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الخميس 2014/10/9

في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام

"شمس" :دولة االحتالل تنفرد بأنها
تنفذ عقوبة اإلعدام خارج نطاق المحكمة
جني���ن ـ "األي���ام" :دع���ا مركز إع�ل�ام حقوق اإلنس���ان
والديمقراطية "ش���مس" ،أمس ،ال���دول التي ألغت عقوبة
اإلع���دام من تش���ريعاتها الوطني���ة ،إلى القي���ام بحملة
دبلوماس���ية اتجاه الدول التي ما زالت تنفذ هذه العقوبة
من أجل إقناعها بض���رورة التصويت في الجمعية العامة
لألمم المتحدة في نهاية الع���ام الجاري ،إلى جانب إلغاء
عقوبة اإلعدام.
وطال���ب في بي���ان أص���دره لمناس���بة الي���وم العالمي
لمناهض���ة عقوبة اإلع���دام ،والذي يصادف العاش���ر من
الجاري م���ن كل عام مؤسس���ات المجتم���ع المدني ،وفي
المقدمة منها مؤسسات حقوق اإلنسان ،بضرورة الضغط
على حكوماتها من أجل التصويت إلى جانب إلغاء عقوبة
اإلع���دام في الجمعي���ة العامة لألمم المتح���دة ،كمقدمة
إللغاء هذه العقوبة من تشريعاتها الوطنية.
وأش���ار إل���ى أن عدد ال���دول والوالي���ات ومناطق الحكم
الذات���ي والتي ألغت عقوبة اإلعدام ،بلغ  ،97فيما بلغ عدد
الدول الت���ي ألغت عقوبة اإلعدام بالنس���بة لجرائم الحق
العام ،ثمانية ،أما الدول الت���ي ألغت تلك العقوبة بحكم
الواقع ،ولم تنفذها خالل الس���نوات العشر سنوات ،فبلغ
عددها  ،36بينما بلغ عدد الدول التي تنفذ ذات العقوبة،
 57دولة ،وفي المقدمة منها العراق والس���عودية وإيران
والصين.
وأضاف المركز :إن دولة االحت�ل�ال وعلى الرغم من أنها
ال تطب���ق عقوبة اإلعدام ،فإنها الدولة الوحيدة في العالم
التي تنفذ عقوب���ة اإلعدام خارج نط���اق المحكمة ،وذلك
من خالل االغتياالت والقتل العمد واستهداف المدنيين
العزل.

وجاء في البيان " :إن بلدا شغوفا بالقيم اإلنسانية ،وعلى
رأس���ها كرامة اإلنس���ان وقدس���ية الحياة كفلسطين ،لم
يعد ممكنا أن يبقي عل���ى عقوبة اإلعدام ضمن منظومته
التش���ريعية الوضعية ،ليس فقط ألن حياة اإلنسان حتى
المجرم ،هي مقدس���ة ،بل أيضا ألن العلم قد أثبت انتفاء
أي رابطة س���ببية بين تطور الجريمة ووجود أو عدم وجود
عقوبة اإلعدام".
ورأى ،أن هن���اك حاج���ة إلى حركة قوية نش���طة داعمة
لحقوق اإلنسان ومناهضة لعقوبة اإلعدام.
وبين "شمس" أن عقوبة اإلعدام تؤثر على الفئات األقل
حظًا بش���كل خاص ،وتحديدًا الفقراء وأفراد األقليات ممن
يعتبرون أكثر تعرضا لعقوبة اإلعدام.
ووجه ،التحية إلى مؤسس���ة "معا" ض���د عقوبة اإلعدام
واالئت�ل�اف التونس���ي إللغ���اء عقوبة اإلع���دام ،والمعهد
العرب���ي لحقوق اإلنس���ان ،والتحالفين الدول���ي والعربي
لمناهض���ة عقوب���ة اإلعدام ،عل���ى جهوده���م المتميزة
وحركتهم الدؤوبة إللغاء عقوبة اإلعدام من التش���ريعات
الوطنية ،من خالل كسر حاجز الصمت حول هذه العقوبة.
وأوصى بالبن���اء على نتائج وتوصيات المؤتمر اإلقليمي
ضد عقوب���ة اإلعدام ،والذي عقد ف���ي تونس تحت عنوان
"على طريق إلغاء عقوبة اإلعدام" ،في الفترة الواقعة بين
السادس والعش���رين ولغاية السابع والعشرين من أيلول
الماضي ،والذي رأى المركز ،أنه يؤس���س لبناء ش���راكات
بين مؤسس���ات حقوق اإلنس���ان العربية ومثيالتها على
المس���توى الدولي على طري���ق إلغاء عقوب���ة اإلعدام من
التش���ريعات الوطنية للدول التي م���ا زالت تحكم وتنفذ
هذه العقوبة.

