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اعالن للعموم
قطعتي  ان  نعواش  صالح  هاشم  املرحوم  ورث��ة  نحن  نعلن 
االرض رقم 80 و 81 الواقعتني في الرام حوض رقم 13 ان هذه 
خالص  ملك  هي  اع��اه  املذكورتني  بالقطعتني  كاملة  االرض 
آلت  ان  منذ  منها  ج��زء  اي  بيع  يتم  ول��م  تصرفنا  وحت��ت  لنا 
او  للتأجير  معروضة  ليست  االرض  هذه  ان  ونعلن  والدنا.  الى 
االستئجار او البيع او الشراء وكل من يحاول ذلك على اي جزء 

من هذه االرض يتعرض للماحقة القانونية والعشائرية.
عن ورثة املرحوم هاشم نعواش
- مامني هاشم نعواش - 0599314181
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اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلن مراقب الشركات بوزارة االقتصاد الوطني بان شركة 
ال��ع��ط��اب��ي ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة امل��س��اه��م��ة اخل��ص��وص��ي��ة احمل���دودة 
واملسجلة لدينا حتت رقم 562458182 مقرها بيت حلم قد 
تقدمت الينا بطلب زيادة راسمالها ليصبح )1488000( مليون 
اعتراض  لديه  وم��ن  دينار  ال��ف  وثمانني  وثمانية  واربعمائة 

مراجعة مراقب الشركات.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني
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السلطة الوطنية الفلسطينية1

بيان عـام
تنظيم عمل املطاعم واملقاهي

مما ال شك فيه بأن مدينة رام الله باتت مركزا جاذبا لقطاع السياحة في مجال الفنادق واملطاعم 
واملقاهي، وهو القطاع الذي يشكل رافدا اضافيا القتصاد املدينة.

ان استعداد بلدية رام الله لتقدمي التسهيات املمكنة لهذا القطاع، ال ميكن ان يعني اطاقا اتاحة 
خاصة  النظام،  وفق  الترخيص  لشروط  استيفائها  دون  واملقاهي  املطاعم  وتشغيل  افتتاح  لفوضى  املجال 

بضرورة توفير مواقف لسيارات الزبائن.
ومع ازدياد افتتاح املطاعم واملقاهي دون حصولها على التراخيص الازمة، ودون استيفائها للشروط 
الناظمة لهذه احلرفة، وبهدف التوقف عند الفوضى الناجمة عن ذلك، وضمان ايجاد معاجل�ة جذرية 
واملقاهي  املطاعم  ألصحاب  املجال  إلتاحة   2012/9/30 حتى  مهلة  منح  عن  الله  رام  بلدي�ة     تعلن  لها،  

لغرض تصويب االوضاع وفق متطلبات ترخيص هذه احلرفة.
ونّذكر بأن احلصول على رخصة حرفة مطعم و/أو مقهى يتطلب توفير الشروط التالية:-

او  1.      وجود رخصة بناء ملوقع احلرفة، مبعنى عدم وجود أية مخالفات تتعلق باإلستعمال التنظيمي 
تتعلق مبخالفات في البناء .

2.      توفير مواقف سيارات لزبائن املطعم و/أو املقهى، وال يعتبر بأي حال الشارع موقفا معتمدا لسيارات 
الزبائن. وهنا نوضح بأن فرض الغرامة على عدم توفير مواقف السيارات، ال يعني السماح بإيقافها 

في الشوارع.
3.      االلتزام بالشروط البيئية والصحية وشروط السامة العامة .

4.      االلتزام بالضوابط العامة والتي ُعممت على املطاعم سابقا، مثل شروط تقدمي املشروبات الكحولية 
واألراجيل وفق السن القانوني، ومواعيد إغاق املطاعم ليا وغيرها.

ونود اإلشارة إلى أن عدم التجاوب واستغال املهلة أعاه لتصويب األوضاع، وعدم توفير الشروط 
الواردة أعاه، سيعرض املطعم و/أو املقهى لإلجراءات القانونية مبا فيها امكانية اإلغاق .

