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مؤتمر عن وضعنا السياسي والمعيشي نظمته القدس المفتوحة 

   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا
دائرة التنفيذ
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اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ
 رام اهللا في الملف التنفيذي رقم 2008/133

الــى المحكوم عليه حســام ناصر عودة موســى/ بيــت لقيا، نعلمك 
ان المحكــوم لهــا امينة امين جميل مناصرة قــد حضرت الى دائرتنا 
وطرحــت للتنفيذ قرارا صــادرا عن المحكمة الشــرعية في رام اهللا 
والبيــرة بتاريخ 1995/6/22 في الدعوى اســاس رقم 1995/8 عدد 
الســجل 58/22/170 موضوعه الحكم بفرض مبلغ خمسة واربعين 
دينارا اردنيا شهريا نفقة زوجة للمدعية ومبلغ خمسة وعشرين دينارا 
نفقة كفاية لكل واحد من االوالد انوار ومجد ومنار وامرته بدفع ذلك 
كله للمدعية وقدره مائة وعشــرون دينارا اردنيا شــهريا، لذا يتوجب 
عليــك انت و/او من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من 
نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريا 
بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب االصول والقانون.
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا
رقم الملف 67/ج/2013

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلــن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا الســيدة خيرية 
محمد عبد الرحيم ريان وذلك بصفتها وكيلة دورية بموجب الوكالة 
الدوريــة رقم 2013/68 تاريــخ 2013/1/8 وذلك بمعاملة بيع على 
القطعــة 30 حــوض رقم 1 من اراضــي بيت عور الفوقــا، فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة االراضي خالل 
فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير 

بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): رسمية سليم سليمان طليب.

اسم الوكيل: خيرية محمد عبد الرحيم ريان.
دائرة االراضي رام اهللا
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فقد هوية
شقبا - اعلن انا عيسى حمدان عيسى حسين المصري عن فقد بطاقتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 852481878 الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

   دولة فلسطين
ديوان قاضي  القضاة

المحكمة الشرعية
في رام اهللا والبيرة
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مذكرة تبليغ طالق رجعي اول بعد الدخول
 صادرة عن محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية

الــى المدعــوة نبية احمد حســين جلــود من ســكان جمهورية مصر 
العربيــة، ابلغــك ان زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشــرعي عبد 
اهللا داود عبد اهللا جلود من ســكان البيرة قد اوقع عليك طلقة اولى 
رجعيــة لدى هــذه المحكمة بموجب الحجة رقــم 11/63/413 تاريخ 
2013/1/20 وان عليك العدة الشرعية اعتبارا من تاريخ الطالق الواقع 
في 2013/1/20 وبأن له الحق في ارجاعك قوال او فعال خالل عدتك 
الشرعية ما لم تكوني مسبوقة منه بطلقتين، وعليه تم تبليغك ذلك 

حسب االصول، تحريرا في 1434/3/8هـ وفق 2013/1/20.
قاضي رام اهللا والبيرة الشرعي

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
رقم الملف: 81/ج/2013

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلــن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل اراضي رام اهللا الســيد 
محمد بركات محمد فرحات وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة 
الدورية رقم 98/5931 عدل رام اهللا تاريخ 1998/8/17 المعطوفة 
على الوكاالت العامة ارقام 98/2765 و98/1775 عدل رام اهللا وذلك 
بمعاملــة بيع على القطعة رقــم 92 حوض رقم 7 من اراضي عين 
يبرود، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة 
التسجيل خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اســم الموكل (المالك): بركات ويوســف ومحمود ابنــاء محمد حامد 

سمرة الفرحات.
اسم الوكيل: محمد بركات محمد فرحات

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

1/20د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا
رقم الملف 77/ج/2013

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا السيد امين احمد 
موسى ثلجي وذلك بصفته  وكيال دورية بموجب الوكالة الدورية رقم   
2013/146 تاريــخ 2013/1/20 و2013/145 بتاريــخ 2013/1/20 
و2013/178 بتاريخ 2013/1/20 و2013/175 بتاريخ 2013/1/20 
و2013/176 بتاريــخ 2013/1/20 وجميعها تصديــق وزارة العدل، 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 137 حوض رقم 16 من اراضي رام 
اهللا،   فمــن لــه اعتراض عى ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة 
االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اســم الموكل (المالك): ميســون محمود خليــل الجوهري، عبد اهللا 
محمود خليل الجوهري، غسان محمود خليل الجوهري، اسماء محمود 

خليل الجوهري، يوسف محمود خليل الجوهري.
اسم الوكيل: امين احمد موسى ثلجي.

