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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس

رقم المعاملة : 2013/474
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إل���ى هذه الدائرة  إزدهار محمد طاه���ر وخمان من بلدة طوباس  

بصفته الوكيل 
 بموجب الوكالة الدورية رقم )سجل 1265 ص 65 / 2013( الصادرة عن سفارة فلسطين/عمان

 بتاريخ 26 /5 / 2013
 وذل���ك لتقديم معامل���ة بيع / رقم 474/ج/2013 على قطع���ة األرض رقم)86(من الحوض )12( من 

أراضي طوباس
 فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام من 

تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

 اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: ازدهار محمد طاهر وخمان .
  اسم الموكل ) المالك (: ) نضال , نزيه , نزيهة ( أبناء  حسن عبد الرحمن شحروري 

                                     , ) نوال , إبتسام , شفاء ( أبناء مصطفى عبد الرحمن ابو حجاج .
 اسم المشتري: وليد سالمه سليمان وخمان .

                                                                       دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين                                                    
سلطة األراضي                                                       

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 3607/ج/2013
       التاريخ: 2013/6/13

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة فريال يوس���ف محمود مالول من س���يلة الظهر 
بصفته الوكيل بموجب الوكال���ة الدورية رقم )298/2003/9895( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2003/12/13 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 3607/ج/2013 على قطعة األرض رقم 28 من الحوض 

15 من أراضي سيلة الظهر.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: فريال يوسف محمود مالول

اسم الموكل “المالك”: أحمد محمود يوسف مالول
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

           مدير دائرة تسجيل اراضي جنين   

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
 رقم الملف: 1948\ج\2013
 التاريخ 13\6\2013

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد )محمد جمعه (مسعود ابو صالحه 
بصفت���ه وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوريه رقم 1171\2012\10129 عدل نابلس بتاريخ 10\7\2011 
الصادره من كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على القطعة 19  حوض  39   من أراضي عصيره 
الشمالية  فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة 
وأيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول 

ووفقا للقانون :

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك( 

)محمد جمعه ( عبد الله مسعود ابو صالحهمصلح رشيد مصلح فطوم

دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
المحكمة الشرعية في بيت لحم

إعالن تبليغ حكم صادر عن محكمة بيت لحم الشرعية
في الدعوى أساس 2013/128

إلى المدعى عليهم: 1. نعيمة ابراهيم حس���ين حماد 2. يوس���ف عيسى أحمد الديري. 3. محمد 
عيسى أحمد الديري. 4. خالد عيسى أحمد الديري. 5. أحمد عيسى أحمد الديري. 6. خلود عيسى 
أحمد الديري. 7. سلوى عيسى أحمد الديري. 8. ميسر عيسى أحمد الديري. 9. يسرى عيسى أحمد 
الديري. 10. إخالص عيسى أحمد الديري. 11. انتصار عيسى أحمد الديري. 12. فاطمة عيسى أحمد 

الديري. جميعهم من عمان وسكانها ومجهولين محل اإلقامة فيها.
أبلغك���م أنه قد ص���در الحكم في الدعوى أس���اس رقم 2013/128 والمتكونة بي���ن المدعي أمين 
محم���د أحمد الديرية من بيت فجار وس���كانها والمدعى عليه محمد جب���ر أحمد الديرية من بيت 
فجار وس���كانها باإلضافة إلى باقي الورثة. وموضوعها تصحيح اسم المورث في حجة الوراثة رقم 
180/72/160 تاري���خ 2011/10/11م الصادرة عن محكمة بيت لحم الش���رعية فقد حكمت بتصحيح 
اس���م المورث أحمد جوهر زايد ديرية بداًل من أحمد جوهر ديرية من دون أي تغيير في األس���هم 
والتأش���ير على الوراثة المش���ار إليها أعاله بذلك حينما ورد االس���م الخطأ باالسم الصحيح حكمًا 
وجاهي���ًا قاباًل لالس���تئناف بحق المدعى عليها وس���اريًا عل���ى باقي الورثة بع���د تبلغهم قاباًل 
لالعتراض واالستئناف مع تضمينه الرسوم والمصاريف القانونية فهم ذلك علنًا حسب األصول.

