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 تنويه
المعاملة  رقم  الله في  رام  اراضي  دائرة تسجيل  الصادر عن  االعالن  في  ورد 

3333/ج/2102 في الوكالة الخاصة رقم 2012/1442 بتاريخ 2012/9/4  وهذا خطا 

لذا اقتضى  بتاريخ 2012/9/4  الخاصة رقم 2012/14421  الوكالة  رقم  والصحيح 

التنويه.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة األراضي 
الرقم : 73/ ق/2012
التاريخ : 2012/10/15

اعالن لتسجيل اموال غير منقولة 
تسجياًل جديدًا صادرًا عن دائرة تسجيل أراضي رام الله

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم 73/ ق/ 2012
يعلن الطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تسجيل أراضي رام الله لتسجيل المال غير المنقول 
بحق  يدعي  من  كل  وعلى  جديدا  تسجيال  أدناه  بالجدول  ومساحته  وحدوده  أوصافه  المبينة 
دائرة  إلى  الخطي  باعتراضه  يتقدم  أن  على حقوقه  التعدي  أو  الملكية  أو  المنفعة  أو  التصرف 
الصحف  االعالن في  تاريخ نشر هذا  ، خالل مدة خمسة عشر يوما من  الله  رام  أراضي  تسجيل 

اليومية المحلية.
الجدول

1ـ اسم وعنوان طالب التسجيل : جورج أنضوني  جبرائيل برامكي
2ـ اسم المدينة أو القرية : عارورة

3ـ  أ(  اسم موقع األرض : الوجه الشرقي                ب( نوع األرض : ميري
4ـ رقم الحوض : 3      رقم القطعة : 731       بموجب قيود المالية

5-  المساحة بموجب قيود المالية                   م2                   د    
4                   -                                                 

المساحة بموجب المخطط                              م2                 د                        
5                518                                           

الحصص المطلوب تسجيلها                     حصة من   حصة
                                                                    كاماًل

الحدود بموجب المخطط :
شمااًل: محمد ابراهيم + طريق ترابي
جنوبًا :  عبد الله محمد عبد الله صالح

شرقًا : عودة عواد عودة + فرح مصطفى اسماعيل عاروري
غربًا : حسام موسى محمد حمدان 

كيفية االيلولة لطالب التسجيل بطريق الشراء بموجب وكالة دورية رقم 2012/2511 عدل رام الله 
الدورية رقم 2008/1575  الله عطفًا على  رام  ارقام 2011/5874 عدل  الدورية  الوكاالت  عطفا على 
تصديق سفارة فلسطين في االردن والدورية رقم 2011/5875 عدل رام الله عطفا على الوكالتين 
رام  عدل  تصديق   2000/5534 رقم  العدلي  واالقرار  و2008/9449   2008/4490 ارقام  العامتين 
رقم 2011/5013  والدورية  في 2011/8/3  المؤرخة  البيع  واتفاقية  الفلسطينية  العدل  ووزارة  الله 
و2011/5012 و 2011/5014 و2011/5011 جميعها تصديق وزارة العدل الفلسطينية  عطفًا على حجة 

االرث رقم 219/5/349 تاريخ 2008/2/7 وحجة االرث رقم 20/90/383 تاريخ 2011/1/11
الموكل                                                   الوكيل                                             الحصة

خضر يوسف سعيد عاروري                          خليل يوسف سعيد العاروري        كامل الحصص
فاطمة يوسف سعيد عاروري                     خليل يوسف سعيد العاروري

عبد الرؤوف سعيد محمد حمدان                 محمود عبد القادر عارف ابو ارجيلة
أمينة سعيد محمد سالم                           محمود عبد القادر عارف ابو ارجيلة

هيام محمود سعيد دار صالح                     محمود عبد القادر عارف ابو ارجيلة 
خليل يوسف سعيد عاروري                      محمود عبد القادر عارف ابو ارجيلة

عبد الحكيم موسى عبد الواحد شلبي            محمود عبد القادر عارف ابو ارجيلة
فاطمة موسى عبد الواحد سليمان                محمود عبد القادر عارف ابو ارجيلة
رابعة موسى عبد الواحد دار سليمان            محمود عبد القادر عارف ابو ارجيلة
حسيبة موسى عبد الواحد شلبي                 محمود عبد القادر عارف ابو ارجيلة

