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تنويـــــه
سقط سهوًا في جريدة االيام  يوم االربعاء  بتاريخ 2012/09/06 في اعالن صادر عن 

دائرة  تسجيل اراضي  نابلس بخصوص معاملة بيع تحمل الرقم )3526/ج/2012( 

وذكر بها في وسط الصفحة

الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

ناصر رفعت امين سلمان   زهرية شكري سعيد دويكات 

عزام حسني حافظ شخشير   »محمد شفيق« حسني حافظ شخشير 

خطأ والصحيح أنه 

الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

عزام حسني حافظ الشنتير   »محمد شفيق« حسني حافظ الشنتير 

  لذلك اقتضي التنويه ،،،

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة األراضي نابلس
رقم الملف:3620/ج/2012
التاريخ :2012/09/06

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيدة) هيا عارف محمد صالح( 

وذلك بصفتها وكيال عاما   بموجب الوكالة العامة    رقم 664/2006/891 بتاريخ 2006/02/04 

الصادرة عن كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على القطعة )117( حوض رقم)4( من اراضي 

زواتا    فمن له اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة 

أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون .
اسم الوكيل     اسم الموكل )المالك(   

هيا عارف محمد صالح  عيده غالب احمد سلمان    
دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 3082/ج/2012
التاريخ: 2012/9/6
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد: سمير الياس إسبيرو عميره وذلك 
بصفته وكياًل خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2012/3873، الصادرة من كاتب عدل رام الله، 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 25 حوض رقم 19 حي 10م من أراضي رام الله، فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

سمير إلياس إسبيرو عميره هيام روبير عميره  
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 3080/ج/2012
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيدة: آالء )أحمد جواد( أمين ربعي وذلك 
بصفتها وكيلة دورية بموجب الوكالة الدورية رقم 12729/ تاريخ 2012/8/2، الصادرة من كاتب 
عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 76 حوض رقم 26 خلة القرعان من أراضي مدينة 
البيرة، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   
آالء )أحمد جواد( أمين ربعي وصفي صالح عبد الرحيم الرجبي  

دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 3035/ج/2012
التاريخ: 2012/9/3
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد: عبد النعيم صبري عبد الغني علوي 
وذلك بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 2006/279، بتاريخ 2006/1/23 تصديق 
وزارة العدل الفلسطينية، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 80 حوض رقم 2 من أراضي دير جرير/ 
رام الله، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
عبد النعيم صبري عبد الغني علوي علّية محمود محمد عرمي  

دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 3020/ج/2012
التاريخ: 2012/9/2
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد: عبد النعيم صبري عبد الغني علوي 
 2009/8/18 بتاريخ   ،2009/11147 رقم  الدورية  الوكالة  بموجب  دوريًا  وكياًل  بصفته  وذلك 
الصادرة من كاتب عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 145 + 119 حوض رقم 7 + 4 
من أراضي رمون/ رام الله، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي 
بالمعاملة حسب  السير  يتم  وبخالف ذلك  اإلعالن  تاريخ نشر هذا  أيام من  خالل فترة عشرة 

األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

عبد النعيم صبري عبد الغني علوي سليمان مبارك محمد الراشد  
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 2734/ج/2012
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد: عبد النعيم صبري عبد الغني العلوي 
وذلك بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 2012/3903، بتاريخ 2012/8/1، تصديق 
وزارة العدل، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 73 حوض رقم 2 من أراضي دير جرير/ رام الله، فمن 
له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

محمد حسن عيسى خضير                 المحامي عبد النعيم صبري  عبد الغني العلوي
ناجح حسن عيسى خضير 
حامد حسن عيسى خضير 
نجاح حسن عيسى خضير 
نعمة حسن عيسى خضير 

تهاني حسن عيسى خضير 
هاني حسن عيسى خضير 
هنية حسن عيسى خضير 
محمد نادي حسن خضير 
أحمد نادي عيسى خضير 
مهند نادي عيسى خضير 

ميمونة نادي عيسى خضير 
هيا نادي عيسى خضير 
دعاء نادي عيسى خضير
هند نادي عيسى خضير