تحريرًا في 1434/7/10ه� وفق 2013/5/20م
قاضي بيت لحم الشرعي
صالح يوسف عبد السالم شاهين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة أراضي نابلس
الرقم: 164/ق/2013
التاريخ: 2013/6/12

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 164/ق/2013

يعلن الطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس لتسجيل المال غير المنقول 
المبين���ة أوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول أدناه تس���جياًل جديدًا وعل���ى كل من يدعي بحق 
التص���رف أو المنفع���ة أو الملكية أو التعدي على حقوقه أن يتق���دم باعتراضه الخطي إلى مدير 
دائرة أراضي نابلس خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف اليومية 

المحلية.
الجدول

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل:  عدي عالء الدين عبد الرحمن شنطي / نابلس.
2 - اسم المدينة أو القرية: صرة.

3 أ– اسم موقع األرض: جبل داود   ب – نوع األرض: ميري .
5   رقم القطعة 123 بموجب قيود المالية. 4-  رقم الحوض: 

رقم القطعة 180 حسب جدول االدعاءات. 5 - رقم الحوض 3   
6 – المساحة بموجب قيود المالية:   م2        د 

جزء من قطعة       1       422              
م2      د  7 – المساحة بموجب المخطط:        
--       --    

8 - الحصص المطلوب تسجيلها: كاماًل
9 –  الحدود بموجب المخطط: 
• شمااًل: طريق تسوية 3 متر.
• جنوبًا: طريق تسوية 10 متر.

• شرقًا: محمود شفيق ترابي قطعة رقم 90.
• غربًا: طريق تسوية 3 متر.

10 – كيفي���ة األيلول���ة لطال���ب التس���جيل ع���ن طريق الش���راء بموج���ب الوكال���ة الدورية رقم 
1229/2013/3408 عدل نابلس.

مأمور تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة: 665/ج/2013
التاريخ: 2013/6/13

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد عالء أسعد عبد الفتاح سعيد 
وذل���ك بصفته وكياًل دوريًا بموج���ب الوكالة الدورية رقم س���جل 1252 صفح���ة 2013/60 تاريخ 
2013/4/14، الصادرة عن س. ف/ األردن، وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 82 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 الوكيل اسم الموكل )المالك(   
عالء أسعد عبد الفتاح سعيد صفية عبد الرحيم مسعود سعيد  

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة أراضي نابلس
الرقم: 1182/ج/2013
التاريخ 2013/5/19

إعالن إعادة تسجيل عوض عن ضائع
يعلن إلطالع العموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس بواس���طة الوكيلة آالء رابح أحمد 
عمل���ي بصفتها وكيلة خاصة عن جعفر محمد مصطفى ش���ولي بصفت���ه أحد ورثة والده بموجب 
حجة حصر اإلرث رقم 144/207/68 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية بتاريخ 2012/2/26 
وذلك بموجب الوكالة الخاصة رقم 1159/2012/7694 بتاريخ 2012/5/27 طلب من رقم 1182/ج/2013 
يتضمن إعادة تس���جيل عوضًا عن ضائع للعقار الوارد أوصافه أدناه حيث أن الصحيفة المتعلقة 
بالعق���ار غير موجودة لدى دائرة تس���جيل أراضي نابلس وقد عزز الطل���ب بكتاب صادر عن مأمور 
تس���جيل أراض���ي حورون رق���م 55/3256 بتاري���خ 2012/7/2 يفيد بعدم وجود ص���ورة للصحيفة 
المتعلق���ة بالقطعة رقم 67 ح���وض 20 من أراضي عصيرة الش���مالية وأن الصحيفة تم إصدارها 

بتاريخ 1984/4/12.
الجدول

المدينة : نابلس.
القرية : عصيرة الشمالية.
اسم الموقع : عمارة نصر.

رقم الحوض : 20.
رقم القطعة : 67.

نوع األرض : ميري/ نصف هذه القطعة موقوفة.
وقف تخصيصات.

المساحة: 8 دونم و135 متر مربع.
المالك: محمد مصطفى سليمان الشولي.