ابراهيم  سعيد محمد حمدان                     رانية يحيى حامد األدهمي
حياة عبد الرؤوف سعيد حمدان                  محمود عبد القادر عارف أبو ارجيلة
رانية يحيى حامد األدهمي                        محمود عبد القادر عارف أبو ارجيلة
عريفة عارف أحمد حمدان                         محمود عبد القادر عارف أبو ارجيلة
آمنة عارف أحمد حمدان                            محمود عبد القادر عارف أبو ارجيلة
فدوى محمود سعيد حمدان                      محمود عبد القادر عارف أبو ارجيلة

عزيزة محمود أحمد ) الحاج أحمد(                محمود عبد القادر عارف أبو ارجيلة
محمود عبد القادر عارف أبو ارجيلة نفيسة سعيد محمد حمدان  
محمود عبد القادر عارف أبو ارجيلة سمير محمود سعيد حمدان  
محمود عبد القادر عارف أبو ارجيلة ميساء محمود سعيد حمدان  
محمود عبد القادر عارف أبو ارجيلة وليد محمود سعيد حمدان  
محمود عبد القادر عارف أبو ارجيلة فريد محمود سعيد حمدان  

سعيد محمود سعيد حمدان                     محمود عبد القادر عارف أبو ارجيلة
عبد القادر عارف عبد القادر أبو ارجيلة        هيفاء خضر انضوني برامكي

محمود عبد القادر عارف أبو ارجيلة              هيفاء خضر انضوني برامكي
مأمور تسجيل أراضي رام الله والبيرة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة: 7085/ج/2012
التاريخ: 2012/10/16

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
سيلة  من  طحاينة  مصطفى  زكي  ضرغام  الدائرة  هذه  إلى  تقدم  بأنه  العموم  إلطالع  يعلن 
الحارثية بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )412/2012/5926( الصادرة عن عدل جنين 
بتاريخ 2012/8/2 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7085/ج/2012 على قطعة األرض رقم 30 من 

الحوض 4 من أراضي سيلة الحارثية.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: ضرغام زكي مصطفى طحاينة

اسم الموكل »المالك«: زلفة أحمد عبد الكريم الجرادات
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة: 7072/ج/2012
التاريخ: 2012/10/16

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة أحمد محمد خالد أبو علي من جنين بصفته 
الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )1099/95/2011( الصادرة عن سفارة فلسطين بعمان بتاريخ 
بتاريخ  طوباس  عدل  عن  الصادرة   )2718/2011/89( رقم  الدورية  الوكالة  بموجب   2011/10/5
2011/10/27 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7072/ج/2012 على قطعة األرض رقم 3 من الحوض 

20073 من أراضي جنين.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: أحمد محمد خالد أبو علي

جميل  راشد  أبناء  خالد+ماجد+عاهد+رئيفة+خالدية+خيرات+شرين  »المالك«:  الموكل  اسم 
مبسلط

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة: 7071/ج/2012
التاريخ: 2012/10/16

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
من  الكريم  عبد  الكريم  عبد  هالل  إبراهيم  الدائرة  هذه  إلى  تقدم  بأنه  العموم  إلطالع  يعلن 
اليامون بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )413/2012/7897( الصادرة عن عدل جنين 
بتاريخ 2012/10/15 المعطوفة على العامة رقم )407/2011/4947( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
من   88+68 رقم  األرض  قطعة  على  7071/ج/2012  رقم  بيع  معاملة  لتقديم  وذلك   2011/5/31

الحوض 8 وقطعة 45 حوض 20 من أراضي جبع.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: إبراهيم هالل عبد الكريم عبد الكريم

اسم الموكل »المالك«: مريم كامل محمد ماليشة+فواز+دالل )أبناء أحمد إبراهيم ماليشة(
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

إعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية
لبطريركية الروم األرثوذكس بالقدس الشريف
في القضية الحقوقية عدد السجل 2012/264

