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محليات

السلطة الوطنية الفلسطينية
 سلطة االراضي - دائرة تسجبل اراضي بيت لحم 

 إعالن لتسجيل اموال غير منقولة
تسجيال جديدا صادر  عن دائرة تسجيل أراضي بيت لحم

بشأن معاملة التسجيل الجديد رقم 192 /2012
يعلــن الطالع العموم انــه تقدم طلب الى دائرة تســجيل أراضي بيت لحم 
لتســجيل المال غيــر المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومســاحته بالجدول 
أدناه تسجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف أو المنفعة أو الملكية 
أو التعــدي علــى حقوقه أن يتقــدم باعتراضه الخطي الى مأمور تســجيل 
أراضي بيت لحم خالل مدة خمســة عشــر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

في الصحف اليومية المحلية
الجدول

1 -اســم وعنوان طالب التسجيل : محمد وعمرو ومنصور اوالد احمد محمد 
العمري من بيت لحم

اسم المدينة أو القرية : بيت فجار  - 2
اسم موقع األرض : واد رقم                نوع األرض : ميري   - 3
رقم الحوض : 3 طبيعي                     رقم القطعة : 719  - 4

المساحة بموجب قيود المالية                 م2              د  - 5
 6              ///                                                              

المساحة بموجب المخطط                    م2               د  - 6
7              438                                                           

الحصص المطلوب تسجيلها                     حصة من حصة   - 7
                                                                       كامال 

الحدود بموجب المخطط  - 8
شماال : محمد احمد عبد ديرية. 

جنوبا : محمد صابر ديرية. 
شرقا : صالح محمود سلمان ثوابتة .

غربا : علي عودة محمد ديرية و علي فايز عبد اهللا عودة .
9 - كيفية االيلوله لطالب التسجيل : بالشراء من عارف محمد ديرية .

 دائرة تسجيل أراضي بيت لحم 

9/16د

السلطة الوطنية الفلسطينية
 سلطة االراضي - دائرة تسجبل اراضي بيت لحم 

 إعالن لتسجيل اموال غير منقولة
تسجيال جديدا صادر  عن دائرة تسجيل أراضي بيت لحم

بشأن معاملة التسجيل الجديد رقم 193 /2012
 يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تســجيل أراضي بيت لحم لتســجيل 
المال غير المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول أدناه تسجيال جديدا 
وعلى كل من يدعي بحق التصرف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي على حقوقه أن 
يتقدم باعتراضه الخطي الى مأمور تسجيل أراضي بيت لحم خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف اليومية المحلية
الجدول

1 - اســم وعنوان طالب التســجيل : بســام وهبة ابراهيم ابو ســعدى من 
بيت ساحور 

اسم المدينة أو القرية : بيت ساحور   - 2
اسم موقع األرض : بير الواد ووادي ابو سعدى وجبل العوينة .    - 3

نوع األرض : ملك . 
رقم الحوض : 28006                     رقم القطعة : 36  - 4
المساحة بموجب قيود المالية                 م2              د  - 5

            375                                                                    
المساحة بموجب المخطط                    م2               د  - 6

              344                                                                
الحصص المطلوب تسجيلها                     حصة من حصة   - 7

                                                                       كامال 
الحدود بموجب المخطط  - 8

شماال : قطعة رقم (35) خاصة بسام وهبة ابراهيم ابو سعدى . 
جنوبا : شارع معبد عام . 

شرقا : عماد جورج ابو سعدى .
غربا : جميل سابا ابو سعدى .

9 - كيفيــة االيلولــه لطالب التســجيل : معامالت تغيير تصــرف لدى مالية 
بيت لحم  .

