
٥ ٨ ٦ ٢ د  لعــد ا  -  ٢ ٠ ١ ٢ /٢ /٢ ٨ ء  ثــا لثال ا
Tuesday 28 February 2012 - No.5862

محليات 8

   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح جنين
رقم الدعوى: 2011/1250

حقوق صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية 
رقم 2011/1250 لتبليغ المدعى عليهم(3و4و9و16) بالنشر

إلــى المدعــى عليهم:(عبد المنعم عبــد الحليم مصطفى عســاف ، لبنى عبد الحليم 
مصطفى عســاف ، محمد خيري مصطفى العســاف ، نورة خيري مصطفى العساف) 
وجميعهم من عرابة – وسط البلد /قضاء جنين ومجهولي محل اإلقامة حاليا،يقتضي 
حضوركم إلى هذه المحكمة يوم 2012/3/19 للنظر في الدعوى التي أقامها عليكم 
ال مدعيــن: خالــد عبــد الحليم مصطفى عســاف وآخرين عدد (3) مــن عرابة /جنين 
بواسطة وكيلهم المحامي/ رشاد شاور – جنين والتي موضوعها إزالة شيوع، ويمكنكم 
الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى. وعمال بإحكام المادة (62) 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 ، فانه يقتضى 
عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبلغكم بالنشر . وإذا 

لم تحضروا أو لم ترسلوا وكيال عنكم، تجرى محاكمتكم حضوريا.
رئيس قلم الحقوق/محكمة صلح جنين

2/27د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1662

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلــن الطــالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة رائد طاهر ســعد شــاور من بلدة 
سيريس بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم(402/2010/6410) الصادرة 
عن عدل جنين بتاريخ 2010/7/20 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم (1662/ج/2012) 
على قطعة األرض رقم (63) من الحوض (3) من أراضي سيريس فمن له أي اعتراض 
عليــه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشــرة أيام من تاريخ 

النشر و إال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
 اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :-1 رائد طاهر سعد شاور -2 يوسف ناجي بركات 

عمري.
 اسم الموكل (المالك):-1 حسن + نعيم + مريم (أبناء أحمد علي قطيط )

عدد الحصص المباعة/حسب الدورية
دائرة تسجيل اراضي جنين

2/27د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1668

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة محمد أحمد محمد عيسة من بلدة صانور 
بصفته الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم(398/2009/10337) الصادرة عن عدل 
جنين بتاريخ 2009/11/22 بموجب الوكالة العامة رقم(391/2009/3516) الصادرة 
عن عدل جنين بتاريخ 2009/4/26 بموجب الوكالة العامة رقم(398/2009/10087) 
الصــادرة عــن عــدل جنين بتاريــخ 2009/11/16 وذلــك لتقديم معاملــة بيع رقم 
(1668/ج/2012) على قطعة األرض رقم (149) من الحوض (7) من أراضي صانور 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة 
أيام من تاريخ النشر و إال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

 اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :-1 محمد أحمد محمد عيسة
 اسم الموكل (المالك):-1 فتحي + عبد الرحمن + جمانه + سندس + أنس (أبناء 

محمد عبد الرحمن عتوم) 2 - نغم محمد عبد الرحمن أبو عيسى
 عدد الحصص المباعة/كامال

دائرة تسجيل اراضي جنين

2/27د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1667

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلــن الطــال ع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة زينب محمود درويش أبو جمهور 
مــن بلدة جنين بصفته الوكيــل بموجب الوكالة الدورية رقــم(406/2011/1940) 
الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2011/3/1 بموجب الوكالة العامة رقم(سجل 183/

ص99/4) الصادرة عن س.ف.عمان بتاريخ 99/3/13 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 
(1667/ج/2012) على قطعة األرض رقم (22) من الحوض (3) من أراضي عنزة فمن 
له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشــرة 
أيام من تاريخ النشر و إال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

 اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة : -1زينب محمود درويش أبو جمهور
 اسم الموكل (المالك):-1 محمود محمد خليل عبد اهللا البراهمة

 عدد الحصص المباعة/ حسب الدورية           
دائرة تسجيل اراضي جنين

2/27د

تنويه
الخليل – سقط سهواً من اإلعالن الصادر عن مكتب ضريبة أمالك الخليل والمنشور في 
جريدة الحياة الجديدة بتاريخ 2012/2/6 العدد رقم 5840 صفحة 7 ، اسم المشتري 
قصي عبد الرحيم علي الطبجي، حيث سقط سهواً ذكر قطعة األرض رقم 53 حوض 

2 من اراضي تفوح / معمودية، لذا اقتضى التنويه.

