدورية  الوكالة  بموجب  الوكيل  بصفته 
المفوضية  عن  الصادرة   )2002/12/310( رقم  الخاصة  الوكالة  على  والمعطوفة   ،2007/9/5
الفلسطينية / بروكسل، وذلك لتقديم معاملة بيع رقم: 5456/ج/2011 على قطعة األرض رقم 3 

من الحوض 1 من أراضي كفرقود.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من 

تاريخ النشر، وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
نريمان محمد عبد الرحمن مرعي اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة:  

عالم محمد مصطفى فريحات    
محمد مصطفى محمد صالح. اسم الموكل )المالك(:   

بموجب الوكالة الدورية. عدد الحصص المباعة:   
مدير دائرة تسجيل أراضي جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2011/5450
التاريخ: 2011/8/8

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة عالء جمال غالب زايد من بلدة اليامون بصفته 
بتاريخ  جنين  عدل  عن  الصادرة   )408/2011/7265( رقم  الخاصة  الوكالة  بموجب  الوكيل 
2011/8/8 بموجب الوكالة الدورية رقم )1236( الصادرة عن سفارة فلسطين / أبو ظبي بتاريخ: 
من   75 رقم  األرض  قطعة  على  5450/ج/2011  رقم:  بيع  معاملة  لتقديم  وذلك   ،2011/7/5

الحوض 18 من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من 

تاريخ النشر، وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عالء جمال غالب زايد
ريم تيسير خليل جدوع   

عدنان علي محمد شهاب اسم الموكل )المالك(:  
حسب الدورية عدد الحصص المباعة:  

مدير دائرة تسجيل أراضي جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2011/5360
التاريخ: 2011/8/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة عبد المالك فتحي ذيب قدسية من بلدة جنين 
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )408/2011/7132( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ: 
من   75 رقم  األرض  قطعة  على  5360/ج/2011  رقم:  بيع  معاملة  لتقديم  وذلك   ،2011/8/3

الحوض 18 من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من 

تاريخ النشر، وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عبد المالك فتحي ذيب قدسية

اسم الموكل )المالك(: محمود سليمان خليل سعيد
       مروان عبد اللطيف مصطفى هب الريح

نوال محمد مصطفى هب الريح  
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير دائرة تسجيل أراضي جنين

قلقيلية - "األيام": قام محافظ قلقيلية 
العميد ربي���ح الخندقج���ي، يرافقه مدير 
الش���رطة المقدم موس���ى ي���دك، وقادة 
األجهزة األمني���ة في المحافظ���ة، أمس، 
بجول���ة تفقدية لألس���واق ف���ي المدينة، 
اطل���ع خالله���ا على م���دى الت���زام التجار 

بأسعار السلع األساسية في شهر رمضان، 
مؤكدًا ضرورة خلو األس���واق من منتجات 

المستوطنات، وضرورة إشهار األسعار.
والتقى المحافظ   خ���الل الجولة عددًا من 
التجار وأصحاب المحالت التجارية، واستمع 
مش���يدًا  ومطالبه���م،  مالحظاته���م  إل���ى 

بدورهم ف���ي بناء االقتصاد الفلس���طيني، 
ودعاهم إلىااللتزام باألس���عار وإشهارها   
وع���دم االس���تغالل   واالحت���كار وااللت���زام  
 بالقان���ون والنظام، ودع���م المنتج الوطني، 
والتخفيف على المواطنين في ظل األوضاع 

االقتصادية الصعبة.

محافــظ قلقيلية يتفقد أســواق المدينة

بيت لحم –"األيام"– حس���ن عبد الجواد: 
نظمت وزارة الزراعة، أمس، زيارة ميدانية 
لحوض استزراع س���مكي في قرية ذنابة 
بمحافظ���ة طولكرم، بمرافق���ة متطوعين 
دوليين م���ن ذوي االختصاص في  الثروة 
البحري���ة لمعاين���ة احد أح���واض تربية 
األسماك في طولكرم، تعود ملكيته لكل 
من المزارع إس���ماعيل خريشة وأسامة أبو 

خميش.
وقال عوض أبو صوي، مس���ؤول اإلعالم 
الجماهي���ري ف���ي وزارة الزراعة: "إن هذه 
الزيارة تأتي تشجيعا لموضوع االستزراع 
الس���مكي، واس���تكماال لبعض المشاريع 

الصغيرة.
وع���زا الم���زارع خريش���ة الس���بب الذي 
دفعه���م للتفكي���ر بموضوع االس���تزراع 
الس���مكي إلى النقص الشديد في كمية 
المحلية في فلسطين، مشيرا  األس���ماك 
إلى أهمية موضوع االس���تزراع السمكي، 
رغم صغر مش���اريعها كونها تلعب دورا 
ايجابيا في موضوع األمن الغذائي للمزارع 
الفلس���طيني، وتعمل عل���ى توفير الحد 

األدن���ى من مادة البروتينات المهمة جدا 
لجسم اإلنسان.

