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محليات 8

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة اراضي فلسطين

دائرة تسجيل اراضي اريحا
الرقم: 409/ج/2012

اعالن صادر عن دائرة اراضي اريحا
يعلــن الطالع العموم بأنه تقدم الى دائرة اراضي اريحا الســيد امجد احمد 
محمــود صرمة بصفتــه وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية ســجل 1120 
صفحة 2011/43 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان وذلك لفتح معاملة 
بيــع علــى قطعة االرض رقم 24 من الحوض 2 من اراضي مدينة الديوك، 
فمن له اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل مدة عشرة 

ايام واال سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب االصول.
اســم الموكل: فخــري ابراهيم علي الحزينة، محمد موســى ابراهيم علي 
الحزينة، هدى ابراهيم علي الحزينة، سميحة ابراهيم علي الحزينة، هالة 

لطفي عبد الرحمن المغربي، رجاء لطفي عبد الرحمن المغربي.
اسم الوكيل: امجد احمد محمود صرمة.

المشتري: رائد حسن عودة فارس.
الحصص المباعة: حسب الوكالة.

مدير دائرة اراضي اريحا/ عثمان ابو حطب

8/12د

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي- مجلس الخدمات المشترك االغوار الجنوبية

اعالن
يعلن مجلس الخدمات المشترك االغوار الجنوبية عن تضمين شاحنتين من 
نوع IVECO قالب مع تنكات للمياه ســعة 12 كوب ســنة االنتاج 2012، يتم 

استالم المواصفات من المجلس المشترك في بلدية العوجا.
وعلــى ان يكــون آخر يوم لتســليم وفتح العطاءات يــوم الخميس الموافق 

2012/8/23 في تمام العاشرة صباحا في مقر بلدية العوجا.
رئيس المجلس

غالب عواطلة 

8/12د السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة اراضي فلسطين

دائرة تسجيل اراضي اريحا
الرقم: 879/ج/2012

اعالن  
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم الى دائرة تســجيل اراضي اريحا الســيدة مي اديب 
مالك حالق بصفتها وكيلة دورية بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1173 صفحة 
2010/104 صادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان وذلك لفتح معاملة بيع على 
قطعة االرض رقم 179 من الحوض رقم 33008 من اراضي مدينة اريحا، فمن له 
اي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التســجيل خالل مدة عشــرة ايام واال 

سيتم السير بإجراءات الملف حسب االصول والقانون.
المــوكل: مــاري فؤاد بشــارة عطا اهللا، اندريــا "نصري فكتور" فــؤاد عطا اهللا، الرا 

"نصري فكتور" فؤاد عطا اهللا.
الوكيل: مي اديب مالك حالق.

الحصص المباعة: كامال.
المشتري: عمر مازن اكرم سبيتاني

مدير دائرة اراضي اريحا/ عثمان ابو حطب

8/12د

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 سلطة األراضي 

دائرة أراضي نابلس
الرقم:251/ق/2012

 اعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجيال جديدا صادر  عن دائرة أراضي نابلس 

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم 251/ق/2012
يعلــن الطــالع العموم انــه تقدم طلب إلــى دائرة تســجيل أراضي نابلس 
لتســجيل المال غيــر المنقول المبينة أوصافة وحدوده ومســاحته بالجدول 
أدناه تسجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف أو المنفعة أو الملكية 
أو التعدي على حقوقه أن يتقدم باعتراضه الخطي إلى مدير دائرة أراضي 
نابلس خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف 

المحلية اليومية 
الجدول

1. اســم وعنوان طالب التســجيل 1.  جهاد عبد الرحمن محمود أبو السعود        
2.عمار ياسر سليم أشقر                                               

2. اسم المدينة او القرية    صرة
3. أ- اسم موقع االرض  البرصيصه   ب- نوع األرض ميري  

4. رقم الحوض 4  رقم القطعة  120  حسب جدول االدعاءات
               3 جزء من 68 بموجب قيود المالية 
5. المساحة بموجب قيود المالية       م2               د  

      15             200    
6. المساحة بموجب المخطط           م2                د

2             139                                                 
7. الحصص المطلوب تسجيلها            كامال

 8. الحدود بموجب المخطط:
شماال-  طريق تسوية عرض 6 متر 

جنوبا-  قطعة 261 خاصة ورثة عبد المجيد اسماعيل غانم 
شرقا-  قطعة 121 خاصة نعمان عبدو عيسى   

