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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة : 2012/7869
التاريخ     :2013/10/7

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة بس���مه فضل س���ليمان زيد + س���يف 
الدين مصطف���ى امين كتانه من بلدة يعبد  بصفته الوكي���ل  بموجب الوكالة الخاصة 
رق���م  ) 206/2000/4985 ( الصادرة عن عدل جني���ن بتاريخ 2000/6/5 بموجب الوكالة 
الدورية رقم ) 206/2000/4791( الص���ادره عن عدل جنين بتاريخ 2000/5/30 بموجب 
الوكالة العامة رقم ) 275/ص 2000/49( الصادره عن س���فارة فلس���طين بعمان بتاريخ 
2000/5/16 بموج���ب الوكال���ة الخاص���ة رق���م ) 2000/69/275( الصادره عن س���فارة 
فلس���طين بعمان بتاري���خ 2000/5/17 بموجب الوكالة الخاصة رق���م ) 2000/87/275( 
الصادره عن س���فارة فلس���طين بعمان بتاريخ 2000/5/18 بموجب الوكالة الدورية رقم 
)243/2001/6916( الص���ادره عن عدل جنين بتاريخ 2001/7/31 وذلك لتقديم معاملة 
بيع رقم 7869/ج/2012 على قطع االرض رقم )26( من الحوض)9(من اراضي  مسلية   .

فم���ن له اي اعت���راض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة مدة ال تتجاوز عش���رة ايام من 
تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة    : بسمه فضل سليمان زيد
                                              سيف الدين مصطفى امين كتانه 

اسم الموكل ) المالك(                : حليمة محمد مصطفى عالري
                                             نعيمة محمود احمد

                                            يوسف+ حسن+ اسماء+ دالل+ عالية+ بسمة
                                                     ) ابناء حسين حسن مصطفى(

                                          حسني + حسنه+ خضره ) ابناء حسن حسين مصطفى(
عدد الحصص المباعة                : 

مدير دائرة تسجيل اراضي جنين

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين 

وزارة الحكم المحلي 

عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة نابلس 
بشأن المصادقة على مش���روع تنظيم تفصيلي لغايات تنظيم شارع عرض 6 متر ينتهي 

بدوار فوق شارع تسوية 
بعرض 2 متر في القطع ) 8/ 9/ 12 ( حوض )1( من أراضي بيت ايبا 

رقم المشروع )ت5 / 2013 ( 
تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس عن وضع مش���روع تنظيم تفصيلي لغايات تنظيم 
ش���ارع عرض 6 متر ينتهي بدوار فوق ش���ارع تس���وية بعرض 2 متر موضع التنفيذ والمار 
بالقط���ع ذوات األرقام ) 12/9/8 ( حوض )1( أراضي بيت ايبا في محافظة نابلس وذلك بعد 
مضي خمسة عش���رة يوما من تاريخ نشر اإلعالن بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين 
وذلك استنادا للمادة )24( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية  رقم )79( لسنة 1966 
سمير دوابشة 
رئيس اللجنة اإلقليمية لتخطيط والبناء 
محافظة نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 3385\ج\2013
التاريخ 2\10\2013

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد فهمي حلمي داود برغال 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية 13844\2011\1093 تاريخ 21\9\2011 الصادره 
م���ن كاتب ع���دل نابلس وذلك بمعاملة  على القطعه 38 ح���وض   رقم 24054  من  أراضي 
نابل���س   فمن له اعتراض إلى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة 
عش���رة وأيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم السير بإجراءات الملف 

حسب األصول ووفقا للقانون :
اسم الوكيل   اسم الموكل ) المالك (   

)محمد عيد ( ) محمد امين ( سعيد كلبونه              سعاد اسعد صالح  برغال 
دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 3336\ج\2013
التاريخ 1\10\2013

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد عزيز عبد الله احمد البدا 
بصفته وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية 13523\2013\1279 الصادره من عدل نابلس 
وذل���ك بمعاملة  عل���ى القطعه 12 حوض   رقم 64  من  أراضي طلوزه   فمن له اعتراض إلى 
ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة وأيام من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول ووفقا للقانون :
اسم الوكيل   اسم الموكل ) المالك (  

عزيز عبد الله احمد البدا  رسميه فوزي سعيد ياسين  
دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 3382\ج\2013
التاريخ 2\10\2013

