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تنويه
الخليل � نش���ر في جريدة "األيام" الصادرة بتاريخ 2012/10/28 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي 
الخليل لتسجيل أموال غير منقولة بش���أن معاملة التسجيل الجديدة رقم 209/ق/2012 سقط سهوًا 
عدم ذكر أحد الورثة وهو عبد القادر موس���ى صبح أبو شمسية، حيث تبلغ حصصه 28512 سهم من 
أصل 403920 س���هم، كما سقط س���هوًا في حصة كل من منور وإكرام وابتسام أبناء خليل صبح أبو 

شمسية 1224 سهم والصحيح هو لكل واحد منهم 12240 سهم. فاقتضى التنويه.

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2012/2000 مدني
التاريخ: 2013/6/11

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2012/2000
إلى المدعى عليه : أحمد سليمان محمد الشوبكي/ وعنوانه � رام الله دير عمار � المخيم ومجهول 

محل اإلقامة حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله بتاريخ 2013/9/11 الساعة التاسعة صباحًا للنظر في 
الدع���وى المدنية رقم 2012/2000، المقامة ضدك من المدعية/ ش���ركة كهرباء محافظة القدس، 
ووكيله���ا المحامي محمود قراعين وموضوعها مطالبة مالية بقيمة 26451 ش���يكل، كما جاء في 

الئحة الدعوى.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوج���ب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنش���ر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وإذا لم تحضر و/ أو تنيب وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 1857/ج/2013
التاريخ:2013/6/20 
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي رام الله الس���يد شادي حاتم خير الدين صقر 
وذل���ك بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رق���م 2013/2829 بتاريخ 2013/6/20 تصديق 
وزارة العدل، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 307 حوض رقم 4 من أراضي جفنا، فمن له اعتراض 
عل���ى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا 

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

شادي حاتم خير الدين صقر جورج سليم جريس المبيض  
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 1853/ج/2013
التاريخ: 2013/6/20

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد: المحامي رمزي هشام عبد المجيد برناط، 
وذلك بصفته وكياًل خاصًا بموجب الوكال���ة الخاصة رقم 2013/4562 تاريخ 2013/3/26، عدل رام 
الل���ه، والمعطوفة على الوكالة الدورية غير قابلة للعزل رقم 2013/5971 تصديق وزارة العدل برام 
الله بتاريخ 2012/12/30، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 15 حوض رقم 8 الكروم الشمالية حي 14 
الغربي، والقطعة 114 حوض 8 الكروم الشمالية حي 2 األوسط، والقطعة 107 حوض 9 كفرشيان 
حي 1 الش���رقي من أراضي بيتونيا، فمن له اعتراض على ذل���ك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة 
األراضي خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

سعيد إسماعيل نجار 1. نائل وسمر وجميل ومنى ومنال أبناء   
سعيد إسماعيل نجار حسن إسماعيل محمد النجار 2. بشرى وإبراهيم 
سعيد إسماعيل نجار وإسماعيل أبناء موسى إسماعيل محمد النجار  
سعيد إسماعيل نجار  3.  بهيرة موسى قاسم الغصين  

رمزي هشام عبد المجيد برناط سعيد إسماعيل نجار   
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2013/5/28
الرقم: 2012/1158

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم )2012/1158(
إلى المحكوم عليه/ 1. أوس واصف صالح يعاقبة/ رام الله دوار الس���اعة عمارة برج الساعة بسطة 
خضار 2. أيمن إس���ماعيل محمد قاضي/ رام الله بيتونيا ويعمل قرب محالت زبانة وس���ط البلد 

صاحب بسطة.
نعلمك أن المحكوم له: قس���م اإلقراض ل���دى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين 

الفلسطينيين وكيلها المحامي أحمد نصرة.
قد حضر إلى دائرتنا وطرح للتنفيذ كمبيالة بقيمة 447 دينار حال ومس���تحق األداء، لذا يتوجب 
عليك أنت و/ أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس 
ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب 

األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
المحاكم الشرعية

محكمة طولكرم الشرعية
الرقم: 2012/770
التاريخ: 1434/8/11ه�
الموافق: 2013/6/20

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة طولكرم الشرعية

في الدعوى أساس رقم 2012/770
إلى المدعى عليه: مؤمن رشيد مصطفى أبو سعدة/ عتيل وسكان السعودية.

