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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية

مذكرة دعوى بالنشر  

صادر عن محكمة بداية نابلس بالقضية االستئنافية المدنية
 رقم )2012/188(

الى المستأنف عليه : عمر نضال حلمي عقاد لالطالع على االستئناف التي أقامها عليك المستأنف 
احم���د عمار نصرت طوقان/نابلس  والتي موضوعها ق���رار قاضي محكمة صلح نابلس في الدعوى 
الحقوقي���ة رق���م 2011/1389 والقاضي برد الدعوى عن المدعى علي���ه األول لعدم صحة الخصومة 
ويقتضى حضورك الى هذه المحكمة يوم 2013/02/26 الس���اعة الثامنة صباحا للنظر باالستئناف 
رق���م 2012/188 وعليك توكيل محامي أو الحضور بنفس���ك ويمكنك الحض���ور الى قلم المحكمة 

واالطالع على تفاصيل الدعوى  وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجرى محاكمتك حضوريا   .
مع االحترام 

رئيس قلم الحقوق في محكمة بداية نابلس
مها فريد يامين

  الرقم :2012/188
  التاريخ :2013/01/14

بسم الله الرحمن الرحيم 

السلطة الوطنية الفلسطينية

 سلطة األراضي  
دائرة األراضي نابلس 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد ) تيسير سليمان مصطفى 
سليمان  (  وذلك بصفته مالكا وذلك بمعاملة تسوية  على  القطعة )107( من الحوض رقم)43(
من اراضي عصيرة الش���مالية  فمن ل���ه اعتراض على ذالك علية التق���دم باعتراض إلى دائرة 
التس���جيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم السير بإجراء 

المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .

اسم المالك حسب جدول حقوق عصيرة الشمالية  اسم الموكل)المالك( حسب الهوية  
تيسير سليمان مصطفى شولي      تيسير سليمان مصطفى سليمان   

دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم الملف: تسوية
التاريخ 2013/01/27

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
     سلطة األراضي                                                             

دائرة تسجيل أراضي جنين

 يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة احمد غس���ان عوده دواس  من مدينة طوباس 
بصفته الوكيل 

بموجب الوكالة الدورية رقم )95/2012/561( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2012/3/20
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )410/2012/2336( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2012/3/15
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )43/2008/2411( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2008/11/3
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )78/2011/427( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2011/2/21

والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )58/2009/2531( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2009/9/27
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )410/2012/2337( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2012/3/15
وذل����ك لتقديم معاملة بيع / رقم280 /ج/2013 على قطعة األرض رقم)33(من الحوض )15( من أراضي 

صير 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: احمد غسان عوده دواس 

اسم الموكل ) المالك (: )حاتم , حسام , ثابت, غصوب , محمد , يوسف , حنان , احالم , نجوى, 
وفاء , رويده ( ابناء طاهر يوسف رشيد .

عدد الحصص المباعه : حسب الدورية 
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

رقم المعاملة: 2013/280

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
     سلطة األراضي                                                             

دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

 رقم المعاملة : 2013/278
 يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة احمد غسان عوده دواس  من مدينة طوباس  

بصفته الوكيل 
بموجب الوكالة الدورية رقم )95/2012/560( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2012/3/20

والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )410/2012/2336( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2012/3/15
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )43/2008/2411( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2008/11/3
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )78/2011/427( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2011/2/21
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )58/2009/2531( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2009/9/27
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )410/2012/2337( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2012/3/15
وذل���ك لتقدي���م معاملة بيع / رق���م278 /ج/2013 على قطعة األرض رقم)18(م���ن الحوض )15( من 

أراضي صير 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: احمد غسان عوده دواس 

اسم الموكل ) المالك (: )حاتم , عزام , حسام , ثابت, غصوب , يوسف , حنان , احالم , نجوى 
, وفاء , رويده ( ابناء طاهر يوسف رشيد .

