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تنويه
سقط سهوا في اعالن تس���جيل اراضي رقم 3335\ج\2013 و الصادر بتاريخ 2\10\ 2013 
تقدم الى هذه الدائره و اسم الوكيل عبد الرحمن محمد  احمد شولي و الصحيح عبد الرحيم 

محمد احمد شولي لذا اقتضى التنويه.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي

دائرة المساحة في سلطة أراضي نابلس
التاريخ 2\10\2013

إعالن صادر عن دائرة المساحة نابلس
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة المس���احة نابلس الس���يده زهيه عب���د الله مصطفى 
ترابي وذلك بصفت���ه وكيال عاما بموجب الوكالة العامة س���جل 216 صفحه 85\99 بتاريخ 
24\7\1999م  الصادرة من كاتب سفاره فلسطين في االردن    و ذلك إلصدار إخراج قيد عن 

القطعة رقم 217+285  حوض رقم 6
من أراضي صره   فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة المساحة  خالل 
فترة عش���رة وأيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم اصدر إخراج القيد حسب 

األصول ووفقا للقانون :
اسم الوكيل    اسم الموكل ) المالك(   

زهيه عبد الله مصطفى ترابي حسن يوسف محمود الكايد  
دائرة  المساحة  نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 6111/ج/2013
التاريخ: 2013/10/2

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة أسامة غسان صابر نصر من اليامون بصفته 
الوكيل بموج���ب الوكالة الدورية رقم )415/2013/4225( الص���ادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2013/5/28 بموجب الوكالة العامة رقم س���جل)901(صفحة)2009/65( الصادرة عن سفارة 
فلس���طين في األردن بتاريخ 2009/10/15 وذلك لتقدي���م معاملة بيع رقم 6111/ج/2013 

على قطعة األرض رقم 164 من الحوض 48 من أراضي قباطية.
فمن 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: أسامة غسان صابر نصر+عبد الحكيم محمد حمد نزال

اس���م الموكل »المالك«: نصري+محمد+عمر+زكريا+عصام+جنان+ن���دى أبناء عبد المجيد 
محمود النزال+زينب محمد حمد النزال
عدد الحصص المباعة: حسب الوكالة

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
رقم المعاملة : 2013/6057
التاريخ :2013/10/1
يعل���ن إلطالع العموم بأن���ه تقدم إلى هذه الدائرة  جهاد توفي���ق محمد صوافطة من بلدة 
طوباس  بصفته الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم )413/2012/7660( الصادرة عن عدل 

جنين بتاريخ2012/10/7
بموجب الوكالة الدورية رقم )416/2013/7151( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ2013/9/9

والمعطوف���ة عل���ى  الوكال���ة العام���ة رق���م )25/2007/1063( الصادرة عن ع���دل طوباس 
بتاري���خ2007/7/25 وذل���ك لتقديم معامل���ة بيع / رق���م 6057/ج/2013 على قطعة األرض 
رقم)7(من الحوض )11( و قطعة األرض رقم)7(من الحوض )13( و قطعة األرض رقم)14(من 
الح���وض )5( و قطعة األرض رقم)26(من الح���وض )9( و قطعة األرض رقم)23+12+10(من 

الحوض )8( و قطعة األرض رقم)34(من الحوض )5( من أراضي صير
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: جهاد توفيق محمد صوافطة

اسم الموكل ) المالك (:  لؤي حسني احمد ارشيد, منى احمد ارشيد الرشيد 
عدد الحصص المباعة: كامل الحصص المباعة وحسب الدورية

دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 3377\ج\2013
التاريخ 2\10\2013

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد حسن خليل عمر شقيدف 
بصفت���ه وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدوري���ة 13758\2013\1280 تاري���خ 25\9\2013 

والصادره عن كاتب محكمة بداية نابلس و الصارده من كاتب عدل نابلس 
وذل���ك بمعامل���ة بيع على القطعه 66 ح���وض   رقم 24075  من  أراض���ي نابلس   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 الس���ير بإجراءات الملف حسب األصول 