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد سهيل ابراهيم اسماعيل 
ابو غ���وش بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية 13791\2013\1280 المعطوفه على 
الوكاله الخاصة سجل 332 صفحه 31\2001 الموثقة 8918\2003\535  الصادره من كاتب 
ع���دل نابلس وذلك بمعاملة  عل���ى القطعه 77+78 حوض   رقم 24057  من  أراضي نابلس   
فمن له اعتراض إلى 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 الموكل ) المالك (      اسم الوكيل 

سمير و ساجي اوالد خالد فيلض طوقان      جمال نمر صالح دبيك
جمال نمر صالح دبيك                                سهيل ابراهيم اسماعيل ابو غوش

دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 3408\ج\2013
التاريخ 6\10\2013

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد معمر محمود محمد حمادنه 
بصفت���ه وكيال دوري���ا بموجب الوكالة الدوري���ة 12229\2013\1282 ع���دل نابلس  بتاريخ 
2\10\2013و المعطوف���ه على الوكاله الخاصة رقم 13034\2013\1277 عدل نابلس بتاريخ 
12\9\2013 الصادره من كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة  على القطعه 33 حوض   رقم 13  
من  أراضي ياصيد   فمن له اعتراض إلى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل 
خالل فترة عشرة وأيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات 

الملف حسب األصول ووفقا للقانون :
اسم الوكيل   اسم الموكل ) المالك (  

ناصر ) محمد علي ( حسن حجاوي   امنه صدقي حمدان ظاهر  
ناصر ) محمد علي ( حسن حجاوي             معمر محمود محمد حمادنه 

دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 3392\ج\2013
التاريخ 3\10\2013

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد عمار زياد علي بكار  بصفته 
وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية 2483\2010\950 تاريخ 23\2\2010 و المعطوفه على 
الوكاله الخاصة رق���م 16579\2009\932 و الوكاله الدوريه 12679\2001\476 و المعطوفه 
على الوكال���ه الخاص���ه 10196\2001\472 عدل نابلس جمعيها الص���ادره من كاتب عدل 
نابلس وذلك بمعاملة  على القطعه 33 حوض   رقم 19  من  أراضي طلوزه   فمن له اعتراض 
إلى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة وأيام من تاريخ نشر 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول ووفقا للقانون :

اسم الوكيل   اسم الموكل ) المالك (  
ماجد فؤاد عادل شتيه توفيق نظمي توفيق عبد الهادي 

رشدي رشيد درويش مرمش ماجد فؤاد عادل شتيه  
ناصر رفعت امين سلمان رشدي رشيد درويش مرمش  

عمار زياد علي بكار ناصر رفعت امين سلمان  
دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 1146/ج/2013
التاريخ: 2013/10/7

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد رش���اد عبد الرزاق رشاد 
الط���ور وذلك بصفته وكياًل بموجب الوكالة الدورية رقم 79/2013/6574 تاريخ 2013/9/22 
الصادرة عن كاتب عدل طولكرم. والمعطوفة على الوكالة العامة سجل 904 ص2009/103، 
الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين / عمان بتاريخ 2009/10/25 والمعطوفة على الوكالة 
العام���ة 4411 جل���د 11 لس���نة 2009 الص���ادرة ع���ن وزارة الع���دل دولة الكوي���ت بتاريخ 
2009/10/20 والمعطوف���ة على الوكالة العامة رقم 920 جلد 11 لس���نة 2009 الصادرة عن 

وزارة العدل/الكويت بتاريخ 2009/3/4. 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 43 حوض رقم 8433 من أراضي شويكة.

فمن له اي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل مدة أقصاها 
عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب 

األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

سهير عبد الحميد أحمد مسامح / وكيل عام محمد عمر صبحي شحادة  
صبحي عبد الرحمن عبد الله أبو سعده / وكيل عام نجالء عمر صبحي شحادة  

رشاد عبد الرزاق رشاد طور / وكيل دوري سلوى عمر صبحي شحادة  
نور عمر صبحي أحمد

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2011/757 مدني
التاريخ: 2013/10/7 

