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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية جنين
التاريخ: 2011/9/22
الرقم: 2011/1826

ورقة إخبار
صادرة عن دائرة تنفيذ جنين في القضية التنفيذية رقم 2011/1826

إلى المنفذ ضده: محمد حسن محمد جمعة من بيت ليد – طولكرم
التنفيذ والصادر بتاريخ 2011/9/22 تقرر إشعارك بأنه  بناًء على قرار سعادة قاضي 
عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بواسطة آخر محل إقامة من أجل 
تنفيذ القرار الصادر عن محكمة جنين الشرعية بتاريخ 2011/1/20 وموضوعه مطالبة 
بتعويض عن طالق تعسفي والبالغ قيمته 8000 شيكل والرسوم والمنفذة في الملف 
التنفيذي رقم 2011/1826 لصالح المنفذ ريم محمود محمد عروق من جنين األلمانية 

وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مأمور التنفيذ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة األراضي
الرقم: 142/ق/2011
التاريخ: 2012/1/2

اعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 142/ق/2011
يعلن إلطالع العموم أنه تقدم طلب الى دائرة تسجيل أراضي رام الله

لتسجيل المال غير المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول أدناه تسجياًل 
جديدًا وعلى كل من يدعي بحق التصرف أو المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه 
ان يتقدم باعتراضه الى مدير تسجيل أراضي رام الله خالل مدة خمسة عشر يومًا من 

تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

1-اسم وعنوان طالب التسجيل: شركة الطريفي للباطون الجاهز
2-اسم المدينة أو القرية: الرام

ب-نوع االرض: ميري 3-أ-اسم موقع االرض: خلة الشيخ   
4-رقم الحوض: 3   رقم القطعة: 88     -بموجب قيود المالية

دونم 5-المساحة بموجب قيود ضريبة االمالك:  متر مربع  
  -      

دونم 6-المساحة بموجب المخطط:   متر مربع  
3   260      

الحصص المطلوب تسجيلها:   حصة من حصة
          كاماًل

7-الحدود بموجب المخطط:
*شمااًل: شركة الطريفي للباطون الجاهز.
* جنوبًا: شركة الطريفي للباطون الجاهز.

* شرقًا: جميل يوسف حسين الطريفي ويوسف حسين الطريفي.
* غربًا: مصطفى يوسف حسين الطريفي وكمال محمود شلطف وطريق بعرض 4 متر.

في  مؤرخة  بيع  اتفاقية  بموجب  الشراء  بطريق  التسجيل:  لطالب  األيلولة  8-كيفية 
اجرائيًا  والمنفذ   2000/6/6 تاريخ   2000/160 رقم  المحكمة  قرار  على  عطفا   2008/3/2

تحت رقم 2000/446 تاريخ 2011/8/16.
محمود أنس
مدير تسجيل أراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 276/ج/2012 
التاريخ: 2012/2/16

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
عبد  عاهد  وائل  السيد:  طولكرم  أراضي  تسجيل  دائرة  إلى  تقدم  أنه  للعموم  يعلن 
بتاريخ:   2011/8064 رقم:  الدورية  الوكالة  بموجب  وكياًل  بصفته  وذلك  غانم،  الرحمن 

2011/12/4 الصادرة عن كاتب عدل طولكرم
*وكالة دورية رقم 2012/955 عدل طولكرم بتاريخ:، وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 

91 حوض رقم 8674 من أراضي دير الغصون.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم 
بإجراء  السير  يتم  ذلك  وبخالف  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  أيام  عشرة  فترة  خالل 

المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل "المالك"    اسم الوكيل

سليمة أحمد محمد صاع     وائل عاهد عبد الرحمن غانم
ماري محمد ناجي شكري

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي طولكرم

رقم المعاملة: 285/ج/2012
التاريخ: 2012/2/19

إعالن صادر عن دائرة األراضي طولكرم
عدنان  حسام  السيد/  طولكرم  أراضي  تسجيل  دائرة  إلى  تقدم  أنه  للعموم  يعلن 
 2012/854 رقم:  الدورية  الوكالة  بموجب  خاصًا  وكياًل  بصفته  وذلك  حطاب،  محمد 
تاريخ:2012/1/30 ، الصادرة من كاتب عدل طولكرم، وذلك بمعاملة بيع على القطعة / 

