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اعالن تنظيم قائمة شروط بيع بواسطة
 النشر في الملف التنفيذي رقم 2004/719

بتاريــخ 2004/12/7 حضر المحكوم له البنك التجاري الفلســطيني وطرح 
للتنفيذ قرارا صادرا عن محكمة بداية رام اهللا في الدعوى رقم 2003/37 
الصادر بتاريخ 2004/9/25 والقاضي بالزام المحكوم عليه وليد خليل احمد 
خليل من رام اهللا عمارة بحور، شــركة االتقــان للتجارة والتعهدات العامة، 
بدفع مبلغ مئة وستة واربعين الفا ومئة وستين دينارا اردنيا وواحد وستين 
فلسا ومئة دينار اتعاب محاماة ومبلغ خمسة االف وستمائة وواحد وعشرين 
شــيقال رسوما والفائدة القانونية بواقع 9 ٪ من تاريخ اقامة الدعوى وحتى 
الســداد التام وبتاريخ 2004/12/18 تبلغ المحكوم عليه بواســطة النشــر 
والتعليق وااللصاق وبتاريخ 2007/7/15 تبلغ المحكوم عليه قرار الحجز على 
قطعة االرض المســجلة في السجل 1.ع. ف صفحة 1 حوض 3 قطعة رقم 
4 لدى دائرة االراضي برام اهللا والكائنة في دير عمار وبتاريخ 2012/8/14 
تــم تنظيــم محضر مــن قبل مأمور التنفيــذ المفوض بوضاعــة اليد على 
قطعة االرض المحجوزة وبرفقة المساح المرخص سمير الشريف وبتاريخ 
2012/10/10 قرر قاضي التنفيذ اعداد قائمة شــروط البيع للمباشرة ببيع 

قطعة االرض المذكورة اعاله بالمزاد العلني.
- ملكيــة العقار: العقار مســجل لدى مكتب تســجيل االراضي في رام اهللا 
التابع لســلطة االراضي الفلســطينية في الســجل رقم 1 ع ف صفحة رقم 
1 حــوض رقــم 3 قطعة رقم 4  موقع االمــالس من اراضي قرية دير عمار 
محافظــة رام اهللا والبيرة المســاحة 2160 متــرا مربعا، نوع االرض ميري، 
ارض بناء وهي مسجلة باسم السيد وليد خليل احمد خليل والحصة كامال.

- موقــع العقــار: يقــع العقار في الجهــة الغربية من مخيم ديــر عمار والى 
الجنوب مباشرة من المقبرة والى الجنوب والغرب مباشرة من معصرة الزيت 
بين خطي طول 159280 - 159345 وخطي عرض 152520 - 152584.

- اوصــاف العقــار: العقار عبارة عن ارض مســاحتها المســجلة 2160 مترا 
مربعا غير منتظمة الشــكل عليها بناءان البناء الغربي واقدر عمره ما بين 
15 - 20 عاما عبارة عن فيال من طابقين ورووف سطحه من القرميد االحمر 
مســاحة الطابق االرضي حوالي 240 مترا ومســاحة االول حوالي 260 مترا 
ومســاحة الرووف حوالــي 150 مترا والبناء من الحجــر البلدي المدقوق مع 
بروزات جمالية وتشــكيالت معمارية ومستوى التشطيب من الداخل بدرجة 
(ســوبر ديلوكــس) والبنــاء حاليا خال من الســكان اما البنــاء الغربي واقدر 
عمره ما بين 15 - 20 عاما فعبارة عن فيال من طابقين ورووف سطحه من 
القرميد االحمر مســاحة الطابق االرضي حوالي 175 مترا مربعا ومســاحة 
االول حوالي 185 مترا مربعا ومســاحة الــرووف حوالي 50 مترا والبناء من 
الحجــر البلدي المدقوق مع بروزات جمالية وتشــكيالت معمارية ومســتوى 
التشطيب من الداخل بدرجة (سوبر ديلوكس) والبناء حاليا خال من السكان 
وعليه تكون المســاحة االجمالية للبنائين (الفلل) حوالي 1060 مترا مربعا 
ويوجــد علــى الزاوية الشــمالية الغربية من ارض العقــار موضوع التقرير 
مخزن من الباطون مساحته حوالي 20 مترا ويحيط بأرض العقار من جهتها 
الشــمالية والشرقية والغربية سور من الباطون طوله حوالي 160 مترا اما 
الواجهة الجنوبية ألرض العقار طولها حوالي 65 مترا فهي من الحجر البلدي 
المدقــوق ضمنها بوابتان من الحديد المشــكل وعلى ارض العقار عدد من 
اشــجار الحمضيــات وغيرها وحديقة منزلية وســاحات مبلطة ببالط البزرة 
وارض العقار مســتوية ومرتفع نسبيا ومشمولة بكافة الخدمات من طرق 
معبــدة وارصفة وانارة ومجاري ومياه وكهرباء وهاتف وغيرها ويحد ارض 
العقار من الشــمال المقبرة وخليل احمد يوســف خليل ومن الجنوب طريق 
معبد ومن الشــرق خليل احمد يوسف خليل ومن الغرب عبد اهللا مصطفى 