فعل���ى من له أي اعتراض أو ادع���اء بأية حقوق بالقطعة المذكورة أن يتقدم باعتراض مدعمًا ذلك 
بالس���ندات الثبوتية خالل ثالثين يومًا من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن في الصحف المحلية إذ عند 
انته���اء المدة الضرورية في اإلعالن س���وف يجري إعادة تس���جيل العقار عوض���ًا عن ضائع طبقًا 

للبيانات الواردة أعاله وذلك تمشيًا مع القانون 30 لسنة 1944 الفلسطيني الساري المفعول.
مأمور تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 1761/ج/2013
 التاريخ: 2013/6/12

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد ميري بديع جري���س عبد الله وذلك 
بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكال���ة الدورية رقم 2013/3112 تاريخ 2013/2/28 والوكالة الدورية 
رق���م 2013/1148، والوكال���ة الدورية رقم 2013/1146، والوكالة الدورية رق���م 2013/1150، والوكالة 
الدوري���ة رقم 2013/1102 والوكالة الدورية رقم 2013/1149 وجميعهم تصديق وزارة العدل بتاريخ 
2013/3/12 الصادرة من كاتب عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع على قطعة األرض رقم 135 حوض 
رق���م 13 من أراضي بيرزيت، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي 
خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حس���ب 

األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل   

ميري بديع جريس عبد الله سالمة حنا سالمة ياسر  
ميري بديع جريس عبد الله غسان حنا سالمة ياسر  
ميري بديع جريس عبد الله سامي حنا سالمة ياسر  
ميري بديع جريس عبد الله سمير حنا سالمة ياسر  
ميري بديع جريس عبد الله هيفا حنا سالمة ياسر  
ميري بديع جريس عبد الله هيا حنا سالمة ياسر  

دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 1770/ج/2013
التاريخ: 2013/6/13
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد الوكيل ال���دوري إياد محمود محمد � 
عي���ال البلد، وذلك بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدوري���ة رقم 2013/9282 تاريخ 2013/6/4 
الصادرة من كاتب عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 51 حوض رقم 5 من أراضي قراوة 
بن���ي زيد، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك( 
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 1783/ج/2013
التاريخ: 2013/6/13

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد يوس���ف راتب س���ليم محيسن وذلك 
بصفته وكياًل خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2013/9826 تاريخ 2013/6/12 الصادرة من كاتب 
عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 88 حي رقم 15 حوض رقم 28 من اراضي البيرة فمن 
له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ 

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

يوسف راتب سليم محيسن عماد زياد جاد الله  
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 1804/ج/2013
التاريخ: 2013/6/9

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد هان���ي لطفي عبد تايه وذلك 
بصفته وكياًل خاصًا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1251/2013/7851 عدل نابلس بتاريخ 2013/6/2 
الصادر من كاتب عدل نابلس، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 29 حوض رقم 8 من أراضي بالطة.
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.
الوكيل   اسم الموكل )المالك(   

هاني لطفي عبد تايه حسن محمد حسن دويكات   
دائرة تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة المساحة في سلطة األراضي

التاريخ: 2012/6/11

إعالن صادر عن دائرة المساحة العامة 
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة المس���احة العامة السيد حاتم عباس محمد صالح الدين وذلك 
بصفت���ه وكياًل خاصًا بموجب الوكال���ة الخاصة رقم wk30/2012 تاري���خ 2012/11/6  الصادرة من 
س���فارة دولة فلس���طين في جمهورية فنزوي���ال البوليفارية. وذلك من أج���ل: أواًل: إخراج قيد في 

القطعة 153 حوض رقم 7 من أراضي بيت عور التحتا.
فم���ن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة المس���احة خالل فترة عش���رة أيام 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم إصدار إخراج القيد حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

أحمد عمر عليان حجاج  )مالك(
يحيى أحمد عمر عليان )وريث(

 2012/wk30 حاتم عباس محمد صالح الدين )وكيل(      بموجب الوكالة الخاصة رقم
الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في جمهورية