عدد الحصص المباعه : حسب الدورية 
دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
     سلطة األراضي                                                             

دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

 رقم المعاملة : 2013/277
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة احمد غسان عوده دواس  من مدينة طوباس  

بصفته الوكيل 
بموجب الوكالة الدورية رقم )95/2012/559( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2012/3/20

والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )410/2012/2336( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2012/3/15
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )43/2008/2411( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2008/11/3
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )78/2011/427( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2011/2/21

والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )58/2009/2531( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2009/9/27
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم )410/2012/2337( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2012/3/15

وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم277 /ج/2013 على قطعة األرض رقم)3(من الحوض )4( من أراضي صير 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ النشر 

وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: احمد غسان عوده دواس 

اسم الموكل ) المالك (: )عزام , حسام , ثابت, غصوب , محمد , يوسف , حنان , احالم , نجوى, 
وفاء , رويده ( ابناء طاهر يوسف رشيد .

عدد الحصص المباعه : حسب الدورية 
دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
     سلطة األراضي                                                             

دائرة تسجيل أراضي جنين

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين

يعلن الطالع العموم بان���ه تقدم الى هذه الدائرة  احمد علي محمود قصراوي من بلدة جنين  
بصفت���ه الوكي���ل بموجب الوكال���ة الدورية رق���م ) 76/م . و .خ/ 2012( الصادره عن س���فارة 

فلسطين في الرياض بتاريخ 2012/1/21
وذل���ك لتقديم معاملة بيع رقم 258/ج/2013 على قطع���ة االرض رقم 4من الحوض 5 من اراضي 

مركة  .
فمن له اي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة مدة ال تتجاوز عش���رة ايام من تاريخ 

النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة:   احمد علي محمود قصراوي

                                                   عدي هشام محمد » قاسم سليمان«
اسم الموكل ) المالك(               :    آمال ابراهيم توفيق ابراهيم

                                                  امجد+ رائد+ هدى+ منار+دانه
                                                 ) ابناء فايز راجح الطاهر(

عدد الحصص المباعة                : حسب الدورية.
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين  

رقم المعاملة: 258/ج/2013
التاريخ :2013/1/27

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 66/ج/2013
التاريخ: 2013/1/20

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد محمد نادر محمود حجاج وذلك 
بصفته وكياًل خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1104/2011/15924، المعطوفة على الوكالة الدورية 
885/2009/6772 المعطوف���ة على الوكالة العامة 355/96/3492 الص���ادر من كاتب عدل نابلس، 

وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 8 حوض رقم 37 من أراضي طلوزة.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(    الوكيل 

بسام محمود حسن دبابسة    هدى احمد محمد دبابسة
ناصر رفعت أمين سلمان أمل � إيمان � سمية � فاطمة � حسان  

� عزمي � باسم � عزام � حكم اوالد
محمود حسن السعيد

هدى احمد محمد دبابسة
ناصر رفعت أمين سلمان    محمد نادر محمود حجاج

دائرة تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 62/ج/2013
التاريخ: 2013/1/27

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد عامر محمد نظام عبد القادر 

حام���د وذل���ك بصفته وكياًل خاص���ًا بموجب الوكالة الخاصة رقم س���جل 614 صفح���ة 86 تاريخ 

2006/8/1 الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين في عمان، وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 20 

حوض رقم 8486 من أراضي ذنابة.

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 الموكل )المالك(     اسم الوكيل

لطيفة عبد الهادي عبد اللطيف عبد الفتاح   الوكيل الدوري/ عامر محمد نظام عبد القادر حامد

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 59/ج/2013
التاريخ: 2013/1/27

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد عامر محمد نظام عبد القادر 
حام���د وذلك بصفته وكياًل دوريًا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م 2012/8556 بتاريخ 2012/12/16 
الص���ادرة عن عدل طولكرم، وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 73 حوض رقم 8670 من أراضي 

دير الغصون.
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 الموكل )المالك(     اسم الوكيل
حنان حسين يوسف صندوقا                  الوكيل الدوري/ عامر محمد نظام عبد القادر حامد

جعفر حسين يوسف صندوقا
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 45/ج/2013
التاريخ: 2013/1/12

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد محمد نادر محمود حجاج وذلك 
بصفت���ه وكياًل خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1141/2012/4001 بتاريخ 2012/3/15 الصادرة عن 
كاتب عدل محكمة بداية نابلس الصادر من كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على القطعة 5 

حوض رقم 37 من أراضي طلوزة.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل) المالك(       اسم الوكيل  

مصطفى محمد يوسف صالحات   محمد نادر محمود حجاج
دائرة تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة
مذكرة تبليغ صادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية

إلى الس���يدة: س���ريا ذياب محمد صالح من بيت لحم وسكان الصويفية � عّمان � المملكة األردنية 
الهاشمية.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعلمك بأن زوجك حسن صالح ابراهيم صالح من سكان بيت لحم يرغب الزواج من إحدى الفتيات 
المس���لمات، وعلي���ه تم تبليغك ذلك حس���ب األصول، تحري���رًا في 15/ربي���ع األول/1434ه� وفق 

2013/1/27م.
قاضي رام الله والبيرة الشرعي

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
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: يوليا الكسييفنا يوغينا من سكان روسيا.

أبلغك أن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي احمد حسين احمد معدي من المزرعة 

القبلي���ة، ق���د أقر بأنه أوقع عليك طلق���ة أولى رجعية بتاري���خ 2009/1/13م آلت إلى بائنة 

بينونة صغرى لعدم إرجاعه لك أثناء عدتك الش���رعية وذلك بموجب حجة اإلقرار بطالق 

الص���ادرة عن هذه المحكمة بتاريخ 2013/1/27م وتحمل الرقم 22/73/413 وأنك ال تحلين 

له إاّل بعقد ومهر جديدين ما لم تكوني مسبوقة منه بطلقتين وان عليك العدة الشرعية 

اعتبارًا من تاريخه أدناه رعاية لحق الله تعالى وللمطالبة بالحقوق الش���رعية، وعليه جرى 

تبليغك ذلك حسب األصول.
تحريرًا في 1434/3/15ه� وفق 2013/1/27م.

قاضي رام الله والبيرة الشرعي

رفح: خروق االحتالل للتهدئة تحرم    
المزارعين من الوصول لحقولهم   

كتب محمد الجمل:

تس���ببت خروق قوات االحتالل المتواصلة التفاق التهدئة في 
التنغيص على المزارعين وحرمانه���م من العمل في أراضيهم 

وحقولهم الزراعية بحرية وأمان.
وشكلت التوغالت اإلسرائيلية المتكررة خاصة شرق محافظتي 
رفح وخ���ان يونس عائقا كبيرا أمام المزارعين، الس���يما الواقعة 
أراضيه���م قرب خط التحديد، الذين كثيرا ما يضطرون إلى ترك 

األراضي والعودة إلى مساكنهم.
ويؤك���د أحد المزارعين أنه بالرغم من التحس���ن األمني الكبير 
الذي يس���ود معظ���م المناط���ق المحاذية لخ���ط التحديد إال أن 
قوات االحتالل تواصل عملياتها بي���ن الفينة واألخرى في تلك 

المنطقة.
ويش���ير محمد جراد ويمتلك أرضا زراعية قرب معبر "صوفاه" 
شمال شرقي رفح إلى أنهم كثيرا ما يفاجؤون برتل من الدبابات 
واآلليات العس���كرية المدرع���ة التي تتحرك ف���ي اتجاه الغرب 

وتجوب األراضي الزراعية دون سابق إنذار.
ونوه جراد إلى أن الدبابات تخرب بجنازيرها المزروعات وتدمر 
شبكات المياه والري، كما تقتلع الجرافات بعض األشجار أحيانا.
ولف���ت إلى أن الكثير من المزارعين تضرروا جراء ذلك، واضطر 
عدد منهم إلى إعادة اس���تصالح بعض المناطق في أراضيهم، 
مؤكدا أن المزارعين بالرغم من كل ذلك متمس���كون بأراضيهم 

ويواصلون العمل فيها.
أما المزارع أحمد ش���اكر فأكد أن جنود االحتالل يبدون الكثير 
من االنزعاج حين يجدون المزارعين الفلس���طينيين يعملون في 
أراضيهم خاصة المالصقة للسياج الفاصل، وال يتوانون عن فعل 

أي شيء من أجل إبعادهم.
ون���وه إلى أن الجن���ود يصرخ���ون أحيانا في وج���ه المزارعين 
ويطلبون منه���م االبتعاد عن المنطقة، وكثي���را ما يهددونهم 

بإط���الق النار عليه���م إذا ما واصلوا العمل ف���ي مناطق مالصقة 
للخط المذكور.

