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أيــــــام فلسطينية

الثالثاء 2011/5/31

الحكم على أسير مقدسي
بالسجن  18شهرًا

خالل ورشة عمل نظمها مركزا "شمس" و"جنيف" في جنين

التوصية بكسر الفجوة بين رجل األمن
والمواطن وااللتزام بحق المواطن في التعبير
جنين – "وفا" :أوصى مش���اركون في ورش���ة
عمل موس���عة نظمه���ا مركز حقوق اإلنس���ان
والديمقراطية "ش���مس" ومركز جنيف للرقابة
الديمقراطية على القوات المس���لحة "،" DCAF
أمس ،بكسر الفجوة بين رجل األمن والمواطن.
ودعوا إلى "االلتزام العلني بحقوق المواطنين
في التعبير عن أنفسهم بحرية ،وإعداد الرؤية
واأله���داف والخطط والميزانيات إلرس���اء آلية
تش���اور للمواطن بالتعاون مع ممثلي المجتمع
المدني ،وضرورة المتابعة الحثيثة بكل جهاز
أمن���ي أثناء المخاطبات وتقديم الش���كاوى من
خالل وجود رقابة إدارية بكافة فروعها".
وشدد المش���اركون على "ضرورة عقد الورش
التوعوية في كافة المجاالت لجعل الناس على
دراية بالتحديثات بانتظ���ام من خالل اإلعالم
والتصريح���ات العلنية ،والعمل على إش���راك
`Ìi`ÊÜÌ ÊÌ iÊ`iÊÛiÀÃÊvÊ
المواطن`ÌÀÊ
*vÝÊ*ÀÊاألساسي والرئيسي في
كونهÊالعنصر
/ÊÀiÛiÊÌ ÃÊÌVi]ÊÛÃÌ\Ê
القانون قي المحافظة".
سيادة
تعزيز
آليات ÜÜÜ°Vi°VÉÕV°
Ì

وأكد المش����اركون "أهمية وقدس����ية س����يادة
القان����ون وأن يك����ون المرجعي����ة لكاف����ة جوانب
الحي����اة ،وأن يطبق على الجميع دون محس����وبية
وتمييز وواسطة ،وضرورة ممارسة أشكال الرقابة
المختلفة وفي مقدمتها الرقابة القضائية".
واش���اروا الى أن "هناك م���ا زال تداخل بين
النظام العش���ائري والفصائل���ي والقانون وأنه
يجب الفصل بحزم في ذلك الخلط".
وعب���ر المتحدث���ون ع���ن ارتياحه���م لحالة
االستقرار وتمكن المؤسسة األمنية من محاربة
واجتث���اث ظاه���رة الفلتان األمن���ي التي كانت
س���ائدة في الماضي ،وبالرغم من ذلك حملوهم
جزءًا من المس���ؤولية في اس���تمرار وجود بعض
الظواهر الس���لبية في المجتمع .وش���ددوا على
أنه "يجب أن يكون إرادة سياس���ية للمؤسس���ة
األمني���ة ف���ي توفير األم���ن واألم���ان وتطبيقه
بصرامة على كل من تحاول أن تس���ول له نفسه
العبث بأمن ومقدرات شعبنا وسلطتنا الوطنية".

وشددوا في كلماتهم على "ضرورة وأهمية دور
المؤسس���ة األمنية في تطبيق وس���يادة القانون
بصرامة بعيدًا عن أي موقع جغرافي أو تسمية".
وش����ارك في الورش����ة مدي����رة الصليب األحمر
ديما محاجنة ،وممثلو الفصائل والقوى الوطنية
واألطر النسوية والنقابية ووسائل اإلعالم ورجال
اإلصالح وشخصيات اجتماعية ومؤسسات أهلية.
وأوضح المدي���ر التنفيذي لمركز "ش���مس"
الدكت���ور عم���ر رح���ال ان اله���دف م���ن هذه
اللقاءات ،هو "إجراء مش���اورات مع مؤسس���ات
المجتم���ع المدن���ي للوقوف عل���ى التحديات
والمعيق���ات التي تحول دون تطبيق س���يادة
القانون ،عبر اس���تخالص توصيات ونتائج من
شأنها أن تساعد صناع القرار الفلسطيني".
واعتب����ر نائب مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية
على القوات المس����لحة نيكوال ماس����ون ،م����ن جانبه ،أن
"تعزيز س����يادة القانون وتعزيز إص��ل�اح القطاع األمني
الفلسطيني يحتاج إلى تضافر جهود الجميع".

