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بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين                                                    
سلطة األراضي                                                       

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 3494/ج/2013
       التاريخ: 2013/6/10

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة عالء مفيد محمد حردان من عرابة بصفته الوكيل 
بموجب الوكال���ة الدورية رقم )10421/2000/230( الصادرة عن ع���دل جنين بتاريخ 2000/12/4 
وذل���ك لتقديم معاملة بيع رق���م 3494/ج/2013 على قطعة األرض رق���م 93 من الحوض 50 من 

أراضي عرابة.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عالء مفيد محمد حردان

اسم الموكل »المالك«: نجمة محمد عبد حردان
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

          مدير دائرة تسجيل اراضي جنين   

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين                                                    
سلطة األراضي                                                       

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 3495/ج/2013
       التاريخ: 2013/6/10

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأن���ه تقدم إلى هذه الدائرة عالء مفيد محم���د حردان+رمزية محمد محمود 
ح���ردان من عرابة بصفته الوكيل بموجب الوكال���ة الدورية رقم )10421/2000/230( الصادرة عن 
عدل جنين بتاريخ 2000/12/4 بموجب الوكالة الدورية رقم )3870/2000/204( الصادرة عن عدل 
جنين بتاريخ 2000/5/3 بموجب الوكالة الدورية رقم )3871/2000/204( الصادرة عن عدل جنين 
بتاري���خ 2000/5/3 وذلك لتقديم معاملة بيع رق���م 3495/ج/2013 على قطعة األرض رقم 92 من 

الحوض 50 من أراضي عرابة.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عالء مفيد محمد حردان+رمزية محمد محمود حردان
اسم الموكل »المالك«: نجمة محمد عبد حردان+سالمة+حلوة )أبناء محمد عبد حردان(

عدد الحصص المباعة: حسب الدوريتان
            مدير دائرة تسجيل اراضي جنين   

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين 
ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

مذكرة زواج
إل���ى المدعوة رمان حلمي ش���عابنة من الجيب وس���كانها، وحاليًا مقيمة ف���ي الواليات المتحدة 

األمريكية هوية رقم 991348426.
أبلغك أن زوجك رشاد محمد عوض خاليفة من الجيب وسكانها يرغب الزواج بواحدة أخرى.

وعليه صار تبليغك ذلك حسب األصول. تحريرًا في: 1/شعبان/1434ه� وفق 2013/6/10م.
قاضي رام الله والبيرة الشرعي
فاروق عديلي

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة
المجلس األعلى للقضاء الشرعي

المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

مذكرة زواج
إلى المدعوة فريال عطوة جودت من سكان الواليات المتحدة األمريكية.

أبلغك أن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي مخلص خضر معالي من بيتونيا يرغب الزواج 
من زوجة أخرى تدعى نادية جمال عالء الدين معالي من سكان رام الله.

وعليه صار تبليغك ذلك حسب األصول. تحريرًا في: 1434/8/1ه� وفق 2013/6/10م.
قاضي رام الله والبيرة الشرعي
فاروق عديلي

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ الخليل

الرقم: 2012/2990

التاريخ: 2013/6/10

إعالن بيع محجوزات بالمزاد العلني

عماًل بأحكام المادة 98 من قانون التنفيذ الفلس���طيني رقم 23 لس���نة 2005 وباالس���تناد لقرار 
سعادة قاضي تنفيذ محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 2013/6/2 في القضية التنفيذية رقم 
2012/2990 والمتكون���ة بين المحكوم له محمود عبد الله مصطف���ى بواقتي وبين المحكوم عليه 
نادر كاظم توفيق اقنيبي بيع المحجوزات المحجوزة بالمزاد العلني وهي عبارة عن مركبة من نوع 

مرسيدس 220E موديل 2001 أصل عمومي لون أسود تحمل رقم 9035192.

وعلي���ه فقد تقرر أن يتم فت���ح المزايدة على هذه المحجوزات ي���وم االثنين الموافق 2013/6/24 
فعلى المعنيين بهذا البيع الحضور على العنوان في الخليل/ فرش الهوى/ ساحة محكمة بداية 

الخليل وذلك الساعة الحادية عشرة بعد دفع رسم الداللة والتأمين والبالغ %10.