ليكن معلومًا لدى الجميع أن المستدعي: باسم عودة ميخائيل أحول من رام 

الله، قد تقدم بطلب لدى هذه المحكمة بتاريخ 2012/10/15 ألجل استصدار 

تحدد  وقد  الله،  رام  من  أحول  حنا  موسى  متري  المرحوم  إرث  حصر  إعالم 

يوم الخميس الموافق 2012/11/1 الساعة 9.30 صباحًا موعدًا للنظر في هذا 

الطلب. فعلى كل َمن يرغب في االعتراض على هذا الطلب، عليه أن يقدم 

اعتراضه إلى هذه المحكمة لغاية تاريخ النظر في هذا الطلب المبين أعاله، 

وبخالف ذلك ستسير هذه المحكمة في إجراءاتها القانونية حسب األصول.

القدس في 2012/10/15

فيليب دحابرة

سكرتير المحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة المالية

مديرية ضريبة األمالك

إعالن صادر عن ضريبة أمالك قلقيلية
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى دائرة ضريبة أمالك قلقيلية

 السيد: محمد عبد الله عبد الرحمن ياسين من قلقيلية وحامل هوية رقم 960717015 وبصفته 
وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 2012/18/1201 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في 
عمان وذلك لفتح معاملة بيع في القطعة رقم 50 من حوض رقم 7582 موقع زهران ـ شريم من 

أمالك مدينة قلقيلية.
أقصاها  مدة  خالل  الدائرة  هذه  إلى  خطيًا  باعتراضه  التقدم  عليه  اعتراض  له  من  كل  وعلى 
)15 يومًا( من تاريخ نشر هذا اإلعالن. وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب 

القانون واألصول.
اسم الوكيل: محمد عبد الله عبد الرحمن ياسين.

اسم الموكل: هشام عبد الله عبد الرحمن ياسين.
اسم الموكل: نعمة يوسف محمد ياسين.

اسم الموكل: عبد الله أحمد عبد الله الياسين.
اسم الموكل: كمال أحمد عبد الله الياسين.
اسم الموكل: منال أحمد عبد الله الياسين.
اسم الموكل: أمل  أحمد عبد الله الياسين.

اسم الموكل: عصام أحمد عبد الله الياسين.
اسم الموكل: معتصم أحمد عبد الله الياسين.
اسم الموكل: نسرين أحمد عبد الله الياسين.

اسم الموكل: ياسمين أحمد عبد الله الياسين.

اسم الموكل: غالب عبد اللطيف ابراهيم زبالح.
اسم الموكل: رابعة عبد الله عبد الرحمن ياسين.

اسم الموكل: نجاة عبد اللطيف ابراهيم زبالح.
اسم الموكل: نجية عبد اللطيف ابراهيم زبالح.

اسم الموكل: فهمي عبد الله عبد الرحمن ياسين
مدير دائرة ضريبة أمالك قلقيلية

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم
دعوى: 2012/859 حقوق صلح طولكرم
التاريخ: 2012/10/15

مذكرة دعوى مدعى عليه صادرة عن محكمة صلح طولكرم بالدعوى
الحقوقية رقم 2012/859 حقوق صلح طولكرم لتبليغ المدعى عليه بالنشر

حاليًا،  اإلقامة  محل  ومجهول  طولكرم/عالر  عكاوي  المجيد حسن  عبد  زكي  عليه:  المدعى  إلى 
يقتضى عليك الحضور إلى محكمة صلح طولكرم يوم 2012/11/27 الساعة التاسعة صباحًا للنظر 
في الدعوى الحقوقية رقم 2012/859 حقوق صلح طولكرم والتي أقامتها عليك الجهة المدعية 

عبد المجيد حسن خليل عكاوي من طولكرم بواسطة وكيله المحامي بشار حامد.
وموضوعها: إبطال بيوعات قيمة الدعوى ألف دينار أردني

يمكنك الحضور إلى قلم المحكمة شخصيًا أو إرسال وكل عنك لالطالع على تفاصيل الدعوى 
النافذ رقم 3 لسنة  والتجارية  المدنية  المحاكمات  المادة 63 من قانون أصول  بأحكام  وعماًل 
بالنشر  2001 يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك 