 فنزويال البوليفارية بتاريخ 2012/11/6
دائرة المساحة

حياتها تحولت إلى كابوس

خان يونس : منزل عائلة أبو صالح هدف
لنيران االحتالل للمرة الثالثة خالل أسبوع

كتب محمد الجمل:

حولت أبراج المراقبة والدبابات اإلس���رائيلية المنتش���رة على 
طول خط التحديد ش���رق محافظة خ���ان يونس حياة أفراد عائلة 
المواطن محمد حس���ين أبو صالح إلى كاب���وس مزعج، وجعلتهم 

يعيشون حالة من الخوف والقلق الدائم.
وقد تع���رض منزل العائل���ة المقام في بلدة عبس���ان الكبيرة 
المحاذي���ة لخ���ط التحديد إلى إطالق النار من األس���لحة الثقيلة 
اإلسرائيلية ثالث مرات خالل أسبوع، كان آخرها أول من أمس، ما 
تس���بب في تضرر المنزل، وحالت العناية اإللهية دون إصابة أي 
من أفراد العائلة بأذى، بعد أن دخل الرصاص والشظايا إلى غرف 

األطفال وهم نيام.
وأكد أبو صالح أنه بالرغم من بعد منزله عن خط التحديد بنحو 
1100 متر إال أنه يتعرض مرارا وتكرارا إلطالق إس���رائيلي متعمد 
للن���ار، ولف���ت إلى أن الم���رة األخيرة كانت أخط���ر الحوادث على 
اإلط���الق، مبينا أن الرصاص الثقيل والمتفجر دخل غرف األطفال 
خالل نومهم عند السادسة صباحا، ما اضطر والدتهم إلى الزحف 
وس���حبهم من الغرف المواجهة ألبراج المراقبة، بعد أن نجوا من 

الموت أو اإلصابة بأعجوبة.
واستهجن أبو صالح تعرض منزله لرصاص ثقيل ومتفجر قادر 
على اختراق جدران سميكة، واالنفجار داخل الغرف ونشر شظايا 
في كاف���ة االتجاهات، وقال إن���ه تقدم بش���كوى للجلة الدولية 
للصليب األحمر وجهات عدة، كون المنزل مدنيا ويبعد مس���افة 
كبيرة عن خط التحديد، وال يوجد مبرر مطلقا الس���تمرار تعرضه 

إلطالق النار.

وأوضح أن العائلة باتت تعيش حياة خوف دائمة، وقد اتخذت 
إج���راءات عدة لحماية األطفال، من بينه���ا هجر الغرف المقابلة 
لخط التحديد والن���وم بعيدا عن النوافذ، الفتا إلى أنه بات يفكر 
بوضع قطع من الحديد الس���ميك على النوافذ في محاولة لتوفير 

مزيد من الحماية لهم.
وناشد المؤسس���ات الحقوقية وكافة الجهات التدخل لتوفير 
الحماية ألف���راد عائلته، للتمكن من العي���ش في منزلهم بأمان 

من دون مخاوف.
من جانبه، أكد الناش���ط الصحافي ص���الح أبو صالح أن ما حدث 
في منزل محمد حسين أبو صالح كان جريمة حقيقية، منوها إلى 

أن آثار الرصاص في المنزل كانت صادمة.
وأض���اف أنه ق���ام بتصوير الثق���وب واألضرار الت���ي ألحقها 
الرصاص بالمنزل، وعمل على نش���رها عل���ى صفحته في مواقع 
التواصل االجتماعي، وأرسلها للعديد من وسائل اإلعالم، معتبرا 
أن المنزل نموذج الس���تمرار االنتهاكات اإلس���رائيلية المتكررة 
التف���اق التهدئة، عبر تعمد إط���الق النار بص���ورة يومية تجاه 

المنازل والمزارعين دون أسباب.
وأعرب أبو صالح ع���ن اعتقاده بان إطالق النار بات ضمن طقوس 
جنود االحتالل التي يمارس���ونها يوميا بحق السكان والمزارعين 
في قرى وبلدات ش���رق المحافظة، ما يجعل حياتهم عرضة للخطر 
الدائم، ويحرم المزارعين من العمل في أراضيهم بصورة طبيعية.
وكان مواط���ن أصيب برصاص االحتالل ش���رق مخيم المغازي، 
أول من أمس، جراء قيام جنود االحتالل المتواجدين داخل معبر 
"كيسوفيم" المقام على خط التحديد بإطالق النار تجاه مواطنين 

ومزارعين خالل تواجدهم في مناطق محاذية له.