القطع رقم 78 حوض رقم 8485 حي 2 من أراضي ذنابه.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم 
خالل عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة 

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

حسام عدنان محمد حطاب0 وكيل دوري( مريم فريد شحادة حطاب  
دائرة األراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 289/ج/2012
التاريخ: 2012/2/20

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
عبد  احمد  محمد  السيد  طولكرم  أراضي  تسجيل  دائرة  الى  تقدم  انه  للعموم  يعلن 
 1135/2012/2683 رقم  الخاصة  الوكالة  بموجب  وكيال  بصفته  وذلك  مسامح  الرحيم 
بتاريخ 2012/2/15 الصادرة عن عدل نابلس والوكالة الدورية رقم 97/2238 عدل طولكرم 
بتاريخ 1997/8/20 والوكالة الخاصة رقم سجل 72 صفحة 97/82 الصادرة عن سفارة 

فلسطين في عمان بتاريخ 1997/8/9 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة/القطع رقم 62 حوض رقم8670 من اراضي دير الغصون 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تسجيل أراضي طولكرم 
بإجراء  السير  يتم  ذلك  وبخالف  االعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  ايام  عشرة  فترة  خالل 

المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل "المالك"         اسم الوكيل

محمد أحمد عبد الرحيم مسامح خيرية محمود محمد أبو خضره   
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة األراضي
الرقم: 450/ق/2011
التاريخ: 2012/2/21

اعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل
بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 450/ق/2011

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم طلب الى دائرة تسجيل أراضي الخليل
لتسجيل المال غير المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول أدناه تسجياًل 
جديدًا وعلى كل من يدعي بحق التصرف أو المنفعة او 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

1-اسم وعنوان طالب التسجيل: ناصر هاشم محمد الحاج
2-اسم المدينة أو القرية: حلحول

3-أ-اسم موقع االرض: الصفا   ب-نوع االرض: وقف خليل الرحمن
4-رقم الحوض: 8 طبيعي    رقم القطعة: 2189 حسب قيود ضريبة األمالك جزء منها 

قسيمة رقم "170" مؤقت على المخطط
دونم 5-المساحة بموجب قيود ضريبة االمالك:  متر مربع  

16   000    
دونم متر مربع   6-المساحة بموجب المخطط: 

4   000    
حصة من حصة الحصص المطلوب تسجيلها: 

         كاماًل
7-الحدود بموجب المخطط:

*شمااًل: عدنان محمد عبد الرحمن ابو ريان
* جنوبًا: عبد الحميد احمد عبد الله ابو ريان
* شرقًا: عبد الحميد احمد عبد الله ابو ريان

* غربًا: التاج عبد الرحمن حلق
نوفل  جابر  الرحيم  عبد  ورثة  من  الشراء  بطريق  التسجيل:  لطالب  األيلولة  8-كيفية 

بموجب الوكالة الدورية رقم 2003/921 بتاريخ 2003/3/5 عدل الخليل
تحريرًا في: 2012/2/21

مدير تسجيل أراضي الخليل

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي الخليل
رقم الملف: 456/ق/2011
التاريخ: 2012/2/15

إعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي الخليل
الرحمن  عبد  انتاج  السيد:  الخليل  أراضي  دائرة تسجيل  إلى  تقدم  أنه  للعموم  يعلن 
عبد الله قرجة، وذلك بصفته وكياًل بموجب الوكالة رقم: 2011/2517 بتاريخ: 2011/10/6 
عدل حلحول، وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم: حوض رقم: سجل 2 ع صفحة 51 

