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إسكان األندلس

إعــــالن
يعلن مركز هـــــــدف لحقوق اإلنسان عن بدء فعاليات مشروع »تعزيز التمكين القانوني للمرأة في 

قطاع غزة«، بتمويل من مبادرة الشـــراكة الشرق أوسطية )MEPI(، والذي سيتم تنفيذه خالل عشرة 

أشهر في الفترة  من 2013/9/30 وحتى 2014/7/30. يهدف المشروع إلى تعزيز الفهم والمعرفة 

حول الحقوق القانونية للمرأة ومشكالتها وقضاياها وهمومها وما تتعرض له من انتهاكات، إضافة 

إلى تعزيز التمكين القانوني للمرأة المهمشـــة بما يضمن تمتعهـــا بحقوقها القانونية. يتضمن 

المشروع أنشطة بحثية وتوثيقية، ودورات تدريبية تستهدف المحامين المتمرنين لبناء قدراتهم 

بما يمكنهم من المشاركة بفعالية في تنفيذ فعاليات المشروع، وأنشطة توعوية تستهدف المرأة 

المهمشـــة والجهات ذات العالقة حـــول الحقوق القانونية للمرأة، إضافة إلى تقديم استشـــارات 

قانونية مجانية للمرأة.

إدارة المركز

Announcement
HADAF Center For Human Rights announces start of activities of the project 

“Promoting Legal Empowerment of Vulnerable Women in the Gaza Strip”, 

funded by Middle East Partnership Initiative )MEPI(, which will be implemented 

within 10 months through the period from 30 /9/ 2013 till 30 / 7/ 2014.The project 

seeks to promote understanding and knowledge on women’s legal rights and 

their issues, problems and concerns, and violations she is exposed to, in addition 

to promoting legal empowerment of women to ensure enjoyment of their legal 

rights. The project includes research and documentation activities, training 

courses targeting practicing lawyers to build their capacity to enable them 

to participate effectively in conducting the project activities, and awareness 

targeting vulnerable and women and relevant groups, in addition to providing 

free legal consultancies to vulnerable women. 

Administration

"رعاية أسر الشهداء": سفر 
حجاج المكرمة السعودية غدًا

رام الل���ه - "األي���ام": أعلنت مؤسس���ة رعاية أس���ر 
الش���هداء والجرحى أن يوم غد س���يكون موعد س���فر 
الحجاج من ذووي الش���هداء في الضفة الغربية ضمن 

مكرمة خادم الحرمين الشريفين.
وأوضحت المؤسس���ة ف���ي بيان صحاف���ي أمس أن 
الحافالت س���تنتقل م���ن مراكز المدن باتجاه جس���ر 
الملك حس���ين  إلى األردن للتوج���ه بعدها إلى مطار 
الملكة علياء الدولي حيث س���يكون الس���فر في نفس 
الي���وم إلى الديار الحجازية عل���ى متن طائرات خاصة 

بحجاج المكرمة.
وفي ه���ذا الس���ياق قال خال���د جباري���ن مدير عام 
المؤسس���ة بأن تجمع الحجاج المس���تفيدين من هذه 
المكرمة س���يكون في تمام الساعة الحادية عشر من 
ظه���ر غد كل ف���ي مدينته حيث س���تنتظر الحافالت 
أمام ملعب الفرندز في مدينة رام الله، وأمام المجمع 
الش���رقي في مدينة نابلس، وأمام مديرية المؤسسة 

في الخليل بشارع وادي التفاح، وبالقرب من المقاطعه 
ف���ي بيت لحم في ش���ارع القدس الخلي���ل، وأمام مقر 
المؤسس���ة في أبو ديس وامام مق���ر المحافظات في 

باقي مدن الضفة الغربية.
م���ن جانبها تمنت إنتصار الوزير "ام جهاد " رئيس 
المؤسس���ة على الحجاج اإللت���زام بالمواعيد المحددة 
وبتعليمات اإلداريين والمرشدين المرافقين للمكرمة 
حتى تس���ير اجراءات الس���فر والوصول إلى األراضي 

