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محليات 6

صبايا الجامعة
اكسسوارات + هدايا + مكياجات + مناديل ولفات بأنواعها + 

شنط  +  قسم  كل شي بشيقل - اسعار خاصة بطالبات الجامعات
رام اهللا - شارع المستشفى  -  بجانب التربية والتعليم سابقا

جوال رقم: 0599340663

مؤسسة الخطيب
مالبس ستاتي + بناتي + والدي

رام اهللا - شارع المستشفى
 بالقرب من عمارة الخطيب

جوال: 0599335446

ضياء لالتصاالت
بيع + تبديل +  تصليح 

 اكسسوارات  +  شرائح جوال
رام اهللا - شارع النهضة مقابل مركز بلدنا الثقافي

022955713     0597415760

البراق للملبوسات
ستاتي - رجالي - والدي - بناتي 

وجميع لوازم االطفال حديثي السن
جملة + مفرق

رام اهللا  -  شارع مستشفى رام اهللا الحكومي

مزرعة الرمحي للدواجن الطازجة
دجاج طازج - كبدة - مسحب - فخاذ - جنحان - ألبان

لصاحبها/ ابو رمزي واوالده
رام اهللا - مقابل تكسي ام الشرايط - محمد: 0598018061

محالت ياسر الطريفي
احذية رجالي + احذية ستاتي + بيبي

رام اهللا - شارع المستشفى
بالقرب من عمارة الخطيب

وطنية: 0568231818

محمص وبن أبو خديجة
اجود انواع القهوة - مكسرات - سكاكر - بهارات - شوكوالته

قسم خاص للهدايا
رام اهللا - شارع االرسال - عمارة أمية

هاتف: 022959307  جوال: 0598109017

الحذاء السحري
أحذية - ستاتي - بناتي

رام اهللا - مجمع الرموني - الطابق االرضي 
بجانب تكسيات بيتونيا

هاتف: 022987063 جوال: 0598637904

هاوس اوف فاشن
احدث موديالت األلبسة الرجالية الجاهزة واألحذية

رام اهللا - شارع المعرض
هاتف: 022966697

Friedchicken مطاعم هيني بيني
البيرة - شارع القدس - 022987303

البالوع - مجمع بالزا التجاري - 022404111
بيتونيا - الشارع الرئيسي - 022902052

الطيرة - مقابل معهد دار المعلمات - 022985511

بوظة ركب
رام اهللا - الشارع الرئيسي

تلفون: 2953467
فاكس: 2956467

سوبرماركت العودة
كل ما يحتاجه البيت تحت سقف واحد

اسعار منافسة
رام اهللا - بالقرب من صالون مهند

جوال - 0599751963

AL-KAMAL الكمــــــال
زي شرعي - مقاسات كبيرة + مالبس سبورت ستاتي + فساتين 

سهرة + تأجير بدالت عرس وخطوبة
مجمع االسراء - ط1 022965539    مجمع مخماس - 022952639

مركز الصفا التجاري الرئيسي 022975093
فرع نابلس - مجمع البلدية 092372131

كيودس للكمبيوتر واالتصاالت
laptops البتوبس

اكسسوارات + اجهزة خلوية
رام اهللا  - عمارة الرعاية العربية

الطابق االرضي - تلفون: 022959685

بوتيك انجل لمالبس األطفال
لصاحبه نذير الشلعوط

البيرة - عمارة ستي سنتر
تلفون: 022966536

Bits & Pieces Fashion
رام اهللا 

 مركز عقل التجاري - خلف البريد
تلفون: 022987402

بورسالن الشوعاني
ادوات منزلية + تحف وهدايا + انتيك - عالم الهدايا

رام اهللا - عمارة برج الساعة - الطابق االرضي
0599090796

معرض البستان لألحذية
رجالي + والدي + بناتي + ستاتي

عمارة البكري - الطابق االرضي

االيهم للكمبيوتر واالتصاالت
بيع كافة انواع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها

رام اهللا - مقابل الشرطة القديمة
0598077011     022967747

فلة + شمعة + منورة
اكسسوارات - هدايا - كوزمتكس - شنط - عطور - شاالت - 

مالبس داخلية
رام اهللا - ستي سنتر - الطابق االرضي
جوال: 0598136589 او 0599291185

أبو شرخ
جهاز بيبي - مالبس والدي وبناتي + البسة داخلية

الفرع الرئيسي - الخليل - واد التفاح                بيت لحم - اول شارع الفواغرة
رام اهللا - الفرع االول: عمارة النتشة - الطابق االرضي 022972257

رام اهللا - الفرع الثاني - شارع االرسال - عمارة االعرج - ط2    022989998
طولكرم - شارع باريس - عمارة الخاروف