مع االحترام
مأمور تنفيذ الخليل
معتصم عمرو

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم

دعوى الرقم: 2012/1459 حقوق صلح طولكرم

التاريخ: 2013/6/9

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنية رقم 
2012/1459 لتبليغ المدعى عليهم بالنشر

إلى المدعى عليهم: 1. نس���رين عبد الكريم محمد جام���وس 2. فاطمة عبد الكريم محمد جاموس 
3. نج���اة عبد الكري���م محمد جاموس 4. محمد عب���د الكريم محمد جام���وس  5. عماد عبد الكريم 
محم���د جاموس 6. خديجة محم���ود عبد الحليم جاموس 7. نادية عب���د الكريم محمد جاموس 8. 
نداء عب���د الكريم محمد جاموس وجميعهم م���ن طولكرم/ ذنابة، ومجهولي مح���ل اإلقامة حاليًا، 
يقتضى عليكم الحضور إلى محكمة صلح طولكرم يوم 2013/9/10 الس���اعة التاسعة صباحًا للنظر 
في الدع���وى الحقوقية رق���م 2012/1459 والتي أقامها عليكم المدعي محمد س���ليم عبد الرحمن 

عساف بواسطة وكيله المحامي بشار حامد

وموضوعها: إزالة شيوع غير مقدرة القيمة.

يمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة ش���خصيًا أو إرسال وكيل عنكم لالطالع على تفاصيل الدعوى 
وعماًل بأحكام المادة رقم 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ رقم 3 لس���نة 
2001 يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغكم بالنش���ر 

وبخالف ذلك تجري محاكمتكم حضوريًا.

مع االحترام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
ياسمين تمام

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله

الرقم: 2013/1220 مدني

التاريخ: 2013/6/10

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2013/1220

إلى المدعى عليهم: 1. عدن���ان عبد اللطيف عبد الحي محمد القرعان 2. عبد اللطيف عبد اللطيف 
عبد الحي محمد القرعان 3. أس���عد عبد اللطيف عبد الحي محمد القرعان 4. مريم عبد اللطيف عبد 
الحي محمد القرعان وعنوانهم � البيرة � الحارة الش���رقية � ش���ارع الهاشمية � مقابل سوبرماركت 

العودة، ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.

يقتضى حضوركم إلى محكمة صلح رام الله يوم 2013/6/27 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2013/1220، المقامة ضدكم من المدعية رندة محمد حس���ين حماد بواسطة 
وكيلها المحامي نضال رس���الن وموضوعها/ إزالة ش���يوع في عقار وتقسيم األموال المنقولة غير 

المشتركة وقد جاء في الئحة الدعوى ما يلي: 

1.  المدعي والمدعى عليهم يملكون على الش���يوع قطعة األرض رقم 250 حوض 9 الس���المية من 
أراضي مدينة البيرة والبالغة مساحتها 326 متر مربع.

2.  يملك المدعي س���تة عشرة حصة من أصل أربع وعشرون حصة ويملك المدعى عليهم ثمانية 
حصص من أصل أربع وعشرون حصة في قطعة األرض المذكورة.

3.  جميع األطراف المذكورين أعاله يملكون قطعة األرض المذكورة على سبيل الشيوع كل واحد 
حسب نصيبه المذكور.

4.  إن في بقاء الملكية على الش���يوع ما يمنع المدعي من حس���ن انتفاعه وتصرفه في هذا العقار 
مما ألحق به بالغ الضرر.

5.  تكررت طلبات المدعي للمدعى عليهم بإزالة الشيوع وتقسيم هذا العقار المشترك ولكن دون 
جدوى وحيث أن قطعة األرض المذكورة صغيرة وغير قابلة للقسمة حسب أصغر حصة.

ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوج���ب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنش���ر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم

دعوى الرقم: 2013/814 حقوق صلح طولكرم

التاريخ: 2013/6/9

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنية رقم 
2013/814 لتبليغ المدعى عليه بالنشر

إلى المدعى عليه: مغير ش���كري عبد اللطيف الصيفي من طولك���رم/ كفر عبوش، ومجهول محل 
اإلقامة حاليًا، يقتضى عليك الحضور إلى محكمة صلح طولكرم يوم 2013/9/6 الس���اعة التاس���عة 
صباح���ًا للنظر في الدعوى الحقوقي���ة رقم 2013/814 والتي أقامها عليك المدعون دالل تيس���ير 
حس���ني سالم وعالء تيسير حسني سالم وآالء تيسير حس���ني سالم وعدي تيسير حسني سالم 

وإسراء تيسير حسني سالم وجميعهم من طولكرم/ ذنابة بواسطة وكيلها المحامي بشار حامد

وموضوعها: تنفيذ وكالة دورية بقيمة ألف دينار أردني.

يمكنك الحضور إلى قلم المحكمة ش���خصيًا أو إرس���ال وكيل عنك لالطالع على تفاصيل الدعوى 
وعماًل بأحكام المادة رقم 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ رقم 3 لس���نة 
2001 يقتض���ى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك بالنش���ر 

وبخالف ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.

مع االحترام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
ياسمين تمام

جنين: حلقة نقاش تستعرض طبيعة 
االنتهاكات بحق األشخاص ذوي اإلعاقة 

جني���ن - محمد بالص: اس���تعرض مش���اركون في حلقة 
نق���اش نظمتها جمعي���ة "الجلي���ل" للرعاي���ة والتأهيل 
المجتمع���ي الخيري���ة في محافظة جني���ن، أمس، طبيعة 
وأش���كال االنتهاكات التي يتعرض لها األش���خاص ذوو 
اإلعاقة، بحضور ممثلين عن مؤسس���ات التأهيل واإلعاقة 
الرس���مية والمدني���ة والنقابية والحقوقي���ة العاملة في 

المحافظة.
وذك����رت الجمعية، أن هذه الحلقة نظمت ضمن مش����روع 
"تجنيد المجتم����ع المحلي للتأثير في السياس����ات العامة 
لصالح األش����خاص ذوي اإلعاقة ف����ي محافظة جنين"، والذي 
تنفذه الجمعية بالش����راكة مع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 
 "CPP" ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني ،"CRS"

."USAID" الممول من الوكالة األميركية للتنمية الدولية
وتن���اول المش���اركون، االنتهاكات الت���ي يتعرض لها 
األشخاص من ذوي اإلعاقة، وأشكالها الفردية والجماعية، 
وم���ا يترتب عليها من آث���ار ونتائج وخيم���ة على صعيد 

األفراد المعاقين وأسرهم والمجتمع.
وأش���اروا، إلى نصوص تضمنها قانون حقوق المعاقين 
ومن أبرزها، إلزام األفراد والمؤسسات الرسمية والمدنية 

والخاصة، تطبيق بنود القانون بالكامل.
وأجمع���وا، على ض���رورة متابعة ه���ذه االنتهاكات من 
قب���ل الجه���ات المختصة، بم���ا يكفل تنفي���ذ اإلجراءات 
والسياسات المتبعة، ويس���هم في التخفيف من األعباء 
النفس���ية واالجتماعية واالقتصادية الت���ي تواجه ذوي 

اإلعاقة وعائالتهم جراء هذه االنتهاكات.
ودع���وا، إلى تحقي���ق الوع���ي المجتمعي نح���و قضايا 
االنته���اكات المتعلق���ة بحقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة 
وآثارها المدمرة على المجتمع، والتأثير في السياس���ات 
العام���ة للتخفي���ف م���ن األعب���اء المترتب���ة عل���ى تلك 
االنته���اكات التي ش���دد المش���اركون ف���ي الحلقة، على 
ض���رورة متابعتها وتوثيقها رس���ميا، وتنفيذ اإلجراءات 