التع��دي على األرصفة في جنين مش��كلة
تواجه المواطنين والمتس��وقين والتجار
جني���ن – "وف���ا" :تكتظ أرصفة ش���وارع مدينة
جنين بـ "البس���طات" والبضائع التي ّ
يصر أصحاب
المحالت التجارية على تكديس���ها أمام محالتهم
دون ح���ق ،لدرجة يصعب فيها عل���ى المواطنين
والمتس���وقين الس���ير بحرية على هذه األرصفة
ً
المخصصة لهذا الغرض أصال.
ازدحام األرصف���ة بالبس���طات والبضائع يدفع
المتس���وقين وزوار المدينة غالبًا إلى الس���ير في
وسط الش���وارع وبين المركبات هربًا من األرصفة
المكتظ���ة ،األمر ال���ذي يخلق حالة م���ن الفوضى
ويعرض حياتهم للخطر ،ويعرق���ل حركة المرور،
ويخلق منظرًا بشعًا للشارع العام.
ظاه���رة "التعدي على األرصفة" تس���يطر على
ش���وارع جنين منذ زم���ن بعيد ،وحاول���ت البلدية
مرارا وتك���رارا تنظيم األرصفة وإزالة البس���طات
العشوائية ،إال أنها لم تنجح ،ويعتقد المواطنون
أن س���بب ذل���ك يع���ود إلى ع���دم ق���درة البلدية
والجه���ات المختصة على توفي���ر مكان يخصص
للبسطات بعيدًا عن الشوارع الرئيســـــية لضمان
عدم عودتها إلى الشـــارع.
وق���ال زي���اد الناط���ور ،أح���د تج���ار المدني���ة
"توجهت باس���مي وباس���م عش���رات التجار منذ
ما يقارب  3س���نوات إلى بلدية جنين والش���رطة
والمحافظة بمخاطبات رس���مية تطالبهم بتنظيم
س���وق المدينة ،ووضع ح���د لظاه���رة التعديات
على األرصف���ة ،وتوفير مواقف خاص���ة بمركبات
المواطنين والمتس���وقين بعيدا عن أمام المحالت
التجارية ،إال أنها لم تحرك ساكنا".
ويشتكي أهالي مدينة جنين وزوارها من قيام
أصحاب المح�ل�ات التجارية باس���تغالل األرصفة
أم���ام محالتهم وفي محيطه���ا وحتى في منطقة
الش���ارع الرئيس المحاذي لمحالتهم بشكل غير
قانون���ي ودون حق ،خاصة في ش���ارعي "أبو بكر"،

و"الحس���بة القديمة" ،ما يضي���ق الخناق عليهم
ويشل حركتهم أثناء التسوق ،إضافة إلى أنهم ال
يجدون مكانا لركن مركباتهم حتى في المساحات
الفارغة ألن التج���ار يخبرونهم أنها تابعة للمحل
وأنهم يريدون "تنزيل بضائع".
وذك���ر عدد من األهال���ي لـ "وف���ا" أنهم قدموا
ش���كاوى رس���مية لعدة جه���ات لحل المش���كلة
المتفاقم���ة منذ س���نين وإزالة التعدي���ات ،لكن
دون جدوى حيث يس���تمر إغالق األرصفة ويرفض
التجار وقف التعديات عليها.
وق���ال صاحب مكتبة س���اري عصفور "ناش���دنا
البلدي���ة وخاطبناها منذ س���نوات لمعالجة هذه
الظاهرة التي أصبحت تش���كل كابوسا للمواطنين
والمتس���وقين والتجار على حد سواء ،لكن ال حياة
لم���ن تن���ادي ،فتوجهنا إل���ى الش���رطة والغرفة
التجارية ولكن دون جدوى".
وأض���اف "المش���كلة أصبح���ت تؤث���ر عل���ى
المتسوقين من فلس���طينيي الـ 48الذين باتوا ال
يج���دون مكانا لركن مركباته���م ويجدون صعوبة
بالغة في التنقل والتسوق بحرية ما يهدد بتراجع
إقبالهم على التسوق في جنين ،كما ال يجد هؤالء
مكانا لقضاء حاجتهم أثناء التس���وق ما يس���بب
لهم حرجا كبيرا".
جمال السلفيتي صاحب "بسطة" قال "يطالبوننا
باالبتعاد عن الش���وارع الرئيس���ية ،لكن البلدية ال
توفر لنا مكانًا بديال لننقل بسطاتنا إليه وتطالبنا
بدفع مبالغ مالية بدل عن المكان الذي نقف فيه،
أين نذه���ب؟ فعملي على البس���طة مصدر رزقي
الوحيد ،إذا أرادوا أن نغادر الشوارع عليهم توفير
مكان بديل لننتقل إليه ونواصل عملنا".
من جانبه ،قال مدير شرطة جنين المقدم محمد
تيم "الشرطة تتلقى ش���كاوى كثيرة ومناشدات
من قبل المواطنين لحل موض���وع التعديات على

