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اخلميس 2011/12/29

غ����س����ل ك���ن���ي���س���ة ال����م����ه����د ب���م���ش���ارك���ة
م��م��ث��ل��ي م��خ��ت��ل��ف ال���ط���وائ���ف ال��م��س��ي��ح��ي��ة

خالل ورشة في جامعة النجاح نظمها مركز "شمس"

نابلس :الدعوة إلى تعزيز الدور الرقابي
لوسائل اإلعالم لحماية حقوق اإلنسان
نابل���س – "األيام" :أوصى مش���اركون
في ورش���ة عم���ل ح���ول "دور اإلعالم في
نش���ر وتعزي���ز ثقافة حقوق اإلنس���ان"،
أمس ،بضرورة وضع إستراتيجية وطنية
لتعليم حقوق اإلنس���ان ،تكون ش���املة
م���ن حي���ث اتصاله���ا بش���تى قطاعات
المجتمع ،ومفتوحة للمش���اركة من حيث
انخراط جمي���ع القطاع���ات ذات العالقة
فيها ،وفعال���ة من حيث مناهج التعليم،
ومستدامة على المدى الطويل ،وضرورة
تجس���يد هذه اإلس���تراتيجية في خطط
عمل وطنية.
وأك���دوا ضرورة إنش���اء آلي���ات فعالة
وش���املة ومنهجي���ة لمراجع���ة برام���ج
تعلي���م حق���وق اإلنس���ان ولتقويمه���ا
لضمان تحس���ين البرام���ج واالرتقاء بها
لمس���توى عال م���ن االحترافية ومعالجة
أوجه الضع���ف والخلل ،وتوظيف اإلعالم
الرس���مي والش���عبي بكل أنواعه لنش���ر
مفاهي���م حق���وق اإلنس���ان ،وتوعي���ة
وتثقيف اإلعالميي���ن بقضايا ومفاهيم
حق���وق اإلنس���ان وتراب���ط مجاالته���ا
المدني���ة والسياس���ية واالقتصادي���ة
واالجتماعي���ة والثقافي���ة ،عب���ر تنظيم
ال���دورات التدريبية المش���تركة وورش
العمل والدورات التدريبية المتخصصة
في االس���تفادة من التقني���ة المتقدمة
في تصميم مواد إعالمية وثقافية لنشر
ثقافة حقوق اإلنسان ،وفتح قناة للحوار
المباش���ر بين نش���طاء حقوق اإلنس���ان
وصن���اع الق���رار وواضع���ي السياس���ات
ف���ي األجه���زة والمؤسس���ات اإلعالمية
والثقافية لدعم ثقافة حقوق اإلنسان.

ونظم الورش���ة مركز حقوق اإلنس���ان
والديمقراطي���ة "ش���مس" ف���ي كلي���ة
الش���ريعة بجامع���ة النج���اح الوطني���ة،
بنابلس ،ضمن أنش���طة مش���روع تعزيز
مفاهيم حقوق اإلنس���ان والحكم الصالح
لطلبة كليات الش���ريعة ف���ي الجامعات
المحلية ،بدعم من مؤسس���ة المستقبل،
وحضره���ا ع���دد م���ن أعض���اء الهيئ���ة
التدريس���ية للكلية ،والعديد من وطالب
وطالب���ات الكلي���ة ،وافتتحه���ا منس���ق
المش���روع إبراهي���م العبد ال���ذي ّ
عرف
بالمركز وبأهداف المشروع.
وأكد الناشط معين كوع ،خالل الورشة،
أن حقوق اإلنس���ان كمصطل���ح ومفهوم
بصورته الحديثة اعتبر كأداة من أدوات
الغزو الغربي لألمة العربية واإلس�ل�امية
واالبتزاز السياسي ألنظمتها وشعوبها،
بما يحقق مصال���ح الغرب ورغباته ويعزز
حضور قيمه وتصورات���ه ،وقال ،من هذا
المنظ���ور ظلت حقوق اإلنس���ان ،وال زالت
بص���ورة أق���ل ،تعتب���ر ثقافة ووس���يلة
غربية دخيلة ويراد م���ن خاللها اإلضرار
باالستقالل والس���يادة والنيل من الدين
والقيم والعادات والتقاليد.
وأض���اف ك���وع ،لقد أضيفت لوس���ائل
اإلعالم وظيفة ومهم���ة جديدة كحارس
أو ح���ام لمراقب���ة نش���اطات س���لطات
الدول والمنظم���ات والجماعات واألفراد،
وكان له���ا أدوار ف���ي الحف���اظ على بقاء
الديمقراطي���ات ونجاحه���ا ف���ي الدول
التي قطعت ش���وطًا في ذل���ك ،من خالل
إعطائها صوتًا لمن ال صوت لهم ،وضمان
عدم تمكن األغلبية الحاكمة من الدوس