الحجازية بالسالمة ووفق ما هو مخطط لها.
كما وتوجهت الوزير إلى خادم الحرمين الشريفين 
والمملكة العربية الس���عودية بالش���كر واالمتنان 
على هذه المكرمة وم���ا تقدمه من خدمات واعتناء 
ولما فيه من تكريم لذووي الش���هداء والمناضلين 
وما تعكس���ه من دور فعال للملكة في دعم الشعب 
والقضية الفلسطينية كما عودتنا دائما وعلى كافة 

األصعده.

خالل افتتاحه منتدى "تعزيز السلم األهلي وسيادة القانون بمحافظة جنين"

دويكات: في ظل الفوضى واالنفالت اليمكن الحديث عن القدس وحق العودة
جنين-محم���د بالص: ق���ال محافظ جنين، اللواء طالل دوي���كات، إن ثقافة 

الس���لم األهل���ي، أصبحت واح���دة من الثواب���ت التي يجب عل���ى المجتمع 

الفلسطيني الدفاع عنها، وفي غيابها تذوب باقي الثوابت األخرى.

وأضاف، إنه في ظل الفوضى واالنفالت، ال يمكن الحديث عن القدس وحق 

العودة، مؤكدا أن القانون وبس���ط األمن من أهم عناصر االستقرار الداخلي 

الذي س���يوفر أرضية قوية للبناء والتنمية والمشاركة المجتمعية الفعلية 

في بناء مؤسسات الدولة.

وكان دوي���كات، يتح���دث خالل افتتاح���ه منتدى "تعزيز الس���لم األهلي 

وس���يادة القان���ون في محافظ���ة جني���ن"، وال���ذي نظمه مرك���ز "جنيف" 

للرقابة الديمقراطية على القوات المس���لحة، ومركز إعالم حقوق اإلنس���ان 

والديمقراطية "ش���مس"، بالتع���اون مع المحافظة، في قاع���ة فندق "بوابة 

الش���مال"، وخصص لعرض نتائج عملية تقييم الس���لم األهلي في جنين، 

بحضور ممثلي الفعاليات الرسمية واألمنية ولجان العشائر واألطر النسوية 

والشخصيات االعتبارية.

وتاب���ع دويكات، "إن هناك قلة قليلة متعاونة مع االحتالل ومضللة تحاول 

إعادتنا إلى المربع األول للفوضى واالنفالت، واالحتالل وحده هو المستفيد 

الوحيد من أي مظهر من هذه المظاهر السلبية، وهو الوحيد الذي يزرع بذور 

الفرقة بين أبناء شعبنا ليلهيهم عن مسؤولياتهم وحياتهم ومستقبلهم".

وقال، "إننا نعمل مع أبناء ش���عبنا بعدالة وسواسية، وفي ظل غياب السلم 

األهل���ي المطلوب، ال يمكننا تحقيق أحالم الش���هداء وال طموحات ش���عبنا 

الوطنية في الوصول إلى مكاسب سياسية وإقامة دولة مستقلة".

وركز، على أهمية تفعيل المش���اركة المجتمعية في تحمل المس���ؤولية 

الوطني���ة، في وقت حث فيه فصائل العمل الوطني والمؤسس���ات التربوية 

والثقافية واألندية الش���بابية، على تشكيل حلقة قوية وإطار متين لحماية 

االستقرار واألمن.

وتط���رق دويكات، إلى واقع مخيم جنين، حيث قال، "إن المخيم صمد أمام 

االحتالل واجتياحاته واستهدافاته المختلفة، وأثبت مرارا أنه رمز للنضال 

والتص���دي، ولم يجد االحتالل وس���يلة لتمرير سياس���ته غي���ر إثارة الفتن 

الداخلية ونش���ر الفوضى فيه، لضرب صموده واإلس���اءة لرمزيته وسمعته 

العظيمة".

متحدثون في افتتاح المنتدى.

