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بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين                                                                

وزارة الحكم المحلي
مديرية محافظة بيت لحم

إعالن صادر
عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة بيت لحم

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي للبلدة القديمة في مدينة بيت لحم 
وتصنيف المناطق التراثية والمباني التراثية المنفردة

رقم المشروع 3/ب . ت/2014

تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة بيت لحم عن إيداع مشروع تعديلي تنظيمي للبلدة القديمة 
في مدينة بيت لحـــم وتصنيف المناطق التراثية والمباني التراثيـــة المنفردة لالعتراضات 
والمقّدم من بلدية بيت لحم وذلك حسب المخططات المعلنه وحسب جداول األحواض وأرقام 
القطـــع المرفقة بالمخططـــات والمودعه في مقـــر بلدية بيت لحم وفي مقـــر مديرية الحكم 
المحلي/ محافظة بيت لحم وذلك استنادًا للمواد )20،21،26( من قانون تنظيم المدن والقرى 
واألبنيه رقم )79( لســـنة 1966 ويجوز ألي شـــخص وألي سلطه أو مؤسســـه رسميه أو أهليه 
ممن لهـــم مصلحه في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المشـــروع معنونه إلى 
رئيس لجنة التنظيم المحلية في بلدية بيت لحم أو رئيس اللجنة اإلقليميه خالل مدة ثالثين 
يومـــًا من تاريخ اعالن اإليداع بالجريدة الرســـمية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات أو 

االقتراحات المقدمه حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتيه.
م. رشيد عوض
رئيس اللجنة االقليميه للتخطيط والبناء
لمحافظة بيت لحم

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين                                                                

وزارة الحكم المحلي
مديرية محافظة بيت لحم

إعالن صادر
عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة بيت لحم

بشأن إيداع مشروع تنظيمي تفصيلي لغاية توسعة الشارع الواصل بين 
شارع جمال عبد الناصر وشارع الرئيس ياسر عرفات في موقع الفراحية

رقم المشروع 1/ب . ت/2014

تعلن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة بيت لحم عن إيداع مشروع تنظيمي 
تفصيلي لغاية توسعة الشارع الواصل بين شارع جمال عبد الناصر وشارع الرئيس ياسر 
ـــق بقطع األراضي )11،12،1،23،21،30( 

ّ
عرفات في موقع الفراحية لالعتراضات والمتعل

مـــن الحوض رقم 28017 في موقـــع الفراحية من أراضي مدينة بيـــت لحم والمقّدم من 
بلديـــة بيت لحم وذلك حســـب المخططات المعلنه والمودعه في مقـــر بلدية بيت لحم 
وفي مقر مديرية الحكم المحلي/ محافظة بيت لحم وذلك اســـتنادًا للمواد )26،20،21( 
من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنيه رقم )79( لســـنة 1966 ويجوز ألي شخص وألي 
ســـلطه أو مؤسسه رســـميه أو أهليه ممن لهم مصلحه في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو 
اعتراضاتهم على المشـــروع معنونه إلى رئيس لجنـــة التنظيم المحلية في بلدية بيت 
لحم أو رئيـــس اللجنة اإلقليميه خـــالل ثالثين يومًا من تاريخ اعـــالن اإليداع بالجريدة 
الرســـمية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات أو االقتراحات المقدمه حيثما أمكن 

بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتيه.
م. رشيد عوض
رئيس اللجنة االقليميه للتخطيط والبناء
لمحافظة بيت لحم

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين                                                                
وزارة الحكم المحلي

مديرية محافظة بيت لحم
التاريخ: 2014/2/13

إعالن صادر
عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة بيت لحم

بشأن مشروع تنظيمي تفصيلي رقم 2/ب . ت/2014
بخصوص تنظيم شارع واد مسلم »الواصل ما بين إسكان األرمن وشارع 

إسكان بيت ساحور« في مدينة بيت لحم
تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة بيت لحم عن إيداع مشروع تنظيمي تفصيلي رقم 2/ب 
. ت/ 2014 لغاية تنظيم شـــارع واد مســـلم »الواصل ما بين إسكان األرمن وشارع إسكان 
بيت ساحور« من أراضي مدينة بيت لحم وهو بطول 1110 م والمقّدم من بلدية بيت لحم 

من الحوض الطبيعي رقم )4( في موقع واد مسلم وحسب اإلحداثيات التالية:

 No   Y   X  

 .1   170164   124688  

 .2   170400   124512  

 .3   170675   124400  

 .4   171119   124180  

لالعتراض وذلك حســـب المخططـــات المعلنه والمودعه في مقـــر بلدية بيت لحم ومقر 
مديرية الحكم المحلي/ محافظة بيت لحم وذلك اســـتنادًا للمواد )26،20،21( من قانون 

تنظيم المدن والقرى واألبنيه رقم )79( لسنة 1966.