غربا-  شارع معبد 
9.كيفية األيلولة لطالب التسجيل عن طريق الشراء بموجب الوكالة الدورية 
رقــم 1064/2011/8306 عــدل نابلــس المعطوفة على الــوكاالت التالية 
906/2009/11136 7845-/812/2008  عــدل نابلس 812/2008/7828 

عدل نابلس 3160-/329/94 عدل نابلس 4363-/352/93 عدل نابلس 
اسم الموكل اسم المشتري الحصة 

فؤاد يوسف احمد أبو حسين صبحيه محمود محمد أبو حسين كامال

كامال
محمود ويوسف أوالد فؤاد يوسف 

صبحيه محمود محمد أبو حسين أبو حسين 

كفاية فؤاد يوسف جدع كامال
محمود ويوسف أوالد فؤاد يوسف 

أبو حسين 

-1عمار ياسر سليم االشقر
-2 جهاد عبد الرحمن محمود أبو 

كفاية فؤاد يوسف جدع السعود 

تحريرا في :
مأمور تسجيل اراضي نابلس 

8/12د

تنويه
ورد خطأ بتاريخ 2012/8/12 في اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس 
رقم الملف 3047/ج/2012 الخطأ الوكالة العامة رقم سجل 157صفحة6/98 

والصحيح الوكالة العامة رقم سجل 157صفحة60/98.

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف:3326/ ج/2012 

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلــن للعمــوم انه تقــدم إلى دائــرة تســجيل أراضي نابلس الســيد عمر 
يوســف نصر سالم وذلك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 
1174/2012/10640 تاريــخ 2012/7/19 عــدل نابلــس والمعطوفة على 
الوكالة العامة رقم سجل 879صفحة2009/76 الصادرة عن فلسطين بعمان 
تاريخ 2009/7/30 الصادرة من كاتب عدل وذلك بمعاملة بيع  على القطعة 
15 حوض رقم 4 من أراضي برقا  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

اســم الموكل (المالك): هيام هزاع يوســف محمود /  حســن حسين ياسين 
العتيبي 

اسم  الوكيل:  حسن حسين ياسين العتيبي / عمر يوسف نصر سالم 
دائرة تسجيل أراضي نابلس  

8/12د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف:3327/ ج/2012 

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
 يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد مؤيد فارس 
محمــد دراغمــة  وذلك بصفته وكيال خاصــا بموجب الوكالــة الخاصة رقم 
100/2012/1639 عــدل نابلس بتاريخ 2012/8/5 المعطوفة على الوكالة 
الدورية 706/2007/420 عدل نابلس بتاريخ 2007/1/17 والمعطوفة على 
الوكالــة الدورية رقم 2004/269 /2 عدل طوبــاس  بتاريخ 2004/12/21 
الصادرة من كاتب عدل وذلك بمعاملة بيع  على القطعة 11 حوض رقم 44 
من أراضي طلوزة  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
اســم الموكل (المالك): فايز حافظ احمد براهمة / فرح فايز حافظ براهمة 

/ غدير محمود محمد براهمة 
اسم  الوكيل: تحسين حسن صالح براهمة / غدير محمود محمد براهمة / 

مؤيد فارس محمد دراغمة 
دائرة تسجيل أراضي نابلس  

8/12د
   السلطة الوطنية الفلسطينية

 السلطة القضائية 
دائرة تنفيذ نابلس 
الرقم: 2012/460

8/12د

 ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2012/460

الى المحكوم عليه: عبداهللا فايز محمود اســماعيل / طولكرم عنبتا وســط 
البلد والمجهول محل االقامة  يجب عليك ان تؤدي في ظرف اسبوعين اعتبارا 
مــن تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في هذا العدد بالقرار المنفذ 
الصادر عن دائرة تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2012/460 وهو 
مطالبة مالية بمبلغ 1200 شــيكل بموجب كمبيالة لصالح المحكوم له اياد 
عطا دندن فاذا انقضت هذه المدة فســتضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم 