البدحة ومحمد حسن محمد عودة.
- قيمة العقار: اقدر سعر المتر المربع الواحد الرض العقار خمسة وثالثين 
دينــارا وعليــه تكــون القيمــة المقــدرة الرض العقــار 2160م *35 دينارا 
=75600 خمســة وســبعين الفا وســتمائة دينار اردني، واقدر قيمة المتر 
المربــع الواحد لالبنيــة القائمة بمئتين وثمانين دينــارا اردنيا وعليه تكون 
القيمة المقــدرة لالبنية القائمة 1060 م*280 دينــارا=372400 ثالثمائة 
واثنين وســبعين الفا واربعمائة دينار اردني، واقدر قيمة االعمال الخارجية 
بعشــرين الف دينار اردني، وعليه تكون القيمــة االجمالية المقدرة للعقار 
75600+372400+20000= 468000 اربعمائــة وثمانيــة وســتون الــف 

دينار اردني.
وعلــى من يرغب بالشــراء التوجه الى دائــرة تنفيذ رام اهللا ودفع 10 ٪ من 
قيمة الحصة المعروضة للبيع علما بأن جلســة االعتراضات محددة في يوم 
االحــد الموافــق 2012/11/11، وتــم تحديد موعد البيع بالمــزاد يوم االحد 

الموافق 2012/11/18.
مأمور التنفيذ

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي  رام اهللا
رقم الملف: 3564/ج/2012

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلــن للعموم انــه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا الســيد عطا فهد فرح 
الكراكرة وذلك بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 2009/5364 
تاريخ 2009/8/24 تصديق وزارة العدل وذلك بمعاملة بيع على القطعة 12 
حــوض رقــم 28 حي 7 من اراضي البيرة، فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراضه الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر 
هذا االعالن بخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.

اسم الموكل (المالك): ياسر فهد فرح القراقرة.
اسم الوكيل: عطا فهد فرح الكراكرة.

دائرة االراضي رام اهللا

10/14د

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي- مديرية رام اهللا والبيرة

اعالن صادر عن اللجنة االقليمية لمحافظة رام اهللا والبيرة 
بشأن ايداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفحة استعمال 
من مالعب الى سكن أ والغاء ممر مشاة في القطعة رقم 78 