وبين أن الرد األمثل على ما يفعله االحتالل استمرار التمسك 
باألرض، واستصالحها على أوس���ع نطاق، وتخضيرها في أسرع 

وقت ممكن.
وأكد ش���اكر أن المزارعين يعون ب���أن الغرض من وراء كل ذلك 
هو التنغيص عليه���م وتخريب ما أنجزوه، خاص���ة أن المناطق 
الش���رقية للقطاع تشهد حالة من الهدوء، وال يوجد أي مبرر ألي 

عمليات تمشيط أو إطالق للنار تنفذها قوات االحتالل.
أم���ا المزارع "أبو محمود" فأكد أن عودتهم إلى أراضيهم التي 
حرموا من الوصول إليها لس���ت س���نوات متتالي���ة تعتبر انجازا 
لطالم���ا حلموا به، منوها إلى أنه���م لن يتركوها من جديد مهما 

بلغت التحديات.
وأض���اف أنهم يتجاهلون م���ا تقوم به الدباب���ات من عمليات 
تمشيط وإصدار أصوات مرتفعة عبر محركاتها الكبيرة أو إخراج 

دخان أبيض كثيف، ويواصلون العمل.
وأوضح أن األراضي في تلك المناطق ورغم اعتداءات االحتالل 
تشهد نشاطا غير مسبوق، وقد بدأت تتحول تدريجيا إلى اللون 
األخضر بعد نمو المحاصيل الزراعية خاصة محصول القمح الذي 

ينمو بسرعة كبيرة.
وكان مزارعون ناش���دوا الجهات المحلي���ة والعربية والدولية 
دعم صمودهم ومس���اعدتهم ف���ي زراعة أراضيهم باألش���جار 
المثمرة وإيص���ال المياه إليها بانتظام، مؤكدين أن ذلك يعتبر 

من أفضل وسائل النضال ضد االحتالل.
يذكر أن قوات االحتالل كانت فرضت خالل السنوات الماضية 
منطق���ة عازلة، امتدت حتى 500 متر غرب خط التحديد، ومنعت 
أيا من المزارعين أو المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها، 
وقد تس���بب ذلك في استقطاع مساحات كبيرة من أفضل وأجود 
األراض���ي الزراعية، وح���رم مالكها من اس���تغاللها طوال الفترة 

المذكورة.

جنين: لقاء في "العربية األميركية" يبحث
 آليات استغالل الطاقة الشمسية والهوائية 

جنين � محمد بالص: بحث رئيس 
األميركي���ة،  العربي���ة  الجامع���ة 
الدكتور محم���ود أبو مويس، أمس، 
مع وف���د من مجل���س تنظيم قطاع 
الكهرب���اء ف���ي فلس���طين، آف���اق 
وآلي���ات  المس���تقبلي،  التع���اون 
الشمس���ية  الطاق���ة  تش���غيل 
والهوائية، وتدريب طلبة الجامعة، 
وذلك خالل اجتماع عقد في مكتبه.
وعقد االجتماع بمش���اركة رئيس 
الجامع���ة، و حضور نائبه لش���ؤون 
األس���تاذ  والتطوي���ر،  التخطي���ط 
الدكتور حسن حنايشة، ومساعده 
الدكتور  الدولية،  العالقات  لشؤون 
مفيد قس���وم، وعميد كلية العلوم 
واآلداب، الدكتور عب���د الرحمن أبو 
لبدة، والمحاضر في كلية الهندسة 
وتكنولوجي���ا المعلومات، الدكتور 
أس���امة العم���ري، وممثل���ة دائرة 

العالقات العامة، سماح دواهدة.
وضم وفد المجلس، مدير ش���ؤون 
المستهلكين، المهندس إسماعيل 
عالونة، ومدير التراخيص والفنية، 
المهندس قيس س���مارة، وممثلة 

العالقات العامة، سيرين قسيس.
وق���دم أبو مويس، ش���رحا مفصال 
ورؤيتها  الجامع���ة  ح���ول  للوف���د 
وأهدافه���ا وكلياته���ا وبرامجه���ا 
األكاديمي���ة المتنوع���ة ومراكزها 

الحالية  ومش���اريعها  التدريبي���ة 
والمستقبلية.