حسب االصول والقانون بحقك 
 مأمور التنفيذ / اياد مشهور  

   السلطة الوطنية الفلسطينية
 السلطة القضائية 

دائرة تنفيذ نابلس 
الرقم: 2012/1292

8/12د

 ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2012/1292

الى المحكوم عليه: نسيم علي حسين صالحات واخر محل اقامة له نابلس 
الباذان وسط البلد ومجهول محل االقامة حاليا   يجب عليك ان تؤدي في ظرف 
اسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في هذا العدد 
بالقــرار المنفذ الصادر عن دائرة تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 
2012/1292 وهو مطالبة مالية بمبلغ 3041 شــيكل بموجب شــيك لصالح 
المحكوم له ضياء نزيه عفيف علي احمد  فاذا انقضت هذه المدة فستضطر 

دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب االصول والقانون بحقك.
 مأمور التنفيذ 
اياد مشهور  

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

 دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة:2012/4593

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة فادي بطرس عوض ابو سحلية 
من بلدة الزبابدة بصفته الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم(1109/32/2011) 
الصادرة عن سفارة فلطين بعمان بتاريخ 2011/11/16 وذلك لتقديم معاملة 
بيع رقم (4593/ج/2012) على قطعة األرض رقم (23) من الحوض (1)و قطعة 
األرض رقــم (33) من الحوض (2)و قطعتي األرض رقم (1+11) من الحوض 
(4)و قطعة األرض رقم (20) من الحوض (5)و قطعتي األرض رقم (39+30) 
مــن الحــوض (6)على قطعة األرض رقم (1) من الحــوض (7) من أراضي دير 
غزالــة فمن له أي اعتــراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة 
ال تتجاوز عشــرة أيام من تاريخ النشــر و إال سيتم السير في إجراءات المعاملة 
حسب األصول والقانون اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: فادي بطرس عوض 
ابو ســحلية اســم الموكل (المالك): نظمية داود عيسى ابو سحلية(خليل) عدد 

الحصص المباعة حسب الدورية.

8/12د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
 دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة:2012/5518

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
  يعلــن الطــالع العموم بأنه تقــدم إلى هذه الدائرة فــادي بطرس عوض 
ابــو ســحلية من بلــدة الزبابــدة بصفته الوكيــل بموجب الوكالــة الدورية 
رقــم(1109/32/2011) الصــادرة عــن ســفارة فلســطين بعمــان بتاريخ 
2011/11/16 وذلــك لتقديــم معاملــة بيــع رقــم (5518/ج/2012) علــى 
قطعــة األرض رقــم (33) من الحوض (20096) مــن أراضي جنين فمن له 
أي اعتــراض عليــه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائــرة خالل مدة ال تتجاوز 
عشــرة أيام من تاريخ النشــر و إال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب 
األصول والقانون اســم الوكيل بالوكاالت المذكــورة: فادي بطرس عوض 
ابو سحلية اسم الموكل (المالك): نظمية داود عيسى الخليل عدد الحصص 

المباعة حسب الدورية .

8/12د تنويه
 سقط سهوا من اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين رقم المعاملة 
(2012/5206) بموجــب الوكالة الدورية رقــم (383/2008/638) والصحيح 

بموجب الوكالة الدورية رقم (383/2008/6381).

عبدالحكيم صالحبصراحة

 ضياع
 جسد بال حراك..عينان شاخصتان

فم فاغر يلوك كلمات مبهمة
شهيق يعقبه شخير متقطع 

جسد يتقلب من جنب مكوي ندامة
الى جنب ادماه حصاد نهار يغربله

الالوعي عند حلول الليل
احتار بتصنيف طبيعته 

ال االرق مفارقه نصف مخدر يهذي
مأزق مأزق ,جرفته مياه اسنت 
يحلم بالجدول بالمنبع يتخبط

ينهض ال يصحو يبذل مجهودا يقربه
من الالشيء..يتعثر يتكسر

جانب من لقاء وزير العدل مع وفد هيئة االمم المتحدة للمرأةيبقى يهذي.