مذكرة تبليغ قرار بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2011/757 
إلى المدعى عليهم : 1. راغد احمد حس���ين القدادحة 2. حس���ين احمد حسين القدادحة 3. حسونة 
احمد حسين القدادحة 4. ياسمين احمد حسين القدادحة 5. أسماء احمد حسين القدادحة 6. سمية 
احمد حسين القدادحة 7. رائدة احمد حسين القدادحة 8. وجيهة احمد حسين القدادحة 9.  مروان 
محمد حماد القدادحة عنوانهم / رام الله � عطارة � مجلس بلدي عطارة ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
أعلمكم بأن محكمة صلح رام الله أصدرت ضدكم قرارًا بالقضية الحقوقية رقم 2011/757 والمقامة 
عليكم من المدعي/ محمد عبد الله محمد حماد بواسطة المحامي فريد الجيوسي وموضوعها / إزالة 
شيوع في عقار وتقسيم األموال غير المنقولة المشتركة، وهذا نصه كما ورد في مضمون القرار :

واس���تنادًا لما تقدم، ولثب���وت عدم قابلية األرض موضوع الدعوى للقس���مة، حيث تفوت المنفعة 
المقصودة ألصغر حصة فيها وعماًل بالمادة 2/2 من قانون تقسيم األموال غير المنقولة المشتركة 

رقم 38 لسنة 1953 فإن المحكمة تقرر الحكم بما يلي:
1. إزالة الش���يوع بقطعة األرض رقم 31 حوض رقم 3 موق���ع الهيش من أراضي قرية عطارة قضاء 
رام الله ومس���احتها 2.105 دونم، وذلك ببيعها بالمزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ على أن يوزع 

 حسب حصته وفقًا لسند التسجيل المبرز م/1.
ّ

الثمن بين الشركاء المدعي والمدعى عليهم، كل
2. عم���اًل بالمادة 12 من قانون تقس���يم األموال غير المنقولة المش���تركة المذك���ور، إلزام المدعي 
والمدعى عليهم بالرس���وم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة كل حس���ب حصته في س���ند 

التسجيل.
حكمًا حضوريًا قاباًل لالس���تئناف صدر وتلي علنًا باس���م الش���عب العربي الفلسطيني، وأفهم في 

.2013/6/20
القاضي 
فهمي العويوي

وعماًل بأحكام المادة 193 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
يجوز لكم تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يومًا، من تاريخ تبليغكم بالنشر وبعكس ذلك يصار 

باإلجراءات وفق أحكام القانون.
مع االحترام

زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة استئناف رام الله
استئناف رقم 2013/475
التاريخ 2013/10/6

هيئة )1(

مذكرة دعوى مستأنف عليهما بالنشر

صادرة عن محكمة استئناف رام الله في الدعوى االستئنافية رقم 2013/475
إلى المستأنف عليهما: 1 � الشركة الفلسطينية للزجاج المساهمة الخصوصية المحدودة/ رام الله 

شارع الكلية األهلية/ عمارة بنك القاهرة عمان.
2 � عارف موسى محمد وهبة / رام الله شارع الكلية األهلية � عمارة بنك القاهرة عمان.

يقتضى حضوركما إلى محكمة اس���تئناف رام الله يوم الخميس 2013/12/12 الس���اعة التاس���عة 
صباح���ًا للنظر في الدعوى االس���تئنافية الحقوقي���ة رقم 2013/475 التي أقامه���ا عليكما الجهة 
المستأنفة )ش���ركة بنك القاهرة عمان المس���اهمة المحدودة بواس���طة وكيلها المحامي مهند 
عس���اف(، وموضوع االس���تئناف القرار الصادر عن محكمة بداية رام الل���ه بتاريخ 2013/5/29 في 
القضي���ة الحقوقية 2012/811 والقاضي الحك���م برد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرس���وم 

والمصاريف..(.
ويجوز لكما تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغكما بالنشر بإحدى الصحف 

المحلية عماًل بالمادة )212( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.
وإذا لم تحضرا أو ترسال وكياًل عنكما سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

دريد عرار
رئيس ديوان محكمة االستئناف

قوات االحتالل تعتقل شابين من يعبد
جنين - "األيام": اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، فجر أمس، ش���ابين من 
بلدة يعبد جنوب غربي جنين، ونصبت حاجزين عسكريين على مدخلي بلدتي 