"عطاء فلسطين" توزع لحوم
األضاحي على مستحقيها في غزة
رام الله ـ "األيام" :نفذت جمعية عطاء فلسطين الخيرية،
حمل���ة لتوزيع لحوم األضاحي على الفقراء واأليتام بقطاع
غزة ،بتمويل من مؤسس���ة هل من أحد التركية ،واستفاد
منها االالف من األسر المحتاجة بقطاع غزة.
وقالت رجاء أبو غزالة ش���عث ،مؤس���س ورئيس مجلس
اإلدارة ،ف���ي بي���ان صحافي ص���در عن الجمعي���ة ،امس،
ان مش���روع توزيع لحوم األضاحي يتأت���ي ضمن أهداف
الجمعية القائمة على إغاثة الفقراء واأليتام والمتضررين،
من أجل التخفي���ف عليهم في ظل الظروف الصعبة التي
يعيش���ها أهالي قطاع غزة ،خاصة بع���د العدوان األخير
الذي خلف خسائر بشرية ومادية هائلة.
وأكدت "ش���عث" ب���أن الجمعية مس���تمرة ف���ي تنفيذ
برامجه���ا اإلغاثية والثقافية بهدف التخفيف من معاناة
أبناء الشعب الفلس���طيني ،مشيدة بدور مؤسسة هل من
أحد التركية التي قدمت مساعدات إغاثية خالل العدوان
اإلس���رائيلي األخير والتي كان آخرها مش���روع األضاحي

ال���ذي نفذته الجمعي���ة ،والت���ي تعبر عن م���دى اإلخوة
والمحبة للشعب التركي الصديق.
وأش���ارت ش���عث ،ال���ى أن الجمعية س���اعدت عدد من
المؤسسات األهلية في قطاع غزة ،بتوزيع لحوم األضاحي،
مثل جمعية أصدقاء مرضى التالسيميا ،وجمعية أصدقاء
مرضى التليف الكيس���ي ،وجمعية فجر لإلغاثة والتنمية،
وجمعية البرامج النس���ائية ،وجمعية ثمار الخير ،وغيرها،
وذلك لتعزيز دورها وإيمانا منا بأهمية الشراكة والتعاون
ف���ي تحقيق األهداف اإلنس���انية ،مش���يرة ً إلى أن ذلك
ينسجم تماما مع رؤية جمعية عطاء فلسطين الخيرية.
بدوره ،ق���ال أحمد أب���و عفيفة مس���ؤول برنامج االغاثة
وااليت���ام بالجمعية ،بأن الحملة نف���ذت أيام ثاني وثالث
أيام عيد األضحى المبارك ،حيث نفذت الحملة بمس���اعدة
ع���دد من المتطوعين ،وش���مل التوزيع جمي���ع محافظات
قطاع غزة ،حيث تم اعتماد آلية دقيقة في التوزيع للتأكد
من وصول األضحية لمستحقيها.