 دائرة تسجيل أراضي بيت لحم 

9/16د

السلطة الوطنية الفلسطينية
 سلطة االراضي - دائرة تسجبل اراضي بيت لحم 

 إعالن لتسجيل اموال غير منقولة
تسجيال جديدا صادر  عن دائرة تسجيل أراضي بيت لحم

بشأن معاملة التسجيل الجديد رقم 193 /2012
 يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تســجيل أراضي بيت لحم لتســجيل 
المال غير المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول أدناه تسجيال جديدا 
وعلى كل من يدعي بحق التصرف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي على حقوقه أن 
يتقدم باعتراضه الخطي الى مأمور تسجيل أراضي بيت لحم خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف اليومية المحلية
الجدول

1 -اســم وعنوان طالب التسجيل : بسام وهبة ابراهيم ابو سعدى من بيت 
ساحور 

اسم المدينة أو القرية : بيت ساحور   - 2
اسم موقع األرض : بير الواد ووادي ابو سعدى وجبل العوينة .    - 3

نوع األرض : ملك . 
رقم الحوض : 28006                     رقم القطعة : 35  - 4
المساحة بموجب قيود المالية                 م2              د   - 5
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                                                                      كامال 
الحدود بموجب المخطط  - 8

شماال : عماد جورج ابو سعدى و رامي كريم ابو سعدى . 
جنوبا : قطعة رقم (36) خاصة بسام وهبة ابراهيم ابو سعده . 

شرقا : عماد جورج ابو سعدى .
غربا : جميل سابا ابو سعدى .

9 - كيفية االيلوله لطالب التسجيل : بالتصرف  .
 دائرة تسجيل أراضي بيت لحم 

9/16د

   السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي  القضاة

المحاكم الشرعية
 المحكمة الشرعية في بيت لحم

9/16د

 مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة
 بيت لحم الشرعية  في الدعوى اساس 2012-236

الــى المدعى عليه : عمار ياســر عبد اهللا عكه من بيت لحم وســكان عمان 
ومجهول محل االقامه فيها واخر محل اقامه له في بيت لحم بيت سليم 
 شحاده خليف الكائن في بيت لحم حي الخليفات قرب سوبر ماركت عياد

قرب تلفزيون المهد .
يقتضي حضورك الى محكمه بيت لحم الشرعيه يوم االربعاء 17\10\2012م

الساعه التاسعة صباحا للنظر في الدعوى اساس 236\2012 والمقامة عليك 
من قبل المدعيه زوجتك الداخل عليها بصحيح العقد الشرعي سميحه ناصر 
ســليم خليف من بيت لحم وســكانها وموضوعها طلب نفقة زوجة فإذا لم 
تحضر في اليوم والوقت المحددين ولم تبدي معذرة مشــروعة ولم ترسل 

وكيال عنك يجري بحقك اإليجاب الشرعي .
وعليه صار تبليغك ذلك حسب االصول .

تحريرا في 29 /شوال/1433هـ وفق 2012/9/16م .
قاضي بيت لحم الشرعي المنتدب 
صالح يوسف عبد السالم شاهين

   السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي  القضاة

المحاكم الشرعية
 المحكمة الشرعية في بيت لحم

9/16د

  مذكرة تبليغ حكم  صادرة عن محكمة 
بيت لحم الشرعية  في الدعوى اساس 2012-158

الى المدعى عليه : لؤي عبد القادر حمد من الدوحة وسكان المملكة العربية 
الســعودية وجهول محل االقامة فيها وال يوجد له محل اقامة في فلسطين 
واخر محل اقامة له في بيت والده في الدوحة مقابل مسجد الخلفاء الراشدين 
. أبلغك انه قد صدر الحكم في الدعوى اساس 2012/158 والمقامه عليك 
من قبل مطلقتك النا طالب علي ســلمان من بيت صفافا وســكانها والتي 
موضوعهــا نفقه صغيره البنتك رنا بمبلغ وقدره اربعمائة شــيقل شــهريا 
نفقه كفايه لها حسب حالك وامثالك اعتبارا من تاريخ الطلب 2012/4/9م 
مع تضمينك الرسوم والمصاريف القانونيه حكما غيابيا قابال لالعتراض و 
االستئناف وتابعا له موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمه االستئناف 

الشرعيه الموقره .
وعليه صار تبليغك ذلك حسب االصول .