األرصفة وحجز أجزاء من الش���وارع من قبل بعض
أصح���اب المح�ل�ات التجاري���ة ،لكن الش���رطة ال
تس���تطيع فعل ش���يء ،ومنعهم من ذلك هو في
إطار تخصص البلدية وليس الشرطة".
وأضاف" :هناك تداخل في صالحيات الش���رطة
والبلدي���ة بما يتعل���ق باألرصفة ،فالش���رطة قوة
تنفيذي���ة تنفذ ق���رارات محكم���ة البلدية ،لكن
لألسف المحكمة غير مفعلة ،وهي الجهة المخولة
بإصدار القرارات واألحكام حول هذه المخالفات".
وق���ال" :منذ عام ونصف ل���م يصلنا أي قرار من
محكمة البلدي���ة حول التعدي���ات على األرصفة،
ورغم ذلك ينتش���ر أفراد الش���رطة بش���كل دائم
ومستمر في سوق الخضرة من أجل تنظيم حركة
مرور السير ،لكنهم ال يستطيعون إزالة أي بسطة،
ألن البلدية منحت أصحابه���ا تصاريح للعمل في
تلك األماك���ن" .وأوضح المقدم تيم أن الش���رطة
طالب���ت البلدية بتخصيص موق���ف للمركبات من
أجل وض���ع حد لظاه���رة االكتظاظ في الش���وارع
الرئيس���ية وتنظيم س���وق المدينة أسوة بمجمع
نابلس ،إال أن مطالباتها لم تجد آذانا صاغية.
وأش���ار إلى أن "الش���رطة باش���رت بوضع غرف
عمليات متنقلة في مركز المدينة ليستطيع أفراد
الشرطة تقديم خدماتهم بأسرع وقت ممكن ألي
مواطن يتقدم بش���كوى ،وليتمكن���وا من الوصول
إلى الم���كان المس���تهدف بالس���رعة المطلوبة".
وق���ال" :ما زلنا ننتظر من البلدية تخصيص أماكن
لوضع هذه الغرف".
من جانبه ،قال مس���ير أعمال بلدية جنين علي
الش���اتي" :البلدية تعمل ب���كل طاقاتها لكنها ال
تستطيع أن تحقق كل ش���يء" ،وأضاف "الشرطة
مهمته���ا حف���ظ النظ���ام واألمن في األس���واق،
وتنظيمه���ا بالتعاون مع البلدية ،وموظفو البلدية
متواجدون في األسواق دائما لهذا الغرض".

القدس" -وفـا" :حكمت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس ،أمس ،على الشاب
المقدسي محمد عودة ،بالسجن الفعلي عاما ونصف العام ،بتهمة محاولة االعتداء على
أفراد شرطة االحتالل.
وادعت النيابة اإلس���رائيلية أن عودة قام ،خالل افتتاح كنيس في الحي اليهودي من
البلدة القديمة ،برشق سيارات رجال األمن اإلسرائيليين بالحجارة.

دلياني :المقدسيون لن يعترفوا
بالتسميات اليهودية ألحياء القدس
القدس " -وفـا" :قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني ،إن مشروع القانون
الذي تقدمت به عضو الكنيس���ت المتطرفة تس���يبي حوطوبيلي من الليكود لتهويد أسماء
األحياء العربية في القدس المحتلة ،ومنع اس���تعمال األس���ماء العربية في الوثائق ووسائل
اإلعالم الرسمية لهو تأكيد على أن القدس ُمقسمة ولم تكن ولن تكون موحدة تحت االحتالل.
وأضاف في بيان ،أمس ،إن المقدسيين لن يعترفوا بالتسميات التي يحاول االحتالل
فرضها على األحياء العربية" ،كما أننا في القدس المحتلة لن نس���تخدمها وس���نفضح
الدوافع العنصرية لهذا المشروع أمام العالم".
وألقى عضو المجل���س الثوري اللوم على الكونغرس األميرك���ي الذي أعطى من خالل
حماس���ته لخطاب نتنياهو الضوء األخضر لليمين العنصري اإلس���رائيلي ليبتكر طرقًا
وأس���اليب جديدة لتطبيق أيديولوجيته الفاشية على مدينتنا المحتلة وشعبنا القابع
تحت نير ظلم وطاغوت االحتالل.

بيت لحم 5 :آالف مواطن استفادوا
من أيام طبية نظمتها "اإلغاثة"
رام الل���ه " -األيـام" :نظم���ت اإلغاثة الطبية أيامًا طبية ف���ي محافظة بيت لحم ،تلقى
خاللها خمسة آالف مواطن العالج والدواء.
وأش���ار نائب رئيس اإلغاثة الطبية الدكتور محمد عودة إلى أن طواقم اإلغاثة عالجت
خمس���ة آالف مواطن من خالل إجراء الفحوص الطبي���ة والمخبرية لهم وتقديم األدوية
الالزمة للعديد منهم ،وأن طواقم اإلغاثة نفذت  16زيارة منزلية لعدد من المرضى ،فيما
نظمت  18محاضرة تثقيفية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين.
وأوضح عودة أن "اإلغاثة" نظمت دورات في المهارات الحياتية والقيادية والحاسوب
واإلس���عاف األولي واللغة االنجليزية لطلبة المدارس من خالل مركز الش���باب التابع لها
في بيت لحم ،وان دورات مماثلة تم تنظيمها للنس���اء لتمكينهن ورفع مستواهن في
بعض القرى بالمحافظة.
وبين أن برنامج التأهيل في اإلغاثة نظم فعاليات صحية اس���تهدفت أهالي األطفال
الذين يعانون من إعاقة عقلية من اجل إرش���ادهم إلى آلية التعامل مع أبنائهم ،مؤكدًا
أن "اإلغاثة" تركز جهودها وخدماتها في المناطق النائية التي تفتقر للخدمات الطبية
ومناط���ق االس���تيطان وج���دار الفص���ل
العنصري ،لتعزيز صمود المواطنين.