وبخالف ذلك تجرى محاكمتك حضوريًا.
مع االحترام

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم

"نت كتابي" تناقش في سلفيت إطالق
مبادرة للتركيز على شجرة الزيتون

سلفيت - "األيام": التقى محافظ سلفيت عصام أبو بكر 
في مكتبه، أم���س، طالب وطالبات متدربي���ن من مدارس 
مختلف���ة بالمحافظة، ضمن مش���روع "ن���ت كتابي" الذي 

.)PSD( تنفذه مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة
وحضر اللق���اء مدير مكت���ب التنمية المس���تدامة في 
س���لفيت نصفت الخفش ومدير العالقات العامة واإلعالم 

بالمحافظة عمر موقدي.
وهدف اللقاء إلطالق مبادرة جديدة لمشروع "نت كتابي" 
في س���لفيت للتركيز على واقع واهمية ش���جرة الزيتون 
وطرق تس���ويق الزيت، واالجابة عن عدة تساؤالت للطلبة 
ح���ول دور المحافظة ومؤسس���ات الس���لطة الوطنية في 
مس���اندة المزارعين وتس���ويق زيتهم وحماية اراضيهم 
في ظل ممارس���ات االحتالل وتزايد وتيرة االستيطان على 

حساب اراضي المزارعين.
وأكد ابو بكر أن محافظة س���لفيت تب���ذل جهودًا كبيرة 
لمس���اعدة مزارعي المحافظة المحاطة بالمستوطنات في 
تسويق الزيت وخاصة ان سلفيت تشتهر بكثافة اشجار 

الزيتون وانتاج الزيت ذات الجودة العالية.

وأش���ار إلى ان الكثير من مزارعي المحافظة يش���تكون 
م���ن تكدس زيت الزيتون لديهم لعدم توفر فرص كافية 
للتس���ويق، االمر الذي يس���تدعي تكاتف الجهود افرادا 

ومؤسسات اليجاد حل لهذه المشكلة.
وبين المحافظ ان السلطة الوطنية ووزاراتها المعنية تعمل 
جاهدة عل���ى حماية المنت���ج الوطني وخاصة زي���ت الزيتون 

اضافة لدعم صمود المزارعين بكافة االمكانيات المتاحة.
واش���ار الخفش إلى ان مشروع  "نت كتاب" هو المشروع 
االول ف���ي دول الش���رق االوس���ط، حيث س���يقدم اجهزة 
حواس���يب ل� 185 الف طالب وطالبة ف���ي الضفة الغربية 
وقطاع غزة بقيمة عش���رة ماليين دوالر اميركي على مدار 
سبع سنوات عن طريق قروض ميسرة وبسيطة حيث يبلغ 

قيمة الجهاز ما بين 400 الى 1000 شيكل.
واضاف: ان المش���روع الممول من اوبك سيمكن عشرات 
آالف الطلبة في مدارس الضفة الغربية من ش���راء اجهزة 
حواس���يب، اضافة الى تلقي التدريب الالزم الستعمالها 
متوقعا ان يرتفع عدد المستفيدين من هذا المشروع الى 

280000 طالب وطالبة خالل العشر سنوات القادمة.

مشاركون في اللقاء.

مناظرة انتخابية في بيت ساحور بين القوائم 
المتنافسة حول دعم القطاع الشبابي

بيت س���احور � حسن عبد الجواد: دعا 
ممثل���و القوائم االنتخابية التس���عة، 
في مدينة بيت ساحور الى دعم برامج 
القطاع الش���بابي في المدينة، وتوفير 

مناخات الدعم واإلسناد لتطلعاتهم.
جاء ذلك خالل مناظ���رة نظمها، أول 
من امس، مركز الغد الجديد، بالتعاون 
مع ملتقى الطلبة، بين القوائم التسعة 
المشاركة في الس���باق االنتخابي في 

المدينة.
وأكد رئيس مركز الغد الجديد جورج 
عادل على ض���رورة االنتظام بالعملية 
الديمقراطي���ة، وعلى اهمي���ة احترام 
ال���رأي وال���رأى االخر، وتقب���ل النتائج 
مهما كانت، الفت���ا بان المبنى الجديد 
للغد سيكون مفتوحا للجميع من اجل 
االس���تفادة من البرامج المطروحة من 