جنين :ملتقى "البصيرة" و"بيت المسنين"
يوزعان لحوم األضاحي على حاالت اجتماعية
جنين ـ "األي���ام" :وزع ملتقى "البصيرة" للمكفوفين في
محافظة جنين ،أمس ،لحوم األضاحي على المكفوفين من
منتس���بي الملتقى في محافظتي جنين وطوباس واألغوار
الشمالية ،وذلك في إطار دعم الشرائح المهمشة لمناسبة
عيد األضحى المبارك.
وقال رئي���س الملتقى ،مصطفى الجوه���ري ،إن عملية
التوزي���ع والتي نف���ذت بدعم من جمعية قط���ر الخيرية،
شملت  50أسرة تم انتقاؤها بعناية بالغة ،وضمن الحاالت
االجتماعي���ة التي يرعاه���ا الملتقى ،وهدفت إلى رس���م
البسمة على شفاه المكفوفين.
وأش���ار إلى أن اللحوم قدمت م���ن جمعية قطر والتي تقدم
الدعم بشكل مستمر لمنتسبي الملتقى والفئات المهمشة.
أما مدير جمعية قطر ج���ودة الجمل ،فذكر أن الجمعية
دولة فلسطين
سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

س���تتواصل مع الملتقى من أجل رسم البسمة على شفاه
الفئات المهمشة ،موجها التحية إلى أفراد إدارة الملتقى
والذين ق���ال ،إنهم عل���ى الرغم من إعاقته���م البصرية،
يقودون هذا العمل بكل تميز وإرادة.
وفي س���ياق متص���ل ،وزع���ت جمعية بيت المس���نين
والمعاقي���ن الخيرية في محافظة جني���ن ،أمس ،نحو 900
كلغم من اللحوم على المس���نين والعائالت المستورة في
المحافظة.
وذكرت الجمعية أن عملية توزيع اللحوم الطازجة تمت
بدعم وتمويل من مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية-فرنسا ،وتم
من خاللها توزيع  300حصة بما يعادل ثالثة كيلوغرامات
من اللحم الطازجة على المس���نين والعائالت المس���تورة،
وذلك لمناسبة حلول عيد األضحى.

رقم الملف/3491 :ج2014/
التاريخ2014/10/8 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد س���الم محمود س���ليم
ً
نقيب وذلك بصفته وكيال دوريًا بموج���ب الوكالة الدورية رقم  1376/2014/14915بتاريخ
 2014/9/17والص���ادرة عن كاتب عدل نابلس بمعاملة بيع القطعة رقم  47من الحوض رقم
 7من اراضي الناقورة.
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حس���ب األصول
ووفقًا للقانون.
		
الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
سالم محمود سليم نقيب
أديبة سعيد يوسف إسماعيل
دائرة تسجيل أراضي نابلس

الجامعة اإلسالمية توقع مذكرة تفاهم
مع نقابة المهندسين بخان يونس
غ���زة ـ "األيام" :وقع���ت عمادة خدم���ة المجتمع والتعليم المس���تمر
بالجامعة اإلس�ل�امية مذك���رة تفاهم مع نقابة المهندس���ين فرع خان
يونس تفضي إلى التعاون في تنفيذ برامج وأنشطة العمادة المتنوعة
في مقر النقابة بمدينة خان يونس.
ووق���ع المذكرة عميد خدم���ة المجتمع والتعليم المس���تمر الدكتور
نظمي المصري ،ونقيب المهندسين فرع خان يونس المهندس عيسى
حمدان.
وأشارت العمادة إلى أن توقيع المذكرة يأتي في إطار جهود العمادة
لتقدي���م خدماتها في جميع مناطق القط���اع؛ ومن أجل التخفيف على
المشاركين من محافظات جنوب قطاع غزة الملتحقين بالبرامج والدورات
التدريبية في مقر العمادة بمدينة غزة.
وتن���ص المذكرة على إمكانية اس���تخدام قاع���ات ومختبرات النقابة
لتنفيذ األنشطة المتنوعة الخاصة بدوائر العمادة ،التي تشمل دورات
تدريبية في مجاالت :اللغات ،واإلدارة ،والهندس���ة ،والكمبيوتر ،وبرامج
تدريبية ضمن مشاريع ،وبرامج معهد التنمية المجتمعية.