وقال: إن الجامعة تس���عى حاليا 
بع���د أن تميزت وطنيا وضمن خطة 
إس���تراتيجية طموح���ة أساس���ها 
الطالب، للمنافس���ة عربيا واالرتقاء 

غلى مصاف الجامعات المرموقة.
وأك���د وجود مي���زة مهمة يتمتع 
العربي���ة  الجامع���ة  خري���ج  به���ا 
األميركي���ة تتمث���ل ف���ي امتالكه 
للمه���ارات القيادي���ة والتواصلية 
تؤهل���ه  والت���ي  والتكنولوجي���ة 
العمل  بس���وق  مباش���رة  لالنخراط 
والتميز  واإلقليمية  الفلس���طينية 

كل في اختصاصه.
وأش���ار إلى أن الجامع���ة تخطط 
برامجه���ا  الس���تحداث  بعناي���ة 
ه���و  المطل���وب  ألن  األكاديمي���ة 
ذات  التخصص���ات  عل���ى  التركيز 
التي  التنموي  اإلستراتيجي  البعد 
تلبي االحتياجات المتزايدة لسوق 
العمل الوطنية، والتس���ارع العلمي 

على المستوى العالمي.
من جهته، قال ممث���ل الوفد، إن 
لدى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء 
في فلس���طين، رس���الة يسعى من 
خالله���ا إل���ى توفير بيئ���ة رقابية 
تهدف إلى التأكد من أن مشتركي 
الش���ركات يحصلون عل���ى الخدمة 

  "شمس" ينتج فيلما حول االنتهاكات 
اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في فلسطين  

جنين � محمد بالص: رصد فيل���م وثائقي أنتجه مركز إعالم حقوق 
اإلنس���ان والديمقراطية "شمس"، االنتهاكات اإلس���رائيلية لحقوق 
اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، بعنوان "صفحات سوداء".

وذك���ر المركز في بي���ان له، أنه أنت���ج هذا الفيل���م ضمن جهوده 
المتواصل���ة لفض���ح جرائ���م االحتالل ف���ي األراضي الفلس���طينية، 
ويس���رد األحداث الرئيس���ة التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ 
بداية الهجرة الصهيونية إلى فلس���طين، واالنتهاكات الجس���يمة 

واالعتداءات الوحشية لدولة االحتالل بحق المدنيين العزل.
ويبي���ن الفيل���م م���دى انطب���اق القان���ون الدولي عل���ى األراضي 
الفلس���طينية التي تن���درج حكما ضم���ن نطاق ومفه���وم األراضي 
المحتل���ة، لكونها وج���دت فعليا تحت س���يطرة وإدارة قوات أجنبية 
معادية اجتازتها باس���تخدامها للقوة دون وجه حق، ونجحت فعليا 
بالس���يطرة عليها وإدارتها من خالل إقامة حكومة عسكرية تمارس 

دورها في حكم وإدارة هذه األراضي.
وأكد أنه يترت���ب عن انطباق المفهوم القانون���ي لألرض المحتلة 
على المركز القانوني لإلقليم الفلس���طيني، جملة من اآلثار والنتائج 
القانونية التي من ضمنها وأهمها سريان نطاق والية أحكام وقواعد 
القان���ون الدولي عموما وأح���كام وقواعد القانون الدولي اإلنس���اني 
الخاصة بحال���ة االحتالل الحربي على وجه خ���اص على هذه األراضي 
لتصب���ح فور انطباقها األس���اس القانوني ال���ذي يحكم وينظم كافة 
جوانب العالقات الناش���ئة عن واقعة االحتالل بي���ن المحتل وقواته 
وإدارته من جانب، واإلقليم الخاضع لالحتالل وس���كانه المدنيين من 

جانب آخر.

