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محليات 8

محافظــات - الحيــاة الجديــدة- وفــا - علــق المئات من 
المهندسين والمهندسات العاملين في وزارات ومؤسسات 
القطــاع العام في كافة انحــاء الضفة الغربية صباح امس 
العمل لمدة ســاعة ، ضمن خطواتهم االحتجاجية للضغط 
على الحكومة والجهات ذات الشان في السلطة الفلسطينية 
مــن اجــل تطبيــق عــالوة المخاطــرة والعــالوة اإلدارية 
للمهندســين ومســاعديهم والمقرة ضمن الئحة تنفيذية 

من قبل مجلس الوزراء منذ العام 2005 .
وقام هؤالء باالعتصام امام مقار عملهم رافعين اليافطات 
والشعارات المطالبة بانصافهم وتحقيق مطالبهم العادلة .

وقام وفد من نقابة المهندسين – مركز القدس ضم نقيب 
المهندســين المهندس احمــد اعديلي ونائبــه المهندس 
محمــد ابــو عجمية وعــدداً آخر مــن كادر النقابــة بجولة 
على المهندســين المتوقفيــن عن العمل وبمشــاركتهم 

احتجاجهم .
 واكــد المهندس اعديلي ان نــداءات النقابة لم تلق اذانا 
صاغيــة من الجهات المعنية من اجــل تنفيذ قرار مجلس 
الوزراء للعام 2005 ، واضاف اعديلي: لم نسمع اال الوعود 
والحديث عن تشكيل لجان للبحث في آليات تطبيق الالئحة 
التنفيذيــة لقرار مجلس الــوزراء وكان آخرها اللجنة التي 

شكلت في شهر شباط من العام الماضي .
وحيا اعديلي المهندسين في وقفتهم االحتجاجية واشار ان 
غالبية دول العالم تطبق قوانين مشابهة على المهندسين 
او العاملين في مهن فيها مخاطر مثل الكهرباء واالتصاالت 
والكيماويات والمدارس الصناعية و مشاريع البناء والطرق 

غيرها .
وشدد على ان النقابة ستواصل خالل الفترة المقبلة تنظيم 
سلســلة من الفعاليات االحتجاجيــة التصاعدية حتى ينال 

المهندسون حقوقهم ومطالبهم المشروعة .
و مــن جانبــه قــال المهنــدس فلوريــد الزربا مــن وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات متحدثا باســم زمالئه 
المعتصمين امام مقر الوزارة في رام اهللا اننا نطالب بتنفيذ 
القانــون والقرارات التي تضمن انصافنا واعطاءنا حقوقنا 
مضيفا ان الرواتب التي يتقاضاها المهندسون العاملون في 
الوزارات والمؤسســات الرسمية ال تتناسب مع مؤهالتهم 
وطبيعة عملهم ومع الخبرات العملية والنظرية الواســعة 

للكثير منهم .
 فــي حيــن لفتت المهندســة سوســن ابو دقر مــن وزارة 
االشــغال العامة واالســكان ان لديها خبرة 10 سنوات في 
العمل الهندســي ومعينة منذ اربع سنوات وتتقاضى راتبا 

ال يتجاوز الـ 2400 شيكل شهريا .
وكانــت النقابة نظمت االربعاء الماضــي امام مقرها في 
رام اهللا وقفــة احتجاجية بمشــاركة حوالي 200 مهندس 
ومهندســة من العاملين في القطاع العــام للضغط على 
الجهات المعنية في السلطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس 
الوزراء الذي ينص على صرف عالوة المخاطره للمهندسين 
ومستحقيها حسب الالئحة التنفيذية رقم 78 الصادرة عن 
مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2005/11/23. وتطالب النقابة 
بصرف عالوة المخاطرة للمهندســين ومســتحقيها حسب 
الالئحــة التنفيذية رقم 78 الصادرة عــن مجلس الوزراء 
وبأثــر رجعي من تاريخ صرفها لالخريــن. و صرف عالوة 