من أراضي: حلحول.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه على 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     

انتاج عبد الرحمن عبد الله قرجة نبيلة اسحق علي أبو خالد تميمي  
اسم المستفيد: بيهان إسماعيل عبد الكريم قرجة

دائرة تسجيل أراضي الخليل

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي    

دائرة تسجيل اراضي جنين 
رقم المعاملة : 1510/ج/2012
التاريخ  :2012/2/20

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة نداء علي احمد زغيبي  من بلدة جنين  
عدل  عن  الصادرة   )  410/2012/837  ( رقم  الدورية  الوكالة  بموجب  الوكيل  بصفته 
عن  )410/582/353(الصادره  رقم  الخاصة  الوكالة  بموجب   2012/1/23 بتاريخ  جنين 
عدل جنين بتاريخ 2012/1/10 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 1510/ج/2012 على قطعة 

االرض رقم 15 من الحوض 20069 من اراضي جنين .
فمن له اي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة مدة ال تتجاوز عشرة ايام 

من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة    : نداء علي احمد زغيبي

                                            عاكف عبد الرحيم محمد جرار
                                            ريم تيسير خليل جذوع

 اسم الموكل ) المالك(               : ثائر رفيق صالح الغول
                                             نوال محمد مصطفى هب الريح

                                            محمود سليمان خليل سعيد
عدد الحصص المباعة               : حسب الدورية

مدير دائرة تسجيل اراضي جنين   

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي     

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2012/1521
التاريخ: 2012/2/20

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة عيد صبحي بشارة اسعيد من بلدة 
الزبابدة بصفته الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم )207/2011/15971( الصادرة عن 
عدل جنين بتاريخ 2011/7/3 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 1521/ج/2012 على قطعة 

األرض رقم 16 من الحوض 2 من أراضي الزبابدة.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة 
أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: عيد صبحي بشارة اسعيد
اسم الموكل »المالك«: مريد إبراهيم سعيد سعيد

عدد الحصص المباعة: كامال
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

المحكمة الشرعية في القدس
وزارة القضاء

شارع كنفي نشاريم 7
غفعات شاؤول )دير ياسين( – القدس

ملف رقم: 2011/3865
تلفون: 4-6588211-02، فاكس:  02-6588227

إعالن حصر إرث
وردنا طلب يشعر بوفاة المرحومة سيرين جمال حسيني في لبنان بتاريخ 2008/2/12 
وانحصار إرثها الشرعي في بناتها من زوجها منيب جالل شهيد المتوفى قبلها وهم 
كل من مية وليلى وزينة، وأنه ال وارث وال مستحق لتركة المرحومة سيرين المذكورة 

سوى َمن ذكر أعاله.
فعلى كل ّمن له اعتراض على هذا الطلب أن يتقدم به إلى هذه المحكمة خالل )15( 

يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
قاضي محكمة القدس الشرعية
هاشم إبراهيم سواعد

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي الخليل
رقم الملف: 27/ق/2012
التاريخ: 2012/2/21

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل
موسى  السيد/فرحان  الخليل  أراضي  تسجيل  دائرة  الى  تقدم  انه  للعموم  يعلن 
حسين علقم وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة رقم: 97/1310 بتاريخ: 1997/6/12 

عدل الخليل
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم: 636 حوض رقم: 2 سجل رقم: 2 صفحة 138

دائرة  الى  باعتراضه  التقدم  عليه  ذلك  على  اعتراض  له  فمن  امر  بيت  أراضي:  من 
التسجيل خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير 

باجراء المعاملة حسب االصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل     

فرحان موسى حسين علقم علي محمد علي ابو عياش  
اسم المستفيد: ورثة موسى حسين محمد علقم

دائرة تسجيل أراضي الخليل

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة المساحة في سلطة االراضي نابلس

رقم الملف:
التاريخ:

اعالن صادر عن دائرة المساحة نابلس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة المساحة نابلس السيد عامر عمر محمد صفدي وذلك 