نابلس  :ورشة عمل حول قانون التقاعد العام
نابلس ـ "األيام" :نظمت اإلدارة العامة للعمل النس���ائي التابعة لوزارة األوقاف
والشؤون الدينية في نابلس أمس ،ورشة عمل حول قانون التقاعد العام ،حضرها
موظفات اإلدارة العامة والواعظات وذلك لعرض أهم القضايا التي تواجه الموظف
بعد التقاعد ولتعريفه بالمستجدات المتغيرة على قانون التقاعد العام وتبينان
حال الموظف وما له وما عليه.
وتح���دث كامل أب���و عليا مدير التقاعد ف���ي وزارة االوقاف والش���ؤون الدينية
بالتفصيل عن القوانين الفلس���طينية المعمول بها في قانون التقاعد مبينا أهم
الفروق بين القوانين من ناحية الس���لبيات وااليجابيات المختلفة .وشدد ابو عليا
على ضرورة ان يكون الموقف على عل���م ودراية بقانون التقاعد وما ينطبق عليه.
واكدت الكلمات والمداخالت خالل الورش���ة ضرورة ان تكون هذه الورش س���نويا
وبمختلف المواقع.
واعرب الحضور عن س���رورهم بعقد هذه الورش���ة والتي عرفتهم بأمور كثيرة
تهمهم.
كما حضر الورش���ة الشيخ عاطف صالح مدير عام الوعظ واإلرشاد والشيخ خيري
أمين مدير الوعظ واإلرشاد في وزارة األوقاف وسليم األشقر مدير مديرية أوقاف
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على حقوق األقلية ،وتسليط الضوء على
االنته���اكات لحقوق اإلنس���ان والحريات
واالنتص���ار للضحاي���ا والمجن���ي عليهم
ً
وفضح الجناة ،أكان���وا دوال أو جماعات أو
أفرادًا .وليس جديدًا القول بوجود ترابط
وثيق بين اإلعالم وحقوق اإلنسان والدور
األساس���ي الذي يفت���رض أن يضطلع به
اإلعالم في تعزيز حقوق اإلنسان وتنمية
الوعي بها.
وش���دد عل���ى دور وس���ائل اإلعالم في
التوعي���ة بحق���وق اإلنس���ان ،والتعريف
بها ،ونشرها على أوسع نطاق من منطلق
أن الوعي بالحق هو األس���اس في إقراره
عمليًا وترس���يخه في الس���لوكيات سواء
على المس���توى الوطني أو الدولي ،وعلى
مستوى األفراد والجماعات ،وضرورة دعم
وتعزيز حقوق اإلنس���ان بكاف���ة أنواعها
وفي مختل���ف المج���االت المرتبطة بها
"وهو دور يرتبط مباش���رة بمجاالت عمل
اإلع�ل�ام والمرتبط���ة بأهداف رس���الته
ف���ي المجاالت السياس���ية ،االقتصادية،
االجتماعي���ة ،الثقافي���ة ،التعليمي���ة،
إضاف���ة إلى المج���االت الخاصة بمعالجة
كافة القضاي���ا المجتمعية والتي تمس
حقوق اإلنس���ان ،داعيًا إلى الكش���ف عن
حاالت انتهاك حقوق اإلنس���ان ومخاطبة
الرأي العام المحل���ي والدولي للدفاع عن
حقوق اإلنس���ان ومواجه���ة االنتهاكات
الت���ي تتعرض له���ا ،وتوضيح طرق هذه
المواجهة ،وتوظيف الرس���الة اإلعالمية
في خدمة تكوين "رأي عام" مساند ومؤيد
لحقوق اإلنس���ان س���واء على المس���توى
الوطني أو اإلقليمي أو الدولي.
وطالب بضم���ان ممارس���ة اإلعالميين
لواجبه���م بحرية وأم���ان دون أي ضغوط
أو انته���اك لحقوقه���م أو تقيي���د
لحريته���م وكفالة الضمان���ات المهنية
الت���ي تمكنه���م م���ن أداء رس���التهم،
وف���ي مقدمتها تس���هيل الحصول على
المعلومات ،مش���ددًا على أهمية دورهم
في التركيز على نشر المبادئ والمعايير
الدولية لحقوق اإلنسان التي تضمنتها
اإلعالنات والعهود واالتفاقيات المتصلة
بحقوق اإلنس���ان وذلك على أوسع نطاق
ممك���ن وفي مقدمتها مبادئ المس���اواة
وع���دم التمييز والتس���امح وقبول الرأي
اآلخ���ر وتعمي���ق الح���وار بي���ن أط���راف
المجتم���ع المختلف���ة ،وتعزي���ز ال���دور
الرقابي لوسائل اإلعالم المختلفة لحماية
حقوق اإلنسان وكش���ف االنتهاكات بما
يسهم في تعزيز دور األفراد والجماعات
والمجتمع في الدفاع عنها.
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السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ نابلس