تحذير من تردي الوضع الصحي
لألسير سامر سيف الدين
رام الله " -األيام" :أفاد محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين فادي
عبيدات ،امس ،بأن الوضع الصحي لألسير سامر سيف الدين عمر أخذ
بالتردي نتيجة اإلهمال الطبي الذي تتعمده اإلدارة بحقه منذ مدة.
وذك����ر المحامي بأن األس����ير س����يف الدين ( 38عاما) من س����لفيت،
والمحكوم ب����ـ ( 19عاما) منذ العام  ،2000يعان����ي من عدم انتظام في
دقات القلب وارتفاع خطير بضغط الدم بش����كل مس����تمر ،كما يعاني
م����ن ارق يحرمه م����ن النوم لعدة أيام بش����كل متواصل في العديد من
األحيان.
وقال األسير خالل زيارة المحامي له ،إنه "أجرى فحوصا قبل نحو شهر،
أظهرت وجود دهنيات عالية بالدم ،باإلضافة إلى ضغط الدم المرتفع،
ودقات القلب المرتفعة ،مؤكدا أنه وخالل الس����تة أش����هر الماضية لم
تجر له فحوص خارجية ،وكانت المراجعة تتم فقط في عيادة السجن".
وأكد األس����ير ،أن����ه "ال يتلقى أي عالجات من قبل طبيب الس����جن ،وال
يعطى س����وى المس����كنات فقط "،الفتًا الى أنه أصبح يعطى حبوب من
اجل مساعدته على النوم ،واليوم أصبح مدمنا عليها ويأخذ كمية أكبر
من المسكنات من اجل تهدئته".

"شباب الخير" تختتم فعاليات
العيد بيوم فرح ومرح في السموع
رام الله ـ "األيام" :أقامت مجموعة
ش����باب الخير ضمن حملتها لعيد
االضح����ى المبارك ي����وم فرح ومرح
ألطف����ال بلدة الس����موع وذلك في
مقر جمعية السموع الخيرية.
واقامت المجموعة ،حس����ب بيان
صدر عنه����ا ام����س ،فعاليات من
الفرح والمرح ضمن مبادرتها التي
تقيمها للعام الرابع على التوالي"
األضح����ى غير مع ش����باب الخير،"4
واقام����ت من خالله����ا مجموعة من
النشاطات والفعاليات الترفيهية
لالطف����ال ،تضمن����ت الرس����م على
الوجوه ،ورس����م جدارية ،والعديد
من الفقرات الغنائية والمسابقات
الثقافية.
م����ن جهته����ا ،عب����رت منس����قة
الحملة تمارا سلطان عن سعادتها
باتمام الفعالية بنجاح للعام الرابع
على التوالي م����ع اختالف المكان
الذي تق����ام في����ه ،ومضيها قدما
ضم����ن مبادرة العي����د التي تم من
خاللها ادخال الفرح والبهجة على
بي����وت العديد من فق����راء الخليل

دولة فلسطين
سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف/3484 :ج2014/
التاريخ2014/10/8 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد :زكريا حس���ن س���عادة
ً
ياسين وذلك بصفته وكيال دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم  1380/2014/15795بتاريخ
 2014/9/30ع���دل نابل���س بمعاملة بيع القطع���ة  18من الحوض  32م���ن أراضي عصيرة
الشمالية.
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
		
الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
زكريا حسن سعادة ياسين
سهيل محمد سليمان ياسين
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة/1201 :ج2014/
التاريخ2014/10/8 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم السيد وائل عاهد عبد الرحمن
ً
غانم وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم سجل  1411صفحة  2014/44تاريخ
 2014/9/29الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان.
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  35حوض رقم  8427من أراضي شويكة.
فم���ن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم
خالل مدة أقصاها عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء
المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
وائل عاهد عبد الرحمن غانم /وكيل دوري
		