قبل المركز.
المس���تقبل  كتل���ة  رئي���س  وق���ال 
لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  التابعة 
فلس���طين جورج غطاس، ان الش���باب 
هم عماد المجتمع، مؤكدا على ضرورة 
دعم الهيئات المحلية لمطالب القطاع 
الش���بابي، داعي���ًا لتفعي���ل موض���وع 
الصح���ة المجتمعي���ة ف���ي م���دارس 

المحافظة.

وقال ابراهيم شعيبات رئيس قائمة 
المستقبل االفضل المدعومة من حركة 
فتح وممث���ل عن قوائم فت���ح االربعة 
بان الش���باب هم الحاضر والمستقبل، 
وان البلدي���ة الس���ابقة بقي���ادة فتح 
استطاعت ان تنش���ئ مالعب في عش 
غ���راب، وف���ي الجمعي���ة االس���المية، 
وافتتحت منتجع عش غراب، وس���عت 
من اجل فتح مكتبات خاصة بالشباب، 
واكد على دعمة لوثيقة الشباب بكافة 

جوانبها.
وتحدث المهندس عيس���ى الطويل 
رئيس قائمة التطوير ومرشح الرئاسة 
للقوى اليس���ارية عن دور الشباب في 
المجتمع، مؤكدًا على ضرورة االستمرار 
في عمل المجلس الش���بابي وتطويره، 
وصياغة آلية تجمع بين برامج الشباب 
المحلية بشكل دائم  الهيئات  وبرامج 
ومس���تمر، وأك���د على دعم���ة المطلق 
لوثيقة الشباب لكونها تعبر عن رؤية 

القطاع الشبابي. 
واك���د الدكتور س���ميح نوفل رئيس 
كتل���ة وط���ن التابعة لحزب الش���عب 
للش���باب  دعمه  عل���ى  الفلس���طيني، 
ومطالبهم من خالل الوثيقة المقدمة. 
وقال محمد الحوراني العضو السابق 

في بلدية بيت س���احور ورئيس قائمة 
بيت س���احور للجميع ان للشباب دورا 
كبيرا في التغيير، وكان لهم دور بارز 

في الحراك ضد االنقسام.
وأش���ار المحامي امير س���عد ممثل 
المستقلة،  والتغيير  الش���باب  قائمة 
الى اهمية دور الش���باب في التغيير 
ال���ى الوقوف الى  االجتماع���ي، داعيا 

دعم مطالبهم وتطلعاتهم.
ولف���ت ممث���ل لجن���ة االنتخاب���ات 
ابراهي���م ديرية ال���ى اهمية االنظمة 
المتبعة في اللجن���ة، من اجل النزاهة 
والش���فافية، لضم���ان س���ير العملية 
االنتخابية على احس���ن حال، واضاف: 
ان دور المراقبين المحليين والدوليين 
يأتي م���ن ب���اب المراقب���ة والمتابعة 
للعملي���ة االنتخابي���ة والتبليغ عن اي 

تجاوزات تحصل من اجل معالجتها.
وبع���د ذل���ك ق���ام ممثل���و القوائم 
اس���ئلة  عل���ى  باالجاب���ة  المتناظ���رة 

واستفسارات الحضور.

مركز "شمس" يدعو الحكومة لالهتمام
بالمناطق المهمشة وإيجاد فرص عمل

جني���ن - "األي�ام": طالب مركز إعالم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية "ش���مس"، أمس، 
الحكومة بوضع الفقراء وأس���رهم وقضيتهم على سلم أولوياتها، واالهتمام بالمناطق 

المهمشة والفقيرة، وتنفيذ المشاريع التنموية، وإيجاد فرص عمل.
وح���ث في بيان أصدره لمناس���بة اليوم الدولي لمكافحة الفق���ر، والمعتمد من طرف 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، والذي يصادف الس���ابع عشر من تشرين األول من كل 
عام، على العمل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع البرامج والخطط 
الكفيل���ة بالحد من آفة الفقر، وإحياء هذه المناس���بة بزيارة المناطق الفقيرة والتعرف 
على احتياجاتها، وإنش���اء بنك للتنمية، وبنك للطعام، وإقرار المس���ؤولية االجتماعية 