تنويه
جنين – ورد خطا في اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين رقم 2012/1590 
والمنشور في جريدة الحياة الجديدة بتاريخ 2012/2/27 ،أن اسم الموكل عمر محمد 

أنيس عليات، والصحيح هو عمر محمد أنيس عليان ، لذا اقتضى التنويه.

فقد هوية
جنيــن- أعلن أنا درويش ســعيد حســين اشــرم من مخيم جنين عــن فقدان هويتي 
الفلســطينية التي تحمــل الرقم 900364019 ، الرجاء ممن يجدها تســليمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفاً.

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1682

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة فراس لطفي محمد عابد من سكان 
كفردان بصفته الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم 1855 /2012 / 410 الصادرة 
عن عدل جنين بتاريخ 2012/2/27، والمعطوفة على العامة رقم 362/2006/3236 
عــدل جنين بتاريخ 2006/4/29. وذلــك لتقديم معاملة بيع / رقم 1682 /ج/2012 
على قطعة األرض رقم(10)من الحوض (12) من أراضي برقين. فمن له أي اعتراض 
عليــه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشــرة أيام من تاريخ 

النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اســم الوكيل بالــوكاالت المذكورة: فراس لطفي محمد عابد، زكريا يوســف محمد 

مرعي.
اسم الموكل ( المالك: جميلة كامل سعيد مرعي .

الحصص المباعة : كامل الحصص.    
دائرة تسجيل اراضي جنين

2/27د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1683

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة عمر حسن حماد مصري من سكان 
عقابــا بصفته الوكيل بموجــب الوكالة الخاصة رقم 355 /2012 / 94 الصادرة عن 
عدل طوباس بتاريخ 2012/2/13، والعامة رقم سجل 910/ص 2009/59 الصادرة 
عن سفارة فلسطين بعمان بتاريخ 2009/11/11. وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم 
1683 /ج/2012 على قطعة األرض رقم(169)من الحوض (7) من أراضي الزبابدة. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة 
أيام من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عمر حسن حماد مصري.
اسم الموكل ( المالك: وسيلة جبر محمد الشرقاوي .

الحصص المباعة : كامل الحصص.
دائرة تسجيل اراضي جنين

2/27د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1664

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة فايزة عبد الرحيم مبدى العليات من 
ســكان دير أبو ضعيف بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية 409/2011/11433 
عدل جنين بتاريخ 2011/12/26، والمعطوفة على العامة رقم 2905/ 2008 / 382 
الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2008/3/31. وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم 1664 
/ج/2012 علــى قطعة األرض رقم(73)من الحوض (8) من أراضي دير أبو ضعيف. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة 
أيام من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اســم الوكيل بالوكاالت المذكورة: فايزة عبد الرحيم مبدى العليات، إياد عبد محمد 
عليات.

اســم الموكل ( المالك: أســمهان + انتصار + مشخص + ميسر + نوال + وجدان 
+ يسرى + فايق + إبراهيم أبناء عبد الرحيم ذيب ياسين. 

الحصص المباعة : حسب الدورية.
دائرة تسجيل اراضي جنين

2/27د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1646

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة سياج سعيد صالح دراغمة من سكان 
طوباس بصفته الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم 2007/8366 / 381 الصادرة 
عن عدل جنين بتاريخ 2007/10/3، المعطوفة على الدورية رقم 26/2007/1224 
عدل طوباس بتاريخ 2007/8/15، المعطوفة على الخاصة رقم 747/2007/8582 
عدل نابلس بتاريخ 2007/8/13. وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم 1646 /ج/2012 
على قطعة األرض رقم(1)من الحوض (1) من أراضي كفردان. فمن له أي اعتراض 
عليــه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشــرة أيام من تاريخ 

النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: سياج سعيد صالح دراغمة.