نهيب بكم التوجه لقسم احلرف والصناعات بالسرعة املمكنة ألجل تصويب األوضاع، ومبا يشكل 
دعما لعملكم في هذا القطاع.

جـانيت ميخائيــل/رئيسة بلدية رام الله

للبيع
منزل مستقل يـــقـــــع في منطقة 

العيسوية ، العقبة 
مساحته 170	• مترا مربعا 

	•املنزل مرخص طابق ارضي مع السطح 
للمراجعة واالستفسار  االتصال على رقم :

0527822554
0524608890

ز8/12)16(

ز8/12)2(
معروض للبيع

في شارع صالح الدين  بالقدس
محالن جتاريان 

» خلو رجل مع امكانية التسليم فورًا«
االول : بجانب بنك لئومي مساحته 60م2
الثاني : بجانب احملكمة الشرعية - ملك االوقاف

املراجعة شخصيا  مع املالك الشيخ  عمر غازي وزوز )ابو وحيد(
بجانب بنك لئومي ) محل وزوز(

مجلس أمناء جامعة بيرزيت
مجلس جامعة بيرزيت 

بيان شكر وتقدير
يشكر مجلس أمناء جامعة بيرزيت ممثًا برئيسه الدكتور حنا ناصر 
ومجلس اجلامعة ممثًا برئيس اجلامعة الدكتور خليل هندي، نقابة 
الهيئات  وجميع  العالي  التعليم  ووزارة  اجلامعة  أسرة  وأفراد  العاملني 
جميعًا  ساهموا  الذين  والسياسية،  الوطنية  والشخصيات  واملؤسسات 
في إنهاء أزمة جامعة بيرزيت احلالية وفتح اجلامعة الستكمال الفصل 
الصيفي الثاني واستكمال احلوار بني كافة مكونات اجلامعة مبا في ذلك 

خريجيها وذلك ملا هو خير للجامعة وطلبتها وكامل أفراد اسرتها.

ملجموعة  اجلزيل  الشكر  اجلامعة  ومجلس  األمناء  مجلس  ويخص 
اخلريجني الذين بذلوا من اجلهد الكثير وكان لهم الدور األكبر في إيجاد 

املخارج اإليجابية حلل األزمة املستعصية منذ أكثر من أسبوعني.

هذا ويؤكد مجلس األمناء ومجلس اجلامعة عملهم الدؤوب لتبقى جامعة 
بيرزيت منارة للعلم ومفخرة للشعب الفلسطيني.

)1
9(

8/
12

ز

مطلوب 
عمال وعامالت تنظيف 

للعمل في املدارس صباحا ومساء
ويشترط ان يكونوا  من حملة هوية القدس / 

علما بأن املواصالت مؤمنة 

لالستفسار واالتصال على :

بلفون رقم : 0528090989

ز8/12)17(

للمعنيني فقط ..
مطعم جديد بكامل معداته في رام الله 

يعلن عن حاجته الى :
•مدير اداري / ذي كفاءة وخبرة في مجال العمل 	
•شيف ذو خبرة كبيرة في مجال املطاعم واملأكوالت 	

>  امكانية تضمني املطعم كامال.
فمن يجد في نفسه الكفاءة االتصال بــ :

جوال رقم : 0597205020

ز8/12)1(

السلطة الوطنية الفلسطينية 
وزارة احلكم احمللي

مجلس محلي الزعيم

اعالن توظيف
يعلن مجلس قروي الزعيم عن حاجته الى :

موظف جباية 
على ان تتوفر فيه  الشروط التالية :

شهادة الثانوية العامة ) التوجيهي( 1 .
والقدرة على  االقناع والعمل حتت  الضغط 2 .

التمتع بشخصية قوية 3 .