وقال، "إنن���ا حريصون على إبقاء المخيم بتلك الصورة 

العظيم���ة، ولن نس���مح لقلة بجر الش���ارع إلى الفوضى، 

وستبقى جنين قادرة على تجاوز هذه المرحلة، ويحدونا 

األمل دوما في تنمي���ة المحافظة اقتصاديا واجتماعيا، 

ولدين���ا رؤيا واضح���ة إليقاف كل الخ���روق لينعم أهل 

المحافظة وزوارها باألمن واالستقرار".

وق���دم أعض���اء اللجنة االستش���ارية للس���لم األهلي، 

المستش���ار القانوني ف���ي المحافظة، ضي���اء الزغيبي، 

ومدير العالقات العامة في جهاز األمن الوقائي، سلطان 

زيود، وآمن���ة دراغمة، ممثلة عن االتح���اد العام للمرأة، 

مداخالت حول النتائج التي توصلت إليها عملية تقييم 

الس���لم األهلي في المحافظة، والتي س���يتم اعتمادها 

بعد التوصيات كإس���تراتيجية للعمل على نشر ثقافة 

السلم األهلي.

وركز مدير مركز "ش���مس"، د.عمر رح���ال، على أهمية 

التصال���ح والحوار في المجتمع بعي���دا عن تلك األجواء 

المشحونة.

ودعا رحال، العقالء والحكماء بما فيها األطر الرس���مية 

واألهلي���ة للعمل على توفير قاع���دة صلبة من التوافق 

على ضرورة بسط القانون ونشر ثقافة السلم األهلي.

أما نائب مدي���ر مركز "جنيف" في فلس���طين، نيكوال 

ماس���ون، فاس���تعرض برامج وأنش���طة المرك���ز والتي 

عق���دت منذ العام 2008 في الضف���ة الغربية، والخاصة 

بالسلم األهلي وأهمية التعاون والمشاركة للوصول إلى 

إس���تراتيجية واضحة ومحددة م���ن قبل جميع األطراف 

للحفاظ على السلم األهلي في جنين.

طولكرم: السجن سنة و50 دينارًا 
غرامة على متهم باالحتيال

طولك���رم - "األي��ام": أص���درت محكمة الصلح في طولك���رم، أمس، حكما 
بالس���جن لمدة سنة و50 دينار أردني غرامة على المتهم )م.ح( 75 عاما من 
طولك���رم عن تهمة االحتيال خالفا ألحكام المادة 417 عقوبات لس���نة 60، 

والحكم قابل لالستئناف.
وقال���ت المحكمة في حيثي���ات الحكم إن الوقائع تش���ير إلى أنه بتاريخ 
2013/3/7 حضر المتهم إلى منزل المش���تكي وعّرف عن نفسه أنه طبيب 
ومبع���وث من لجنة طبية قطرية متواجدة ف���ي جامعة بيرزيت، وطرح عليه 
مس���اعدة مالية، وطلب مبلغا ماليا بقيمة 2500 ش���يكل كرسوم للمساعدة 
المالي���ة التي س���يقدمها له، وأعطاه ظرف���ا مغلقا ليقوم بتس���ليمه ألحد 
األش���خاص في الجامعة، ولدى توجه المش���تكي إلى الجامعة تفاجأ بعدم 
وجود ذلك الش���خص وأنه وهمي وقام بفتح الظرف حيث كان يحتوي على 

أوراق بيضاء.
وذكرت أنه وفي الفترة األخيرة قامت وسائل اإلعالم بنشر تقارير إعالمية 
عن المته���م واصفة إياه باللص "ق���ارئ الجريدة" و"عج���وز يمتهن حرفة 
النص���ب" لإليقاع بعدد م���ن المواطنين في عمليات االحتي���ال التي يقوم 
بها بتنكره كطبيب يرأس جمعية خيرية موهما إياهم بأنه سيس���اعدهم 
في الحصول على عالج أو مس���اعدة مقابل توفير مبلغ مالي كرس���وم وبدل 

إجراءات.


