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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا
رقم الملف: 3875/ج/2012

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا السيد احمد نبيه 
صالح كحلة وذلك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 
16803 تاريــخ 2012/10/14 الصادرة من كاتب عدل رام اهللا وذلك 
بمعاملــة بيع علــى القطع 62 حــوض 8 والقطعــة 167 حوض 11 
والقطعة 24 حوض 2 والقطعة 8 حوض 7 من اراضي رمون، 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): قاهر محفوظ حسن ثبتة.

اسم الوكيل: احمد نبيه صالح كحلة.
دائرة  االراضي رام اهللا
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السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا

رقم الملف: 3874/ج/2012

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلــن للعموم انــه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا الســيد د. نبيه 
صالــح كحلة وذلــك بصفته وكيال عاما بموجــب الوكالة العامة رقم 
2002/9826  تاريــخ 2002/11/7   وذلك بمعاملة بيع على القطعة 
135 حوض رقم 10 من اراضي الطيبة، فمن له اعتراض على ذلك 
عليــه التقــدم باعتراضه الى دائرة االراضي خالل فترة عشــرة ايام 
من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): عناية سالم محمد كحلة.

اسم الوكيل: د. نبيه صالح كحلة.
دائرة االراضي رام اهللا
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   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محمكة بداية جنين
الرقم: 2012/2127
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ورقة اخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ جنين
 في القضية التنفيذية رقم 2012/2127

الى المنفذ ضدها باســمة ابراهيم قاســم يوسف من المخيم مكتب 
الوكالــة، بنــاء علــى قرار ســعادة قاضــي التنفيذ والصــادر بتاريخ 
2012/10/17 فــي القضية التنفيذية ذات الرقم 2012/2127 تقرر 
اشــعارك انه يجــب عليك ان تقومي في ظرف اســبوعين من تاريخ 
تبلغك بواسطة النشر بدفع مبلغ 1273 دوالرا اميركيا والرسوم قيمة 
كمبيالة عدد 1 للمنفذ الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال (اصالة) 
وكيلها االســتاذ احمد كردي، لبيــان ردك او اعتراضك عليه، وبخالف 

ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة االجراءات التنفيذية بحقك.
مأمور التنفيذ

   السلطة الوطنية الفلسطينية
 ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
المحكمة الشرعية في دورا
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مذكرة تبليغ حكم غيابي صادرة عن محكمة 
دورا الشرعية في الدعوى اساس 2012/335

الى المدعى عليه اســماعيل ابراهيم محمد العمرو من دورا وسكان 
دير العسل التحتا وحاليا سكان المملكة العربية السعودية ومجهول 
محــل االقامــة فيها وال يوجــد له محــل اقامة في مناطق الســلطة 
الوطنية الفلسطينية. ابلغك انه قد صدر الحكم في الدعوى اساس 
ضوعها نفقة زوجــة والمقامة عليك من قبل  2012/335 والتي مو 
زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشــرعي المدعية ســماح حســن 
حســين عمرو من دورا وسكانها وكيله المحامي ناصر دودين بمبلغ 
مائتين وخمسين دينارا شهريا نفقة لها لسائر لوازمها الشرعية حسب 
حالك وامثالك وقدرتك واســتطاعتك والزمتك بدفع ذلك اعتبارا من 
تاريخ الطلب 2012/9/2 واذنتها باالستدانة والصرف والرجوع عليك 
بما يتراكم منها وضمنتك الرسوم والمصاريف القانونية ومبلغ خمسة 
وعشرين دينارا اردنيا اتعاب محاماة لوكيل المدعية حكما غيابيا قابال 
لالعتراض واالستئناف وعليه صار تبليغك ذلك حسب االصول تحريرا 

في 13 محرم الحرام لسنة 1434 هـ وفق 2012/11/27م.
قاضي دورا الشرعي/ رشاد محمد جبرين سلهب 

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

  الرقم: 340/ق/2012 

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة تسجيال جديدا 
صادر عن دائرة تسجيل اراضي الخليل بشأن 
معاملة التسجيل الجديدة رقم 340/ق /2012

يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تسجيل اراضي الخليل 
لتســجيل المال غيــر المنقول المبينــة اوصافه وحدوده ومســاحته 
بالجدول ادناه تســجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او 
المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي 
الى مدير تسجيل اراضي الخليل خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن في الصحف اليومية المحلية. 
الجدول

1. اسم وعنوان طالب التسجيل: ورثة اسماعيل راغب سالم سلمي.  
2. اسم المدينة أو القرية: بيت اوال. 

