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محليات

اعالن
 يعلن مجلس الخدمات المشتركة لمياه الشرب والصرف الصحي 
لبلــدات غرب محافظة جنين   وبمقتضى أحكام الفقره  األولى  
من  المادة الثالثة من  قانون  االستمالك رقم (2) لسنه 1953 
والمعدلــه  بموجــب القرار بقانــون رقم (3) لســنه 2011 بأن 
المجلس عازم وبعد مضي خمسة   عشر يوما  من تاريخ  نشر 
هــذا  االعــالن  فــي الصحف  المحلية  علــى  تقديم  طلب  الى 
مجلــس الوزراء الصدار القرار باســتمالك ما  مســاحته (831) 
مترمربع من قطعة األرض رقم (75)من  الحوض رقم(19) من 
أراضي قرية اليامون قضاء جنين  بغية  اســتكمال بناء  حاووز  
المياه  المركزي وملحقاته اســتمالكا مطلقا مشروعا للمنفعه 

العاميه بالمعنى المقصود بقانون االستمالك  لسنه 1953. 

تنويه
ورد خطأ بتاريخ2012/7/22في ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية رقم 2012/1479الخطأ السطر الرابع القضية التنفيذية 

رقم 2012/1497 والصحيح القضية التنفيذية رقم 2012/1479.

   السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي  القضاة

 المحاكم الشرعية 
محكمة نابلس الشرعية الشرقية 

7/23د

 اعالن حكم وجاهي صادر عن محكمة نابلس
 الشرعية الشرقية في الدعوى اساس 2012/596

الــى ورثة المتوفي عبد العزيز عبد الرحيم عفانه عفانه وهم اوالده محمد 
وحسام واشرف ورامي وجدان وهيام وحنان وفداء وسونيا واوالد ابنه حكم 
المتوفي  قبله وهم ماهر و عبد العزيز ومصدق وتامر وسمير وامير وحكم 
ومرام اعلمكــم انه وبتاريخ 2012/7/18م وبموجــب اعالم الحكم الصادر 
عــن هذه المحكمة فــي الدعــوى اســاس 2012/596م وموضوعها دعوى 
تصحيح اسم في حجة حصر ارث رقم 95/30/15 والمقامة مقبل المدعية 
صبحيه حســن مصطفى عفانه على المدعى عليــه محمد عبد العزيز عبد 
الرحيــم عفانــه / كالهما مــن بيتا التحتا فقد صدر القــرار التالي بناء على 
الدعوى والطلب والبينتين الخطية المبرزة والشــخصية المستمعة المقنعة 
وتوفيقا لاليجاب الشــرعي وســندا للمواد 79 و 1817 من المجلة و67 و 75 
من قانون اصول المحاكمات الشــرعية فقد حكمت بتصحيح اســم الوارثة 
صبحيه حسن عبد الهادي عفانه المسجل في حجة حصر االرث الصادرة عن 
محكمة حوارة الشرعية بتاريخ 2008/7/10م تحت رقم 95/30/15 الخاصة 
في تركة المتوفي عبد الرحيم عفانه عفانه ليصبح اســمها بعد التصحيح 
صبحيه حســن مصطفى عفانه والتأشــير بذلك على حجة الوراثة المشــار 
اليها اعاله حكما وجاهيا قابال لالستئناف ال يسرى على باقي الورثة اال بعد 
تبليغهم حسب االصول افهم علنا حسب االصول تحريرا في 1433/8/28ه 

وفق 2012/7/18م 
وعليــه فقد جرى تبليغكم ذلك حســب االصول تحريرا فــي 1433/8/28ه 

وفق 2012/7/18م 
قاضي محكمة نابلس الشرعية الشرقية 

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3064/ج/2012

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد احمد سليمان 
علي مرعي وذلك بصفته وكيال عاما / دوريا بموجب الوكالة الدورية  رقم 
ســجل1176 صفحة2012/79 والوكالة العامة رقم 409/99/6366 بتاريخ 
1999/7/20   الصادرة من كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع  على القطعة 
106 حوض رقم 19 من أراضي عصيره الشــمالية  فمن له  اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التســجيل خالل فترة عشرة أيام من 
تاريخ  نشــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الســير بإجراء المعاملة حســب 

األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل (المالك): امينه عبد الغني احمد هرش / علي سلمان مرعي

اسم  الوكيل: احمد سليمان علي مرعي  
دائرة تسجيل أراضي نابلس  

7/23د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2623/ج/2012

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
 يعلــن للعمــوم انــه تقدم إلــى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد عبد 
الناصــر نمر صالــح دبيك وذلك بصفته وكيال عاما بموجــب الوكالة العامة   
رقم 1200/أ لســنة 2009 الصادرة عن مصلحة الشــهر العقاري مصر لدى 
وزارة العدل رقم 8137 بتاريخ 2009/6/28  الصادرة من كاتب عدل  وذلك 
بمعاملة بيع  على القطعة 83+12 حوض رقم 2+1 من أراضي زواتا فمن 
له  اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة 
عشــرة أيام من تاريخ  نشــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الســير بإجراء 

المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل (المالك): حميده إسماعيل حسن محمود 

اسم  الوكيل:  عبد الناصر نمر صالح دبيك 
دائرة تسجيل أراضي نابلس  

7/23د السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3630/ج/2012

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
 يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد ســميره 
ابراهيــم احمد ابو كف وذلك بصفته وكيال دوريــا بموجب الوكالة الدورية  
رقم 1164/حصه 2012/18 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان  بتاريخ 
2012/6/3 الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين في عمان  وذلك بمعاملة 
بيــع  علــى القطعة 23+17 حوض رقــم 2+16 قطعة 55 حوض رقم 11 
بالطه  من أراضي عسكر 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):احمد –تيســير-محمد ابنــاء ابراهيم احمد ابو كف / 

نديه رشيد علي ابو قرعه 
اسم  الوكيل: سميره ابراهيم احمد صالحات 

دائرة تسجيل أراضي نابلس  

7/23د

السلطة الوطنية الفلسطينية 
محكمة صلح نابلس 

الرقم: 2011/770
7/23د

 مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح نابلس
 بالقضية الحقوقية رقم 2011/770

الــى المدعــى عليه ايمن جميل نمر ابو عيشــه من نابلس ومجهول محــل االقامة حاليا 
يقتضــى حضــورك الى محكمــة صلح نابلس يوم 2012/9/4 الســاعة التاســعة صباحا 
للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة اعاله والتي اقامها عليك طاهر محمد عيسى السده 
من نابلس وموضوعها مطالبة مالية ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على 
تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لسنة 2001 فانه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

تبليغك النشر واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك تجرى محاكمتك حضوريا .
رئيس  قلم محكمة صلح نابلس / فارس وصفي منصور 

   السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي  القضاة

 المحاكم الشرعية 
محكمة الشرعية الغربية 

7/23د

 اعالن بيع حصص قاصرين بالمزاد العلني
يعلــن للعموم انــه  معروض للبيــع بطرق المــزاد العلني حصص 
القاصريــن ابراهيم وحمزه ولدي المرحوم علي مصطفى عبد اهللا 
هنــدي في قطع األراضي التالية -1 قطعة االرض رقم 58حوض8 
المسى الصفحان من اراضي قرة صره ومساحتها الكليه 2168 مترا 
مربعــا ويخص القاصرين ابراهيم وحمــزه المذكورين فيها 1008 
اسهم  من اصل 19584سهما بالتساوي ويقابلها باالمتار (558،111) 
متر مربع بالتساوي بينهما -2 وقطعة االرض 72 حوض 8 المسمى 
الصفحــان / نابلــس ومســاحتها الكليــة 9349متــرا مربعا يخص 
القاصريــن المذكورين فيها  1008اســهم  من اصل 19584ســهما 
بالتســاوي بينهما ويقابلها باالمتار (198،481) متر مربع بالتساوي 
بينهما  و -3 قطعة االرض 70 حوض8 المسمى الصفحان /نابلس 
ومساحتها الكلية2791متر مربع ويخص القاصرين المذكورين فيها 
1008سهما من اصل 19584سهما بالتساوي بينهما ويقابلها باالمتار 
(654،143)متر مربع بالتساوي بينهما الت ارثا عن مورثهما والدهما 
المرحوم المذكور بموجب حجة حصر االرث الصادرة عن محكمة اربد 
الشرعية التوثيقات بتاريخ 2010/10/25 تحت الرقم 854/95/111 
فمن يرغب بالمزايده فعليــه الحضور الى موقع االرض الموصوفه 
والمذكــورة اعاله يــوم االثنين الواقــع في 2012/7/30م الســاعة 
العاشرة صباحا موعدا الجراء المزاد العلني على رقبة قطعة االرض 
58 المذكورة والساعة الحادية عشرة قبل الظهر موعدا الجراء المزاد 
على رقبة قطعة االرض 70 المذكور والســاعة عشرة ظهرا موعدا 
الجراء المزاد على رقبة قطعة الرض 70 المذكورة الســاعة الثانية 
عشــرة ظهرا موعدا الجــراء المزاد على رقبــة االرض 72 واالعالن 
وذلــك الجراء المزاد حســب االصول علما بان البيــع موقوف التنفيذ 
على موافقة سماحة قاضي القضاة المحترم تجريرا في 1433/9/4ه 

وفق 2012/7/23م .
قاضي نابلس الشرعي /المحكمة الشرقية 
الشيخ ابراهيم محمود الحاج محمد 

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة المالية

دائرة ضريبة امالك
 نابلس المالية

اعالن صادر عن دائرة ضريبة امالك نابلس المالية
نعلن الطالع العموم بانه تقدم لدائرة ضريبة االمالك السيد سيبويه احمد 
بدوي عنبتاوي بصفته وكيال عن لنا عادل صادق ملحيس / مجد عادل صادق 
ملحيس بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في 
عمــان رقم 2004/75/436 تاريخ 2004/1/11  وفي دبي رقم 142 بتاريخ 
2003/12/21 وذلك لفتح معاملة بيع على القطعة رقم 22/18 حوض رقم 
11 من اراضي مدينة نابلس-رفيديا  فمن له اعتراض عليه التقدم بطلب 
رســمي لدى دائرة ضريبة االمالك المالية نابلس خالل مدة اقصاها خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر االعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير باالجراءات 

القانونية حسب االصول 
اسم الموكل: لنا عادل صادق ملحيس / مجدي عادل صادق ملحيس 

اسم الوكيل: سيبويه احمد بدوي عنبتاوي 
الحصص المباعه : كامل حصصه االرثية / كامل حصصه االرثيه 

مدير مكتب ضريبة االمالك-نابلس

7/23د

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

مديرية رام اهللا والبيرة

 اعالن صادر عن اللجنة االقليمية لمحافظة رام اهللا والبيرة بشأن ايداع مشروع تعديل 
تنظيمي لتقليص عرض الطريق المار بالقطعة 191 من 12م الى 10م وتعديل المدور 

وتغيير صفة االستعمال للجزء الشمالي للقسيمة رقم 26/176 من حديقة الى مبان 
عامة حوض 15 خلة الصخول من اراضي بيتونيا - رقم المشروع 1503/32/2006 

تعلن اللجنة االقليمية لمحافظة رام اهللا والبيرة عن ايداع مشــروع تعديل 
تنظيمــي لتقليص عرض الطريق المار بالقطعــة 191 من 12م الى 10م 
وتعديــل المدور وتغيير صفة االســتعمال للجزء الشــمالي للقســيمة رقم 
26/176 مــن حديقــة الى مبان عامة حوض 15 خلــة الصخول من اراضي 
بيتونيــا والمتعلق بالقطع  المجاورة ذوات االرقــام 190، 198، 192، 193، 
144، 145، 175، 177، 182، 183، 185 رقــم المشــروع 1503/32/2006 
لالعتراضات وذلك حسب المخططات المعلنة والمودعة في مقر بلدية بيتونيا 
وفي مقر مديرية الحكم المحلي/ محافظة رام اهللا والبيرة  اســتنادا للمواد 
20، 21، 26 من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966 
ويجوز ألي شخص او مؤسسة  رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك 
تقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على المشروع معنونة الى رئيس  لجنة 
التنظيــم المحلية خالل مدة شــهر واحد من تاريخ اعــالن االيداع بالجريدة 
الرســمية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضــات او االقتراحات المقدمة 

حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.
صفوان الحلبي/رئيس اللجنة االقليمية للتنظيم والبناء لمحافظة رام اهللا والبيرة

7/23د

السلطة الوطنية الفلسطينية 
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا
دائرة التنفيذ

7/23د

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا
في الملف التنفيذي رقم 2012/1788

الــى المحكــوم عليــه عصام عــز الدين ابراهيــم نجــار / رام اهللا/ البالوع 
بجانب شــركة جوال / عمارة مخماس، نعلمك ان المحكوم له فؤاد عيســى 
يوســف ســمندر قد حضر الى دائرتنــا وطرح للتنفيذ كمبيالــة بقيمة الف 
شيقل مستحقة األداء، لذا يتوجب عليك انت و/ او  من تنيب مراجعة دائرة 
التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير 
باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشــر حسب 

االصول والقانون.
مأمور التنفيذ/ مريم الطويل

محمود أبو الهيجاءشاهد عيان

عمر سليمان
ال أظن ان احدا من عامة الناس، سيصدق ان اللواء عمر سليمان قد 
مات بسبب هذا المرض الذي اسمه «داء النشواني» واي نشواني 

هذا الذي يقتل على حين غرة..!!
وألن الناس ال تثق بالخطابات الرسمية، فانها ستشك كثيرا بما 
قاله مشفى كليفالند االميركي في بيانه حول سبب الوفاة التي 
حصلت واللواء سليمان تحت الفحص الطبي، وسيمكن القول هنا 
الرجل وهو حامل اسرار كثيرة كان ال بد ان يصمت لتطوى  ان 
صفحة عهد بأكلمه، وسيمكن القول ايضا اشياء اخرى كثيرة خاصة 
بالطبع  الفقيد كان سريعا بصورة ملحوظة...!!! لكن  وان دفن 
للناس اقاويلهم التي تفتقد للمعلومة، غير ان طبع الحدس الشكاك 
الرئيس  هنا هو الغالب، والن االمر كذلك كان االجدى أال يغيب 
المصري محمد مرسي عن مراسم تشييع الفقيد الذي هو بنظر 
اغلبية الشعب المصري والكثير من العرب بطل من ابطال االمة، 
ان تكبر بل وان تصبح بعضا  الغياب يمكن لالقاويل  ففي هذا 
من الحقيقة، ال سيما ان "التفاهم" االخواني االميركي الذي دعم 
صعود مرسي الى سدة الحكم في مصر ما زال طي الكتمان في 

الكثير من بنوده..!
لست هنا مع اية رواية في هذا الشأن، لكني افكر امامكم بصوت 
عال، اقصد بكلمات واضحة، ومن بين ما يشغل تفكيري سؤال 
التوقيت: لماذا يموت عمر سليمان اآلن..؟؟ صحيح ان الموت قدر 
محتوم ويأتي االنسان ولو كان في بروج مشيدة، وحتى لو كان 
في اتم صحة وعافية، غير ان رجال بمستوى اللواء الفقيد كانت 
انباء مرضه أو سوء حالته الصحية ستسبق انباء كثيرة حتى اذا ما 

جاء نبأ رحيله قالت الناس انا هللا وانا اليه راجعون.
نتذكر هنا ان روايات عديدة ال تزال تقول ان الراحل الكبير جمال 
عبد الناصر مات مسموما، ونحن هنا ما زلنا نتحدث عن السم الذي 
اغتال الزعيم الخالد ياسر عرفات، اعني ان لنا في الذاكرة والواقع 
حكايات مريرة مع السم الذي يدس خفية بقرار ذلك االمر الذي 

يدبر في الليل القبيح.
اقول مرة اخرى لست هنا مع اية رواية، وال شيء غير تداعيات الشك 
الثقيلة، وألن عمر سليمان كان على هذا النحو أو ذاك فلسطينيا 
من طراز خاص، فان الحزن على رحيله والحسرة بفقده، قد فتحا 
الباب اما هذه التدعيات ان تنثال بمثل هذا الوجع. رحم اهللا اللواء 

عمر سليمان ومثواه الجنة ان شاء العلي القدير. 