هدى نادي عيسى خضير
هناء عيسى علي خضير

دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 2732/ج/2012
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد: عبد النعيم صبري عبد الغني العلوي 
وذلك بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 2012/3903، بتاريخ 2012/8/1، تصديق 
وزارة العدل، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 11 حوض رقم 4 من أراضي دير جرير/ رام الله، فمن 
له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(       اسم الوكيل

محمد حسن عيسى خضير    المحامي عبد النعيم صبري عبد الغني العلوي
ناجح حسن عيسى خضير 
حامد حسن عيسى خضير 
نجاح حسن عيسى خضير 
نعمة حسن عيسى خضير 

تهاني حسن عيسى خضير 
هاني حسن عيسى خضير 
هنية حسن عيسى خضير 
محمد نادي حسن خضير 
أحمد نادي عيسى خضير 
مهند نادي عيسى خضير 

ميمونة نادي عيسى خضير 
هيا نادي عيسى خضير 

دعاء حسن عيسى خضير
هند نادي  عيسى خضير
هدى نادي عيسى خضير

هنا عيسى علي خضير
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 2412/ج/2012
التاريخ: 2012/9/6

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد محمد عبد اللطيف محمد علي 
1013/صفحة2010/45،  سجل  الخاصة  الوكالة  بموجب  خاصًا  وكياًل  بصفته  وذلك  عيشة  أبو 
سفارة فلسطين/ عمان والخاصة رقم تصديق A/338 والخاصة P/338، الصادرة عن المفوضية 
العامة لفلسطين/ كندا، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 7 حوض رقم 15 من أراضي بيت وزن.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل   اسم الموكل   
محمد عبد اللطيف محمد علي أبو عيشة أديبة عبد الرحيم اسماعيل خليل 

سلوى عادل محمد أبو عيشة
محمد عادل محمد محمد
منذر عادل محمد محمد
بشير عادل محمد محمد

نهاية عادل محمد محمد
سمير عادل محمد محمد

دائرة تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 3087/ج/2012
التاريخ: 2012/9/6
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد: وسام محمد حسين فراخنة وذلك 
بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 2008/7832، بتاريخ 2008/6/22 الصادرة من 
كاتب عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 19 حوض رقم 3 من أراضي دير جرير/ رام 
الله، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

وسام محمد حسين فراخنة آمنة عبد الفتاح عمر شجاعية   
فخرية عبد الفتاح عمر فراخنة

دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 3089/ج/2012
التاريخ: 2012/9/6
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد: وسام محمد حسين فراخنة وذلك 
بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 2012/7972، بتاريخ 2012/12/17 الصادرة من 
كاتب عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 19 حوض رقم 3 من أراضي دير جرير/ رام 
الله، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

وسام محمد حسين فراخنة خيرية باجس أحمد فراخنة  
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي القضاة

المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

مذكرة تبليغ إقرار بطلقة أولى رجعية آلت إلى بائنة 
بينونة صغرى

صادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
إلى المطلقة: فاطمة روجينا بيرالتا من سكان البرازيل.

أبلغك أن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي نعمان عبد العزيز جاسر من سكان رام الله، 
بينونة صغرى  بائنة  إلى  آلت  2003/3/28م  بتاريخ  أولى رجعية  أوقع عليك طلقة  بأنه  أقر  قد 
هذه  عن  الصادرة  بطالق  اإلقرار  حجة  بموجب  وذلك  الشرعية  عدتك  أثناء  لك  إرجاعه  لعدم 
ومهر  بعقد  إال  له  تحلين  ال  وأنك   353/78/408 الرقم  وتحمل  2012/9/6م  بتاريخ  المحكمة 
جديدين ما لم تكوني مسبوقة منه بطلقتين وان عليك العدة الشرعية اعتبارًا من تاريخه أدناه 

رعاية لحق الله تعالى وللمطالبة بالحقوق الشرعية، وعليه جرى تبليغك ذلك حسب األصول.
تحريرًا في 19/شوال/1433هـ وفق 2012/9/6م.