المهنــدس المديــر 60 % وليــس 50 % (العــالوة اإلدارية) 
كما نص عليه قانون الخدمة المدنية حســب المادة (51). 
وصرف عالوة االختصاص للمهندسين حسب نفس المادة 
، ويقدر عدد المهندســين العاملين في القطاع الحكومي 

بحوالي 1200 مهندس ومهندسة .
ونظم مهندسي وزارة األشغال العامة واإلسكان إعتصاماً 
أمام مقر الوزارة استمر لمدة ساعة. وذلك ضمن الفعاليات 
اإلحتجاجيــة التــي تنظمهــا نقابة المهندســين للمطالبة 
بتطبيق عالوة المخاطرة الخاصة بمهندسي القطاع العام.

و نفــذ عدد من المهندســين في محافظــة جنين، أمس، 
اعتصامــاً أمــام مقر وزارة األشــغال فــي المدينة، وذلك 
اســتمراراً للخطوات التي قامت بها نقابتهم، في ســعيها 
لتحقيــق مطالب المهندســين العاملين في القطاع العام، 
بخصوص العالوات المقرة؛ للوصول الى تنفيذها. ويأتي 
االعتصــام اســتكماالً لالعتصــام الذي نفذتــه مجموعة 

المهندسين أمام مجلس الوزراء بتاريخ 2011/2/1، وكانت 
النقابــة أبلغت أمين عام مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ قرار 

بتحويل الموضوع الى لجنة ادارية لوضع اليات التنفيذ.
ورغــم التواصل مع مجلس الوزراء بخصوص آليات تنفيذ 
القرارات المتعلقة بوضع المهندسين، وحقهم في الحصول 
على العالوات المقررة، إال أن جميع المتابعات، ورغم مرور 

أكثر من سنة ونصف لم تصل إلى نتيجة. 
واعتصــم مهندســو محافظة أريحا واألغوار وســط مركز 
المدينــة مطالبين بتطبيق قرار مجلــس الوزراء 78 لعام 
2005 والــذي يحمــل رقــم 13/38/6 والقاضــي بصرف 
عالوة المخاطرة لكافة المهندســين العاملين في القطاع 

العام وبأثر رجعي.
وقــال المهندس محمــد الفتياني نقيب المهندســين في 
المحافظــة: نحن نطالب بصرف عــالوة المخاطرة وعالوة 
المهنــدس والبالغــة 60 % بــدل 50 % وتطبيــق عــالوة 
االختصــاص للمهندســين حســب المادة 51 مــن قانون 
الخدمة المدنية», وأضاف» بعض الوزارات كوزارة الصحة 
طبقت القرار فيما لم تطبقه الوزارات والمؤسسات األخرى 
ال في القطاع العــام وال في القطاع الخاص ونحن نطالب 
بتطبيقه». وأوضح الفتياني» هذا األســبوع سنتوقف عن 
العمل لمدة ساعة على مدار يومين وكذلك األسبوع المقبل 
وسيصار إلى عقد اجتماع في مقر النقابة في مدينة رام اهللا 
من اجل البحث في الخطوات التصعيدية القادمة من اجل 

حث كافة المؤسسات على تطبيق هذا القرار».
ونظمت نقابة المهندســين امــس اإلثنين، اعتصاما أمام 
مقر محافظة الخليل، احتجاجا على عدم تنفيذ قرار مجلس 
الــوزراء الخــاص بقانون الخدمة المدنيــة المقر قبل نحو 
سبع سنوات، وعدم تطبيق عالوة المخاطرة ورفع العالوة 

اإلدارية للمهندسين.
شــارك فــي االعتصــام مــا يزيــد عــن 60 مهندســا من 
المؤسســات الحكوميــة المختلفة فــي الخليل، حيث هدد 

المهندسون بتصعيد احتجاجاتهم حتى تلبية مطالبهم.
بدوره، قال ممثل المحافظ رفيق الجعبري خالل االعتصام 
«إن المحافظة ســتنقل مطالب المهندســين إلى الجهات 
المعنيــة حتى يتــم النظر فيهــا ومتابعتهــا لتلبيتها قدر 

المستطاع».