اسم الموكل ( المالك: بهيرة رشدي سليمان كنعان، سامر + سامح + نجاة + حياة 
أبناء شوكت فايق عبد الهادي.

الحصص المباعة : حسب الدورية.
دائرة تسجيل اراضي جنين

2/27د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طوباس
رقم المعاملة: 2012/242

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة أمانة حسن محمد خضيرات من سكان 
طوباس بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم 2008/235 / 32 الصادرة عن 
عــدل طوباس بتاريخ 2008/2/19، والدوريــة رقم 19/2006/1321 عدل طوباس 
بتاريــخ 2006/11/5. وذلــك لتقديم معاملة بيع / رقــم 242 /ج/2012 على قطعة 
األرض رقم(67)مــن الحوض (19) من أراضــي طوباس. فمن له أي اعتراض عليه 
التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشــرة أيام من تاريخ النشر 

وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اســم الوكيل بالوكاالت المذكورة: أمانة حسن محمد خضيرات، يوسف فتحي فايق 

الخراز.
اسم الموكل ( المالك: مرسي عبد الكريم محمود صالح.

المشتري : سليمان رياض سليمان صوافطة.
دائرة تسجيل اراضي طوباس

2/27د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طوباس
رقم المعاملة: 2004/2845

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس
يعلــن إلطالع العمــوم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة عمــاد الدين  نمر توفيق دراغمة 
من سكان طوباس بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم 2004/6959 / 306 
الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2004/8/7. وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم 2845 
/ج/2004 على قطعة األرض رقم(69)من الحوض (6) من أراضي طوباس. فمن له 
أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عماد الدين  نمر توفيق دراغمة.

اسم الموكل ( المالك: علي عبد اهللا يوسف دراغمة.
المشتري : محمود أسمر محمد دراغمة.

دائرة تسجيل اراضي طوباس

2/27د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1647

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة سياج سعيد صالح دراغمة من سكان 
طوباس بصفته الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم 2007/8453 / 381 الصادرة 
عن عدل جنين بتاريخ 2007/10/18، المعطوفة على الدورية رقم 26/2007/1225 
عدل طوباس بتاريخ 2007/8/15، المعطوفة على الخاصة رقم 747/2007/8582 
عــدل نابلس بتاريــخ 2007/8/13، والخاصة رقــم 747/2007/8581 عدل نابلس 
بتاريــخ 2007/8/13 وذلك لتقديم معاملــة بيع / رقم 1647 /ج/2012 على قطعة 
األرض رقم(1)من الحوض (1) من أراضي كفردان. فمن له أي اعتراض عليه التقدم 
باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ النشر وإال  سيتم 

السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: سياج سعيد صالح دراغمة.

اســم الموكل ( المالك: بهيرة رشــدي سليمان كنعان، ســامر + سامح + نجاة أبناء 
شوكت فايق عبد الهادي، حياة شوكت فايق سالم، صباح زهدي سليمان كنعان.

الحصص المباعة : حسب الدورية.
دائرة تسجيل اراضي جنين

2/27د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1654

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة حســام نافع عبد الرحمن أبو عليه 
من سكان دير غزالة بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية 406/2011/3114 عدل 
جنين بتاريخ 2011/4/5. وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم 1654 /ج/2012 على قطعة 
األرض رقم(12)مــن الحوض (3) مــن أراضي دير غزالة. فمن له أي اعتراض عليه 
التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشــرة أيام من تاريخ النشر 

وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: حسام نافع عبد الرحمن أبو عليه.

اسم الموكل ( المالك: عماد نافع عبد الرحمن أبو عليه. 
الحصص المباعة : حسب الدورية.

دائرة تسجيل اراضي جنين
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1706

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلــن إلطــالع العموم بأنه تقدم إلــى هذه الدائرة رائد ناصر عبــد الرحمن عبيدي 
+ مصطفــى محمــد الحمــد عبيــدي مــن ســكان برقين بصفتــه الوكيــل بموجب 
الوكالــة الدورية 410/2012/664 عدل جنين بتاريــخ 2012/1/18، والخاصة رقم 
409/2011/11074 عــدل جنيــن بتاريــخ 2011/12/13، والعامــة الصــادرة عــن 
المفوضية العامة الفلســطينية بألمانيا االتحادية بتاريخ 2001/1/3. وذلك لتقديم 
معاملة بيع / رقم 1706 /ج/2012 على قطعة األرض رقم(14)من الحوض (32) من 
أراضــي برقين. فمن له أي اعتــراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل 
مده ال تتجاوز عشــرة أيام من تاريخ النشــر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة 