بنك الفضة - الشاقلدي 1
رام اهللا - المنارة - اول شارع االرسال - 022967782

الشاقلدي 2 - رام اهللا - عمارة النتشة - الطابق االول 022955649

الشاقلدي 3 - رام اهللا - عمارة برج الساعة - الطابق الرئيسي 0597786159

الخطيب سنتر لأللبسة
الرجال والشباب

رام اهللا - عمارة الخطيب - شارع المستشفى بجانب مسرح القصبة
رام اهللا - الفرع الثاني: عمارة االسراء - الطابق الرئيسي خلف 

الدرج الكهربائي - جوال: 0599845366

الرائد لالتصاالت
بيع وتبديل وتصليح وتعريب

بيع كرتات     -     بادارة رائد ابو عرقوب
رام اهللا - المنارة - مقابل عمارة ستي سنتر
تلفو: 022965389 جوال: 0599393847

ان سنتر
عطور اصلية - اكسسوارات - كوزماتكس - شنط 

 مالبس داخلية - شاالت
رام اهللا - عمارة الصفا - شارع القصبة

0598411090

شركة الشمس لألحذية
رجالي + ستاتي + بناتي + والدي

شارع المستشفى
مقابل محالت درس - وطنية: 0569200548

سلفر شوز
أحذية رجالي + ستاتي

رام اهللا - عمارة ستي سنتر
رام اهللا-  االرسال

رام اهللا عمارة الرعاية
بادارة/ جمال ابو رميلة

بوتيك النجوم
بناتي +والدي+ستاتي+رجالي

رام اهللا - مجمع محطة الباصات المركزية
جوال: 0599787579

مجوهرات رام اهللا
بيع - شراء - تبديل                       اســـــم من ذهــــــب

بادارة/ يوسف رجا الحواري
رام اهللا - المنارة - شارع النهضة
022951251        0599286439

محالت فلسطين التجارية
بيع جميع انواع االحذية والشنط

بادارة/ نادر شلطف (اخوان)
رام اهللا - لؤلؤة المنارة - الشارع الرئيسي

هاتف: 022955256   وطنية: 0569200548

محالت  every day ايفري داي للتصفيات العالمية
خصم ٪50 على كل البضاعة    -   نصف السعر

للمناسبات الرسمية والسعيدة
احلى وارقى المالبس الى صاحبات الذوق الرفيع

رام اهللا - مقابل البنك االسالمي الفلسطيني - جوال: 0599875687

محالت السعد التجارية
مبيع جميع انواع االكسسوارات- عطور+مكياج+ساعات

بإدارة: الحاج سعد جودة واوالده
رام اهللا- سوق البيرة التجاري- مجمع الباصات والتكسيات

تلفون: 2970412  02 جوال: 0599227234

معرض القاهرة للمطرزات الشرقية
اقمشة ومطرزات - دشاديش سوري وخليجي وهندي

رام اهللا - شارع النهضة - مقابل سينما الوليد
جوال: 0599551551
هاتف: 022958807

روميو شوز
 ROMEO SHOSE 

رجالي+ستاتي+بناتي+والدي
رام اهللا- المحطة المركزية - جوال: 0598625499

كانبــاتا

  تلفون: 022954455

DAF
Basem A.AL-Daba»at

Ramallah - Telfax: 022965437
Mobile: 0599874548

Email: co_basem@hotmail.com

ISSA SHAMIEH
Main Street- Ramallah

Palestine 

Tel/Fax: 2956177

غنام لالتصاالت الخلوية واالجهزة الكهربائية
بيع وصيانة وتبديل
بادارة/ يوسف غنام

رام اهللا - سوق البيرة التجاري
جوال: 0599201081  تلفاكس: 022971855

معرض طنوس
للصياغة والمجوهرات والصرافة

رام اهللا - شارع البريد
تلفون: 022963104

رام اهللا

االناقة للخياطة
اقمشة+خيوط+اصواف+حرير وكافة لوازم الخياطين

تكييف وتصليح المالبس
رجالي + ستاتي

رام اهللا-شارع النهضة- مقابل مركز الشرطة القديم
تلفون: 2961276 02-
جوال: 0597567200

ملحمة ومشاوي ابو ضرغام
لحوم طازجة يوميا

عجل - سخل - خاروف - دجاج
بالجملة والمفرق

لصاحبها/ محمد شعبان (ابو ضرغام)
البيرة - البالوع - بجانب وكالة الغوث

تلفون: 022424001   جوال: 0598046702

 فلسطين بند دائم في أجندة  اآلغا يلتقي سفير دولة جنوب افريقيا ويبحث معه آخر المستجدات الفلسطينية
هيئة حقوق اإلنسان في 

