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محليات 10

   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا
دائرة التنفيذ

8/15د

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ
 رام اهللا في الملف التنفيذي رقم 1996/19

الى المحكوم عليها 1- هيفاء عبد المنعم االسعد/ رام اهللا، الطيرة، بجانب  
مدارس المستقبل بجانب بيت المحامي احمد عوض اهللا 2- نوال عبد المنعم 
االســعد/ رام اهللا، الطيرة، مدارس المســتقبل بجانب بيــت المحامي احمد 
عــوض اهللا، نعلمك ان المحكوم لها مجموعــة التنمية االقتصادية، تنفيذا 
لقرار قاضي التنفيذ في محكمة بداية رام اهللا فقد تقرر اشعاركما بموعد 
الجلسة القادمة  وهي بتاريخ 2012/9/5 لذا يتوجب عليكما  انتما و/او من 
تنيبان مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس 
ذلك سيتم السير بإجراء التنفذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك 

بالنشر حسب االصول والقانون.
مأمور التنفيذ
مريم الطويل

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة اراضي فلسطين

دائرة تسجيل اراضي اريحا
الرقم: 888/ج/2012

اعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تســجيل اراضي اريحا الســيد 
اكــرم محمد عبد الفتاح عليان بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية 
رقم ســجل 1184 صفحة 2012/94 صادرة عن سفارة دولة فلسطين في 
عمان وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم 11 من الحوض رقم 
33021 مــن اراضي مدينــة اريحا، لمن له اعتراض عليه التقدم باعتراضه 
الى دائرة التســجيل خالل مدة عشرة ايام واال سيتم السير بإجراءات الملف 

حسب االصول والقانون.
المــوكل: رلى فواز عبد المجيد حجازي، نجــد عبد المجيد ابراهيم حجازي، 
مزينــة فــواز عبد المجيد حجازي، ســرى فــواز عبد المجيد حجــازي، فتون 

مصطفى عبد الحليم الداود.
الوكيل: اكرم محمد عبد الفتاح عليان.

الحصص المباعة: حسب الدورية.
المشتري: محمود داود شحادة عليان.

مدير اراضي اريحا/ عثمان ابو حطب

8/15د

   دولة فلسطين
ديوان قاضي  القضاة

المجلس االعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في الخليل

8/15د

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة الخليل
 الشرعية في الدعوى اساس 2012/272