ووفقا للقانون :
اسم الوكيل   اسم الموكل ) المالك (  

حسن خليل عمر شقيدف  مازن رائق فؤاد ابو صالح  
دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 3343\ج\2013
التاريخ 1\10\2013

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد وائل عبد الله محمد زهدي 
الح���زام  بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية 1273\2013\1273 الصارده من كاتب 

عدل نابلس 
وذل���ك بمعامل���ة بيع على القطعه 12 ح���وض   رقم 24073  من  أراض���ي نابلس   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 الس���ير بإجراءات الملف حسب األصول 

ووفقا للقانون :
اسم الوكيل   اسم الموكل ) المالك (  

وائل عبد الله محمد زهدي الحزام   عبد المعطي رامز سليمان شقو 
دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 3342\ج\2013
التاريخ 1\10\2013

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد وائل عبد الله محمد زهدي 
الحزام  بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية 12509\2013\1274 الصارده من كاتب 

عدل نابلس 
وذل���ك بمعاملة بي���ع على القطعه 12 ح���وض   رقم 24073  من  أراض���ي نابلس   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 الس���ير بإجراءات الملف حسب األصول 

ووفقا للقانون :
اسم الوكيل   اسم الموكل ) المالك ( 

وائل عبد الله محمد زهدي الحزام   سهام فوزي اسعد شقو 
دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 3235/ج/2013
التاريخ: 2013/10/2

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد عيسى جورج سالمة كيلة، وذلك 
بصفته���ا وكيلة دوري���ة بموجب الوكالة الدوري���ة رقم 2013/16367 تاري���خ 2013/9/23 
والمعطوف���ة على الوكالة العامة رقم 2009/192 تصدي���ق وزارة العدل بتاريخ 2009/1/13 
الصادرة م���ن كاتب عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع عل���ى القطعة 178+160  حوض رقم 

17+11 من أراضي بيرزيت. 
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(  
سهيل زكي عيسى شحادة لويس )لويز( جميل عيسى عبد الله 

عيسى جورج سالمة كيلة سهيل زكي عيسى شحادة  
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

سلطة أراضي فلسطين
دائرة تسجيل أراضي أريحا

الرقم: 921/ج/2013
التاريخ: 2013/10/2

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي أريحا الس���يد فاخر ابراهيم 
صال���ح كعابنة بصفته وكياًل عامًا بموجب الوكالة العامة رقم 91/205/64 عدل أريحا، وذلك 
لفت���ح معاملة بيع على قطعة األرض رقم 9 م���ن الحوض رقم 14 من أراضي العوجا/ مدينة 
أريحا، فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل مدة عشرة أيام 

وإال سيتم السير بإجراءات الملف حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل   الحصص المباعة اسم الموكل   

حسب الوكالة منى ابراهيم الصالح             فاخر ابراهيم صالح كعابنة 
المشتري: محمد مصطفى عيسى خميس.

مدير دائرة أراضي أريحا
عثمان أبو حطب

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف: 3227/ج/2013
التاريخ: 2013/10/2

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد فتحي س���ليم يوس���ف قعد، 
وذل���ك بصفته وكياًل خاصًا بموجب الوكالة الخاص���ة رقم 2013/17072 تاريخ 2013/10/1 
والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 2012/11917 عدل رام الله بتاريخ 2012/7/8  الصادرة 
من كاتب عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 298 حوض رقم 1 من أراضي سردة. 
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(  
سامية محمد عبد المجيد قعد أسامة محمد عبد المجيد علي 

فتحي سليم يوسف قعد سامية محمد عبد المجيد قعد 
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 2013/6091
التاريخ: 2013/10/1

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن الطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة آية ع���زام عبد الله وصفي عوض من بلدة 
طولك���رم بصفتها الوكيلة بموجب الوكالة الدوري���ة رقم 76/2013/5967 الصادرة عن عدل 
طولكرم بتاريخ 2013/9/1 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 6091/ج/2013 على قطعة األرض 

رقم 10 من الحوض 24 من أراضي كفر راعي.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإاّل سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة   اسم الموكل )المالك(