جواد البيطار

مدير مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة لـ«الحياة الجديدة»

جواد البيطار: المصابون بجلطات ال يمكنهم الصوم قبل مرور ثمانية أسابيع على االصابة
رام اهللا – الحياة الجديدة – ملكي سليمان -  قال الدكتور جواد البيطار مدير 
مركــز المعلومات الصحيــة بوزارة الصحــة:» ان  المرضى الذيــن يعانون من 
االمراض المزمنة ال ينصح صيامهم وبخاصة اؤلئك الذين اصبيوا بجلطات منذ  
فتــرة زمينة قريبة وكذلك الحال لمرضى الســرطان والســكري من النوع االول 
والذين يعتمدون على  تناول جرعات االنســولين بشكل متواصل ودائم مشيرا 
الــى انه هؤالء المرضى وان تمكنوا من الصيام فانهم مطالبون بتناول وجبات 
طعام خفيفة وقليلة الدسم وتناول االدوية وفقا لما يقرره االطباء في اوقات بعد 

االفطار وخالل ساعات ما قبل السحور. 
وحذر الدكتور البيطار في لقاء خاص مع( الحياة الجديدة) من ان المرضى الذين 
اصيبوا بجلطات  ال يمكنهم الصوم  قبل مرور ثمانية اســابيع على االصابة الن 
ذلك يؤدي الى حدوث نقص السوائل في الجسم واالصابة بالجفاف وهذا يؤدي 
الــى مضاعفات قد تكون خطيرة على المريض , مضيفا ان المريض الذي يزرع 
له شبكية في القلب ال يمكنه الصوم  اال بعد مرور سته اشهر على عملية الزراعة  
في حين فان مريض الســكري من النوع الثاني والذي يصيب كبار السن يمكنه 
الصيام وفي بعض االحيان قد يكون الصوم مفيدا لهكذا مرض وكذلك مريض 
ارتفــاع ضغــط الدم يمكنه الصيام وهو عالج له ولكــن ال بد لهؤالء من التقيد 
بتعليمات الطبيب وبخاصة اؤلئك الذين يتناولون االدوية المدرة للبول وهنا ال 
بد من التأكيد على ضرورة اخذها خالل ساعات الليل اي بعد االفطار وليس عند 
الســحور لكيال يفقد المريض الكثير من الســوائل بعد الســحور والتي يحتاجها 

الجسم خالل ساعات الصيام.
واشار الدكتور البيطار الى ان مرضى السكري من النوعين يشكلون في فلسطين 
%10 من مجموع السكان  منوها الى ان هذه النسبة ليست مرتفعة مقارنة ببعض 
دول الخليج العربي والتي تصل الى %25 ونحن نتشــابه مع الدول المجاورة في 
هذه النســبة  ولكن والننا  كمجتمع فتى بمعنى ان 47 % من ســكان فلسطين 
فئات اعمارهم من 15 سنة فما فوق لذلك فان نسبة مرض السكري غير منخفضة  
في مجتمع فتي, مشيرا الى ان لوزارة الصحة دور ارشادي وتثقيفي في مساعدة 
مرضى السكري  على العالج وبخاصة خالل شهر رمضان الفضيل وايضا في توعية 

المواطنين من خطورة االصابة بالسكري وتتولى دائرة التثقفيف والتعزيز الصحي 
هذه المهمة االرشادية في التعامل مع المرض في شهر رمضان وغير رمضان, 
كذلك فان الدائرة تصدر نشــرات ارشــادية حول القضايا الصحية ومن ضمنها 
االمراض المزمنة  والتي ترشده  حول كيفية التعامل مع االمراض لتجنب حدوث 
المضاعفات الناتجة عن المرض االمر الذي سينعكس سلبا على صحة المريض 
مشــيرا الى ان مرض السكري من النوع االول من بين االمراض المزمنة والتي 

