
٥ ٣ ٠ ٤ د  ــــد ــــع ل ا  -  ٢ ٠ ١ ٠ /٨ /٥ لـــخـــمـــيـــس  ا
 Thu r sday  5  Augus t  2010  -  No .5304 محليات 6

٨/٤د
السلطة الوطنية الفلسطينية

ديوان قاضي  القضاة
المحاكم الشرعية

محكمة جنين الشرعية

اعالن تبليغ حكم صادر عن محكمة جنين 
الشرعية في الدعوى اساس ٢٠١٠/٣٥٤

الى كل واحدة من حورية ومقبولة وزهية بنات محمود توفيق جرار من 
جنين وسكانها  ابلغكن انه بتاريخ ٢٠١٠/٨/١ وبموجب اعالم الحكم في 
الدعوى اساس ٢٠١٠/٣٥٤ رقم ٢١٢/١٠/٢٠ وموضوعها تصحيح اسم 
في حجة حصر ارث فقد حكمت بتصحيح اسم المدعية فايقة المذكورة  
الوارد فوزية في حجة حصر ارث مورثها المرحوم محمود توفيق محمد 
تاريخ   ٢٧/١٣٦/٢٠٠ رقم  الشرعية  جنين  محكمة  الصادرة عن  جرار 
بدل  فايقة  المذكورة  الحجة  في  الصحيح  اسمها  ليصبح   ٢٠٠٨/١/٢١
ينفذ  الورثة، ال  قابال لالستئناف ساريا على جميع  فوزية، حكما وجاهيا 

القطعية. الدرجة  الحكم  واكتساب  تبليغهم  بعد  اال  بحقهم 
ابلغكم ذلك حسب االصول تحريرا في ١٤٣١/٨/٢١هـ وفق ٢٠١٠/٨/١م.
قاضي جنين الشرعي
صالح رضا ابو فرحة

الرقم:٢١٢/١٠/٢٠ التاريخ: ١٤٣١/٨/٢١هـ وفق:٢٠١٠/٨/١م

٨/٤د
ديوان قاضي  القضاة

المحاكم الشرعية
المحكمة الشرعية

 في جنين

اعالن بيع حصص قاصرين في قطعة ارض 
صادر عن محكمة جنين الشرعية

تعلن محكمة جنين الشرعية عن عرض حصص القاصرين محمود وهبة 
وصبا اوالد المرحوم احمد محمود حامد ابو حامد من فقوعة وسكانها التي 
ال  ابو حامد مما  احمد محمود حامد  والدهم  ارثا عن مورثهم  لهم  آلت 
اليه  عن مورثه محمود حامد محمد ابو حامد في قطعة االرض رقم ١٥٧ 
حوض رقم ٣ اسم الحوض مرج يونس من اراضي فقوعة والبالغ مجموع 
حصصهم مليون ومائتين وستة االف وستمائنة وستين حصة من اصل احد 
عشر مليونا وسبعة االف وثالثمئة وستين حصة مما يملكه مورثهم محمود 
المذكور في القعطة المذكورة والبالغ ثالث حصص من اربع حصص، على 
يوم  الشرعية في جنين  المحكمة  الى مقر  الحضور  بالشراء  يرغب  من 
االربعاء ٢٠١٠/٨/١٨ ما بين الساعة العاشرة والثانية عشرة ظهرا، تحريرا 

في ٢٠١٠/٨/٤.
 قاضي جنين الشرعي
صالح رضا ابو فرحة

٨/٤د
دولة فلسطين

السلطة القضائية
دائرة 

تنفيذ اريحا

ورقة اخبار صادرة عن دائرة تنفيذ اريحا 
في القضية التنفيذية رقم ٢٠١٠/٤٧٧

ونوال عيسى عودة  الرفيدي  عليهم: عفاف عيسى عودة  المحكوم  الى 
الرفيدي ونادرة (ليلى) عيسى عودة الرفيدي ونادية عيسى عودة الرفيدي، 
من اريحا سابقا ومجهولو محل االقامة حاليا. اخبرك ان المحكوم له حنا 
عيسى عودة الرفيدي- اريحا قد ابرز لهذه الدائرة قرار محكمة صلح اريحا 
الشيوع بقطعة  بإزالة  والقاضي  الحقوقية رقم ٢٠٠٧/٣٥  القضية  في 
التحتا  النمر ودار سيد  االرض رقم ٣١ حوض رقم ٣٣٠٠٨ موقع قطر 
من اراضي مدينة اريحا وذلك ببيعها بالمزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ 
على ان يوزع الثمن على الشركاء كل حسب حصته، وعمال بأحكام المادة 
١٠ فقرة ٢ من قانون التنفيذ رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٥ يتوجب عليكم وخالل 
اسبوعين من تاريخ تبلغكم هذا االخطار بواسطة النشر الحضور و/او ارسال 
من ينوب عنكم لهذه الدائرة لدفع قيمة الدين المذكور واالطالع على الملف 
المتعلق بهذا الدين وبيان ردك او اعتراضك عليه، واذا انقضت هذه المدة 
دون تنفيذ القرار المذكور اعاله ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة المعامالت 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك. 
مأمور تنفيذ محكمة بداي اريحا