للشركات، وزيادة موازنة الوزارات ذات الطبيعة الخدماتية.
وح���ذر المركز من التم���ادي في االنتهاكات، ونه���ب الثروات، وزي���ادة االحتكارات، 
وتدمي���ر اقتصاد ال���دول النامية، ما من ش���أنه أن يزيد الفقراء فق���رًا، ورأى أن البديل 
يكمن في إنعاش االقتصاد، وخلق المزيد من الفرص االقتصادية، وزيادة المش���روعات 
التنموي���ة، وخلق برامج فعالة ترم���ي للحد من الفقر بصفة مس���تدامة، وليس تقديم 

الغذاء واألدوية والخيام.
وأشار "شمس"، إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ودعوتهما إلى احترام حقوق اإلنس���ان عن طريق 
توفير الحياة الكريمة لشعوب العالم الفقيرة، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بذلك، باعتبار 
أن خاصية الفقر ال تمثل انتهاكًا لواحد من حقوق اإلنسان، وإنما تمثل انتهاكًا لجميع 
حقوق���ه، وكما ألغت البش���رية العبودية وجرمته���ا، فهي مطالبة الي���وم بإلغاء الفقر 

وتجريمه ألنه يتسبب بأشكال جديدة من العبودية.
ودعا الدول والحكومات واألمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، إلى الوقوف إلى 
جانب الفقراء ومس���اعدتهم، وإدراج الفقر ضمن منظومة حقوق اإلنسان بصفة عملية 
وتطبيقي���ة، وليس فقط بصفة نظرية ومبدئي���ة، وأن تصبح مقاومة الفقر إلزامية مثل 

حقوق اإلنسان األخرى.
وخل���ص البيان، إلى التأكيد، أن على دول العالم أن تتذكر الوعود التي قطعتها على 
أنفس���ها ضمن خط���ة التنمية األلفية التي تهدف لخفض نس���بة الفق���ر المدقع إلى 

النصف بحلول العام 2015.

"احنا معكم" التضامنية تشارك 
مزارعي مخماس بقطف الزيتون

رام الله � "األيام": ش���ارك، امس، عش���رات المتطوعي���ن أهالي قرية مخماس 
بمحافظة القدس في قطف ثمار زيتونهم.

وتأتي المش���اركة ضمن حملة "احنا معكم" الت���ي اطلقتها جمعية التنمية 
الزراعية "االغاثة الزراعية" لمس���اعدة المزارعين الواقعة أراضيهم بالقرب من 

للمستوطنات، والجدار العازل في قطف الزيتون.
واكد مدير فرع الجمعية في وسط الضفة غسان عالن، ضرورة دعم المزارعين 
الواقع���ة أراضيهم ف���ي مناطق التماس م���ع قوات االحتالل والمس���توطنين، 

لتثبيت وجودهم على أرضهم.
وقال: ستنفذ الجمعية حمالت أخرى خالل الفترة المقبلة، خاصة في القدس، 
حيث س���يتم إطالق حملتين األسبوع القادم لمس���اعدة المزارعين في كل من 

قريتي بدو، وبيت سوريك.
وأكد منس���ق الحملة في الفرع يزن عودة، أهمية مثل هذه الحمالت، ال سيما 

في ظل االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة بحق المزارعين. 
وأضاف: هناك حاجة لحملة وطنية أكبر بكثير مما يجري، لمساعدة المزارعين 
في قطف زيتونهم، خاصة أن هناك عش���رات اآلالف من الدونمات تعّد مناطق 

خطرة جدا، وال يستطيع أصحابها إنجاز قطافها دون مساعدة من اآلخرين.

