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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي  /

رام اهللا - رقم الملف: 2425/ج/2019

دائرة االراضي في سلطة اراضي  /

رام اهللا - رقم الملف: 2426/ج/2019

اعالن صادر عن دائرة االراضي/ رام اهللا
يعلــن للعموم انــه تقدم الى دائرة االراضــي/ رام اهللا عبد الرزاق وزهير وعبد الــرازق ونوال ووداد 
وخيرية وزهرة ومنال ابناء حسن عبد الرازق حسين بواسطة الوكيل الدوري رأفت اديب جميل حامد 
بموجب الدورية 2019/12317 بتاريخ 2019/7/4 عدل رام اهللا الصادرة عن كاتب عدل رام اهللا وذلك 
بمعاملــة بيــع على راضي يبرود حــوض رقم 2 قطعة رقم 100، فمن لــه  اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراضه الى دائرة  االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل/ المالك: عبد الرزاق وزهير وعبد الرازق ونوال ووداد وخيرية وزهرة ومنال ابناء حسن 

عبد الرازق.
اسم الوكيل: رأفت اديب جميل حامد.

دائرة االراضي / رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة االراضي/ رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي/ رام اهللا احمد عمر عبد الرحمن عياد ومهند شــكري عبد 
الحميد حماد بواسطة الوكيل الدوري هيثم محمد مرعي حامد بموجب الوكالة الدورية 2019/12321 
بتاريــخ 2019/7/4 عــدل رام اهللا الصــادرة مــن كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملــة بيع على اراضي 
سلواد حوض رقم 11 قطعة رقم 66، فمن له  اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة  
االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل/ المالك: احمد عمر عبد الرحمن عياد ومهند شكري عبد الحميد حماد.

اسم الوكيل: هيثم محمد مرعي حامد.

دائرة االراضي / رام اهللا

7/8 د

7/8 د

دولــة فلسطيــن

وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى

الرقم: 2774/9/1

اعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع 
تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مبان عامة 
الى سكن ب في القطعة رقم 109 من الحوض رقم 1 - 

ابو اشخيدم/ محافظة رام اهللا والبيرة
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلســته رقم 2019/7 بتاريخ 2019/6/19 بموجب القرار رقم 194 
الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ والمتعلق بالقطعة رقم 109 من الحوض رقم  1 ظهر 
صبيح من اراضي ابو اشــخيدم وذلك حســب المخططات  المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة 
رام اهللا والبيرة ومقر اللجنة المحلية المشتركة للتنظيم والبناء «ابو اشخيدم، كوبر، جيبيا، برهام»، 
ويعتبــر  مخطط التنظيم نافذا بعد مضي خمســة عشــر يوما من تاريخ نشــر االعــالن في الجريدة 
الرسمية وجريدتين محليتين وذلك استنادا للمادتين 21، 26 من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية 

رقم 79 لسنة 1966م.

م. مجدي الصالح / وزير الحكم المحلي/ رئيس مجلس التنظيم األعلى

7/8 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي اريحا

الرقم: 1948/ج/2019

دائرة تسجيل اراضي اريحا

الرقم: 1967/ج/2019

7/8 د

7/8 د

اعالن
يعلن الطالع العموم انه قد تقدم الى دائرة تسجيل اراضي اريحا وفا عز الدين بدر الدجاني بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1667 صفحة 2016/15 الصادرة عن سفارة فلسطين 
فــي االردن وذلــك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم 26 من الحوض رقم 4 من اراضي قرية 
العوجــا، فمــن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التســجيل خالل فترة خمســة 
ايام من تاريخ نشر االعالن وبخالف ذلك سيتم السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.

اسم الموكل: اسامة سليم شعبان رصاص، سناء سليم شعبان رصاص، سمر سليم شعبان رصاص، 
سحر سليم شعبان رصاص.

اسم الوكيل: وفا عز الدين بدر الدجاني.
الحصص المباعة: كامال.

المشتري: سامر ماجد فؤاد نسيبة.

مدير دائرة اراضي اريحا/ حسن البسايطة

اعالن
يعلن الطالع العموم انه قد تقدم الى دائرة تســجيل اراضي اريحا حمادة ســعدات كامل الحاج ياسين 
بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2018/24814 عدل رام اهللا وذلك لفتح معاملة بيع 
علــى قطعــة االرض رقم 465 من الحوض رقم 9 من اراضي قرية النويعمة، فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر االعالن وبخالف 

ذلك سيتم السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل: ربا محمد محمود اسماعيل.