عمار يوسف حسن حمدان
مها يوسف حسن حمدان
سهير يوسف حسن حمدان
فداء يوسف حسن حمدان
سامر يوسف حسن حمدان
فاطمة يوسف حسن حمدان
حنان يوسف حسن حمدان
عالية يوسف حسن حمدان
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة/1202 :ج2014/
التاريخ2014/10/8 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم السيد عالء ماهر علي أبو خليل
ً
وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم س  1394ص  2014/67تاريخ 2014/8/12
الصادرة عن س .ف .في عمان.
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  6حوض رقم  8477من اراضي فرعون.
فمن ل���ه أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم
خالل مدة أقصاها عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء
المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
عالء ماهر علي أبو خليل /وكيل دوري
		
فريدة محمود ناصر الحمد
لطفي قاسم محمد قاسم
ريم قاسم محمد قاسم
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

ومساكينها.
بدورها ،أك����دت المتطوعة عرين
القيمري على الدور الذي تس����عى
المجموع����ة الن تقوم ب����ه في كل
مبادرتها ،من خالل رسم االبتسامة
عل����ى وجوه االس����ر المحتاجة ،كما
رسم االبتسامة على وجوه االطفال
ضمن فعاليات العي����د المختلفة،
كم����ا قدم����ت ش����كرها لجمعي����ة
الس����موع الخيري����ة لما قام����وا به
من تس����هيل انج����از الفعالية في
السموع.
يذكر ان ه����ذه الفعالي����ة تقام
ضمن حمل����ة العيد الت����ي تم من
خاللها توزي����ع المالبس واالحذية
وحلويات العيد ،والمواد الغذائية،
باالضافة للحوم االضاحي.

"اإلحصاء" يشارك بمؤتمر الرابطة
الدولية لإلحصاءات الرسمية في فيتنام
هان���وي " -وفا" :بدأت أعم���ال مؤتمر الرابط���ة الدولية
لإلحصاءات الرسمية في مدينة داناج بفيتنام ،بمشاركة
فلس���طين ممثلة برئيسة جهاز اإلحصاء عال عوض والوفد
المرافق.
ومن المقرر أن يس���تمر عمل المؤتمر الذي يعقد تحت
عنوان "مواكبة احتياجات العال���م المتغير" لمدة يومين
بمشاركة رؤساء األجهزة اإلحصائية العالمية والعديد من
خبراء اإلحصاء في العالم.
من جانبها ،قالت عوض ،إن المؤتمر يبحث في اجتماعاته
وجلساته العديد من المحاور والقضايا المتعلقة بتطوير
نظ���ام اإلحص���اءات الرس���مية العالم���ي ،وكذل���ك تلبية
التوقع���ات المتزاي���دة لمس���تخدمي اإلحص���اءات ضمن
الم���وارد المتوفرة ،واس���تغالل التكنولوجي���ا والمصادر
الجدي���دة للبيانات ،باإلضافة إلى بناء الش���ركات وتعزيز
العالقات وأوجه التعاون في كاف���ة المجاالت التي تخدم
تعزيز وتطوير اإلحصاءات الرسمية.
وأش���ارت إلى أن الوفد الفلس���طيني سيقدم ثالث
أوراق عم���ل خ�ل�ال المؤتم���ر ،الورقة األول���ى تتعلق
بالتحديات والفرص التي تواجه إحصاءات المياه في
فلس���طين ،والثانية حول قياس اإلنفاق على الصحة
في فلس���طين وت���وزع الم���وارد المالية ف���ي القطاع
الصح���ي ،بينما الورقة الثالثة س���تكون حول تكامل
البيان���ات والتصور المرئ���ي للبيانات والمؤش���رات
اإلحصائية.
وصرحت ب���أن الرابط���ة الدولية لإلحصاءات الرس���مية
 ،IAOSتعتبر منظمة دولية غير حكومية تم تأسيس���ها
ف���ي العام  ،1985وه���ي تابعة للمعه���د الدولي لإلحصاء
( ،)ISIحيث تت���م إدارتها من قبل لجنة تنفيذية منتخبة
لم���دة س���نتين ،وتضم العدي���د م���ن المتخصصين في
مجال اإلحصاءات الرس���مية ،وكذل���ك العديد من منتجي
ومس���تخدمي اإلحصاءات الرس���مية في مختل���ف أنحاء
العالم.