يقتضى حضورك إلى هذه المحكمة يوم االثنين الواقع في 2013/7/22 الس���اعة التاسعة صباحًا 
وذلك من أجل حضور جلس���ة المصالحة في الدعوى أساس 2012/770 وموضوعها تفريق للشقاق 
والنزاع والمقامة عليك من قبل زوجتك س���مر عمر عبد الكريم ع���دس/ طولكرم/ وكيلها المحامي 

صهيب بدوي.
ف���إذا لم تحضر في الوقت المعين تجري المحكمة بحقك اإليجاب الش���رعي. وعليه جرى تبليغك 

ذلك حسب األصول.
تحريرًا في 1434/8/11ه� وفق 2013/6/20م.

قاضي طولكرم الشرعي

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة 

المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية

في الدعوى أساس 2013/727
إل���ى المدعى عليه: مراد موس���ى حس���ين صرمة مجهول م���كان اإلقامة في الوالي���ات المتحدة 
األمريكية وآخر مكان إقامة له دير دبوان � وس���ط البلد حارة المناصرة بالقرب من منزل الس���يد 

خالد شعالن.
يقتضى حضورك إلى محكمة رام الله والبيرة الش���رعية وذلك ي���وم األحد الموافق 2013/7/21م 
الساعة التاسعة صباحًا للنظر في الدعوى أساس 2013/727 وموضوعها )تفريق للنزاع والشقاق( 
المقامة عليك من قبل المدعية: مرفت وجيه عبد الكريم صرمة، فإما لم تحضر في اليوم والوقت 
المحددين أو لم ترس���ل وكياًل عنك ترى الدعوى بحقك غيابيًا، وعليه تم تبليغك ذلك حس���ب 

األصول. تحريرًا في 11/شعبان/1434ه� وفق 2013/6/20م.
قاضي رام الله والبيرة الشرعي

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة 

المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

مذكرة تبليغ حكم صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية

في الدعوى أساس 2013/726
إلى المدعى عليه: خالد حس���ين خالد محمود/ آخر مكان إقامة له دير دبوان � شارع المراح بالقرب 

من منجرة أبو شقرة ومجهول مكان اإلقامة حاليًا خارج البالد.
أبلغ���ك أنه وبتاريخ 2013/6/19م وبموجب إعالم الحكم ف���ي الدعوى 2013/726 والتي موضوعها 
التفري���ق للغيبة والضرر والمقامة عليك من قبل المدعية افا خال���د أحمد محمود من دير دبوان، 
فقد حكمت بتطليق المدعية افا المذكورة منك بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى للغيبة والضرر 
وان عليها العدة الش���رعية اعتبارًا من تاريخه ادناه وبأنها ال تحل لك إاّل بعقد ومهر جديدين ما 
لم تكن مس���بوقة منك بطلقتين وضمنتك الرس���وم والمصاريف القانونية وخمسة عشر دينارًا 
أردنيًا أتعاب محاماة لوكيلة المدعية. حكمًا غيابيًا قاباًل لالعتراض واالستئناف وتابعًا له موقوف 
النفاذ على تصديقه اس���تئنافًا أفهم علنًا حس���ب األصول تحريرًا في 10/ش���عبان/1434ه� وفق 

2013/6/19م.
قاضي رام الله والبيرة الشرعي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة: 682/ج/2013
التاريخ: 2013/6/19

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد عامر محم���د نظام عبد 
القادر حام���د وذلك بصفته وكياًل خاصًا بموجب الوكالة الخاص���ة رقم 65/2013/3676 بتاريخ 
2013/5/30 الص���ادرة عن كاتب عدل طولكرم، معطوفة على الوكالة الدورية رقم س���جل 1173 
صفحة 2012/34 س. ف عمان بتاريخ 2012/7/1، وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 30 حوض 

رقم 8506 من أراضي عنبتا.
فمن له اي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل مدة أقصاها عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   
آمنة محمود أحمد الخطيب   عامر محمد نظام عبد القادر حامد/ وكيل خاص

عبد الرزاق عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة 
محمد عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة  غسان سعيد محمود صباغ/ وكيل دوري

محمود عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة 
أحمد عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة 

أسامة عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة 
خالد عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة 