حوض 22 من اراضي دير دبوان رقم المشروع 1505/3/2012
تعلن اللجنة االقليمية لمحافظة رام اهللا والبيرة عن ايداع مشــروع تعديل 
تنظيمي لتغيير صفة اســتعمال من مالعب الى ســكن أ والغاء ممر مشــاة 
فــي القطعــة رقم 78 حوض 22 والمتعلق بالقطــع المجاورة ذوات االرقام 
74، 75، 76، 82، 79 من اراضي دير دبوان رقم المشروع 3/2012/ 1505 
لالعتراضات وذلك حســب المخططات المعلنة والمودعة في مقر بلدية دير 
دبوان وفي مقر مديرية الحكم المحلي/ محافظة رام اهللا والبيرة اســتنادا 
للمواد 20، 21، 26 من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم 79 لسنة 
1966 ويجوز ألي شــخص وألي ســلطة او مؤسسة رســمية او اهلية ممن 
لهــم مصلحة في ذلك تقديــم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على المشــروع 
معنونــة الى رئيس لجنة التنظيم المحلية خالل مدة شــهر واحد من تاريخ 
اعالن االيداع بالجريدة الرســمية وجريدتيــن محليتين وتدعم االعتراضات 

او االقتراحات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.
صفوان الحلبي
 رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء

لمحافظة رام اهللا والبيرة 
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة اراضي فلسطين

دائرة تسجيل اراضي اريحا
الرقم: 1067/ج/2012

اعالن  
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تســجيل اراضي اريحا الســيد 
فاخر ابراهيم صالح ابو ســتة بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة 
163/2012/540 عــدل اريحــا وذلك لفتح معاملة بيــع على قطعة االرض 
رقــم 8 حــوض 14 العوجا من اراضي مدينة اريحــا، فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التســجيل خالل فترة عشرة ايام من 
تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك سيتم الســير بإجراء المعاملة حسب 

االصول ووفقا للقانون.
اســم الموكل: ابراهيم محمود ابراهيم فريجــات، خلدون محمود ابراهيم 
فريجات، مي محمود ابراهيم فريجات، خلود محمود ابراهيم فريجات، عرين 

محمود ابراهيم فريجات.
اسم الوكيل: فاخر ابراهيم صالح ابو ستة.

الحصص المباعة: حسب الوكالة.
المشتري: جورج فؤاد جورج فريج.

مدير تسجيل اراضي اريحا/ عثمان ابو حطب
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة اراضي فلسطين

دائرة تسجيل اراضي اريحا
الرقم: 1073/ج/2012

اعالن  
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تسجيل اراضي اريحا السيد "جاك يعقوب" 
الياس يوسف متري بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة 121/2008/424 والوكالة 
العامــة رقم 2012/3005 عــدل اريحا وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم 4 
مــن الحوض رقم 18 العوجــا من اراضي اريحا، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك سيتم السير بإجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل: اوليفيا يوسف خليل متري، جورج "جاك يعقوب" الياس متري.

اسم الوكيل: "جاك يعقوب" الياس يوسف متري.
الحصص المباعة: حسب الوكالة.

المشتري: مهيا داود سليمان ابو قطام.
مدير دائرة اراضي اريحا/ عثمان ابو حطب
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة اراضي فلسطين

دائرة تسجيل اراضي اريحا
الرقم: 1027/ج/2012

اعالن  
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تســجيل اراضي اريحا الســيد 
حسين محمد حسن صعايدة بصفته وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 
156/2011/1461عدل اريحا وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض  321 
مــن حوض رقم 5 ديــوك من اراضي مدينة اريحا، فمــن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التســجيل خالل فترة عشرة ايام من 
تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك سيتم الســير بإجراء المعاملة حسب 

االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل: جميلة محمد حسن صعايدة، خليل محمد حسن صعايدة.

اسم الوكيل: حسين محمد حسن صعايدة.
الحصص المباعة: حسب الوكالة.