وأوضحت أن الرابطة تهدف إلى تعزيز التفاهم والتقدم
لإلحصاءات الرس���مية والموضوعات ذات الصلة ،وتعزيز
تطوير الخدمات اإلحصائية الرسمية بفعالية وكفاءة من
خالل االتصاالت الدولية بي���ن األفراد والمنظمات ،بما في
ذلك المستخدمون لإلحصاءات الرسمية ،فضال عن معاهد
البحوث.
وأضافت ،إن العضوية في الرابطة تكون من خالل أعضاء
أف���راد يعملون في المجال اإلحصائي وأعضاء مؤسس���ات
تعم���ل في اإلحصاء والتي قد تكون مؤسس���ات تعليمية
وعلمي���ة وحكومي���ة ومنظم���ات غير ربحية ،ومؤسس���ات
تجارية.
وتابعت ،ومن أجل تحقيق أهداف ورسالة الرابطة ،تنظم
االجتماعات والحلقات الدراس���ية ،والمؤتمرات ،واألنشطة
ذات الصلة بش���كل مس���تقل أو بالتعاون م���ع غيرها من
المنظمات ،والتع���اون مع المنظم���ات الدولية والوطنية،
والمنظمات اإلقليمية وغيرها من المؤسسات التي تتفق
مع أه���داف الرابطة ،بم���ا في ذلك المكات���ب اإلحصائية
الرسمية ،باإلضافة إلى نشر الدوريات والنشرات والكتب
والتعميمات اإلعالمية ،بش���كل مس���تقل أو بالتعاون مع
غيرها من المنظمات ،والتنظيم أو المشاركة في األنشطة
التعاونية.
وقال���ت ،كما تعال���ج الرابطة جميع القضاي���ا المتعلقة
بالجان���ب اإلحصائي في الدول ،وله���ا أيضا مجلة محكمة
تصدر بش���كل ربع���ي باإلضافة الى جائ���زة اإلحصائيين
الشباب بشكل سنوي.
يذكر أن عوض ،انتخبت رئيس���ا منتخبا للرابطة الدولية
لإلحصاءات الرسمية لألعوام  2015-2013ورئيسًا للرابطة
لألع���وام  ،2017-2015وج���اء ذلك خالل اجتم���اع الرابطة
الدولية لإلحصاءات الرس���مية الذي عقد في هونغ كونغ
في ش���هر آب ،2013 /08 ،حيث إنه ألول مرة يتم انتخاب
شخصية عربية رئيسًا للرابطة منذ تأسيسها العام ،1985
ما يعتبر حدثا إحصائيا عربيا األول من نوعه.