"عطاء فلسطين" توزع الدفعتين 
الثالثة والرابعة لكفاالت أيتام غزة

رام الله - "األيام": شرعت جمعية عطاء فلسطين الخيرية، أول من أمس، بتوزيع 
كفاالت األيت����ام الثالثة والرابعة على 109 أيتام ف����ي قطاع غزة مكفولين لديها 
بتبرع من بنك فلس����طن وصندوق التضامن اإلس����المي بالس����عودية ومحسنين 
محليين وذلك بواقع 100 دوالر لكل يتيم ليبلغ إجمالي الدفعة الموزعة عن هذه 

الدورة 10900 دوالر.
وأوضحت رئيس����ية الجمعية رجاء أبو غزالة ش����عث في بي����ان صحافي امس أن 
التوزي����ع يأتي ضمن برنام����ج دعم وكفالة األيت����ام الذي تتبن����اه الجمعية منذ 
نش����أتها في العام 2003، مش����يرة إلى انه يستهدف أس����ر األيتام التي فقدت 

معيلها األساسي وأصبحت دون أي مصدر للرزق.
ولفتت إلى أن الجمعية قامت بإجراء أبحاث ميدانية على أسر األيتام في قطاع 

غزة واختيار األيتام األشد احتياجًا لدمجهم ضمن البرنامج.
وأشارت إلى أهمية برنامج كفالة األيتام بمساعدتهم بشتى الوسائل تكريمًا 
لمبدأ التكاف����ل االجتماعي الذي أصب����ح ضرورة ملحة في ظ����ل الظروف الصعبة 
التي يعيش����ها المواطنون خاصة األيتام مؤكدة أن الجمعية مستمرة في تنفيذ 

برامجها وأنشطتها المختلفة من أجل خدمة أوسع شريحة من األيتام.

جامعة بيرزيت تفتتح 
المخيم الصيفي الثالث 

ألبناء العاملين
بيرزيت - "األي���ام": افتتحت نقابة 
أس���اتذة وموظفي جامع���ة بيرزيت، 
أم���س، المخيم الصيفي الثالث "بكرا 
أحل���ى"، والذي ضم ما يزيد على 130 
طفاًل من أبناء العاملين في الجامعة.

وقال عضو النقابة فراس المحمود، 
ف���ي بيان صحافي أم���س إن المخيم 
يأت���ي كخطوة لدعم أبن���اء العاملين 
في الجامعة من خالل تقديم البرامج 
التربوي���ة والترفيهي���ة له���م خالل 

فترة اإلجازة الصيفية. 
وأضاف المحمود: "يستمر المخيم 
حتى 4 تموز 2013، وينقسم األطفال 
إلى ثالث مجموعات عمرية، ويشرف 
عليه���م متطوعي���ن وموظفي���ن من 
الجامع���ة، وس���يتم تنظي���م رحالت 
ترفيهي���ة وتعليمية إل���ى المصانع 
والمس���ابح  والحدائ���ق  والش���ركات 

المختلفة".

غزة: "حماس" والسلفية الجهادية تتبادالن 
االتهامات بشأن اعتقال داعية سلفي

كتب حسن جبر:

تبادلت حركة حماس ومجموعات الس���لفية الجهادية خالل 
اليومين الماضيين االتهامات بش���أن أسباب وظروف اعتقال 
داعية س���لفي ينش���ط في غزة، بعد أن كان أحد كوادر حركة 

حماس.
وفي حين ب���ررت وزارة الداخلية التابع���ة للحكومة المقالة 
اعتق���ال الداعية حس���ين الجعيتن���ي بأنه مطل���وب للعدالة 
ومتخف عن الظهور منذ عدة ش���هور وأنه لم يعرف أحد عنه 
أنه داعية، قالت الس���لفية الجهادي���ة إن اعتقال الجعيتني 
يأتي ضمن حملة اعتقاالت تطال الس���لفيين، مشيرة إلى إن 