يرجى من املتقدمني تعبئة  طلب التوظيف  وتسليمه الى املجلس في 
موعد اقصاه 2012/8/18 كما يرجى ارفاق  السيرة الذاتية  مع الطلب 

او ارسالها  عبر البريد االلكتروني : 

Jeme_86@hotmail.com

ز8/12)3(
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إعان توظيف
مطلوب لمطعم درجة أولى في نابلس

الوظائف التالية :

< سفرجية عدد )2(
< مساعد طباخ

على أن يكون لديه املواصفات التالية: 
•من سكان مدينة نابلس 	

•لديه التعليم والتدريب واخلبرة الكافية 	
•أن يكون لديه قدرة االتصال والتواصل مع الناس 	

•يتحمل ضغط العمل 	
•حسن املظهر 	

على من تتوفر لديه املواصفات املطلوبة
 اإلتصال على الرقم

0599-653102 
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للبيع في طولكرم
محل باخللو

يصلح لكافة االعمال التجارية
موقع مميز وسط البلد )الدوار(

ميدان جمال عبد الناصر

للمراجعــة:

جوال رقم 0599201096
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معروض للبيع
في بيت حلم

قطعة ارض 
مساحتها حوالي دونمين ونصف

تقع على الشارع الرئيسي القدس 
اخلليل - بطول 30 مترا

للمعنيني فقط االتصال مباشرة 
مع املالك بدون وسطاء على جوال

0599046123
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مطلوب محاسبة للعمل في شركة
 ، ال����رام - ض��اح��ي��ة االق���ب���اط  ش��رك��ة ف��ي منطقة 
بحاجة الى محاسبة تعمل في الشركة وفق الشروط 

التالية:
م��ج��ال  ف���ي  ال��ب��ك��ال��وري��وس  ش���ه���ادة  حت��م��ل  ان  اوال: 

احملاسبة.
ثانيا: اجادة اللغة االجنليزية.

ثالثا: املام باستخدام برنامج الشامل.
رابعا: خبرة ال تقل عن سنتني.

للمراجعة واالستفسار: االتصال على الرقم التالي

0598550454
خالد الشوامرة
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مطلـوب معلمات
تعلن رياض القدس االولى

في بيت حنينا
االطفال  ري��اض  في  متخصصات  ملعلمات  حاجتها  عن 
وري��اض  مبكرة  طفولة  شهادة  على  حاصات  يكّن  ان  على 

اطفال، معترف بها من وزارة املعارف
ظروف عمل مريحة ومناسبة.

للمراجعة واالستفسار:

0547699671 - 0528854220 - 025832930

إعالن هام 
الى خريجي اجلامعات العربية 

» من طلبة القانون الذي سيتقدمون الى امتحانات 
نقابة احملامني في القدس«

االستمرار في  التسجيل  لدورة :
امتحانات نقابة احملامني في القدس

لالستفسار والتسجيل االتصال على االرقام التالية :

•احملامي احمد صيام  	
0522929796 // 026263389

•احملامي مجدي زيد 	
0525814784 // 026286370
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تعلن 
مدرسة احلياة الرسمية للبنني

» بيت حنينا «

عن متديد فترة  التسجيل للعام الدراسي 2012 - 2013 
للصفوف من االول  وحتى الثامن االساسي

تكون املراجعة  يوميا من الساعة  9 صباحا  
وحتى 12 ظهرا  في مبنى  املدرسة في

 بيت حنينا - حي االشقرية
* العطلة االسبوعية  يوم اجلمعة * 
تلفاكس : 02-6569104

مدير املدرسة 
بشار  دعيس 

»شمس« يرحب بقرار الرئيس تشكيل جلنة 
قانونية لدراسة قانون األحوال الشخصية

جنني -علي سمودي - رحب مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" بقرار الرئيس 
محمود عباس "أبو مازن" تشكيل جلنة قانونية من املستشار القانوني حسن العوري، ووزير العدل  