تحريرا في 21 /رمضان/1433هـ وفق 2012/8/9م .
قاضي بيت لحم الشرعي المنتدب 
صالح يوسف عبد السالم شاهين

   السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي  القضاة

المحاكم الشرعية
 المحكمة الشرعية في بيت لحم

9/16د

 مذكرة تبليغ حكم  صادرة عن محكمة 
بيت لحم الشرعية  في الدعوى اساس 2012-157

الــى المدعــى عليه : لــؤي عبد القــادر حمد مــن الدوحة وســكان المملكة 
العربيــة الســعودية وجهول محل االقامة فيهــا وال يوجد له محل اقامة في 
فلســطين واخــر محــل اقامة له في بيــت والده في الدوحة مقابل مســجد 

الخلفاء الراشدين .
أبلغك انه قد صدر الحكم في الدعوى اســاس 2012/157 والمتكونه بينك 
وبين المدعية إناس لؤي حمد حمد من بيت صفافا وسكانها والتي موضوعها 
نفقه بنت بالغه على والدها بفرض مبلغ وقدره اربعمائة شــيقل شــهريا 
نفقه كفايه ألبنتك نسبا إناس المذكوره وامرتك بدفع ذلك لها  اعتبارا من 
تاريــخ الطلب 2012/4/9م واذنتها باالســتدانه والصرف والرجوع عليه بما 
يتراكم منها مع تضمينك الرســوم والمصاريف القانونيه حكما غيابيا قابال 

لالعتراض واالستئناف فهم ذلك علنا حسب االصول .
تحريرا في 18 /رمضان/1433هـ وفق 2012/8/6م .

قاضي بيت لحم الشرعي المنتدب 
صالح يوسف عبد السالم شاهين

   السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي  القضاة

المحاكم الشرعية
 المحكمة الشرعية في بيت لحم

9/16د

مذكرة تبليغ حكم  صادرة عن محكمة
بيت لحم الشرعية  في الدعوى اساس 2012/156

الــى المدعــى عليه : لــؤي عبد القــادر حمد مــن الدوحة وســكان المملكة 
العربيــة الســعودية وجهول محل االقامة فيهــا وال يوجد له محل اقامة في 
فلســطين واخــر محــل اقامة له في بيــت والده في الدوحة مقابل مســجد 

الخلفاء الراشدين .
أبلغك انه قد صدر الحكم في الدعوى اســاس 2012/157 والمتكونه بينك 
وبين المدعية دانا لؤي حمد حمد من بيت صفافا وسكانها والتي موضوعها 
نفقه بنت بالغه على والدها بفرض مبلغ وقدره اربعمائة شــيقل شــهريا 
نفقه كفايه ألبنتك نسبا إناس المذكوره وامرتك بدفع ذلك لها  اعتبارا من 
تاريــخ الطلب 2012/4/9م واذنتها باالســتدانه والصرف والرجوع عليه بما 
يتراكم منها مع تضمينك الرســوم والمصاريف القانونيه حكما غيابيا قابال 

لالعتراض واالستئناف فهم ذلك علنا حسب االصول .
تحريرا في 18 /رمضان/1433هـ وفق 2012/8/6م .

قاضي بيت لحم الشرعي المنتدب 
صالح يوسف عبد السالم شاهين

فقد دفتر شيكات صادر عن البنك
 االسالمي الفلسطيني- رأس الجورة - الخليل

الخليــل- انا ماجد كامل موســى الشــويكي من مدينة الخليــل اعلن للعموم 
بأنني فقدت دفتر شيكات صادرا عن البنك االسالمي الفلسطيني رأس الجورة 
ويحمل ارقام الشيك من 619555 الى رقم 619570 وال يوجد اي توقيع على 
اوراق الشيك بل يحمل اسمي الشخصي، يرجى ممن عثر عليه تسليمه ألقرب 

مركز شرطة او االتصال على جوال 0599313516، وله الشكر.