قاضي رام الله والبيرة الشرعي
فاروق عطية عديلي

تنويه
في اإلعالن الصادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية، مذكرة تبليغ حضور 

في الدعوى أساس 2012/838، والمنشور يوم األربعاء 2012/9/5، ورد سهوًا 

الموافق  الثالثاء  يوم  هو  والصحيح   ،2012/10/4 الموافق  الثالثاء  يوم  أن 

2012/10/2، فاقتضى التنويه.

االحـد 2012/9/9

خالل مؤتمر صحافي في بيت لحم

تأكيد أهمية االحتجاج السلمي على غالء 
األسعار بشكل حضاري بعيدًا عن العنف

بيـــت لحم: طالب متحدثون فـــي مؤتمر صحافي عقد في 
قاعة بلدية بيـــت لحم، أمس، بضرورة وقف كافة أشـــكال 
التخريـــب وأعمال العنف التي تشـــهدها عدة مناطق في 

بيت لحم، وطالت األمالك العامة ومصالح المواطنين.
وشدد المتحدثون على أهمية أن يأخذ األمن الفلسطيني 
دوره الحقيقي في متابعة ومواجهة بعض المارقين الذين 
يعملون بأجندات مشبوهة بوصلتها االحتالل اإلسرائيلي، 
ويحاولون التغرير بقطاع واســـع من الشـــباب الفلسطيني 
الذي يســـعى للتعبير عن نفســـه ضد حالة الغالء والبطالة 

التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني.
وشـــارك في المؤتمـــر الصحافي محافظ بيـــت لحم عبد 
الفتاح حمايـــل، ورئيس بلدية بيت لحـــم الدكتور فكتور 
بطارســـة، ورؤســـاء بلديات الدوحة محمد ملش، وبيت جاال 
راجي زيدان، وبيت ســـاحور هانـــي الحايك، والخضر رمزي 
صالح، وخضر حمـــدان ممثاًل عن مختلف البلديات األعضاء 
بمجلس الخدمات المشـــتركة، ويوســـف العارف أمين سر 
حركة فتح، وماجد عســـاكرة رئيس بلديـــة جناتة، وفريد 
األطـــرش مدير الهيئة الفلســـطينية المســـتقلة لحقوق 
اإلنســـان، ورئيـــس جمعية حمايـــة المســـتهلك، ومدير 

العالقات العامة في الشرطة الرائد عاهد حساين.
وأوضـــح حمايل أن األحـــداث واالعتداءات والممارســـات 
التخريبية التي تنفذها جهات مشـــبوهة تحاول تصفية 
حساباتها مع شـــعبنا ومؤسساته الرســـمية واألهلية من 
خالل تدمير المؤسســـات وتنفيذ تعديات وعمليات سلب 

ونهب تتنافى مع حرية التعبير. 
وأكد "أن مختلف األزمات التي يعاني منها شعبنا ناتجة 
عن االحتالل اإلســـرائيلي وجرائمه اليوميـــة على مختلف 
الصعد السياسية واالجتماعية واالقتصادية ألنه يسيطر 

على كل نواحي الحياة في فلسطين".
وأضاف المحافظ إن تحميل إســـرائيل وحكومة نتنياهو 
المسؤولية ال يهدف إلى تبرئة أحد، مشددًا على أن هناك 
اهتمامًا رســـميًا يقوده الرئيس محمود عباس للخروج من 
األزمة، معربًا عن ثقته بالقيادة الفلسطينية التي تبذل كل 

جهد مستطاع للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني.
وأشـــار إلـــى أن ضبـــط النفـــس والســـماح بالتعبير عن 
الـــرأي ال يعني تخريب البالد وحرقهـــا، وبالتالي فإن األمن 
الفلسطيني ســـيضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث 

بمقدرات شعبنا وممتلكاته العامة والخاصة.
وأكـــد حمايـــل أن الســـلطة ممثلة بالقيادة السياســـية 
واألجهزة األمنية تقف ووقفت إلى جانب مطالب الجماهير 
المحقة بالســـعي لخفض األســـعار وإيجاد حلـــول لألزمة 
الماليـــة، وأنهـــا تقف اليـــوم إلى جانب جماهير شـــعبنا 

ومؤسساته الرســـمية واألهلية والشعبية المطالبة بوقف 
الفوضى ومحاوالت التخريب.