بصفته وكياًل خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم 956/2010/3720 تاريخ 2010/3/22
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذلك الصدار اخراج قيد/القطع 62 حوض رقم 23 من أراضي حوارة فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة المساحة خالل فترة عشرة ايام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم اصدار إخراج القيد حسب االصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

عامر عمر محمد صفدي حمدان محمود حمدان عودة 
دائرة المساحة نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

مديرية رام الله والبيرة
اعالن صادر

عن اللجنة االقليمية لمحافظة رام الله والبيرة
بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م من أراضي كفر نعمة رقم

المشروع 1557/50/2011

إيداع مشروع هيكلي تفصيلي  والبيرة عن  الله  رام  لمحافظة  االقليمية  اللجنة  تعلن 
لتنظيم شارع بعرض 12م حوض )3( مرفق جدول باالحداثيات للمشروع رقم المشروع 
1557/50/2011 لالعتراضات وذلك حسب المخططات المعلنة والمودعة في مقر مجلس 
استنادًا  والبيرة  الله  رام  المحلي/محافظة  الحكم  مديرية  مقر  وفي  نعمة  كفر  قروي 
 1966 لسنة   )79( رقم  واالبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )20،21،26( للمواد 
ويجوز ألي شخص وألي سلطة او مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك 
خالل  المحلية  التنظيم  لجنة  رئيس  الى  معنونة  المشروع  على  اقتراحاتهم  تقديم 
مدة شهر واحد من تاريخ اعالن اإليداع بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم 
االعتراضات او االقتراحات المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.
صفوان الحلبي
رئيس اللجنة االقليمية 

جدول احداثيات المشروع-رقم المشروع 1557/50/2011- كفر نعمة
NO   Y    X
 60    158327.77   148421.73
61    158329.83   148407.88
69    158253.78   148362.27
70    158246.77   148372.01
78    158072.81   148277.24
79    158080.28   148267.84
80    158037.83   148265.35
81    158037.64   148253.36
84    157932.17   148256.94
85    157937.65   148246.27
90    157833.08   148187.19
91    157833.08   148187.19

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم )2005/798(

الى المحكوم عليه/محمد امين حامد/الماصيون قرب كلية التمريض
نعلمك ان المحكوم له/بنك فلسطين المحدود/المحامي سيمان حمارشة

قد حضر الى دائرتنا قرار صادر عن محكمة صلح رام الله مطالبة مالية بقيمة )7843( 
لذا  )85( شيقال،  بواقع  للرسوم  اضافة  وأربعون شيقال  وثالثة  وثمانمائة  آالف  سبعة 
يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا 
االعالن وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء 

تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام،،،

مأمور التنفيذ
مريم الطويل

خالل ندوة في جامعة الخليل نظمها مركز "شمس" 

الــدعــوة إلــى تـعـزيــز ثـقـافــة الـتـسـامـح
واسـتـبــدال عـقـوبــة اإلعــدام بـالـسـجــن الـمـؤبــد

الخليل � "األي�ام": دعا المش���اركون في 
ندوة نظمها مركز إعالم حقوق اإلنس���ان 
والديمقراطي���ة "ش���مس" بالتع���اون مع 
"العي���ادة القانونية" في جامعة الخليل، 
أول م���ن أمس، إلى نش���ر وتعزيز ثقافة 
المجتمعي،  الصعي���د  عل���ى  التس���امح 
واالستعاضة عن عقوبة اإلعدام بالسجن 
المؤبد، وضرورة تعديل القوانين و"العذر 