 وزير العدل يلتقي وفد هيئة األمم المتحدة للمرأة 
رام اهللا -الحيــاة الجديدة - أكــد وزير العدل علي 
مهنا أن احدى أولويات وزارة العدل هي وصول المرأة 
الفلســطينية للعدالة دون أية معيقات مجتمعية أو 

قانونية أو إجرائية. 
وقال مهنا خالل لقائه بوفد من هيئة األمم المتحدة 
للمرأة وبعثة الشــرطة األوروبية أن هنالك تحســنا 
ملحوظا في أوضاع المرأة الفلســطينية، لكن ما زال 
هنالــك الكثير لعمله في هــذا المجال للوصول إلى 

المعايير الدولية. 
واضاف "إن القانون األساسي أعطى حقوقاً متساوية 
للمــرأة والرجل ولكن العقبات التي تواجه المرأة ما 
زالــت في معظمها مجتمعية أكثــر منها قانونية أو 

إجرائية". 
مــن جانبها تحدثت عليــا اليســير الممثل الخاص 
لهيئة األمم المتحدة للمرأة في فلسطين عن التقدم 
الحاصل في قطاع العدالة وفي وزارة العدل خصوصاً 

فيما يتعلق بمساواة النوع االجتماعي.
وأكدت اليســير أن هنالــك تقدما في خدمات الطب 
العدلي من حيث االهتمام بقضايا العنف ضد المرأة 
وكذلك اشادت بالدور المهم الذي تلعبه وزارة العدل 
فــي تطبيق االســتراتيجية الوطنية لمكافحة العنف 

ضد المرأة. 
وأكدت حرصها على استمرار التعاون في هذا المجال 
للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة المجاالت. 

 ”االعالم“: االحتالل يواصل سياسة تدمير القدس
رام اهللا -الحياة الجديدة - استهجنت 
وزارة االعــالم نيــة االحتــالل تنظيم 
ســباق ســيارات دولــي في شــوارع 
العتيقة  القدس يالمــس أســوارها 
ويحمــل اســم( ســباق الســالم في 
القــدس) بهدف التعريــف بالمدينة 

على أنها عاصمة اسرائيل!.
 وقالــت وزارة االعالم ان هذا االجراء 
يأتي ضمن مسلســل التهويد الذي 
تنتهجه سلطات االحتالل ضد مدينة 

القدس العربية الفلسطينية. 
وأوضحــت في بيــان أصدرته امس: 
ان االحتــالل اســتهدف علــى مدار 
ســنوات طويلة الوجــود العربي في 
القدس، عبر سياسات ممنهجة تدفع 
المواطنين لتهجير قسري وصامت، 
وتنال من حقوقهم المدنية وبخاصة 
الحق في الســكن، وهدمت اسرائيل 
علــى مــدى الســنوات نحــو 3300 
مبنى تضم عددا كبيرا من الشــقق 
السكنية، وتهدد أعدادا اكبر بالهدم 
بذريعة القوانين واالجراءات الجائرة 
في مجال البناء. وسحب االحتالل نحو 
14 ألف بطاقة شخصية، فيما قضمت 
أنيــاب الجرافات األرض المقدســية 
لتبقــي للمواطنيــن نحــو %17 من 
مساحة القدس الشرقية فقط. وعزل 
جــدار الفصل العنصري نحو 90 ألف 
مقدســي، يشــكلون نحو ربع سكان 

القــدس الشــرقية، ويواجــه هؤالء 
مخاطــر الطرد بمحاولة ســحب حق 

اقامتهم في القدس.
وحســب البيانات الرسمية للحكومة 
االسرائيلية، فان 78 % من العرب في 

القدس تحت خط الفقر، فيما يتسرب 
نحو 40 % مــن طلبة المدارس قبل 
انهاء المرحلــة الثانوية، فيما تعمل 
اســرائيل على تدمير معالم المكان 
وطمس هويته العربية واالسالمية. 

يمكــن القول انه رغــم كل ما يقال 
ويكتــب عن مظاهر تدميــر الهوية 
الثقافيــة للمــكان، فــان الحفريات 
واعمــال التزويــر االثــري تجري في 
سرية شــديدة، وكل ما ينشر حولها 
مجرد تسريبات اعالمية من سلطات 
االحتالل ال تكشــف ســرية الحقائق 
علــى األرض، اال ان كثرة التصدعات 
في المباني وانهيار ارضيات عدد من 
المواقع، تنبئ بان المدينة القديمة 
مهددة بانهيــار وكانها قائمة على 
أعواد من الثقاب، ويتكشف يوما بعد 
يوم نشوء ”حيز“ لمدينة يهودية في 
عمق االرض وعلى سطحها بمحاذاة 
الحرم القدســي اضافة الى شــبكة 
معقدة من األنفاق باتت تســتهدف 