وأشـــار إلى أن األمن لن يقبل أن تســـتمر حالة الفوضى، 
وقام وســـيقوم خالل األيام المقبلة باتخاذ إجراءات صارمة 
ضد كل من من يمارس الفوضى ويستغل األطفال والشباب 

الصغار ويوجههم نحو تصعيد حالة الفوضى.
مـــن جهتهـــم، دعا رؤســـاء البلديات في بيـــت لحم إلى 
ضـــرورة حماية الفعاليـــات المطالبة بالحقوق المشـــروعة 

للشعب الفلسطيني.
وأكد بطارســـة، أن "الجميـــع مع االحتجاجات الســـلمية 
المطالبة بالحقوق وخفض األســـعار ومواجهة الغالء، لكن 
دون أعمال التخريب المشبوهة التي شهدتها العديد من 

المناطق والمحافظات ومنها بيت لحم".
ودعا بطارســـة مختلـــف الجهات للحفـــاظ على بيت لحم 
وقطاع الســـياحة فيها "باعتباره مصدرًا رئيســـًا لالقتصاد 

المحلي والوطني، علينا جميعا التكاتف للحفاظ عليه".
وأوضـــح زيدان: أن البلديات المختلفـــة تدعم الفعاليات 
واألنشطة المطالبة بخفض األسعار وإيجاد الحلول لألزمات 
االقتصادية لكنها تطالب باتخاذ إجراءات وخطوات عملية 

لوقف الفلتان وعمليات التخريب.
أما حمدان، فأشـــار في كلمته إلى أن هذا المؤتمر يحمل 
رســـائل مهمة أبرزها دعم االحتجاجـــات الجماهيرية من 
قبل مؤسســـات المجتمع المدني كضمـــان لحرية التعبير 
إلى جانب المطالبة بوقف التخريب وأعمال الشـــغب، داعيًا 
الشباب على األرض إلى أهمية الوعي والحرص للمتربصين 

بشعبنا وإنجازاته وممتلكاته وأمنه وحياته.
من جهتـــه قال األطـــرش: إن بيـــت لحم شـــكلت دائمًا 
نموذجًا طيبًا وما زالـــت، موضحًا أن مبادرتها بعقد العديد 
من الفعاليات الهادفة للتوعية والتحذير من مخاطر أعمال 
الشـــغب وضرورة التصدي للمشـــاغبين ينـــدرج في هذا 

التميز لبيت لحم.
وأشـــار األطرش إلـــى أن مخيـــم الدهيشـــة، الليلة قبل 
الماضيـــة وأول من أمس، شـــكل نموذجًا طيبـــًا يجب على 
المناطق األخرى أن تحتذي بـــه، حيث قام ممثلو الفصائل 
المختلفة وأمين ســـر حركة فتح وممثلو الجبهة الشعبية 
بالنزول إلى الشارع والحديث مع الشباب الصغار وتعريفهم 
بآليات وأشكال االحتجاج الصحيح دون تخريب الممتلكات 
العامة ودون االعتداء على المواطنين وتأخيرهم واالعتداء 
عليهم، ما دفعهم لفتح الشـــارع وتنظيفه وبعد ذلك عقد 

لقاء موسع معهم في قاعة الشهداء بالمخيم.
كما طالب األطرش الفصائل والجهات السياسية بالنزول إلى 
الشارع وعدم تركه لمجموعات تسعى إلثارة الفتن والفوضى.

مشاركون في المؤتمر الصحافي.

جنين: إصدار ميثاق لتعزيز 
مشاركة المرأة في صنع القرار

جنيـــن - "األيـام": دعا مشـــاركون في اجتمـــاع نظمه االتحاد العـــام للمرأة 
واألحزاب السياسية في جنين، أمس، إلى تطبيق ميثاق تعزيز مشاركة المرأة 

في صنع القرار السياسي.
وشـــارك في هـــذا االجتماع، ممثلـــون وممثالت عـــن االتحاد العـــام للمرأة، 
واألحزاب السياســـية، واألطر النسوية، ومؤسســـات المجتمع المحلي، ووزارات 