اليامون والسيلة الحارثية غرب  المدينة. 
وذك���رت مصادر أمني���ة، أن قوات االحتالل اعتقلت الش���ابين نور الدين عبد 
الكريم عطاطرة "21عاما"، ومحمد جالل عطاطرة "30 عاما"، خالل عملية اقتحام 
شنتها في يعبد، وذلك بعد دهم وتفتيش منزلي عائلتيهما وإخراج القاطنين 

فيهما إلى العراء.
ونصبت قوات االحتالل، حاجزا عسكريا على مدخل اليامون، حيث قام الجنود 
بتفتي���ش المركبات المارة وتعمدوا إعاقة حرك���ة المواطنين، في وقت أقامت 
فيه تلك القوات حاجزا آخر على مدخل الس���يلة الحارثية، وفتش���ت المركبات 
المارة ودقق���ت في البطاقات الش���خصية للركاب، واحتج���زت المواطن محمد 

توفيق طيب دواسة "24 عاما" لغاية التاسعة والنصف صباحا.

"تربية قباطية " تنظم ورشة 
حول السبل التربوية لتنشئة الطفل

جنين - "األيام": نظم���ت مديرية التربية والتعليم في قباطية جنوب جنين، 
أمس، ورش���ة عمل تربوية في مدرس���ة الذكور األساس���ية، حول أفضل السبل 
التربوية لتنش���ئة الطفل، وذلك بحضور العش���رات من مربيات رياض األطفال 

في المديرية.
وأكد القائم بأعمال مدير التربية، مازن جرار، أهمية الدور الذي تقوم به رياض 
األطفال في تنش���ئة الطفل وإعداده لدخول المدرسة، من خالل غرس سلوكيات 
وعادات حس���نة تظهر في ممارس���اته الحياتية، عالوة على اكتس���ابه مهارات 

التواصل مع األقران، والتعود على االندماج معهم، وتكوين عالقات وصداقات.
وأش���ار جرار، إلى ال���دور المتوقع أن تلعبه نقابة ري���اض األطفال في حماية 

حقوق المربيات ماديا ومعنويا.
م���ن جهته، ركز رئيس قس���م التعليم الع���ام في المديري���ة، عبد اللطيف 
عثامن���ة، على أهمية هذه الورش���ة ف���ي تحديد آليات التواص���ل مع األطفال، 
خصوص���ا على صعيد تعويدهم على كتابة بعض الحروف بطريقة س���ليمة ال 

تتعارض وطريقة المدرسة في المستقبل.
أما مش���رفة رياض األطفال في المديرية، فش���رحت للمربيات كيفية تقديم 
الحرف للطفل بأس���لوب القصة وبطريقة مش���وقة وبمرافقة الصور، فيما قدم 

مش���رف المرحلة في المديرية، عبد 
الله زي���د، تدريبا للمربيات على طرق 
كتاب���ة الح���روف التي قس���مها إلى 
مجموعات، وق���ارن بينها في طريقة 
الكتابة، وفي القراءة ش���كال ورس���ما 

ونطقا.

ويفرض منطقة عازلة على طول الحدود  

مركزان حقوقيان: االحتالل يواصل 
استهداف األطفال والصيادين بغزة

غزة - "وفا": قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان، في تقريره الذي 
يتن���اول الربع الثالث من العام الحالي )2013( حول اس���تهداف 
األطفال في أوقات النزاع المس���لح، إن سلطات االحتالل تواصل 

استهداف األطفال في قطاع غزة.
وأش���ار المرك���ز في تقريره إل���ى إصابة أربع���ة أطفال نتيجة 
تعرضه���م ألحداث مرتبطة بش���كل أو بآخر بالص���راع مع قوات 
االحتالل من خالل األجس���ام المتفجرة واالس���تهداف المباشر 

بإطالق النار من قبل قوات االحتالل.
ولفت إلى أن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة أطفال خالل الفترة 
نفس���ها، بعد توغالتها في أراضي القط���اع أو من خالل مطاردة 
الصيادين وعم���ال جمع الحصى واألطفال الذي���ن يقتربون من 
سياج الفصل بهدف العمل أو حتى التنزه واستكشاف المناطق.
وأبدى المركز اس���تنكاره الس���تمرار تلك االنتهاكات، مطالبا 
المجتمع الدولي بالتحرك العاج���ل لوضع حد لتلك االنتهاكات 