اختتام ورشة في رام الله حول تطوير
النظام الداخلي التحاد نقابات العمال

رام الل���ه - "األيام": اختتم االتح���اد العام لنقابات عمال فلس���طين ونظيره 
األلمان���ي وبالتعاون مع مؤسس���ة فريدريش ايبرت األلمانية ورش���ة عمل تم 
عقدها في فندق السيزر بمدينة رام الله، امس، لمناقشة منظومة عمل النظام 

الداخلي باالتحاد والعمل على تطويره واالستفادة من الخبرات األلمانية.
وشارك في الورش���ة األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، 
وعدد من أعض���اء اللجنة التنفيذية لالتحاد العام للنقابات ورؤس���اء النقابات 

والدوائر التابعة لالتحاد.
وثمن األمين العام لالتحاد ش���اهر س���عد دور االتحاد الع���ام لنقابات عمال 
المانيا ومؤسسة فريدريش ايبرت في إنجاح هذه الورشة والمعلومات القيمة 

التي قدمها أعضاء المؤسسة المشاركون بالورشة.
وناقشت الورشة النقاط األساس���ية المكونة للنظام الداخلي باالتحاد العام 
للنقابات وتم طرح العديد من التوصيات التي من ش���أنها تطوير هذا النظام 
وتحس���ين أدائ���ه عن طريق تب���ادل الخبرات م���ع اتحاد نقابات عم���ال ألمانيا 

واالستفادة من تجاربهم الخاصة مع هذا النظام.

لقاء في سلفيت يبحث واقع
المنظمات األهلية في المحافظة

المرحلة بحاجة ماس���ة الى جمعيات 
ومؤسس���ات اهلية نموذجية وفاعلة 
تعمل ضمن استراتيجيات واهداف 
واضح���ة، ونري���د اع���ادة النظر في 
القواني���ن الموج���ودة لتنظيم عمل 

هذه المنظمات".
وشدد على مسألة الرقابة الداخلية 
فيها وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع 
الت����ي تنفذها واالموال التي تنفقها، 
ال����ى اهمي����ة جلب المش����اريع  الفتًا 
التنموية وتوزيعها حس����ب االولوية 
والحاج����ة وتكون مبنية على اس����اس 
التكامل الوطني وبش����كل يس����اعدنا 

على التحرر االقتصادي والسياسي.
وأكد أهمي���ة ال���دور الملقى على 
وض���رورة  االهلي���ة  المؤسس���ات 
التنس���يق والتع���اون بينه���ا وبين 
والرس���مية  الحكومية  المؤسس���ات 

وترس���يخ الش���راكة من اجل تقديم 
افضل الخدمات للمواطنين واالنطالق 
في عملها من اجندة وطنية تتوافق 
مع السياسة العامة للسلطة الوطنية 
خالل  م���ن  تس���اهم  الفلس���طينية 
عملها في دعم صمود المواطن فوق 
ارضه وصواًل الى تحقيق االستقالل.

من جهت���ه أك���د أبو بك���ر وقوف 
ال���ى جانب مؤسس���ات  المحافظ���ة 
المجتم���ع المدن���ي لخدم���ة الوطن 
والمواط���ن، مش���يرًا ال���ى ان هناك 
العدي���د من الجمعي���ات الفاعلة في 
سلفيت والتي تقدم افضل خدماتها 
القطاعات  مختل���ف  ف���ي  لالهال���ي 
كالمرأة والزراعة والش���باب وغيرها، 
وذلك ضم���ن االمكاني���ات المتاحة، 
والتي تحتاج الى مزيد من االهتمام 

والدعم لتقدم افضل ما لديها. 

مشاركون في اللقاء.

  جامعة األزهر تمنح 
   درجة الماجستير

 لطالب في االقتصاد واإلدارة
غزة-" األيام": منحت عمادة الدراس���ات 
العلي���ا والبحث العلم���ي بجامعة األزهر 
في مدينة غزة، أمس، درجة الماجس���تير 
للباحث طارق محارب عابد، بعد مناقش���ة 
رس���الته في االقتصاد والعلوم اإلدارية 
دور  "تقيي���م  عن���وان  تحم���ل  الت���ي 
الصناعات التحويلية في عملية التنمية 
االقتصادية في فلس���طين- دراسة حالة 

قطاع غزة 2010-2005".
وتكونت لجنة الحكم والمناقش���ة من 
الدكت���ور س���مير أبو مدلل���ة عميد كلية 
االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة األزهر 
مشرفًا ورئيسًا، واألستاذ الدكتور معين 
رجب مش���رفًا، والدكتور نسيم أبو جامع 
مناقش���ًا داخليًا والدكتور فاروق دواس 

مناقشًا خارجيًا.