عيسى يطلع الوزيرغنيم على االوضاع في القدس
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - التقى 
للهيئــة اإلســالمية  العــام  األميــن 
المسيحية لنصرة القدس والمقدسات 
الدكتور حنا عيسى امس وزيراألشغال 
العامة واإلســكان ماهر غنيم في مقر 
الوزارة فــي مدينة رام اهللا، رافقه كل 
من مدير البروتوكول مؤمن شــبانة 

ومدير اإلعالم هديل ضميري.
و أشاد عيسى بجهود الوزير والوزارة 
في خدمــة الوطن والمواطــن، ناقالً 
تحيات األمين العام للمؤتمر الوطني 
الشــعبي عثمان أبو غربية، ورئيســي 
الهيئة الشــيخ محمد حسين المفتي 
العــام للقدس والديار الفلســطينية، 
وبطريــرك الالتين ســابقاً البطريرك 
ميشــيل صباح، وكافة أعضاء مجلس 

رؤساء الهيئة.
كما وضع عيســى الوزير غنيم بصورة 
األوضاع المتدهورة في مدينة القدس 
الــى االنتهــاكات  المحتلــة مشــيرا 
االســرائيلية اليومية بحق المقدسات 
االسالمية والمســيحية في المدينة، 
اضافــة الى تواصــل عمليــات الحفر 
وانشاء األنفاق اسفل البلدة القديمة 
خاصة المسجد االقصى المبارك والتي 

كان آخرهــا الحفر اســفل اساســاته، 
ناهيك عــن تهويد القصــور االموية 
بســرقة الحقب التاريخية االســالمية 
فيها وصبغها بالطابع اليهودي مدعية 

انها آثار من الهيكل المزعوم.
ووضــع عيســى ارشــيف الهيئــة من 
دراسات وتقارير وبيانات تحت تصرف 
وزارة االشــغال، داعيــا الــى التواصل 
والتعاون في نصــرة القدس وحماية 
المقدســات وتمكين المقدســي في 

ارضه.

مــن جهته ثمــن الوزير ماهــر غنيم 
زيــارة وفــد الهيئــة، مؤكــداً أهمية 
التعاون والتواصــل في كافة القضايا 
الوطنية والتي يأتي على رأسها قضية 
القدس عاصمة الدولة الفلســطينية 
األبدية، محذرا من الهجرة من القدس 
واالراضــي الفلســطينية عامة خاصة 
هجرة المسيحيين التي تزداد حدتها 
يومــا بعد يوم مؤكــدا اهمية تثبيت 
الفلســطيني فــي ارضــه وباالخــص 

المقدسي في القدس.

غنيم وعيسى خالل اللقاء.

خالل لقاء عقده مركز "شمس" في كلية القانون في جامعة النجاح

التأكيد على أهمية تعزيز مفاهيم حماية الكرامة 
االنسانية في مناهج التعليم بمختلف مراحله

نابلس – الحياة الجديدة – عقد مركز 
إعالم حقوق اإلنســان والديمقراطية 
"شمس" لقاًء في كلية القانون بجامعة 
النجــاح حول الحق في التعليم، وذلك 
لمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية، 
وذلــك بحضور عدد من طلبة الكلية، 
وقــد افتتحت اللقاء المحامية شــروق 
أبــو قرع من مركز "شــمس"، معرفة 
بالمركــز والمشــروع، وقالت أن محو 
األمية حق من حقوق اإلنســان، وأداة 
لتعزيز القدرات الشــخصية ووســيلة 
لتحقيق التنمية االجتماعية والبشرية، 
مشــيرة إلى أن محو األميــة يقع في 
صميــم التعليــم األساســي للجميع، 
وأضافت «أن اللقاء يأتي ضمن برنامج 
تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة 
الجامعات،بدعــم  لطلبــة  القانــون 
وتمويــل من برنامــج األمم المتحدة 