و قال المزارع أب���و خميش: "إن عمليات 
اإلنت���اج النبات���ي أصبحت غي���ر مجدية 
للم���زارع، خاص���ة مع فق���دان العديد من 
األس���مدة والمبيدات الضرورية للنباتات 
بمختل���ف أنواعه���ا، ناهيك ع���ن تدني 
أسعار المنتجات النباتية مقارنة بارتفاع 
تكلفة اإلنتاج"، مش���يرًا إل���ى الصعوبات 
الكثي���رة الت���ي تواج���ه المزارعي���ن في 
تس���ويق منتجاتهم الزراعية، وذلك كله 
بسبب الممارسات اإلسرائيلية الممنهجة 
والمخطط لها إلضع���اف وإنهاك المزارع 
الفلس���طيني، ما دفع بع���ض المزارعين 
للتفكير ببع���ض عمليات اإلنتاج الزراعي 

غير التقليدي.
و أكد المهندس محم���د قمحية مدير عام 
الثروة الس���مكية في وزارة الزراعة، "تساهم 
هذه المش���اريع وان كانت صغيرة، إلى حد ما 
في موضوع األمن الغذائي للمزارع ، كما أنها 
تعمل على توفير كميات من اللحوم البيضاء 
للمواط���ن، مؤكدا "أنن���ا من أكثر الش���عوب 

استهالكا للحوم البيضاء، ونعاني من نقص 
شديد في الكميات المتوفرة لدينا".

 وأض���اف: "إننا كفلس���طينيين ولغاية 
اآلن نفتقر إلى مش���اريع إنتاجية كبيرة 
فيم���ا يتعلق بالثروة الس���مكية، وان كل 
هذه األحواض المنتشرة في المحافظات 
ه���ي عبارة ع���ن جهود ش���خصية، ونحن 
بص���دد تنفي���ذ رؤي���ة واضحة ف���ي هذا 
المج���ال من خ���الل العمل الجاد إلنش���اء 
العدي���د م���ن األح���واض اإلنتاجي���ة في 
منطقة األغوار والعدي���د من المحافظات 

األخرى على امتداد الوطن".
وق���د أج���رى المهندس���ون العديد من 
الفحوصات والتقييمات لحوض االستزراع 
الس���مكي، والت���ي اش���تملت على فحص 
درجة حرارة الماء، وفحص نسبة االمونيا، 
والتأكد م���ن كميات الحموضة والقاعدية 
في الم���اء، كما وعمل المهندس���ين على 
فح���ص كمي���ة النتريت والنيت���رات في 
الم���اء، إضاف���ة لعم���ل ج���دول لتغذية 
األسماك، معتمدين على مساحة الحوض، 

وعدد األسماك الموجودة فيه.

وزارة الزراعة تنظم زيارة ميدانية 
لحوض استزراع سمكي في قرية ذنابة

بيت لحم: تحرير 4 مواطنين 
علقوا داخل مصعد كهربائي

رام الله - "األي�ام": تمكنت طواق���م اإلنقاذ في مديرية الدفاع المدني 
في بيت لحم، أمس، من تحرير وإخالء أربعة أش���خاص علقوا داخل مصعد 
كهربائي إلحدى البنايات في المدينة، وتم فحص سبعة مصاعد وإغالق 

واحد.
وأوضح تقرير إلدارة العالقات العامة واإلنسانية في "الدفاع المدني" 
أن الطواق����م الفني����ة إلدارة المصاعد تمكنت من تحري����ر وإنقاذ أربعة 
أش����خاص علقوا في مصعد في إحدى البناي����ات التجارية بمدينة بيت 
لحم، بس����بب عطل فني في المصعد وانقطاع التي����ار الكهربائي عنه، 
مبين����ًا أن الطواقم حررت العالقين من داخل المصعد وأبلغت الش����ركة 
له بضرورة إجراء الصيانة الش����املة وإعادة الفح����ص مرة أخرى للتأكد 
من صالحيته ومطابقته الش����تراطات الوقاية والسالمة العامة لمنحها 

التراخيص.
وبين التقرير أنه تم الكشف على سبعة مصاعد كهربائية في محافظة 
بيت لحم، وأنه تم تفقد إجراءات واش���تراطات الوقاية والس���المة فيها 
وإعالم مالكيها بما يجب تطبيقه وتوفره مع تحديد فترة زمنية، استنادًا 
للوائح التنفيذية وقانون الدفاع المدني لتطبيق وتنفيذ الشروط، مشيرًا 

إلى إغالق أحد المصاعد بسبب مخالفته إلجراءات السالمة.