ومحاسبة مرتكبيها.
وفي س���ياق آخر، قال المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنسان إن 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي، تعمل على إقامة منطقة عازلة على 

طول حدوده البرية والبحرية لقطاع غزة، من خالل إطالق النار.
وأض���اف المركز ف���ي تقرير له أم���س، أنه منذ إع���ادة قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي النتش���ارها خارج القطاع في العام 2005، 
أقامت ق���وات االحتالل من جان���ب واحد وبصورة غي���ر قانونية 
'منطقة عازلة،' وهي منطقة يحظر على الفلس���طينيين دخولها، 

وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية والبحرية.
وأورد التقرير أن منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم 

وإلى مناطق الصيد يش���كل انتهاكًا للعديد من أحكام القانون 
الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في 
أفضل مس���توى معيش���ة يمكن الوصول إليه، والحق في أفضل 

مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه.
وق���ال إن فرض 'المنطقة العازلة' من خ���الل إطالق النار ينجم 
عنه غالبًا اس���تهداف مباش���ر للمدنيين، وهو ما يعتبر جريمة 
حرب، حيث تش���كل عمليات القتل تحت ه���ذه الظروف جريمة 

قتل عمد، وهي مخالفة جسمية التفاقيات جنيف.
وفي السياق ذاته، أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أن 
قوات االحتالل تواصل انتهاكاتها ضد الصيادين الفلسطينيين 

في قطاع غزة.
وأوضح المركز في تقريره الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 وحتى 
30 ايلول 2013، أن ق���وات االحتالل أطلقت النار باتجاه الصيادين 6 
مرات م���ا أدى إلى إصابة صياد واحد، وألحق���ت أضرارًا جزئية بقارب 

صيد، وحادثة مالحقة أدت إلى احتجاز قاربي صيد ومعدات أخرى.
وأش���ار إلى انه رغم أن السلطات اإلس���رائيلية حددت مسافة 
الصيد البحري ف���ي مياه غزة ب� 6 أميال بحرية، إال أنها لم تلتزم 
مكن الصيادين الفلس���طينيين في قطاع 

ُ
بتلك المس���افة ولم ت

غزة من ركوب البحر والصيد بحرية، واس���تمرت في اعتداءاتها 
عليهم حسب التقرير.

ووثق المرك���ز وقوع كافة االعتداءات اإلس���رائيلية في حدود 
مس���افة ال� 6 أمي���ال البحرية، األمر الذي يدلل على أن سياس���ة 
القوات اإلس���رائيلية المحتلة تهدف إلى تش���ديد الخناق على 

صيادي القطاع ومحاربتهم في وسائل عيشهم.

طالبوا بإرسال وفد طبي مختص إلى السجون

غزة: تثمين مطالبة السلطة بإطالق سراح 
األسرى المرضى ضمن صفقة المعتقلين القدامى

كتب حسن جبر:

ثمن أهالي األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
تمسك السلطة الوطنية بمطلب إطالق سراح األسرى 
المرضى في س���جون االحتالل الذين يمرون بأوضاع 
صعبة للغاي���ة، وذلك ضمن صفقة إطالق األس���رى 

القدامى.
وشدد أهالي األس���رى على أهمية اإلسراع بإطالق 
س���راح األس���رى المرضى حتى ال تتفاقم أوضاعهم 

أكثر وتتعرض حياتهم لخطر الموت.
وق����ال موفق حميد مس����ؤول العالق����ات العامة 
واإلعالم في جمعية األس����رى والمحررين "حسام" 
إن صائ����ب عريقات رئيس الوف����د المفاوض قدم  
للجانب اإلس����رائيلي مؤخرا قائمة بأسماء األسرى 
المرضى، وطال����ب باإلفراج الف����وري عنهم ضمن 
صفقة ملحق����ة لصفقة األس����رى القدامى البالغ 
عدده����م 104 أس����رى، الذين جرى إطالق س����راح 

الدفعة األولى منهم.
ونوه حميد في حديث ل� األيام إلى أن أهالي األسرى 
س���بق وناش���دوا الرئيس محمود عباس إطالق سراح 
األس���رى المرضى في أس���رع وقت، مثمنا االستجابة 

السريعة من الرئيس لهذا المطلب المهم.
ودعا الرئيس إلى اعتبار قضية األس���رى المرضى 
ضمن أولوياته الكبرى وعدم تركهم فريسة الموت 