فادي عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة 
نوال عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة

إيمان عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة 
خلود عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة 

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
سلطة أراضي فلسطين

دائرة تسجيل أراضي أريحا
الرقم: 636/ج/2013
التاريخ: 2013/6/20

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي أريحا الس���يد أشرف أحمد خميس 
عب���د الله بصفته وكياًل خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2013/10295 عدل رام الله، والمعطوفة 
عل���ى الوكالة العامة رق���م 2013/976 عدل رام الله والوكالة العامة رق���م 2009/3146 عدل رام الله 
والوكالة العامة الصادرة من بعثة منظمة التحرير الفلس���طينية في واشنطن والمصدقة من وزارة 
العدل الفلس���طينية تحت رقم 60913042، وذلك لفتح معاملة بي���ع على قطعة األرض رقم 239 
من الحوض رق���م 33030 من أراضي مدينة أريحا فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى 
دائرة التسجيل خالل مدة عشرة أيام وإال سيتم السير بإجراءات الملف حسب األصول والقانون.

الوكيل     الحصص المباعة الموكلة    
كاماًل إيمان رياض عبد الله خلف   أشرف أحمد خميس عبد الله  

المشتري: ناصر داود حسين صالح.
مدير دائرة أراضي أريحا
عثمان أبو حطب

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

السلطة القضائية
دائرة تنفيذ نابلس

الرقم: 2007/513

التاريخ: 2013/5/12

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس

بالدعوى التنفيذية 2007/513

إلى المحكوم عليه: شركة اإلعالم للتكنولوجيا والتجارة )أعالي البحار( نابلس عمارة كرسوع

نش���عرك بموجب القرار بتاريخ 2013/5/12 عن قاضي تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 
2007/513 بالمثابرة على التنفيذ وتجديد اإلجراءات لمرور أكثر من س���تة أش���هر دون مراجعة 
والتي موضوعها مطالبة مالية بقيمة 43229,589 دينار لصالح المنفذ له ش���ركة البنك التجاري 
األردني، وعليك المراجعة خالل أس���بوعين من تاريخ تبلغك هذا اإلش���عار بالنشر في هذا العدد 

لتقرير موقفك وبعكس ذلك ستباشر الدائرة إجراءات التنفيذ بحقك.
مأمور التنفيذ

يبيعونه بأبخس األثمان لتجار المواشي

غزة: أطفال يعملون بجمع بقايا 
حصاد القمح والشعير رغم المخاطر 

كتب عيسى سعد الله:

غي���رت الش���مس الحارقة مالمح 
الطف���ل س���امر طل���ب )13 عام���ًا( 
بعد عدة أيام م���ن عمله في جمع 
العشب من حقول القمح والشعير 

المحصودة من عدة أسابيع.
ولم تقتصر أض���رار هذا العمل 
على الطفل طلب ونظرائه األطفال 
على هذا الجان���ب، فقد جعلتهم 
أكثر حدة في تصرفاتهم بس���بب 
التع���ب واإلرهاق والحر الش���ديد 
الذي يواجهونه خالل عملهم في 
طويلة  لس���اعات  مكشوفة  أماكن 
تحت أشعة الشمس في المناطق 

الزراعية الشرقية.
وأكث���ر م���ا يس���تفز طل���ب قلة 
الم���ردود الم���ادي من ج���راء هذا 
العمل الذي أجبر عليه لعدم وجود 
بديل آخر، حي���ث ال يتعدى دخله 

ال�20 شيكاًل.
ويقول طلب الذي يشارك ثالثة 
أطف���ال آخرين العمل نفس���ه، إن 
ه���ذه المهنة الموس���مية تحتاج 
إل���ى جه���د وصب���ر وق���درة على 
بسبب  المخاطرة،  وأحيانًا  التحمل 
قرب معظم األراض���ي من الحدود 

اإلسرائيلية.
أما ش���ريكه أس���امة مسعد )15 
عامًا( فيؤكد أنه يتعرض باستمرار 

إلى شعور بالدوار والتقيؤ، بسبب 
ش���دة العن���اء والغب���ار المتطاير 

والحر الشديد.
وقال مس���عد، إن���ه ال يملك قرار 
التوق���ف ع���ن العم���ل ف���ي هذه 
المهنة التي تستمر نحو شهرين 
كل عام، بس���بب إلحاح والده على 
أهمي���ة االس���تفادة م���ن اإلجازة 