علي مهنا لدراسة قانون األحوال الشخصية وتعديله حلماية املرأة من االضطهاد والتمييز.
وقال املركز" أن حقوق املرأة ال ميكن فصلها بأي شكل من األشكال عن مفهوم حقوق اإلنسان، 
من خالل ترجمة تلك احلقوق إلى قوانني وسياسيات وطنية تضمن حصول املرأة على حقوقها. 
وبالتالي فإن تعزيز حقوق املرأة وحرياتها األساسية وحمايتها، واملساواة بني الرجال والنساء في 
احلقوق هدف ال ميكن جتاوزه. واضاف املركز" أن تعزيز حقوق اإلنسان بشكل عام واملرأة على وجه 
اخلصوص ال يتم إال عن طريق إشراك املرأة والرجل على قدم املساواة في صنع القرار"، موضحا 
أن إشراك املرأة في عملية صنع القرار ال يعد مطلبًا من مطالب الدميقراطية فحسب، بل أصبح 
شرطًا أساسيًا ملراعاة مصالح املرأة في مختلف اجلوانب، فبتهميش املرأة وعدم إشراكها في صنع 
القرار يتعذر حتقيق األهداف املتمثلة في املساواة والتنمية وإن ذلك يتطلب إجراء تعديالت على 
بعض القوانني والتشريعات، أو استحداث تشريعات جديدة متعلقة بالعمل والصحة واألحوال 

الشخصية من أجل جتسير الفجوة بني املرأة والرجل في املجتمع الفلسطيني.
وشدد مركز "شمس" على أهمية وجود تشريعات مدنية تعالج قضايا الذمة املالية للمرأة، 
واإلرث والطالق والتصرف بأموالها، والزواج املبكر، وحضانة األطفال وغيرها من القضايا اخلاصة 
باملرأة،التي يجب أن تكون متضمنة في قانون لألسرة وليس في قانون لألحوال الشخصية مسالة 
الداخلي  التمزق  من  املجتمع  حلماية  وإمنــا   ، وحقوقها  املــرأة  حلماية  ليس  األهمية  غاية  في 
والصراعات االجتماعية ، وهنا تبرز احلاجة إلى إحداث تغيير يهدف إلى حتسني أوضاع املرأة 

في مختلف مناحي احلياة .
وطالب مركز "شمس" بضرورة مراجعة القوانني "التمييزية" التي متيز بني الرجل واملرأة، 
لتتالءم مع أحكام االتفاقيات الدولية، وسن التشريعات أو تعديل القوانني التمييزية مبا يضمن 
املساواة بني اجلنسني. وسن قوانني رادعة حلماية النساء من العنف وحلمايتهن من كل تهديد 
وتضييق تتعرض إليه . مبا يساهم في إلغاء مظاهر التمييز ضد املرأة في املجاالت املختلفة، ويعزز 
دورها في بناء املجتمع وتقدمه، وحتسني مكانتها فيه، ويشمل ذلك قوانني اجلنسية واألحوال 
الشخصية والتقاعد والضمان االجتماعي والتأمني الصحي والعمل وقانون العقوبات والنقابات 
املهنية،وضمان اعتبار "جرائم الشرف" والعنف في العائلة جرائم جنائية خطيرة. وهذا يقتضي 
اتخاذ إجراء فوري من أجل إلغاء مواد قانون العقوبات الذي ينص على توقيع عقوبات متساهلة 
برجل يقتل أنثى قريبة له أو يعتدي عليها بدافع "الشرف"، أو تعديل هذه املواد من جملة مواد 
أخرى. وإشراك منظمات حقوق اإلنسان في تقدمي مقترحات ملشاريع القوانني. وبضرورة تضمني 

االتفاقيات والبروتوكوالت واملالحق في التشريعات الوطنية.ونشرها على املستوى احمللي.