الرقم:٢٠١٠/٤٧٧ التاريخ: ٢٠١٠/٨/٢

٨/٤د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يزيد  السيد  رام اهللا  اراضي  دائرة تسجيل  الى  تقدم  انه  للعموم  يعلن 
محمد احمد دوابشة وذلك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 
٢٠٠٧/١٤٩٢١ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٢٤ والمعطوفة على الوكاالت الخاصة 
٢٠٠٧/٥٧٢٥ والخاصة رقم ٢٠٠٧/٦٦٩٥ والخاصة رقم ٢٠٠٧/٥٧٢٦ 
والخاصة رقم ٢٠٠٧/٥٧٢٧ والخاصة رقم ٢٠٠٧/٥٧٢٣ وجميعها تصديق 
العدل والمعطوفة على قرار وصاية رقم ٩٩/١٠٩ واذن بيع رقم  وزارة 
٩٩/١٠٩/م/٢٠٠٧ وذلك بمعاملة بيع على القطعة ١٦٦ حوض رقم ٦ 
من اراضي جفنا، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى 
دائرة التسجيل خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): فرح نجيب العبد عواد وحنا نجيب العبد عواد وليندا  
نجيب العبد عواد وريما نجيب العبد عواد وريتا نجيب العبد عواد وحنان نجيب 
العبد عواد ونجيب  العبد عواد وكليمنص نجيب  العبد عواد ونعمة نجيب 
ابراهيم نجيب عواد ونديم ابراهيم نجيب عواد ونسيم ابراهيم نجيب عواد 
وعواد انطون عواد عواد وسمير انطون عواد عواد وهند انطون عواد عواد 

وحنان انطون بشارة مرقص.
اسم الوكيل: يزد محمد احمد دوابشة.

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف:٢٦٠٥/ج/٢٠١٠ التاريخ:٢٠١٠/٧/٢٦

٨/٤د
السلطة الوطنية الفلسطينية 

ديوان قاضي  القضاة
المحكمة الشرعية

 في رام اهللا والبيرة

مذكرة تبليغ حكم غيابي صادرة عن  محكمة 
رام اهللا والبيرة الشرعية 

في  الدعوى اساس ٢٠١٠/٥٤٥
الى كل من: ١- مصطفى يونس  القاق- مزارع النوباني ٢- عزيز احمد 
٣- يونس ويوسف وزكريا وعلي وشاكر  النوباني،  القاق- مزارع  سليم 
يونس  اسماعيل محمد   -٤ النوباني،  مزارع  القاق-  يونس  ابناء محمد 
قاق- جنين، ٥- حليمة محمد يونس قاق- بيت لقيا، ٦- عيشة محمد يونس 
قاق- بيتونيا، ابلغكم انه وبتاريخ  ٢٠١٠/٨/٤ وبموجب الحكم الصادر في 
الدعوى اساس ٢٠١٠/٥٤٥ وموضوعها تصحيح اسم في حجة حصر ارث 
والمقامة من قبل  المدعية اسمى محمد يونس قاق على المدعى عليه  داود 
محمد يونس قاق كالهما من مزارع النوباني، فقد حكمت بتصحيح اسم 
المدعية ليصبح اسمى الملقبة اسماء بدال من اسماء في حجة حصر االرث 
رقم ٤٤١/٦٢/٣٦٩ الصادرة عن محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية بتاريخ 
٢٠٠٩/١٠/٢٨ والتأشير بذلك في محله حسب االصول اعتبارا من تاريخه 
ادناه وضمنت  المدعى عليه الرسوم والمصاريف القانونية حكما وجاهيا قابال 
لالستئناف افهم علنا حسب االصول، وعليه تم تبليغكم ذلك حسب االصول.

تحريرا في ٢٣ شعبان ١٤٣١هـ وفق ٢٠١٠/٨/٤م.
قاضي رام اهللا والبيرة الشرعي

فقد هوية
رام اهللا- اعلن انا كمال حسن علي ابو جرادة عن فقد بطاقتي الشخصية 
التي تحمل الرقم ٩١١٥٥٨٠٥٤، الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر سلفا.