حسب األصول والقانون .
اســم الوكيل بالوكاالت المذكورة: رائد ناصر عبد الرحمن عبيدي، مصطفى محمد 

الحمد عبيدي، سفيان محمد يوسف عبيدي، عادل أحمد يوسف عبيدة.
اســم الموكل ( المالك: مصطفى + ســفيان + زياد + ابتسام + خيرية أبناء محمد 
يوســف عبيدي، فاطمة محمد يوســف خلف، أنعام محمد يوسف خلوف، أمينة ذياب 

محمد عبيدي، عبد الرحيم يوسف عبد اهللا عبيدي، خالد محمد الحمد عبيدي. 
الحصص المباعة : حسب الوكاالت وكامل الحصص بالعامة.

دائرة تسجيل اراضي جنين
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1675

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلــن إلطالع العموم بأنه تقدم إلــى هذه الدائرة رابعة محمد عبد الرحمن جالمنة 
من سكان برقين بصفته الوكيل بموجب الوكالة الخاصة 2012/2415 عدل رام اهللا 
بتاريــخ 2012/2/8. وذلــك لتقديم معاملة بيع / رقــم 1675 /ج/2012 على قطعة 
األرض رقم(7)من الحوض (6) من أراضي برقين. فمن له أي اعتراض عليه التقدم 
باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ النشر وإال  سيتم 

السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: رابعة محمد عبد الرحمن جالمنة.

اسم الموكل ( المالك: حذيفة + بالل أبناء سعيد شريف جالمنة. 
دائرة تسجيل اراضي جنين
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1709

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلــن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هــذه الدائرة نجاح يحيى عبد العزيز عزام من 
سكان الفندقومية بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية 221/2000/8624 عدل 
جنين بتاريخ 2000/9/9. وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم 1709 /ج/2012 على قطعة 
األرض رقم(226)من الحوض (5) من أراضي الفندقومية. فمن له أي اعتراض عليه 
التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشــرة أيام من تاريخ النشر 

وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: نجاح يحيى عبد العزيز عزام.

اسم الموكل ( المالك: عبد الهادي نجيب عبد اهللا عزام، نجية نجيب عبد اهللا عزام. 
الحصص المباعة : حسب الدورية.

دائرة تسجيل اراضي جنين
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1703

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة فاديه أحمد سعيد الصوص من سكان 
قباطية بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية سجل 1017/ص 2010/63 الصادرة 
عن سفارة فلسطين بعمان بتاريخ 2010/12/27، والدورية رقم  2010/17780 عدل 
رام اهللا بتاريــخ 2010/12/19، والمعطوفة على الخاصة رقم 404/2010/10733 
عدل جنين بتاريخ 2010/12/15. وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم 1703 /ج/2012 
علــى قطعــة األرض رقم(99)من الحوض (43) من أراضــي كفرراعي. فمن له أي 
اعتــراض عليــه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشــرة أيام 

من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: فاديه أحمد سعيد الصوص.

اسم الموكل ( المالك: «عائشة لطيفة» إبراهيم عبد اهللا مصطفى، نجية إبراهيم 
عبد اهللا أبو الحردين، زكي إبراهيم عبد اهللا إبراهيم، رضا إبراهيم عبد اهللا شيخ 
إبراهيــم، روضة إبراهيم عبد اهللا إبراهيم، زياد إبراهيم عبد اهللا شــيخ إبراهيم، 
رائدة إبراهيم عبد اهللا إبراهيم، عيشة إبراهيم عبد اهللا صبيح، عبد الباسط مروح 
صادق أبو الحردين، أيمن مروح صادق أبو الحردين، محمد مروح صادق أبو الحردين، 

معزوز مروح صادق أبو الحردين، سماهر مروح صادق أقرع. 
الحصص المباعة : حسب الوكاالت.