الصيفية.
وحزن���ه  ألم���ه  ع���ن  وأع���رب 
الش���ديدين لتغي���ر مالمح وجهه 
لتقترب من اللون األس���ود وكذلك 
أج���زاء من يديه، آم���اًل أن ينتهي 
موس���م حصد األعشاب قبل حلول 

شهر رمضان ليتمكن من الصوم.
الفت���ى رام���ي صالح ل���م يخف 
امتعاض���ه م���ن كث���رة األطف���ال 
والفتي���ة العاملي���ن ف���ي ه���ذه 
المهنة مقارنة باألعوام الماضية، 
واعتبر أن انضمام أعداد كبيرة من 
األطفال إلى هذه المهنة س���اهم 
في خفض أسعار أكياس العشب 

وبالتالي انخفاض الدخل.
ويعتب���ر صالح )15 عام���ًا( الذي 
يعيش في عزب���ة عبد ربه القريبة 
م���ن الم���كان أن ه���ذا العمل من 
أصع���ب األعم���ال التي مارس���ها 
خالل العامين األخيرين بس���بب ما 
يتعرض له من حر ش���ديد وتعب 

وغبار وأتربة.

غزة: وصول أربعة وفود تضامنية
تحمل مساعدات إنسانية وطبية

غ���زة - "األيام": حمل���ت أربعة وفود تضامنية بما فيه���ا قافلة أميال 

من االبتس���امات "22" التي وصلت، أمس، إلى قط���اع غزة عبر معبر رفح 

الحدودي الكثير من المساعدات المادية والعينية على متن 40 شاحنة.

وأكدت اللجنة الحكومية الس���تقبال الوفود التابعة لوزارة الخارجية 

في الحكومة المقالة على لس���ان عالء الدين البطة نائب رئيس اللجنة 

وص���ول هذه الوفود إلى قط���اع غزة، موضحة أن وف���د قافلة أميال من 

االبتس���امات يض���م 40 متضامنًا من دول مختلف���ة، باإلضافة إلى وفد 

ماليزي وآخر طبي تركي للمش���اركة في عملي���ات جراحية ووفد قافلة 

األمل لكسر الحصار.

وبين البطة أن بعض هذه المساعدات عبارة عن 65 جهازًا طبيًا لذوي 

االحتياجات الخاصة، وبعض المركب���ات التي تبرعات بها قافلة الوفاء 

األوروبية التي كانت عالقة في العريش.

وأوضح أن معظم أعضاء وفد قافلة أميال من االبتسامات من البحرين، 

باإلضافة إلى آخرين من األردن والس���ويد والجزائر، ويترأس���ه الدكتور 

عصام يوس���ف، وس���يمكث في غ�زة لمدة خمس���ة أيام بهدف افتتاح 

عدد من المشاريع التنموية واإلغاثية في القطاع بتمويل من البحرين.

اإلفراج عن أسير
مـن الـخـلـيـل

رام الله - "األي�ام": أفرجت سلطات 
االحتالل، أول من أمس، عن األس���ير 
المحّرر عدنان محم���د عيد الزرو )34 
عامًا( م���ن الخليل، بعد اعتقال إداري 

دام 7 أشهر.

المخ���اوف  ذك���ر  ين���س  ول���م 
عل���ى وجوده���م على  المترتب���ة 
بعد عش���رات األمت���ار من فوهات 
الدبابات والمدرعات اإلس���رائيلية 
المتمرك���زة على الحدود باإلضافة 
إل���ى أب���راج المراقبة العس���كرية 
الش���اهقة الت���ي تراق���ب المكان 

بدقة.
الحق���ول  معظ���م  وتترك���ز 
بمحاذاة خ���ط التحدي���د وما بين 
ش���ارع الكرامة غربًا حتى الحدود 
القطاع  بي���ن  الفاصلة  الش���رقية 
وإس���رائيل، وقد اضطر المزارعون 
إلى زراعة هذه األرض بالمزروعات 
األشجار  زراعة  وتجنب  الموسمية 
خش���ية من تجريفها م���ن قوات 