اإلنمائي». 
من جانبه قال الدكتور محمد شــراقة 
أســتاذ القانــون فــي جامعــة النجاح 
«أن الحــق في التعليم مــن الحقوق 
األساسية التي كفلتها جميع المواثيق 
والمعاهــدات الدوليــة واإلقليميــة؛ 
ووردت فــي ذلــك عــدة مــواد فــي 
اإلعــالن العالمــي لحقوق اإلنســان، 
والعهد الدولــي للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق 
الطفل، واتفاقية القضــاء على جميع 
أشــكال التمييز ضد المــرأة، وغيرها 
من مصادر القانــون الدولي وقانون 
حقوق اإلنسان». وأضاف «لعل أهمية 
الحــق فــي التعليــم تكمن فــي دور 
الحــق في التعليم في تمكين وتقوية 
الحقوق األخرى. فبغير التعليم الكافي 
والمناســب ال يســتطيع اإلنسان أن 
يعرف حقوقه األخرى وال أن يميز حاالت 
انتهاك حقوق اإلنســان وال يمكنه أن 
يدافع عن تلك الحقــوق. هذا بجانب 
خصوصيــة مهمة للحــق في التعليم 
تتيح للشخص أو ولي أمره الحرية في 
اختيار نوع التعليم الذي يالئمه، وتتيح 
لألفراد والجماعات إنشــاء مؤسسات 
تعليمية خاصة تتوافق مع توجهاتهم 

الدينيــة والفكريــة علــى أن تخضع 
لمعاييــر كثيرة من الرقابة والمتابعة 

من قبل أجهزة الدولة». 
وقال شراقة أن «التعليم يشغل مكاناً 
مركزيــاً فــي مجــال حقوق اإلنســان 
ويعتبر أمراً أساسياً لضمان ممارسة 
حقوق اإلنسان األخرى. ويعزز التعليم 
الحريــات والقدرات الفرديــة، ويعود 
بفوائــد إنمائيــة مهمــة، كمــا مثل 
التعليــم أداة قويــة تتيــح انتشــال 
الكبار واألطفال المهمشين اجتماعياً 
واقتصاديــاً من الفقــر بحيث يمكن 
أن  الكاملة.بيــد  المشــاركة  لهــم 
مالييــن األطفــال والكبــار ال يزالون 
محروميــن مــن الفــرص التعليمية، 
ومــن بين هؤالء كثيرون ال يتمتعون 
بهذه الفــرص نتيجة للفقــر». وقال 
إن «الوثائــق الصــادرة عــن األمــم 
المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها ،وفي 
مقدمتها واليونســكو واليونيســيف 
تؤكــد االلتزامات القانونيــة الدولية 
المتعلقة بالحق في التعليم. كما تعزز 
هذه الوثائق وتطور حق كل شــخص 
في االنتفاع بتعليم جيد النوعية، دون 
تمييز أو استبعاد من أجل تطبيق الحق 

في التعليم». 
وأوضح شــراقة أن هناك العديد من 
االشكاليات التي تعيق الوفاء الكامل 
للحق في التعليم، مثل نقص الموارد 
المالية، كما أن السياسات والبرامج 
والخطط المعدة إلعمال هذا الحق ال 
تؤدي إلى الوفاء الكامل بالمتطلبات 
واألهــداف. وقــال: «كمــا يشــكل 
نقــص الموارد الماليــة المخصصة 
في الموازنة العامــة لقطاع التعليم 
اشــكالية تحد من امكانيــة تطوير 
حقيقيــة أو المســاهمة فــي وضــع 
حد لألزمــات المتفاقمــة». واضاف 
«الكثافة الصفيــة المتخصصة أحد 
الشروط األساســية لجودة الخدمة 
التعليمية، إال أن هذه الكثافة مرتفعة 
إلى حــد كبير ما يشــكل عائقاً أمام 
أي تطويــر لخدمــة التعليم. كما ان 
المرافق والخدمات األساســية،  قلة 

كالماء، والكهربــاء، ودورات المياه، 
والمكتبات، والمختبرات، والمالعب، 
والتكنولوجيــا،  الترفيــه،  وأدوات 
والوحدات الصحية، وانخفاض رواتب 
المعلمين مقارنةً بمستوى المعيشة 
المرتفــع ما تؤثر ســلباً على رضاهم 
الوظيفــي وأدائهــم ومكانتهم في 