المشتري: محمد احمد جبريل جوهر.
مدير دائرة اراضي اريحا/ عثمان ابو حطب
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   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا
دائرة التنفيذ
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اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ
 رام اهللا في الملف التنفيذي رقم 2012/403

الى المحكوم عليه مصلح احمد ابراهيم رومي بيت جاال، نعلمك ان المحكوم 
لها شــركة الهــدى للمحروقات وكيلها المحامي مالــك العوري قد حضر الى 
دائرتنا وطرح للتنفيذ شيكا بقيمة احد عشر الفا  ومستحق االداء، لذا يتوجب 
عليك انت و/او من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا 
االعالن وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك 

تم اجراء تبليغك بالنشر حسب االصول والقانون.
مأمور التنفيذ
مريم الطويل

   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا
دائرة التنفيذ

10/14د

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ
 رام اهللا في الملف التنفيذي رقم 2012/225

الى المحكوم عليه سائد محمد خليل العزة/بيت لحم، شارع الجبل، بالقرب 
من مستشــفى االمــراض العقلية، نعلمــك ان المحكوم لها شــركة الهدى 
للمحروقات قد حضرت الى دائرتنا وطرحت للتنفيذ شيكا بقيمة ثالثة االف 
شــيقل  ومستحق االداء، لذا يتوجب عليك انت و/او من تنيب مراجعة دائرة 
التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك ســيتم السير 
بإجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشــر حســب 

االصول والقانون.
مأمور التنفيذ
مريم الطويل

فقد هوية
البيرة - اعلن انا ربحي عبد الناصر ربحي يحيى عن فقد بطاقتي الشخصية 
التــي تحمل الرقــم 411597172 الرجاء ممن يجدها تســليمها ألقرب مركز 

شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
رام اهللا- البيــرة - اعلــن انا امــل رمضان محمد ابو راس عــن فقد بطاقتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 909125338 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب 

مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
الخليــل - اعلــن انا ماهــر عبد المعطــي عبدالجواد حريز عــن فقد بطاقتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 913175139 وبداخلها رخصة سياقة شخصية 
ورخصة باص وتأمين الباص وشهادة فحص طبي واوراق مخالفات سير الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
الخليــل - اعلــن انا مهند ســالمة نعمان كرامة عن فقد بطاقتي الشــخصية 
التــي تحمل الرقم 852036938  الرجاء ممن يجدها تســليمها ألقرب مركز 

شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
الخليل - اعلن انا سائد محمود راشد فليحة عن فقد بطاقتي الشخصية التي 
تحمل الرقم 853964013  الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة 

وله الشكر سلفا.

فقد هوية
الخليل - اعلن انا ايوب ماجد ايوب جنيدي عن فقد بطاقتي الشــخصية التي 
تحمل الرقم 968421032  الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة 

وله الشكر سلفا.

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة اراضي فلسطين

 دائرة تسجيل اراضي نابلس 
رقم الملف: 3886/ج/2012

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي نابلس السيد أنس محمد يوسف 
عبده وذلك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1126/2012/997 
المعطوفة على العامة 899/2009/9777 والعامة 927/2009/15671 والعامة 
904/2009/10795 والعامة 77/م و خ/2007 ســفارة دولة فلسطين- الرياض 
وذلــك بمعاملة بيع على القطعة 11 حوض رقم 8 من اراضي بيت امرين فمن 
لــه اعتراض على ذلك عليــه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل خالل فترة 
عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة 

حسب االصول ووفقا للقانون.
اســم الموكل (المالك): جعفر حسن احمد فقيه، أمينة علي حسين فقيه، انعام 
حســن احمد حســونة، حكم حسن احمد فقيه، حسام حســن احمد فقيه، حنان 
حسن احمد فقيه، عبد الحكيم حسن احمد فقيه، عبد المنعم حسن احمد فقيه، 

عبد السالم حسن احمد فقيه، باسمة محمد محمود فقيه
الوكيل: حسام حسن احمد فقيه، حنان حسن احمد فقيه، حسام حسن احمد 

فقيه، أنس محمد يوسف عبده
دائرة تسجيل اراضي نابلس
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فقد هوية
طولكرم   - ارتاح - اعلن انا احمد عيسى حسين ضميري  عن فقدان هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 940720261 الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى 

اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر .

فقد هوية
طولكــرم  - اعلــن انــا زاهي  ياســر عبد الــرازق عوفي عن فقــدان هويتي 
الشــخصية التــي تحمل الرقم 946457793 الرجاء ممن يجدها ان يســلمها 

الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر .

 د. غنام تبحث التعاون المشترك مع ممثلين 
عن مستشفى العائلة المقدسة وجوقة عود الند في الناصرة

رام اهللا - الحياة الجديدة - شــددت 
محافظ رام اهللا والبيرة أن شعبنا بكافة 
أماكــن تواجده يحمــل قضيته بقلبه 
ووجدانــه ويدافع عنها بكافة الســبل 
المتاحة، مؤكــدة أن أهلنا في الداخل 
لهــم بصمات مهمــة ومتميــزة في 
تثبيت الهوية الفلسطينية التي يسعى 

اإلحتالل لطمسها وإفقادها وهجها. 
جــاء ذلــك خــالل اجتماعها فــي مقر 
المحافظة مــع أوديت شــومر مديرة 
العالقــات العامة بمستشــفى العائلة 
المقدســة وكيتــي جرجــورة قائــدة 
جوقــة عود الند من الناصرة، للتعاون 
المشترك والتدعيم الصحي والنفسي 

واإلجتماعي للمواطن الفلسطيني. 
وبينت المحافــظ أن الحواجز والجدار 
وسياســة العزل التــي تتبعها حكومة 
اإلحتــالل بحــق الفلســطينيين لــن 
تســتطيع تشــتيت الفكر الفلسطيني 
والتأثيــر علــى رابطة الــدم والمصير 
المشــترك مــع اخواننــا وشــعبنا في 

األراضي المحتلة عام 48، مشــيرة أن 
شــعبنا واع للمخططات اإلســرائيلية 
والمؤامرات التي تحاك بقضيتنا وثباتنا 
علــى كافــة المســتويات.  وعبر وفد 
الناصرة عن اعتزاز شــعبنا في الداخل 
بالمحافظ ليلى غنام ونشاطها المتميز 
على كافة المستويات، مؤكدين أنهم 
يتفاعلون ايجابيا مــع كافة الفعاليات 
المجتمعية التــي تنظمها المحافظة. 
وأكد الوفد أهمية التنسيق بين شعبنا 
بكافــة أماكــن تواجــده للتأكيد على 
وحــدة الهــدف والمصيــر، طارحيــن 
عدة أفكار لها أثر مباشــر على الصحة 
والثقافة التي يجب أن تتكاتف الجهود 
لحمايتهــا والحفــاظ عليهــا في ظل 
معاناة شعبنا على كافة األصعدة. وتم 
االتفاق علــى تنظيم أمســية بعنوان 
«النفــوس تشــرق» من خــالل جوقة 
عود الند لتمكين شعبنا نفسيا وذهنيا 
وروحانيا، محاولة للخروج من الحاالت 
الذهنية السلبية التي يكرسها اإلحتالل 

من خالل همجيته وإجراءاته التعسفية، 
الفلســطينيين  حيث تجمع األمســية 

جميعا بعيدا عن دياناتهم وتوجهاتهم 
الفكرية تأكيدا على الوحدة والتعاضد، 

باإلضافة إلى تعزيز التعاون في المجال 
الصحي خدمة لشعبنا الفلسطيني.

 «االغاثة الزراعية» تطلق يوما تطوعيا
 في قرية العقبة «حملة احنا معكم»

طوبــاس– الحيــاة الجديدة- حلت حملــة «احنا معكم»، 
التي أطلقتهــا االغاثة الزراعية في المحافظات لقطف ثمار 
الزيتون، في قرية العقبة، وذلك في اطار برنامجها التطوعي 
لدعم ومساندة المزارعين في عملية قطف الزيتون، وشارك 
في العمل التطوعي في قرية العقبة عدد من مدراء االغاثة 
الزراعية، فرع الشمال، ونابلس وعدد من المتطوعين، وكان 
في استقبال أعضاء الحملة رئيس مجلس قروي العقبة الحاج 