المدينة القديمة وتهدد وجودها.
وفي هذا السياق طالبت وزارة االعالم 
بالدعــم العاجل المالي والسياســي 
للخطة االستراتيجة للتنمية القطاعية 
في القدس الشرقية 2013-2011، 
كما طالبت بالضغط الدبلوماســي 
الدولية  المحافــل  والقانونــي فــي 
اللزام اسرائيل بالتزاماتها القانونية 
كدولــة احتــالل، كمــا طلبــت من 
العربي واالســالمي الدولي  االعالم 
دعم قضايا القــدس، عبر تخصيص 
حيز اعالمي منتظم الســناد القدس 

اعالميا.

  استكمال التحضيرات النعقاد المؤتمر 
القضائي السنوي نهاية الشهر الجاري

رام اهللا - الحياة الجديدة - صرح القاضي ســامي صرصور نائب رئيس مجلس 
القضاء األعلى، ورئيس لجنة المؤتمر القضائي الخامس عن استكمال التحضيرات 
النعقاد المؤتمر الســنوي لقضاة فلســطين والذي ســينعقد في الفترة الواقعة 
بين 30، و31 آب الحالي، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبحضور مسؤولي 

وممثلي قطاع العدالة، والهيئة العامة لقضاة فلسطين في الضفة وغزة.
وأكد القاضي صرصور أن المؤتمر ينعقد لهذا العام تحت عنوان "هيبة السلطة 
القضائية واســتقالل القاضــي ضمانة وحق"، ويبحث ضمــن برنامج عمله عدة 
مواضع أبرزها: مؤشرات أداء السلطة القضائية والرؤية المستقبلية، رواتب القضاة 
وامتيازاتهــم، اإلصالح القضائــي من وجهة نظر الســلطة القضائية، التفتيش 
القضائي والتدريب القضائي، أســباب االختناق القضائي وسبل المعالجة، الحالة 
القضائية الراهنة في قطاع غزة، التخطيط وإدارة المشــاريع، دور قضاء محكمة 
النقض في إرســاء المبــادئ القانونية، اإلعالم والقضاء والعالقة مع مؤسســات 

المجتمع المدني، وأخيرا دور الطواقم اإلدارية في مساندة العمل القضائي.

  حركة فتح تقيم حفال تكريميا لطلبة 
الثانوية الناجحين في سبسطية

نابلس – الحياة الجديدة – بشار دراغمة - نظمت حركة فتح في اقليم نابلس 
حفال تكريميا لفوج جديد حمل اسم الشهيد « ياسر عرفات» من الطلبة الناجحين 
والمتفوقين في شــهادة الثانوية العامة في قرية سبســطية « منطقة الشهيد 

علي فرج».
وحضر الحفل محمود اشتيه امين سرالحركة بنابلس وحسني عودة ويوسف خضير 
وغسان دغلس األعضاء في لجنة اإلقليم وحيدر كايد امين سر المنطقة ومحمد 
عازم رئيس بلدية سبسطيه والمطران عطا اهللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم 
االرثوذكس، واحمد جرارعة وعبد الناصر رمضان من المكتب الحركي للمعلمين، 
وممثلي الفصائل والمؤسسات في القرية وأمناء سر وأعضاء المناطق التنظيمية 

المجاورة وحشد من كادر الحركة وجمع غفير من الطلبة وذويهم.
والقى محمد حواري عضو قيادة الحركة في سبسطيه كلمة رحب فيها بالضيوف 
والحضــور، مثمنا دور حركــة فتح في تنظيم الحفل ووقوفهــا الى جانب الطلبة 
ومشــاركتهم فرحتهم، مؤكداً على اهمية ايالء قضيــة العلم االهتمام الكافي، 
وعلى كافة المســتويات في اطار نضال شــعبنا النجاز مشــروعه التحرري واقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف 
والقى اشتيه كلمة عبر فيها عن سعادته الغامرة لحضور هذا الحفل، ومشاطرته 
الطلبــة وذويهم فرحتهم بالفوز والنجاح والتميز، وأشــاد بالجهود التي تبذلها 
الســلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم، مؤكداً على ان مسؤولية 
التعليم صعبة والمعلم يعمل على مدار الساعة في مهمة وطنية نعتز بها، معبراً 
عن فخره وشكره وعرفانه للمعلمين في سلك التربية والتعليم في إعداد أجيال 
العودة. وفي كلمة القدس أشاد المطران حنا بجهود الطلبة الذين تحدوا الظروف 
الصعبة والقاهرة التي يعيشها شعبنا بفعل االحتالل وسياساته الجائرة، مؤكدين 
بذلك على تصميم شعبنا على مواجهة التحديات والمخاطر الماثلة بحثاً عن حياة 