المجتمع». 
وقال إن «أســباب تفشــي األمية في 
البلــدان العربيــة تعود إلى أســباب 
واقتصاديــة  واجتماعيــة  سياســية 
وثقافية مثل الزيادة السكانية الكبيرة، 
وضعــف الكفايــة الداخليــة ألنظمة 
التعليم التي تؤدي إلى تسرب األطفال 
مــن التعليم ،وعدم تطبيــق التعليم 
اإللزامــي بشــكل كامل فــي معظم 
أقطــار الوطن العربــي ،وعجز معظم 
الحكومــات العربية عــن تحقيق مبدأ 
تكافــؤ الفــرص التعليميــة التربوية 
،وعدم جــدوى اإلجــراءات التي تتخذ 
بشــأن مكافحة األميــة وتعليم الكبار 
في البالد العربية ،وعدم ربط التنمية 
الثقافية واالجتماعية في البالد العربية 
بالتنمية التربويــة التعليمية ،وتدني 
مســتوى المعيشة وانخفاض مستوى 
الدخــل في معظــم األســر العربي». 
وعن ســبل مكافحــة ظاهــرة األمية 
قــال: «ال بد من اتخــاذ مجموعة من 
التدبير منها، تطبيق التعليم اإللزامي 
ومده إلــى نهاية التعليم األساســي 
من أجل ســد منابــع األميــة وإقامة 
دورات فاعلــة لألميين الكبار،وتقديم 
الحوافز المادية والمعنوية للمتحررين 
من األميــة (الكبار والصغار)، ونشــر 
الوعــي الثقافــي بيــن جميــع أبنــاء 
البحوث والدراســات  المجتمع،وإجراء 
التــي تعنــى بهــذا الجانــب للوقوف 
على األســباب والنتائج، واالســتفادة 
مــن تجارب الــدول المختلفة في هذا 

المجال».
وقال شراقة أن الحق في التعليم يعد 
من الحقوق األساسية البالغة األهمية، 
فهو حق اقتصادي واجتماعي وثقافي، 
وفوق ذلك كله يمكن النظر إليه كحق 
مدني سياسي اذ يحتل التعليم موقعاً 
متقدماً وأساسياً إلعمال باقي الحقوق، 
فهو بمثابة المعــزز للرابط والوحدة 
القائمة بين حقوق اإلنسان جميعها. 
واضاف ان «الحق في التعليم، شــأنه 
شــأن جميع حقوق اإلنســان، ينطوي 
على ثالثة مســتويات فــي الواجبات، 
وهــي االحتــرام والحمايــة واإلدارة. 
وتابع: «يقضي واجب االحترام االبتعاد 
عن تبني إجــراءات قد تعرقل أو تمنع 
التمتــع بالحق فــي التعليم، وينطوي 
واجــب الحمايــة على منــع الغير من 
التدخل في التمتع بالحق في التعليم». 
وأوضــح أن التعليــم األساســي فــي 
األراضــي الفلســطينية حــق مكفول 
لجميــع المواطنيــن، لكــن تضافرت 
مجموعــة مــن الظروف حالــت دون 
تطبيق ذلك بشــكل مطلق. مشــيرا 
إلى أن السلطة الوطنية أبدت اهتماماً 
ملحوظاً بقطاع التعليم، واســتحدثت 
بعــض المرافق التعليميــة. وأكد أن 
الحــق في التعليم منصوص عليه في 

القانون األساسي.
وفي نهاية اللقاء طالب المشــاركون 
بضرورة أن تفي الحكومات بالتزاماتها 
القانونية والسياسية على السواء فيما 
يتعلــق بتوفير تعليم للجميع يتســم 
بالجودة، وأن تقــوم بتنفيذ ومراقبة 

اإلستراتيجيات التعليمية على نحو أكثر 
فعالية، وإنشاء وتطوير نظام متكامل 
للتعليــم المهني، وتطويــر وتحديث 
المنهــاج، وإجــراء التقييــم الســنوي 
لعمليــة التعليــم، وتدريــب وتأهيل 
المعلميــن ورفــع الكفــاءة اإلداريــة 
والمهنية لإلدارات المدرسية، وضرورة 
أن تصبح المناهج التدريسية مالئمة 
أكثــر للفــروق في النــوع االجتماعي، 
وأن تحتوي على عناصر تعزز اإلبداع. 
وأكد المشاركون ضرورة أن يستهدف 
الكاملــة  التنميــة  التعليــم تحقيــق 

للشخصية اإلنســانية وتعزيز احترام 
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وأن 
ييســر التفاهم والتســامح والصداقة 
بيــن جميع األمــم والجماعات االثنية 
أو الدينيــة، والتركيز على تعزيز الحق 
فــي التعليم باعتباره أحــد المكونات 
األساســية الحترام الكرامة اإلنسانية 
وأن أي انتهاك لهذا الحق هو بمثابة 
تعطيل لكل مقومات حقوق اإلنسان، 
وضرورة تعزيز مفاهيم حماية الكرامة 
اإلنسانية في مناهج التعليم بمختلف 

مراحله.