ويوضح الفيلم السياس���ة اإلس���رائيلية في األراضي الفلسطينية 
المحتلة والتي تتعارض تماما مع القانون الدولي لما تنطوي عليه من 
خرق واضح ألحكام اتفاقيات جنيف وألحكام الملحقين البروتوكولين 
اإلضافيين التفاقية جنيف لعام 1949، وخاصة المادة 2/54 من الملحق 
األول والمادة 24 من الملحق الثاني، واللتين تحرمان االس���تيالء على 
المناطق الزراعية، وتش���كل في الوقت نفس���ه خرق���ا ألحكام اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنس���ان وخاصة المادة 2/27 منه، والتي تنص على 
أنه ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعس���فا، ولقرارات مجلس األمن وفي 

مقدمتها القرار رقم 466 الصادر عن مجلس األمن في عام 1979.
وأك���د الفيلم أن إنش���اء المس���توطنات اإلس���رائيلية في األراضي 
المحتلة، يخلق ظروفا من ش���أنها أن تجعل تلك المستوطنات بمثابة 
ض���م واقعي لتلك األراضي إلى إس���رائيل، ألنه���ا تجعل من حصول 
الش���عب الفلس���طيني على حقه في تقرير المصير أمرا صعبا، وذلك 
لما تنطوي عليه من جلب للمس���توطنين الجدد لإلقامة فيها، والذي 
من شأنه أن يعمل على تغيير الطبيعة السكانية لألراضي المحتلة، 
خاصة بعد طرد المواطنين األصليي���ن منها إلحالل الغرباء مكانهم، 
إضافة إلى تأكيد أن هدف إس���رائيل من سياس���تها االستيطانية، 
أن تجعل من المس���توطنين اإلس���رائيليين أغلبية سكانية في تلك 
األراضي حيث يمكنها أن تشارك مستقبال في تقرير مصير األراضي 

المحتلة.
واستضاف الفيلم، نخبة من الش���خصيات ذات الصلة منهم وزير 
شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، ومدير مؤسسة الحق، شعوان 
جبارين، والمديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، رندة 

س���نيورة، وأستاذ القانون الدولي في جامعة بير زيت، الدكتور ياسر 
العموري، ومديرة مؤسسة الضمير، المحامية سحر فرانسيس، ومدير 
مركز القدس للمس���اعدة القانونية وحقوق اإلنس���ان، عصام عاروري، 
ورئيس نادي األسير، قدورة فارس، ومنسق الحملة الشعبية لمقاومة 
الجدار واالس���تيطان، جم���ال جمعة، ومدير عام الدف���اع عن الحريات 
والحقوق المدنية، حلمي األعرج، ومحافظ جنين، اللواء طالل دويكات، 
إضافة إلى كبير المفاوضين الفلسطينيين، الدكتور صائب عريقات.

وتناول كثيرا من االنتهاكات سردت ضمن تسلسلها التاريخي، 
حي����ث أظهر الفيلم كافة الجرائم التي يقوم بها االحتالل منذ عام 
1948، والتي تمثلت بالقتل والهدم وتش����ريد واألس����ر، ومحاولته 
إذالل الفلس����طينيين على مدار تلك الفترة، وتس����ليط الضوء على 
االعتقاالت بحق الفلس����طينيين، وكيفية انتهاك حقوق األس����رى، 
والت����ي تتعارض م����ع كافة اتفاقي����ات جنيف المتعلقة بأس����رى 
الحرب، إضافة إلى القتل والتش����ريد والدمار الذي لحق بقطاع غزة 
بعد الحرب األخيرة عليه، والتي خلفت الش����هداء والجرحى وضربت 

البنية التحتية للقطاع.
وأظه���ر الفيلم مدى معاناة الفلس���طينيين ف���ي الضفة المحتلة، 
والتي  تتمث���ل بالقتل واالعتقال واإلبعاد ومص���ادرة األراضي وبناء 
المس���توطنات وهدم البيوت والحواجز والتفتي���ش والتنقل وإعاقة 
حرية الحركة والمرور، وبناء جدار الفصل العنصري، والتلويث وسرقة 
المياه والثروات الطبيعية األخرى، وش���ق الطرق االلتفافية، وتدمير 
التنوع الحيوي، والمياه العادم���ة، والنفايات الصلبة، وتلوث الهواء، 

وتدمير التراث الحضاري والقطاع الزراعي.

مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في ظروف

 إصابة مواطنين على أيدي  "شرطة المقالة"
  غ���زة � "معا": طالب المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان النيابة العامة التابعة 
للحكوم���ة المقالة بفتح تحقيق في ظروف إصاب���ة اثنين من المواطنين المارة جراء 
إط���الق أفراد من  ش���رطة المقالة  النار خالل مالحقته���م لمطلوبين في مدينة رفح 

األربعاء الماضي.
كما طالب الحكومة المقالة "باتخاذ االجراءات الالزمة التي من شأنها تقييد إطالق 
النار من قبل المكلفي���ن بإنفاذ القانون وضمان التزامهم بالقوانين الفلس���طينية 
والمعايير الدولية المتعلقة باس���تخدام الس���الح".و"بفتح تحقيق جدي في ظروف 
إصابة المواطنين المذكورين، ومالحقة مقترفيه، ونشر نتائج التحقيق على المأل".