الرقم2011/1453 :
التاريخ2011/12/22 :
إعالن بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2011/1453
المنفذ :عدي عبد الله محمود أبو عمشة /زواتا بواسطة وكيله المحامي عبد الله حسني /نابلس.
المنفذ ضدهم :عبد الهادي ونعيمة ويسرى ورسمية وروضة وانعام وجميلة أبناء حافظ صالح لولح وسامر وكرستينا وأحمد أبناء عبد الكريم حافظ لولح وفخري
ومحمود ومروان وأحمد وماجدة وليلى أبناء حسين محمود كسواني وايرين لورنز وزاهرة رشاد أبو شمط وجميعهم من زواتا /نابلس.
نعلن للعموم عن بيع كامل حصص المنفذ والمنفذ ضدهم المذكورين أعاله في قطعة األرض رقم  51حوض  2موقع جبل عجرم من أراضي قرية زواتا قضاء
نابلس وما عليها من انشاءات ،وتبلغ مساحة قطعة األرض ( )3850مترًا مربعًا ،وذلك حسب األوصاف المدرجة أدناه ،وذلك لمدة ثالثين يومًا من تاريخ النشر
في هذا العدد ،وعلى َمن يرغب بالشراء والمزاودة عليه الحضور لدائرة التنفيذ أو مراجعة الدالل محمد بالل اسمه حامل قائمة المزاد بعد أن يدفع تأمينًا وقدره
 %10من القيمة المخمنة والبالغة  88050دينارًا ،وهي قيمة األرض وما عليها من انشاءات ،وفي نهاية المدة ستعطى اإلحالة المؤقتة على اسم َمن يزاود
بالبدل األعلى ،وأن رسوم التسجيل والدالل والطوابع تعود على المشتري.
أوصاف العقار
 -1قطعة األرض تقع جنوب شرق مدرسة زواتا الثانوية بمسافة  30مترًا تقريبًا وهي مطلة بشكل رئيسي على الشارع االلتفافي
الواصلين شارع عصيرة والشارع المؤدي إلى جنين نابلس.
 -2قطعة األرض طبيعتها جبلية قليلة االنحدار ،والقسم الشرقي منها مشجر بأشجار الزيتون المثمر والشكل الهندسي لها غير
منتظم (يمتد شرق غرب) ،حيث إنها قليلة العرض وضيقة في بعض المناطق.
 -3يحد قطعة األرض من الجهة الغربية طريق تسوية عرض  3أمتار معبدة تم توسعتها إلى عرض  12مترًا حسب المخطط الهيكلي
لقرية زواتا وتؤدي إلى المدرسة المجاورة ومن الجهة الشرقية القطعة رقم  66من نفس الحوض ومن الجهة الجنوبية طريق تسوية
عرض  4أمتار وسعت إلى  12مترًا ،ومن الجهة الشمالية قطعة األرض رقم  50من نفس الحوض.
 -4تبلغ مساحة القطعة موضوع المزاد ( )3850مترًا مربعًا ،وذلك حسب سند التسجيل الصادر من دائرة تسجيل أراضي حورون ،وهي
من ضمن األراضي المنتهية تسويتها وهي من النوع الميري يقع الجزء األكبر منها في المنطقة .C
 -5تمت توسعة طرق التسوية المحيطة بقطعة األرض من الجهة الغربية والجنوبية ،حيث أصبح عرضها المقترح  12مترًا ،حيث إن
هذه التوسعات للطرق اقتطعت ما مساحته  600متر مربع تقريبًا من مساحة القطعة الكلية.
 -6قطعة األرض تقسم إلى قسمين ،قسم شرقي مشجر بأشجار الزيتون المثمر ويقع في منطقة  Cخارج المشروع الهيكلي ومساحته  3350مترًا
مربعًا تقريبًا ،أما القسم الغربي ومساحته  500متر مربع تقريبًا يقع داخل المخطط الهيكلي لقرية زواتا ومقام عليه بناء مؤلف من طابق أرضي  +طابق
أول وطابق مالصق لهذه الطوابق من جهة الجنوب ،وهو عبارة عن أساسات بدون أعمدة ،وفيما يلي وصف لهذه الطوابق-:
الطابق األرضي-:
وهو بناء تحت التشطيب ،واجهاته من الطوب ويوجد ضمن هذا البناء في الجهة الشمالية الشرقية بناء مشطب مساحته  50مترًا مربعًا