الى المدعى عليه االول: حســن عرفات عوني الشــريف مــن الخليل وحاليا 
من سكان الواليات المتحدة االميركية ومجهول محل االقامة فيها وليس له 
محل اقامة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وآخر محل اقامة له في 
منزل والده الكائن في الخليل، ابلغك انه قد صدر الحكم في الدعوى اساس 
2012/272 المقامة من قبل المدعي باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة 
االحوال الشــخصية االستاذ رجب حامد التميمي عليك وعلى المدعى عليها 
الثانية نهال فهد محمد اسعيد من الخليل وسكانها والتي موضعها طلب اثبات 
زواج ونســب صغيرين واثبات طالق فقد حكمت بثبوت الزوجية الشــرعية 
الصحيحة بين المدعى عليه االول حسن المذكور والمدعى عليها الثانية نهال 
المذكورة وان عقد زواجهما الصادر من مكتب المأذون مسعود علي مسعود 
في والية شيكاغو في الواليات المتحدة االميركية بتاريخ 2006/2/17 وتم 
العقد في مكتبه وجرى العقد بإيجاب وقبول  شــرعيين بحضور شــاهدين 
عدلين مسلمين بين ولي الزوجة وكيلها والدها والزوج المدعى عليه االول 
حســن المذكور على مهر معجله دينار ذهب مع سلســال  ومؤجله عشــرة 
االف دينار اردني ومصاغ ذهبي زنته خمســمائة غرام عيار 21 واثاث منزل 
بقيمة خمسة االف دينار اردني وان الزوجين المذكورين كانا حين اجراء عقد 
زواجهما خاليين من جميع الموانع الشرعية والقانونية التي تحول دون اجراء 
عقــد زواجهما وقــد تولد لهما على فراش الزوجية الصحيح الصغيرين يزن 
من مواليد 2007/2/2 وركان من مواليد 2008/3/28 وان عقد زواجهما لم 
يتم تسجيله لدى اي دائرة رسمية او محكمة شرعية وحكمت بوقوع طلقة 
اولى رجعية من المدعى عليه االول حسن المذكور على المدعى عليها الثانية 
نهــال المذكورة بتاريخ 2009/8/22 في بيت الزوجية الكائن في شــيكاغو 
فــي الواليات المتحدة االميركية عند ســاعات المغرب بقوله لها (انت طالق 
بالثالث) مرة واحدة في مجلس واحد وكان حين ايقاعه للطالق صاحيا واعيا 
متمتعا بقواه العقلية غير مكره وال مجبر وال ســكران وال مدهوش وبصحة 
الرجعة من هذا الطالق بمعاشرته لها معاشرة االزواج اثناء عدتها الشرعية 
بعد يوم واحد من تاريخ هذا الطالق حيث انها لم تكن حامال ولم تضع حمال 
لهــا خالل هذه الفتــرة وحكمت بوقوع طلقة ثانية رجعية من المدعى عليه 
االول حسن المذكور على المدعى عليها نهال المذكورة 2011/9/30 بقوله 
لها بموجب مكالمة هاتفية بواســطة الهاتف االرضي الخاص بوالدها وفي 
بيتــه الكائن في الخليل (روحي انت طالــق بالثالث) مرة واحدة في مجلس 
واحــد وانه كان حين ايقاعه الطالق صاحيا واعيا متمتعا بقواه العقلية غير 
مكره وال مجبر وال سكران وال مدهوش وان هذا الطالق الرجعي الثاني قد 
آل الــى بائن بينونة صغرى لعدم حصول الرجعة حيث ان عدتها الشــرعية 
قــد انقضت بمرور ثالثة اشــهر ومضى ثالث حيضــات  وانه لم يرجعها الى 
عصمته وعقد نكاحه ال بالقول وال بالفعل خالل عدتها الشرعية وان عدتها 
الشرعية قد انتهت بتاريخ 2011/12/28 وانها ال تحل للمدعى عليه اال بعقد 
ومهــر جديديــن وانه لم يبق له عليها ســوى طلقة واحدة  مكملة للثالث ما 
لم تكن مســبوقة منه من قبل بثالث طلقــات وضمنت المدعى عليه االول 
الرســوم والمصاريف القانونيــة حكما وجاهيا بحق المدعــى عليها الثانية  
نهال المذكورة قابال لالستئناف وتابعا له وموقوف النفاذ على تصديقه من 
قبل محكمة االســتئناف الشــرعية الموقرة وحكما غيابيــا قابال لالعتراض 
واالســتئناف بحــق المدعى عليه االول حســن المذكور وتابعــا له وموقوف 
النفــاذ على تصديقه من قبل محكمة االســتئناف الشــرعية الموقرة افهم 
علنا تحريرا في 12 رمضان المبارك لسنة 1433هـ الموافق 2012/7/31م.
قاضي الخليل الشرعي/ خليل محمد الجبريني

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا
رقم الملف: 2841/ج/2012

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا السيد خالد محمد عبد الغني 
حميــدة وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالــة الدورية رقم 2007/6511 
تاريــخ 2007/6/9  الصــادرة مــن كاتب عدل رام اهللا وذلــك بمعاملة بيع على 
القطعة 25 حوض رقم 18 من اراضي/ فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراضه الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): عطا مصطفى محمود حميدة.

اسم الوكيل: خالد محمد عبد الغني حميدة.
دائرة االراضي رام اهللا

8/15د

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا
الرقم: 2011/852 مدني- التاريخ: 2012/8/14

8/15د

مذكرة تبليغ قرار بالنشر صادرة عن محكمة صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2011/852
الى المدعى عليهم: 1- هالة سالمة حنا دعيبس 2- خضر فريد مروان شحادة 
عنوانهمــا رام اهللا ومجهــوال محل االقامة حاليا، 3- جميــل حنا جميل رزوق، 
عنوانه القدس ومجهول محل االقامة حاليا اعلمكم بأن محكمة صلح رام اهللا 
اصــدرت ضدكم قرارا بالقضيــة الحقوقية رقم 2011/852 والمقامة عليكم 
من المدعي مؤسســة كاريتاس القدس بواسطة المحاميين شيرين ناصر و/

او يوسف متيا وموضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 3200 دوالر، وهذا نصه كما 
ورد في مضمون القرار:

الحكم
الصادر عن محكمة صلح رام اهللا المأذونة باجراد المحاكمة واصداره باســم 

الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: القاضي فهمي العويوي.

المدعي: مؤسسة كاريتاس القدس/القدس.
المدعــى عليه: 1- هالة ســالمة حنا دعيبــس/ رام اهللا 2- خضر فريد مروان 

شحادة/ رام اهللا، 3- جميل حنا جميل رزوق/ القدس.
الموضوع: مطالبة بمبلغ وقدره 3200 ثالثة االف ومئتي دوالر اميركي.