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف:432/ق/2011 

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلــن للعمــوم انه تقــدم إلى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد جمــال توفيق 
اســعد شــحروري وذلــك بصفتــه  وكيــال دوريــا بموجــب الوكالــة الخاصــة رقــم 
1102/2011/15553  الصــادرة مــن كاتــب عــدل نابلس وذلك بمعاملــة بيع على 
القطعة ســجل 49 صفحة رقم 29 مــن أراضي نابلس فمن له  اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون

 اسم الموكل: خالد عبد اهللا صادق سلهب / «محمد عامر» شاكر عادل بعاره 
اسم الوكيل: جمال توفيق اسعد شحروري 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

12/19د

تنويه
ورد خطأ بتاريخ 2011/12/8 صفحة 10 في إعالن صادر عن دائرة تســجيل أراضي 
نابلــس رقم ملف 5019/ج/2011 الخطأ رقــم الحوض 152 والصحيح 52 وخطأ في 

الوكالة الدورية رقم 30/2011/1411  الصحيح 130/2011/1411.

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف:5357/ج/2011

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
 يعلــن للعمــوم انه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيدة ســمية محمد 
ابراهيــم الدويكات  وذلك بصفتها  وكيلة عامة بموجب الوكالة  العامة رقم ســجل 
184صفحة99/24 ســفارة فلســطين / عمان الموثقة لدى كاتب عدل نابلس تحت 
رقــم 402/99/2065 الصادرة من كاتب عــدل  وذلك بمعاملة بيع على القطعة 54 
حوض رقم 14من أراضي عسكر فمن له  اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 
إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
 اسم الموكل: سامي محمد ابراهيم اليونس 
اسم الوكيل: سميه محمد ابراهيم الدويكات 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

12/19د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف:5341/ج/2011

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
 يعلــن للعمــوم انــه تقدم إلــى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد ســامي عبد 
الرحمــن بــدوي يعيش وذلــك بصفته  وكيال خاصــا بموجب الوكالــة  الخاصة رقم 
1115/2011/18112الصــادرة مــن كاتب عــدل  وذلك بمعاملة بيــع على القطعة 
344حــوض رقــم 1من أراضي بيت وزن  فمن له  اعتــراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراض إلى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
 اسم الموكل: ((رومل –حيدر) عبد الرحمن بدوي يعيش )) 

اسم الوكيل: سامي عبد الرحمن بدوي يعيش 
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

12/19د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف:5226/ج/2011

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
 يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيدة نجاة فايز عبد اهللا 
زبلح  وذلك بصفتها  وكيلة دورية بموجب الوكالة الدورية رقم 13446/2010/1005و 
9334/2011/1070الصادرة من كاتب عدل  وذلك بمعاملة بيع على القطعة 69حوض 
رقــم 24062 من أراضي نابلس فمن له  اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 
إلى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
 اسم الموكل: فايزه فايز عبداهللا زبلح 

اسم الوكيل: نجاة فايز عبداهللا زبلح
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

12/19د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: تسوية

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
 يعلــن للعمــوم انــه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضــي نابلس الســيد غالب محمود 
حســين ســوالمه  بصفته  وريثا بموجب حجة حصر االرث رقم 56/112/15 تاريخ 
2005/2/26م الصادرة من كاتب عدل  وذلك بمعاملة تسوية على القطعة 143حوض 
رقــم 30مــن أراضي عصيره الشــمالية  فمــن له  اعتراض على ذلــك عليه التقدم 
باعتراض إلى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
 اسم المورث بموجب حجة حصر االرث: محمود حسين عيسى سوالمه 

اسم الوريث حسب حجة حصر االرث: غالب محمود حسين سوالمه  
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