محافظ جنين يطلع على مبادرة
"يدًا بيد نحو مخيم أنظف"

جنين- "األيام": أطلع وفد يمثل مركز النشاط النسوي في مخيم جنين، 
أمس، المحافظ، قدورة موس���ى، على مبادرة أطلقها المركز، مؤخرا، تحت 
عن���وان "يدًا بيد نح���و مخيم أنظ���ف"، وذلك خالل زيارة ق���ام بها الوفد 

للمحافظة.
واس���تعرضت رئيس���ة المركز، كفاح عموري، وعدد م���ن أعضاء الهيئة 
اإلدارية للمركز، المب���ادرة الجديدة التي يعم���ل المركز على تنفيذها، 
بالتع���اون مع ع���دد من الفعالي���ات الرس���مية واألهلية، وعلى رأس���ها 

المحافظة.
وقالت عموري، إن هذه المبادرة تحمل شعار "بلدك بيتك..ابدأ بنفسك 
نح���و مخيم أنظف"، وجاءت بعد رصد للواق���ع البيئي في المخيم، والذي 

اتسم بوجود عدة مظاهر سلبية.
وأضافت، إن مركز النش���اط النس���وي، يس���تعد إلط���الق الحملة هذه 
بالتعاون مع وكالة غوث الالجئين التي ستدعم المبادرة من خالل توفير 
عدد من المس���تلزمات لف���رق المتطوعين الذين س���يقومون على تنفيذ 

المبادرة بإدارة المركز.
وبينت، أن هنالك برنامجا محددا للتوعية البيئية واإلرشاد المجتمعي، 
والقيام بعدة أنشطة كتنظيف األحياء وتوزيع أكياس نايلون وتنظيف 
ودهان عدد من الج���دران على مدخل المخيم، ووضع س���الل للمهمالت، 

وزراعة األشجار.
من جهت���ه، ثمن المحافظ، ه���ذه المبادرة، ووعد بتقديم المس���اعدة 
الالزمة لتنفيذها بش���كل جي���د وناجح، متمنيا أن يتبن���ى المركز فكرة 
المواطنة في تحقيق االنتماء األصيل، ومشاركة فاعلة من الشباب الذين 
علق عليهم باألمل الكبير في إنجاز طموحات الشعب الفلسطيني، إذا ما 

أعطي الفرصة للمبادرة والعمل.
واقترح موس���ى، ضرورة انتقاء المجموعات المتجانسة والمتقاربة لكل 
نش���اط، وأعلن عن تقديم 500 كيس نايلون من المحافظة، كمس���اهمة 

منها في البدء بتنفيذ الحملة على على أرض الواقع.

الدائم  المراق����ب  ق����ال  نيوي����ورك –"وفا": 
لفلس����طين لدى األمم المتحدة في نيويورك 
السفير رياض منصور :"إنه بدال من دفع عجلة 
السالم، اختارت إسرائيل أن تفعل عكس ذلك 
تماما من خ����الل تكثيف انتهاكاتها للقانون 

الدولي.
وأض����اف منص����ور، ف����ي رس����ائل متطابقة 
أرس����لها لألمين العام لألمم المتحدة بان كي 
مون، ورئيس مجل����س األمن )الهند(، ورئيس 
الجمعية العامة، "أن التوتر تصاعد في األرض 
الفلس����طينية المحتل����ة، بما فيه����ا القدس 
الش����رقية، نتيج����ة لسياس����ات وممارس����ات 
إس����رائيل غير القانونية من عدوان عس����كري 
واستيطان واستفزازات مستمرة ضد الشعب 

الفلسطيني.
وتاب����ع : "إن الوض����ع الخطير عل����ى األرض 
يتطل����ب معالجة عاجل����ة من قب����ل المجتمع 
الدولي، لوضع حد لالنتهاكات واسعة النطاق 
التي ال تزال ترتكبها إس����رائيل ضد الشعب 

الفلسطيني".
وأش����ار إلى قيام قوات االحت����الل في األول 
من ش����هر رمضان، بمداهمة مخيم قلنديا، ما 
أسفر عن استشهاد الشابين معتصم عدوان 