تقريبًا ،ويتألف من غرفتين ومطبخ ومنافع ويسكنه حاليًا محمد أبو شمط (ابن أحد الشركاء بالقطعة) ،أما باقي الطابق ومساحته  100متر
مربع تقريبًا ويتألف من  4غرف وصالون ومنافع ويخص السيدة زاهرة أبو شمط ،ويمكن الوصول إليه عن طريق مدخل متفرع من الشارع.
الطابق األول-:
وهو عبارة عن بناء عظم ويتألف من  4غرف وصالون وبيت درج ومنافع واجهاته من الطوب ،ويمكن الوصول إليه بواسطة درج مكشوف
مفرع عن الشارع ومساحة هذا الطابق  160مترًا مربعًا تقريبًا.
طابق األساسات-:
وهو عبارة عن بناء يتألف من قواعد وجسور أرضية فقط دون أعمدة ،ومساحة هذه األساسات  120مترًا مربعًا تقريبًا.
أقدر قيمة األبنية واإلنشاءات المذكورة أعاله  38000دينار.
 -7أقدر قيمة المتر المربع الواحد في قطعة األرض (بدون أبنية وانشاءات) بمبلغ  13دينارًا أردنيًا.
وعليه تكون قيمة قطعة األرض تساوي  13دينارًا * 3850م 50050 = 2دينارًا (بدون قيمة األبنية واالنشاءات).
تكون قيمة قطعة األرض وما عليها من انشاءات كما يلي-:
قيمة األبنية واالنشاءات=  38000دينار  50050 +دينارًا =
المجموع  88050دينارًا (قيمة األرض وما عليها من انشاءات).
فتكون قيمة المتر المربع في قطعة األرض ومن ضمنه قيمة األبنية واالنشاءات يساوي 3850/88050م 22.87 =2دينار
مع االحترام
مأمور تنفيذ نابلس
اياد مشهور
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي
دائرة األراضي نابلس
رقم الملف/5576 :ج2011/
التاريخ2011/12/28 :
إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد (محمد حسن عبد الرحيم
ً
حسن) وذلك بصفته وكيال خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل 771صفحه 2008/43
وذلك بمعاملة بيع على القطعة ( )7حوض رقم ( )4من اراضي بزاريا 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
محمد حسن عبد الرحيم حسن
زهدي احمد مسعود الحسين
دائرة تسجيل ارضي نابلس
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بي���ت لحم " -األيام "  :جرت ،أمس،
عملي���ة غس���ل وتنظيف كنيس���ة
المه���د الس���نوية الت���ي تش���ارك
فيها مختلف الطوائف المس���يحية
خصوصا الروم األرثوذكس واألرمن.
وحض���ر عملي���ة تنظيف وغس���ل
الكنيس���ة محاف���ظ بيت لح���م عبد
الفت���اح حماي���ل ،وزي���اد البن���دك
مستشار الرئيس لشؤون العالقات
المسيحية ،ورئيس بلدية بيت لحم
الدكت���ور فكتور بطارس���ة ،ونائبه
المهن���دس جورج س���عادة ،ومدير
عام ش���رطة بيت لحم المقدم خالد
التميمي ،ومدير ش���رطة بيت لحم
الرائد زايد الشاعر.
كم���ا جرت مراس���م إطالق غس���ل
كنيس���ة المه���د ،بحض���ور رج���ال
دين أبرزهم البطري���رك ثيوفولس
بطريرك ال���روم األرثوذكس ،واألب
إبراهيم فلتس وكيل عام حراس���ة
األراضي المقدسة ،وعدد من رهبان
الالتين ،ورهبان الكنيس���ة االرمنية
بفلس���طين ،وعش���رات الرهبان من
مختل���ف الطوائ���ف والمواطني���ن،
الذين أتوا للمش���اركة في تنظيف
وغسل كنيسة المهد السنوي.
وفي بداية عملية غسل الكنيسة،
ق���دم البن���دك "تهاني���ه لمختلف
الطوائ���ف بحل���ول عي���د المي�ل�اد
المجي���د ،ناق�ل�ا تحي���ات الرئيس
محم���ود عب���اس "أبو م���ازن" لرجال
الدين المسيحي" ،مش���يرًا إلى "أن
ه���ذا اليوم يعتبر يوم���ًا مهمًا ،في