سامي صادق، وعدد من أهالي القرية.
 مــن جانبه أكد د.ســامر األحمــد مدير االغاثــة الزراعية 
فرع الشــمال أنه للســنة الثانية على التوالي تقوم االغاثة 
الزراعية بحملة مكثفة بعنوان «احنا معكم»، وذلك لمساعد 
المزارعين في المناطق األكثر احتكاكاً مع االحتالل، وأضاف 
اليــوم نحن في قرية العقبة في محافظة طوباس واألغوار 
الشــمالية. وقال شــاركت حملة «احنا معكم» األهالي في 

قطف الزيتون، لمساعدة العائالت التي تتعرض العتداءات 
االحتالل المستمرة والدمار والتدريبات العسكرية، وتعاني 
من قيــام االحتالل بقطع الطــرق الزراعيــة. وقال األحمد 
ان هذه الحملة تهدف بشــكل أساسي لمساعدة األهالي، 
وارسال رسالة تفيد أن األهالي ليسوا وحيدين في مواجهة 

االحتالل.
وأشــار خالــد منصــور الناشــط السياســي فــي مواجهة 
االســتيطان، الى أن الحملة التي أطلقتها االغاثة الزراعية 
للعــام الثاني علــى التوالي، تهدف مســاعدة أهالي القرى 
والبلدات المجاورة للمســتوطنات، والقــرى المتضررة من 
جدار الضم والتوسع العنصري، والطرق االلتفافية. وأضاف 
ان حملة احنا معكم تستمر على 28 يوم عمل تطوعي، وتزور 
28 قرية فلســطينية، والهدف منها اشعار المزارعين أنهم 

ليسوا وحيدين في المعركة ضد االستيطان.

 مركز شمس يختتم دورة تدريبية حول حقوق 
االنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة

رام اهللا – الحياة الجديدة - اختتم مركز 
اعــالم حقــوق االنســان والديمقراطية 
«شــمس»، امس، دورة تدريبية بعنوان 
حقوق االنسان والحكم الصالح برام اهللا، 
اســتمرت أربعة ايام بهدف توفير فرص 
تدريبية لطــالب كليات الشــريعة ورفع 
مســتوى الوعي الحقوقي لدى الشباب.  
وشــارك في الدورة طــالب وطالبات من 
كليــات الشــريعة في جامعــات القدس 
والنجــاح والخليــل، مدربيــن والقــدس 
المفتوحة، وكلية الدعوة االســالمية في 
قلقيلية، بمشاركة وأكاديميين ونشطاء 
حقــوق انســان.  وقــال منســق الدورة 
ابراهيم العبد ان الهدف من الدورة والتي 
نفذت بدعم من مؤسسة المستقبل في 
مدينة رام اهللا هو توفير الفرصة التدريبية 
واكساب طلبة كليات الشريعة الجامعات 
مجموعــة من المهارات والمعارف، وفتح 
حــوارات شــبابية حول حقوق االنســان 
والحكــم الصالح، وفتح نقاش حول ذلك 
.وأوضــح العبد أن الدورة ومن خالل 20 
ساعة تدريبية تتناولت موضوعات حقوق 

االنســان في الشــرعة الدولية، والحكم 
الصالــح، والحــوار الديمقراطــي وقبول 
اآلخــر، واالعــالم االجتماعــي، والجنــدر 
والخصوصيــة الثقافيــة وعالمية حقوق 

االنســان، والقانون الدولي االنســاني، 
اضافــة الى الحقــوق والحريــات العامة 
فــي القانــون األساســي الفلســطيني، 

والمشاركة السياسية للشباب.  الوطنية موبايل تودع حجاج بيت اهللا الحرام
البيــرة - الحياة الجديــدة - قام 
موظفــو شــركة الوطنيــة موبايل 
مشغل االتصاالت المتنقلة األحدث 
الحجــاج  فــي فلســطين بتوديــع 
المســافرين لتأديــة فريضة الحج 
فــي كافة مناطــق الضفة، وتقديم 
الهدايــا لهم، كتعبيــر عن مباركة 
الوطنية موبايل لهم على نية أداء 