ويجوز ألي شـــخص وألي سلطه أو مؤسسه رســـميه أو أهليه ممن لهم مصلحه في ذلك 
تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المشـــروع معنونـــه إلى رئيس لجنة التنظيم 
المحليـــة في بلدية بيت لحم أو رئيس اللجنة اإلقليميـــه للتخطيط والبناء في محافظة 
بيت لحم خالل ثالثين يومًا من تاريخ نشـــراعالن اإليداع بالجريدة الرسمية وجريدتين 
محليتيـــن وتدعم االعتراضات أو االقتراحات المقدمه حيثما أمكن بمخططات إيضاحية 

ووثائق ثبوتيه.
م. رشيد عوض
رئيس اللجنة االقليميه للتخطيط والبناء
لمحافظة بيت لحم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح بيت لحم
التاريخ: 2014/1/27
الرقم: م. ص.ب 2013/20

تبليغ بالنشر
في القضية الحقوقية رقم 2013/20 صلح بيت لحم

إلى المدعى عليه: موسى محمد موسى هزيل/ الدوحة ـ بجانب مسجد الصحابة.
يقتضى حضورك إلى قلم محكمة صلح بيت لحم يوم االثنين 2014/3/3 الســـاعة العاشـــرة صباحًا 
للنظـــر في القضية المذكورة أعاله، والتي أقامها ضـــدك الياس متري انطون ابو غطاس / بيت جاال 
بجانب معصرة الزيتون وكالؤه المحامون فارس عودة و/او شادي كسبري و/او فادي توما، وموضوعها 
مطالبة مالية بقيمة 16800 شـــيكل، وعماًل بأحكام المـــادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 
تبليغك هذا اإلعالن بواسطة النشر أو إرسال محام عنك، ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى 

ومرفقاتها من قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
وعليـــه وتنفيذًا لقرار ســـعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم الصـــادر بتاريخ 2014/1/27 في الدعوى 
المذكورة أعاله المتضمن تبليغك في إحدى الصحف المحلية جرى تبليغك حسب األصول والقانون.
فداء اللحام
رئيس قلم الحقوق/ محكمة بيت لحم

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: 2012/680
التاريخ: 2013/12/31

إعالن تبليغ حكم في القضية المدنية رقم 2012/680 صلح الخليل
إلى المدعى عليه نافذ محمد فارس عبد المجيد أبو عيشة سكان الخليل ـ شارع السالم سابقًا ومجهول مكان إقامته حاليًا.

ليكن معلومًا لديك أن محكمة صلح الخليل قد أصدرت حكمًا بتاريخ 2013/4/29 في الدعوى المدنية رقم 2012/680 وهذا نصه:

الحكم
الصادر عن محكمة صلح الخليل المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: القاضي ريما الحروب
الكاتب : حاتم الشريف

المدعي: خالد صالح صالح ابو ميالة بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن شركة الحسام التجارية الصناعية ـ الخليل ـ نمرة.
المدعى عليه: نافذ محمد فارس عبد المجيد أبو عيشة الخليل ـ شارع السالم.

موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ 4777 أربعة آالف وسبعمائة وسبع وسبعون شيكل.

الوقائع واإلجراءات
تقدم المدعي بهذه الدعوى بتاريخ 2012/9/17 ضد المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ 4777 أربعة آالف وســـبعمائة وســـبع وسبعون شيكل وذلك 
على ســـند من القول مفاده: 1. وذلك مقابل أثمان فواتير مكالمات خلوية مستحقة للمدعي من المدعى عليه بموجب فاتورة صادرة عن الشركة بالمبلغ 
المذكور 2. طالب المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور مرارًا وتكرارًا إاّل أنه امتنع عن الدفع دون مبرر مشـــروع أو مســـوغ قانوني سليم ملتمسًا من المحكمة 

الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المطلوب مع إلزامه الرسوم والمصاريف.
بالمحاكمة الجارية علنًا، وفي جلسة 2012/11/8 تقرر إجراء محاكمة المدعى عليه حضوريًا اعتباريًا وذلك لتبلغه الئحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة 
ولعـــدم حضوره ولعدم تقديمـــه الئحة جوابية ضمن المدة القانونية وبذات الجلســـة كرر المدعي الئحة الدعوى ووجـــه للمدعى عليه صيغة اليمين 
الحاسمة بالصيغة التالية )اقسم بالله العظيم بأن ذمتي غير مشغولة للمدعي خالد صالح صالح أبو ميالة وال لشركة الحسام التجارية الصناعية بالمبلغ 
المطالب به في هذه الدعوى وغير صحيح أن ذمتي مشـــغولة له بثمن فواتير مكالمات خلوية بقيمة هذا المبلغ والله على ما أقول شـــهيد( وفي جلسة 
2012/11/22 قررت المحكمة ولتبلغ الهيئة الحاكمة الســـير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها الهيئة السابقة وبذات الوقت ولتفهم المدعي موعد 
الجلسة وعدم حضوره قررت المحكمة وعماًل بأحكام المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية شطب هذه الدعوى وبتاريخ 2012/11/25 
قدم المدعي طلبا إلعادة الدعوى لجدول القضايا وقررت المحكمة الموافقة عليه وإعادة الدعوى إلى جدول القضايا وفي جلسة 2013/2/12 ترافع المدعي 
والتمس الحكم له حسب ما جاء في الئحة الدعوى ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار وفي جلسة 2013/2/28 
قـــررت المحكمة في البداية الســـير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها الهيئة الســـابقة وتصحيحًا لإلجراءات اعتبـــار المدعى عليه ناكاًل عن حلف 
اليمين الحاســـمة وذلك لتبلغ المدعى عليه صيغة اليمين الحاســـمة وفق أحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وفي جلسة 
2013/3/7 قررت المحكمة ولتبدل الهيئة الحاكمة الســـير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة الســـابقة وفي جلسة 2013/3/27 كرر المدعي 
اقواله ومرافعاته الســـابقة والتمس بالنتيجة الحكم له حســـب ما جاء في الئحة الدعوى وقررت المحكمة إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للتدقيق 

وإعطاء الحكم وختمت بذلك إجراءات المحاكمة.

المحكمة
وبالتدقيق في ملف هذه الدعوى وأوراقها والبينة المقدمة فيها وحيث وجه المدعي للمدعى عليه اليمين الحاســـمة وهي )أقســـم بالله العظيم بأن 
ذمتي غير مشـــغولة للمدعي خالد صالح صالح أبو ميالة وال لشـــركة الحســـام التجارية الصناعية بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوى وغير صحيح أن 
ذمتي مشـــغولة له بثمن فواتير مكالمات خلوية بقيمة هذا المبلغ والله على ما أقول شـــهيد( وحيث أن المدعى عليه قد تبلغ صيغة اليمين الحاسمة 
وذلك وفق أحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وان هذه الصيغة جاءت متوافقة لالئحة الدعوى ومتوافقة للشـــروط 
الواجب توافرها في اليمين الحاســـمة من حســـمها للنزاع وعدم مخالفتها للنظام العام أو اآلداب العامة وانها متعلقة بشخص المدعى عليه لذلك كله 
ولتوافر جميع الشـــروط الواجب توافرها فيها وحيث ان المدعى عليه قد تبلغ صيغة اليمين الحاسمة حسب األصول والقانون وبسبب نكوله عن حلف 
اليمين الحاسمة في هذه الدعوى وعماًل بأحكام المادة 145 من قانون البينات النافذ وحيث ان المدعي )من وجه اليمين( قد تنازل عما عداها من بينات.

فلهذه األسباب
ولمـــا تـــم تبيانه وتوضيحه أعاله فإن المحكمة تقرر الحكم للمدعي وعماًل بأحـــكام المادة 145 من قانون البينات والتي تنص على )كل من وجهت اليه 
اليمين الحاســـمة فحلفها حكم لصالحه اما اذا نكل عنها دون ان يردها على خصمه خســـر دعواه في الواقعة المتعلقة بها وكذلك كل من رديت عليه 

اليمين فنكل عنها( بالمبلغ المدعى به والبالغ 4777 شيكل وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
حكمًا حضوريًا بحق المدعي وحضوريًا اعتباريًا بحق المدعى عليه صدر وتلي علنًا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 2013/4/29.