الثقافة، واإلعالم، والثقافة، والحكم المحلي، باإلضافة إلى المحافظة.
وقالـــت منســـقة طاقم شـــؤون المرأة في جنيـــن، إيمان نـــزال، إن االجتماع 
استهدف مناقشـــة دور األحزاب السياسية في تطبيق ميثاق تعزيز مشاركة 
المرأة في صنع القرار السياســـي، والتذكير ببنوده، وتشـــكيل لجنة لتفعيله، 

وإلقرار خطة الحملة ومناقشتها.
وأفادت بأن الميثاق تضمن زيادة عدد النساء في القوائم االنتخابية المحلية 
والتشريعية عما هو منصوص عليه في القانون، وتأكيد ضرورة مشاركة األطر 
النسوية في عملية تشـــكيل القوائم االنتخابية، لضمان فرص مشاركة أوسع 

لنساء يحملن الهم الوطني.
وشـــددت على ضرورة التزام األحزاب السياسية، بالميثاق الذي تم توقيعه 

مع طاقم شؤون المرأة وتلك األحزاب التي وقع 12 حزبًا منها على الميثاق.
ودعـــت إلى ضرورة أن تكون األطر النســـوية والمؤسســـات مرجعية الختيار 
مرشـــحات الهيئـــات المحليـــة، علـــى أن يكون هنـــاك تواصل مســـتمر بين 

المؤسسات النسوية واألحزاب إلنجاح االنتخابات.
وأكد ممثلو األحزاب السياسية من المشاركين في االجتماع، ضرورة مشاركة 

المرأة، وأبدوا استعدادهم الكامل لقبول األسماء التي تعزز القطاع النسوي.

مجدالني: االهتمام بالبيئة المحلية 
جزء من التنمية المجتمعية

رام اللـــه - "معا": اعتبر األمين العام لجبهة النضال الشـــعبي الفلســـطيني 

عضـــو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـطينية د. أحمد مجدالني، أن 

المحافظـــة على البيئة المحلية وربطها بالتنمية المجتمعية أمر مهم وبحاجة 

إلى تطوير معرفي وثقافي.

واعتبـــر د. مجدالني خالل اســـتقباله بمكتبـــه بمدينة البيـــرة، أمس مدير 

جمعية مركز اإلعالم البيئي عالء حنتش، وعضو مجلس إدارتها ريما الحســـن، 

بحضور حســـني شـــيلو عضو اللجنة المركزية للجبهة، لمناقشة توقيع ميثاق 

الشـــرف البيئي لألحزاب، إشراك القوى السياســـية في تبني سياسات بيئية 

ضمـــن برامجهـــا االنتخابية، خطوة مهمـــة تعكس مدى الحـــرص على البيئة 

الفلسطينية، واالهتمام بذلك كجزء من التنمية المجتمعية.

وأوضح د. مجدالنـــي أن الجبهة تولي هذا األمر أهمية خاصة ضمن برامجها 

االنتخابية ســـواء باالنتخابات التي يتم االستعداد لها في العشرين من شهر 

تشرين األول القادم، كما أنها كانت جزءًا من برامجها في االنتخابات السابقة، 

حيث ننظر إلى ذلك ضمن عملية تنموية متواصلة تعزز الثقافة البيئية.

وأشـــار د. مجدالني إلى أن البيئة ليست فقط الحفاظ عليها ومحاربة التلوث، 

بـــل تقع ضمن التنمية المســـتدامة، خصوصا في ظل ما تتعـــرض له الموارد 

البيئية الفلســـطينية من إجراءات وســـيطرة إســـرائيلية والتـــي بحاجة إلى 

التصدي بحزم لنتمكن من تعزيز صمود المواطن.

وثمـــن د. مجدالني هـــذه المبـــادرة التي تعكـــس الروح الوطنيـــة وتحمل 

المســـؤولية االجتماعية، كما أنها تساهم في نشـــر ثقافة مختلفة يكون لها 

أثر بالحفاظ على البيئة الفلســـطينية، ضمن برامج وفعاليات عملية وواقعية، 

مرحبا بهذا المشروع الذي تقوم به جمعية مركز اإلعالم البيئي.