سجن أنصار يمتلئ بخيرة مشايخ ومجاهدي السلفية.
وقالت السلفية إن االدعاء بأن الداعية الجعيتني مختف عن 
األنظار منذ شهور كذب مفضوح، مؤكدة أنه موجود بين أهله 
وإخوانه واضطر للحد م���ن تحركاته كإجراء أمني بعد اغتيال 
الشيخين هشام الس���عيدني وأش���رف صباح، الفتة إلى أنه 

سبق أن تعرض لعدة محاوالت لالغتيال.
وقالت الس���لفية في بيان صحاف���ي أصدرته، أمس، إن بيان 
داخلي���ة "حم���اس" زعم أن الش���يخ الجعيتني لي���س داعية، 
مشددة على أنه كان يعمل في جهاز الدعوة في "حماس" قبل 

أن يتركهم، بعد أن دخلت "حماس" في نفق الديمقراطية.
ونوهت إلى إن "حماس" اقتحمت منزل الشيخ الشهيد خالد 
بنات )أب���و عبد الله( الذي قتلته "حماس" في مجزرة مس���جد 
ابن تيمية مع ابنه عبد الله معتقدة أن الشيخ المهندس عبد 
الله األشقر )مطلوب ل�"حماس" منذ ثالث سنوات ( موجود في 

المنزل.
واتهم���ت المجموعات الس���لفية أجهزة "حم���اس" األمنية 
بالتهجم على الشقة والتعامل السيئ مع نجل الشيخ أبو عبد 
الله وزوجته ورفع الصوت والتهديد بالسالح، مؤكدة أن أفراد 
األمن أطلقوا النار في الهواء خالل االقتحام وعبثوا بمحتويات 

البيت وخربوا ممتلكاته.
وانتقدت الجماعات الس���لفية مطاردة "حماس" للمهندس 

عبد الله األش���قر والتنكيل بأهله وذويه منذ ثالث س���نوات، 
مؤك���دة أن "حم���اس" تعتقل كل م���ن تظن أن ل���ه عالقة به، 
 رغ���م أن إس���رائيل تجاهر بأن���ه مطلوب لالغتي���ال منذ زمن!

 ونوه���ت إلى أن "حم���اس" ما زالت تعتقل ع���ددًا من عناصر 
الس���لفية رغ���م صدور ق���رارات ومذك���رات إف���راج عن بعض 

السلفيين الموجودين في سجونها.
من جانبه���ا، أك���دت وزارة الداخلي���ة المقالة ف���ي غزة أن 
أجهزتها األمنية المختصة ألقت القبض على مطلوب للعدالة 

يدعى "حسين الجعيتني" غرب مدينة غزة.
وقال���ت، ف���ي تصري���ح مقتض���ب، نش���رته عل���ى موقعها 
اإللكترون���ي، إنه نتيج���ة للتحريات تم تحدي���د البيت الذي 
يتخفى في���ه الجعيتني وتم دخوله بعد اس���تئذان أصحابه 
وفت���ح الب���اب، وأوضحت أن ه���ذا اإلج���راء مرتب���ط بالمدعو 
الجعيتني فق���ط وال يرتبط بما يدعيه البع���ض كذبًا وافتراًء 
بوجود حملة اعتقاالت، مؤكدة أن كل من يتم اعتقاله يخضع 

لإلجراءات القانونية وللرقابة التشريعية والحقوقية.