القاضي
وبذلك وعماًل بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 جرى تبليغك بواسطة النشر حسب األصول.

بأمر المحكمة
رئيس قلم حقوق محكمة صلح الخليل
مهند الزغير

نظمتها "الديمقراطية" إحياء لذكرى انطالقتها

إصـابـة شـاب بـالـرصـاص الـحـي والـعـشـرات 
باالختناق خالل قمع االحتالل مسيرة قرب جنين

جنيــــن - محمد بالص: أصابت قوات االحتالل، أمس، شــــابا بالرصاص 
الحي، خــــالل مواجهات أعقبت مســــيرة جماهيريــــة نظمتها الجبهة 
الديمقراطية في محافظة جنين، إحياء للذكرى الســــنوية الخامســــة 
واألربعين النطالقتها، قرب قرية طورة الغربية، جنوب غربي المدينة.

وقــــال شــــهود عيان: إن الشــــاب كامل أحمــــد حرز اللــــه )25 عامًا(، 
أصيب بعيار ناري في ســــاقه اليمنى، ونقلته ســــيارة إســــعاف تابعة 
لجمعيــــة الهالل األحمــــر، إلى مستشــــفى "الشــــهيد الدكتور خليل 
ســــليمان الحكومي" في المدينة، فيما أصيب عدد آخر باالختناق جراء 
إقدام قــــوات االحتالل على إطالق قنابل الغاز المســــيل للدموع صوب 

المشاركين في المسيرة.
وكان المشاركون في المسيرة، انطلقوا من أمام مدرسة نزلة الشيخ 
زيد األساســــية للبنات، صوب البوابة الحديدية التي تقيمها سلطات 
االحتــــالل على أحد مقاطع ســــياج الفصل العنصــــري بالقرب من قرية 
طورة الغربيــــة، وهم يرفعون األعــــالم الفلســــطينية ورايات الجبهة 

الديمقراطية.
وأكد شــــهود عيان، أن المتظاهرين تمكنوا من الوصول إلى البوابة 
الحديديــــة المقامــــة على مقطــــع الســــياج الفاصل، ورفعــــوا األعالم 
الفلســــطينية عليها، وحطموا إحدى بواباتها، قبل اندالع المواجهات 
مع قــــوات االحتالل، والتي اســــتخدمت الرصاص الحــــي وقنابل الغاز 
المســــيل للدموع في مواجهة المتظاهرين ممن رشــــقوا تلك القوات، 

بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وقال أمين ســــر الجبهــــة الديمقراطية في جنين، جمــــال محاميد، 

إن المشــــاركين في هذه المســــيرة، أرادوا التعبير بشــــكل سلمي عن 
رفضهم لسياســــة مصادرة األراضي وإقامة المســــتوطنات، ورفضهم 

اتفاق اإلطار المقترح من قبل وزير الخارجية األميركي، جون كيري.
وأضاف محاميــــد لـ"األيام"، إن جنود االحتالل، أطلقوا الرصاص الحي 
على المشــــاركين في المسيرة بعد انتهائها، وأطلقوا عليهم وابال من 
قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الشاب حرز الله، من بلدة 

يعبد بعيار ناري في ساقه اليسرى، وإصابة عدد آخر بحاالت اختناق.
وشدد على ضرورة توسيع دائرة المشاركة في الفعاليات الشعبية ضد 
االحتالل وسياسته التوسعية العنصرية وعدوانه المستمر على الشعب 
الفلســـطيني، وتضامنا مع األسرى القابعين في سجونه، ومن أجل إغالق 

ملف االنقسام الداخلي، وللمطالبة باستعادة الوحدة الوطنية.
وأشــــار إلــــى أهميــــة الفعاليــــات الكفاحيــــة المناهضــــة للجدار 
واالســــتيطان، باعتبار المقاومة الشــــعبية هي الطريق األمثل في ظل 

الظروف الحالية إللحاق الهزيمة بمخططات االحتالل.
وأكد محاميد، أن فعاليات الجبهة الديمقراطية ســــتركز خالل هذا 
العام علــــى القضايا االجتماعيــــة والوطنية التي تهم أبناء الشــــعب 

الفلسطيني، ومنها الجدار واالستيطان واألسرى والالجئون.
ودعا إلى التوجه لألمم المتحدة من أجل فضح ممارســــات االحتالل، 
وتعريته أمــــام الرأي العام العالمي، ومالحقته فــــي المحاكم الدولية 
علــــى جرائمه المتواصلــــة، وتنفيذ توصيات محكمــــة "الهاي"، والتي 
قضــــت أن الجدار العازل غير شــــرعي ويجب إزالته وإعــــادة األمور إلى 

ما كانت عليه.