مركز الديمقراطية
وحقوق العاملين
ينتخب مجلس إدارته

رام الل���ه – "مع���ا" :انتخب���ت الجمعي���ة
العمومية لجمعية مركز الديمقراطية وحقوق
العاملين ،خالل اجتماعها السنوي العادي في
مدينة رام الله ،أمس مجلس إدارتها.
وبعد إقرار التقريرين اإلداري والمالي ،تم
انتخاب مجل����س إدارة جديد للمركز ش����مل
س����بعة أعضاء ،ه����م :د .طالب عوض رئيس����ًا
للمجل����س ،هاني����ة البيطار نائب����ة للرئيس،
جميلة بدران أمينة للسر ،رائد الصادق أمينًا
للصندوق ،وعضوية كل من هادي مشعل ،د.
جهاد مشعل ،د.عبد الرحمن الحاج إبراهيم.
وقام مجلس اإلدارة المنتخب بتعيين لجنة
الرقابة الداخلية ممثلة بـ حسان البسطامي،
نياز شجاعية ،وبشير نظمي.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

السلطة الوطنية الفلسطينية

اعالن تبليغ تجديد بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم ()2006/562

الى المحكوم عليه /عمر محمد الجوالني/القدس-الشيخ جراح،
وغير معروف محل اقامة له حاليًا.
نعلمك ان المحكوم له/بنك فلسطين المحدود/رام الله،
وكيله العام المحامي سليمان حمارشة/رام الله.
قد حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ قرار صادر عن محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ
 2005/5/29في دعوى اساس رقم ( )19999/400موضوعه المطالبة بمبلغ ( )133014.17شيكل.
لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن
وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر
حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
سمير الهندي

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة صلح رام الله
الرقم 2010/645 :مدني
التاريخ2011/5/30 :

مذكرة تبليغ قرار بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية
رقم ()2010/645

الى المدعى عليه/ماجد محمد يوسف بنا من رام الله/جفنا ومجهول محل اإلقامة حاليًا
اعلمك بأن محكمة صلح رام الله اصدرت ضدك قرارًا بالقضية الحقوقية رقم ( )2010/645والمقامة
عليك من المدعين-1/صديقة شفيق عبد المجيد ابو عواد -2جهاد علي ياسين وشحة -3كمال
علي ياسين وشحة وموضوعها/تخلية مأجور اجرته السنوية ( )4800دينار اردني ومطالبة بمبلغ
( )5600دينار اردني ،وهذا نصه كما ورد في مضمون القرار:
ً
وعمال بأحكام المادة ( )193فقرة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة
 2001يجوز لك تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر وبعكس ذلك
يصار باالجراءات وفق احكام القانون.
مع االحترام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله
رانية خربطلي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة بداية اريحا

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة بداية اريحا في الدعوى المدنية
رقم 2011/13

الى :المدعى عليه :شوقي حنا سمعان خلف-أريحا-شارع فلسطين.
يقتضى حضورك الى محكمة بداية اريحا يوم الخميس الموافق  ،2011/6/16الساعة التاسعة
صباحا للنظر في الدعوى المدنية رقم  ،2011/13والتي اقامها عليك المدعي محمد سليمان
سالمه عوض من أريحا-شارع فلسطين ،بواسطة وكيله المحامي علي زياد البكار وموضوعها
الشفعة ،ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى
ً
الصحف المحلية عمال بالمادة ( )62من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة
ً
 2001وإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
القائم بأعمال
رئيس قلم محكمة بداية اريحا
جاد الواوي