يصيب االنســان في صغيره ويرافقه خالل حياته وبالتالي يتوجب عليه التعامل 
مــع مرض االنســولين طــوال حياته الن المرض ينتج عنه نقــص او عدم قدرة 
الجســم على افراز مادة االنسولين من البنكرياس وهؤالء المرضى  ال يمكنهم 
الصيام النهم يعانون من هبوط في الســكري ودوخان وحالة غيبوية في حالة 
الصيام,اما مرضى الســكري من النوع الثاني والذين يمكنهم الصيام فيتوجب 
عليهم مراجعة الطبيب المختص لوضع الخطة العالجية لهم خالل شهر الصيام 
الن بعــض الجرعات قد تحتاج الى تعديل  او في وقت اخذها وبخاصة العالجات 
المــدرة للبول. اما مرضى الســرطان ففي الكثير من هــذه الحاالت ال يمكنهم 
الصيــام وهنــاك رحصة ربانيــة اعطيت لهم الن صيامهم يشــكل خطورة على 
حياتهم وال يكلف اهللا نفســا اال وسعها, اما مرضى القلب فيمكنهم الصيام في 
كثير من االحيان ولكن عليهم اخذ االحتياطات الالزمة وتناول االدوية وتوزيعها 
ما بين السحور والفطور, كذلك يتوجب على مريض القلب تجنب تناول االطعمة 
الدسمة وايضا عرق السوس ومريض ارتفاع ضغط الدم ايضا مطالب باالبتعاد 

على تناول عرق السوس.
احصاءات وفيات االمراض المزمنة

وخلص البيطار  الى القول: ان نســبة وفيات مرضى القلب والشرايين والسكري 
هــو %25,4 من مجموع الوفيات  منهم اكثر من الربع هم وفيات مرضى القلب 
و%12,4 وفيــات مرضى الســرطان و10,6 % وفيات مرضــى الجلطات الدماغية 
و%10,6 وفيات مرضى الســكري مشــيرا الى  ان هذه االحصاءات للعام الماضي 
2011 , مبينــا وجــود معيقات في الحصول على البيانــات والمعلومات الصحية 
في الضفة وفي قطاع غزة، ففي الضفة تواجه مشــكلة عدم التســجيل المكتمل 
للمرضــى الذين ال يلتزمــون بزيارة جهة صحية واحدة بل يلجأؤن الى عدد من 
مقدمــي الخدمات الصحية الحكومية والخاصــة ووكالة الغوث الدولية والقطاع 
الصحي االهلي وبالتالي يكون نفس ملف المريض مكرر وهذا ال يعطي بيانات 
صحية دقيقة لذا فاننا نعاني من عدم وجود قاعدة بيانات صحية  وطنية  مدعمة 
برقم المريض والتي لم نصل اليها بعد باالضافة الى وجود قطاعات واسعة من 
المؤسسات التي تعمل في المجال الصحي ليس لديها نظاما معلوماتيا حديثا.

ندوة في رام اهللا بعنوان «الكنيسة وحرية 
االعتقاد والسلم االهلي في فلسطين»

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - عقــد 
مركز رام اهللا لدراسات حقوق االنسان 
بعنــوان «الكنيســة وحريــة  نــدوة 
االعتقاد والســلم األهلي في االراضي 
الفلسطينية» وذلك في قاعة المركز.

وتحدث الدكتــور اياد البرغوثي مدير 
عــام مركــز رام اهللا لدراســات حقوق 
االنســان عن حرية المعتقــد الديني 
بعيدا عن االكراه والقسر، مؤكدا ان ال 
يمكن لمجتمع ان يعيش بشكل صحي 

اذا لم يتوافر فيه الشروط.