مشاركون في المسيرة.

بلدية البيرة تعلن حالة الطوارئ 
لمواجهة األزمة البيئية

البيـــرة - "وفا": أعلن مجلـــس بلدية البيرة في جلســـة طارئة عقدت في مقر 
البلدية، أمـــس، حالة الطوارئ واالنعقاد الدائم لمواجهة المكاره البيئية التي 
تعصف بالمدينة، نتيجة لتوقف نقـــل النفايات إلى مكب أبو ديس المركزي 
الذي أغلق مؤخرا، والذي اســـتخدمته البلدية بعـــد إغالق مكب البيرة المركزي 

من قبل االحتالل.
وحـــذر مدير دائـــرة الصحة والبيئة فـــي البلدية إياد دراغمـــة، من األخطار 
البيئيـــة والصحية التي ســـتنجم عـــن األزمة البيئية والتـــي تتفاقم في ظل 
انحصار خيارات البلدية. وكانت ســـلطات االحتـــالل أغلقت مكب بلدية البيرة 

المركزي منذ آب الماضي.

اتحاد الصحافيين العرب يدين تهديدات 
االحتالل بإغالق تلفزيون "الشراع"

رام اللـــه - "وفـــا": أدان االتحـــاد العـــام للصحافييـــن العـــرب التهديدات 
اإلسرائيلية بإغالق تلفزيون الشراع في طولكرم، والمحطات الفلسطينية التي 
تمارس نشاطها طبقا للقوانين الفلســـطينية ولالتفاقيات الثنائية الموقعة 

بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وقـــال االتحاد فـــي بيان له، أمس، إن هـــذه التهديدات تعتبـــر خرقا لهذه 
االتفاقيـــات ولتفاهمات اتحاد االتصاالت الدولـــي، واتفاقية جنيف الموقعة 

العام 2006 والمتعلقة بنطاق البث والترددات.
وطالب االتحاد كافة المنظمات الحقوقية والدولية بإدانة هذه الممارســـات 
اإلســـرائيلية، التي تتنافى مع حرية الصحافـــة وحرية الرأي والتعبير وحقوق 
اإلنســـان، كما يدعوها إلى مطالبة الســـلطات اإلســـرائيلية بالتوقف عن هذه 

التهديدات الالأخالقية.
وكان تلفزيون الشـــراع الـــذي يبث من مدينة طولكـــرم تلقى تهديدات من 
االحتالل باالقتحام واالســـتيالء على أجهزته، مـــا لم يتوقف عن البث، رغم أنه 
محطة فلســـطينية محلية مرخصة من الجهات الفلســـطينية المختصة وتبث 
برامجهـــا من طولكـــرم منذ العام 1997، ولم يســـبق أن خرجـــت موجاتها عن 

النطاق المحدد للبث.

القدس: انتخاب إدارة جديدة
لجمعية المكفوفين العربية

القدس ـ "األيام": عقـــدت الهيئة العامة لجمعيـــة المكفوفين العربية في 
القدس جلســـة فـــي قاعة دار األيتام اإلســـالمية التابعة لـــوزارة األوقاف في 
العيزرية، شـــرق القدس النتخاب هيئة إدارية جديـــدة للجمعية، بحضور 84 

عضوًا، وبإشراف مندوبين عن وزارتي الداخلية والشؤون االجتماعية.
وقدمت الهيئة اإلدارية الســـابقة اســـتقالتها بعد مناقشة التقرير المالي 
واإلداري للجمعية وميزانية ســـنة 2013، ثم جـــرت االنتخابات الختيار هيئة 

إدارية جديدة للجمعية.
وبعد فرز األصوات فاز كل من:

ســـليم العريان/ رئيسًا، ســـمير ثبتة/ أمينا للصندوق، صابر الجندي/ أمينًا 
للسر، عيد البشيتي/ نائبًا للرئيس، ماهر المعايطة، علي حامد وعلي القواسمي 

أعضاء.