فريضة الحج.
ويأتي ذلك بعد أن قدمت الوطنية 
الفلســطينيين  للحجــاج  موبايــل 
تخفيضاً مميزاً بحيث يتمكن الحجاج 
أثناء رحلتهم مروراً باألردن وانتهاًء 
بالمملكــة العربية الســعودية من 
االتصال على شبكة الوطنية موبايل 
ب 49 أغــورة فقــط واالســتقبال 
من جميع أنحــاء العالم ومن جميع 

الشبكات ب 19 أغورة فقط.
وحــول هــذا الموضوع قــال  مدير 
التســويق وتطويــر  دائــرة  عــام 
األعمــال معتصــم عتيلــي: « نحن 
نولــي حجاجنــا كل االهتمام فقمنا 
بإطالق حملة تخفيضات على أسعار 
المكالمــات لحجاج بيت اهللا الحرام 

أثناء تجوالهم في المملكة العربية 
الســعودية علــى شــبكة موبايلي 
وأثنــاء تجوالهــم فــي األردن على 
شــبكة أورانج، ليبقوا على تواصل 
مع ذويهم وأحبائهم في الحج بأقل 

األسعار».
وأضاف عتيلي :» لقد قمنا بالتنسيق 
مع وزارة األوقاف ومكاتب السياحة 
والعمــرة والحــج، ومعرفــة أوقات 
مغــادرة الحجاج لتوديعهم، ســواء 
في اســتراحة اريحــا أو في الندوات 
التعريفية للحجاج أو في المســاجد، 
وفي هذه الســنة ارتأينــا أن نهنئ 
حجاجنــا بطريقتنــا الخاصة ووجها 
لوجــه مــن خــالل تقديــم هدية 

رمزية».
واختتــم العتيلــي قائــالً: « أتمنى 
لحجاج بيت اهللا الحرام عودة سالمة 
إلى األراضي الفلســطينية وأتمنى 

لهم حجا مبرورا وسعياً مشكوراً».
ان حملــة  بالذكــر  الجديــر  مــن 
التخفيض للحجاج أثناء التجوال في 
األردن والســعودية ستستمر حتى 
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 توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع يهدف إلى تمكين 
النساء وتعزيز مشاركتهن في االنتخابات المحلية

رام اهللا - الحياة الجديدة - وقعت جمعية المرأة العاملة الفلســطينية للتنمية مع لجنة 
االنتخابــات المركزية الفلســطينية اتفاقية لتنفيذ مشــروع يهدف إلى تمكين النســاء 
المهمشات وتعزيز مشاركتهن في االنتخابات المحلية المقبلة، ويأتي ذلك ضمن مشروع 
تعزيز الشــراكة مع مؤسســات المجتمع المدنــي المنفذ بالتعاون مــع لجنة االنتخابات 
المركزية، وبدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  ويهدف المشــروع إلى تشــجيع 
النساء وحثهن على التصويت في االنتخابات المحلية التي ستجرى في 10/20، والتكميلية 
التي ستجرى في 11/24، وتشجيعهن على الترشح في المرحلة الثانية وتقديم التدريب 
الالزم لهن وتمكينهن في موضوع االنتخابات بشكل عام وأهمية مشاركتهن فيها كحق 
ديمقراطي. ويستمر المشروع من 10/2 ولغاية 2012/11/24، ويشمل عدة أنشطة منها: 
حملة إعالمية والفتات، وإعالنات شــوارع ضخمة، وإعالنات في الصحف وومضات إذاعية 
وتلفزيونية تحث جميعها النســاء على المشــاركة في االنتخابات، إضافة إلى ورش عمل 
توعوية وزيارات ميدانية للنساء، وتوفير خط مفتوح عبر جمعية المرأة العاملة الفلسطينية 

للتنمية لتقديم االستشارة والدعم والتوعية للنساء سواء الناخبات أو المرشحات. حجاج خالل وداع الوطنية موبايل لهم امس

د. غنام خالل لقائها الوفد