ومحمد علي خليفة، إضافة إلى إصابة عشرات 
الفلس����طينيين، كما ش����نت ق����وات االحتالل 
غارات جوية ع����دة على قطاع غ����زة المحاصر 
خالل األس����بوع الماض����ي، بما ف����ي ذلك غارة 
م����ن الصيادين  جوية اس����تهدفت مجموعة 
على ش����واطئ مدينة رفح، أسفرت عن إصابة 
الفلسطينيين وتسببت بأضرار  العشرات من 

مادية جسيمة في المنازل والممتلكات.
ولف����ت إل����ى أن إس����رائيل ال ت����زال تمارس 
سياس����ة العقاب الجماعي م����ن خالل فرضها 
الحصار غي����ر القانوني والالإنس����اني، مطالبا 
المجتمع الدولي بإرغام إس����رائيل على وقف 
هجماتها العس����كرية ضد السكان المدنيين 
غ����زة، والتقيد  ف����ي قط����اع  الفلس����طينيين 
بالتزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدولي 
ورف����ع الحصار المفروض على القطاع بش����كل 

كامل.
وتط����رق الس����فير منص����ور إل����ى محاوالت 
إس����رائيل المس����تمرة غير المشروعة لتغيير 
الواق����ع على األرض في األرض الفلس����طينية 
المحتل����ة، وخاص����ة ف����ي القدس الش����رقية 
االس����تيطاني  التوس����ع  المحتل����ة، من خالل 
وه����دم المنازل وط����رد وتش����ريد المئات من 

الفلسطينيين، مش����يرًا إلى موافقة الحكومة 
اإلس����رائيلية مؤخ����رًا عل����ى بن����اء 900 وحدة 
اس����تيطانية جديدة في مستوطنة ما يسمى 
'ه����ار حوم����ا' الواقعة في جبل أب����و غنيم في 

القدس الشرقية المحتلة.
وق����ال : "إن تقاعس المجتم����ع الدولي عن 
اتخ����اذ إجراءات حازمة وجدية إزاء األنش����طة 
االستيطانية اإلسرائيلية وغيرها من األعمال 
والممارس����ات غي����ر القانوني����ة ف����ي األرض 
الفلس����طينية المحتل����ة، بما فيه����ا القدس 
الشرقية، يزيد من تحدي إسرائيل وتعنتها.

الس����فير منص����ور، في رس����ائله  وتط����رق 
المتطابق����ة، إل����ى أعم����ال اإلره����اب والعنف 
واالستفزاز التي يقوم بها المستوطنون ضد 
الس����كان الفلس����طينيين، بما في ذلك إضرام 
النار ف����ي الممتلكات الزراعية الفلس����طينية 
في قرى: ترمسعيا، وبورين، وعورتا في الضفة 

الغربية واقتالع أشجار الزيتون واللوز.
وطال����ب المجتم����ع الدول����ي، بم����ا في ذلك 
مجلس األم����ن، بتحمل مس����ؤولياته من أجل 
إرغام إس����رائيل عل����ى االمتث����ال اللتزاماتها 
كسلطة قائمة باالحتالل، ووقف أعمال العنف 

والعدوان ضد الفلسطينيين.

السفير منصور: إســرائيل كثفت من انتهاكاتها 
للقانــون الدولــي بــداًل مــن دفــع عملية الســام

جني����ن � محمد ب����الص: طال����ب مركز 
"شمس"،  والديمقراطية  اإلنسان  حقوق 
أمس، بضرورة اس����تثمار طاقات الشباب 
وحماس����هم وإبداعاتهم، وإيجاد حلول 
لحاجاتهم، وإزالة المعوقات والتحديات 
التي تواجهه����م، ودعمهم في تحقيق 

آمالهم وتطلعاتهم.
وش����دد المرك����ز ف����ي بي����ان صحافي 
أصدره لمناس����بة اليوم الدولي للشباب، 
والمعتمد م����ن طرف الجمعي����ة العامة 
لألمم المتح����دة، والذي يصادف الثاني 
عش����ر من آب من كل ع����ام، على ضرورة 
ومهاراتي����ة  تعليمي����ة  ف����رص  خل����ق 
أكث����ر، وف����رص عم����ل مجدية للش����باب 
ولنش����اطاتهم االجتماعي����ة والرياضية 
والفنية والثقافية والنفسية والصحية 
واالقتصادية، ومشاركتهم في المجتمع 
والحي����اة العام����ة، والعمل بش����كل جاد 
من أج����ل تقليص الفجوة بين الش����باب 
والمس����ؤولين، من خالل توس����يع نطاق 
الحوار والفهم المتبادل إلنهاء اإلقصاء 
الش����ريحة  لهذه  واإلهمال  والتهميش 

الواسعة من المجتمع وإنصافها.