3. أ- اسم موقع األرض: ام عمر/ المعقدات    .ب- نوع األرض: ميري.  
4. رقم الحوض: 7 طبيعي  ، رقم القطعة: 557  حسب قيود ضريبة 

االمالك قسيمة رقم 3 مؤقت على المخطط.  
5. المساحة بموجب قيود ضريبة االمالك: 6 دونم.    

6. المساحة بموجب المخطط : 1 دونم و192 متر مربع.  
7. الحصص المطلوب تسجيلها:

             حصة من حصة
88/11 1. نورا اسماعيل احمد سلمي   
88/14 2. لكل واحد من شادي ومحمد وفادي وانس 

88/7 3. لكل واحدة من دارين ورشا وهبة  

8. الحدود بموجب المخطط : 
 - شماال : القسيمة رقم 2 خاصة احمد سليمان حسن العدم.

 - جنوبا :  ناصر كايد عبد اهللا العملة وشارع عام معبد.
 - شرقا : ناصر كايد عبد اهللا العملة.    

 - غربا : شارع عام معبد.   
9. كيفية االيلولة لطالب التسجيل بطريق االرث بموجب حجة حصر 
ارث رقم 32/89/302 بتاريخ 1999/2/6 الصادر عن محكمة الخليل 

الشرعية  . تحريرا في 2012/11/18.   
مدير تسجيل أراضي الخليل  
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فقد هوية
الخليل- أعلن أنا محمد محمود عوض اهللا دواد عن فقد بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 860022516، الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليــل- أعلن أنا عريفــة محمد جبر ابوعالن عن فقد بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 975757014، الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليل- أعلن أنا نضال عبد الفتاح عبد اللطيف قرجة عن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 969484096، الرجاء ممن يجدها 

تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليل- أعلن أنا زيدان عيد ســليمان زغارنة عن فقد بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 901166215، الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليل- أعلن أنا حســام عيسى محمد حروب عن فقد بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 852056647، الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليــل- أعلــن أنا جهاد احمد موســى مغنم عن فقــد بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 852745256، الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليل- أعلن أنا دانييال عدنان راتب احمد محمد عن فقد بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 411132590، الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليــل- أعلــن أنا أنس صالح الدين حســين الدودة عــن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 411209661، الرجاء ممن يجدها 

تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة الحكم المحلي- مجلس التنظيم االعلى

اعالن صادر عن مجلس التنظيم االعلى
بشأن اعادة ايداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع 

بعرض 16م لغاية اقامة منتزه في حلحول/ محافظة الخليل
قــرر مجلــس التنظيــم االعلــى بجلســته رقــم (2012/13) تاريخ 
2012/10/22 بموجــب القــرار رقــم 152 اعــادة ايــداع المشــروع 
لالعتراضــات لمــدة 15 يوما فــي موقع العرقوب خلــة بئر النجد من 

اراضي بلدة حلحول وفق جدول االحداثيات التالي:
y       x     الرقم  y      x        الرقم

156330  113590  6    155820  113530  1
156530  113090  7     155820  113700  2
156530  113390  8     155990  113530  3
156830  113890  9     155990  113700  4
156830  113090  10    156330  113390  5

وذلك حســب المخططات المودعة فــي مقر الحكم المحلي/ الخليل، 
ومبنى بلدية حلحول. وذلك اســتناداً للمواد (20، 21، 26) من قانون 
تنظيــم المــدن والقــرى واالبنية رقــم 79 لعــام 1966. ويجوز الي 
شــخص او ســلطة أو مؤسســة رســمية او اهلية ممن لهم مصلحة 
تقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على المشروع خالل 15 يوما من 
تاريخ االيداع بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين، على ان تدعم 
االعتراضــات او المقترحــات المقدمة بمخططــات ايضاحية ووثائق 