12/19د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف:5274/ ج/2011

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
 يعلــن للعمــوم انــه تقدم إلــى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد فــؤاد محمد 
رشــاد الملقــب رشــاد احمــد صوالحــه وذلك بصفتــه  وكيال عامــا /خاصــا / دوريا 
العامــة والخاصــة س ف 2009/1238 و س ف 2009/1212  الــوكاالت  بموجــب 
ف  س  و   2009/1211 ف  س  و   2009/1209 ف  س   2009/1231 ف  س  و 
ورقــم  الكويــت   2011/1213 ف  س  و   2009/1208 ف  س  و   2009/1210
تصديــق 2758 الدوحــة /قطــر و س5113جلــد2009/6 وس876ص2009/4 و 
س781ص2008/19 و س845ص2009/54 و س781ص208/21 والوكالة الخاصة 
966/2010/5674 المعطوفــة س125ص98/71  وس781ص2008/17 والوكالة 
الخاصــة 1100/2011/15208  الصــادرة مــن كاتب عدل  وذلــك بمعاملة بيع على 
القطعة 1 حوض رقم 24من أراضي عصيره الشمالية فمن له  اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون

 اســم الموكل:عائشــه –زائده-مهيبه اوالد جميل اســعد شولي /باسل  محمد رشاد 
احمد صوالحه /الهام محمد رشــاد احمد صوالحه /نجوى جميل اســعد شولي /مريم 
حسن عبد اهللا عواد /كمال –معتصم –عماد –احمد-مشيره-منال اوالد محمد رشاد 
احمد صوالحه / نجيه حسن محمد الوالحه / احمد –هيثم –بادره –ميساء-مرام-اوالد 
محمد احم الصوالحه / اسعد-محمد-عصمت-عمر-ليلى-انصاف-اوالد جميل اسعد 
شــولي / علي حسن حماد جرارعه / حسن-لؤي-عالء-رشاد-محمد- ناهده- نهيل-

نهى –نهيده- اوالد علي حسن جرارعه  
اســم الوكيل: نجوى جميل اســعد شولي / مريم حســن عبداهللا عواد / فؤاد محمد 

رشاد احمد الصوالحه  
دائرة تسجيل أراضي نابلس 
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تنويه
ورد خطأ بتاريخ 2011/12/19 في اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس رقم 
ملف 5354/ج/2011 الخطأ اسم الوكيل: سميره محمد ابراهيم دويكات والصحيح اسم 

الوكيل: سمية محمد ابراهيم دويكات 

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 5377/ج/2011 

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
 يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد (عزمي عزام علي 
صيرفي) وذلك بصفته وكيالً دورياً بموجب الوكالة الدورية رقم 676/2006/3348 
المعطوفة على الدورية رقم 322/93/4577 والدورية 322/93/4593 الصادرة من 
كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة  بيع على القطعة (2) حوض رقم (39) من اراضي 
عصيــرة الشــمالية فمن لــه اعتراض على ذلــك عليه التقدم باعتــراض إلى دائرة 
التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم السير 

بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقاً للقانون 
اســم الموكل: خلــدون بكر عبد الفتاح عبــد الحق، داود حيــدر داود عامودي، عادل 
ابراهيم يوســف غانم، اكرام داود ياســين الســعودي، رويده اسحق محمد سعودي 
، بهجت اســحق محمد ســالمه، صالح اســحق محمد ســعودي، جودت اسحق محمد 
ســعودي، لطايف اسحق محمد ســالمه، نجاة اســحق محمد صالح السعودي، عزام 

علي حسن صيرفي.
اسم الوكيل: خميس علي حسن صيرفي، عزمي عزام علي صيرفي

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
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السلطة الوطنية الفلسطينية
ضريبة امالك نابلس المالية 

اعالن صادر عن ضريبة امالك نابلس المالية
نعلن الطالع العموم بانه تقدم لدائرة ضريبة االمالك السيد محمد عبد اللطيف محمد 
علي ابو عيشه بصفته وكيال عن -1سهام حسن صالح ابو عيشه 2. ريا عبد الرحبم 
اســماعيل ابو عيشــه 3. صالح حسن صالح عيد 4.يوسف حسن صالح ابو عيشه 5. 
نهى حسن صالح ابو عيشه 6. ليلى حسن صالح ابو عيشه 7. نسمه حسن صالح ابو 
عيشه  بموجب الوكالة الدورية الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان رقم 1073/