خالل ورشة نظمها مركز "شمس" بجامعة القدس

التوصية باعتماد مادة حقوق اإلنسان 
بمقررات مؤسسات التعليم العالي

القدس - "األيام": أوصى مشاركون في ورشة نظمها مركز إعالم حقوق 
اإلنسان والديمقراطية "شمس"، بعنوان حقوق اإلنسان في الفكر العربي 
لطلبة كلية الش���ريعة في جامع���ة القدس، أمس بضرورة عدم س���طوة 
األعراف الموروثة على تصرف الفرد، وضرورة أن يأخذ المفكرون والعلماء 
العرب لتقديم رؤى تس���توعب الحداثة وتدافع عن الحريات وترس���خها، 
ومن أجل تدعيم ثقافة حقوق يجب االلتزام بإدخال مادة حقوق اإلنسان 
ف���ي المقررات الدراس���ية في الم���دارس والجامع���ات باعتبارها متطلب 

جامعة.
وش���ددوا عل���ى ضرورة إعالء نش���ر قيم الح���وار والتس���امح واالنفتاح، 
ومواجه���ة الثقافة التي تكرس فك���رة التمييز بما يدعم الس���لوكيات 

المناقضة لحقوق اإلنسان على مستوى الفرد والمجتمع. 
وافتت���ح الورش���ة إبراهي���م العبد من مركز "ش���مس" معرف���ًا بالمركز 
وبالمشروع وبنشاطاته، قائاًل إن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع  
نش���ر وتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان الذي ينفذه المركز بدعم وتمويل 

من الوكالة االسترالية للتنمية الدولية.
من جهت���ه أوضح الدكتور عيس���ى أب���و زهيرة أن هن���اك العديد من 
العقب���ات أمام تحول مفهوم حقوق اإلنس���ان من مفهوم نخبوي يتغنى 
به المفك���رون والمثقفون إل���ى هم اجتماعي تناضل في س���بيله فئات 

المجتمع كافة.
وش���دد عل���ى أن حقوق اإلنس���ان كمنظومة مس���تقلة عن الدس���اتير 
والقواني���ن والضمانات التقليدية بعد نهاية الح���رب العالمية الثانية، 
ولم تحصل إال في نهاية الحرب العالمية الثانية ولم تحصل فعاًل إال في 

نهاية الستينيات مع تكوين أول منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان.

وأض���اف أب���و زهيرة لق���د لعبت 
منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان 
دورًا رئيس���يًا في نشر فكرة العمل 
ضد االنتهاكات ولفت نظر الشعوب 

إلى أهمية فكرة حقوق اإلنسان.
الدس���اتير  جمي���ع  أن  وأوض���ح 
العربية تنص على احترام الحريات 
األساس���ية وحقوق اإلنسان، ولكن 
ميث���اق الجامع���ة العربية تجاهل 
مسألة حقوق اإلنس���ان ولم يتخذ 
قرارًا بإنش���اء لجنة خاصة بحقوق 
اإلنس���ان إال في عام 1966 كضرورة 
للمش���اركة في برنام���ج االحتفال 

العالمي بحقوق اإلنسان.

"فتح": تيارات مضادة لألهداف الوطنية
تستخدم "االنقالب" مركز نفوذ لمشاريعها

رام الله � "األيام": اعتبرت حركة 
فتح حملة "حماس" على قياداتها 
ومناضليها في غ���زة واعتقالهم، 
"إثبات���ًا جدي���دًا على تمس���كها 
بانقالبها العس���كري األسود على 
القانون والنظام والسلطة الوطنية 
والمشروع الوطني، وأفعااًل تكرس 
االنقس���ام، وتبدد سبل المصالحة 
الوطنية التي نس���عى إليها بكل 

إخالص".
وق���ال بيان ص���ادر ع���ن "فتح"، 
لالنقالب  الس���ابعة  الذك���رى  في 
في قطاع غزة واس���تيالء "حماس" 
"إن  بالق���وة:  الس���لطة  عل���ى 
الحرك���ة وه���ي ت���رى التداعيات 
"حم���اس"  النق���الب  الخطي���رة 
الفلس���طينية،  القضي���ة  عل���ى 
وتأثيرات���ه المباش���رة على وحدة 
الفلس���طيني،  الش���عب  وق���وى 
وبرنامج���ه النضالي ضد االحتالل 
االس���تيطاني، لتؤكد م���ن جديد 
الوطنية  الوح���دة  تعتب���ر  أنه���ا 
إس���تراتيجيتها للعم���ل الوطني 
م���ن أجل الحرية واالس���تقالل، وال 
تنظر إليها من ب���اب التكتيك أو 
كخيار، فحركتن���ا وطنية المبادئ 
واألهداف والعقيدة السياس���ية، 
وه���ي من أجل تجس���يم مبادئها 
للش���عب  العليا  المصالح  وإع���الء 
الفلس���طيني ق���د تقدم���ت نحو 
واستعادة  االنقسام  إنهاء  محطة 
الوح���دة الوطني���ة بدافع الضمير 
والعق���ل الوطن���ي الواع���ي جيدا 
لمعنى الهوية الوطنية لش���عبنا 
وحقوقه المش���روعة عل���ى أرضه، 
المش���روع  الص���راع مع  وظ���روف 