									
جانب من عملية غسل وتنظيف كنيسة المهد ،أمس.

إطار تحضي���رات الطوائف ،إللباس
كنيس���ة المهد حلته���ا التي تليق
بها وبميالد السيد المسيح".
وس���لم البن���دك والمحاف���ظ حمايل،
ورئي���س البلدي���ة بطارس���ة ممثل���ي
َ
كت���ب ورس���ائل تهنئة من
الطوائ���ف
الرئيس عباس بمناس���بة األعياد ،حيث

ج���رى بع���د ذل���ك االنتقال إل���ى داخل
الكنيسة ،ومن ثم إطالق العمل بمباركة
ممثلي ورؤساء كافة الطوائف ،وممثلي
السلطة الوطنية الفلسطينية.
وج���رت بعد ذل���ك عملية غس���ل
الكنيس���ة بتع���اون بي���ن مختلف
الطوائ���ف ،حيث كان���ت قد وقعت

طولكرم" :الشعبية" تحيي ذكرى
انطالقتها بالتأكيد على إنهاء االنقسام
طولكرم ـ "وفا" :أحيت الجبهة الشعبية
ف���ي محافظة طولك���رم أم���س ،الذكرى
الرابع���ة واألربعين النطالقته���ا ،بندوة
سياس���ية بعن���وان 'نحو إس���تراتيجية
وطنية موحدة لمقاومة االحتالل'.
وق���دم المحاف���ظ العمي���د ط�ل�ال
دوي���كات التحية للجبهة الش���عبية في
ذك���رى انطالقتها كفصي���ل وطني على
الساحة الفلس���طينية ،وأشار إلى غياب
إس���تراتيجية عمل موحدة في مواجهة
االحت�ل�ال وتدخل للجه���ات الخارجية ما
عرض مبدأ استقاللية القرار الفلسطيني
للخطر.
واس���تعرض مواق���ف الحكوم���ات
اإلس���رائيلية الرافض���ة لالس���تجابة
لمتطلب���ات عملي���ة الس�ل�ام والدع���م
األميرك���ي للموق���ف اإلس���رائيلي،
وأيض���ًا األوض���اع غي���ر المس���تقرة في
ال���دول العربية .ودعا إل���ى االتفاق على
إس���تراتيجية موح���دة واالعتم���اد على
المقاومة الش���عبية وانخراط كافة القوى
والفصائل في هذه المقاومة الس���لمية،
والعمل بشكل فعال على مقاطعة بضائع
وس���لع المس���توطنات واالحتالل ،ودعم
جهود القيادة الفلسطينية في المعركة
السياسية على الساحة الدولية ،واألهم
من ذلك اإلس���راع في إنج���از المصالحة
الوطنية وإنهاء حالة االنقسام.
كما دعا إلى توس���يع عالقاتنا الدولية
مع ق���وى التضام���ن الدولي وم���ع الدول
والمؤسس���ات واألحزاب المؤيدة لحقوق
شعبنا المشروعة.
وتحدث بس���ام الصالحي األمين العام
لحزب الش���عب ع���ن أهمية نق���ل ملف
المفاوضات الثنائية إلى الساحة الدولية
بعد فش���ل المفاوضات الثنائية الناجمة
عن تعنت الموقف اإلس���رائيلي من أجل
إش���راك المجتمع الدول���ي في إيجاد حل
لقضي���ة الش���عب الفلس���طيني ،وهو ما
يتطلب التوجه لمجلس األمن والجمعية
العامة والمؤسس���ات الدولية المختلفة
والمطالب���ة بتطبي���ق اتفاقي���ة جني���ف
في األراض���ي الفلس���طينية والطلب من
المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.
وأكد ضرورة ع���دم العودة للمفاوضات
إال بوج���ود مرجعي���ة واضح���ة وااللتزام
بالقرارات الدولي���ة وبجدول زمني محدد
وه���ذه الش���روط تش���كل حال���ة إجماع
فلسطيني.
وأش���ار إلى أن الس���لطة الفلسطينية
نشأت كس���لطة انتقالية وليست دائمة
ويتوج���ب إع���ادة النظ���ر ف���ي التزامات
الس���لطة تج���اه إس���رائيل ،خصوص���ا
االلتزامات األمني���ة ،وتحويل اهتمامات
وأولويات الس���لطة الوطني���ة إلى مهام
أخ���رى وطني���ة ،وعدم التفكي���ر في حل
السلطة الوطنية.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي الخليل