الرادعة بحق مرتكبيها.
وطال���ب المش���اركون، بتوفي���ر ش���بكة م���ن الحماي���ة 
االجتماعي���ة لألش���خاص ذوي اإلعاق���ة، ومنحه���م كامل 
حقوقهم التي تضمنها القانون، وتمكينهم من العيش 
بكرام���ة في مجتمعهم، بعيدا ع���ن حالة التهميش التي 

يعانون منها.
وأك���دوا، ض���رورة توعي���ة كاف���ة القطاعات والش���رائح 
المجتمعية، حول التعامل الس���ليم مع األش���خاص ذوي 
اإلعاق���ة، وتوفير س���بل الحياة الكريمة له���م، بعيدا عن 
الحاجة والعوز، والحرص عل���ى تمكينهم من التعبير عن 

طاقاتهم الكامنة.
وذكرت جمعية "الجلي���ل"، أن الحلقة جاءت بعد تنفيذ 
أرب���ع ورش عم���ل لبناء ق���درات األش���خاص ذوي اإلعاقة 
وعائالتهم حول كيفية التعامل الس���ليم مع االنتهاكات 
الت���ي يتعرض���ون لها، ونظمته���ا الجمعية ف���ي قريتي 
فقوع���ة وعانين، وبلدتي عرابة والس���يلة الحارثية، وذلك 

بالتعاون مع المجتمع المدني.

رفح: األسير خضير يعلق إضرابه عن الطعام 
مقابل اتفاق شفهي باإلفراج عنه بعد أسبوع

كتب محمد الجمل:

علمت "األيام" من مصادر متعددة أن األس���ير إياد أبو خضير 
علق إضراب���ه المفتوح عن الطعام، مؤخرا، بعد اتفاقه ش���فهيا 
مع إدارة س���جون االحتالل على إطالق سراحه إلى قطاع غزة بعد 

أسبوع، حيث تقيم زوجته وأبناؤه.
وأكد مسؤول ملف األس���رى في حركة الجهاد اإلسالمي بسام 
الش���قاقي أن خضير الذي بدأ مؤخ���را إضرابا مفتوحا عن الطعام 
احتجاجا على اس���تمرار اعتقاله رغم انته���اء فترة محكوميته 
رفض قطعيا عروضا إسرائيلية إلبعاده إلى بلدان أوروبية، وأصر 

على اإلفراج عنه إلى منزله في مدينة رفح.
وشدد الش���قاقي على حق خضير في العودة إلى منزله، حيث 
تنتظره أسرته منذ أكثر من ثماني سنوات، ولفت إلى أن هناك 
حالة من القلق خش���ية تراجع االحتالل عن االتفاق كونه اتفاقا 
شفهيا، إضافة إلى أن جهاز المخابرات "االشاباك" يرفض اإلفراج 

عن األسير خضير إلى قطاع غزة ويصر على إعادة محاكمته.

وأكد عدم قانونية إجراءات االحتالل ضد خضير بتمديد فترة 
اعتقاله منذ الثاني عش���ر من نيس���ان الماض���ي الموعد المقرر 

لإلفراج عنه، إلى حين يتم النظر في قضيته.
وخضير الذي كان يحمل جواز سفر أردنيا لم يعد باستطاعته 
الع���ودة إلى األردن النتهاء فت���رة إقامته هناك دون تجديدها، 

كما أنه ال يمتلك بطاقة هوية فلسطينية.
يذكر أن س���لطات االحتالل كانت رفضت في الثاني عش���ر من 
نيسان الماضي اإلفراج عن أبو خضير )38 عاما( من سكان مدينة 
رفح، رغم انتهاء فترة محكوميته البالغة ثماني سنوات، بدعوى 

أنه مجهول محل اإلقامة.
واألس���ير أبو خضير مواطن فلسطيني من سكان األردن، وكان 
يحم���ل جواز س���فر وإقامة أردني���ة، وتزوج من إح���دى قريباته 
المقيم���ة في قطاع غزة قب���ل مدة طويلة، وق���دم للقطاع الحقا 
بوساطة تصريح للزيارة ومكث برفقة زوجته وباقي أفراد عائلته، 
وق���د أنجب ثالث���ة أطفال، قب���ل أن يتم اعتقاله خ���الل اجتياح 

إسرائيلي للقطاع قبل نحو ثماني سنوات.