ثبوتية.
د. خالد فهد القواسمي
وزير الحكم المحلي

رئيس مجلس التنظيم االعلى 
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   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

 محكمة بداية بيت لحم
دائرة التنفيذ
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 تبليغ اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم في 
القضية التنفيذية رقم 2012/1133 بواسطة النشر

إلى المدين اشــرف عيسى موسى دعدوع من الخضر وحاليا مجهول 
محل االقامة ، أعلمك ان الدائن عيســى انطون خليل شــاهين كندو 
مــن بيت لحم قد قام بواســطة وكيله المحامي باســم فريج بطرح 
الكمبيــاالت عــدد 8 قيمتهــا 4800شــيقل ومســتحقة االداء بتاريخ 
5/5/-2010 2010/12/5 وتحمــل توقيعــك ســجل فــي القضيــة 
التنفيذيــة رقم 2012/1133 بتاريــخ 2012/5/21 لذا يتوجب عليك 
الحضور الى دائرة تنفيذ بيت لحم في غضون اســبوعين من تاريخ 
نشر هذا التبليغ لدفع المبلغ و/أو عرض تسوية لسداد الدين المذكور 

وبعكس ذلك سوف تباشر دائرة التنفيذ باالجراءات الالزمة قانوناً.
غسان البكري/ مأمور تنفيذ محكمة بيت لحم

   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

 محكمة بداية بيت لحم
دائرة التنفيذ
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 تبليغ اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم في 
القضية التنفيذية رقم 2012/1087 بواسطة النشر

إلى المدين محمد سامي محمد صبح من الخضر وحاليا مجهول محل 
االقامة ، أعلمك ان الدائن عيسى انطون خليل شاهين كندو من بيت 
لحم قد قام بواســطة وكيله المحامي باسم فريج بطرح الكمبياالت 
عدد 10 قيمتها 5000 شــيكل ومستحقة االداء بتاريخ 2011/4/20-

2010/12/2012/1/20 وتحمل توقيعك سجل في القضية التنفيذية 
رقم 2012/1087 بتاريخ 2012/5/16 لذا يتوجب عليك الحضور الى 
دائرة تنفيذ بيت لحم في غضون اسبوعين من تاريخ نشر هذا التبليغ 
لدفع المبلغ و/أو عرض تســوية لسداد الدين المذكور وبعكس ذلك 

سوف تباشر دائرة التنفيذ باالجراءات الالزمة قانوناً.
غسان البكري/ مأمور تنفيذ محكمة بيت لحم

أساتذة قانون من العراق واألردن والمغرب يحاضرون في جامعة االستقالل
اريحا- الحياة الجديدة - ألقى 
«القانــون  ضيــوف مؤتمــر 
الدولــي اإلنســاني وحمايــة 
المدنيين واألعيان المدنية في 
القدس», والذين تمكنوا من 
الوصول لفلسطين للمشاركة 
فــي المؤتمر الذي تم تأجيله 
بسبب منع إســرائيل وصول 
المشاركين, محاضرات لهم 
صباح امس األحد أمام طلبة 
القانــون والعلوم الشــرطية 

في جامعة االستقالل.
وتحــدث كل مــن د. عدنــان 
السرحان عميد كلية القانون 
فــي جامعــة الشــارقة, عن 
نظريتي القانون والحق, فيما 
تكلم د. نعمان الخطيب رئيس 
جامعة اإلســراء, عــن إعالن 
الدولة والدستور الفلسطيني, 
وتكلم د. محمد الحاج قاسم 
أستاذ القانون الدستوري في 

جامعــة الحســن الثانــي في 
الــدار البيضــاء بالمغرب عن 
القانــون الدســتوري ووضع 
الدســتور, فــي حيــن تطرق 
د. مهنــد أبــو مغلي األســتاذ 
في جامعة الشــرق األوسط 
فــي حديثه للقانــون الدولي 