دائرة االراضي رام اهللا
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فقد هوية
جنيــن - اعلــن انا حســن معــروف فــوزي ربايعة عن فقــد بطاقتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 938491149 الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا والبيرة
رقم الملف 59/ج/2013

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا والبيرة
يعلــن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا والبيرة الســيد 
رائــد ذياب تركــي زوارع وذلك بصفته  وكيال دورية بموجب الوكالة 
الدورية رقم 2012/7181 تاريخ 2012/12/23 و2012/5851 بتاريخ 
2012/12/23 تصــدق وزارة العــدل و2012/17997 عــدل رام اهللا 
بتاريخ 2012/11/18 الصادرة من كاتب عدل رام اهللا/ تصديق وزارة 
العدل، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 181 حوض رقم 2 من اراضي 
ســردة، فمن له اعتراض عى ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة 
االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): محمد عبد اهللا محمد عبد الصمد، محمود عبد 
اهللا محمد عبد الصمد، جميل عبد اهللا محمد عبد الصمد، سكينة عبد 

اهللا محمد عبد الصمد، ناصر احمد عبد اهللا عبد الصمد.
اسم الوكيل: رائد ذياب تركي زوارع.

دائرة االراضي رام اهللا والبيرة

1/20د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا والبيرة
رقم الملف: 3328/ج/2012

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا والبيرة السيد خير 
الدين (محمد االمين) عبد الرؤوف سليمان وذلك بصفته  وكيال عاما 
بموجب الوكالة العامة رقم 2012/11051 تاريخ 2012/7/5 الصادرة 
من كاتب عدل / وذلك بمعاملة بيع على القطعة 203 حوض رقم 9 
من اراضي البيرة، فمن له اعتراض عى ذلك عليه التقدم باعتراضه 
الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): فايزة داود درويش القرعان.

اسم الوكيل: خير الدين (محمد االمين) عبد الرؤوف سليمان.
دائرة االراضي رام اهللا والبيرة
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   دولة فلسطين
ديوان قاضي  القضاة

المجلس االعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في الرام
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مذكرة تبليغ صادرة عن محكمة الرام الشرعية
الــى المدعوة انصار محمد عبد القادر ابو زينة من عقبة جبر/ اريحا 
وحاليا في اميركا بطريق الزيارة، ابلغك ان زوجك الداخل بك بصحيح 
العقد الشــرعي وفقي عبد الرزاق حمد عواودة من دير دبوان يرغب 
بإجراء عقد زواج على احدى الفتيات المســلمات، وعليه صار تبليغك 

ذلك حسب االصول.
تحريرا في 8 ربيع االول لسنة 1434 هجري وفق 2013/1/20م.

قاضي الرام الشرعي

فقد هوية
  اعلن انا نجد ابراهيم عبد القادر ابو حجلة عن فقد بطاقتي الشخصية التي 
اجهل رقمها الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا
الرقم: 2009/717 مدني
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مذكرة تبليغ قرار بالنشر صادرة عن محكمة صلح
 رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2009/717

الى المدعى عليها: شــركة االيبان للســيارات والتوكيالت التجارية بواسطة 
المفوضين بالتوقيع عنها السيد يوسف اسماعيل شاكر النتشة والسيد اسامة 
عيسى جرايش عنوانها/ رام اهللا- مدخل قلنديا ومجهولة محل االقامة حاليا.