 أكادميية الدراما في رام الله تعقد 
ورشة عمل للطلبة اجلدد

رام  القصبة في  التابعة ملسرح وسينماتك  الفلسطينية  الدراما  أكادميية  الله - عقدت  رام 
الله، ورشة عمل للطلبة اجلدد للعام الدراسي 2012-2013، وذلك بهدف حتضيرهم للدخول الى 

عالم املسرح والدراما.
وتتضمن الورشة مجموعة من احلصص في مجال الصوت واحلركة والتدريب على املونولوجات 

واالرجتال، حيث يقوم بإعطائها نخبة من أساتذة األكادميية.
أساتذة  من  مشكلة  أمــام جلنة  املشاركني  للطالب  اختبارات  اجــراء  الورشة  في ختام  وسيتم 
أكادميية الدراما وأساتذة أملان من جامعة فولكواجن شريك مسرح القصبة في انشاء االكادميية 

وستختار هذه اللجنة الطالب امللتحقني باألكادميية للعام اجلديد الذي يبدأ في ايلول املقبل.
وكانت أكادميية الدراما الفلسطينية احتفلت هذا العام بتخريج الدفعة األولى من طلبتها 
الذين حصلوا على شهادة األكادميية املعترف بها دوليًا والتي تعادل شهادة البكالوريوس. وينهي 
طالب األكادميية 3 سنوات دراسية يتعلم من خاللها على فنون املسرح والدراما والرقص والتعبير 
و ما إلى ذلك. من اجلدير ذكره أن أكادميية الدراما في رام الله هي مؤسسة مهنية تهدف إلى تعليم 
الفنون املسرحية املختلفة، عمليا ونظريا. وتوفر األكادميية الفرصة للطالب لتنمية مواهبهم، 
والكتساب اخلبرة واملعرفة، وتهدف الى توسيع أفق الطالب الفنية من خالل االحتكاك مع أشكال 

مختلفة من الفن، مثل السينما، الفن التشكيلي واملوسيقى واألدب.

هيئة املنى تقيم حفال تكرمييا للطلبة الناجحني »بالتوجيهي«
ابو  الناجحني في مناطق  الفلسطينية حفال لتكرمي الطلبة  املنى  ابو ديس - أقامت هيئة  القدس - 
ديس - السواحرة - العيزرية والشيخ سعد في قاعة القدس الكبرى حضره ما يقارب ثالثمائة طالب وطالبة 

من هذه املناطق وحشد كبير من أهالي الناجحني وشخصيات وطنية واجتماعية.
واستهل احلفل الذي تخلله افطار جماعي بتالوة عطرة من القرآن الكرمي تاله السالم الوطني الفلسطيني 

وقراءة الفاحتة على أرواح الشهداء.
وفي كلمتها رحبت إميان صالح رئيسة هيئة املنى باحلضور وهنأت الناجحني وذويهم بهذا النجاح الباهر 
وماليا  أكادمييا  للناجحني  الفرصة  اتاحة  الوطنية  السلطة  ومن  من جامعاتنا  وطلبت  العالية  واملعدالت 

واالهتمام بهذه الشريحة التي هي من اهم شرائح املجتمع الفلسطيني.
وشكرت هيئة االعمال اخليرية االماراتية على تبرعهما السخي بوجبة االفطار للناجحني وذويهم كما 

شكرت كل من ساهم باجناح هذه الفعالية من مؤسسات ومحال جتارية وافراد.
وهنأ املربي مازن صالح الدين مدير مدرسة ذكور ابو ديس الثانوية الطلبة الناجحني وطالب باالهتمام 

بهم والوقوف الى جانبهم كي يستطيعوا مواصلة مشوارهم التعليمي. وتطرق محمد موسى شقيرات في كلمته 
الى االهتمام بالصناعة الوطنية الفلسطينية وبكل شيء يشير الى عروبة القدس وفلسطني.

وقدم الطالب ليث لطفي خضر كلمة الناجحني هنأ فيها زمالئه وشكر كل املؤسسات التي تهتم بالطالب 
وحتاول مساعدتهم.

ومن خالل املهرجان مت توجيه التحية السرانا خلف قضبان سجون االحتالل واكد اجلميع الوقوف الى 
جانب مطالبهم املشروعة التي تكفلها جميع القوانني والوثائق الدولية.

وتولت عرافة احلفل أسماء ابو حماد وأية اخلطيب وشاركت فيه فرقة مركز  »دمعة« الثقافي.