رفح: استئناف العمل في معبر 
العودة بصورة طبيعية بعد يوم مضطرب

رفح - "األيام": اس���تأنفت السلطات المصرية العمل في معبر العودة 

الح���دودي برفح بص���ورة طبيعية، نه���ار أمس، وس���محت للمئات من 

المسافرين باجتيازه في كال االتجاهين.

وقال���ت مصادر متعددة إن حركة المس���افرين على المعبر انتظمت، 

بعد يوم مضطرب تخللته العراقيل والتشويش���ات التي تس���ببت في 

عدم تمكن مئات المسافرين من مغادرة القطاع، جراء خلل فني أصاب 

شبكة الحواسيب في المعبر المصري.

وأضافت المصادر نفسها: إن هناك جهودا تبذل لتمكين المسافرين 

م���ن المغادرة في المواعيد المحددة، تالفيا لحدوث أزمات جديدة على 

المعبر.

وكان المئات اضطروا للعودة إل���ى منازلهم بعد انتظار طويل داخل 

المعبر أول من أمس، جراء االضطراب المشار إليه.

وأكد مدير ع����ام اإلدارة العامة للمعابر ف����ي وزارة الداخلية 

التابع����ة للحكوم����ة المقال����ة ماهر أب����و صبحة أن الس����لطات 

المصرية تس����مح لنحو 1100 مسافر يوميا بمغادرة القطاع من 

خالل المعبر، الفتا إلى أن العمل وفق هذه اآللية بدأ منذ مطلع 

الشهر الجاري. 

نابلس: ورشة في "القدس المفتوحة"
حول حق الفرد بإدارة شؤون بالده

نابل���س - "األي���ام": عقد مركز إع���الم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية 
"شمس" بالتعاون والتنس���يق مع جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس 
ورش���ة عمل بعنوان حق الفرد في إدارة شؤون بالده بطريقة مباشرة أو 

غير مباشرة "االنتخابات مثااًل" في الجامعة.
وأوضح عدلي ارحيم مركز "ش���مس" أن الورش���ة هي إحدى نش���اطات 
مش���روع نشر وتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان الذي ينفذه المركز بدعم 

وتمويل من الوكالة االسترالية للتنمية الدولية.
وبين الدكتور يوس���ف ذياب أن مفهوم الحقوق السياسية يعتبر من 
أهم المفاهيم التي يتم الحديث عنه���ا في الوقت الحالي، والتعريف 
بالحقوق السياس���ية يتضمن الحديث عن عدد من الحقوق، من ضمنها 

حق المشاركة في إدارة الشأن العام.
وقال إن حق المش���اركة في إدارة الش���ؤون العامة بوساطة، انتخابات 
نزيهة تضع على عاتق األفراد والجماعات واجبات على صعيد المعرفة 

والممارسة المسؤولة.
وش���دد على أن االنتخابات تعتبر الركيزة األساسية في عملية البناء 
الديمقراطي ولكنها ليست كافية إذ يتطلب إجراؤها ضمان العديد من 

الحريات األساسية.
وفي نهاي����ة اللقاء أوصى المش����اركون بأهمية أن يش����كل القانون 
ضمان����ة مهم����ة لنزاهة وش����فافية العملي����ة االنتخابي����ة، وأن يمتع 
المواطن����ون رجااًل ونس����اًء بالحقوق السياس����ية التي أقره����ا القانون 
األساسي، وبضرورة ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفر المناخ 

"األشغال" تنفذ تصميم 5 مبان 
للمحاكم في المحافظات

أهمي����ة تنعك����س على كاف����ة ابناء 

الشعب الفلسطيني.

وش����كر غني����م االتح����اد االوروبي 

عل����ى دعم����ه له����ذا المش����روع إلى 

جانب دعمه لبن����اء مقار المقاطعات 

وبعض مش����اريع الطرق ودعم بعض 

دول االتحاد االوروبي بش����كل ثنائي 

لبعض مقار الشرطة الفلسطينية.