    54/A/1 ص2011/86 تاريــخ 2011/7/6 وذلك لفتح معاملة بيع على القطعة رقم
حوض رقم 8 من اراضي مدينة رفيديا فمن له اعتراض عليه التقدم بطلب رسمي 
لدى دائرة ضريبة االمالك المالية / نابلس خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر االعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير باالجراءات القانونية حسب االصول 

اسم الموكل: المذكورين اعاله 
اسم الوكيل: محمد عبد اللطيف محمد ابو عيشه 

الحصص المباعه: حصص ارثيه  
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا
رقم الملف: 4628/ج/2011

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا الســيد احمد محمود محمد بني 
عــودة وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالــة الدورية رقم 2011/7536 تاريخ 
2011/12/19 تصديــق وزارة عــدل رام اهللا وذلك بمعاملــة بيع على القطعة 117 
حــوض رقــم 7 البلد من اراضــي الطيبة، فمن له اعتراض علــى ذلك عليه التقدم 
باعتراضــه الى دائرة االراضي خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اســم الموكل (المالك): انور فايز ابراهيم نزال، فادية فايز ابراهيم نزال، لوســي 

حنا ابراهيم نزال.
اسم الوكيل: احمد محمود محمد بني عودة.

دائرة االراضي رام اهللا
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   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس
الرقم: 2011/921

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح نابلس
 بالقضية الحقوقية رقم 2011/921

الــى المدعى عليها نوال فضيل (فضل) محمد موســى والمدعى عليها جميلة فضيل 
(فضل) محمد موســى احمد وكلتاهما من كفر راعي- جنين ومجهولتي محل االقامة 
حاليا يقتضي حضوركما الى محكمة صلح نابلس بتاريخ 2012/1/10 الساعة التاسعة 
صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة اعاله والتي اقامها عليكما زهران عبد القادر 
عبد الغني ملحم بواسطة وكيله المحامي االستاذ غازي زهران وموضوعها المطالبة 
بمبلغ 8000 دينار ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى، 
وعمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
فإنه يقتضي عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم 

بالنشر واذا لم تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريا. 
رئيس قلم محكمة صلح نابلس/ فارس وصفي منصور
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   السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي  القضاة

المجلس االعلى للقضاء الشرعي
محكمة نابلس الشرعية الشرقية

مذكرة تبليغ قرار استئنافي في الدعوى اساس 2011/798
الــى المدعــى عليه مؤمــن عبد الكريم اعليــم ابو عرقب، موجود فــي دولة مقدونيا 
ومجهــول محــل االقامة فيهــا وليس له محــل اقامة فــي مناطق الســلطة الوطنية 
الفلسطينية، ابلغك بأن القرار الصادر عن هذه المحكمة في الدعوى اساس 2011/798 
وموضوعها (تفريق للعجز عن دفع توابع المهر المعجل) الصادر بتاريخ 2011/11/2 
تحت رقم 716/320/50 قد عاد مصدقا من قبل محكمة االستئناف الشرعية بقرارها 
رقم 2011/239 بتاريخ 2011/12/13 وعليه جرى تبليغك ذلك حسب االصول تحريرا 

في 1433/1/18هـ وفق 2011/12/13م. 
قاضي نابلس الشرعي للمحكمة الشرقية
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فقد هوية
  اعلن انا رشــا عبد اهللا قاســم حســن عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 

903910446 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فياض عبد الكريم فياضتعاونيات

ثروتنا الحيوانية
سعدنا باألمس في الحركة التعاونية بالتواجد في ورشة عمل لمناقشة 
قاعات  الحيوانية في  للثروة  التعاونية  الجمعيات  واقع  دراسة حول 
الهالل االحمر, وقد اعد الدراسة الدكتور عبد الحميد البرغوثي للمركز 
الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية  والممولة من المركز 

التعاوني السويدي وذلك بتنسيق واشراف االدارة العامة للتعاون.
ليس هناك ما هو جديد بالنسبة للعارفين للقطاع, حول المعلومات 
التي جاءت بها الدراسة المتضمنة لمعلومات واحصائيات في 160 
صفحة من القطع المتوسط. الن هذا القطاع نعرفه حق المعرفة 