اعلمكم بأن محكمة صلح رام اهللا اصدرت ضدكم قرارا بالقضية الحقوقية 
رقــم 2009/717 والمقامــة عليكــم مــن المدعييــن 1- محمــد علي خليل 
المشــني 2- حابــس علي خليــل الحاليقة كالهمــا بواســطة المحامي اياد 
حاليقة وموضوعها المطالبة بمبلغ 10000 شيقل، وهذا نصه كما ورد في 

مضمون القرار:
المحكمة وبالتدقيق في الئحة دعوى المدعيين وبالتدقيق في البينات المقدمة 

في هذه الدعوى ثبت لها الوقائع التالية:
اوال: ان وقائــع هــذه الدعوى تتلخص في مطالبــة المدعيين 1- محمد علي 
خليــل المشــني/ الحاليقة من الشــيوخ- وســط البلد- الخليــل و2- حابس 
علي خليل الحاليقة من الشيوخ- وسط البلد- الخليل للمدعى عليها شركة 
االيبان للســيارات والتوكيالت التجارية بواســطة المفوضين بالتوقيع عنها 
السيد يوسف اسماعيل شاكر النتشة واسامة عيسى جرايش- رام اهللا بمبلغ 
10000 عشــرة االف شيقل والذي يمثل  عربون على حساب سيارة من نوع 
نيســان نيرانو بمواصفات جير عادي، ولون بوردو، موديل 2001 والتي كان 
المدعيــان قــد تعاقدا مع الجهة المدعى عليها على شــرائها بمبلغ 190000 

مائة وتسعون الف شيقل.
ثانيا: ان بينات المدعيين في هذه الدعوى تمثلت في المبرز م/1 وهو عبارة 
عن صورة طلب شراء السيارة وكذلك في المبرز م/2 وهو عبارة عن صورة 
سند القبض وكذلك في المبرز م/3 وهو عبارة  عن صورة طبق االصل عن 
شهادات الشركة المدعى عليها رزمة واحدة،  وكذلك في شاهدة الشاهد عبد 
الرحمن محمد عبد الرحمن المشــني والذي وبعد القسم القانوني جاء فيها 
(اعرف الشــركة المدعى عليها وذلك منذ 15 عاما ومنذ العام 1998 تحديدا 
واعرف ان المدعيين قد تقدما بطلب شــراء سيارة نيسان تيالنو لون بوردو 
موديل 2001 من الشــركة المدعى عليها واعرف ان المدعي محمد المشني 
قد قام بدفع مبلغ 10000 شيقل للشركة المدعى عليها بعد تقديم الطلب 
بثالثــة ايام وذلك بتاريــخ 2001/6/4 تم دفع الشــيك بالمبلغ المذكور وان 
الجهة المدعى عليها قد وعدت المدعيين بتســليمهما السيارة خالل شهرين 
وان المدعيين لم يستلما السيارة لوجود مشاكل لدى الشركة المدعى عليها 
واعرف ان المدعي محمد المشني قد قام بمطالبة الشركة بالسيارة او اعادة 
العربــون ولم يتــم اجابة طلبه وال اعرف بعدها مــاذا حصل وان ما تعرضه 
علي هو صورة طلب شــراء الســيارة  وايضا ان ما تطلعني عليه هو صورة 

عن كتاب سند قبض للسيارة).
ثالثــا: ان المحكمة ومــن خالل تدقيقها في بينــات المدعيين تجد ان المبرز 
م/1 وهو عبارة عن صورة طلب شراء سيارة مقدم من قبل المدعي الثاني 
حابس علي خليل حاليقة وبحضور المدعي االول محمد علي خليل المشني 
والموقــع عليه من قبل المدعي االول والموقع ايضا من قبل الجهة المدعى 
عليهــا والمختــوم بخاتمها قد نص على مواصفات الســيارة المذكورة وانها 
من موديل 2001 وان ســعر شرائها هو 190000 شيقل وان تاريخ التسليم 
سيكون في 2000/7/15 (تقريبا) كما تجد المحكمة ان المبرز م/2 وهو عبارة 
عن سند قبض صادر عن الجهة المدعى عليها والذي يشير الى تسلمها مبلغ 
10000 شــيقل دفعة عربون على حســاب السيارة من قبل المدعي الثاني، 
كمــا تجــد المحكمة ان المدعيين ومن خالل المبرز م/3 والذي هو عبارة عن 
شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها والمفوضين بالتوقيع عنها والمرفق به 
ثالث شهادات تعديل للمفوضين بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها وكذلك 
شهادة تسجيل شركة عادية صادرة عن مراقب الشركات والمفوضين بالتوقيع 
عنها والتي من خاللها قد ثبت للمحكة صفة الشركة المدعى عليها ونوع هذه 
الشركة باعتبارها شركة عادية عامة وان المفوضين بالتوقيع عنها هم كل 