من جانبه، اســـتعرض حنتـــش خالل اللقـــاء التعاون المشـــترك مع القوى 

واألحـــزاب للحفاظ علـــى البيئة، حيـــث إن معركتنا مع االحتـــالل الذي يحاول 

الســـيطرة على مواردنا الطبيعية، وتدمير البيئة الفلســـطينية عبر مشـــاريع 
متعددة تقوم بها حكومة االحتالل. 

مشـــيرًا ألهمية الوعـــي البيئي لدى 

المواطن الفلســـطيني، وأيضًا لتبني 

برامجها  ضمن  السياســـية  األحزاب 

االنتخابية والدعـــوة للمحافظة على 

البيئـــة، باعتبارهـــا مصـــدرًا حيويًا 

ومهمًا.

في استطالع للرأي نفذته "القدس المفتوحة" 

غالبية المواطنين تؤيد حل الدولتين
وتشكك في إنهاء الصراع بشكل جذري

البيرة ـ ســــائد أبو فرحة: أظهر اســــتطالع للرأي، نشــــرت 
معطياته، أمس، تأييد غالبية الجمهور بواقع 1ر67%، إقامة 
دولة مســــتقلة على كامل األراضي المحتلة العام 1967 إلى 
جانب إســــرائيل، بيــــد أن أكثرية المســــتطلعين )1ر%63(، 
أشــــاروا إلى أنهم ال يعتقدون بأن حــــل الدولتين قادر على 
إنهــــاء الصراع الفلســــطيني ـ اإلســــرائيلي بشــــكل جذري 

ونهائي.
وأوضح االســـتطالع، الذي نفذه مركز "الدراسات المستقبلية 
وقيـــاس الرأي"، التابـــع لجامعة القـــدس المفتوحة وجاء تحت 
عنوان "عملية الســـالم الفلســـطينية اإلســـرائيلية والخيارات 
البديلة"، أنه في حال فشل المفاوضات، فإن الخيار األفضل هو 
استخدام الكفاح المســـلح بواقع 26%، فيما رأى 6ر14% أنه في 
حال قيام حرب عربية ـ إســـرائيلية فإن من شـــأن ذلك أن يغير 

ميزان القوى لصالح الطرف الفلسطيني.
وبين االســـتطالع الذي أعلن عن نتائجه خالل مؤتمر صحافي، 
نظمـــه المركز في مقره بالبيرة، وكان أنجز ما بين شـــهري أيار 
وآب الماضيين، وشمل عينة مكونة من 1099 شخصا، أن 9ر%62 
يرون حل قضية القدس، يتم عبر إعادتها كاملة إلى الســـيادة 

الفلسطينية.
واعتبر 4ر49%، أن الخيار األفضل للتعامل مع قضايا االقتصاد 
والميـــاه، هو أن يكون هناك ســـيطرة فلســـطينية كاملة على 
االقتصاد الوطني والمياه الفلسطينية، فيما طالب 9ر11% بقطع 
العالقات االقتصادية مع إســـرائيل، والتوجه للعمل مع العرب 
بداًل منها لحماية االقتصاد الوطنـــي، بخالف 5ر9% رأوا ضرورة 
تملك الشـــعب الفلسطيني لمياهه، والســـيطرة عليها بشكل 

كامل.
وبخصوص ملـــف الالجئين، رأى غالبية المســـتطلعين بواقع 
9ر26%، أن الخيار األفضل لحل قضية الالجئين هو تطبيق القرار 
الدولي رقم 194 بكل مضامينه في العودة والتعويض، فيما رأى 
9ر24% أن الخيـــار األفضل هو أن يتـــم اعتبارها قضية وطنية 
ويستفتى الشعب الفلسطيني في كيفية حلها، بخالف 8ر%15 
اعتبـــروا أن الخيـــار األفضل هو أن يتم ضمـــان عودة الالجئين 

الفلسطينيين إلى ديارهم بغض النظر عن التعويض المالي.
ودعـــا 2ر53% إلـــى إنهاء كافة أشـــكال التعـــاون األمني مع 
إسرائيل، بينما رأى ما نسبته 8ر13% ضرورة الحفاظ على شكل 
من أشـــكال التعاون األمني مع إسرائيل بما يساهم في صيانة 
األمن الفلســـطيني، فيما أكد 6ر9% أهمية االســـتعانة بطرف 
ثالث لحفظ األمن بين الطرفين على الحدود، بخالف ما نســـبته 
9ر8% رأوا أهمية عقد اتفاقيات أمنية مشتركة، بما يخدم أمن 

الطرفين.