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الثقافة

اعالن
تعلن وزارة الثقافة عن توفر مقاعد دراسية في مجاالت الموسيقى والتمثيل 
المسرحي وتكنولوجيا وادارة المسرح والرقص الحديث لدرجة البكالورويس 

في الجمهورية العربية السورية وفق الشروط التالية:
١- ان يكون المتقدم/ة حاصال على شهادة الثانوية العامة للعامين الدراسيين 

٢٠٠٨-٢٠٠٩ و٢٠٠٩-٢٠١٠.
٢- ان يجتاز امتحان فحص المستوى من اللجنة الفنية المختصة في الوزارة.

الموسيقى  بأصول  المامهم  الموسيقى يشترط  لدراسة  للمتقدمين   -٣
وقراءة النوتة والعزف على احدى االالت الموسيقية.

٤- المتقدمون لدراسة تكنولوجيا المسرح (صوت واضاءة) ان يكونوا من 
خريجي الفرع العلمي.

الوثائق المطلوبة:
- صورة عن كشف عالمات امتحان الشهادة الثانوية.
- صورة عن جواز السفر ساري المفعول لمدة عام.

- اية شهادات او رسائل توصية من مؤسسات ثقافية او اساتذة وفنانين 
مشهود لهم في المجال المراد.

رام  الثقافة-  وزارة   المسرح  دائرة  الطلبات في  استالم وتسليم  يتم   -
اهللا- خلف قصر الحمراء، ومكاتب الوزارة في المحافظات في موعد اقصاه 

.٢٠١٠/٨/٩
- يتم اجراء المقابالت في مقر الوزارة برام اهللا يوم االربعاء ٢٠١٠/٨/١١ 

الساعة العاشرة صباحا.
سهام البرغوثي
وزيرة الثقافة

٨/٤د

٨/٤د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة اراضي فلسطين
 دائرة تسجيل
 اراضي اريحا

اعالن  
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تسجيل اراضي اريحا السيد 
رقم  العامة  الوكالة  بموجب  عاما  وكيال  نجوم بصفته  امجد مطلق سع 
٧٣/٢٠٠٢/٢٠٤٠ عدل اريحا وذلك من اجل فتح معاملة بيع على قطعة 
العوجا- مدينة  اراضي قرية  الحوض رقم ١٤ من  االرض رقم ١١ من 
اريحا فمن له اي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل 
مدة عشرة ايام واال سيتم السير بإجراءات الملف حسب االصول والقانون.

اسم الموكل: جوازي ابراهيم الصالح ابو ستة.
اسم الوكيل: امجد مطلق سعد نجوم.

الحصص المباعة: كامال.
اسم المشتري: باسم يونس عبد الرحمن مسالمة.

مدير دائرة تسجيل اراضي اريحا
عثمان ابو حطب  

الرقم: ٦٨٤/ج/٢٠١٠ التاريخ:٢٠١٠/٨/٤

٨/٤د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة اراضي فلسطين
 دائرة تسجيل
 اراضي اريحا

اعالن  
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تسجيل اراضي اريحا السيد 
عصام محمد عبد الكريم محمود بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية 
اريحا وذلك من اجل فتح معاملة بيع على  رقم ١٤٥/٢٠١٠/٩٥١ عدل 
قطعة االرض رقم ٢/٢٠٥ من الحوض رقم ٢ السيح  من اراضي مدينة 
اريحا فمن له اي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل 
مدة عشرة ايام واال سيتم السير بإجراءات الملف حسب االصول والقانون.

اسم الموكل: جمعية التنمية الزراعية.
اسم الوكيل: عصام محمد عبد الكريم محمود.

الحصص المباعة: كامال.
اسم المشتري: جعفر عبد الكريم احمد محمود.

مدير دائرة تسجيل اراضي اريحا
عثمان ابو حطب  

الرقم: ٧٧/ج/٢٠١٠ التاريخ:٢٠١٠/٨/٤

٨/٤د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة اراضي فلسطين
 دائرة تسجيل
 اراضي اريحا

اعالن  
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تسجيل اراضي اريحا السيد 
عصام محمد عبد الكريم محمود بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية 
اريحا وذلك من اجل فتح معاملة بيع على  رقم ١٤٥/٢٠١٠/٩٣٣ عدل 
قطعة االرض رقم ٢/٢٠٦ من الحوض رقم ٢ السيح  من اراضي مدينة 
اريحا فمن له اي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل 
مدة عشرة ايام واال سيتم السير بإجراءات الملف حسب االصول والقانون.

اسم الموكل: جمعية التنمية الزراعية.
اسم الوكيل: عصام محمد عبد الكريم محمود.

الحصص المباعة: كامال.
اسم المشتري: هدى عبد الكريم احمد شاعر.