ونعرف مشاكله ونعرف نقاط الضعف والقوة للعاملين فيه. 
االدارة  التي قامت بها  للحلقات  الدراسة تأتي كحلقة مكملة  هذه 
التعاوني  المركز  مع  غالبيتها  سابقة  كدراسات  للتعاون  العامة 
السويدي ومنظمة العمل الدولية..... بدأت في شهر نيسان عام 2009 
في دراسة واقع الحركات التعاونية ومن ثم اعداد الخطة االستراتيجية 
لواقع  دراسة  ثم  ومن  الجديد  القانون  واعــداد  التعاوني  للقطاع 
الجمعيات التعاونية النسوية في فلسطين ودراسة اخرى للجمعيات 
التعاونية الزراعية وخاتمتها مسك مع آخر اسبوع عمل لالخ غازي ابو 
ظاهر قبل دخوله في التقاعد المبكر كما وصفه الدكتور مجدالني 

في ورشة امس حول جمعيات الثروة الحيوانية.
ثروتنا الحيوانية في منعطف خطر وفي وضع ال نحسد عليه, مشاكل 
تسويقية في الدواجن، اسعار مرتفعة لالعالف، مشاكل في مزارع 
االبقار مع المصانع والضريبة .... أعداد اغنام تكاد تصل الى نصف 
العدد قبل خمس سنوات... نمو سكاني متسارع.... متوسط الدخل 
المراعي  االراضي ومنع  لئيم ال يرحم، صادر  في هبوط.... عدو 
وقضم االرض الزراعية بالجدار.... وحيوانات أليفة ال تستطيع التعبير 

عما بداخلها .... واصبح مربوها يتعلمون منها كتمان الغضب.
Fayyad@live.com
www.fayyad-pl.org

النقابة تؤكد ان الخطوات االحتجاجية ستتصاعد

المئات من مهندسي القطاع العام يعلقون العمل لمدة ساعة احتجاجا 
على عدم صرف عالوات خاصة بهم اقرت من مجلس الوزراء قبل سنوات

مهندسون معتصمون للمطالبة بحقوقهم بالخليل امس.                 (وفا)

 مدقق المشاريع في االتحاد األوروبي يشيد 
بآلية العمل في مشروع بناء مقاطعة جنين

جنين - الحياة الجديدة - أشــاد مدقق المشــاريع في االتحاد األوروبي «بازيل 
كوتشبوي» باألداء الجيد للسلطة الوطنية في بناء المؤسسات الفلسطينية، وقال 
إنها مؤشرات إيجابية، تبشر بإمكانية وقدرة فلسطينية لقيام الدولة المستقلة. 
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقد في مكتب المحافظ قدوره موسى، أمس، بحضور 
المهندس عدلي أبو حجلة مستشار االتحاد األوروبي في فلسطين، والمهندس 
سهيل انفيعات من وزارة األشغال العامة، مدير مشروع بناء مقر المقاطعة في 
جنين، وذلك على هامش زيارة لإلطالع على مجريات البناء في مقر المقاطعة. 
وقال بازيل إن عملية البناء تسير بآلية جيدة، برؤية وشفافية في النفقات المالية، 
والتنظيم واإلشراف الهندسي والتنفيذ الفني. وأضاف بازيل إن االتحاد األوروبي 
قام بتمويل إعادة بناء مقرات المقاطعات في كل من جنين ونابلس، وعدد من 

المدارس، وتمويل تأهيل عدد من الطرق الرابطة في الضفة. 
من جهته شــكر موسى مدقق المشــاريع، وقال إن تقييمه دليل على الخطوات 
اإليجابية التي تنتهجها الســلطة الوطنية، وقال إننا نوجه رســالتنا اإلنســانية 
للعالم أننا شــعب نريد العيش بأمن وســالم، وأننا مصرون على بناء أنفســنا 
ومؤسساتنا، لنقود شعبنا نحو استقالل كامل.  وقدم موسى شرحاً عن الوضع 
العام في المحافظة، وركز على القطاع الصحي، وقال إن مستشــفى الشــهيد 
خليل ســليمان الحكومي هو المستشــفى الحكومي الوحيد، ويعاني من نقص 
في الكوادر الطبية تخصصية، رغم عملية التوسعة التي شهدها وافتتاح أقسام 
جديدة، وبالنسبة للصحة األولية أشار موسى إلى تميز الخدمات الصحية فيها. 