الخاص.
للجنــة  ا ئيــس  ر ن  كا و
التحضيريــة للمؤتمــر عميد 
كليــة القانــون فــي جامعــة 
االســتقالل د. محمــد فهــاد 
الشاللدة, ود. رفيق أبو عياش 
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر 
وعضو اللجنة التحضيرية, قد 
صرحوا بأن اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر قررت تأجيله بسبب 
عدم تمكن غالبية المشاركين 
مــن الوصــول بســبب المنع 

اإلسرائيلي».
وكرمــت جامعة االســتقالل 

الضيوف وشــكرتهم باســم 
المركزيــة  اللجنــة  عضــو 
لحركــة فتح رئيــس مجلس 

أمناء الجامعة اللــواء توفيق 
قــد  كان  الــذي  الطيــراوي 
التقــى بهم وشــكرهم على 

إلــى  للحضــور  تصميمهــم 
فلســطين رغم القيود التي 

وضعتها إسرائيل أمامهم».

اساتذة القانون خالل زيارتهم لجامعة االستقالل.

وقفة في غزة الحياء اليوم العالمي لذوي االعاقة
غــزة – الحياة الجديــدة - نفوذ البكري - نظم 
المركــز الوطنــي للتأهيــل المجتمعــي أمس 
وقفة خاصة في ساحة الجندي المجهول وذلك 
لمناســبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 
المرأة واليــوم العالمي للمعاق بحضور العديد 
من الفعاليات الحقوقية والوجهاء وذوي اإلعاقة.

وفي الوقفة ألقى خالد أبو زيد مؤسس المركز 
الوطني للتأهيل المجتمعي كلمةأشــار خاللها 
إلــى تداعيــات العــدوان اإلســرائيلي وارتفاع 

معدالت ذوى اإلعاقة جراء ذلك.
مــن جانبهــا تطرقت آمال صيــام مديرة مركز 
شــؤون المرأة إلــى المخاطــر المتواصلة التي 

تتعرض لها النساء جراء االحتالل.
أمــا عوني مطر رئيس االتحاد العام للمعاقين 
فقــال ان العــدوان األخيــر على غــزة أدى إلى 
استشهاد ثالثة أشخاص من ذوي اإلعاقة مشيرا 

إلى أن هذا يعتبر انتهاكا صارخا لكافة المواثيق 
الدولية واإلنسانية مما يتطلب اتخاذ اإلجراءات 

الفعلية لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
وتطرق المحامي صالح عبد العاطي من الهيئة 
المستقلة لحقوق اإلنسان والباحث سمير زقوت 
من مركز الميزان إلى النصوص القانونية التي 
منحت الحقوق لذوي اإلعاقة دون تمييز باعتبار 

ذلك حقا من حقوق اإلنسان.
وأكــد رجل اإلصــالح نادر المصــري في كلمة 
جمعيــة مخاتيــر غزة إلــي أهميــة تفعيل دور 
العائلة والمجتمع المحلي في دعم ذوي اإلعاقة.

واســتعرضت عبيــر الهر تلــي معاناتهــا جراء 
إصابتها بســبب العدوان اإلســرائيلي وطالبت 
جهات االختصاص بتوفير الدعم الالزم لشريحة 
ذوي اإلعاقة وتوفير األدوات المساعدة وفرص 

العمل المالئمة لهم.

 مطالبة بانضمام دولة فلسطين إلى االتفاقية 
الدولية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة

رام اهللا - وفا- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق 
اإلنســان (ديــوان المظالــم)، بانضمــام دولة 
فلســطين إلــى االتفاقيــة الدوليــة الخاصــة 
باألشــخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقيات األخرى 

المتعلقة بحقوق اإلنسان.
وأشــارت الهيئــة في بيان لها أمس، لمناســبة 
يــوم األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذي يصادف 
الثالــث من شــهر كانــون األول مــن كل عام، 
إلــى ضــرورة العمــل علــى حظر كل أشــكال 
التمييــز الــذي يتعــرض لــه األشــخاص ذوو 