مدير دائرة تسجيل اراضي اريحا
عثمان ابو حطب  

الرقم: ٧٦/ج/٢٠١٠ التاريخ:٢٠١٠/٨/٤

موفق مطرسؤال عالماشي

ميالد عرفات 
, لكنهم بأفكارهم ونظرياتهم  العظماء ولكن بدون عالمة تميزهم  يولد 
وابداعاتهم واعمالهم يحولون أيام ميالدهم الى أيام تستحق التمجيد واحياء 
ذكراها, فكل عظيم من أمة االنسان ونسل آدم يطبع يوم ميالده في سجل 

التاريخ بمشيئة وارادة يقودهما العقل الخالق وقيم االخالق. 
هكذا كان يوم ميالد ياسر عرفات ابو عمار الذي استطاع نحت صورة مثالية 
الفلسطينيون والعرب كما عرفه  , عرفه  التاريخ والحافظين له  في ذاكرة 

الناس في الدنيا بشخصية متفردة المثيل لها. 
 تفوق ياسر عرفات على معاني ومفاهيم القيادة وارتقى بها , اجتهد مخلصا 
باغنائها بافكار واعمال وسلوكيات انسانية جعلت منه رمزا وطنيا فلسطينيا 
وقوميا وانسانيا , فياسر عرفات حامل جائزة نوبل للسالم كان حتى تاريخ 
استشهاده قابضا على جمرة الحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني 
متمسكا بالثوابت الوطنية , بحق العودة , وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة 
ذات السيادة بعاصمتها القدس , كان مؤمنا ال يفرق بين المؤمنين. لم يتعصب 
, فالرمز اذا تعصب ينهار , أما ياسر عرفات فقد اضفى على الرمزية صبغة 

لم يشاركه بها احد انه كان زعيما بذوق ومزاج وطبع خاص. 
 فتراه يبكي متأثرا بصورة , رأيناه غاضبا من اجل امور ال نتوقع ان زعيما 
او قائدا يمكن ان يثور ألجلها , وكنت تراه صابرا هادئا متأمال في لحظات 
تتوقع من أمثاله في موقع القرار والقيادة ثورانا كالبركان او زمجرة كالرعد. 
نكران الذات عند ياسر عرفات كان احدى العالمات التي لمسها االقربون منه 
النضالية وعمت حتى بات  العرفاتية  , فانتشرت مبادىء  الكفاح  على درب 
منهجا يحتذى عند احرار الشعوب المكافحة من أجل نيل الحرية واالستقالل 

في اقطار وبالد الدنيا. 
كان ياسر عرفات مناضال وطنيا وقوميا ورمزا كفاحيا لالحرار محبي السالم 
في العالم. فاحترمه الزعماء في العالم النه عبر باخالص وصدق عن طموحات 
ومكنونات الشعب الفلسطيني الحضارية التي قدمها ابو عمار بلغات العالم 
قاطبة بصورة مثيرة لالعجاب والتقدير , حتى القبائل على اطراف المدنية 
احبته وعرفت فلسطين من رمز كوفيته , احبه الناس في الدنيا , ونال احترام 

خصومه الذين حاربوه وكانوا مصممين على قتله !!.
, واقنعهم  الفلسطيني  الشعب  والدول بنضال  الشعوب  اعتراف قادة  نال   
بشرعية الكفاح الوطني فكان خير من وظف تضحيات الشعب الفلسطيني 
لتقريبه من اماله واهدافه الوطنية , فاصبحت الدولة الفلسطينية حقيقة 
قائمة مازلت فتح تعمل على رفع بنيانها وتبلور مؤسساتها مع االخرين في 
الوطن لتكون نموذجا في المنطقة بنظامها الديمقراطي المدني التقدمي 
كما ارادها الشعب ورسمها ياسر عرفات في وعي المؤيدين لحقوقنا , وطد 
عالقة الشعب الفلسطيني مع االمة العربية فكان قوميا بامتياز, وامميا بكفاءة 

يحسده عليها اصحاب النظرية. 
يوم ميالده ماكان ليكون مميزا اال باعماله وافكاره وحنكته ودهائه وقدراته 
الفذة وارادته التي تجلت في سنوات عمره وعكسها نورا عظيما على سجل 
التاريخ الفلسطيني المعاصر , وفخر فتح انها قدمت ياسر عرفات ابو عمار على 
راس قائمة قادة الشعب الفلسطيني المخلصين االوفياء للشعب والوطن ”.