خالل ورشة عمل في قلقيلية نظمها مركز شمس

التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير تشكل إحدى الدعائم الجوهرية للمجتمع الديمقراطي
قلقيليــة – الحيــاة الجديــدة – مــازن بغدادي - عقــد مركز حقوق اإلنســان 
والديمقراطيــة « شــمس» ورشــة عمــل فــي كليــة الدعــوة اإلســالمية في 
قلقيلية,حول حرية الرأي والتعبير والصحافة وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز 
مفاهيم حقوق اإلنســان والحكم الصالح لطلبة كليات الشــريعة في الجامعات 
الفلســطينية بدعم من مؤسسة المســتقبل. حضر الورشة عميد كلية الدعوة 
اإلسالمية في قلقيلية الدكتور سعد رستم وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية 
واإلدارية للكلية, والعديد من طالب وطالبات الكلية, وافتتح الورشــة الدكتور 

عمر رحال مرحباً بالحضور, ومعرفاً في المركز وبأهداف المشروع.
وقالت الناشطة الحقوقية فداء البرغوثي ان حرية الرأي والتعبير يمكن تعريفها 
بالحرية في التعبير عن األفكار واآلراء عن طريق الكالم أو الكتابة أو عبر عمل 
فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن ال يمثل طريقة ومضمون األفكار أو 
اآلراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي ســمحت 
بحرية التعبير. ويصاحب حرية الرأي والتعبير على األغلب بعض أنواع الحقوق 
والحــدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات الســلمية. 
وبالنسبة لحدود حرية الرأي والتعبير فانه يعتبر من القضايا الشائكة والحساسة 
إذ أن الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا 
للظروف األمنية والنسبة السكانية لألعراق والطوائف والديانات المختلفة التي 
تعيــش ضمن الدولة أو المجموعــة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة 

أو المجموعــة دورا في تغيير حدود الحريــات. وقالت إن حق الرأي والتعبير من 
أهم الحقوق المدنية والسياسية،والتي تناولها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياســية والمدنية وغيابه أو تقييده يتسبب 
فــي تعرض بقية الحقوق إلى االنتهاك، حيث أن عــدم قدرة األفراد على إبداء 
الرأي في المسائل العامة ال يساعد األجهزة الحكومية على كفاءة األداء والقيام 
بواجباتها التي نص عليها القانون.كما أن حرية الصحافة يجب حمايتها وال يجوز 
التعــدي عليها في مجتمع حر ويجــب على الصحفيين أن يتحرروا من أي التزام 
تجــاه أية جهة إال االلتزام نحو الجمهور واألخالقيــات التي يجب على الصحفي 
التقيد بها والدقة والموضوعية للحصول على ثقة الجمهور والصدق هو الهدف 

الرئيسي في الصحافة والموضوعية.
وشــددت على أن أهمية حرية الصحافة من أهم الموضوعات التي تطرح على 
بســاط البحــث في أي مجتمع وفي أي عصر, فال مجــال لإلبداع دون حرية, وال 
قيمة للتقدم دون تحقيق المزيد من الحرية، وتزداد الحرية قيمة وتربو مكانة 

حين تقترن بالصحافة وترتبط هذه األخيرة بها.
 من جانبه شــدد الدكتور رســتم على األهمية التي تحتلها حرية الصحافة في 
روح النظام الديمقراطي. وقال ان هذا ال يعني أبداً أنها مطلقة،كونها تعد من 
الحريات التي يتعدى أثرها الفرد إلى المجتمع وإلى السلطة، فاألصل المستقر 
عليه في األنظمة القانونية أنه ال يمكن أن تكون هذه الحرية مطلقة بال قيد وإال 
انقلبت إلى فوضى, وحملت في طياتها البغي والعدوان على كيان الدولة, وهو 
ما من شأنه أن يفضي إلى إنكار مبدأ التنظيم االجتماعي وجدواه. لهذا الغرض 

وجب تنظيم هذه الحرية دون أن يؤدي ذلك إلى نقضها أو االنتقاص منها.