بسبب سياسة اإلهمال الطبي في سجون االحتالل.
من جانبه، تحدث نش���أت الوحي���دي ممثل حركة 

فتح في لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية عن 
قضية األس���رى المرضى الذي���ن تتفاقم معاناتهم 
يوما بعد يوم بس���بب سياسة اإلهمال الطبي إلدارة 

مصلحة السجون اإلسرائيلية.
ودع����ا الوحيدي ف����ي كلمة ألقاها أم����ام أهالي 
األسرى خالل االعتصام األسبوعي في مقر اللجنة 
الدولية للصليب األحم����ر بمدينة غزة المنظمات 
الدولية واإلنسانية إلى إرسال طاقم طبي مختص 
لزيارة األس����رى المرضى في السجون اإلسرائيلية 
من أج����ل تقديم الع����الج المناس����ب لهم خاصة 
األس����رى المصابي����ن بأم����راض مزمن����ة وخطيرة 
تس����تدعي إجراء عملي����ات جراحية مس����تعجلة 

ومتابعة مستمرة.
وأش���ار إلى اس���تمرار معاناة األس���رى المحررين 
بس���بب مكوثهم مدد طويلة داخل السجن، كحالة 
األس���يرين المحرري���ن جالل عزيزة وعل���ي البياتي 
اللذين يعانيان أمراضا خطيرة ناجمة عن الس���جن، 
داعي���ا المجتم���ع الدولي إل���ى مالحق���ة ومتابعة 
الممارس���ات المميتة التي تتبعه���ا إدارة مصلحة 

السجون بحق األسرى.
م���ن جهة أخ���رى، نوه الوحي���دي إلى ع���زم لجنة 
أهالي األس���رى على تنظيم مهرج���ان مميز ألهالي 
وأبناء األس���رى يوم االثنين القادم الذي يسبق عيد 
األضحى المب���ارك، بهدف إظهار الدع���م والتأييد 
لقضية األس���رى، مؤكدا النية لتنظي���م رحلة ويوم 

ترفيهي رابع أيام العيد.

دويكات: االعتقاالت في جنين تستهدف
الخارجين على القانـون وليسـت سياسية  

كافة األحداث، وال نالحق مناضال، لكننا نتتبع ونالحق 
أي خارج عن القانون يريد ضرب وحدتنا واستقرارنا 
وتشويه هيبة وقوة األمن والقانون، والمخلين باألمن 

الداخلي".
وأضاف دويكات: "إننا س���نالحق هؤالء ونقدمهم 
للعدال���ة، ونحن نعتقل بعيدا عن اللون السياس���ي، 
والجمي���ع تح���ت القان���ون، وجمي���ع أبناء الش���عب 

الفلسطيني  سواسية أمام القانون".
وتابع: "إننا نسعى لتجنيب الشعب الفلسطيني 
خطر العودة إلى الفوضى والفس����اد، ومن واجبنا 
حماي����ة مواطنين����ا ومؤسس����اتنا، وه����و جزء من 
رس����ائلنا السياسية للعمل على تحقيق كل ما هو 
مطلوب لحفظ الس����لم األهلي في محافظة جنين، 
وبكل اإلمكانيات نحن نس����عى لتنمية االقتصاد 
المواطن����ون هنا  والعل����وم، وس����يرى  والثقاف����ة 
تقدما في النش����اط االقتص����ادي خاصة المنطقة 

الصناعية".
وأش���ار "إلى أن هذا يعني أننا نس���عى إلى بس���ط 
األم���ن والنظام، ونعمل ألج���ل الغالبية العظمى من 
أبناء المحافظة، وس���نمنع هؤالء القل���ة القليلة من 
الذين يس���عون إلى إث���ارة الفس���اد واالنفالت، من 
تمري���ر مخططاتهم، ولن نس���مح بضرب مش���روعنا 

الوطني السياس���ي الذي نعمل من خالله ألجل إقامة 
دولة فلسطين المستقلة لكل أبناء فلسطين".