ودع���ا الحكوم���ة المقالة في غ���زة إلى اتخاذ االج���راءات الالزمة التي من ش���أنها 
تقييد إطالق النار م���ن قبل المكلفين بإنفاذ القانون وضم���ان التزامهم بالقوانين 

الفلسطينية والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام السالح.
ووفقًا لتحقيقات المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنسان، وإفادات الضحايا وشهود 
العيان، ففي حوالي الساعة 8:30 من مساء يوم األربعاء الماضي ، أصيب المواطنان 
ولي���د أنور أبو العينين،) 20 عامًا(، بعي���ار ناري في البطن، وجهاد عبد الله أبو زبيدة، 
)42 عامًا(، بعيار ناري في الذراع أأليسر، أثناء تواجدهما في محل بقالة تعود ملكيته 
للمواطن أنور أبو العينين، ويقع في حي تل السلطان بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 
جراء إطالق الش���رطة النار خالل مالحقتهم لسيارة من نوع )هيونداي فيرنا( رمادية 

اللون في المنطقة.
قل المواطنان المصابان إلى مستش���فى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة 

ُ
ون

لتلقي العالج الالزم، ووصفت المصادر الطبية جراحهما بالمتوسطة.
وذكرت مصادر الش���رطة لطاقم المركز بأن قوة تابعة للش���رطة الفلسطينية برفقة 
عناصر من جهاز مكافحة المخدرات كانت تالحق سيارة مشبوهة بنقلها مواد مخدرة. 
وأضاف���ت المصادر بأن عناصر الش���رطة قد أطلقت النار ف���ي الهواء بهدف إجبار 
الس���يارة على التوقف، كم���ا ذكرت بأنها فتحت تحقيقًا ف���ي الحادث للوقوف على 

مالبساته.
ُيش���ار إلى أن عناصر من  شرطة المقالة قد حضرت إلى مكان الحادث اليوم األحد 

الموافق 27 يناير 2013، وقامت بمعاينة المكان وجمع اإلفادات من شهود العيان.

فلسطين تشارك في مؤتمر
 "أسبوع المياه العربي" في عمان

عمان � "األيام": افتتح في العاصمة االردنية عمان، أمس، اس����بوع المياه 
العرب����ي تحت عن����وان )االفاق والتحدي����ات التي تواجه قط����اع المياه في 

المنطقة العربية(.
ويمثل فلسطين بالمؤتمر وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، ورئيس 
س����لطة المياه ش����داد العتيلي، إلى جانب مش����اركة اتحاد مزودي خدمات 
المي����اه في فلس����طين وصالح هنية رئي����س جمعية حماية المس����تهلك 
والمؤسس����ات غير الحكومي����ة المهتمة في قطاع المياه وعدد من رؤس����اء 

البلديات المنضوين في إطار مجالس إدارة مصالح المياه.
وتس����تمر اعم����ال المؤتمر حت����ى االول من الش����هر القادم، بمش����اركة 
ثالثمائة خبير مياه وصرف صحي عربي على المستوى الرسمي والمستوى 

غير الحكومي.
وينظم االسبوع من الجمعية العربية لمرافق المياه ) اكوا( بالشراكة مع 
مجل����س وزراء المياه العرب في جامعة ال����دول العربية ووزارة المياه والري 

االردنية.
وافتتحت االميرة س���مية بنت الحسن بن طالل نيابة عن راعي االسبوع 
االمير الحس���ن بن طالل األسبوع بكلمة األمير الحس���ن مستعرضة ازمة 
المياه والطاقة والغذاء التي تواجه المنطقة العربية، مؤكدة على أهمية 
وضرورة رفع كف���اءة إدارة مصادر المياه المش���تركة بين أكثر من دولة 
عربي���ة، معتبرة أن المي���اه مرتبطة باألمن االنس���اني والنمو االقتصادي 
واالجتماعي، ويجب اال نغفل أن الحض���ارات المائية القديمة قامت على 