اسم الوكيل: حمادة سعدات كامل الحاج ياسين.
الحصص المباعة: كامال.

المشتري: صافي عادل صافي سعيد.

مدير دائرة اراضي اريحا/ حسن البسايطة

فقد هوية
 اعلــن انا منجد عباس شــعبان برادعي عن فقد بطاقتي الشــخصية التي تحمــل الرقم 855022489 

وبداخلها جواز سفري الفلسطيني الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
 اريحا - اعلن انا أزل حسين موسى براهمة عن فقد بطاقتي الشخصية التي أجهل رقمها،  الرجاء ممن 

يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
 اعلن انا أمير زياد عباس برادعي عن فقد بطاقتي الشــخصية التي تحمل الرقم 404436156 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
 اعلــن انــا ســماهر عبد الحليم حســين ابــو اقبيطة عــن فقد بطاقتي الشــخصية التــي تحمل الرقم 

915131809 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
 اعلن انا معتز  محمد موسى حميدات  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 852196302 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
 اعلن انا بالل عايد حسين الهروش  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 859360224 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

تنويه
الخليل - نشر امس اعالن صادر عن محكمة حلحول الشرعية رقم 2019/300  ذكر فيه وكيل القضية 

المحامي رائد نصار الدين والصحيح هو المحامي رائد  ناصر الدين، فاقتضى التنويه.

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

7/8 د
محكمة بداية رام اهللا

دائرة التنفيذ

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا
في الملف التنفيذي رقم 2018/7169

الى المحكوم عليها شركة الخال لالعمار ومواد البناء، عنوانها سابقا: رام اهللا / نعلين/ الشارع الرئيسي 
بجانــب محل الحلويات «زهرة المدائن»/ بجانب محل عامركــو للهواتف ومجهولة محل االقامة حاليا، 
نعلمك ان المحكوم له مأمون نايف عبد ياســين وكيله المحامي يوســف شــوكت او من ينوب عنه قد 
حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ شيكا  بقيمة 9800 شيقل باالضافة الى مبلغ 108 شواقل بدل رسوم 
تنفيذ حالة ومستحقة األداء، لذا يتوجب عليك انت و/او من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين 
من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك ســيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء 

تبليغك بالنشر حسب االصول والقانون.

مأمور التنفيذ/ يحيى عطا
   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

7/8 د
محكمة صلح رام اهللا

الرقمك 2018/2812 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2018/2812

الــى المدعى عليها شــركة الكترو للتعهدات واالعمــال الكهربائية المســاهمة الخصوصية المحدودة 
ومجهولــة محــل االقامــة، يقتضى حضورك الى محكمة صلــح رام اهللا بتاريخ 2019/9/26 الســاعة 
التاســعة صباحا للنظر في الدعوى المدنية رقم 2018/2812  التي اقامها عليك المدعون: 1/ حســام 
رشــيد محمد ابو عبيد واخرون / رام اهللا بواســطةو يكلهم المحامي يوســف شوكت/ رام اهللا بدعوى 
وموضوعهــا مطالبة بمبلغ 19680 دوالرا اميركيا، ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع  على 
اوراق الدعوى،  ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر 
باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتةجارية رقم 2 لسنة 

2001 واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق احكام القانون.

هيام الشيمخ قاسم/ رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

7/8 د
محكمة بداية رام اهللا

دائرة التنفيذ - الرقم: 2019/3259

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا
في الملف التنفيذي رقم 2018/7169

الى المحكوم عليهم: 1/ عماد عيســى ســليمان عبد اهللا. 2/ رياض عيســى سليمان عبد اهللا. 3/ زياد 
عيســى ســليمان عبد اهللا/ البيرة/ المنطقة الصناعية/ فوق محالت خضر حبشــر ددهان والتجليس، 
نعلمــك ان المحكوم له ســليمان وليد ســليمان رمانــة/ رام اهللا قد حضر الى داذرتنــا وطرح للتنفيذ 
الحكــم الصادر عن محكمة بداية رام اهللا بصفتها االســتئنافية في القــرار رقم 2018/318  الصادر 
بتاريخ 2019/3/6 المتضمن الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ 250 دينار اردني مع الزام المحكوم عليه 
بالرسوم والمصاريف ومبلغ 23 شيقال بدل رسوم تنفيذ، لذا يتوجب عليك انت و/او من تنيب مراجعة 
دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريا 

بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب االصول والقانون.