اللواء الطيراوي يستقبل وفد الهيئة الخيرية 
األردنية الهاشمية في جامعة االستقالل

اريحا - الحياة الجديدة - اســتقبل اللواء توفيق الطيراوي رئيس مجلس أمناء 
جامعة االستقالل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وفد الهيئة الخيرية األردنية 
الهاشــمية الــذي زار الجامعــة صباح امــس، حيث ترأس الوفــد الفريق الركن 
المتقاعد أحمد باشا العميان األمين العام للهيئة الخيرية األردنية الهاشمية، كما 
ضم أعضاء من الهيئة اإلدارية، وكان في استقبالهم إلى جانب اللواء الطيراوي 
كل من اللواء الركن يونس العاص نائب رئيس الجامعة للشــؤون العســكرية 
والدكتور كمال ســالمة نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية، وعدد من كبار 
الموظفيــن والضبــاط العاملين في الجامعــة. وفي اللقاء الموســع الذي ضم 
الجانبين، أطلع الطيراوي الوفد الزائر على ما وصلت إليه جامعة االستقالل من 
تطور على مستوى البرامج األكاديمية والنظام المتبع فيها، وأهميتها للمؤسسة 
األمنية الفلســطينية لمــا ترفده من ضباط يحملون شــهادات علمية في عدة 
تخصصات في درجة البكالوريوس، إضافة إلى إعادة تأهيل الكثير من ضباط 
األجهزة األمنية في برامج الدبلوم المهني المتخصص. وأضاف اللواء الطيراوي 
بأن األردن بلد عظيم وهو لألردنيين وفلســطين للفلســطينيين، وال بديل لنا 
عن فلســطين، وإذا تعرض األردن إلى خطر ال قدر اهللا فسنكون له سنداً، ألن 
األردنيين هم األوائل في الدفاع عن فلســطين. من جانبه قال الفريق الركن 
أحمد باشا العميان أننا سررنا بهذا الزيارة لجامعة االستقالل التي يحمل اسمها 
في قلوبنا معان كبيرة، وأن ما أثلج صدورنا هو أن نرى على تراب فلسطين هذه 
الجامعة بكلياتها وبرامجها في األمور العسكرية واألمنية.  وكان الوفد قد قام 
بجولة ميدانية في الجامعة اطلعوا فيها على ما يتم تنفيذه من مشاريع مهمة، 
وأبدي أعضاء الوفد الزائر إعجابهم الشديد بالجامعة وما تحمله من مكونات على 
صعيد البرامج التدريسية والخطط اإلستراتيجية والمشاريع المنجزة، والجهود 
الكبيــرة التي تبذل في ســبيل توفير بيئة أكاديمية تربويــة لكل من الطلبة 
والهيئة التدريسية، متمنين لها المزيد من التقدم، وفي الزيارة تبادل الطرفان 

الدروع والهدايا تعبيراً عن أواصر األخوة الفلسطينية – األردنية المتميزة.

اجراء عملية تصغير معدة بالمنظار في الخليل
الخليل - الحياة الجديدة - اجريت في المستشفى االهلي بمدينة الخليل عملية 
جراحيــة فريدة من نوعها. وقالت العالقات العامة في المستشــفى، امس، ان 
طاقما طبيا من المستشفى اجرى عملية تصغير معدة بالمنظار، تعتبر فريدة 
مــن نوعها، وهــي العملية االولى التي تجرى في الضفــة عن طريق المنظار. 
واشرف على العملية اخصائي الجراحة العامة الدكتور محمد جميل الهشلمون 
بمساعدة طاقم العمليات االطباء يوسف التكروري وبكر ابو اسنينة واحمد الزغير 

واخصائي التخدير نظام ابواسنينة باالضافة الى طاقم التمريض.
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