المخفف" واستبدالها بعقوبات أخرى.
وكان���ت الن���دوة، التي حمل���ت عنوان 
"الحق في الحياة: المطالبة بإلغاء عقوبة 
اإلع���دام بين الرف���ض والتأييد"، نظمت 
في إطار مش���روع تعزيز مفاهيم حقوق 
اإلنس���ان والحكم الصال���ح لطلبة كليات 
الش���ريعة في الجامعات المحلية، بدعم 
من مؤسس���ة المس���تقبل، حيث شملت 
الن���دوة الت���ي حضرها عدد م���ن أعضاء 
الهيئ���ة التدريس���ية، وحش���د من طلبة 
كلي���ة الش���ريعة وقس���م القان���ون في 
الجامعة، مداخ���الت قدمها المحاضر في 

القانون الدولي معتز قفيشة والمحاضر 
ف���ي القض���اء الش���رعي ف���ي الجامع���ة 
مهند اس���تيتي، ومدي���ر مكتب الهيئة 
المس���تقلة الحقوق اإلنس���ان في جنوب 

الضفة المحامي فريد األطرش.
وقال قفيشة في مداخلته حول عقوبة 
اإلع���دام في القانون الدول���ي، إن عقوبة 
اإلعدام تمث���ل أحد أهم ص���ور ومظاهر 
انتهاك الحق في الحياة، استنادًا للمادة 
3 م���ن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان 
التي تن���ص على أن لكل ف���رد الحق في 
الحياة والحرية وسالمة شخصه والمادة 6 
من العهد الدولي التي تنص على أن لكل 
إنسان الحق الطبيعي في الحياة وال يجوز 
حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي، 
مشيرا إلى وجود العديد من المآخذ على 
عقوبة اإلع���دام، أبرزها أن العقوبة تمثل 
أح���د مظاه���ر العقوبات القاس���ية نظرًا 
لأللم النفس���ي والجسدي الذي يتعرض 
له المدان، سواء خالل الفترة التي تسبق 

تنفيذها أو في ح���ال تنفيذها، كما دعا 
السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة 
االنضم���ام إل���ى العهد الدول���ي الخاص 
المدنية والسياس���ية استنادًا  بالحقوق 
إل���ى المادة 48 من العهد � الفقرة األولى 
الت���ي تتيح ألي عضو ف���ي أية وكالة من 
وكاالته���ا المتخصص���ة أن ينضمم لها 
باعتباره عضوًا في منظمة األمم المتحدة 

للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
م���ن جهته، تن���اول اس���تيتي عقوبة 
اإلعدام في الش���ريعة اإلس���المية، وقال 
إن من أهم خصائص التشريع اإلسالمي 
أنه إلزامي يج���ب أن يخضع له المكلفون 
ويحترمون أوامره ونواهيه، مش���يرا إلى 
أن العقوب���ات في التش���ريع اإلس���المي 
تنقس���م إلى نوعين أساسيين: عقوبات 
مقدرة وعقوبات مفوضة؛ حيث العقوبات 
نوعًا ومقدارًا  الش���ارع  المقدرة يحددها 
بالنص الصريح ولم يترك لوالة األمر رأيًا 
في التص���رف بأنواعه���ا ومقاديرها لما 

للجرائم التي توجبها من خطر اجتماعي، 
وتس���مى أيضًا "عقوبات نصية" نس���بة 
إلى نص الش���ارع وتتلخ���ص في جرائم 
الحدود والقصاص والديات، أما العقوبات 
المفوضة � كما قال � فهي التي لم يحدد 
التشريع اإلس���المي في شيء منها نوعًا 
وال مقدارًا معين���ا، بل فوضها لوالة األمر، 
فيعاق���ب المجرمون ف���ي كل جريمة بما 
يرون���ه متكافئًا معه���ا، وكافي���ا للزجر 
واإلصالح، وهذا يختلف باختالف األزمنة 
التهذيب  واألش���خاص ودرجة  واألمكنة 
االجتماعي، ولذا فوضه الش���رع إلى والة 
األم���ور أي إلى الس���لطة الحاكمة، وهذه 
العقوبات المفوضة تس���مى في لس���ان 