مأمور التنفيذ/ يحيى عطا

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
بلدية بني نعيم

اعالن
تعلن بلدية بني نعيم بتمويل من بلدية بني نعيم، عن

طرح عطاء شراء معدات وآليات ثقيلة
 وذلــك وفقــاً للمواصفــات وجداول الكميات والشــروط المرفقــة العامة 
و الخاصــة بالمشــروع، فعلى الراغبين فــي التقدم لهــذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 
1. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

2. يجب على المقاول تقديم كفالة دخول عطاء 10000 شيكل  مقطوع 
العطاء وذلك بكفالة بنكية ســارية المفعول   لمدة ال تقل عن 120 يوم 

أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
3. األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول احضار فاتورة ضريبية 

بالمبلغ وخصم مصدر ساري المفعول عند كل دفعه.
4. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

5. يجب أن تكون األسعار بالشيكل.
6. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
من العطاء من مقر المجلس مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 200 شيكل.

7. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهراً من يوم السبت الموافق 
2019/8/10 فــي مقــر المجلس مع العلم أنه لن يقبــل أي عطاءات بعد 

هذا الموعد.
8. .فتح المظاريف يوم السبت الموافق 2019/8/10 الساعة 12 ظهراً في 

مقر بلدية بني نعيم. 
9. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

10. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم الهندسي في البلدية وذلك 
خالل ساعات الدوام الرسمي على هاتف 022229157.

رئيس بلدية بني نعيم  علي مناصرة

7/8 د

دولــة فلسطيــن

وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى

الرقم: 2774/9/1

اعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع 
تعديل  تنظيمي لتعديل األحكام التنظيمية وتنظيم شارع 
بعرض 10م على القطعة رقم 49 من الحوض 30043/ 

اريحا/ محافظة اريحا
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلســته رقم 2019/7 بتاريخ 2019/6/19 بموجب القرار رقم 206  
الموافقة على وضع المشــروع موضع التنفيذ والمتعلق بالقطعة رقم 49 من الحوض رقم  33004 
درب الحبش من اراضي بلدة اريحا وذلك حسب المخططات  المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة 
اريحا ومقر بلدية اريحا ، ويعتبر  مخطط التنظيم نافذا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر 
االعالن في الجريدة الرســمية وجريدتين محليتين وذلك استنادا للمادتين 21، 26 من قانون تنظيم 

المدن والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966م.

م. مجدي الصالح / وزير الحكم المحلي/ رئيس مجلس التنظيم األعلى

7/8 د

«القدس المفتوحة» و «بوليتكنك فلسطين» توقعان اتفاقية إلنشاء برنامج ماجستير مشترك في المحاسبة والتمويل
رام اهللا– الحيــاة الجديــدة- وقع رئيســا جامعتي 
«القدس المفتوحة» د. يونس عمرو، و»بوليتكنك 
فلســطين»  د. عماد الخطيب امس اتفاقية إلنشاء 
برنامج ماجستير مشترك في المحاسبة والتمويل.

ويأتي توقيع االتفاقية استمراراً للتعاون المتواصل 
ما بين الجامعات الفلسطينية لتوفير خدمة التعليم 
العالي والنهــوض بالواقع البحثي في فلســطين، 

ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي.
واتفق الفريقان، بحسب بيان صحفي مشترك من 
الجامعتين، على إعداد برنامج ماجســتير مشترك 
في المحاسبة والتمويل، وتقديمه بشكل مشترك 
للهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية من أجل 

الحصول على اعتماد له.
وتهــدف االتفاقيــة إلى إكســاب الطلبــة المهارات 
البحثية والتحليلية التي تمكنهم من حل المشكالت 
المالية التي تواجه منظمات األعمال، وإعداد كفاءات 
متميــزة قادرة على التحليــل المالي والنقدي وفق 
أفضــل الممارســات المهنيــة والدوليــة، وتطوير 
المهــارات الالزمــة إلدارة المحافــظ االســتثمارية 
وتحليــل العائد والمخاطر، وإعــداد كفاءات متميزة 
ومبدعة، قــادرة على اتخاذ القــرارات بين مختلف 
البدائــل الماليــة والنقديــة، باإلضافة إلــى تعزيز 
القــدرات التحليليــة للموازنات التشــغيلية العامة، 
وكيفية تحليــل وتقييم األداء المالي للمؤسســات 
الربحية وغير الربحية، ومؤسســات القطاع العام، 
وكذلــك عملية صنع السياســات المالية والنقدية، 
ورفــد المؤسســات المحليــة الدوليــة بمختصيــن 
يتمتعون بأخالقيات مهنيــة عالية ومهارات علمية 