طبيعية أسوة بباقي شعوب األرض. 
بدوره عبر محمد عازم عن امتنانه لكل الحضور وقدم شكر وتقدير البلدية لحركة 

فتح على تنظيمها ودعمها للنشاطات والفعاليات الوطنية واالجتماعية.
من جانبه اشاد الطالب اسعد مناضل مخالفه الذي القى كلمة نيابة عن الطلبة 
بالجهود التي يبذلها المعلم من اجل النهوض بالواقع التعليمي في فلســطين 
معبراً في هذا اإلطار عن شــكره للســلطة الوطنية الفلســطينية ووزارة التربية 
والتعليــم على ما تقدمه من رعاية واهتمام وصوالً الى تحقيق أفضل مســتوى 

نطمح اليه.
هــذا وتخلــل الحفل الذي أحياه الفنان الفلســطيني اياد دقه عــدد من الفقرات 
المتميــزة والتي تنوعت ما بين الشــعر والدبكة الشــعبية التي قدمتها كل من 

فرقة نادي كفر اللبد للفنون الشعبية وفرقة فرسان الريف.
و فــي نهايــة الحفل جــرى توزيع الهدايا والــدروع والشــهادات التقديرية على 
الناجحيــن والمتفوقين من طلبة التوجيهي، كمــا وتم تكريم أوائل الطلبة من 

مختلف الصفوف في مدارس القرية.
 شباب النضال: التنمية الشبابية لن تتحقق 

إال بتضافر الجهود الحكومية واألهلية
رام اهللا - الحياة الجديدة - دعا اتحاد شباب النضال الفلسطيني الذراع الشبابي 
لجبهة النضال الشــعبي، الى توفير الحماية الدولية لشــباب فلسطين، والعمل 
اطالق حمالت شعبية فلسطينية للتأكيد على الحقوق المشروعة، وفضح االحتالل، 

واالستفادة من الحركات والتجمعات الدولية المؤيدة لقضية شعبنا.
واكد االتحاد لمناســبة يوم الشــباب العالمي الذي يصادف اليوم االحد 12 اب، 
ضــرورة تعزيز اإلمكانات المتوفرة للشــباب لضمان صمودهم في أرضهم، من 
خالل تمكينهم اقتصاديا وتوفير الحياة الكريمة لهم وتوفير العمل الالئق لهم، 

وهذا واجب السلطة الوطنية والمجتمع الوطني تجاههم.
وأشــار االتحــاد إلى أن التنمية الشــبابية لــن تتحقق إال بتضافــر كافة الجهود 
الحكوميــة واألهلية والدولية، اســتنادا الــى خطط وطنية وتنمويــة بالتعاون 
والتشارك مع كافة الجهات ذات االختصاص في فلسطين وتوفير األجواء االيجابية 

لتنفيذ استراتيجية وطنية قادرة على النهوض بالعمل الشبابي.
وأكــد االتحاد على أن الرأســمال الوطني لعجلة التنمية ووقودها هم الشــباب 
الفلســطيني، داعيــا الــى معالجة قضيــة البطالة بين صفوف الشــباب خريجي 
الجامعات، والعمل ضمن الية موحدة عبر اقامة المشاريع الشبابية التي تمكنهم 

من العيش بكرامة.
وطالب االتحاد السلطة الوطنية بإشراك الشباب في اليات اتخاذ القرار، داعيا كافة 
القوى الى اشــراك الشباب ضمن القوائم االنتخابية للمجالس المحلية، ليأخذوا 

دورهم الطليعي في خدمة المجتمع المحلي.