االحتاللي االستيطاني".
وأض���اف البي���ان: "إن فتح وهي 

م���ن  المئ���ات  أرواح  تس���تذكر 
الش���هداء  ومناضليها  قيادييها 
الذي���ن قضوا دفاعًا عن الش���رعية 
إل���ى جانب  الوطن���ي  والمش���روع 
ضباط وأفراد ق���وات األمن الوطني 
واألجه���زة األمني���ة، فإنها تعتبر 
الق���وة  الجرح���ى  وآالم  دماءه���م 
للمصالح���ة  والرافع���ة  الدفع���ة 
الوطنية، إذا ما استجابت "حماس" 
لن���داء الضمير الوطن���ي، ورجحت 
كفة العقالني���ة، والمصالح العليا 

للشعب الفلسطيني".
وأكدت "فت���ح" أن���ه "ال يمكنها 
تحمل انعكاس الخالفات الداخلية 
ف���ي "حم���اس" على حياة ش���عبنا 
المكتس���بة  العام���ة  وحريات���ه 
فانته���اكات "حماس"  بالقان���ون، 
المواطنين  بح���ق  القمع  وإجراءات 
بقطاع  ومناضليها  الفلسطينيين 
غ���زة من���ذ انقالبها األس���ود في 
مثل ه���ذا اليوم، الرابع عش���ر من 
حزيران ع���ام 2007، قد فجرت كل 
بإخالص  فتحناه���ا  التي  الس���بل 
وتقدمنا فيها نحو إنهاء االنقسام 
والمصالحة وتنفيذ اتفاق القاهرة 

وإعالن الدوحة".
وطالبت الق���وى الوطنية "باتخاذ 
االنق���الب  م���ن  واح���د  موق���ف 
بس���لخ  المتجس���مة  وتداعيات���ه 

حماس لقطاع غزة من جسد الوطن، 
وإمعانها في تكريس س���لطة أمر 
واقع، معتمدة على تشجيع ودعم 
قوى وتيارات ال صلة لها بالوطنية 
الفلس���طينية أو القومية العربية، 
وإنم���ا قوى إقليمي���ة ذات مصالح 
خاصة، أق���ل ما يق���ال فيها إنها 
مض���ادة ومعادية آلمالنا وأهدافنا 
االنق���الب  تس���تخدم  الوطني���ة، 
كمنطق���ة نفوذ له���ا"، محذرة من 
إصرار حركة حماس على ش���رعنة 

انقالبها وتكريسه كواقع.
وقال البيان: "إن انقالب "حماس" 
الفلس���طينية  القضي���ة  أص���اب 
بنكسة جديدة، يستغلها االحتالل 
واس���تيطانه  احتالل���ه  لتعمي���ق 
الفلس���طينية،  الدولة  أراضي  في 
وانته���اك  الق���دس،  وتهوي���د 
حرمة المقدس���ات في الوطن، كما 
يدفع الش���عب الفلس���طيني ثمن 
ارتداد القوى المس���اندة له بسبب 
انقالب "حماس"، وتفردها بمصير 
المواطني���ن في قطاع غ���زة الذين 
أنهم  "الفت���ح"  بمليونية  أثبت���وا 
وطنيون ينتمون لفلسطين وأنهم 
على مب���ادئ حركة التحرر الوطنية 
حتى يتحقق االنتصار واالستقالل 
وقيام دولة فلسطين ذات السيادة 

بعاصمتها القدس الشريف".