وعملية في مجال المحاسبة والتمويل.
وقــال د. عمــرو إن البرنامــج يهدف إلــى النهوض 
بالمســتوى المعرفــي للطلبــة في فلســطين في 
مجــاالت المحاســبة والعلوم المالية على مســتوى 
الدراســات العليا، وكذلك إعداد كفاءات قادرة على 

العمل في هذا المجال. 

وأضاف أن هذا البرنامج نوعي، وسيساهم في حل 
العديد من المشكالت المحاسبية والمالية التي تخدم 

الشركات وقطاع األعمال في فلسطين.
مــن جانبه، رحب د. الخطيــب بوفد جامعة القدس 
المفتوحــة، وعلى رأســه أ. د. يونس عمرو، مؤكداً 
أنّ الشــراكة مــا بيــن الجامعات في إطــالق برامج 
على المســتويات المختلفة هي تطوير الستخدام 
المــوارد والكفــاءات، ما ينعكس علــى جودة هذه 

البرامج ومخرجاتها.
وأشــار إلى أنّ جامعــة بوليتكنك فلســطين كانت 
أول جامعة بدأت شــراكة فــي برنامج التكنولوجيا 
الحيوية، الذي تطور بشــكل كبير ليخدم قطاعات 
بحثيــة مهمة، إضافــة إلى العديد مــن البرامج مع 

الجامعات الفلســطينية، وآخرها برنامج الدكتوراه 
في هندســة المعلوماتية بالشــراكة مــع جامعتي 

«العربية األمريكية» و»القدس».
حضر التوقيع من جامعة القدس المفتوحة: مدير 
فــرع الخليل د. عبــد القادر الدراويــش، والقائم 
بأعمال عميد كلية العلــوم اإلدارية واالقتصادية 
د. ذيــاب جرار، وعميد البحث العلمي والدراســات 
العليا أ. د. حسني عوض، ود. مجدي الكببجي من 

فرع الخليل.
كما حضر التوقيع من جامعة بوليتكنك فلسطين: 
نــواب الرئيــس، وعميد البحث العلمــي د. مراد أبو 
صبيــح، وعميــد كلية العلوم ونظــم المعلومات د. 

إسماعيل رومي، وطاقم من الكلية.

في ذكرى العدوان اإلسرائيلي على غزة

«األورومتوسطي» يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق في االنتهاكات اإلسرائيلية
الدولي  اإلنســاني  للقانــون 
اإلنســان،  حقوق  وقوانيــن 
اإلســرائيلية  األعمــال  فــإن 
ضد الفلسطينيين القابعين 
تحت االحتــالل، بما في ذلك 
ارتكبت  آخــر الجرائم التــي 
تكون  ألن  ترقــى  ضدهــم، 
جرائــم حرب تتطلــب عناية 

خاصة.
وعبرت «خرما» عن أســفها 
فــي  إســرائيل  الســتمرار 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
فــي األراضي الفلســطينية 
المحتلة وخرقها جميع اللوائح 
والقوانين اإلنسانية والدولية 
بشــكل  تحاســب  أن  دون 
فعلــي على جرائمهــا، األمر 
الــذي يجعل الفلســطينيين 
أدنــى  النتهــاك  معرضيــن 

حقوقهم اإلنسانية.
األورومتوســطي  ودعــا 
مجلــس حقــوق اإلنســان 
إلى الضغط على إسرائيل 
الفورية  التدابيــر  التخــاذ 
المدنيين  حقــوق  لحمايــة 
الخاضعين  الفلســطينيين 
الحتاللهــا، داعيا المجلس 
إلــى إنشــاء لجنــة تحقيق 
فــي  للنظــر  مســتقلّة 
ترتكبها  التــي  االنتهــاكات 
إسرائيل، مع التركيز بشكل 
التي  الحــوادث  خاص على 
وقعت في الفترة من 4 حتى 
6 مايو 2019، والتي ترقى 
حــرب  جرائــم  تكــون  ألن 
بموجب القوانين اإلنسانية 
والقانــون الدولــي لحقوق 

اإلنسان. 