الوقائع
بتاريــخ 2011/8/22 تقدمت الجهة المدعية بالئحة هذه الدعوى لدى محكمة 
صلــح رام اهللا بواســطة وكيليها المحاميين شــيرين ناصر و/او يوســف متيا 
بموجــب الوكالة العامة رقم 2007/2529 عــدل بيت لحم بتاريخ 2007/8/2 

وتتلخص وقائع الدعوى بما يلي:
- المدعية مؤسســة تابعة للكنيســة الكاثوليكية في االراضي المقدسة ومن 

ضمن برامجها برنامج منح القروض.
- بتاريــخ 1999/9/5 قامت المدعية بإقراض المدعى عليه االول مبلغ 4000 
اربعــة االف دوالر اميركي وذلك بكفالة كل من المدعى عليها الثاني والثالثة 

وفقا لعقد القرض المرفق باعتباره جزءا ال يتجزأ من الئحة هذه الدعوى.
- قام المدعى عليهم بتسديد مبلغ وقدره 2400 الفين واربعمائة دوالر فقط 
وتمنعوا عن تســديد باقي رصيد القرض المستحق في ذمتهم والبالغ 1600 
دوالر وفقا للكمبياالت المرفقة باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الئحة هذه الدعوى.

- قامت المدعية بمطالبة المدعى عليهم بتســديد رصيد القرض المســتحق 
في ذمتهم مرارا وتكرارا سواء باالتصاالت الهاتفية و/او باالخطارات المكتوبة 
وكان آخرها االخطار المرسل من وكالء المدعية بتاريخ 2011/1/16 للمدعى 
عليهم بضرورة تسديد رصيد القرض المستحق في ذمتهم بموجب االخطار 
المرفــق باعتبــاره جزء ال يتجزأ من الئحة هــذه الدعوى اال ان المدعى عليهم 
تمنعوا عن تسديد الديون المستحقة في ذمتهم دون مبرر و/او مسوغ قانوني.

- وفقا للبند الثاني من عقد القرض فإن المدعى عليهم ملزمون بفائدة تأخير 
بواقع 9 ٪ يســتحق فائدة تأخير بواقع 9 ٪ســنويا على كل كمبيالة اســتحقت 

ولم تسدد بموعدها حسب ما هو متفق عليه.
- ترصــد في ذمة المدعى عليهــم حتى تاريخ اقامة هذه الدعوى مبلغ وقدره 

3472 دوالرا اميركيا وهي محسوبة على النحو التالي:
- مبلغ 1600 دوالر اصل دين.

- مبلغ وقدره 1872 دوالر وهي بدل فوائد تأخير 9٪.
- المجموع 3472 دوالرا اميركيا.

- عمال بأحكام القانون ولكونه ال يجوز بأي حال من االحوال ان يتجاوز مقدار 
الفائدة ضعف الدين يكون المبلغ المطالب به 3200 دوالر (1600 اصل الدين+ 

1600 دوالر بدل فوائد تأخير.
- المدعى عليهم بالتكافل والتضامن ومجتمعين ومنفردين ملزمين بتسديد 
المبالــغ المترصدة فــي ذمتهم لصالح المدعيــة، االول بصفته مدينا والثاني 

والثالث كفالء استنادا لعقد القرض الموقعة منهم جميعا.
- الصالحية: لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى نظرا لماهيتها 

ولمكان اقامة المدعى عليهم.
- وبالنتيجة التمست المدعية الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ المطالب 

به والبالغ 3200 ثالثة االف ومئتي دوالر اميركي مع ربطه بالفائدة القانونية 
من تاريخ اقامة الدعوى وحتى الســداد التام والزام المدعى عليهم بالرســوم 

والمصاريف واتعاب المحاماة.
االجراءات

بالمحاكمــة الجاريــة علنا بتاريــخ 2011/10/16 لم يحضر احــد من المدعى 
عليهم ولم يتبلغوا حتى جلســة 2012/2/23 حيث تم اجراء محاكمة المدعى 
عليهم حضوريا لتبلغهم وفق المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجاريــة بصحيفــة الحياة الجديدة في العدد 5826 على الصفحة الســابعة 