رقم الملف/472 :ق2011/
التاريخ2011/12/28 :
إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي الخليل السيد /زهير محمد حسين
ً
ابريغيث ،وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة رقم 2009/952 :بتاريخ 2009/4/3 :عدل
حلحول ،وذلك بمعاملة بيع على القطعة سجل رقم8 :ع صفحة  76من أراضي :بيت أمر.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه 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
زهير محمد حسين ابريغيث
		
محمد حسين محمد ابريغيث
دائرة تسجيل أراضي الخليل

ودع���ا إلى إجراء االنتخابات وتش���كيل
مجل���س تأسيس���ي فلس���طيني يتكون
من أعض���اء المجلس الوطن���ي والمجلس
المرك���زي والعم���ل على إيجاد دس���تور
فلسطيني.
كما أكد أهمي���ة تطوير الدعم الدولي
واس���تثمار فت���وى محكمة اله���اي حول
الجدار واستثمار قوى التضامن الدولي،
مش���يرًا إل���ى أهمي���ة تعزي���ز المقاومة
الش���عبية ووضع آليات لها ،ونشر الوعي
الش���عبي بأهمي���ة أس���لوب المقاوم���ة
الش���عبية وبن���اء جبهة موح���دة لهذه
المقاوم���ة ،خصوصًا بعد اتف���اق القوى
الفلسطينية في حوار القاهرة على هذا
األسلوب سبيال للمقاومة.
وحول الوحدة الوطني���ة دعا إلى وجود
رقاب���ة ش���عبية لتنفيذ ما يت���م االتفاق
عليه وتعزي���ز الحري���ات العامة وتوفير
مقوم���ات الحي���اة الكريم���ة للمواطنين
ودعم صمودهم.