اصابة ٣ مواطنين واعتقال ٩ آخرين في مسيرة الولجة 
بيت لحم - وفا- اصيب امس، ثالثة 
مواطنين، واعتقل ٩ اخرون، اثر قمع 
مسيرة  االسرائيلي،  االحتالل  قوات 
لتجريف  ا باعمال  لمنددة  ا لولجة  ا
الضم  جــدار  بناء  استكمال  لصالح 

العنصري، غرب مدينة بيت لحم.
القروي  المجلس  رئيس  نائب  وقال 
لـــ»وفــا»، ان قوات  ــرش  عــادل االط
االحتالل قمعت المسيرة التي اتجهت 
تنفذ  حيث  جويزة  عين  منطقة  الى 
آليات االحتالل اعمال التجريف لصالح 
اعتدت  انها  الى  الجدار، مشيرا  بناء 
على المتظاهرين بالضرب وفرقتهم 

بالقوة.
واضاف ان ٣ مواطنين اصيبوا خالل 
الطفل  بينهم  من  عرف  التظاهرة، 
قوات  اعتقلت  فيما  حجاجله،  هيثم 
االحتالل ٩ مواطنين عرف من بينهم 
رئيس المجلس القروي صالح حلمي 
حلمي  وصالح  عــامــا)،   ٥٢ ) خليفة 
خليفة، ومحمد صالح خليفة، وعمار 
ابو التين، وعالء احمد الدراس، وباسل 

جنود االحتالل يعتدون على المشاركين في المسيرة.            (MNP)االعرج.

سلفيت: تجريف عشرات الدونمات 
الزراعية وهدم سور في قرية مردة 

سلفيت- الحياة الجديدة - نادر زهد-  قامت جرافات االحتالل صباح امس بتجريف 
الزراعية في قرية مردة شمال سلفيت وهدم  الدونمات من االراضي  عشرات 
سور بحجة عدم الترخيص، وقال رئيس مجلس قروي مردة صادق الخفش ان 
جرافات االحتالل ترافقها قوات االحتالل وضباط امن اسرائيلين قاموا صباح امس 
بتجريف ارض وهدم صور يعودان للمواطن صالح عصفور ابو شمة من قرية مردة 
بمحافظة سلفيت بحجة عدم الترخيص. واستنكر الخفش هذا االعتداء واعتبر ما 
تقوم به قوات االحتالل  يعبر عن عقلية االحتالل العنصرية الهادفة الى مصادرة 
ومنازلهم  اراضيهم  واجبارهم على ترك  المواطنين  للتضييق على  االراضي 
لتسهل السيطرة عليها. وناشد الخفش مؤسسات حقوق االنسان المحلية والعربية 
والدولية الى التدخل الفوري والسريع لوضع حد لهذه االنتهاكات واجبار اسرائيل 
على االلتزام بالقرارات الدولية واتفاقيات حقوق االنسان مؤكد ان المواطنين 
عازمين على مقاومة هذه االجراءات والتصدي لسياسة المصادرة وهدم المنازل 

سيما وان هذه االراضي هي ملك خالص للمواطنين ولديهم اوراق ثبوتية بها.

جامعة النجاح: ورشة عمل فلسطينية 
فرنسية حول التخطيط الحضري

”شمس“ ينظم ندوة في طوباس 
حول اتفاقية جنيف واألسرى الفلسطينيين

طالب   - الجديدة  الحياة   - طوباس 
 ” حــول  ورشــة عمل  في  مشاركون 
اتفاقية جنيف واألسرى الفلسطينيين“ 
ــان  ــس ــوق اإلن ــق ــز ح ــرك نــظــمــهــا م
عقابة  في  ”شمس“  والديمقراطية 
عمل  بضرورة  طوباس،  بمحافظة 
إسرائيل  بــإلــزام  الــدولــي  المجتمع 
احترام اتفاقية جنيف (٣) التي تنص 
على معاملة األسرى معاملة إنسانية 
الحاجزة بأي  الدولة  وتحظر أن تقوم 
يسبب  مشروع  غير  إهمال  أو  فعل 
الذي  األمــر  عهدتها  في  أسير  موت 
يعتبر انتهاكا جسميا لها، كما طالبوا 
األسرى في  بمتابعة شؤون  السلطة 
السجون اإلسرائيلية نتيجة ممارسات 

التعذيب التي تمارس بحقهم.
وافتتح الورشة ثائر الديك مقدما نبذة 
تعريفية عن المركز وبرامجه والفئات 
”أن  الديك  وأكــد  يستهدفها،  التي 

األسرى يعانون في سجون االحتالل 
من انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، 
أساليب  أبشع  بحقهم  تمارس  حيث 
التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي 
ــراف  واألع للقوانين  مخالف  بشكل 

الدولية التي حددت حقوق األسرى.
أستاذ  فارة  أبو  الدكتور سعيد  وقدم 
العربية  الجامعة  الدولي في  القانون 
حول  عمل  ورقــة  بجنين  األمريكية 
اتفاقية جنيف الثالثة وحقوق األسرى 