"شمس" يرحب بإلغاء خانة الديانة من 
البطاقات الشــخصية وجوازات الســفر
جنين - "األيام": رحب مركز إعالم حقوق اإلنســـان والديمقراطية "شـــمس"، 
أمـــس، بقرار الســـلطة الوطنية إلغاء خانـــة الديانة من البطاقات الشـــخصية 

وجوازات السفر، بناء على قرار من الرئيس محمود عباس.
وقـــال المركز في بيان صحافـــي أصدره، إن هذا القرار ينســـجم مع القانون 
األساسي الفلســـطيني ومع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان والعهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبدأ وشروط المواطنة.
واعتبـــر في بيانه، أن هذا القرار يشـــكل خطوة في االتجـــاه الصحيح إللغاء 
العديد من إشـــارات التمييز والتفرقة، ويمكن البناء عليه في أية تشـــريعات 
مستقبلية، وسيشجع العديد من المؤسسات التي تحتوي بعض وثائقها خانة 
للديانـــة، على إلغائهـــا، داعيا إلى ضرورة إلغاء خانـــة الديانة من كل الوثائق 

األخرى.
ورأى، في هذا القرار بمثابة تحصين وحماية للمجتمع الفلسطيني من الفتن 
والدســـائس، خصوصا وأن كثيرين من المواطنيـــن في العديد من دول العالم 
كانـــوا ضحايا في الصراعات والحروب األهلية، وكثيرا من دفعوا حياتهم ثمنا 
لمجرد وجـــود خانة للديانة في بطاقتهم الشـــخصية أو وثائقهم الرســـمية 

األخرى.
وشـــدد المركز، على اعتبار هذا القـــرار بمثابة حماية للنســـيج المجتمعي 
الفلســـطيني من المتربصيـــن والمتآمرين والمفرقين، وفـــي المقدمة منهم 
االحتالل اإلســـرائيلي، والذي كان يحاول جاهدا بث الفرقة بين أبناء الشـــعب 

الواحد استنادا للديانة الواردة في البطاقة الشخصية.
وأضـــاف، إن االحتالل لم يتوقف عند هذا الحد من التفرقة والعنصرية، عمد 
إلى تقسيم الشعب الفلسطيني ليس على أسٍس دينية فقط، وإنما على أسٍس 

مذهبية وطائفية وإثنية، ولم يدخر جهدا في ممارسة عنصريته.
ورأى المركـــز، أن وجود خانة الديانة في بطاقة الهوية الشـــخصية، بمثابة 

عالمة تفرقة وتمييز بين أبناء الشعب الواحد، كان ال داعي لها في األساس.

وعبر مركز "شـــمس"، عن اعتقاده 
أن إلغـــاء خانة الديانة مـــن البطاقة 
الشـــخصية وجواز الســـفر، ســـيؤثر 
إيجابـــا علـــى حقـــوق أخـــرى، وفي 
المقدمـــة منهـــا الحق فـــي العمل، 
والحق في المنافسة وتكافؤ الفرص، 

والحق في تلقي الخدمات.

غزة: "األونروا" تبلغ طلبتها بقرارها وقف 
تـدريـس منهـاج حقـوق اإلنـسان الجـديـد

كتب حسن جبر:

وتشـــغيل  وكالـــة غوث  أبلغـــت 
"أونروا"،  الفلســـطينيين  الالجئين 
أمس، طلبتهـــا بقرار وقف تدريس 
لمـــادة حقوق  المنهـــاج الجديـــد 
اإلنســـان التـــي أقرتهـــا الوكالـــة 
الثاني،  الدراســـي  الفصـــل  بداية 
بعد خالفات حادة مع وزارة التربية 

والتعليم في الحكومة المقالة.
وقالت مصـــادر متعددة لـ"األيام" 
للوكالة تلقت  التابعة  المدارس  إن 
صباح أمس، قرارا بســـحب المنهاج 
الجديـــد لمـــادة حقـــوق اإلنســـان 
المقررة على طلبة الصف الســـابع، 
دون أن تذكـــر حيثيـــات وأســـباب 
القرار، وأكـــدت أن الوكالة لم تعط 