االحتالل.
وتترك الحصادات األوتوماتكية 
الت���ي تحصد القمح والش���عير ما 
طوله 10 سم من العشب في األرض 
لتش���كل  الحصاد،  بع���د نهاي���ة 
مطمعًا لألطف���ال والفتية وكذلك 
للشبان الباحثين عن مصدر للرزق.
ويقر الشاب عالء النجار بصعوبة 
العش���ب  الجزئية من  اقتالع هذه 
ألنه���ا تدفع���ه إل���ى االس���تعانة 
الحديدية،  األرضية  بالمش���اطات 
معربًا ع���ن تعاطفه مع األطفال لما 
يواجهونه م���ن صعوبة في اقتالع 
العشب وتعبئة كميات اقتصادية 
لتج���ار  وبيعه���ا  األكي���اس  م���ن 

الماشية القريبين من المكان.
وق���ال النج���ار )24 عام���ًا(، إن���ه 
يتمن���ى أن يغادر ه���ذه المهنة 
الت���ي تس���ببت له بمش���اكل في 
النظر وباحمرار دائم في العينين 
بس���بب تعرض���ه فت���رة طويل���ة 
األهالي  ونصح  الش���مس،  ألشعة 
بمراع���اة أطفاله���م العاملين في 
المزيد من  العمل ومنحه���م  هذا 
الراح���ة وخصوصًا في أي���ام الحر 
الشديد ليتجنبوا اإلصابة بضربات 

الشمس الخطيرة.

لقاء في بيت لحم يناقش آلية النهوض بقطاع الســياحة
بيت لح���م – "االيام": بح���ث االجتم���اع االول للمجلس االستش���اري لتطوير 
السياحة الفلسطينية، والذي عقد في مقر وزارة السياحة في بيت لحم، امس، 
آليات تطوير وتعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، ومنظمات 

المجتمع المدني في سبيل النهوض بقطاع السياحة وتطويره.
وتطرق االجتماع الذي ترأسته وزيرة السياحة واالثار روال معايعة، بمشاركة 
رؤس���اء الجمعي���ات والنقابات الممثل���ة لفعاليات القطاع الس���ياحي الخاص، 
وهيئة تشجيع االستثمار واكاديميين وخبراء في قطاع السياحة الى عدد من 
القضايا منها مس���ودة قانون السياحة الفلسطيني، والمشاركة في المعارض 

السياحية الدولية وتصنيف الفنادق الفلسطينية وغيرها.
يذكر أن الس���ياحة ش���هدت في الس���نوات االخي���رة نقلة نوعي���ة تمثلت 
بارتفاع اعداد الس���ياح، ونسبة االقامة في الفنادق المحلية، واإلقبال الملحوظ 
على االس���تثمار في القطاع الس���ياحي، والذي تزامن م���ع مجموعة من البرامج 
والفعالي���ات التي تنفذها الوزارة والقطاع الخ���اص والتي تهدف الى تقديم 
الخدمات االفضل للس���ياح والزوار والترويج لفلس���طين في اس���واق السياحة 

العالمية كمقصد سياحي مستقل.
جدير بالذكر ان المجلس االستش���اري لتطوير الس���ياحة قد شكل بقرار من 
مجلس الوزراء وتترأس���ه وزيرة الس���ياحة واآلثار، ومن المق���رر ان يعمل على 
تحقي���ق عدد من االهداف المرجوة منها مراجع���ة االنظمة والقوانين الخاصة 
بتأطير القطاع الخاص، وإيجاد ش���راكة حقيقي���ة بين االطارين العام والخاص، 
ووض���ع االقتراحات الالزم���ة للترويج الس���ياحي، ولتطوير صناعة الس���ياحة 
الفلس���طينية، وكذلك تحديث استراتيجية الس���ياحة والتشريعات الناظمة 

مشاركون في اللقاء.                        )عدسة: "األيام"(لقطاع السياحة في فلسطين.

مركز "شــمس" يطالب بإلغاء عقوبة 
اإلعدام من التشريعات الفلسطينية
جنين - "األي�ام": استنكر مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

"ش���مس"، أمس، إصدار المحكمة العس���كرية الدائمة في قطاع غزة 

حكمًا باإلعدام بحق مواطن من المغازي.