الفقه اإلسالمي "تعزير".
بدوره، قال األطرش في مداخلته حول 
عقوبة اإلعدام في القوانين السارية في 
فلسطين، إن عقوبة اإلعدام أو الحكم بها 
يتعارض م���ع المادة )10( الفقرة الثانية 
م���ن الب���اب الثان���ي المتص���ل بالحقوق 

والحري���ات العامة الواردة ف���ي القانون 
األساس���ي الفلس���طيني الت���ي تتحدث 
وتنص على ان الس���لطة الوطنية تعمل 
والمواثيق  إلى اإلعالنات  ألجل االنضمام 
الت���ي تحمي حقوق  والدولية  اإلقليمية 

اإلنسان.
ف���ي مداخلت���ه حول  ولف���ت األطرش 
ماهي���ة التش���ريعات العقابي���ة الت���ي 
نظم���ت وما زالت تنظم مختلف المجاالت 
والعالقات بش���قيها الع���ام والخاص في 
األراضي الفلسطينية، إلى وجود منظومة 
قانونية مكونة من "مزيج غير متجانس" 
من تشريعات عقابية بريطانية ومصرية 
وأردنية إلى جانب التشريعات العقابية 
الفلس���طينية، الفت���ا إل���ى أن القوانين 
الس���ارية في فلس���طين تتع���ارض مع 
القانون األساسي وهي منتهكة للحقوق 
والحري���ات، وبالتالي فإنه���ا قوانين غير 
دس���تورية، فيما تش���كل عقوبة اإلعدام 
� والحدي���ث لألطرش � مخالف���ة جنائية 
وأذى مدنيا، عدا كونها ال تحل المشاكل 
األمنية واإلجرامي���ة وتمثل "حالة هروب 

إلى اإلمام" .
وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة 
تقوي���ة ومناص���رة االئت���الف لمناهضة 
عقوبة اإلعدام، وإلغائها من التشريعات 
الفلس���طينية، والقيام بمبادرات محلية 
وتنظيم ندوات وأنشطة مختلفة لتوعية 
أف���راد المجتمع بض���رورة إيقاف تنفيذ 

عقوبة اإلعدام وإلغائها نهائيا.

جنين: اإلعالن عن تشكيل لجنة لمتابعة عمل مراكـز اإلنترنت
جنين-"األي���ام": أعلن ف���ي محافظة جنين، أمس، 
عن تش���كيل لجنة لمتابعة عم���ل مراكز اإلنترنت، 
والتأكد من مدى التزامها بش���روط السالمة العامة 

والنظام والقانون.
وترأس ه���ذه اللجنة، المحافظ، قدورة موس���ى، 
وضم���ت ف���ي عضويته���ا ممثلين ع���ن مديريات 
الش���ؤون االجتماعي���ة، والتربي���ة والتعلي���م في 
جني���ن وقباطية، والدف���اع المدن���ي، واالتصاالت، 
واالس���تخبارات العس���كرية، والمخاب���رات العامة، 
والمباح���ث العامة، وممثلين عن ش���ركة "حضارة" 
لالتصاالت، وش���ركة س���وبر لينك، ودائرة السالمة 

العامة، والشرطة، واألمن الوقائي.
وناقش���ت اللجن���ة خ���الل اجتم���اع عقدت���ه في 

المحافظة، عددًا م���ن القضايا الخاصة بعمل مراكز 
اإلنترنت وآلية التعامل معها، خاصة في المحالت 
واألماك���ن التي ال تقع تحت س���يطرة مؤسس���ات 
رس���مية، ف���ي وضع له تأثير س���لبي عل���ى اآلداب 

العامة، وضرورة وضع آلية خاصة لمعالجتها.
وقال موسى، إن هذا االجتماع يهدف إلى تسليط 
الض���وء على عم���ل مراكز اإلنترن���ت بعد مالحظات 