دائرة تسجيل اراضي جنين
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وزارة شؤون المرأة تعقد دورة تدريبية في مفاهيم النوع االجتماعي
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - افتتحت 
وزيــرة شــؤون المــرأة ربيحــة ذياب 
أمس، في مقر الوزارة دورة تدريبية 
في «مفاهيم النوع االجتماعي» والتي 
تســتهدف دوائــر التدريــب ووحدات 
النوع االجتماعي في وزارات السلطة 
الوطنيــة بحضور عــدد من موظفي 
وزارة شــؤون المرأة بواقع 18 ساعة 

تدريبية.
ومن جهتهــا أوضحت ذيــاب أن مثل 
هــذه الــدورات التدريبية فــي غاية 
األهمية للجنســين من اجــل احداث 

تغير وعمل تكافل في المجتمع بين 
المرأة والرجل مما يقود في المحصلة 
الى نتائج ايجابية للمرأة الفلسطينية 
ويســهم في بناء مؤسسات حكومية 
قائمة على الخبرات والتفكير الواعي 

لمعرفة ما هو موجود وماذا نريد .
وأشــارت ذياب إلى ان الوقت الحالي 
يشهد أن الدولة الفلسطينية تتفوق 
علــى العديد من الدول في مســتوى 
االجتماعــي ودعــم  النــوع  قضايــا 
المــرأة ممــا يعلي مــن شــأننا امام 
العالــم، ويحفزنا علــى التقدم وبذل 

الجهد لنثبت انفسنا أكثر ونكون في 
المقدمــة علــى المســتوى االقليمي 

والعربي.
كمــا أوصــت ذيــاب بضــرورة صقل 
الشــخصيات للجنســين فــي انماط 
التربيــة منذ الطفولة على المســاوة 
وعلــى مفاهيــم النــوع االجتماعــي 
الحداث توازن على كافة المستويات 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

والعلمية .
ومــن جهة أخرى أوضحت مدير دائرة 
التدريب فاطمــة البطمة أن التدريب 
يتنــاول مفاهيــم النــوع االجتماعي 
وآثار النشــئة االجتماعية في تحديد 
هوية النوع االجتماعي والتعرف على 
مفاهيــم الصــور النمطيــة والتمييز 
وأدوار وعالقــات النــوع االجتماعــي 

وحاجاته العملية واالستراتيجية .
ومن الجديــر بالذكر أن هذا التدريب 
يأتي ضمن برنامج الوزارة لمأسســة 
النوع االجتماعي والذي يشمل تدريب 
كوادر الوزارات والمؤسسات الرسمية 

ووحدات النوع االجتماعي.

الوزيرة ذياب تتحدث اثناء افتتاح الورشة.

خالل ورشة عقدها مركز «شمس» في جامعة النجاح

التأكيد على دور العيادات القانونية في تعزيز خدمات التمكين القانوني للمواطنين
نابلس – الحياة الجديدة – بشــار دراغمــة- عقد مركز إعالم 
حقــوق اإلنســان والديمقراطية «شــمس» في كليــة القانون 
بجامعة النجاح الوطنية ورشة عمل حول دور العيادات القانونية 
في الجامعات في تعزيز مفهوم ومبادئ ســيادة القانون، وذلك 
ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنســان وســيادة القانون 
لطلبة الجامعات الفلسطينية بدعم وتمويل من برنامج األمم 
المتحــدة اإلنمائي، بحضور العديد مــن الطلبة وصفاء بلعاوي 

من العيادة القانونية.
وقد افتتحت الورشــة آية عمران المحاضرة في كلية القانون في 
جامعــة النجاح بالترحيب بالطــالب، وقالت إن طلبة القانون لهم 
دور ريــادي في المجتمع ومن المهم تعزيز دورهم حول مفاهيم 
حقوق اإلنســان وســيادة القانون في المجتمع، وقالت ان العيادة 
القانونية في الجامعة وجدت لتقديم االستشارات القانونية، كما 

وتعمل على تعزيز الدور االجتماعي لطالب القانون ســواء داخل 
الجامعة أو خارجها.

من جانبه اســتعرض الدكتور رائد أبو بدوية أســتاذ القانون في 
الجامعة نشــأة وتطور وأهداف العيادة القانونية، وقال ان العيادة 
وهــي عبارة عن طاقم من الطلبــة المتدربين يقدمون الخدمات 
واالستشــارات القانونيــة المجانيــة تحــت إشــراف مجموعة من 
األســاتذة المختصين في كافة المجــاالت القانونية وخاصة فيما 
يتعلق منها بحقوق اإلنسان. وقال ان العيادة القانونية هي حلقة 
الوصل بين الدراسة القانونية النظرية والحياة المهنية الواقعية.