الماضي أدى إلى استشــهاد 
31 شخصا بينهم أربع نساء 
وثالثــة أطفــال، إضافة إلى 
إصابة 121 شــخصا بجراحٍ 
متفاوتة، ونحو 250 شخصا 
آخرين فقدوا أماكن سكنهم 
بعد تدميرها بغارات الطيران 

الحربي اإلسرائيلي.
وبينــت «نور خرما» الباحثة 
المرصــد  فــي  القانونيــة 
كلمتها  في  األورومتوسطي 
أن سكان قطاع غزة يقبعون 
تحت حصار إسرائيلي مشدد 
منــذ عــام 2007، وتمارس 
إســرائيل عــالوة علــى ذلك 
مســبوقة  غيــر  انتهــاكات 
الضفة، موضحةً أن إسرائيل 
فشــلت فــي تنفيــذ جميــع 
التي  األمن  مجلــس  قرارات 
تحمي الفلسطينيين، بجانب 
ارتكابها العديد من الجرائم 

بحقهم.
ا  وأوضحــت «خرما» أنه وفقً

جنيف- الحيــاة الجديدة- قال 
األورومتوســطي  المرصــد 
لحقوق اإلنسان في كلمة له 
أمام مجلس حقوق اإلنسان 
في دروتــه الواحدة وأربعين 
GI- بالشــراكة مــع منظمة

ت  كا نتهــا ال ا نّ  إ  ،W E H
اإلســرائيلية ضــد المدنيين 

قتــل  مــن  الفلســطينيين 
وتهجيــر  للمنــازل  وتدميــر 
للسكان وحصار وفق سياسة 
ترقــى  الجماعــي  العقــاب 

لجرائم حرب.
وأضاف األورومتوســطي أنّ 
الهجــوم اإلســرائيلي األخير 
علــى قطــاع غــزة فــي ايار 

المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة 
يبحث أوضاع وقضايا المرأة الفلسطينية

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
دعت كتلة نضــال المرأة، 
لجبهــة  النســوي  اإلطــار 
النضال الشــعبي، لتعزيز 
دور ومكانة المرأة وتمكينها 
من نيل حقوقها السياسية 
واالقتصادية  واالجتماعية 
والثقافيــة لتأخــذ دورهــا 
فــي خدمة قضية  الفعال 
شــعبنا وليكــون لها الحق 
المســاواة  فــي  الكامــل 
الكاملــة، بمــا يضمن لها 
لحقيقيــة  ا كة  ر لمشــا ا
والفعلية والملموســة في 
الحيــاة العامة وفي مراكز 
كافة  داخــل  القــرار  صنع 

مؤسساتنا الفلسطينية. 
جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع 
المكتــب التنفيــذي لكتلة 
نضال المــرأة، عقد بمقر 
بمدينة  المركــزي  الجبهة 
محمــد  بحضــور  اهللا  رام 
العطاونــة عضــو المكتب 
السياسي للجبهة، سكرتير 
النقابــي  العمــل  دائــرة 
ومناضــل  والجماهيــري، 
حننــي أمين ســر الدائرة،  
ورحــاب برهوم ســكرتير 

المكتب التنفيذي للكتلة.
وأكد العطاونة أن النهوض 
الفلسطينية  المرأة  بواقع 
الجهــود  توحيــد  يتطلــب 
المؤسســات  دور  وتفعيل 

النسوية ، والتكاتف والعمل 
المشــترك لخدمــة قضايا 
تقــوم  علــى أن  المــرأة ؛ 
الحكومة وبالمشــاركة مع 
األحــزاب والنقابات وكافة 
الهيئات والفعاليات الشعبية 
ومنظمات المجتمع المدني 
بالشروع الجدي في عملية 
دي  القتصــا ا إلصــالح  ا
والسياسي الشامل بإعادة 
القوانيــن  بكافــة  النظــر 
العامة  للحريــات  الناظمة 
وعلى رأسها قانون األحوال 

الشخصية.
وطالبــت برهــوم بالعمل 
من أجــل االرتقــاء بوضع 
النواحي  كافــة  من  المرأة 
واالقتصاديــة  السياســية 
واالجتماعيــة والقانونيــة  
يــز  تعز يضمــن  بمــا 
ومســاواتها  مشــاركتها 
ورفع الظلم عنها واالرتقاء 
بدورها في مسيرة التحول 
الديمقراطــي والدفاع عن 
ووحدة  وأمــن  مكتســبات 
وضــرورة  فلســطين،  
استمرار الجهود ومواصلة 
النضــال لتحقيق تطلعات 
وأهداف المرأة الفلسطينية 
مــن خــالل العمــل علــى  
ت  يعا لتشــر ا مــة  ء ا مو
الفلســطينية  والقوانيــن 
االتفاقيات  يتوافق مع  بما 