مجموعة "فكر بغيرك" تقدم حقائب
ألكثر من 70 طالبا في بيت فوريك

نابلــس – الحياة الجديدة –قدمــت مجموعة "فكر بغيــرك" التطوعية حقائب 
ومســتلزمات مدرســية ألكثر مــن 70 طفال محتاجــا في بيت فوريــك بنابلس، 
خــالل يوم ترفيهي نظمه متطوعو "المجموعة" ألطفال القرية في روضة اجيال 
المســتقبل. ويأتي هذا النشــاط ضمن حملة الحقيبة المدرســية التي انطلقت 
بداية الشــهر الجــاري وتهدف لمســاعدة اطفــال العائالت المحتاجــة وادخال 
البهجــة لقلوبهــم في بداية العام الدراســي. وقال ابراهيم ناجح أحد منســقي 
المجموعة: "الهدف الذي حققناه هو اسعاد هؤالء األطفال سواء من خالل الفعالية 
الترفيهية التي تخللتها االلعاب والرسم على الوجوه أو من خالل تقديم الحقائب 
والمســتلزمات المدرسية لهم" وحول المستفيدين من هذه الحملة قال ناجح:" 
حاولنا اختيار مناطق تعاني ظروفا اقتصادية سيئة، فقد نظمنا نشاطات مشابهة 

في مدرسة الخان االحمر قرب اريحا وكذلك في قرية عناتا قرب القدس".
يذكــر ان مجموعــة "فكر بغيرك" التي بدأت نشــاطاتها فــي تموز الماضي هي 
مجموعة تطوعية شبابية مستقلة تسعى الحياء روح التطوع ومساندة العائالت 
الفقيرة، وكانت اولى حمالتها "حملة مالبس العيد" التي قدمت خاللها مالبس 

ألكثر من 800 أسرة محتاجة في محافظة رام اهللا والبيرة.

«ثقافة» سلفيت تفتح عطاءات المنحة الموسيقية
ســلفيت – الحياة الجديدة- افتتحت مديرة مكتب الثقافة في محافظة سلفيت 
ابتســام الرابي ورئيس المجلس االستشاري الدكتور خالد قرواني وطاقم مكتب 
الثقافــة ورئيس فرقة أوتار للفن االصيل عطاءات المنحة الموســيقية المقدمة 
لفرقــة اوتار للفن األصيل ضمن منحة الصندوق الثقافي في وزارة الثقافة، وتم 
تشكيل لجنة لفتح العطاءات مكونة من مدير المكتب ورئيس المجلس االستشاري 
ونائب مدير المكتب وبعد االطالع على العروض الثالثة المقدمة تم ارساء العطاء 

على شركة نهاوند.

تمديد فتح باب التسجيل لحفل تخريج
الفوج السادس عشر بجامعة األزهر

غــزة – الحياة الجديــدة - أعلنت اللجنــة التحضيرية الحتفاالت 
تخريج الفوج الســادس عشــر فوج (الهوية واالنتماء) عن تمديد 
فتح باب التســجيل للطلبة الخريجين في الفصلين األول والثاني 

.2012/2011
وذكــر الدكتور محمد صالح أبو حميد رئيس لجنة اإلعداد للحفل 
انه تم تمديد فتح باب التســجيل والدفع للحفل، حتى نهاية دوام 
يوم غد الثالثاء 2012/9/18م، وذلك لطلبة البكالوريوس وطلبة 
الدراســات المتوســطة، الفتاً إلــى أن التمديد جاء نظــراً لإلقبال 
الشــديد على التســجيل وإلتاحة الفرصة أمام الطلبة المتأخرين 
للمشــاركة بهــذا العــرس األكاديمــي كحق من حقــوق الطلبة 