نادي األسير يطالب
باإلفراج عن أسير مريض

الرقم5/146:
2011/5/30

إعالن صادر عن ضريبة أمالك الخليل
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى مكتب ضريبة أمالك الخليل
السيد  -:محمد أحمد محمد درويش
وذلك بصفته -:وكيل عام بموجب -:الوكالة العامة رقم  2010/346بتاريخ  2010/1/20الصادرة
عن سفارة دولة فلسطين بالرياض.
للقطع رقم (  ) 1824 ، 2494 ، 2333 ، 2227 ، 2230 ، 96 ، 88 ، 69من األحواض
رقم (  ) 8 ، 6 ، 34908 ، 34912الكائنة بالمواقع ( واد الجيف  ،خلة الحرم  ،واد قبون  ،الصفا ،
رأس القاضي  ،واد الشنار ) من أراضي مدينة حلحول وذلك من اجل قسمة رضائية.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة أمالك الخليل مدة أقصاها ( )15يوما من
تاريخ تشر هذا اإلعالن.
وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول والقانون .
اسم المالك :ابراهيم عيسى محمد نعمان الجوده
الحصص المباعه :قسمة رضائية
مدير دائرة ضريبة أمالك  /الخليل
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

اعالن تبليغ تجديد بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم ()1999/2

الى المحكوم عليه /زياد كمال مسعود ابو زينة من رام الله/عمارة طنوس ومجهول محل االقامة
حاليا.
نعلمك ان المحكوم له/بنك فلسطين المحدود بواسطة المحامي سليمان حمارشة
قد حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ كمبيالة تحمل توقيعك مستحقة االداء وقد ترصد بذمتك
مبلغ )36000(/ستة وثالثين الف دوالر اضافة للرسوم والمصاريف لذا يتوجب عليك انت و/أو
من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير
باجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ

رام الل���ه – "األي���ام" :طال���ب نادي
األس���ير في بيان ل���ه ،أمس ،بضرورة
اإلف���راج العاجل عن األس���ير ياس���ر
رج���وب ،المعتقل اداريًا في س���جن
عوفر ،نظرًا لخطورة وضعه الصحي.
وأك���د الن���ادي أن "اص���رار ادارة
الس���جون عل���ى أس���ره يؤك���د على
سياسة الظلم والقمع التي تمارسها
اس���رائيل بحق األس���رى ،فاألس���ير
رج���وب واحد م���ن عدد من األس���رى
الذين يعانون من مرض الس���رطان،
ومن بين  1500أسير مريض بأمراض
أخرى معظمها مزمنة".

انتخاب هيئة إدارية
لجمعية قنطرة للتراث
الشعبي في جنين
جنين – "األي���ام" :انتخبت جمعية
قنطرة للتراث الش���عبي الفلسطيني
ف���ي مدينة جني���ن ،أم���س ،الهيئة
االداري���ة للجمعي���ة ،خ�ل�ال اجتماع
عقدته الجمعية.
وحض���ر االجتماع أعض���اء الهيئة
العام���ة ف���ي الجمعي���ة ،ومس���ؤول
مل���ف المنظمات األهلي���ة في وزارة
الداخلي���ة أحمد زيد ونجوى الزريقي
عن وزارة الثقافة في المحافظة.
وبع���د ت�ل�اوة التقريري���ن االداري
والمال���ي والمصادق���ة عليهم���ا ،تم
انتخ���اب الهيئة االداري���ة الجديدة
للجمعية وه���ي على النح���و التالي:
محمد ش���ريف رئيسًا للجمعية ،أيمن
المصري نائبًا للرئيس ،س���وزان جرار
أمين���ة الس���ر ،غس���ان الش���يخ أمين
الصندوق ،دينة حمدان رئيسة للجنة
الثقافية ،نوال حمدان رئيسة للجنة
االعالمي���ة ،محم���د عز الدين رئيس���ًا
للجن���ة العالقات العامة ،هش���ام أبو
صالح عضوًا في الهيئة االدارية ،نوال
حمدان عضوًا في الهيئة االدارية.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي
الرقم/181 :ق2011/
التاريخ2011/5/29 :

اعالن لتسجيل أموال غير منقولة
ً
تسجيال جديدًا صادرعن دائرة تسجيل أراضي الخليل
بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم2011/181 :
يعلن إلطالع العموم أنه تقدم طلب الى دائرة تسجيل أراضي الخليل
ً
لتسجيل المال غير المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول أدناه تسجيال جديدًا
وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة أو الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم
باعتراضه الخطي الى مدير تسجيل أراضي الخليل خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر
هذا االعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول
اسم وعنوان طالب التسجيل :عز الدين وهيثم ابناء فايز عز الدين زعتري
اسم المدينة او القرية :الخليل
أ-اسم موقع االرض :المزروق/خلة عساف ب-نوع االرض :وقف خليل الرحمن
رقم القطعة 271 :حسب قيود ضريبة االمالك
رقم الحوض34401 :
دونم
متر مربع
المساحة بموجب قيود ضريبة األمالك:
1
502
			
			
دونم
متر مربع
		
 -6المساحة بموجب المخطط:
1
483
			
			
حصة من حصة
		
الحصص المطلوب تسجيلها:
بالتساوي فيما بينهما
			
الحدود بموجب المخطط:
ً
* شماال :فالح ادريس فالح ادريس
* جنوبًا :مازن فوزي جاد الله ابو الضبعات
* شرقًا :شارع عام معبد
* غربًا :سعيد عبد الحميد العويوي
 -8كيفية األيلولة لطالب التسجيل :بطريق الشراء من عدنان شحده عثمان الجمل بموجب
الوكالة الدورية رقم  2010/2711بتاريخ  2010/6/24عدل الخليل.
تحريرًا في2011/5/29 :
مدير تسجيل أراضي الخليل