والمالحق  والبروتوكوالت 
علــى  ونشــرها  الدوليــة 
المستوى الوطني باإلضافة 
القوانيــن  مراجعــة  إلــى 
مع  لتتالءم  «التمييزيــة»، 
أحــكام االتفاقيات الدولية 
، بما يضمن المساواة بين 

الجنسين.
التنفيذي  المكتب  وشــدد 
علــى  ده  نعقــا ا خــالل 
المــرأة  تمثيــل  ضــرورة 
بكافة المؤسســات بنسبة 
%30 طبقا لوثيقة الشرف 
الموقعة مــن كافة القوى 
الفلســطينية  واألحــزاب 
والتي ما زالت تراوح مكانها 
في ظل حالة من اإلجحاف 

اتجاه حقوق المرأة .
التنفيذي  المكتب  وناقش 
لكتلة نضال المرأة تقارير 
واســتعرض  الفروع  لجان 
للكتلــة  العامــة  الخطــة 
داخليــاً  الكتلــة  وعالقــات 

وخارجياً .
لمكتــب  ا بحــث  و
التحضيــرات  التنفيــذي 
إلحيــاء الذكــرى الثانيــة 
النطالقــة  والخمســون 
جبهــة النضال الشــعبي 
أقر  حيث   ، الفلســطيني 
المكتب التنفيذي برنامج 
فعالياته بهذه المناســبة 

الوطنية المجيدة .

مجلس بلدي البيرة يوافق على عدد من القرارات الهامة لمصلحة المدينة
البيــرة- الحياة الجديدة- قرر المجلــس البلدي في بلدية البيرة 
خــالل جلســته األســبوعية االخيــرة، الموافقــة على عــدد من 
القرارات التي من شــأنها رفع وتطوير مدينة البيرة وفق الخطة 
اإلستراتيجية التنموية.ومن بين تلك القرارات المصادقة على قرار 
لجنة العطاءات إحالة عطاء إعادة تأهيل وتعبيد الطرق الداخلية 

لعــام 2019 بقيمــة إجمالية وصلــت مليونين 
ونصف المليون شيقل، علماً بأن عطاء تأهيل 
وتعبيــد الطرق لعام 2018 والذي بلغت قيمته 
7 ماليين شــيقل، لم ينفذ حتى اليوم بســبب 
اعتــراض إحدى الشــركات الفلســطينية على 
اإلحالــة الى محكمة العدل العليا التي ســتنظر 
في القضية يــوم االربعاء المقبل الموافق 10 
تموز الحالي.وكذلك الموافقة على تأهيل (دوار 
حبوب) في منطقة ام الشرايط (خلة القرعان) 
وذلك بتمويل من شــركة تمكين للتامين، هذا 
وتستعد بلدية البيرة حسب الخطة اإلستراتيجة 

لتعزيز مفهوم النظافة وتجميل المدينة لشراء 
150 ســلة معدنية لتــوزع في مناطق مختلفة 
مــن مدينة البيرة، كما وافــق المجلس البلدي 
على اســتضافة المســابقة الدولية االولى في 
فلسطين لحل مكعب الروبيك والتي ستقام في 
مركز تنمية الشــباب والطفولة.وقرر المجلس 
البلــدي أيضــا الموافقــة على افتتــاح معرض 
سوق خيرات بالدي بنسخته الثانية ويوم التراث 
الفلســطيني وذلك يوم االثنيــن 15 من تموز 

الحالي في ساحة مركز البيرة الثقافي.

أسير من جنين يدخل 
عامه الـ16 في األسر

جنين- وفا- دخل األسير حبيب فواز خميس أبو 
عابد من بلدة يعبد جنوب جنين، أمس، عامه 

الـ16 في سجون االحتالل.
وقال مدير نادي األســير فــي جنين منتصر 
ســمور: إن األســير أبــو عابــد اعتقــل بعد 

مطاردته لسنوات، وحكم عليه بالسجن مدى 
الحياة، وما زال يتعرض لعقوبات تعســفية 
وحرمــان ذويــه من الزيارة، بعــد أن حرمته 
ســلطات االحتالل من وداع والده الذي توفي 

وهو في األسر.