اإلعاقة بســبب إعاقتهم في ما يختص بجميع 
المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة ومنها 
شــروط التوظيف والتعييــن والعمل عبر إزالة 
كافة العوائق التشــريعية والسياسية والبيئية 

واالجتماعية.
وشــددت، على ضرورة تعزيز فرص الحصول 
علــى العمــل والتقــدم الوظيفي لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل، وبتفعيــل 
كافة النصــوص القانونيــة المتعلقة بحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

"المجلس األعلى" يطالب بالتحقيق في انتهاكات 
االحتالل بحق األشخاص ذوي اإلعاقة

طالــب  وفــا-   - اهللا  رام 
المجلــس األعلى لشــؤون 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
المؤسسات والهيئات الدولية 
المتحــدة،  التابعــة لألمــم 
وتلــك المدافعة عن حقوق 
تمثــل  والتــي  اإلنســان، 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

فــي  للتحقيــق  بالتحــرك 
االنتهــاكات التى تمارســها 
دولة االحتالل اإلســرائيلي 
ي  و ذ ص  شــخا أل ا بحــق 

اإلعاقة.
وأعــرب المجلــس في بيان 
أصــدره، امــس، تزامنا مع 
اليــوم العالمي لألشــخاص 

ذوي اإلعاقة، الذي يصادف 
اليــوم اإلثنين، عــن دعمه 
الكامــل لنضاالت الشــعب 
أجــل  مــن  الفلســطيني، 
الحصول على حقوقهم في 

المساواة والعيش الكريم.
وأشــار المجلس فــي بيانه 
إلى االعتداءات اإلسرائيلية 
التــي تمــارس ضــد هــذه 
الفئة، بما في ذلك االعتداء 
علــى حقهــم فــي الحياة، 
وعلــى حقوقهــم األخرى، 
خاصة الحق في التنقل، ما 
يؤثر ســلبا علــى حقوقهم 
االجتماعيــة، واالقتصادية، 
ال ســيما في تلقــي العالج، 
والتعليم، والعمل، وســائر 

الحقوق.
واعتبــر المجلــس الحواجز 
المعوقــات  المتمثلــة فــي 
والعمرانيــة،  اإلنشــائية، 
هــي  األخــرى  والماديــة 
صناعة بشرية، يتعين على 
الجميع العمل على إزالتها، 
من أجل الوصول إلى مجتمع 
جامــع، يضم ويتقبل جميع 
المواطنيــن دون اســتثناء، 
األمــر الذي يتطلــب توفير 
اإلرادة السياســية، وليــس 

فقط الرؤية والخطط.
ودعا كافة الهيئات المحلية، 
المحلي  الحكــم  ووزارتــي 
واألشــغال العامــة، ونقابة 
وشــركات  لمهندســين،  ا
ب  صحــا أ و  ، ت ال و لمقــا ا
االلتــزام  إلــى  المنشــآت 
بالقانــون وعــدم بنــاء أية 
مبان غير مالئمة الستعمال 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

تسليط الضوء على قضايا الصم
رام اهللا - الحياة الجديدة - نظمت الجمعية الخيرية للصم احتفاال 

في رام اهللا بعنوان «البحث عن الحياة في مساحات صامتة».
ويهدف االحتفال الى تســليط الضوء على قضايا الصم وإبراز 
انجازاتهــم ودورهــم الفاعل في المجتمــع والتركيز على أهم 
القضايا والتحديات التي ما زالت تواجه هذه الفئة من األشخاص 

كحقهم بالتعليم، والعمل، والصحة. 
وقال رجائي النجار رئيس جمعية الصم ان هذا االحتفال يأتي 
انســجاما مع برامــج الجمعية ورعايتها لهذه الفئة مشــيرا الى 
اهمية بناء عالقة متينة مع مؤسسات المجتمع المحلي من اجل 