"ريفورم" تنظم لقاء في مخيم عايدة
حول اآلثار المدمرة لجدار الفصل العنصري
بي���ت لح���م ـ محم���د ب�ل�اص :نف���ذت المؤسس���ة
الفلس���طينية للتمكين والتنمي���ة المحلية "ريفورم"،
أمس ،لقاء توعية في مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم،
حول اآلثار المدمرة لجدار الفصل العنصري على حياة
أهالي المخيم ،وذلك بعنوان "لم يتوقف عند الفصل".
وذك���رت المؤسس���ة أن اللقاء نظم في مركز ش���باب
المخيم ،في إطار تمكين الفئات المهمش���ة ،وتعزيز
الش���راكة المجتمعي���ة لجهة تحس���ين آليات صناعة
السياسات العامة ،وذلك ضمن أنشطة مشروع "مساحة
عمل" ،والذي تنفذه المؤسسة.
وشارك في اللقاء محمود زواهرة ،ممثال عن محافظة
بيت لح���م ،ومدير مركز "بديل" ،نض���ال العزة ،ومدير
قسم األخبار في وكالة "معا" ،كريم عساكرة ،وعدد من
أهالي المخيم والناشطين.
وقدم زواه���رة ،مجموعة من األرق���ام واإلحصائيات
التي تبين مدى تأثير الجدار على اهالي المخيم ،مبينا
دور المحافظة في مقاومة الجدار.
واس���تقرأ ،مجموعة من السياسات التي تم وضعها
في مقاومة الجدار ،مشددا في الوقت ذاته على ضرورة
تكريس الجهود القانونية التي كفلت حريات اإلنسان
في محاربة هذا الجدار.
أم���ا العزة ،فاس���تعرض اآلثار الس���لبية لوجود هذا
الج���دار على س���كان المخيم ،وتحدي���دا األطفال ممن
س���لب الجدار أبس���ط حقوقهم المرتبطة بالمساحات
اآلمنة وحقهم ف���ي اللعب ،واآلثار الت���ي ترتبت على

العملية التعليمية ،وص���وال للحق في الحياة والعيش
الكريم.
من جهته ،تحدث عس���اكرة ،ع���ن أهمية دور االعالم
في تس���ليط الضوء على قضية الجدار ،معبرا عن أسفه
لما وصفه بتقصير بعض المؤسسات في هذا الصدد،
ما يس���تدعي اتخاذ خطوات جدية إلث���ارة الرأي العام
الدولي اتجاه هذه القضية.
ورك���ز ،على القصص االنس���انية الت���ي ترتبت على
عملي���ة الفص���ل ،ومنظوم���ة االحتياجات األساس���ية
اإلنسانية التي هددها الجدار والذي حذر المشاركون
من خطورته ،ليس فقط كونه يحد من حرية اإلنس���ان
واحتياجات���ه األساس���ية ،وإنما لكونه يهدد الس���لم
المجتمعي في المناطق المجاورة.
وقال محمد أبو سرور ،وهو أحد المشاركين بالمشروع،
إن هذا الجس���م الغريب ،أصبح يش���كل معاناة يومية
ألهالي المخيم ،وحول شكل الحياة البسيطة التي كان
يعيشونها إلى حياة خوف وقلق مستدامين.
وأوصى المش���اركون في اللقاء ،بضرورة نش���ر تأثير
الج���دار على المس���توى الدولي ،وتحديدا مؤسس���ات
حقوق اإلنس���ان ،ونش���ر قصص إنس���انية تبين حجم
اآلثار الكارثية المترتبة عليه.
تج���در اإلش���ارة ،إلى أن المش���روع ،يأت���ي في إطار
تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية
واالجتماعية ،بمأسس���ة التغير الذي تم تحقيقه في
قدرات المجموعات المستهدفة.
دولة فلسطين
وزارة المالية
اإلدارة العامة لضريبة األمالك

دولة فلسطين
مجلس القضاء األعلى
محكمة بداية طولكرم
دائرة التنفيذ
التاريخ2014/10/1 :
الرقم2014/3793 :

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم
إلى المحكوم عليه :محمد نظمي محمد ساعد من باقة الشرقية ،ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
ً
عمال بقرار س���عادة قاضي التنفيذ بتاريخ  2014/9/29في القضي���ة التنفيذية  2014/3793والتي
ً
ً
موضوعها س���ند أمر بقيمة  5600شيكل شامال للرس���وم والمصاريف ،حيث أنه وعمال بالمادة 10
من قانون التنفيذ فقد تقرر اعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبلغك
بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين المطلوب إلى المحكوم لها نهاية محمد حس���ين عمارنة من
عتيل ،وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباشرة
اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2014/10/1
مأمور التنفيذ
فارس شهوان