وبالنسبة إلى االستيطان، أكدت الغالبية بواقع 8ر79%، رفض 
وجود أية مستوطنة على أراضي الدولة الفلسطينية.

وحول ملف األســـرى، طالب ما نســـبته 3ر69%، بعدم القبول 
بأقـــل من تبييض الســـجون اإلســـرائيلية أي إخالء ســـبيلهم 
جميعًا، فيما رأى 7ر18% ضرورة تحرير األســـرى بالقوة، أي عبر 

أسر الجنود اإلسرائيليين وتبادلهم.
من جهتـــه، ذكر عميد البحث العلمي في الجامعة د. حســـن 
الســـلوادي، أن إنشاء المركز جاء بناء على دراسة، وتلبية لحاجة 
الشـــعب الفلســـطيني إلى وجود مثل هكذا مراكز، بغية إنجاز 

دراسات تكشف آفاق المستقبل.
وأوضح أن المركز بصدد إنجاز 12 دراسة سياسية، واقتصادية 
واجتماعيـــة خالل الفترة المقبلة، تتناول قضايا تهم الشـــارع 
الفلســـطيني، منوها إلـــى أن الشـــعب الفلســـطيني أحوج ما 
يكون إلى اســـتقراء المســـتقبل، والخيـــارات المطروحة أمامه، 
ما يســـتدعي وجود مثل هكذا مراكـــز تأخذ على عاتقها توفير 
بيانات وتحليالت مستندة إلى طرق منهجية وعلمية مدروسة.

وقـــال: نأمل ان تســـهم الجامعة فـــي رفد القيادة وشـــتى 
األوساط السياسية بدراســـات عميقة، تعبر عن هموم الشعب 

الفلسطيني، وخياراته، وحتى تخوفاته.
من جانبه، اســـتعرض مدير المركز د. محمد المصري، بعض 
نتائج االســـتطالع، عازيا بعض المعطيـــات مثل تلك المتعلقة 
بالكفاح المســـلح، واللجوء إلى خطف جنود إسرائيليين، ورفض 
التنســـيق األمني، إلى األزمة التي تلقي بظاللها على الشـــعب 
الفلســـطيني، جراء تعنت الجانب اإلســـرائيلي، وحالة الحصار 
االقتصادي المفروض عليـــه من قبله، إضافة إلى الهجمة التي 

يقودها ضد القيادة، ومحاولة تشويه صورتها.
وذكر أن نشاط المركز انطلق مطلع العام الحالي، بهدف إعداد 
اســـتطالعات رأي، ودراسات اســـتراتيجية ذات بعد مستقبلي، 

مشيرا إلى أن المركز سينفذ استطالعي رأي سنويا.
وأوضح أن المركـــز بصدد عقد مؤتمر وطني قبل نهاية العام 

الحالي، يطرح قضايا تهم الشعب الفلسطيني.
وتحدث المشـــرف على االستطالع د. أمجد أفغاني، عن بعض 
الجوانب المتصلة بتنفيذ االستطالع، من ضمنها مراعاة شموله 

شتى الشرائح في مختلف المحافظات.
وذكـــر أن 2ر67% من عينة الدراســـة هم مـــن الضفة، مقابل 
7ر32% من قطاع غزة، الفتا إلى أنه تم استخدام العينة الطبقية 
العشوائية، علما بأنه بلغ عدد الذكور ضمن العينة 727 مبحوثا 

أي بواقع 2ر66%، مقابل 372 أنثى أي بواقع 8ر%33.
ونوه إلى أن الشباب شـــكلوا 5ر59% من العينة، مع مراعاة أن 

هامش خطأ العينة بلغ ± 6ر%2.

المتحدثون في المؤتمر الصحافي إلعالن نتائج االستطالع.