منها الصادرة بتاريخ 2012/1/23.
وبذات الجلسة كرر وكيل الجهة المدعية الئحة الدعوى وقدم بينته المبرزات 
مــن م/1 - م3 وهــي على التوالي عبارة عن عقد القرض الموقع بين اطراف 
الخصومــة واخطــار مكتبي موجه للمدعــى عليهم من قبل الجهــة المدعية 
بضــرورة دفــع المبلغ، والكمبيــاالت عدد 8 قيمــة كل واحد منهــا 200 دوالر 
وتاريخ اســتحقاقها يبدأ فــي 1997/11/1 وينتهي في 1998/6/1 وبهم ختم 
بينتــه، وترافع وكيل الجهة المدعية والتمس الحكم حســب ما جاء في الئحة 
الدعوى وتضمين المدعى عليهم بالتضامن والتكافل من تاريخ اقامة الدعوى 
وحتى السداد التام، بجلسة 2012/2/29 تم التدقيق في ملف الدعوى وختمت 

اجراءات المحاكمة.
المحكمة

وبالتدقيق في ملف الدعوى تجد ان موضوعها هو المطالبة بمبلغ 3200 ثالثة 
الفا ومئتي دوالر اميركي، ناتج عن عدم التزام الجهة المدعى عليها بتسديد 
قيمة القــرض الممنوح للمدعى عليها االولى وبكفالة المدعى عليهما الثاني 
والثالث وفق الشــروط المدونة بالمبرز م/1، وبالتدقيق في الشروط المتفق 
عليها بين االطراف تجد المحكمة ان هناك فائدة اتفاقية تأخيرية بقمة 0.75 
بشكل تراكمي  للمبلغ في حالة التأخير عن تسديد اي كمبيالة في موعدها، 
وتجد المحكمة ان قيمة هذا القرض هو 4000 دوالر اميركي يسدد على اقساط 
عددها 20 وقيمة كل قسط 200 دوالر اميركي، تبدأ من تاريخ 1996/11/10 

وحتى 1998/6/1 وبكفالة المدعى عليهم الثاني والثالث.
وبالتدقيــق في المبرز م/3 هو الكمبياالت وعددها ثمانية، تجد المحكمة انها 
لــم تدفــع من قبل الجهة المدعــى عليها وقيمة كل واحــدة منها 1600 دوالر 
اميركــي، بموجــب الئحة الدعوى تم مطالبة المدعــى عليهم بفائدة اتفاقية 
تأخيريــة ليــس بموجب االتفاق وانما بأقل منها وهو ٪9 وعليه ووفق البينات 
المقدمة في هذه الدعوى المبرزات م/1 - م/3 تجد المحكمة ان الواقعة الثابتة 
لديها هو انشغال ذمة المدعى عليها االولى بصفتها مدينة، والمدعى عليهم 
الثانــي والثالث بصفتهما كفالء المدينة بالتضامــن والتكافل بموجب المبرز 
م/1 بالمبلغ المطالب به وقيمته 3200 دوالر اميركي ولما  كان االمر كذلك.

لذلك
اســتنادا لما تقدم، وحيث ان البينة المقدمة من قبل الجهة المدعية بواسطة 
وكيلها تصلح اساسا للحكم بموجبها ولم تناقض بأي بينة اخرى، فإن المحكمة 
تقرر الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها هالة سالمة حنا دعيبس، وخضر فريد 
مروان شحادة وجميل حنا جميل رزوق، بدفع المبلغ المطالب به وقيمته 3200 
ثالثة االف ومئتي دوالر اميركي وتضمينهم الرسوم والمصاريف و200 دينار 
اتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة القانوية لخلو وكالة المحامي من المطالبة 
بها. حكما حضوريا قابال لالســتئناف صدر وتلي علنا باســم الشــعب العربي 

الفلسطيني، وافهم في2012/2/29.
وعمــال بأحــكام المــادة 193 فقــرة 2 من قانون اصــول المحاكمــات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يجوز لك تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يوما 
من تاريخ تبليغك بالنشر وبعكس ذلك يصار باالجراءات وفق احكام القانون.
رانية خربطلي
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

غنيم والحسن يبحثان سير العمل 
بمبنى هيئة االذاعة والتلفزيون

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - بحث وزير األشــغال العامة 
واإلسكان م.ماهر غنيم، ورئيس مجلس ادارة هيئة اإلذاعة 
والتلفزيون ووكالة األنباء الفلسطينية «وفا» رياض الحسن 
امس،، في لقاء بمقر الوزارة واقع تقدم العمل في مبنى هيئة 
االذاعة والتلفزيون الجديد، والخطوات المتبعة من الوزارة 