من يوسف اسماعيل شاكر النتشة واسامة عيسى محمود جرايش.
رابعــا: من خــالل البينات المقدمة فقــد ثبت للمحكمة انشــغال ذمة الجهة 
المدعى عليها بمبلغ عشــرة االف شــيقل تمثل مبلغ العربون الذي استلمته 
مــن المدعيين بناء على اتفاقية شــراء الســيارة المذكــورة وحيث ان الجهة 
المدعى عليها وكما جاء في الئحة الدعوى لم تقم بتسليم المركبة المذكورة 
في التاريخ المحدد االمر الذي تأكد للمحكمة من خالل شــهادة الشــاهد عبد 
الرحمن محمد عبد الرحمن المشني على الصفحة الثالثة من ضبط الدعوى 
والتي جاء فيها (... وان الجهة المدعى عليها قد وعدت المدعيين بتسليمهما 
السيارة خالل شهرين وان المدعيين لم يتسلما السيارة لوجود مشاكل لدى 
الشــركة المدعى عليها .... انها لم تعد العربون للمدعيين رغم مطالبتهما 
بذلــك) ولم يثبت للمحكمة قيام الجهة المدعى عليها بتنفيذ التزامها الوارد 

بخصوص شراء المركبة المذكورة.
لذا

وســندا للبينــات المقدمة التي وجدتها المحكمة صالحــة الصدار الحكم في 
موضــوع هــذه الدعــوى والتي لم يرد مــا يدحضها او يتعــارض معها تقرر 
المحكمــة الحكــم بالــزام الجهة المدعــى عليها شــركة االيبان للســيارات 
والتوكيالت التجارية بواســطة المفوضين بالتوقيع عنها: يوســف اسماعيل 
شاكر النتشة واسامة عيسى جرايش بدفع المبلغ المطالب به في هذه الدعوى 
والبالغ عشرة االف شيقل لصالح المدعيان محمد علي خليل المشني وحابس 
علــي خليل الحاليقة وتضميــن الجهة المدعى عليها الرســوم والمصاريف 
و50 دينــارا اردنيــا اتعاب محامــاة والفائــدة القانونية من تاريــخ المطالبة 

وحتىالسداد التام.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باســم الشــعب العربي الفلسطيني بحضور 
وكيــل المدعييــن وعدم حضــور الجهة المدعــى عليها او مــن يمثلها قابال 

لالستئناف وافهم في 2010/3/31.
وعمــال بأحكام المــادة 193 فقرة 2 مــن قانون اصول المحاكمــات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يجوز لكم تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يوما 
من تاريخ تبليغكم بالنشر وبعكس ذلك يصار باالجراءات وفق احكام القانون.
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا

اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات1/20د
يعلن مكتب مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة 
سفاريني وشركاه المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدينا 
تحت رقم 562406280 قد تقدمت الينا بطلب زيادة رأس مال الشركة 
من الفي دينار الى خمســين الف دينار، من له اي اعتراض مراجعة 

مكتب مراقب الشركات او مركز الشركة.
وزارة االقتصاد الوطني
مراقب الشركات

فقد هوية
حارس- ســلفيت - اعلن انا صابر جميل محمد داود عن فقد بطاقتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 853436400 الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

تنويه
 ورد فــي اعــالن تبليــغ حكم بالنشــر صادر عــن محكمــة بداية رام 
اهللا فــي القضيــة المدنيــة رقــم 2011/597 مدني   المنشــور يوم 
االحــد   2013/1/20 صفحــة 4 خطــأ  فــي تاريــخ حجــة حصر االرث  
رقــم 67/132/698 الصــادرة عن محكمة القدس الشــرعية  بتاريخ 
1994/2/30 والصحيح هو  رقم حجة حصر االرث  رقم 67/132/698 

الصادرة عن محكمة القدس الشرعية  بتاريخ 1994/2/20.