بدوره قال مدير المركز اياد البرغوثي 
ان التسامح هو الذي من المفروض ان 
يشكل العنصر االساسي في المعادلة 
الدينية والفكرية في المجتمع، بحيث 
تســود ثقافــة االقــرار باالختالف عن 
اختالف االخريــن معنا وليس محاربة 

ومناهضة واستهداف هذا االختالف.
مــن ناحيته قــدم أمين عــام الهيئة 
االســالمية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدسات الدكتور حنا عيسى صورة 
واضحة عن دور المسيحيين التاريخي 

فــي فلســطين، مدعما ذلــك بأرقام 
ومعطيات، مشيرا الى ان المسيحيين 
شــكلوا في فلسطين وفي كل مرحلة 
تاريخية معينة اي قبل ظهور االسالم 

اكثر من 96 % من السكان.
وأوضــح ان المســيحيين اضطلعــوا 
بدور وطنــي وثقافي وفكري وتنويري 
على مدى العصور، ألنها مكون مهم 

وليس طارئاً على المجتمع.
وتطــرق عيســى الــى تضــاؤل عدد 
المســيحيين فــي فلســطين، مؤكدا 
ان هنــاك عوامل ذاتيــة وموضوعية 
تقف وراء ذلــك، وفي المقدمة تخوف 
المســيحيين من المــد األصولي في 
المنطقــة، حيث وجد عــدد منهم ان 
من شــأن ذلك ان يؤثــر على دورهم 
االجتماعــي والسياســي ويســتهدف 

اعتقادهم.
وبين ان هناك (13) طائفة مسيحية 
معترف بهــا، وهناك وجــود لطوائف 
وامتــدادات اخــرى غير معتــرف بها، 
ألنــه ال يتوافــر فيهــا االشــتراطات 

والمواصفات المتعارف عليها.

وزيرة السياحة تبحث مع القنصل
 االيطالي التعاون المشترك

بيت لحم - الحياة الجديدة - بحثت وزيرة الســياحة واآلثار روال معايعة 
مع جيمباولو كانتيني القنصل االيطالي العام في القدس ســبل التعاون 

المشترك.
واســتعرض الجانبان مشــاريع التعاون المشتركة في مجال الحفاظ على 
التراث الثقافي، وكذلك التحضيرات لعقد اجتماع لجنة التنســيق الوزارية 
الفلســطينية االيطالية في روما والتي من المتوقع ان تكون من 20 الى 

.2012/10/23
وقال القنصل االيطالي ان اللجنة ســتضم عددا من الوزراء من الجانبين 
وسيشمل برنامج عملها ورش عمل متخصصة وتوقيع اتفاقيات ومذكرات 

تفاهم بين الجانبين.
وبحــث الجانبان االقتراح المقــدم من الجانب االيطالــي لتوقيع مذكرة 
تفاهم بخصوص الحفاظ على التراث الثقافي ما بين وزارة السياحة واآلثار 
الفلسطينية وبين وزارة التراث الثقافي االيطالية، حيث ان هذه المذكرة 
ستشكل االطار العام للتعاون الثنائي في تبادل الخبرات في أعمال الترميم 
والحفاظ على التراث الثقافي وتوفير منح دراسية ودورات تدريبية للعاملين 

في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ولشرطة السياحة واآلثار وغيرها.
وتطرق القنصل االيطالي العام، الى الجهود المبذولة لتطوير برنامج دعم 
البلديات الفلسطينية الذي ينفذ حاليا بعد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة 
السياحة واآلثار ووزارة الحكم المحلي والقنصلية االيطالية العامة، والذي 
من خالله سيتم ترميم عدد من المواقع الستخدامها كنزل وبيوت ضيافة 

سياحية في عدد من المدن الفلسطينية.

توزيع طرود غذائية على 
الفقراء والمحتاجين بأريحا

أريحــا - الحياة الجديدة - وزعت 
الفرنســية  اإلســالمية  اإلغاثــة 
وبالتعــاون مــع جمعيــة االصالح 
الخيرية في أريحا امس االول 250 
طردا غذائيا على األسر المحتاجة 
من مدينة أريحا وشارك في التوزيع 
فريق من اإلغاثة اإلسالمية ممثلة 
بالمديرة اإلقليمية لإلغاثة ومديرة 
البرامــج ماجدة نبهــان والمدير 
المالي لإلغاثة اإلســالمية وعدد 
من أعضاء مجلس اإلدارة للجمعية. 
وقالت أمين الصندوق في الجمعية 
وفــاء القاضي أن الجمعية حصلت 
علــى 250 طردا من هيئة اإلغاثة 
اإلســالمية فرنســا وتم توزيعها 
على العائالت المستفيدة من أيتام 
وأرامل ومرضى ومسنين وعائالت 
فقيــرة كثيــرة األوالد والعاطلين 