الخريجين، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

حذرت من تعرضهم للموت

اللجنة الدولية للصليب األحمر قلقة 
إزاء تدهور صحة 3 أسرى مضربين

غــزة - الحياة الجديــدة - عبرت 
الدوليــة للصليب األحمر،  اللجنة 
امــس األحــد، عــن بالــغ قلقهــا 
إزاء تدهــور صحــة ثالثة أســرى 
فلسطينيين مضربين عن الطعام.

وأشار بيان صحفي للجنة، أن ثالثة 
أسرى أضربوا عن الطعام منذ عدة 
أســابيع وهم، سامر البرق وحسن 

الصفدي وأيمن شراونة.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية 
في إســرائيل واألراضي المحتلة 

خــوان بيدرو شــايرر وفق البيان 
"سيلقى هؤالء األشخاص حتفهم 
ما لم تجد ســلطات االحتجاز حال 
فوريــا، ويجــب أن يراعى أي حل 
يتــم إيجاده، الحــق الذي يملكه 
القرارات  المحتجــزون بموجــب 
التي اعتمدتهــا الجمعية الطبية 
العالميــة، فــي االختيــار بحرية 
أن كان يوافــق علــى تغذيته أو 
علــى تلقي العــالج الطبي، ومن 
الضــروري احترام خيــاره وصون 

كرامته".
وأوضــح البيــان أنه ومنــذ بداية 
حــاالت اإلضــراب عــن الطعــام، 
يــزور مندوبــو اللجنــة الدوليــة 
وأفــراد الفريق الطبــي التابع لها 
باســتمرار ويراقبون  المحتجزين 
يقــة  طر و لصحيــة  ا لتهــم  حا
معاملتهــم باإلضافــة إلــى ذلك 
حافظــت اللجنــة الدوليــة علــى 
االتصــال بأســرهم وتنقــل إليها 

سالمتهم.

االحتالل يعتقل مدير المسجد األقصى
القــدس المحتلة - وفا- اعتقلت 
قوات االحتالل ، مساء امس، مدير 
المســجد األقصــى الشــيخ ناجح 
بكيرات، من منزله في صور باهر 
جنوب القــدس المحتلة، ومددت 

توقيفه في المعتقل 48 ساعة.
وقالــت زوجة بكيــرات لـــ "وفا"، 
إن 3 ســيارات عســكرية تابعــة 
لالحتالل داهمت المنزل، وطلبت 
الشيخ بكيرات "للتحقيق" معه في 
مركــز "عوز" في جبــل المكبر في 
المنطقة، وأبلغــت أهله بالذهاب 
للمركــز وأخــذه بعــد 10 دقائق، 
مضيفــة: "ذهبنــا إلحضــاره كما 
أبلغنــا الجنود، ولكنه لم يكن في 
مركز "عوز" كمــا أبلغونا، فقد تم 
التحقيق معه في مركز المسكوبية 
وعندما وصلنا هنــاك علمنا بقرار 
تمديد اعتقاله 48 ساعة، ما يظهر 

تضليلهم وسخريتهم منا".
وأشــارت إلى أن الوضــع الصحي 
لزوجها ســيئ بعد إجرائه عملية 

جراحية منذ فترة قريبة، وإلى منع 
إدارة المركــز إدخال مســتلزمات 
الشيخ باستثناء أدويته، مستنكرة 
اعتقال زوجها في الوقت الذي يرقد 
فيه بالمنزل وخاصة بعد استالمه 
قــرارا يقضــي بمنعه مــن دخول 

المسجد األقصى 6 أشهر.

وقالــت "إن ما يحدث مــع زوجها 
مــا هــو إال لثنيه عــن الدفاع عن 
المســجد األقصى المبــارك لمنع 
تدنيسه، وفضح ممارسات االحتالل 
من قبل الجماعات المتطرفة التي 
تســتبيح "األقصى" بشــكل شبه 

يومي".