الجديــدة  الحيــاة   - اهللا  رام 
الدراســات  مركــز  نظــم   -
الــرأي  المســتقبلية وقيــاس 
المفتوحة،  القــدس  بجامعــة 
أمس، المؤتمر الســنوي األول 
بعنــوان "المشــروع الوطنــي 
الفلسطيني.. واقع وتطلعات"، 
وذلك في فندق بست ايسترن 

بمدينة البيرة.
وشــارك بالمؤتمــر العديد من 
القيادات السياســية وممثلون 
عن الفصائل الوطنية، وأعضاء 

من اللجنة التنفيذية.
فــي  المشــاركون  وأوصــى 
الســلطة  بدعــوة  المؤتمــر 
ئــل  لبدا ا إليجــاد  الوطنيــة 
االقتصاديــة والمالية للخروج 
من األزمــات المالية المتكررة 
المســاعدات  حجــب  بســبب 
الدولية، وتنويع آليات وأساليب 
مقاومة االحتالل وفي مقدمتها 

المقاومة الشعبية.
كما طالب المشاركون باإلسراع 
بتحقيق المصالحــة والحفاظ 
علــى منظمة التحريــر كإطار 
للعمل السياسي الفلسطيني، 

وال بديل عنه.
علــى  المشــاركون  وشــدد 
ضرورة االنضمام للمؤسسات 
الدوليــة وعلــى  والمنظمــات 
رأسها محكمة الجنايات الدولية، 
وتحويــل القــرار األممي الذي 
اعتــرف بدولتنــا إلــى انتصار 

وطني.
ودعــا المشــاركون إلــى إعادة 
صياغــة العالقــات مــع الدول 
العمــق  تعــد  التــي  العربيــة 
للقضيــة  تيجي  ا ســتر ال ا

الفلسطينية.
وألقى رئيس ديوان الرئاسة د. 
حســين األعرج، كلمة بالنيابة 

عن الرئيس محمود عباس.
االعتــراف  أن  فيهــا  بيــن 
بفلســطين في األمم المتحدة 
خلــق مجموعة مــن التحديات 
مــن  حاليــا  نواجههــا  التــي 

واإلســرائيليين  األميركييــن 
"ولكن من المؤســف أن كثيرا 
من الدول التي صوتت لصالحنا 
ال تفعــل شــيئًا ألجــل كســر 

الحصار المالي". 
وقــال مديــر مركز الدراســات 
المستقبلية وقياس الرأي في 
الجامعــة د. محمــد المصري، 
أن المؤتمــر يهــدف للخــروج 
بتوصيــات تســهم فــي دعم 
المشروع الوطني الفلسطيني، 
عبر البحث عن كيفية الخروج 
مــن األزمــات التــي يواجههــا 

شعبنا ومشروعه الوطني.
وقــال ناصــر الديــن الشــاعر 
القيــادي فــي حركــة حماس، 
إن شعبنا الفلسطيني يجب أال 
يجلد نفسه، فهو يصارع العالم 
بأســره ألجل قضيتــه. وتابع: 
"نتكلم عن حركة صهيونية لها 
امتداداتهــا وحلفاؤها، فوجود 
االحتــالل يوفــر القناعــة لدى 
كثيريــن فــي العالــم أن هذا 
شرط لمصالحهم، لذا فالقوى 
المليــارات  تدفــع  العظمــى 
وتحرك األســاطيل للدفاع عن 

إسرائيل".
وأكــد الشــاعر أن "التعدديــة 
سمة ضرورية، لكن االختالف 
خطيــرة،  قضيــة  والتصــدع 
ونحن لم نفكر بخوض تجربة 
الوطن المشــترك، ولم نحقق 
االندماج أبــدا، فهناك اختالف 
فلســطيني اليوم حــول أمور 
كثيرة، ما أدى إلى تراجع هائل 
في تحديد المشروع الوطني، 
لــذا يجــب أن نبحث عــن آلية 
لالتفاق على مشروع وطني"، 
داعيا إلى إنهاء ما سماه "عصر 