وبيــن أن أهــداف العيادة هي تقديم استشــارات مجانية للفقراء 
الذيــن لديهــم قضايا فــي المحاكم ،وتنفيــذ ورش عمل توعية 
قانونية بحقوق اإلنسان والقانون بشكل عام، وأوضح أن العيادات 
القانونية لها ثالثة أبعاد هي حلم نابع من تحقيق العدالة للفئات 

األقل حظا من المجتمع ومع تطور الفكرة أصبح لها بعد أكاديمي 
فهي طريقة تعليم وتدريس قانوني يتم التركيز فيها على الجانب 
المهني وتفتح مجاالت للتدريب بعد التخرج أو حتى فرص عمل.

وفــي نهاية اللقــاء أوصى المشــاركون بضــرورة تعميم تجربة 
العيادات القانونية بكليات الحقوق بالجامعات المختلفة، باعتبارها 
وســيلة مهمــة لتغييــر المناهــج القانونيــة واكتســاب الطالب 
خبــرات عملية ولما تقدمه من خدمــات للمجتمع ،بالذات للفئات 
المســتضعفة أو الفقيــرة، وإلى تعزيز حق الفقــراء في المجتمع 
بالوصــول إلى العدالة من خالل تســهيل وصولهــم إلى مختلف 
الخدمــات القانونية والحصول على التمثيل القانوني المناســب، 
وتأســيس شــبكة مــن المحاميــن المتطوعين الذيــن يتبرعون 
بجهدهم ووقتهم وأتعابهم من أجل تقديم المســاعدة القانونية 

للمستحقين.

المستشار أبو زر يشيد بمناقشة قانون المختبر الجنائي
أريحا - وفــا- أعلن مســاعد األمين 
للشــؤون  الــوزراء  العــام لمجلــس 
الفلســطينية ومنســق عــام الخطة 
التشريعية للحكومة المستشار فواز 
أبو زر أن المجموعــة الوطنية العليا 
للخطة التشريعية ستناقش مشروع 
قانون المختبر الجنائي ليكون قانونا 
عصريا ويمكن التعامل بهذا المجال 

بمهنية واحترافية عالية.
وأضــاف أبــو زر فــي تصريح خاص 
دة  لقيــا ا مــن  كا  درا إ  ،« «وفــا لـ
ء  لــوزرا ا ومجلــس  لفلســطينية  ا
والشــؤون القانونيــة، ألهمية األدلة 
الوســائل  إحــدى  الجنائيــة، وأنهــا 
العلميــة الهامة فــي تحقيق العدالة 
عن طريق إقامة األدلة المادية التي 
ترفع من مســرح الحــادث كأثر يتم 
التعامل معه في المختبرات الجنائية 
لتحويله إلــى دليل مــادي يفيد في 

النفي واإلثبات.
وشــدد المستشــار على أن مشــروع 
قانون المختبــر الجنائي يقوم عليه 
طاقم وكادر ذو خبرة عالية، موضحا 
أن المجموعــة الوطنية ســتتابع في 
اجتماعها المقرر يوم األربعاء مناقشة 
النظــام المالــي والمحاســبي لهيئة 

مكافحة الفســاد، ومناقشة مشروع 
قانون تشكيل المحاكم التشريعية، 
منوها إلى أن هذه المناقشات تحظى 

باهتمــام ومتابعــة الرئيس ورئيس 
الحكومة لتكون المخرجات أفضل ما 

يمكن وفي آجال معقولة.