وتحدث عمر ش���حادة عض���و المكتب
السياس���ي للجبه���ة الش���عبية ،ع���ن
المقاوم���ة الش���عبية وكاف���ة أش���كال
النض���ال األخ���رى لمواجه���ة االحتالل،
مش���يرا إلى ضرورة وجود إستراتيجية
وطنية موحدة حتى نس���تطيع تحقيق
الوحدة الوطنية ،تحدد برنامجا سياسيا
واضحا يلتزم ب���ه الجميع وتنهي حالة
االنقسام وترتبط بوجود قانون انتخابي
موحد يقوم على مبدأ التمثيل النسبي
في االنتخابات التش���ريعية والرئاسية
والبلدية وللمجلس الوطني الفلسطيني
وإع���ادة االعتب���ار لمنظم���ة التحري���ر
الفلسطينية.
ودع���ا إل���ى مراجع���ة اتفاق "أوس���لو"
وإطالق عملية حوار ش���امل في الس���احة
الفلسطينية .وأش���ار إلى ضرورة تفعيل
ال���دور الش���عبي الفلس���طيني وتعميق
العالقات الفلس���طينية العربية لتدعيم
الموقف الفلسطيني.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
رقم الملف/4756 :ج2011/
التاريخ2011/12/28 :
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله
إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد /متعب أحمد عبد الجليل
ً
أبو عقل ،وذلك بصفته وكيال عامًا بموجب الوكالة العامة رقم 8709 :تاريخ2007 :
عدل رام الله ،الصادرة من كاتب عدل رام الله ،وذلك بمعاملة بيع على القطعة 198
حوض رقم  4من أراضي بيتونيا.
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)
متعب أحمد عبد الجليل أبو عقل
سارة إسماعيل محمد شلبي
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية
محكمة بداية بيت لحم
في الدعوى المدنية رقم2011/181 :
التاريخ2011/11/30 :
تبليغ بواسطة النشر
صادر عن محكمة بداية بيت لحم في
الدعوى المدنية رقم 2011/181
إلى المدعى عليهم الثانية فاطمة أحمد علي درعاوي بصفتها وريثة عن زوجها المرحوم
سليمان محمد سليمان الدرعاوي ،باإلضافة إلى ما آل إلى المرحوم زوجها إرثًا من والده
المرحوم محمد سليمان مسلم الدرعاوي بصفته الشخصية وبصفته وريثًا عن والده
المرحوم محمد سليمان مسلم الدرعاوي باإلضافة إلى التركة وعنوانها قرية الخاص
وسط البلد ،والمدعى عليه الثالث محمد سليمان محمد درعاوي بصفته الشخصية
وبصفته وريثًا عن والده المرحوم سليمان محمد سليمان الدرعاوي ،باإلضافة إلى
التركة وعنوانه قرية الخاص – وسلط البلد ،والمدعى عليها السابعة عمره سليمان
محمد درعاوي بصفتها الشخصية وبصفتها وريثة عن والدها المرحوم سليمان محمد
سليمان درعاوي ،باإلضافة إلى التركة وعنوانها قرية الخاص – وسط البلد ،والمدعى
عليها الثامنة يسرى سليمان محمد درعاوي بصفتها الشخصية وبصفتها وريثة عن
والدها المرحوم سليمان محمد سليمان درعاوي ،باإلضافة إلى التركة وعنوانها قرية
الخاص – وسط البلد ،والمدعى عليها الرابعة عشرة رحاب سليمان محمد درعاوي
بصفتها الشخصية وبصفتها وريثة عن والدها المرحوم سليمان محمد سليمان
درعاوي ،باإلضافة إلى التركة وعنوانها قرية الخاص – وسط البلد ،نعلمكم بأنه قد أقام
ضدكم المدعي خليل شحادة سليمان جبران /بيت ساحور – شارع هارون بواسطة وكيله
المحامي جوزيف سالمة /بيت لحم ،الدعوى المدنية رقم  2011/181موضوعها إثبات
ملكية ومنع معارضة في ملكية جزء من قطعة األرض رقم ( )18في الحوض رقم ()13
طبيعي موقع وادي الفخت من أراضي بيت لحم والبالغة مساحتها ( )8137مترًا مربعًا،
ثمانية دونمات ومائة وسبعة وثالثون مترًا مربعًا ،وهي القسيمة رقم ( )1مؤقت على
المخطط المنظم من قبل المساح سليمان زواهرة .قيمة الدعوى ( )123000دينار أردني
مائة وثالثة وعشرون ألف دينار أردني.
وبناء عليه تقرر تبليغكم الئحة الدعوى وموعد الجلسة المحدد يوم األربعاء 2012/1/4
في إحدى الصحف المحلية واإللصاق على آخر مكان إقامة وبالتعليق على لوحة إعالنات
المحكمة حسب القانون ،وعليكم مراجعة قلم محكمة بداية بيت لحم أو إرسال ممثل
و/أو وكيل عنكم ،وبعكس ذلك ستجري محاكمتكم حضوريًا حسب األصول والقانون.
عبد العزيز شبانة
رئيس ديوان محكمة بداية بيت لحم

ف���ي الس���نوات الماضي���ة خالفات
بين بع���ض العاملين م���ن مختلف
الطوائ���ف ،في تنظيف الكنيس���ة،
وه���و األم���ر ال���ذي أب���دى كاف���ة
الش���خصيات الدينية والرس���مية
الفلس���طينية ،حرص���ًا عل���ى عدم
تكراره ،حيث عمل الجميع على رسم

(رويترز)

أجواء األخ���وة والصداق���ة والعمل
المش���ترك ،إلى جان���ب تحضيرات
شرطية معززة أيضا.
وكانت الش���رطة قد فضت شجارًا
مح���دودًا ،وق���ع بي���ن بع���ض رجال
الدين ،خالل عملية الغس���ل ،حيث
تدخلت ومنعت تطور الموقف.