الفلسطينيين.
وأشار أبو فارة الى أن االحتالل ينتهج 
سياسة اإلهمال الطبي كأداة لتحطيم 
حال حظي  انه في  وأضــاف  األسير، 
للعالج  بفرصة  الفلسطيني  األسير 
فإنه ال يتلقى العالج المناسب، والعديد 
من األسرى تفاقمت أوضاعهم الصحية 
أصيب  من  ومنهم  لمعتقالت  ا في 
باألمراض داخل السجن، حيث سجل 

مرضية  حــالــة   (١٦٠٠) مــن  أكــثــر 
العالج في صفوف األسرى  تستوجب 
 (٥٥٠  ) بينهم  من  الفلسطينيين، 
جراحية  عمليات  يحتاجون  أســيــراً 
أمــراضــاً  يعانون   (١٦٠ و( عاجلة، 
أسيراً مصابون  خطيرة، منهم (١٥) 

بالسرطان.
األسيرات  المشاركون وضع  وناقش 
من  نينه  يعا مــا  و ت  لفلسطينيا ا
أن  الحضور  أوضــح  االحــتــالل، حيث 
األسيرات في سجون االحتالل ال يزال 
لتفتيش  ا سة  سيا بحقهن  س  ر يما
 ، تهن يا معنو لتحطيم  ي  ر لـــعـــا ا
واالقتحامات الفجائية والمتكررة لغرف 
فة  باإلضا لتفتيش،  ا بحجة  لنوم  ا

للتكبيل بالسرير أثناء الوالدة.
وطالب الحضور بضرورة حماية األسير 
الفلسطيني في سجون االحتالل من 
التي  التهديد  أو  العنف  أعمال  جميع 

تمارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأوصى المشاركون بضرورة االهتمام 
وطالبوا  ورعايتهم،  األسرى  بأهالي 
المدني  المجتمع  السلطة ومؤسسات 
كما  . لك ذ مين  لتأ لعمل  ا بتكثيف 
طالبوا منظمة األمم المتحدة بمختلف 
األحمر  لصليب  ا ومنظمة  تها  هيئا
ــراف في  األط الــدول  وكافة  الدولية 
تمليه  بما  لقيام  ا جنيف  معاهدات 
القانون  عليهم مسؤولياتهم وأحكام 
الدولي ذات العالقة وخاصة معاهدات 
والرابعة.  الثالثة   ١٩٤٩ لعام  جنيف 
المحلي  وشددوا على أهمية اإلعالم 
أجل  العمل من  واألجنبي في خضم 
وتوحيد  بتدقيق  وطالبوا  ــرى،  األس
والتنسيق بين مختلف  المصطلحات، 
الجهات في التغطية اإلعالمية بالداخل 
والخارج لكل القضايا المتعلقة بحقوق 

األسرى.

الجديدة – بشار  الحياة  نابلس – 
التخطيط  - نظم مركز  دراغمة 
واالقــلــيــمــي وقسم  الــحــضــري 
الهندسة المعمارية بجامعة النجاح 
الوطنية  لــمــدرســة  وا الوطنية 
لمشهد  ا تخطيط  و ة  ر لــلــعــمــا
الفرنسية،  الحضري بمدينة ليل 
على مدار اسبوعين ورشة عمل 
مشتركة بين الطلبة الفرنسيين 
الهندسة  قــســم  ــن  م وطــلــبــة 
المعمارية في النجاح حول المشهد 
مدينة  في  والعمراني  الحضري 
نابلس من خالل تشخيص الواقع 
وحلول  تصورات  ووضع  الحالي 
للمشاكل العمرانية في المدينة. 
وقد توجت هذه الورشة بتنظيم 
كز  مر مقر  فــي  مي  ختا حفل 
واالقليمي  الحضري  لتخطيط  ا
التاريخي  القاسم  قصر  بمبنى 
حضره  وزن،  بــيــت  بــلــدة  ــي  ف
النتشة،  ماهر  الدكتور  االستاذ 
للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب 
خيرية  لــدكــتــور  وا االكاديمية 
رصاص، مساعد الرئيس لشؤون 
والدكتور جواد  الدولية  العالقات 