رام الله: اجتماع يبحث إنجازات 
مجموعة عمل التنمية اإلدارية 

رام الل���ه - "األي����ام": عقدت وزارة التخطي���ط والتنمية اإلدارية، ف���ي رام الله، أمس، 
االجتماع الدوري لمجموعة عمل التنمية اإلدارية، برئاسة وزير الدولة لشؤون التخطيط 
محمد أبو رمضان، وبحضور مس���ؤول الوكالة البريطانية للتنمية الدولية في فلس���طين 
جوناث���ان هارجرفيز، ورئيس ديوان الموظفين العام موس���ى أبو زي���د، ووفد من الدول 
المانح���ة والمؤسس���ات الدولية، وذلك لعرض اهم النش���اطات التي يج���ري تنفيذها 
ف���ي مجال التنمية اإلدارية، ومناقش���ة أهم اإلنجازات التي تحقق���ت في هذا المجال، 

واستعراض أهم المشاريع المستقبلية ذات األولوية لهذا القطاع. 
وأكد أبو رمضان أهمية التنمية اإلدارية للنهوض بالمؤسسات الفلسطينية لتقديم 
افضل مس���توى من الخدمات للمواطنين، وأهمية التعاون المش���ترك والتنسيق الجيد 

بين مؤسسات السلطة والشركاء الدوليين للنهوض بواقع التنمية اإلدارية.
ولفت إل���ى اس���تمرار وزارة التخطيط في دعم مش���اريع التنمية اإلدارية ومش���روع 
المدرس���ة الوطنية لإلدارة، داعيًا المانحين الى االستمرار في تقديم المساعدة المالية 

والفنية للسلطة. 
من جهته، تحدث ابو زيد عن مشروع المدرسة الوطنية لإلدارة في فلسطين الذي يعد 
أحد اهم ركائز التنمية اإلدارية، حيث تتم االس���تفادة من هذه المدرس���ة في تدريب 
موظفي السلطة على برامج تغطي احتياجات القطاع الحكومي بمختلف جوانبه، مشددًا 
على أهمية هذا المش���روع وحاجة الدولة والمجتمع الماس���ة ل���ه، لما له اثر في تمكين 

الوزارات وبناء مؤسسات حضارية فعالة تشكل أساس الدولة الفلسطينية القادمة.
بدوره، أش���اد جوناثان بجهود مؤسسات السلطة على صعيد التنمية اإلدارية، مشيرًا 

إلى اهمية المشاريع المنفذة على اعتبار أنها مشاريع أساسية ومهمة للسلطة.

س���لفيت - "األيام": بحث مستشار 
الرئيس لش���ؤون المنظمات األهلية 
ومف���وض المنظمات األهلي���ة اللواء 
س���لطان اب���و العينين، م���ع محافظ 
س���لفيت عص���ام اب���و بك���ر بمق���ر 
المؤسس���ات  واقع  امس،  المحافظة، 
التي تواجهها،  األهلية والمشكالت 
وبحث السبل الممكنة للنهوض بها 

في ظل الوضع الراهن.
وحضر اللق���اء االمين العام لمكتب 
النوباني  محمد  الوطنية  المؤسسات 

ورؤساء وممثلو المؤسسات األهلية.
وشدد أبو العينين على حرص الرئيس 
عل����ى تعزي����ز دور مؤسس����ات المجتمع 
المدني في عملية البناء والتنمية وانها 

جزء شريك في هذا المجتمع.
ال���ى ض���رورة عق���د لق���اء  ودع���ا 
جماهيري في محافظة سلفيت يتم 
مؤسس���ات  واقع  اس���تعراض  خالله 
المحافظة وتحديد كافة احتياجاتها 
بواقعه���ا  للنه���وض  وأولوياته���ا 

ومسيرة عملها.
واضاف ابو العينين، "اننا في هذه 