النهوض بواقع الصم.
وأكد مستشار وزيرة الشؤون االجتماعية  بسام سعد صايل على 
الدور اإليجابي الذي تقوم به الجمعية الخيرية للصم في رام اهللا 
والتطور الذي حظيت به واشار الى ان وزارة الشؤون االجتماعية 
تولــي اهتماما كبيرا لفئة الصم واالشــخاص ذوي االعاقة من 
خالل اســتراتيجية وطنيــة اعدتها للنهوض بواقع االشــخاص 
ذوي االعاقة في فلســطين وابرزها تشــكيل المجلس االعلى 
لالشخاص ذوي االعاقة بمشاركة كافة المؤسسات وتحدث عن 
جهود حثيثة تبذل من اجل انشاء مركز لالشخاص ذوي االعاقة 

والصم لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم.
 وتضمــن الحفــل العديد مــن الفقرات الترفيهية والمســرحية 
من عمل الصم بمشــاركة طلبة مدرســة االتصال التام للصم 
والجمعيــة باالضافة الى العديد من الفقرات األخرى التي نالت 

إعجاب الحضور.
وفي نهاية الحفل تم توزيع الدروع التقديرية والشــهادات على 
المشــاركين والهدايا من قبل شــركة االتصاالت الوطنية، كما 
وتبــادل اعضــاء الجمعيات العديد مــن الهدايا لتعزيــز التعاون 

والمشاركة الفاعلة للصم.

دعوة إلى إنشاء هيئة مهمتها إدارة شؤون العمل التطوعي
نابلس – الحياة الجديدة - دعا 
مركز إعالم حقوق اإلنســان 
والديمقراطية «شمس» إلى 
إنشــاء هيئة رســمية تكون 
مهمتها إدارة شــؤون العمل 
وتتولــى رســم  التطوعــي 
نظــام  سياســته وصياغــة 
موحد وشامل للتطوع، ويبين 
حقــوق المتطــوع وواجباته 
، وتســعى لتنســيق العمــل 
التطوعــي ومنــع االزدواجية 
، وأشــاد المركــز فــي بيــان 
له لمناســبة اليــوم العالمي 
للتطــوع، بمبــادرة منتــدى 
واللجنــة  الشــبابي  شــارك 
الوطنية لتكريم المتطوعين 
الفلسطينيين على جهودهم 
الكبيرة في إنجاح المهرجان 
الوطني لتكريم المتطوعين 
 « نــه عو » لفلســطينيين  ا
على مدار الســنوات القليلة 

الماضية.
كمــا أشــاد مركز «شــمس» 
بقــرار مجلس الــوزراء منح 
جائــزة باســم الدكتور حيدر 
عبد الشافي للعمل التطوعي 

المتميز. 
ودعــا المركــز إلــى ترتيــب 
لعمــل  ا فــي  ت  يــا لو و أل ا
ب  ســتقطا ا و  ، عــي لتطو ا
عناصر مؤهلة لقيادة األعمال 
التطوعيــة، وإلــى االهتمام 
اإلعالمــي بتوعيــة األفــراد 
التطوعي،  العمــل  بأهميــة 

كما دعا إلــى زيادة االهتمام 
في مؤسســات التعليم العام 
والعالي بالبرامج التي تنمي 

الوعي لدى الشــباب بالعمل 
التطوعــي وفوائــده للفــرد 

والمجتمع.

انتخاب هيئة ادارية لجمعية «سواقي»
طولكرم - الحياة الجديدة - جرت في جمعية «ســواقي» 
للثقافــة والفنــون انتخابــات الهيئــة اإلداريــة للجمعية، 
بحضــور ممثل وزارة الثقافة مضر ظاهر وأعضاء الهيئة 
العامــة للجمعيــة والبالغ عددهم 23 عضــواً، وبعد تالوة 
التقريرين اإلداري والمالي للجمعية عن السنوات السابقة 
والمصادقــة عليهما من الهيئة العامــة، والمصادقة على 
المحاسب القانوني، تمت االنتخابات بالتزكية وفاز كل من: 
خالد كتانة رئيســاً للجمعية، وأحمد راضي نائباً للرئيس، 
ومحمود جبر أمينا للصندوق، وأســيد كتانة أميناً للســر، 
وعضويــة كل من: ناصر كتانــة، مفيد أبو حمدة، وصفاء 

طعمة.