الشرطة تضبط 1500 قطعة أثرية في الخليل
الخليــل - وفا- ضبطت الشــرطة امس، أكثر من 1500 قطعــة أثرية مختلفة 
فــي منزليــن ببلدة يطا ومدينــة الخليل. وأوضح بيــان إلدارة العالقات العامة 
واإلعالم بالشــرطة، أنه وأثناء عمل دورية بوسط بلدة يطا، تم توقيف مركبة 
بداخلهــا أربعة أشــخاص، وخالل تفتيش أحدهم تبين أنــه يحمل قطعا أثرية 
داخل مالبســه، فقامت الشــرطة بالقبض على جميع األشخاص واصطحابهم 
لمركز الشــرطة في البلدة، وأبلغت شــرطة الســياحة واآلثار لمتابعة القضية. 
وأضاف البيان أنه وأثناء ســماع أقوال أحد األشخاص المشتبه بهم، تبين وجود 
قطــع أثرية أخرى مخبأة داخل منزلين بمدينة الخليل وبلدة يطا، وعليه قامت 
الشرطة بالحصول على إذن تفتيش من النيابة العامة، وخالل عملية التفتيش 
تــم العثور على قطع أثرية مختلفة داخل المنزلين المذكورين. وأشــار البيان 
إلى أن القطع األثرية عبارة عن خواتم وعمالت معدنية وأساور ومسالت وقطع 
فخارية، باإلضافة إلى قطع زجاجية ونحاســية، وقامت الشــرطة بعرضها على 
دائــرة اآلثــار في مدينة الخليل لتحديد عمرها الزمني. ودعت الشــرطة جميع 
المواطنين للحفاظ على هذا الموروث التاريخي والحضاري الذي ال يقدر بثمن، 

والذي يعبر عن مدى أصالة وتاريخ هذه األمة عبر آالف السنين.

وفد من الحركة العالمية للدفاع عن األطفال 
يتباحث مع وزير العمل حول عمالة األطفال

رام اهللا-  الحيــاة الجديدة - بحث وفد مــن الحركة العالمية للدفاع عن األطفال 
إمكانات التعاون مع وزارة العمل من أجل معالجة مسألة عمالة األطفال، وذلك 
خالل لقاء الوفد الذي ترأســه مدير عام الحركة، رفعت قسيس، بوزير العمل، 

أحمد مجدالني، في مقر الوزارة برام اهللا، امس.
وبعــد أن عرف قســيس بالحركة وسياســاتها في التشــبيك والمناصرة، عبر 
مجدالني عن تعامل الوزارة بحساسية شديدة مع عمالة األطفال، وعن سعيها 

الحثيث إلى تطبيق قانون العمل بما يوفر الحماية لألطفال العاملين.
وأوضح مجدالني أن المشــكلة األولى التــي تواجه الوزارة فيما يتعلق بالرقابة 
على عمالة األطفال هي الحاجة إلى تطوير آليات التفتيش على عمالتهم، إضافة 
إلى الحاجة لمزيد من مفتشي العمل. حيث يعمل لدى الوزارة حالياً 50 مفتشاً، 
في حين أن الرقابة على جميع أماكن العمل تتطلب ما ال يقل عن 190. وأشار 
في هذا الخصوص إلى أن الوزارة بصدد وضع اســتراتيجية للســالمة والصحة 

المهنية والتفتيش، من أجل تطوير جهاز تفتيش أكثر فعالية.
وعبــر وفــد الحركة في هــذا الصدد عن اســتعدادها للتعاون مــع الوزارة من 
خالل تدريب مفتشين مختصين بعمل األطفال، كما تم سابقاً، من أجل تعزيز 
معرفتهــم بحقــوق وحماية األطفال، وتمكينهم مــن أداء عملهم بأعلى كفاءة 

ممكنة.
وبحــث الوفد مع الوزير موضوع مراكــز التدريب المهني التابعة للوزارة ومدى 
اســتيعابها لألطفال في خالف مع القانون المتســربين مــن المدارس، حيث ال 
تقبل هذه المراكز األطفال تحت سن 15 سنة، بالتالي تبرز الحاجة إليجاد حلول 

لعمالة األطفال تحت هذه السن.
وسعياً إليجاد حل لعمالة األطفال، قال مجدالني أن هناك حاجة لتكاتف الجهود 
بين الوزارات، وبين الجهات الحكومية وغير الحكومية، من أجل تحسين المستوى 
المعيشي لألسر الفقيرة، الذي يمثل السبب األهم لعمالة األطفال. وأشار في هذا 
الصدد إلى أن وزارتي العمل والشؤون االجتماعية تنفذان برنامج منح وقروض 

للتمكين االقتصادي لألسر الفقيرة، شمل حتى اآلن 4000 أسرة.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