وأك���د المركز في بيان له، أن قانون العقوب���ات الثوري الصادر عن 

منظمة التحرير العام 1979، والذي اس���تندت المحكمة العس���كرية 

العليا في أحكامها إلى نصوصه، هو قانون غير دس���توري اس���تنادًا 

إلى عدم إقراره من قبل المجلس التش���ريعي تشريعًا أو إقرارًا، وهو 

قان���ون في كثير م���ن مواده يتع���ارض والش���رعية الدولية لحقوق 

اإلنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وش���دد على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية 

خالفًا لمعايير المحاكمة العادل���ة أمام القاضي الطبيعي، مؤكدًا أن 

عقوبة اإلعدام ال تشكل رادعًا للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة 

التي تطبق هذه العقوبة.

وش���دد على حق المتهمين بالحصول على الضمان���ات القانونية 

وضمان تطبيق اإلجراءات القانونية األشد دقة واألكثر ضمانًا لجميع 

األش���خاص المتهمين بجريمة عقوبتها اإلعدام على أن يؤخذ بنظر 

االعتبار حق المتهم في استعمال حقه بالطعن قانونيًا استئنافًا أو 

طلب التخفيف أو العفو.

وطالب "ش���مس" بض���رورة إلغ���اء عقوبة اإلعدام من التش���ريعات 

الفلسطينية واس���تبدالها بعقوبة أخرى أس���وة بالعديد من الدول 

العربية واألجنبية.

وأض���اف إن عقوبة اإلعدام أبش���ع أش���كال القت���ل المتعمد، وهي 

عقوبة قاسية وفظة وال تحقق األهداف التي ينبغي أن تسعى إليها 

الدولة من العقاب، في ظل اس���تحالة الرجوع عن هذه العقوبة إذا ما 

اتضح بعد تنفيذها براءة من نفذت فيه، داعيًا إلى أوسع حملة دعم 

ومناصرة لالئتالف العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام، وبذل كل جهد 

مستطاع لتخليص العالم من عقوبة اإلعدام.

وحث كافة مؤسس���ات المجتمع المدني في فلسطين، على ضرورة 

جـبالـيـا: أطـفـال صـم يـكتسـبـون قـيمـًا مـجتمـعيـة 
إيجابية ويتحدون إعاقتهم في مخيمهم الصيفي

كتب خليل الشيخ:

وصل الطفل وليد حمد )14 عامًا( مبكرا إلى جمعية 

جباليا للتأهيل مفعمًا بالنشاط، لمتابعة فعاليات 

المخيم الصيفي المقام على أرض الجمعية، أمس.

وج���د حمد ال���ذي يعاني من إعاقة س���معية منذ 

صغره في ممارس���ة ألعاب مس���لية ف���ي الجمعية 

فرصة كبيرة ونادرة للتخفيف من وضعه النفس���ي 

ومس���اعدته في قضاء أوقات مسلية ومفيدة، وقال 

بلغة اإلش���ارة إنه ينتظر صباح يوم جديد لينضم 

إل���ى المخيم الذي تقيمه الجمعي���ة، لما يجده من 

وقت مسل وممارسة أنشطة رياضية.

وأض���اف الطف���ل حمد بينم���ا كان يرس���م لوحة 

صغي���رة عبر فيه���ا عن حلمه بش���فائه من إعاقته 

الس���معية أنه سيواصل تعليمه حتى يصبح طبيبًا 

في السمعيات.

وأعرب عن سعادته لممارس���ة ألعاب مسلية في 

الجمعية، وق���ال إن الوقت يمر على عجل، الفتا إلى 

أن���ه يفاجأ عن���د انتهاء الوق���ت المخصص له في 

المخيم.

يش���ار إلى أن جمعية جباليا للتأهيل تقوم على 

تعلي���م ه���ؤالء األطفال م���ن بداي���ة دخولهم إلى 

المدرس���ة حتى سن الخامسة عش���رة، وتنظم لهم 

مخيمين كل عام في اإلجازتين الصيفية والشتوية.

وتنشط صباح كل يوم حركة عشرات األطفال من 

أصحاب اإلعاقة الس���معية في الجمعية، ويمارس 

نح���و 100 طفل وطفلة ألعابا تتنوع ما بين الرس���م 

والرياضة والسباحة واألشغال اليدوية.