منظمة التعاون اإلسالمي 
جدة - وفا - أقر أعضاء الهيئة الدائمة 
المستقلة لحقوق اإلنسان في منظمة 
التعاون اإلســالمي، باإلجماع، خالل 
االجتمــاع التوجيهــي األول للهيئــة، 
والذي عقد يومي الـ 7 - 8 من الشهر 
الجــاري، بمقر المنظمــة في مدينة 
جدة، أن تكون قضية حقوق اإلنسان 
في األرض الفلسطينية المحتلة، بنداً 
دائمــاً على أجندة اجتماعاتهم. وكان 
ممــدوح العكر، العضــو المنتخب في 
الهيئة، ومفوض الهيئة الفلسطينية 
المســتقلة لحقــوق اإلنســان، طالب 
خالل نقاش األجندة الدائمة المقترحة 
للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في 
المنظمة، بأن تكون انتهاكات حقوق 
اإلنسان الفلسطيني تحت االحتالل، 
بنــداً دائماً على جــدول االجتماعات، 
وأن تكون البند السابع، أسوةً بمجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، 
توالت بعد ذلك الكلمات المرحبة بهذا 
االقتراح من جميع أعضاء الهيئة، وتم 
إقــراره. يذكــر أن الهيئــة مؤلفة من 
18 عضواً منتخباً من الدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي 
هيئة مســتقلة تهــدف إلــى مراقبة 
وتصويب أوضاع حقوق اإلنســان في 
الــدول األعضاء، واالرتقــاء بها على 
نحو يعكس روح حقوق اإلنســان في 

دين اإلسالم.

رام اهللا – الحيــاة الجديــدة - أكــد 
مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية 
”شــمس“ على حق شعبنا في إقامة 
دولته المستقلة على ترابه الوطني، 
وعلى حــق تقريــر مصيــره، وقال 
المركز رغم مــرور 63 عاماً لصدور 
اإلعــالن العالمي لحقوق اإلنســان، 
ما يزال الشــعب الفلســطيني يرزح 
تحت نيــر االحتالل، فــي انتهاكات 
صارخة ومستمرة لحقوقه األساسية 
ابتــداء من االعتــداء على الحق في 
الحيــاة، واعتقال اآلالف المواطنين، 
ومنع حريــة التنقــل والوصول إلى 
دور العبادة، وهدم المنازل،واقتالع 
األشــجار، ومصادرة األراضي،وبناء 
وتوسيع المستوطنات، وعزل القرى 
بفعل الجــدار العنصــري، وتقطيع 
أوصــال الوطن بالحواجــز، وفرض 
حصار جائر، واستمرار عزل القدس 
عن محيطها الفلسطيني، واستخدام 
األســلحة المحرمــة دوليــاً، ونهــب 
الثروات والســيطرة عليها، وتخريب 
متعمــد للبيئة،مروراً باالعتداء على 
الصحفييــن وعلــى حريــة الــرأي. 
ويمعن االحتالل ومســتوطنيه أكثر 
مــن أي وقــت مضــى باعتداءاتهم 
لشــعب  ا لحــق  تهــم  كا نتها ا و
الفلسطيني ومنعه من حق تقريره 

مصيــره، ضاربين بعــرض الحائط 
قواعــد القانــون الدولــي وقــرارات 
الشرعية الدولية التي تحرم احتالل 

أراضي الغير. 
جــاء ذلك عبر بيــان صحفي أصدره 
المركــز لمناســبة ذكــرى اإلعــالن 
العالمي لحقوق اإلنسان.الذي اعتمد 
ونشــر بموجب قرار الجمعية العامة 
ألــف (د3-)  المتحــدة 217  لألمــم 
المــؤرخ في 10 كانون األول 1948. 
واليوم العالمي للمدافعين عن حقوق 
اإلنســان الذي اعتمد ونشر بموجب 
قرار الجمعية العمومية رقم 144/53 

بتاريخ 9 كانون األول 1998.
وشــدد المركــز فــي بيانــه علــى 
أهمية حماية المدافعين عن حقوق 
اإلنســان، وقــال ان ظــروف عملهم 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ظلت 
تتسم بالصعوبة. ويستمر تعرضهم 
للتهديدات واالعتداءات والمضايقات 
والتهجــم العلنــي علــى ســمعتهم 
وسالمتهم الشخصية بقصد عرقلة 
عملهــم وتقويــض مصداقيتهــم، 
لتهديــدات  ا ليــوم  ا ويواجهــون 
والمضايقــات والهجمــات، ورغم أن 
القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان 
شهد تطوراً كبيراًً في آليات الرقابة، 