الرئيس لشؤون  فطاير، مساعد 
الخريجين وكل من الدكتور نبيل 
الهندسة  كلية  عميد  الضميدي، 
الحميد،  عبد  علي  لــدكــتــور  وا
الحضري  التخطيط  مركز  مدير 
واالقليمي ورئيس قسم الهندسة 
المعمارية وبعض اساتذة القسم 
العامة،  العالقات  دائــرة  ومدير 
الفرنسي  الفريق  وكذلك اعضاء 
المشهد  عمارة  في  المختصين 
المشاركون.  والطلبة  الحضري 
وحضر الحفل عدد من المعنيين 
ية  بلد و بلس  نا فظة  محا مــن 
نابلس واالنسة لوسيان دالنسون 
الفرنسي  الثقافي  المركز  مدير 
بنابلس والسيد جيوفاني فونتانا 
مدير برنامج الحفاظ على التراث 
برام  اليونسكو  بمكتب  الثقافي 
كلمة  على  الحفل  واشتمل  اهللا. 
افتتاحية للدكتور علي عبد الحميد 
مدير مركز التخطيط الذي رحب 
لمحة عامة عن  وقدم  بالحضور 
بين  المشترك  التعاون  مشروع 
الوطنية  لــمــدرســة  وا الجامعة 
لمشهد  ا تخطيط  و ة  ر لــلــعــمــا

ليل، من حيث  بمدينة  الحضري 
كونه تجربة رائدة وناجحة ساهمت 
والمهارات  القدرات  تطوير  في 
الفنية لدى الطلبة وكذلك عملت 
والشراكة  التعاون  تعزيز  على 
التي سيتم تطويرها خالل الفترة 
كلمة  لحفل  ا وتخلل  لقادمة.  ا
لالنسة ميالني منسقة المشروع 
المشروع  بان فكرة  اشارت  التي 
عدة  بدعم من  كانت  والــزيــارة 
للشعب  مساندة  فرنسية  جهات 
اجيال  منظمة  مثل  الفلسطيني 
 “La Drache» فلسطين وجمعية
بمدينة ليل، وشكرت في كلمتها 
اهللا  رامي حمد  الدكتور  االستاذ 
الذي قدم  النجاح  رئيس جامعة 
كل الدعم والتسهيالت من خالل 
واقامته وكذلك  الوفد  استضافة 
كما  الجامعة،  مرافق  استخدام 
علي  للدكتور  بالشكر  توجهت 
عبد الحميد على جهوده في انجاح 
الورشة وكذلك شكرت عمادة كلية 

الفرنسية  اللغة  الهندسة وقسم 
وكل  نابلس  وبلدية  بالجامعة 
التي قدمت  والجهات  االشخاص 
انجاح  في  وساهمت  المساعدة 
الفريق  الورشة.  وبعد ذلك قام 
ملخص  بتقديم  المشرف  الفني 
ومراحلها  لــورشــة  ا لمحتويات 
من  بها  خرجت  لتي  ا لنتائج  وا
خالل مقترحات مشاريع تتضمن 
حلوال لبعض المشاكل العمرانية 
سيتم  التي  نابلس،  مدينة  في 
تقديمها لمركز التخطيط وبلدية 
نابلس من اجل المتابعة وامكانية 
قــع.  لــوا ا ارض  على  تنفيذها 
وبعدها قام الحضور بجولة على 
المرافق لالطالع على  المعرض 
الخرائط  المشروع من  مخرجات 
الجميع اعجابهم  والصور. وابدى 
بالمخرجات والنتائج وتم تقديم 
الشكر الدارة جامعة النجاح ومركز 
واالقليمي  الحضري  لتخطيط  ا

على تنظيم هذه الورشة.

وزارة االوقاف تعلن نتائج امتحان التجويد 
العام في المحافظات الشمالية

رام اهللا - الحياة الجديدة-  اعلنت وزارة االوقاف والشؤون الدينية امس نتائج 
امتحان التجويد العام للمحافظات الشمالية للعام الحالي ١٤٣١هـ/٢٠١٠م.

وصرح وزير االوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش بانه   شارك في 
االمتحان العام للتجويد هذا العام (١٥٢٢) مشاركا من جميع شرائح المجتمع 
الفلسطيني صغارا وكبارا وطالبات وربات بيوت وموظفين وعمال وغير ذلك، 
حيث كانت نسبة النجاح (٦٩,٧)٪.  وهنأ الهباش الناجحين وبارك جهودهم مبينا 
فضل من يتعلم القرآن ويحفظه ويعمل بما جاء به ,ومتمنيا لمن لم يحالفهم 
الحظ هذا العام النجاح في العام القادم ان شاء اهللا تعالى، كما  شكر مدير عام 
التحفيظ الشيخ عاطف صالح ورؤساء اقسام دور القران الكريم في المديريات 
ومدراء االوقاف لتسهيلهم عمل الدوائر واالقسام، والمواطنين الذين يحرصون 
تعلم  ان  اعمالهم وظروفهم.. حيث  والتجويد رغم  التالوة  احكام  تعلم  على 
هذا العلم واجب شرعي لقوله تعالى (ورتل للقرآن ترتيال)، وطالب د الهباش 
بضرورة العمل على انشاء مراكز التجويد جنبا الى جنب مع مراكز التحفيظ في 
جميع مساجد الوطن، مشيرا الى اهمية هذه المراكز حيث يتلقى فيها الدارس 
علم التجويد على مدار عامين. ووجه الدكتور محمود الهباش خالص شكره الى 
الرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس دولة فلسطين لدعمه المتواصل للقران 