عن العمل.
واضافــت ان الجمعية ستســتمر 
المختلفــة  المســاعدات  بتوزيــع 
كوجبات إفطــار الصائم والطرود 
العيد والحقائب  الغذائية وكسوة 
المدرسية على مدار شهر رمضان 
المبــارك وعيــد الفطــر وكذلــك 

للطلبة عند العودة للمدارس.  

«مركز شمس» يعقد ورشة 
عمل في الخليل حول الحريات

الخليــل - الحيــاة الجديدة  - عقــد مركز إعالم حقوق اإلنســان 
والديمقراطية «شــمس» ورشة عمل في الخليل بعنوان «الحريات 
في األنظمة الديمقراطية» وأكد المشاركون في الورشة ان احترام 
حقوق االنسان من مميزات نظام الحكم الديموقراطي. وقال محمد 
حمايل منسق المشروع ان الورشة هي أحد نشاطات مشروع تعزيز 
مفاهيــم الديمقراطية والثقافــة المدنية لطلبة كليات الشــريعة 
في الجامعات الفلســطينية بدعم وتمويل مــن الصندوق الوطني 
الديمقراطيNED. من جانبه قال الدكتور نضال أبو عياش أســتاذ 
اإلعــالم في جامعة الخليــل والمدرب في قضايــا الديمقراطية أن 
المبدأ األساســي للنظــام الديمقراطي هو الحرية، مشــيرا الى ان 
جوهر التقدم اإلنساني والتطور البشري هو حرية االختيار والتعبير 
ونفي اإلكراه بكل صوره وأشكاله وغياب الحتميات التي تحول دون 
ممارســة اإلرادة اإلنسانية، مؤكدا أن شــعار الديمقراطية لم يعد 
ترفاً يهم المثقفين والنخبة, بل هو ضرورة حيوية لخروج الشــعب 
واألمة من عنق الزجاجة, وهي الســبيل الســتعادة النظم الحاكمة 
شــرعيتها ومصداقيتها والسبيل الســتعادة المواطن الفلسطيني 
لــدوره وكرامته وعزته. وأوضح أبو عيــاش أن الديمقراطية تقوم 
على تعددية المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً، وثنائية 

السلطة والمعارضة.
وأوصــى المشــاركون في الورشــة بضــرورة التربية علــى الحرية 
والديمقراطية والتعددية السياسية وتعزيز الحريات الفردية وتفعيل 
دور مؤسســات المجتمع المدني وســن المزيد من القوانين التي 
تحمي الحقوق والحريات وتعديل القائم منها والتأكيد إن االنتخابات 

وسيلة التداول السلمي للسلطة وجوهر العملية الديمقراطية.  

"تربية سلفيت" تجري مقابالت الوظائف التعليمية واإلرشاد التربوي
ســلفيت – الحياة الجديدة -  شــرعت مديرية تربية ســلفيت بإجراء مقابالت 
المتقدميــن للوظائــف التعليمية واإلرشــاد التربوي في كافــة التخصصات في 
مدرســتي ذكور سلفيت الثانوية واألساسية العليا، ومن المتوقع أن تتم مقابلة 
«650» متقدمــا من أصل «1610» كانوا قد تقدموا بطلبات توظيف في مجال 
التعليم واإلرشاد. وتم تشكيل «20» لجنة للمقابالت تكون كل منها من مشرف 

تربوي ومدير مدرسة ومعلم متخصص وستستمر على مدى يومين.
وفي سياق آخر، تفقد مدير التربية رفيق سالمة قاعات المقابالت يرافقه كل من 
النائب اإلداري ناجح حرب ورئيس قســم الشــؤون اإلدارية نعمات صالح ورئيس 

قسم العالقات العامة محمد األقرع واطلع على سيرالعمل.