إعالن
صادر عن دائرة ضريبة أمالك قلقيلية
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة ضريبة األمالك في قلقيلية السيد سميح عبده
ً
عبود أبو س���ير م���ن قلقيلية وحامل هوية رق���م  989191523وبصفته وكيال خاصًا بموجب
الوكالة الخاصة رقم س���جل  31صفحة  96/87الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في األردن،
وذل���ك لفتح معاملة بيع في القطع���ة رقم  43من حوض رقم  7589موق���ع حارة نزال وفي
القطعة رقم  1/2من ح���وض رقم  7588موقع حارة زيد من أمالك مدينة قلقيلية ،وعلى كل
من له اعتراض التقدم باعتراضه خطيًا إلى هذه الدائرة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب القانون واألصول.
اسم الموكل :فتحية عبده عبود أبو سير.
اسم الوكيل :سميح عبده عبود أبو سير.
مدير مكتب ضريبة األمالك /قلقيلية

دولة فلسطين
سلطة األراضي
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة/1204 :ج2014/
التاريخ2014/10/8 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم السيد عالء ماهر علي أبو خليل
ً
وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم س  1394ص  2014/67تاريخ 2014/8/12
الصادرة عن س .ف .في عمان.
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  6حوض رقم  8477من اراضي فرعون.
فمن له أي اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم
خالل مدة أقصاها عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء
المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
عالء ماهر علي أبو خليل /وكيل دوري
		
بالل قاسم محمد قاسم

رقم الملف/3481 :ج2014/
التاريخ2014/10/8 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد محمود واصف حس���ن
ً
محمد وذلك بصفته وكيال دوري���ًا بموجب الوكالة الدورية رقم  1364/2014/12601بتاريخ
 2014/8/13عدل نابلس بمعاملة بيع القطعة  253من الحوض  24063من أراضي نابلس.
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
		
الوكيل
			
اسم الموكل (المالك)
محمود واصف حسن محمد
هالة داود يوسف عبد المجيد
ورامي بدوي راجي عبد المجيد
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

تنويه

إعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية

ورد خطأ في اإلعالن المنش���ور ف���ي جريدة األيام بتاريخ  2014/9/2برق���م الوكالة الدورية
رقم  2014/2981تاريخ  2014/2/24والصحيح هو  2014/928تاريخ  2014/2/24ملف رقم
/2806ج ،2014/لذا اقتضى التنويه.

لبطريركية الروم األرثوذكس بالقدس الشريف
في القضية الحقوقية عدد السجل 2014/217
ليكن معلومًا لدى الجميع أن المس���تدعية عبير عويس فرحات بواس���طة وكيلها المحامي
اندراوس س���احلية قد تقدم بطلب لدى هذه المحكمة بتاريخ  ،2014/10/6ألجل استصدار
إعالم حصر إرث المرحومة جورجيت عودة عقل من رام الله .وقد تحدد يوم االثنين الموافق
 2014/10/27الس���اعة التاس���عة موعدًا للنظر ف���ي هذا الطلب .فعل���ى كل َمن يرغب في
االعت���راض على هذا الطلب ،عليه أن يقدم اعتراضه إل���ى هذه المحكمة لغاية تاريخ النظر
في هذا الطلب المبين أعاله ،وبخالف ذلك ستس���ير هذه المحكمة في إجراءاتها القانونية
حسب األصول.
القدس في 2014/10/6
المحكمة

تنويه

ورد في االعالن الصادر عن دائرة تس���جيل أراضي طولكرم في رقم المعاملة /1179ج2014/
بتاريخ  2014/9/30في رقم الحوض  8525وهذا خطأ والصحيح  8522لذا اقتضى التنويه.

تنويه

سقط سهوا في اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله بتاريخ  2014/9/14رقم
الملف /2877ج ، 2014/لذا اقتضى التنويه.