معلومـــات جديـــدة بشـــأن إلغـــاء 
تدريس المنهاج الجديد والمنهاج 
البديـــل الـــذي ســـيتم اعتمـــاده، 
مرجحة أنه تتـــم مواصلة تدريس 
منهاج الفصل األول حتى االنتهاء 

من بلورة المقرر الجديد.
وكانت نقاشـــات حامية وخالفات 
وزارة  أروقـــة  شـــهدتها  واضحـــة 
التربية المقالـــة ومقر الوكالة على 
مناهج  وتدريـــس  إقـــرار  خلفيـــة 
دراســـية، وجاء القرار بعد لقاء على 
مســـتوى عال بين المســـؤولين عن 
التعليـــم في الجهتيـــن، تم خالله 
االتفـــاق علـــى تجميـــد تدريـــس 
المنهـــج الجديـــد إلى حيـــن إقرار 
منهـــج آخـــر أو تعديـــل المنهـــج 

الحالي.

وقالـــت الوزارة إن اعـــالن الوكالة 
عـــن قـــرار التجميـــد جـــاء بعد أن 
وجدت اإلرادة الصلبة والتشدد من 
قبل الـــوزارة المقالة في عدم قبول 
بالبعيدة  وصفتها  مناهج  تدريس 
كل البعد عن واقع الطالب ومعارفه 

بأي حال من األحوال.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة 
مشـــتركة إلعادة صياغـــة المنهاج 
المقـــر من قبل الوكالـــة، إلى جانب 
االتفـــاق على عـــدم جـــواز أن تقر 
الوكالـــة أي منهـــاج إال بعد الرجوع 
إلى المقالة، ويســـتمر عمل اللجنة 
حتى االنتهاء من عمليات التعديل 
لمادة حقوق اإلنســـان التي سيتم 
األول  الفصليـــن  خالل  تدريســـها 

والثاني.

غزة: "بنك فلسطين" يقدم 10 طابعات بريل 
لألطفـال فـي مـركـز الـنــور لرعاية المكفوفين

غزة - "األيام": قدم بنك فلســـطين 
تبرعا عينيا لألطفال المكفوفين في 
مركز النور لرعاية المكفوفين التابع 
غـــزة، تمثل في  لـ"االونـــروا" بقطاع 
عشر طابعات مختصة من نوع بريل. 

وجرى تســـليم الطابعـــات في مقر 
المركز، بحضور عالء آل رضوان نائب 
المدير العام وخلدون ابو ســـليم من 
والتســـويق،  العامة  العالقات  دائرة 
وعاصم أبو شـــاويش، القائم بأعمال 
والخدمات  اإلغاثـــة  برنامـــج  مديـــر 
االجتماعية في "األونروا" بقطاع غزة. 
مـــن ناحيته، أكـــد آل رضـــوان ان 
تبرع البنك بهـــذه األجهزة لألطفال 
المكفوفيـــن، يأتـــي انطالقـــا مـــن 
مسؤوليته االجتماعية التي يقودها 
بنك فلسطين في قطاع غزة، وتقديم 
المزيد من الدعم والرعايات التنموية 
التي تســـاهم في تطوير الخدمات، 
وتعزيـــز مســـتوى المعيشـــة ألبناء 
القطـــاع، ورعايـــة لليوبيـــل الذهبي 

لمركز النور المكفوفين. 
وفي هـــذا اإلطار، أشـــار آل رضوان 
الى رعاية البنك للعديد من االنشطة 
في قطاع غزة الســـيما االنشـــطة في 
القطاع الصحـــي، واإلغاثة والتعليم، 
مبينـــا أن آخر أنشـــطة البنك كانت 
الـــف دوالر   100 بتقديـــم حوالـــي 
المتضررة  البيـــوت  أميركي لصيانة 
جراء العاصفة الجويـــة التي ضربت 
فلســـطين. فضال عن مساهمته في 
والنوادي  االنشـــطة  دعـــم ورعايـــة 

أطفال المركز وطاقم العاملين.

الرياضية في القطاع.
من جانبه، عبر عاصم أبو شـــاويش 
لبنك  وامتنانـــه  بالـــغ شـــكره  عـــن 
فلســـطين لتقديمه هذا التبرع الذي 

يدل على مـــدى اهتمام البنك بهذه 
الفئة من المعاقيـــن بصريا، مضيفا 
إن هذه األجهزة ستســـاعد األطفال 

المكفوفين على القراءة والتعلم. 