فإنه لم يتطــور أبداً من حيث آليات 
التعــاون، معتبــرا ان ضمان وحماية 
حقوق اإلنســان هي مســؤولية كل 

دولة في المقام األول .
وشجب المركز االنتهاكات والتجاوزات 
فــي كثير مــن دول العالــم التي ما 
زالــت تشــمل االســتخدام المفرط 
للقــوة فــي مواجهــة االحتجاجــات 
والمطالبــات العامة وإيقــاع العقاب 
الجماعي بشأنهم، والمعاملة القاسية 
والحاطــة بالكرامــة اإلنســانية من 
خــالل الحجــز التعســفي والتعذيب 
النفســي والجســدي، وعــدم توفير 
شــروط المحاكمة العادلة من خالل 
محاكم مســتقلة ونزيهــة ومحايدة 
توفــر الضمانات الالزمة للدفاع عن 
المتهميــن، وتقييــد حريــة التعبير 
والصحافــة من خالل التضييق على 
الحريات الصحفية واإلعالمية ومنعها 
مــن انتقــاد المســؤولين، وتقييــد 
العمل النقابي كتأســيس االتحادات 
وشــرعنة  ليــة،  العما والنقابــات 
التمييز بين المواطنين على أساس 
الجنــس والمذهب والعــرق وغيره، 
وكذلك عدم سيادة القانون وإعطاء 
المواطنين الحق في المشــاركة في 

إدارة الشؤون العامة.

غزة - الحياة الجديدة - استقبل د. زكريا اآلغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر رئيس دائرة شــؤون الالجئين ظهر أمس ســفير جنــوب افريقيا لدى 
السلطة الوطنية ملونجيسي ماكاليما برفقة عدد من الدبلوماسيين وذلك في 

مكتبه بمقر دائرة شؤون الالجئين بمدينة غزة.
وجرى خالل اللقاء استعراض الوضع السياسي العام الذي تعيشه منطقة الشرق 
األوســط والوضع الفلســطيني بشــكل تفصيلي حيث اســتعرض د. اآلغا آخر 

التطورات والمستجدات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية والتطورات 
التي رافقت ملف طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة بعد 

حصولها على العضوية الكاملة في المنظمة األممية اليونسكو.
وتناول اللقاء العدوان اإلسرائيلي العسكري واالستيطاني المتواصل على الشعب 
الفلســطيني، والممارسات العنصرية التي تقوم بها حكومة االحتالل وحمالت 
المداهمــة واالعتقــال إلى جانب اســتمرارها في بناء جــدار الفصل العنصري 
والتوســع االستيطاني في الضفة والقدس وســحب هويات المقدسيين وهدم 
منازلهــم تحت حجج عــدم الترخيص التي أوصلت عملية الســالم إلى طريق 

مسدود.
وتطرق د. االغا إلى اآلثار الناجمة عن الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع 
غــزة خاصة في ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وتدني الحياة االقتصادية داعياً 
دولة جنوب إفريقيا على أن تعمل على توظيف عالقاتها مع الدول األعضاء في 
األمم المتحدة للضغط على حكومة إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة إلعادة 

الحياة الطبيعية فيه ودفع عجلة التنمية وإعادة اعمار غزة.
واطلع د. األغا ســفير دولة جنوب افريقيا على التطورات االيجابية التي رافقت 
ملــف المصالحة الفلســطينية بعد لقــاء الرئيس أبو مازن مــع رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل معرباً عن امله ان تخرج االجتماعات المقبلة 
التي ستعقد في العاصمة المصرية في أواخر الشهر الحالي والتي ستجمع كافة 
ممثلي الفصائل الفلسطينية بحل كافة القضايا العالقة والتوافق على شخصية 

رئيس الوزراء والبدء بخطوات عملية على األرض إلنهاء االنقسام.
إلــى جانب ذلك ناقش المســؤوالن آفاق التعاون االفريقي الفلســطيني لدعم 
حقوق الشــعب الفلسطيني المشروعة في الحرية واالستقالل ودعم الالجئين 
في حقهم في العودة كأســاس لالستقرار في المنطقة وإزالة الظلم التاريخي 

الذي لحق بالالجئين الفلسطينيين جراء طردهم وتهجيرهم من ديارهم.
ومــن جهته أكد ســفير دولة جنوب افريقيا ملونجيســي ماكاليمــا دعم بالده 
لعضويــة فلســطين في االمــم المتحدة مشــدداً على أن دولة جنــوب افريقيا 
ستعمل جاهدة لضمان تأييد دول االتحاد االفريقي على طلب االعتراف بدولة 

فلسطينية عضوا كامل العضوية في األمم المتحدة.
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