الشرذمة".
وأكــد بســام الصالحــي أمين 
عام حزب الشــعب أن النتيجة 
السياســية التي تمخضت عن 
انتفاضــة الـــ87 هــو إعــالن 
االســتقالل الذي وحــد بدوره 
الشــعب الفلســطيني وأوضح 
مالمح الدولة الفلسطينية من 
الديمقراطي الساعي  طابعها 
للعدالة االجتماعية والمساواة 
والمواطنة والمواثيق الدولية.

مقبــول  أميــن  واســتعرض 
أميــن ســر المجلــس الثوري 

لحركة فتــح، المنــاخ العالمي 
قبــل التصويــت وأهمية قرار 
انضمام فلسطين كدولة غير 
عضو في المؤسســة األممية، 
حيــث ثبتــت منظمــة التحرير 
ممثالً شــرعيا وحيــدا للدولة 
الفلسطينية، وأن القرار خلق 
حالــة من اإلجماع بين صفوف 
الشعب الفلسطيني بفصائله 

المختلفة.
وتطرق عبد الرحيم ملوح عضو 
اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى 
الوضــع الفلســطيني الداخلي 
الذي دعم باتجاه قرار االعتراف 
بفلسطين عضوا غير مراقب 
األمميــة،  لمؤسســة  ا فــي 
والصمــود فــي غــزة وإعــادة 
الوحــدة الوطنية وبناء اللحمة 

بين الشعب الفلسطيني.
وطالب هانــي المصري مدير 
الفلســطيني لإلعالم  المركز 
واألبحــاث والدراســات- بدائل 
باستخدام كل وسائل المقاومة 
ألجــل تحريــر الوطــن، وعدم 
االعتمــاد علــى المفاوضات أو 
على العمليات العسكرية فقط.

وطالب د.محمد اشــتية عضو 
اللجنة المركزيــة لحركة فتح 
باعــادة النظر بعالقة القضية 
الفلسطينية بالمحيط العربي 
الذي يعاني من تغيرات غامضة 

في الوضع الحالي.

وأكــد د. محمــد اشــتية على 
ضرورة تكثيف حركتنا باتجاه 
المجتمــع الدولــي لعدم وجود 
افاق للدولة الفلســطينية في 
العقــل االســرائيلي، وترجمة 
تصويــت موافقــة الدول على 
دولة فلسطين من خالل اختبار 
الدعم الممكن ان يوجه الينا، 
واعادة القضية الفلســطينية 
الــى االجنــدة العالميــة بعــد 
تحقيــق المصالحــة الوطنية 
علــى  واالتفــاق  الحقيقيــة 
برنامج سياسي نضالي موحد 
وتوحيــد ادوات تحقيــق هــذا 

البرنامج.
مــن جانبه، اعتبــر د.عمر عبد 
الــرازق القيــادي فــي حركــة 
حماس االعتراف بالدولة انجازا 
مهما، خصوصا اذا تم انجاز ما 
يمكن انجــازه، واقترح تعريفا 
للميثاق الوطني الفلســطيني 

والياته ومنطلقاته.
وقال عضو المكتب السياســي 
للجبهــة الديمقراطيــة قيس 
عبد الكريم، إنــه يجب تعزيز 
المقاومة الشــعبية الســلمية، 
مــع عدم رفض بقية وســائل 
المقاومــة التي ال تتعارض مع 
المقاومــة الشــعبية، وكذلــك 
التحرك على المستوى الدولي 
لدفع المجتمع الدولي لمساءلة 

إسرائيل على جرائمها.