 مركز " شمس" يرحب بقرار الرئيس تشكيل 
لجنة قانونية لدراسة قانون األحوال الشخصية

رام اهللا - الحياة الجديدة - رحب مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" 
بقــرار الرئيس محمــود عباس "أبو مازن" تشــكيل لجنة قانونية من المستشــار 
القانوني حســن العوري،ووزير العدل األســتاذ على مهنا لدراســة قانون األحوال 
الشخصية وتعديله لحماية المرأة من االضطهاد والتمييز،وقال المركز ان حقوق 
المرأة ال يمكن فصلها بأي شــكل من األشــكال عن مفهوم حقوق اإلنســان،من 
خــالل ترجمة تلك الحقوق إلى قوانين وسياســيات وطنية تضمن حصول المرأة 
علــى حقوقها. وبالتالي فــإن تعزيز حقوق المرأة وحرياتها األساســية وحمايتها، 

والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق هدف ال يمكن تجاوزه.
وقال المركز أن تعزيز حقوق اإلنســان بشــكل عام والمرأة على وجه الخصوص ال 
يتم إال عن طريق إشراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار، حيث إن 
إشراك المرأة في عملية صنع القرار ال يعد مطلباً من مطالب الديمقراطية فحسب، 
بل أصبح شــرطاً أساســياً لمراعاة مصالح المرأة في مختلف الجوانب، فبتهميش 
المرأة وعدم إشراكها في صنع القرار يتعذر تحقيق األهداف المتمثلة في المساواة 
والتنميــة،إن ذلك يتطلب إجــراء تعديالت على بعض القوانين والتشــريعات، أو 
استحداث تشريعات جديدة المتعلقة بالعمل والصحة واألحوال الشخصية من أجل 

تجسير الفجوة بين المرأة والرجل في المجتمع الفلسطيني. 
وشدد مركز "شمس" على أهمية وجود تشريعات مدنية تعالج قضايا الذمة المالية 
للمرأة، واإلرث والطالق والتصرف بأموالها،والزواج المبكر،وحضانة األطفال وغيرها 
من القضايا الخاصة بالمرأة،التي يجب أن تكون متضمنة في قانون لألسرة وليس 
في قانون لألحوال الشخصية مسالة في غاية األهمية ليس لحماية المرأة وحقوقها، 
وإنما لحماية المجتمع من التمزق الداخلي والصراعات االجتماعية، وهنا تبرز الحاجة 

إلى إحداث تغيير يهدف إلى تحسين أوضاع المرأة في مختلف مناحي الحياة. 

 تربية بيت لحم تكرم أوائل طلبتها في الثانوية العامة
بيــت لحم - وفا- كرمت مديرية تربيــة وتعليم بيت لحم، امس األحد، الطلبة 
األوائــل في امتحان شــهادة الدراســة الثانوية للعام الدراســي 2012-2011 
على مســتوى المحافظة، في احتفــال نظمته المديرية في قاعة المركز الثقافي 

الروسي بيت لحم.
وقــال مدير التربية والتعليم ســامي مروة إن "تفــوق الطلبة في محافظة بيت 
لحــم تميز لهذا العام بالتوزيع الجغرافي على مدارس المحافظة، وإن ذلك يدل 
على أنه ال يوجد في المحافظة مناطق مهمشة، وأن المديرية لن تأل جهدا في 

سبيل توفير كل ما من شأنه النهوض بالعملية التعليمية.
وقــدم مروة الشــكر للرئيس محمــود عباس علــى مكرمته في دعــم الطلبة 
المتفوقيــن ورعايــة التميز واإلبــداع في الوطن، وإلى بنك فلســطين والمركز 
الروســي على دعمهما وإنجاحهما هذا الحفل، مثمنا دور أسرة التربية والتعليم 
والمعلمين على جهودهم، خالل تنفيذ امتحان الثانوية العامة واإلشراف عليه.

بدوره، أشــاد محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل بالعالقات الطيبة التي تربط 
الشعبين الفلســطيني- الروسي، والدور الروسي في دعم القضية الفلسطينية، 

خاصة فيما يتعلق بالتعليم من حيث توفير المنح الدراسية للطلبة المتفوقين
وقال مدير المركز الروسي سيرجي شابوفالوف "إن المركز معتز باستضافته لهذا 
الحفل، وان أبواب المركز ســتكون دائما مفتوحة لكل المهتمين بتاريخ روســيا 
وحياة الشعب الروسي متعدد األعراق"، داعيا الطلبة للتأني عند اختيار التخصص 

الذي سيدرسونه، ومناسبته الحتياجات وخدمة وطنهم.