وشكاوى مختلفة رفعت إلى المحافظة.
وأض���اف، "إن دورن���ا يرتك���ز عل���ى حماي���ة 
أطفالنا من خطر االنح���راف المجتمعي في حال 
اإللكترونية، وهو  للمواقع  الس���لبي  االستخدام 
أمر يدعون���ا إل���ى تكاتف جهود المؤسس���ات 
المختص���ة لتفعيل دورها في الرقابة على هذه 

المراكز التي أصبحت ج���زءًا ال يتجزأ من حياتنا 
اليومي���ة، والتأكد م���ن مدى التزامها بش���روط 
الس���المة العام���ة، وتحدي���د أوق���ات عملها مع 
صاالت البلياردو ليكون بعد الدوام المدرس���ي، 
حتى يتمكن الطلبة من الحصول على حقهم في 
التعليم، والحد من التسرب المدرسي، والحفاظ 
على قيم المجتمع الفلسطيني في إطار العادات 

والتقاليد وتطبيق القانون والنظام".
واتفق أعضاء اللجنة، على القيام بجوالت ميدانية 
على مراكز اإلنترنت المنتش���رة في كافة في أنحاء 
المحافظة، بهدف اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال 
وجود مخلف���ات للنظام واآلداب العام���ة، والحفاظ 

على جودة الخدمة التي تقدمها هذه المراكز.

ضمن مشروع "فليكن منكم التغيير"

رام الله: "شارك" ينظم يومًا تطوعيًا
لزيارة عدة مستشفيات ودار للمسنات

رام الله � "األيام": نظم منتدى ش���ارك الشبابي، يومًا تطوعيًا 
ميدانيًا، أم���س، لزيارة عدد من مستش���فيات رام الله وجمعية 
االتحاد النس���ائي العربي للمس���نات، في المدينة، وذلك ضمن 
مبادرات مش���روع "فليكن منكم التغيي���ر" الممول من صندوق 

األمم المتحدة للسكان.
وقال منس���ق المش���روع عادل س���باعنة: يأتي هدف المبادرة 
لتفعي���ل دور الفتيات ودمجهن في المجتمع، وترس���يخ مبادئ 
التكافل االجتماعي، والعمل عليها، وليشعر المرضى والمسنات 
بأن هناك من يهتم بهم، ويؤازرهم، خصوصا أولئك المس���نات 

الالتي أجبرتهن الظروف على اإلقامة في دار للمسنات. 
وبين س���باعنة أن ه���ذه المبادرة تضم جانبي���ن، األول نظري، 
ويش���مل تعريف الطالبات على مفاهيم متعددة مثل االتصال 
والتواصل، التطوع والمش���اركة المجتمعية، أما الجانب العملي، 
فهو الجان���ب الذي تنطلق فيه الطالب���ات للعمل والتعايش مع 

المجتم���ع في عدة ظروف، وسيس���تمر العمل م���ع بنات الكلية 
لتنفيذ عدد من النش���اطات والفعاليات لخدمة ش���رائح معينة 
في المجتمع، كالمرضى والمسنين. وأضاف سباعنة: إن التركيز 
على هذه الش���رائح من ش���أنه أن ينمي العالقات والتعاون في 
المجتمع، ويس���هم إلى حد كبير في التعرف إلى احتياجاتهم 

ومشاكلهم، والدعوة إلى تلبيتها، وإيجاد الحلول لها، 
فيما قالت وش���اح الخطيب إحدى الطالبات: إن هذه المشاركة 
في هذه المبادرة، عززت ثقتي في نفس���ي، وحاولت من خاللها 
أن أش���ارك المرضى آالمهم، وأن أكسر وحدة المسنات، وأمد يد 

العون لهن.
يذكر أن عدد الطالبات المش���اركات في الي���وم التطوعي بلغ 
35 طالبة وزعن لزيارة مستش���فى رام الله، ومستشفى الرعاية 
العربي���ة التخصصي، وجمعية االتحاد النس���ائي العربي، وقمن 

بتوزيع الهدايا الرمزية على المرضى والمسنات.

جانب من زيارة جمعية االتحاد النسائي العربي للمسنات.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