غزة: عقد سلسلة ورش للتوعية بمخاطر الفساد
نظــم المعهــد  غــزة – الحيــاة الجديــدة - 
الفلســطيني لالتصال والتنمية سلســلة من 
الــورش في قطاع غــزة، جاءت بعنــوان "دور 
صحافة المواطن في مكافحة الفساد"، والتي 
تأتي ضمن أنشطة وفعاليات مشروع "أنا مدون 
ضد الفساد" بدعم من االئتالف ألجل النزاهة 
والمســائلة (أمان). وتأتي هذه الورشة ضمن 
مجموعــة مــن الفعاليات التي يقــوم المعهد 
بتنفيذها في مجموعة من مؤسسات القطاع، 
في إطار التوعية بمخاطر الفساد وتفعيل دور 

اإلعالم في دعم مناصرة مكافحة الفساد.
وعقد المعهد ورشــة أخرى في مؤسسة حنان 

للتنميــة المجتمعيــة، فــي النصيرات وســط 
قطــاع غزة بعنوان "دور صحافة المواطن في 
مكافحة الفســاد"، بهدف تعزيــز دور اإلعالم 
المحلي في دعم منظومة النزاهة والشفافية 
ومحاربة الفســاد. وضمت الورشــة عددا من 
طلبــة الجامعــات والمهتميــن بالتدويــن من 
الفئة المســتهدفة في مؤسسة حنان للتنمية 
المجتمعيــة . وقدمت منســقة المشــروع 
مائسة الســلطان نبذة تعريفية بأهداف 
المعهد وعمله الدؤوب في تعزيز مهارات 
وقدرات الصحفيين الجدد ودعم ومناصرة 

حرية الرأي والتعبير.

وزارة التعليم العالي تعلن 
عن منح دراسية في الهند 

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - 
أعلنــت وزارة التعليم العالي 
عن بدء تقديم الطلبات للمنح 
الدراسية المقدمة من الهند 
في مجال الدراســة الجامعية 
األولى  والعليا للعام الدراسي 
2013 / 2014 فــي مختلــف 
التخصصات باستثناء الطب.

الطلبــة  لــوزارة  ا ودعــت 
المعنيين الى مراجعة موقعها 
www.mohe. االلكترونــي 

علــى  واالطــالع    pna.ps
تفاصيــل وشــروط المنحــة 
وطريقة تقديم الطلبات، كما 
دعت الــوزارة الطلبة للتقيد 
بالتعليمات والشروط المعلن 
عنها والتقيد بالوقت المحدد 

لتقديم الطلبات.

متحدثون في المؤتمر امس.

الشبيبة الفتحاوية تدعو لمحاكمة االحتالل 
وتؤكد استمرار المقاومة الشعبية

 - الجديــدة  الحيــاة   - اهللا  رام 
أبرقــت لجنــة العالقــات الدولية 
لشــبيبة فتح بالضفة يوم أمس 
رســالة لألحزاب االشتراكية في 
العالــم ولالتحــاد  مختلــف دول 
العالمــي للشــبيبة االشــتراكية  
لشــباب  ا د  تحــا وا  ،    IUSY
  ECOSY االوروبــي االشــتراكي
، وللمجموعــة االشــتراكية فــي 
االتحــاد االوروبــي،  ولعــدد من 
المؤسســات الدوليــة الحقوقية،  
أكدت فيها على استمرار المقاومة 
الشــعبيبة في مختلــف االراضي 
المحتلة وفقا لقرارات الشــرعية 

بمحاكمــة  مطالبــة   ، الدوليــة 
االحتالل على جرائمه واعتداءاته 
المتكــررة على دولة فلســطين 
ومواطنيهــا واراضيهــا وثرواتها 
الطبيعية . واشــارت شبيبة فتح 
في بيانها بأن قرية باب الشمس 
شــكلت عمــال ابداعيــا  نضاليــا 
فلســطينيا يتوافق مــع القانون 
الدولــي الذي يتيح ألبناء شــعبنا 
استثمار االرض الفلسطينية في 
حدود عام 1967 بالطريقة التي 
يراها أصحاب االرض الحقيقيون 
مناســبة ومثمــرة ، مبرقة تحية 
فخــر وتقدير لــكل المتضامنين 

الدوليين الذين ساندوا هذا العمل 
النضالي االنساني.واشارت شبيبة 
فتح بأنها ستستمر برفقة الشباب 
الفلســطيني من مختلف القوى 
الشــعبية  المقاومــة  بممارســة 
التوســعية  الخطــط  ومواجهــة 

العنصرية لالحتالل.