وأض���اف: "إنن���ا لن نت���رك القي���ادة السياس���ية 
والعس���كرية اإلس���رائيلية تقول إننا غي���ر قادرين 
على حف���ظ أمننا أو بن���اء دولتنا، واألم���ن ال يتحقق 
فقط بإج���راءات األجهزة األمني���ة، وإنما من المهم 
أن يس���هم مع الس���لطة، المجتمع المحل���ي بأفراده 
ومؤسس���اته األهلية وفصائل���ه، فجميع هؤالء لهم 
دور مهم في التربي���ة الوطنية واالنتماء، واإلخالص 
ف���ي العمل والس���لم األهلي، يش���كل نت���اج العمل 

المشترك والوحدة الوطنية".
أما مدير مركز "شمس"، الدكتور عمر رحال، فأكد أن 
السلم األهلي يشكل ضرورة ملحة بالنسبة للمجتمع 
الفلس���طيني، في ظل الوضع الراهن سياسيا وتعثر 

مفاوضات السالم.
من جهته، مدير مركز "جنيف" للرقابة على القوات 
المسلحة، نيكوال ماسون، إلى تعزيز الشراكة الفاعلة 
بين مؤسس���ات وأفراد المجتمع، لتعزيز مبدأ سيادة 
القانون، مش���يرا إل���ى أن ال���دورات التدريبية التي 
نظمت ف���ي حزيران الماضي، لتعزيز ثقافة الس���لم 
األهل���ي، كانت م���ن أنجح الدورات الت���ي عقدت في 

فلسطين.

جنين - محمد بالص: قال محاف���ظ جنين، اللواء طالل دويكات، أمس، 
إن االعتقاالت التي تنفذها األجهزة األمنية، تستهدف الخارجين على 

القانون، وليست لها أية خلفية سياسية أو عائلية.
وكان دوي���كات، يتح���دث خالل لقاء نظم���ه مركز "جني���ف" للرقابة 
الديمقراطي���ة عل���ى القوات المس���لحة، ومركز إعالم حقوق اإلنس���ان 
"ش���مس"، بالتعاون م���ع المحافظة، ف���ي قاعة فندق "بوابة الش���مال" 
بالمدين���ة، بحضور أعضاء اللجنة االستش���ارية العليا لمجلس الس���لم 
األهلي، وذلك لتقييم نتائج أهم النتائج التي توصلت إليها الدراس���ة 

التقييمية للسلم األهلي في جنين.
ورأى، أن هناك ضرورة وطنية ملحة تحتم التركيز على إشاعة ثقافة 

السلم األهلي، في الحياة الفلسطينية.
وعبر، عن اعتقاده أن وس���ائل اإلعالم بالغت بش���كل كبير في الحالة 
التي عاش���تها مدينة جنين إثر استش���هاد الشاب إسالم الطوباسي 
من مخيم جني���ن، والذي قال المحافظ، إنه أح���د أفراد عائلة مناضلة 
قدمت الكثير للقضية الوطنية، وأراد االحتالل اإلسرائيلي بإعدامه أن 
يلعب دورا في إثارة الفرقة بين المواطنين، من خالل اإليعاز لعدد من 
المدسوس���ين القيام بأعمال مشينة، وانجرار البعض وراء هذا اإليعاز 

دون دراية.
وقال: "نحن نعلم أن المخطط هو ضرب الستقرار المحافظة، ومحاولة 
من���ع إخواننا من داخل الخط األخضر من دخول جنين، ونحن هنا نتابع 

خالل مؤتمر صحافي في مكة

الهباش : "حماس" تحتجز جوازات 70 حاجًا
من ذوي الشهداء ليصل عدد الممنوعين 150

مكة المكرمة - موفد "وفا": قال وزير األوقاف والشؤون الدينية 
محم���ود الهباش، إنه ال معنى لش���هداء الثورة الفلس���طينية 
القدام���ى في قاموس "حماس"، داعيا إياها إلى وقف تدخالتها 

في شؤون الحج والتوقف عن صد الناس عن المسجد الحرام.
وأك���د الهباش في مؤتمر صحافي، عق���ده في مكة المكرمة، 
مس���اء أمس، أن حماس كررت خطيئتها اليوم، ومنعت 70 جواز 
س���فر لحجاج ضمن مكرمة خادم الحرمين الش���ريفين من ذوي 
الش���هداء والجرحى من العبور إلى مصر إلجراءات "التأش���يرة"، 
بينهم نصف البعث���ة اإلدارية البالغ عددها 20، إضافة إلى 60 