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف/2152 :ج2011/
التاريخ 2011/5/23

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد زياد فؤاد محمد عالم وذلك
بموجب الوكاالت الدوريه رقم  01046/2011/4574عدل نابلس و الوكاله الدوريه رقم
 1039/2011/3284عدل نابلس المعطوفه على الوكالة العامة رقم  389/98/5197عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على القطع  9+8حوض ( 9+ )34+36من اراضي الناقوره فمن له اعتراض
على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول ووفقا للقانون :
				
اسم الموكل
			
ليلى محمد محمود محسن
محمد  +محمود  +خوله +شاديه  +اوالد ابراهيم محمود حشيش
		
فاطمه – عائشه بنات محمد محمود سعد
هناء – انصاف – حاتم اوالد حسن محمد محسن

اسم الوكيل
حاتم حسن محمد محسن
زياد فؤاد محمد عالم
زياد فؤاد محمد عالم

دائرة تسجيل أراضي نابلس
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

اعالن تبليغ تجديد بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله

في الملف التنفيذي رقم ()2005/417

الى المحكوم عليهما .1 /ريما خميس علي العلمي/مكتب امانة الرئاسة ،مركز بيت الشعر،
 .2ميزون حسام الدين حسني العلمي /القدس ،الصوانة ،جبل الطور ،ومجهولي محل االقامة
حاليًا.
نعلمكما ان المحكوم له/بنك فلسطين المحدود/رام الله،
بواسطة وكيله المحامي سليمان حمارشة/رام الله،
قد حضر الى دائرتنا وطرح للتنفيذ كمبيالة تحمل توقيعكما ومستحقة االداء ،وقد ترصد
بذمتكما مبلغ )3326,12(/ثالثة االف وثالثمائة وستة وعشرين دوالر واثني عشر سنتا اضافة
للرسوم والمصاريف.
لذا يتوجب عليك انت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن
وبعكس ذلك سيتم السير باجراء التنفيذ حضوريًا بحقكم وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر
حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
سمير الهندي

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المجلس األعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في الرام

اعالن تبليغ إعالم حكم
في الدعوى أساس 2011/45
صادر عن محكمة الرام الشرعية

الى :احمد وسميحة ومريم واعتدال وآمنة أوالد المرحوم محمد ابراهيم اسماعيل اعليان ورائد
ومحمد ومراد ورائدة وردينة اوالد المرحوم ابراهيم محمد ابراهيم عليان.
أبلغكم أنه قد تم تصحيح حجة وراثة المرحوم محمد ابراهيم اسماعيل عليان والمعروف لدى
دائرة األراضي باسم محمد ابراهيم اسماعيل العليان من أهالي عناتا والصادرة عن محكمة الرام
الشرعية بتاريخ 2010/1/19م رقم  9/78/32وذلك بتصحيح اسم الوارثة عيشة رجا محمود حلوة
الى عيشة رجا اسماعيل عليان وبإدخال اسم الوارث احمد ابراهيم محمد عليان وذلك بموجب
إعالم حكم رقم  32/222/9تاريخ 2011/5/19م وعليه صار تبليغكم ذلك حسب األصول تحريرًا
في  16جمادى اآلخرة لسنة  1432هجرية وفق 2011/5/19م
قاضي الرام الشرعي
يعقوب محمد عمر النتشه