مركــز حقوقي يطالب باســتثمار طاقات
الشــباب وتوفير فرص عمل مجدية لهم

ودعا إل����ى ضرورة االهتم����ام بمعالجة 
االنحراف����ات الش����بابية االجتماعية في 
والعمل  والمخ����درات،  والجنوح  الجريمة 
على تأهيل الشباب لالندماج والمشاركة 
المجتمع، وإعطائه����م دورا حقيقيا  في 
في صناع����ة القرار السياس����ي، والعمل 
على تخفيض س����ن مشاركة الشباب في 
المجل����س التش����ريعي، ومكافحة األمية 

في قطاع الشباب.
عزوف  أس���باب  المرك���ز  واس���تعرض 
الش���باب عن المش���اركة بكافة أنواعها، 
االقتصادي���ة  الظ���روف  أبرزه���ا،  وم���ن 
المالي���ة  الم���وارد  الس���ائدة، وضع���ف 
للمؤسس���ات الشبابية، وس���يادة بعض 
األنماط الثقافية في المجتمع، كالتقليل 
من ش���أن الش���باب، والتمييز بين الرجل 
والم���رأة، وضعف الوعي بمفهوم وفوائد 
المشاركة، وإقصاء الشباب، وعدم السماح 
لهم بالمش���اركة ف���ي اتخ���اذ القرارات، 
وقلة البرامج الموجهة لهم، وعدم وجود 
وعدم  لمش���اركتهم،  داعمة  سياس���ات 
وجود حيز لهم يسمح بالمشاركة، وعدم 
البنى  تبوءه���م لمراكز متقدمة ضم���ن 
تضافر  وع���دم  المجتمعية،  الهيكلي���ة 
الجه���ود الموح���دة للمؤسس���ات واألطر 
الش���بابية، ف���ي جمل���ة معيق���ات تثير 
التساؤل عن األسباب المؤدية إلى عزوف 

الشباب عن المشاركة.
الض����روري  م����ن  أن����ه  المرك����ز  ورأى 
وض����ع إس����تراتيجية تتمثل ف����ي دعم 
مشاركة الش����باب في   الحياة السياسية 
وتعزي����ز  والثقافي����ة،  واالجتماعي����ة 

وتنمي����ة  ومش����اركتهم،  انتمائه����م 
الش����خصية  ومهاراته����م  قدراته����م 
والعملية، وتوفير فرصة لهم  والعلمية 
تمكنه����م من المش����اركة ف����ي تحديد 
المجتمع  يحتاجه����ا  الت����ي  األولوي����ات 

والمشاركة في اتخاذ القرارات.
وش����دد على ض����رورة تعزيز أش����كال 
الش����رائح  مختل����ف  بي����ن  الش����راكة 
والقطاعات، من خالل الش����راكة الفعلية 
بين المنظمات الدولي����ة   غير الحكومية،  
الشباب،     العاملة في   مجال   والمؤسسات 
 والتنظيمات الش����بابية التابعة لألحزاب 

السياسية.
ولفت إلى أن الش����باب يشكلون قطاعا 
اجتماعي����ا عريض����ا ال يمك����ن التعام����ل 
مع����ه باعتباره وحدة واحدة متس����اوية، 
ويتباين����ون من فئ����ة إلى أخ����رى، وفي 
والس����كن  والعمل  والثقاف����ة  التعلي����م 
والوض����ع الطبق����ي، ومع ذلك ف����إن لهم 

حاجات تجمعهم.
بالعم����ل على إضافة  الحكومة  وطالب 
تعدي����الت خاص����ة بقان����ون االنتخابات 
التشريعية والمحلية، بما يضمن إشراك 
وبالعمل على  انتخابا وترشيحا،  الشباب 
احترام الحريات العامة بما في ذلك حرية 
تأسيس الجمعيات واالنخراط في العمل 
االنتخابات  في  والمش����اركة  الش����بابي، 
العام����ة، واحت����رام اس����تقاللية األط����ر 
واالقتصادية،  واالجتماعية  السياس����ية 
بم����ا في ذلك مجالس الطلب����ة والنقابات 
ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على 

تقوية المؤسسات الشبابية القاعدية.

الخندقجي خالل تفقده سوق المدينة، أمس.
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