االرض العربية.
وأش����ار عبد القوي خليفة وزير المياه والص����رف الصحي في جمهورية 
مصر العربية إل����ى اهمية وجود المنظم لقطاع المي����اه والصرف الصحي، 
وحماية حقوق المس����تهلك وتقديم خدمة له باقل االسعار، وتحقيق أعلى 

مستوى من االداء يضمن استمرار تقدم االداء في مرافق المياه.
واضاف هذا جميعه يتحقق من خالل ضمان توفير مياه الشرب النقية، 

والتخلص اآلمن م����ن الصرف الصحي، ومخطط اس����تراتيجي لالحتياجات 
المستقبلية للقطاع.

واستعرض الدكتور خلدون الخشمان امين عام الجمعية العربية لمرافق 
المياه ) أكوا ( نشاطات وفعاليات الجمعية على السمتوى العربي والتعاون 
م����ع مجلس وزراء المياه العرب في جامعة الدول العربية والوكالة االلمانية 

للتعاون الدولي GIZ ووكالة شركاء في المياه االلمانية.
وأكد المهندس ماهر الس����من وزير المياه والري ووزير البلديات االردني 
أهمية قطاع المياه وض����رورة العمل لمواجه التحديات المس����تقبلية في 

المنطقة العربية.
من جهته أش����ار هنية الى اننا نسعى في الجمعية لحماية المستهلك 
في كافة القطاعات التي تمس ش����ؤون حياته، وفي قطاع المياه نركز على 
مثلث )منظم قطاع المياه، مقدم الخدمة، متلقي الخدمة وهو المستهلك(، 
موضح����ا أن تنظيم هذه العالقة يتطلب التركيز على عاملين متفق عليخم 
عالميا وعربيا ) السعر االقتصادي للمياه غير المدعوم، والسعر االجتماعي 
لمن تشملهم شبكة االمان االجتماعي ولمن هم أسر محتاجة والذين نركز 
دفاعن����ا ومناصرتنا لهم، مش����يرا أننا نرفض عملي����ة الدعم الحكومي غير 
المنظم ألس����عار المياه ونرى أن الدعم لس����عر المياه يجب أن يكون عادال، 
وهذا يقوم على اس����اس الش����راكة مع المجتمع المدني لنزيد اهتمامهم 
ووعيهم ألهمية مش����اريع المياه والصرف الصحي األمر الذي يساهم في 

توطيد المثلث االساسي.
ونوه عماد المصري مدير إدارة المياه والصرف الصحي في بلدية نابلس 
ألهمية االسبوع في تبادل الخبرات والمعرفة واالطالع على ما يواجه قطاع 
المي����اه في المنطقة العربية من تحديات، وهو فرصة لنا لعرض مش����اكلنا 
كفلسطينين واالنجازات التي تمت من خالل مشاريع ممولة من المانحين، 
ونس����تنير من خالل مش����اركتنا بآلية تعاطي االخرين ف����ي الدول العربية 

والعالم كيف عملوا على التصدي للتحديات.

المناس���بة واآلمنة وبأسعار عادلة، 
وضمان توازن مصالح المستهلكين 
والشركات في قطاع الكهرباء على 

أساس من العدالة.

وناق���ش الطرفان، س���بل وآليات 

الجامع���ة  واس���تعداد  التع���اون 

الشمس���ية  الطاق���ة  الس���تخدام 

اس���تهالكها  ف���ي  والهوائي���ة 

والتعاون في  للكهرباء مس���تقبال، 

مجال البحث ع���ن ممولين دوليين 

المش���تركة،  المش���اريع  لتنفي���ذ 
إضافة إلى تدري���ب طلبة الجامعة 
في دوائر ومراك���ز المجلس خاصة 
االهتم���ام  ذات  الجوان���ب  ف���ي 

المشترك.
وفي نهاية الزيارة، نظمت دائرة 
العالق���ات العامة جول���ة ميدانية 
للوف���د اطل���ع خالله���ا ع���ن كثب 
عل���ى كلي���ات الجامع���ة ومراكزها 
ومشاريعها  األكاديمية  وبرامجها 

التطويرية.