في سير المشروع.
وأكد م.غنيم على أهمية المشروع وحيويته، مشيراً إلى أنه 
ذو متطلبات خاصة تتمثل بوجود تجهيزات يقل مثيلها في 

المنطقة، مما يعني أن األعمال كانت تتم فيه بشكل دقيق 
ما استغرق أكثر من الوقت المقرر إلنهائه، «ولكن هذا يصب 

في اتجاه الجودة العالية والعمل المتقن».
وقال غنيم ان هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة 
فــي توفير وإعادة تأهيل المقرات الحكومية، مضيفاً إلى أن 
الهدف األســمى لللمشــروع هو تصميم مبنى بمواصفات 
مميزة وبمســتوى رفيع، وضمن أعلــى المقاييس العالمية 

ليكون مناسباً لطبيعة العمل.

جانب من اللقاء

تسليم مكرمة الرئيس ألوائل التوجيهي في محافظة جنين
جنيــن - الحياة الجديدة - ســلم محافظ جنين 
اللواء طــالل دويــكات، أمس، مكرمــة الرئيس 
محمــود عباس ألوائــل الطلبة الثانويــة العامة 
المتفوقين في مــدارس تربيتي جنين وقباطية، 
وذلك خالل حفل تكريمي، نظمته محافظة جنين، 
حضرته مديرة التربية والتعليم في قباطية ريما 
دراغمــة، ونائب مدير تربية جنين طارق عالونة، 
ومدير العالقات العامة في األمن الوطني النقيب 
فايز الشــيخ، وممثلون عن المؤسسات الرسمية 

واألمنية والطلبة المتفوقين وذويهم.
ونقل دويكات تحيات الرئيس للطلبة المتفوقين، 
وتمنى لهم تحقيق المزيد من النجاحات والتفوق 

فــي حياتهــم العلميــة والعمليــة. وقــال هذه 
النجاحات، وهذه االنجازات لطلبتنا تعطي مؤشراً 
على أن الشــعب الفلســطيني يصر علــى التميز 
واالبــداع، ودعا الطلبــة المتفوقين ألخذ دورهم 
والمشاركة في بناء مؤسسات الدولة وعاصمتها 
القدس الشريف. وقال: ان التعليم سالح قوي بيد 
من يحســن استخدامه، وهو السالح الفلسطيني 
األقــوى بوجــه االحتالل، وسياســته ومخططاته 
لتحقيــق التنمية، وبناء الدولة ومؤسســاته على 

أسس علمية. 
وتعرض دويكات للواقع االقتصادي الذي تعيشه 
األســر الفلســطينية، وقال: رغــم كل ما تواجهه 

هذه األســر اال أنها تعتبر تعليــم األبناء أولوية. 
مشــيرا الــى ان خالصة هذا االهتمــام بالتعليم 
ســاهم بخفض نســبة األمية. وأضاف «أجزم أن 
نســبة األمية في مجتمعنا الفلســطيني أقل من 

باقي الدول العربية». 
وأشار دويكات الى أن هذا الحفل هو تكريم لطلبة 
والراعين للمسيرة التعليمية والمؤسسة األمنية، 
على مــا بذلوه من جهود لتوفير األجواء والمناخ 
الدراســي المالئــم للطلبــة، وتأميــن امتحانات 

الثانوية العامة في جو يسوده الهدوء. 
وألقت كل من دراغمــة وعالونة كلمة مديريتي 
التربيــة في جنيــن وقباطية، أشــادا من خاللها 

بدور الســلطة الوطنية في توفير األمن، وتقديم 
كافــة االمكانيات، وتســخير كل الســبل النجاح 
امتحانات الثانوية ورفع مســتوى العلم وتحقيق 

أعلى النجاحات. 
وتم في نهاية الحفل تسليم مكرمة الرئيس وهي 
عبارة عن شيك بمبلغ 200 دوالر لكل طالب من 
العشــرة األوائــل على مســتوى المحافظة. فيما 
تم تســليم المتفوقين شهادة تقدير تحمل اسم 
فوج الشــهيد قدورة موســى، وشارك في تسليم 
المكرمة كمال أبو الرب مســاعد المحافظ، فيما 
أدار عرافــة الحفــل محمــد الحبش مديــر دائرة 

الشؤون العامة في المحافظة.