اإلرادة السياسية ومتطلبات نفاذها
هيفاء أسعد
ُ
ُ
م���دارس التخطيط على اختالف توجهاته���ا ومرجعياتها ،بأن
تجمع
وضع إس���تراتيجية للتعامل مع أية عملي���ة تطويرية ألي احتياج ضمن
اي قط���اع ،بالضرورة يبدأ من تحديد المش���كلة الكامنة وراء غياب ذلك
االحتي���اج وكيفية التوص���ل لتحقيقه بأفضل النتائ���ج .كما تؤكد تلك
المدارس على ان االس���تهداف الصحيح للمش���كلة يتطلب تحديد رؤيا
وإطار مفاهيم���ي تحليلي يعمل على "تفصيصها" محددًا المس���ببات
الفعلية لحدوثها .ولعل مدى التمحص والتفحص للمشكلة بمسبباتها
بعمقه���ا وش���موليتها يتطلب رؤي���ا واطار مفاهيمي يتج���رأ وبعلمية
وواقعية وض���ع اليد على بواطن التردي والنواقص الفعلية والمس���ببة
لتلك اإلش���كالية .لذا فإن النظر ألية مشكلة ضمن رؤيا محدودة ومجزأة
وس���طحية ،لن يكون ل���ه ان يضع اليد على الج���رح ونزيفه ،وبالتالي لن
يكون االس���تهداف حقيقيًا وس���تأتي النتائج كذل���ك مرحلية مؤقتة
ً
ُ ّ
ُ
وشكلية تبهر األنظار ،مس���تنزفة الطاقات والقدرات ،وسرعان ما تولي
ً
س���احبة إيانا إلى وضع لربما أس���وأ م���ن الذي كان عندما اس���تهدفناه
بتلك الخطط اإلس���تراتيجيات .لذلك ،فإن اي���ة خطة قد توضع إلدارة او
ُ
تدوير أي قطاع ضمن القطاعات ،ليس���ت بالض���رورة تعبر عن االحتياج
الحقيق���ي لذلك القطاع ،او حتى موقع ذلك القطاع وأهميته في صياغة
الوض���ع العام وتطويره ،وانما قد ال تك���ون إال تعبيرًا عن رؤيا ومنهجية
لإلرادة السياس���ية الت���ي تقود تلك المرحلة ،والت���ي تكون في الغالب
محكومة بالعديد من األمور والحس���ابات والمصالح والتي تتكيف على
أساسها رؤيا تنموية تقود على اساسها التطوير وتنمية البلد .وضمن
ذلك الوضع ،تتح���دد طبيعة اإلرادة السياس���ية المطلوب توفرها اآلن
ً
وح���اال إلدارة الوضع الذي يقود تل���ك اإلرادة بمرجعياتها وبتوجهاتها
التنموية.
تعي���ش مناط���ق الس���لطة الوطنية منذ م���ا يقارب الخمس س���نوات
عملية اع���ادة بناء المؤسس���ات وتنمي���ة القطاعات وتفعيل س���يادة
ُ
القان���ون ومحاربة الفس���اد .ملفات كثيرة فتحت وم���ا زالت لمراجعتها
وإع���ادة صياغتها بمنظ���ور تنموي ال ُيعب���ر اال عن مرحل���ة ومتطلبات
دولية ومالم���ح لواقع وجب التعامل معه .الواقعي���ة ومتطلباتها كانت
هي الحاكم والحك���م في كل ما يصاغ من تلك الخطط وما يلحق بها من
برامج ونش���اطات .وضمن رؤيا تنموية تتجاوز المستوى األول لمسببات
الواقع الذي نعيش كشعب وكقطاعات يمكن تسجيل مالمح إنجاز نوعًا
ما ،وتحديدا على صعيد األمن وس���يادة القان���ون .وقد ال يكون لنا اال ان
نتحدث بإيجابية ،مع بعض التحفظ ،عن التنمية العمرانية التي تحظى
بها مدننا بالمباني والش���وارع .فلن نغفل المطاعم والمقاهي والمباني
الضخمة التي ترتفع من كل حدب وصوب .عمران وشوارع وخطط ،ولربما
انج���ازات لقطاعات ،ولكن كيف نقيس اإلنج���از وضمن اية رؤيا؟!! فهل
نحن بصدد تس���جيل اإلنجاز لإلرادة السياس���ية ،ام للقطاع بالعاملين
فيه والمستفدين منه ،وبتأثير ذلك القطاع على ضمان نجاح القطاعات
األخرى كجزء من وضع عام؟!
فهل يق���اس تطور قط���اع التعليم بزي���ادة عدد الم���دارس وغرفها
ومحتوياتها ،ام بمدى تطوير المعلمين بما يتناسب ومتطلبات العملية
التعليمية بمنظورها الحالي ،او حتى بالتغير الحاصل عالميًا والذي أصبح
األكثر تأثيرًا ف���ي بناء أبنائنا عبر منظومته التكنولوجية المتداولة .ام
ان التعليم يقاس ،وهو األهم ،بما يقدمه من مادة منهجية وال منهجية
تس���اهم في تطوير ثقافة وهوية حضارية وطنية وانس���انية ترفع من
مواصفاته الشخصية واطر تفكيره وتوس���ع مداركه ،او بمدى ما يسلح
به رواد التعليم من مقومات تعدهم للحياة وللمستقبل بمتغيراتهما.
وهل يقاس التش���غيل الحقيقي للقطاع الخاص والتنمية االقتصادية
بع���دد المش���اريع التي يتم افتتاحها كاألس���واق التجارية ومش���اريع