يذكر أن هذا المشروع يأتي كجزء 

من برنامج سيتم تعميمه على باقي 

محافظ����ات الوطن حتى الوصول الى 

مدين����ة الق����دس وانش����اء المحاكم 

المركزية فيها.

م����ن  كل  االجتم����اع  وحض����ر 

مجلس  المس����تفيدة،  المؤسس����ات 

العامة،  النياب����ة  االعل����ى،  القض����اء 

االستشاري  المكتب  المالية،  ووزارة 

لالتح����اد االوروبي، ممث����ل من نقابة 

المحامين، االتح����اد األوروبي، وكيل 

ال����وزارة وطاق����م مهندس����ي وزارة 

األشغال العامة واإلسكان المشرفين 

والمتابعين للمشروع.

جانب من اللقاء.

البي����رة - "األي����ام": اطلق����ت وزارة 

االش����غال العامة واالس����كان، امس، 

االوروبي،  االتح����اد  م����ن  وبتموي����ل 

العم����ل باتفاقية لتصمي����م مباني 

مجمعات المحاك����م في 5 محافظات 

الغربية،  الضف����ة  محافظ����ات  م����ن 

واضافة مبنى آخر لكل من محكمتي 

جنين ونابلس القائمتين، وتصميم 

مبنى لنقابة المحامين في رام الله، 

بكلفة اجمالية تبلغ 20 مليون يورو.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي 

أمس ان المشروع يهدف الى الرقي 

بقط����اع القضاء وتطوي����ره لألفضل، 

م����ن خ����الل توفي����ر أماك����ن مريحة 

للعمل، ألنه يمثل الس����لطة الرابعة 

كما أن����ه يعتبر معيارا لتقدم األمم، 

وت����م احالة عطاء مش����روع تصاميم 

ه����ذه المبان����ي مع ش����ركة س����جما 

)المهندسون االستشاريون(.

وحض����ر ع����ن مفوضي����ة االتح����اد 

االوروبي في القدس جان بندر بلوخ 

وسمر مخلوف كيرت هانسن.

العام����ة  االش����غال  وزي����ر  وأك����د 

واالس����كان المهن����دس ماهر غنيم 

اتفاقي����ة  عل����ى  التوقي����ع  خ����الل 

التصمي����م لمباني المحاكم في مقر 

الوزارة على أهمية هذه المش����اريع 

للرق����ي بقط����اع القضاء لم����ا له من 

ورشة في طولكرم تبحث 
سبل الحد من عمالة األطفال

طولكرم - "األيام": نظم منتدى ش���ارك الش���بابي بالتعاون مع جمعية المرأة 
العاملة، في طولكرم أمس ورشة حول سبل الحد من عمالة األطفال.

وأوضحت س���جود بدران أحد أعضاء المنتدى أن هذه الورشة تهدف للحد من 
ظاهرة عمالة األطفال، ورفع مس���توى الوعي لدى األمه���ات حول خطورة هذه 
الظاه���رة، خاصة في طولك���رم والتي تعد من أكبر المدن ف���ي الضفة الغربية 

تصنيفا في مجال عمالة األطفال.
من جانبها وجهت األخصائية والمرش���دة النفسية شيرين طحان رسالة إلى 
األمه���ات بأن يكن أكثر حظرا على أطفالهن، وحمايتهم عن طريق إش���راكهم 
بالن���وادي الصيفية الس���تيعابهم في أعمال الترفيه من أج���ل خلق جيل من 

الشباب الفلسطيني الواعي القادر على تحمل المسؤولية.
يذكر أن هذه الورش���ة تأتي استكماال لسلس���ة من اللقاءات المنعقدة حول 

عمالة األطفال في محافظة طولكرم، ومحافظة قلقيلية، ومحافظة الخليل.

الديمقراطي والحريات األساسية 
للمواطنين وال س����يما حرية الرأي 

والتعبير والتجمع السلمي.