دويكات يطلع وفد البعثة األلمانية في رام اهللا على األوضاع في محافظة جنين 
جنيــن - الحياة الجديــدة - أطلع محافظ جنيــن اللواء طالل 
دويــكات، أمــس، نائب رئيــس البعثــة األلمانية فــي رام اهللا 
«كريستيان جيتفر بيرغر» والوفد المرافق له على أوضاع محافظة 
جنين. وضم الوفد اضافة الى نائب رئيس البعثة كالً من كلوديا 
بوش وروبرت بوشــر من دائرة الصحافة والثقافة، وكريســتين 
هيرنوتيموس رئيس قســم التعاون التنموي، والدكتور بســام 

الديسي منسق مؤسسة هانز زايدل األلمانية في فلسطين. 
وأشاد المحافظ في بداية اللقاء بالدعم األلماني حكومة وشعبنا، 
وووقوف ألمانيا الى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمه سياسياً، 
لكســب االعتراف بالدولة الفلسطينية، الى جانب الدعم المادي 
لتتمكن الســلطة من القيام بواجباتها تجاه أبناء شعبها. وقال 
المحافظ « نحن كشــعب فلسطيني نعول على الموقف الدولي 
لحل الصراع االســرائيلي الفلســطيني، وألمانيا واحدة من بين 
الدول المهمة في الحلبة السياســية الدولية، ونأمل من ألمانيا 
أن تدعم توجه السلطة الوطنية الى األمم المتحدة لدعم القضية 

الفلسطينية وانهاء االحتالل االسرائيلي.
وحول انتهاكات االحتالل في المحافظة، أشار دويكات الى قيام 
ســلطات االحتالل فجر امس بهدم ثــالث آبار زراعية في قريتي 
دير أبوضعيف، في شــمال شــرق جنين، الفتاً الى قيام االحتالل 
منذ عدة أشــهر بهدم ستة آبار في القريتين. وقال دويكات ان 

هذه الممارســات هي جزء من االجراءات التي تقوم بها سلطات 
االحتالل للتضييق على حيــاة المواطنين ومحاربتهم في لقمة 
عيشهم، اضافة للسيطرة االسرائيلية على مصادر المياه. وقال 
ان محافظة جنيــن تعتمد بالدرجة األولى على القطاع الزراعي، 
وتنوع مناخها يســاهم بتوفير تنوع في محاصيلها، لكن نقص 
المياه يشكل عقبة رئيسية أمام استمرار هذا القطاع في الحياة، 
ويعني في النهاية عجز القطاع الزراعي عن توفير الدخل للسكان 
الذيــن يعتمــدون على الزراعــة. ونوه الى أن االحتالل يســرق 
مياهنــا الجوفية، ومــا نحصل عليه أقل من %40 كحد أدنى من 
مياه الشرب والزراعة، مشيرا الى ان هذا النقص يزيد من حالة 
االرباك، وينعكس ســلباً على المواطن، حيث تصلنا شكاوى من 
المواطنين ال تصلهم المياه منذ أشــهر. واعتبر دويكات تحكم 
اســرائيل بالمياه جــزءا من الحرب التي يشــنها االحتالل علينا، 
وعلــى مقدراتنا، وتأتي فــي اطار الحرب المعلنــة من االحتالل 
ضد اقتصادنا، من خالل الســيطرة على المياه، وربط اقتصادنا 

باقتصاده.  
وتطــرق دويكات الى المعاناة التي لحقت بآالف المواطنين في 
المحافظة بســبب الجــدار العنصري الذي حــرم المزارعين من 
االعتناء بأرضهم، ما أثر بشكل ملموس على الصعيد االقتصادي 
اضافة الى عزل عدة تجمعات ســكانية وراء الجدار، حيث صارت 

حياتهــم محكومة بالبوابات. وأشــار الى قيــام األمم المتحدة 
بارســال بعثة على فلســطين لتوثيق أضرار الجدار، وقال: لدينا 
12 ألف ملف ومتضرر بشكل مباشر من اقامة الجدار وملفاتهم 

موثقة في مكتب األمم المتحدة في جنيف. 
وحول الوضع السياســي وعملية الســالم أكد دويكات مساعي 
الرئيــس محمود عباس وتمســكه بقــرارات الشــرعية الدولية 
لتحقيق عملية السالم، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 
حدود األراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. 
من جانبه قال نائب رئيس البعثة األلمانية «نحن نعلم الظروف 
الصعبة التي يمر بها الشــعب الفلسطيني وألمانيا تحاول دعم 
قيام الدولة من خالل دعم المشــاريع التطويرية وقطاع األمن، 
وأضاف أن المفاوضات ضرورية للسير باتجاه تحقيق السالم في 

وانهاء الصراع».
وحول الوضــع األمني في المحافظة، قال «دويكات ان محافظة 
جنيــن تعيش فــي الوضع األمني االعتيادي وهي مســتقرة، وال 
نتدخل في عمل القضاء الفلســطيني الذي يتابع بشــكل يومي 
القضايا القانونية ويبت فيها بكل شفافية، بهدف توفير األمن». 
واضاف: «نــدرك مدى خطــورة الفلتان األمني على المشــروع 
الوطني الفلسطيني، وال يعرقل مساعينا هذه اال استمرار االحتالل 

االسرائيلي بسياسته االحتاللية».