وقال المنش���ط في المخيم محمد علي وهو مرشد 

ترب���وي يعمل في جمعية جباليا للتأهيل ل�"األيام" 

إن فعاليات المخيم مخصصة ومرتبة بحيث تساهم 

في تغيير حالتهم النفس���ية أواًل وتدريبهم على 

أشياء حياتية مفيدة ثانيًا.

من جهته، لفت حسين أبو منصور مدير الجمعية 

إلى أن بعض األطفال يظهر عليهم أحيانًا س���لوك 

عدوان���ي نتيجة ع���دم قدرتهم عل���ى التكيف مع 

المجتمع بس���بب إعاقتهم السمعية، لكن فعاليات 

المخي���م تحاول أن تعال���ج هذا الش���عور لديهم، 

وبالتال���ي التخلص من الس���لوك العنيف وتحويله 

إلى سلوك معتدل.

وأرجع ذل���ك إلى تمكينهم من التخفيف وتفريغ 

الطاق���ة التي تختزن داخل كل واحد منهم، وإيجاد 

فرص مواتية له من أجل اللعب والتسلية والتعلم.

ف���ي ركن آخر كان���ت الطفلة داليا أب���و لحية )13 

عامًا( وهي أكثر الطفالت نش���اطًا تستعد لممارسة 

لعبته���ا المفضلة، وه���ي أداء فقرات م���ن التراث 

الشعبي خالل فعاليات المخيم.

قالت داليا بلغة اإلش���ارة ل� "األي���ام" إنها تهوى 

الدبك���ة الش���عبية وتحب أن تمارس���ها في أوقات 

فراغها.

والالف���ت أن هؤالء األطفال ينظرون إلى إش���ارات 

مترجم���ة لغة اإلش���ارة وي���ؤدون ح���ركات الدبكة 

الش���عبية وفق الترجمة، بالرغم من عدم سماعهم 

اإليقاع.

كما تهوى دالي���ا األلعاب المائي���ة المنفذة في 

برك���ة أقامته���ا الجمعية م���ع بدء تنفي���ذ فقرات 

المخيم الصيفي، وقالت إنها س���عيدة لمشاركتها 

في المخيم، وتتوقع أن تشعر بالضيق عند انتهاء 

فترتها المخصصة.

وتتوج���ه داليا التي تس���كن في مخي���م جباليا 

يوميًا إلى مقر الجمعية للمش���اركة وعدم تفويت 

فرصتها في اللهو، برفقة منش���طين متخصصين 

في التعامل مع األطفال الصم. 

إلى ذلك، انش���غلت ثالث طفالت أبرزهن آمال أبو 

عمي���رة )10 أعوام( في الرس���م في إط���ار فعاليات 

المخيم.

وعكس���ت هذه الرس���ومات التي رس���منها على 

لوحات ورقية صغي���رة طموحاتهن وأحالمهن في 

العيش في بيئة آمنة ومستقرة.

ولوحظ كما يقول أحد المشرفين غياب العنف عن 

رسومات هؤالء األطفال بشكل كبير، حيث استبدلوا 

أفكاره���م عن العن���ف والقتل هذه الم���رة بأخرى 

تتعلق بحبهم للطبيعة والبحر.

وس���يختتم المخيم فعالياته التي عززت تقويم 

س���لوك األطفال ودمجه���م في المجتم���ع المحلي 

وتدريبهم على أس���اليب حياتي���ة ذات قيمة، يوم 

غد االثنين، في حفل كبير يتضمن عرض أنش���طة 

األطف���ال المش���اركين وعروض���ا فنية، بمش���اركة 

ممثلين عن وكالة الغوث "أونروا" ومؤسسات أهلية 

ودولية صديقة وأولياء أمور األطفال الصم.

وتنفي���ذ  المواق���ف،  توحي���د 

مبادرات محلية وتنظيم ندوات 

وأنش���طة مختلفة لتوعية أفراد 

المجتمع بض���رورة وقف تنفيذ 

عقوبة اإلعدام وإلغائها نهائيًا.

عباس  محمود  الرئيس  وناشد 

ع���دم التصدي���ق عل���ى أحكام 

اإلع���دام، وض���رورة اس���تخدام 

الدس���تورية  صالحيات���ه 

الس���لطة  م���ع  بالتنس���يق 

ما  ب���كل  للقي���ام  التش���ريعية 

يلزم إللغاء عقوب���ة اإلعدام من 

التشريعات الفلسطينية.