عودة املطران مارسويريوس ملكي مراد 
الى املدينة املقدسة بعد زيارة الى السويد

القدس - ابو انطون سنيورة - عاد الى املدينة املقدسة املطران ماريويريوس ملكي مراد النائب 
البطريركي العام للكنيسة االنطاكية السريانية االرثوذكسية في القدس واالردن وسائر الديار 
املقدسة بعد اختتام زيارة رعوية كشفية الى السويد شارك خاللها في املخيم الصيفي الكشفي 
هناك في إطار عالقة التعاون املشترك بني كشافة النادي السرياني االرثوذكسي في القدس واالحتاد 

السرياني السويدي والذي استمر ملدة اسبوعني.
وضم الوفد الكشفي السرياني االرثوذكسي حوالي ٤0 فردا ن قادة ومرشدات وافراد .

االحتاد  من  واعضاء  السريان  االجــالء  واالبــاء  املطارنة  املطار  ارض  استقبالهم على  في  وكــان 
السرياني السويدي.

واستهل الوفد جولته بزيارة املعالم السياسية والدينية والبرملان السويدي والتقى عددا من 
اعضاء البرملان السويدي. كما استضافت العائالت السريانية هناك جميع اعضاء الوفد الكشفي 
ونظموا لهم عدا من اجلوالت في املدينة وضواحيها. وشمل املخيم العديد من النشاطات والفعاليات 

منها الفكرية واخرى رياضية.
وفي ختام الزيارة قام رئيس النادي وقائد املجموعة الكشفية السريانية بتوزيع الدروع والهدايا 

شاكرين االحتاد السرياني في السويد على حسن الضيافة واالستقبال.

نظمه النقيب كمال اخليري ..

إفطار جماعي لنقابة اختصاصيي علوم 
وتكنولوجيا مختبرات األسنان في رام الله

رام الله - مراسل ے - أقامت اللجنة الفرعية في نقابة اختصاصيي علوم وتكنولوجيا 
مختبرات األسنان في محافظة رام الله والبيرة إفطارا جماعيا أمس لالعضاء وأسرهم في فندق 
بست ايسترن، بتنظيم وحضور النقيب كمال اخليري ورئيس اللجنة الفرعية احمد قويدر وأمني 

السر عبدالله حمد وعمر ابو سمرة وعبد احلكيم غزاوي وثريا اخليري.
وقال النقيب كمال اخليري ان هذا االفطار يستهدف تعزيز العالقات األخوية واألسرية بني 
أعضاء النقابة. واجلدير بالذكر ان النقيب اخليري تلقى دعوة من رئيس احتاد النقابات املهنية 
أسامة النجار لالفطار اجلماعي اليوم األحد في فندق بست ايسترن يحضره جميع أعضاء مجلس 

نقابات الطب املخبري ورؤساء نقابات املهن الصحية.

وفاة سيدة بحادث انقالب مركبة في جنني
جننيـ  علي سموديـ  لقيت املواطنة صبحية سليمان سالم عصاعصة 50 عاما من قرية مثلث 
الشهداء حتفها امس إثر انقالب املركبة التي تقلها بالقرب من مفرق بلدة املنصوره مبحافظة 
جنني . وأوضح بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة، بأنه وبناء على بالغ ورد للشرطة 
حول وقوع حادث سير بالقرب من بلدة املنصوره قضاء جنني، مباشرة حتركت دورية من خبراء 

حوادث السير في مرور شرطة احملافظة إلى املكان ملعاينة احلادث والتعرف على مالبساته.
و أشارت املعلومات األولية إلى أن السائق فقد السيطرة على مركبته بسبب السرعة الزائدة 
مما أدى النقالب مركبته ، وتسبب ذلك إلى وفاة سيدة من ركاب املركبة على الفور ونقلها إلى 

مستشفى جنني احلكومي الى ان عصاعصة فارقت احلياة متاثرة بجراحها.
وأضاف البيان، بأنه مت توقيف سائق املركبة الستكمال إجراءات القانون.