من ذوي قدامى الشهداء.
ورف���ض الهباش هذا االبتزاز، وقال: "ال نعترف بالش���راكة مع 
حماس في موضوع الح���ج، وال نريدها، مؤكدا أنهم اس���تبدلوا 
10 إداريي���ن أي نصف البعثة اإلدارية بأس���ماء ليس لها عالقة 

بالحج".
وأوض���ح أن مكرم���ة خ���ادم الحرمين، التي س���لمت أس���ماء 
المس���تفيدين منها إل���ى المملكة العربية الس���عودية وتم 
اعتمادها، كانت سلس���لة في المحافظات الشمالية حيث تم 
الي���وم )أمس( "التفيي���ز" ل� 500 حاج وحاج���ة، بينما عرقلتها 
حماس في قطاع غزة، وإذا لم تتعقل "حماس" األمور وتتراجع 
عن ممارس���تها حت���ى يوم غ���د )الثالثاء( س���تصبح الفرصة 

معدومة.
وحول طبيعة توزيع المكرمة واختيار األسماء، قال إن متابعة 
الموضوع تتم من خالل وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية في 
المملكة، ووزارة األوقاف والش���ؤون الدينية الفلسطينية، مبينا 
أن الجهة الوحيدة المخولة برعاية أسر الشهداء والجرحى هي 
مؤسسة أسر الش���هداء والجرحى المنبثقة عن منظمة التحرير 
الفلس���طينية، وأنه تم االتفاق مع المؤسس���ة عل���ى ترتيبات 
المكرمة الموزعة بقرار س���عودي مناصفة بين الضفة وغزة، وأن 
يخص���ص الجزء األكب���ر منها لذوي ش���هداء انتفاضة األقصى 

وحسب الدور الذي وصل إليه المستفيدون.

وبن���اء على ذلك ت���م اعتماد ذوي 400 من ش���هداء انتفاضة 
األقصى، و20 لش���هداء فلسطينيين تقيم عائالتهم في مصر، 
و60 من شهداء الثورة القدامى وبعض الحاالت الخاصة التي ال 

يستطيع أحد تجاوزها، و20 إداريا ومشرفا ومرشدا.
وأش���ار إلى أنه تم االتفاق مع المؤسسة على تخصيص نسبة 
م���ن المكرمة لبعض أس���ر الش���هداء القدامى قب���ل انتفاضة 
األقص���ى ممن لم يس���تفيدوا من أية من���ح أو مكرمات مماثلة، 
ولف���ت إل���ى أن حماس وكعادتها مارس���ت القرصن���ة، ومنعت 
70 ج���وازا من الم���رور إلى مصر، رغم فتح المعبر اليوم بش���كل 
استثنائي من قبل األش���قاء المصريين، شاكرا جمهورية مصر 
العربية على فتحها االس���تثنائي للمعب���ر لمرور جوازات حجاج 

القطاع.
ووصف الهباش ما قامت وتقوم به حماس، بالصد عن س���بيل 
الله وعن المس���جد الحرام، وفعلة شنيعة وسلوكا خارجا عن كل 
القيم الوطنية والدينية واإلنس���انية واألخالقية، مش���يرا إلى 
أنه من بين الممنوعين: ابن وزوجة الش���هيد العبد س���المة أبو 
حجير الذي استش���هد في العام 1971، وذوو الش���هيد عزام أبو 
عرمان���ة الذي كان ينتمي إلى حماس، واستش���هد العام 1993، 
وذوو الش���هيد خالد الخطيب ال���ذي كان ينتمي لحركة الجهاد 

اإلسالمي.
وأضاف أن س���فر حجاج البعثة س���يكون جوا يوم التاس���ع أو 
العاش���ر من الش���هر الجاري، وس���ينقلون عبر الخطوط الجوية 
الس���عودية، وس���يقيمون في فنادق خاصة على ضيافة خادم 

الحرمين الشريفين.
وجدد الهباش الش���كر للمملكة العربية الس���عودية ولخادم 
الحرمين الش���ريفين على هذه المكرمة السامية التي تواصلت 
عل���ى مدى األع���وام الثالثة الماضي بطلب من دولة فلس���طين، 
واستفاد منها ذوو أكثر من 8000 شهيد، منوها إلى أن وبسبب 
أعمال التوس���عة في الحرم المكي قلصت هذا الموسم األعداد 

إلى النصف لكن المكرمة قائمة.