عشراوي تطالب المجتمع الدولي باتخاذ 
اجراءات مباشرة لوضع حد لالنتهاكات االسرائيلية

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - طالبــت عضــو اللجنــة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير حنان عشــراوي، المجتمع 
الدولــي باتخاذ مبادرات واجراءات مباشــرة ومســؤولة 
لوضع حد للخروقات واالنتهاكات االســرائيلية بموجب 
القانــون الدولي، ومنــع الحصانة االســرائيلية، ووقف 
االستيطان، وانقاذ حل الدولتين، وانقاذ احتماالت السالم 
في المنطقة بكاملها، ودعت الى التصويت لصالح دولة 

فلسطين في األمم المتحدة.
وأكدت في رسالة مفتوحة وجهتها الى المجتمع الدولي، 
ادانــة منظمــة التحريــر والســلطة الوطنية لسلســلة 
االنتهاكات االســرائيلية وخطواتهــا األحادية المجحفة 
التي تنفذهــا قوة االحتالل على مرأى ومســمع العالم، 
وجددت مطالبها للمنظمة الدولية بتحمل مسؤولياتها 
وتصحيــح الوضــع الخطير الــذي خلقته اســرائيل على 
األرض، بمــا يكفل مصداقية الــدول األعضاء في األمم 
المتحدة واحترامها للشرعية الدولية والحق الفلسطيني 

ومتطلبات السالم.
ودعــت عشــراوي فــي رســالتها الــى تقديــم خطــط 
ملموســة وجدية الختراق االستعصاء السياسي، وتبني 
رؤيــة حقيقية لدعــم متطلبات الســالم واقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة مــن خــالل تشــريع االجماع 

الدولــي لفــرض العقوبات على اســرائيل ومســاءلتها 
قانونيــا وسياســيا على انتهاكاتهــا المتعمدة للقانون 
الدولي، وتجاوزات االحتالل لحقوق االنســان في األرض 
الفلسطينية المحتلة، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية، 
ومن خــالل اعادة النظــر في عضوية اســرائيل خاصة 
بعد رفضهــا التعاون مع بعثة تقصــي الحقائق التابعة 
لألمم المتحدة حول تداعيات االســتيطان على الحقوق 

الفلسطينية.
وطالبت عضو اللجنة التنفيذية بتأمين الحماية الدولية 
العاجلــة لشــعبنا في قطــاع غــزة والضفــة والقدس، 
والتصويت لصالح دولة فلسطين في الجمعية العمومية 
وفي مجلس األمن، لتكريس الوجود السياسي والقانوني 
لدولة فلســطين، واالســتفادة من القانون الدولي في 

انجاز الحرية واالستقالل.
وقالت في ختام رســالتها التي استعرضت فيها «رزمة» 
االنتهاكات االسرائيلية األخيرة في األرض الفلسطينية 
«اننــا على قناعة راســخة أن اتخاذ مبــادرات واجراءات 
مباشــرة ومسؤولة من قبلكم من شأنه وضع حد لهذه 
االنتهــاكات بموجــب القانون الدولــي، ومنع الحصانة 
االســرائيلية، ووقف االســتيطان، وانقاذ حل الدولتين، 
وبالتالي انقاذ احتماالت السالم في المنطقة بكاملها».

وفد بحريني يدعم ماليا جمعية البلسم 
لخدمة مرضى السرطان برام اهللا

رام اهللا - وفا - اطلع وفد من مملكة البحرين امس األربعاء، على أوضاع 
جمعية البلســم الخيرية برام اهللا، والخدمات النفسية واالجتماعية التي 
تقدمها لمرضى السرطان، كما قدم دعما ماليا لصندوق الجمعية ووعد 
باســتمرار التعاون والتواصل معها. وضم الوفد الشــيخ علي بن محمد 
مطر، والدكتور فيصل بن يعقوب الحمر، والشــيخ عبد العزيز العباســي 
ولفيــف من أعضاء لجنة القدس البحرينية، ورافقهم في الزيارة ســفير 

دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف.
وأطلع رئيس الجمعية جوهر صايج، الوفد على أهداف الجمعية لخدمة 
مرضى السرطان نفسيا واجتماعيا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقوم 
بعالجهــم مجانــا إال أن المرضى يجدون أحيانــا صعوبات في زيارة 
أماكن العالج، كما تواجههم مشكلة في نقص بعض األدوية مرتفعة 
الثمــن أحيانا، الفتا إلى أن الجمعية تقوم بزيارات ميدانية للمرضى 
وعائالتهم لتقديم النصح واإلرشــاد لهــم باإلضافة إلى العديد من 
النشاطات الدراسية والبحثية حول انتشار المرض وتفاقم األزمة في 
مناطق معينة من فلســطين يتواجد فيها منشآت صناعية أو مكبات 
نفايات إســرائيلية. من جهته ثمن الوفد الزائر نشاط وعمل الجمعية 

مؤكدا عمق العالقات األخوية التي تربط بين فلسطين والبحرين.

الدعوة الى تعزيز وعي الصحفيين بمفاهيم  حقوق االنسان
نابلــس - الحيــاة الجديــدة - عقد مركــز اعالم حقوق االنســان 
والديمقراطية « شمس» لقاًء حول توعية وتثقيف االعالميين بقضايا 
ومفاهيم حقوق االنسان، حضره عدد من طلبة الجامعات والشباب، 
وافتتح الورشــة هيثــم قصول من مركز «شــمس»، معرفاً بالمركز 
والمشروع، وقال ان الورشة تأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق 
االنسان وســيادة القانون لدى طالب الجامعات، بدعم وتمويل من 

برنامج األمم المتحدة االنمائي.
من جانبه قال محمد أبو الرب أســتاذ االعالم في جامعة بيرزيت ان 
التشريعات الدولية السيما المادة (19) من االعالن العالمي لحقوق 
االنسان والوطنية ذات الصلة بالعمل االعالمي تدفع جميعها باتجاه 
حرية الصحفي في الوصول الى مصادر المعلومات وحقه في االصالح 
والبحث والنشــر، وأهمية هذه الحقوق دفعت باليونسكو عام 2010 
العتمــاد الحق فــي الوصول الــى المعلومات، فــي مقابل ذلك حق 
الجمهور أيضا في التعبيــر وحقهم في االطالع وحرية البحث. وقال 
ان تقاطع الحقوق ســابقة الذكر قد يثير عددا من االشكاليات ومن 
ضمنهــا أن حريــة العمل الصحفي قد تمس بشــكل مباشــر أو غير 
مباشر مفاهيم حقوق االنسان والحريات الفردية على وجه الخصوص.

وشدد على أن االعالم يلعب دوراً بارزاً في التوعية بالحقوق والواجبات 
وفــي دعم قضايا حقوق االنســان، وأن ذلــك يأتي من خالل تطوير 

قــدرات االعالميين في مجال حقوق االنســان، الفتــا الى أنه يمكن 
لالعالم أن يعمل على تعزيز ونشــر ثقافة حقوق االنسان في الكثير 
من القضايا التي يتطرق اليها، من خالل تثقيف الصحفيين وادارات 
التحرير باستخدام هذه الحقوق األصيلة في اللغة االعالمية بمختلف 
الوســائل االعالمية ليعكس االعــالم التنوع والتعددية في المجتمع 
والوعي المتقدم لحقوق االنســان. وأكد على أهمية توعية وتثقيف 
االعالميين بقضايا ومفاهيم حقوق االنسان وترابط مجاالتها المدنية 
والسياســية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيــة عبر تنظيم ورش 

العمل والدورات التدريبية المتخصصة.
وقال أبو الرب ان الوقت حان لفتح قناة للحوار المباشر بين ناشطي 
حقــوق االنســان وصنــاع القرار وواضعي السياســات فــي األجهزة 
والمؤسســات االعالمية من أجل دعم حضور ثقافة حقوق االنسان. 
والعمل مع كل المؤسسات العاملة في مجال حقوق االنسان من أجل 
ابتداع أســاليب وطرق ادماج المؤسســات االعالمية في عملية نشر 
ثقافــة حقوق االنســان بانتاج أو رعاية مــواد وبرامج داعمة لحقوق 
االنسان وباللهجات المختلفة، مع مراعاة فروق االستيعاب ومخاطبة 
كافة الشرائح متعلمين وأميين، أطفال وشباب وشيوخ، رجال ونساء، 
بما يتضمن ذلك االستفادة من الوسائل والمواد االعالمية المحلية 

المتوفرة. 