رام الله :ورشة عمل تبحث آليات
إعادة استخدام المياه المعالجة
رام الل����ه – "األي����ام" :نظمت س����لطة المياه في رام الله ،أمس ،ورش����ة عمل
لبحث المس����اعدات الفنية والمؤسساتية إلعادة استخدام المياه العادمة
المعالجة ،والتي تهدف إليجاد هيكل مؤسساتي وقانوني يحدد المهام
والمس����ؤوليات بين كافة المؤسس����ات الحكومية واألهلي����ة ،إلدارة إعادة
المياه المعالجة في فلسطين ،والذي اتخذ من غزة التجربة األولى له ضمن
مراحل المشروع الممول من الحكومة النمساوية.
وأش����ار رئيس س����لطة المياه د .ش����داد العتيلي إلى أهمية الورشة في
معالجة مش����كلة كبيرة تؤرق المس����ؤول والمواطن على حد سواء السيما
في قطاع غزة الذي يعاني من ع����دم وجود أية محطات للمعالجة وال يزال
يعتمد على األحواض التي شهدت كارثتين األولى في أم النصر والثانية
في خان يونس.
وبين انه وضمن خطة سلطة المياه وبالتزامن مع خطة اإلصالح فإنه يتم
اآلن التحضير لبناء محط����ات لمعالجة المياه العادمة في مناطق مختلفة
من لالستفادة منها في االس����تخدامات الزراعية ،وفق آلية معينة تتفق
مع السياسات الموضوعة وتشمل مختلف النواحي االقتصادية والبيئية
والقانونية.
وتم خالل الورش����ة تقديم عرض ألهداف المشروع الذي سيتم تجريبه
ً
ف����ي قطاع غزة أوال ،وبعد التأكد من نجاحه س����يتم تطبيقه على المناطق
األخرى ،بعد مطابقته للقوانين والتش����ريعات الفلسطينية ،ويتكون من
شقين األول تجريبي والثاني يرتكز على تجميع مياه األمطار في المنازل
والشوارع والمؤسسات.
واش����تملت الورش����ة على ع����رض للهي����كل المؤسس����اتي إلدارة إعادة
اس����تخدام المياه متضمنًا الهي����كل اإلداري والقانوني ،إلى جانب عرض
نتائج المش����روع التجريب����ي الذي تم لمعرفة مدى ج����دوى وفعالية هذه
األنظمة.

إعالن بيع صيدلية أريحا الكبرى
أعلن أنا إيهاب إبراهيم موسى جاليطة أنني قد قمت بوكالتي العامة ببيع
صيدلية أريحا الكبرى بتاريخ  2011/11/14للصيدالنية روناهي محمد حسين اعمر
من أريحا ،وندعو جميع الشركات ومستودعات األدوية إلى مراجعة الصيدالنية
المسؤولة والتعامل معها على عنوانها في أريحا شارع عمان صيدلية أريحا
الكبرى ،خالل الدوام الرسمي اعتبارًا من  2011/12/28لتصفية أمور مالية.
بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي
االدارة العامة لتسجيل األراضي
رقم الملف/4740 :ج2011/
التاريخ2011/12/27 :
دائرة االراضي في سلطة األراضي رام الله
اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم الى دائرة األراضي رام الله السيد عدنان حباس سليمان بركات
وذلك بصفته وكيال خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم  2011/6405تاريخ
الصادرة من كاتب عدل رام الله
رقم
		
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/القطع حوض
4
		
51
			
16
		
188
			
21
		
12
			
13
		
165
			
من أراضي المزرعة الشرقية فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى
دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم
السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
عدنان حباس سليمان بركات
		
ابراهيم عبد الله حميده
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة صلح سلفيت

التاريخ2011/12/13 :
الرقم2011/382 :
مذكرة دعوى خاصة بالمدعى عليه صادرة عن محكمة صلح سلفيت
الى المدعى عليه/شفيق سعيد حسن بشر وعنوانه سلفيت-وسط البلد ومجهول محل
االقامة حاليًا يقتضى حضورك الى محكمة صلح سلفيت الموافق  2012/1/15الساعة
الثامنة صباحا .للنظر في القضية الحقوقية رقم  2011/382الذي أقامها عليك حمزة علي
احمد عواد بواسطة وكيله المحامي أمجد الشلة وموضوعها المطالبة بمبلغ ( )30000شيقل
وعليك الحضور لالطالع على الئحة الدعوى وحضور الجلسة فإذا لم تحضر أو ترسل وكيال
عنك يجري بحقك المقتضى القانوني وقد جرى تبليغك القرار بالنشر حسب األصول
وعليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك.
رئيس قلم محكمة صلح سلفيت
عالية عبد الهادي