واهله وتقديم كل الرعاية والخدمة لهم.
وكانت اسماء االوائل على مديريات االوقاف على النحو التالي:ـ

١- اية داود سالم  القرنة بيت لحم ٩- كفاح مصطفى فايز حسن قلقيلية
-يطا  ٢- احمد نايل  اسحق العدم الخليل ١٠- علياء خالد موسى الشامسطي 
الخليل ١١- محمد سامي صبحي متولي- رام اهللا ٣- االء زكريا  محمود بدوي  

النسائي ١٢- صبحية جودت جودة  العمل  ابراهيم مصطفى عوض  ٤- ندى 
جودة- سلفيت

احمد  عاطف  احمد   -١٣ النسائي  العمل  ٥- وردة  هاشم مفضي عالن 
زيادة- نابلس

١٤- سندس عماد  طولكرم  ٦- عبير عبد الكريم عبد الرحمن عمر  
محمد ابو هنطش -طوباس

جنين ١٥- يوسف رزق احمد الفقيات- دورا ٧- منى خيري محمد جوابره 
٨- ياسمين حسام عبد الكريم الغزالي القدس ١٦- رابعة سليم علي تبنه - اريحا

الهيئة االسالمية تستنكر 
استمرار الحفريات اسفل االقصى 

القدس - وفا- استنكرت الهيئة االسالمية العليا بالقدس المحتلة  امس، استمرار 
الحفريات من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي اسفل المسجد االقصى المبارك 

وفي محيطه.
ساحاته،  بجميع  المبارك  االقصى  المسجد  ان  لها،  بيان  في  الهيئة،  واكدت 
وجدرانه وبواباته هو مسجد خالص للمسلمين، وله حرمته وقدسيته بقرار من 

رب العالمين، بما في ذلك اسفل المسجد، وباطنه، وارضه، وهوائه، وسمائه.
وشدد بيان الهيئة على ان الحفريات التي تجري اسفل المسجد القبلي لالقصى 

وفي محيطه تمثل اعتداًء اثما على هذا المسجد وعلى الوقف االسالمي.
ولفت البيان الى ان هذه الحفريات سبق لها ان عرضت الجدران الخارجية للمبنى 
االساسي الى التصدع، وقالت الهيئة انه «اذا استمرت الحفريات فستؤدي الى 

انهياره ال سمح اهللا».
وحملت الهيئة االسالمية السلطات المحتلة مسؤولية النتائج المترتبة على هذه 
رت الفلسطينيين اوال، والعرب ثانيا، والمسلمين ثالثا، ومنظمة  الحفريات، وذكّ
اليونسكو رابعا بما يتهدد المسجد االقصى المبارك من اخطار حقيقية، والتي 

قالت انها لم تعد خافية على احد.
واكدت الهيئة «ان السلطات المحتلة تستغل انشغال العالم باالحداث الدولية، 
في هذه  لتستمر  بينهم،  فيما  والمناكفات  بالخالفات  الفلسطينيين  انشغال 
الحفريات، وفي تهجير اهل بيت المقدس المرابطين فيها؛ ما يستدعي العمل 

على وحدة الصف والموقف، لخروج الفلسطينيين من المازق الذي هم فيه.
واختتمت بيانها قائلة: «ان حقنا الشرعي في المسجد االقصى المبارك قائم الى 

يوم الدين، وان االعتداء عليه لن يكسب المعتدي اي حق فيه».

جنين: مركز امنية يبحث 
التعاون مع جمعية من عكا

للتراث من عكا  العكية  الفنون  زار وفد من جمعيتي  الجديدة-  الحياة   - جنين 
التنسيق  الشبابي امس بهدف  امنية  بنابلس مركز  للتنمية  ومركز فلسطين 
للتعاون المشترك، وكان باستقبال الوفد محمد حماد امين الصندوق وعلي ابو 
المركز  للوفد اهداف  المركز، وشرح حماد  الثقافية في   اللجنة  عبيد مسؤول 
والمشاريع التي نفذها خالل السنوات السابقة واهم المشاريع التي ينفذها حاليا 
وتحدث ابو عبيد عن اهداف االنشطة الثقافية مشيراً الى التعاون المستقبلي مع 
المؤسسات والجمعيات داخل الخط االخضر، وعن امكانية تشكيل لجنة مشتركة 

ما بين المركز والجمعيتين.