المبان���ي والعمار ووووو ،أم يقاس بعدد المصانع والورش التش���غيلية
الت���ي تفتح فرص العم���ل وتنمي االقتصاد الحقيق���ي وترفع من دخل
الفرد ومستوى النمو .او هل هناك قياس لمدى تقدم او تراجع قطاعات
ضمن القط���اع االقتصادي ،وضم���ن رؤيتنا التنموية الت���ي تبنينا عبر
الس���نوات المنصرم���ة؟! ثم هل هناك ش���فافية ومهنية لضبط فردية
اإلرادة السياسية داخل تلك القطاعات في قرارتها بإغالق مصانع ودعم
اخرى؟؟
قد تكون اإلرادة السياس���ية مهمة لقي���ادة التطوير وتنمية القطاع،
او ف���ي وضع الرؤيا الش���املة والثاقبة لذلك التطوير .تل���ك الرؤيا التي
بالضرورة يجب ان ترتكز على البناء المؤسساتي الحقيقي الذي يتضمن
الهيكلي���ة والوصف الوظيف���ي ،اضافة الى اإلج���راءات ونظم التقييم
والمحاس���بة .كل ذلك بالضرورة من مرتك���زات التنمية والتطوير ،ولكن
يبقى األهم هو التنمية البشرية بما تتضمن من تدريب عملي وحقيقي
لمهارات العاملين في تلك القطاعات ،والتي على رأس���ها المؤسس���ات
ُ
الحكومية ،والتي اتخمت بمش���اوير التدريب الى الخارج وورشات الملل
المحلية .تلك التنمية البش���رية التي لن يق���وم لها قائمة اذا لم ترفق
بتطوي���ر ثقافة العمل داخل تلك المؤسس���ات والتي تش���مل القناعة
بقيم العمل وع���دم هدر الوقت والطاقات في ابت���داع الحيل لاللتفاف
على القوانين واإلجراءات .فبدون إرادة سياس���ية واعية ألهمية تعميم
الفرص بالتدريب والعمل ،ولتعزيز روح الفريق ونشر مفهوم الشفافية
وادواته ،وتعزيز ثقافة صيانة الحري���ات واحترام اآلخر ،بدون كل ذلك
س���تبقى المؤسس���ات الحكومية يس���ودها فقدان األمان والمنافس���ة
اللدودة ،وس���تبقى ق���رارات وتوجه���ات اإلرادة السياس���ية القطاعية
تراوح ديوان واضعيها ،والتي قد يتوهم واضعوها انها تأخذ مس���ارها
ُ
ال���ذي ارادوه ،وهي على العكس تنفذ بش���كلية وضمن معايير ورغبات
القائمين على تنفيذها ،ليس ألنهم يرفضون اإلرادة السياس���ية وانما
ُ
لغياب المتطلبات التي ذكرت والواجب توفرها لضمان نفاذ تلك اإلرادة.
وكما في المؤسس���ات ،كما في القطاعات ،والذي يس���ري على الخطط
التنموية والمتطلبات لتحقيق توجهاتها عبر المؤسس���ات من ضرورة
ألخ���ذ البناء الفردي ل���كل العاملين فيها وما يحك���م عملهم وانجازهم
م���ن منظومة للمفاهيم والعالقات ف���ي أول االعتبارات ،كذلك األمر في
المجتم���ع بمكونات���ه من افراد ومؤسس���ات .فبدون اس���تهداف افراد
المجتمع ومؤسس���اته الثالث ،البيت والمدرسة ومؤسسة العمل ،بخطط
ورؤي���ا تتناول تردي أم���وره وتوجهاته الحياتية بإط���ار تحليلي ينظر
للمس���ببات في ذلك بش���مولية وجرأة ،إضافة لبن���اء ثقافته الحياتية
الواعية والمس���لحة بمالم���ح هوية وطنية وبفكر عص���ري منفتح ،بدون
كل ذلك س���يبقى أداؤنا في جميع المستويات وضمن المؤسسة العامة
فاقدًا لالنتماء ومحاطًا باإلحباط وفاقدًا للحماسة لإلنجاز ولالحتفاء به.
على ذلك المس���ار ،يتطل���ب التخطيط لقطاعاتنا بمدنها وش���وارعها
ومؤسس���اتها ،مواكبته بتطوير الثقافة التي تتحكم في مالمح حياتنا
وتفاصيلها .الثقافة التي هي األحق في وضعها ضمن األولويات لتدعم
مواصفاتنا الش���خصية وطرق تفكيرنا وادائن���ا للعمل وتقديره ،إضافة
لنظرة بعضنا لآلخر وألنفس���نا .األمر الذي يتطلب اعادة التخطيط بلغة
فلس���طينية متنورة ،والتي تعطي مالمح خاصة بنا وبمضامين الحضارة
والثقاف���ة ،حيث عم���ران وثقافة وتنمية بمالمح فلس���طينية .عند هذا
ُ
المفت���رق ،وعلى خطى ما ذكر من مؤش���رات لقياس اإلنجاز ،نحن بحاجة
إلعادة النظر للثقافة بعيدًا عن النشاط الثقافي من مسرح وفنون وادب،
لنرتق���ي الى مفه���وم للثقافة يعيد صياغة حياتنا ومس���تقبل ابنائنا
بمفاهيم وقيم وممارس���ات تتسع لتشمل من ضمن ما تشمل الحريات
والحقوق واألمن واألمان.
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