آية عزام عبد الله وصفي عوض   يسر »جهاد« جمال ياسين عساروة
رضية جمال ياسين صالح    

عدد الحصص المباعة: عدة حصص.
مدير دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

تنويه
طولكرم � ورد في جريدة األيام الصادرة بتاريخ 2013/9/30 إعالن صادر عن دائرة تس���جيل 
أراضي طولك���رم للمعاملة رقم 1108 وقد ورد خطأ رقم الحوض 8512 والصحيح هو 8529 
م���ن أراضي عنبتا كما ورد خطأ اس���م عائلة الوكيل الخاص الحم���د والصحيح هو اعمر، لذا 

اقتضى التنويه.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي القضاة

المجلس االعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في بيرزيت

مذكرة تبليغ طلقة أولى رجعية
صادرة عن محكمة بيرزيت الشرعية

إلى المدعوة/ رس���ل مش���عل محمود برغوثي من كوبر وس���كان الواليات المتحدة األمريكية 
حاليًا.

أبلغك أن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الش���رعي ش���ادي محمد عبد حاج من كوبر هوية 
رقم 933545345 قد أوقع عليك طلق���ة أولى رجعية بموجب الحجة رقم 90/193/64 تاريخ 
2013/9/29م بواس���طة وكيله الخ���اص والده محمد عبد محمود ح���اج بموجب وكالة خاصة 
ص���ادرة عن بعث���ة منظمة التحرير الفلس���طينية في واش���نطن بتاري���خ 2013/9/16 رقم 
70916082 وأن ل���ه الحق في إرجاع���ك إلى عصمته وعقد نكاحه ق���واًل وفعاًل خالل عدتك 
الش���رعية وأن عليك العدة الشرعية اعتبارًا من تاريخه أدناه وعليه صار تبليغك ذلك حسب 

األصول. 
تحريرًا في 1434/11/23ه� وفق 2013/9/29م.

قاضي بيرزيت الشرعي
خلود محمد أحمد الفقيه

دويكات يكرم طواقم إسعاف "الهالل األحمر" في جنين
جنين - محمد بالص: كرم محافظ جنين، اللواء طالل 
دويكات، أم���س، الهيئة اإلدارية وأطقم اإلس���عاف 
التابع���ة لجمعية الهالل األحمر الفلس���طيني لفرع 
جنين، وذلك تقديرا لدورهم وجهودهم اإلنس���انية 

في تقديم الخدمات العالجية ألبناء المحافظة.
وجرى التكريم، في قاعة مركز اإلسعاف بحضور 
المش���رف العام لدوائ���ر الصحة، الدكت���ور وائل 
قعدان، ومش���رف عام دوائ���ر التنمية االجتماعية 
في المقر الع���ام بالضفة، رباح جب���ر، ومدير مركز 
إسعاف جنين، محمود الس���عدي، وأعضاء الهيئة 
اإلدارية للجمعية، والعشرات من ضباط ٍاإلسعاف، 
وذلك بحضور مس���اعد المحافظ، كم���ال أبو الرب، 
ومدي���رة العالق���ات العامة واإلعالم، س���ناء بدوي، 

وطاقم الدائرة.
وأش���اد دوي���كات، ب���دور الجمعي���ة ف���ي تقديم 
الخدمات اإلنس���انية للمواطنين، حيث قال، "إن هذه 
المؤسس���ة عريق���ة وننحني جميعا أم���ام جهودها 
العظيم���ة لتقديم الخدم���ة ألبناء ش���عبنا في ظل 
الظ���روف العصيبة في تقديم الع���الج، ونثمن دور 
رجال اإلسعاف الذين سقط منهم الشهداء ومنهم 
الدكتور الش���هيد خليل س���ليمان الذي سقط أثناء 
تأدية مهامه في إنق���اذ المواطنين الذين تعرضوا 
العت���داءات قوات االحت���الل، وتجل���ت تضحياتهم 

بالعم���ل ال���دؤوب من أجل تس���هيل خدم���ة العالج 
المطلوبة، والمشاركة في عمليات اإلنقاذ في الحاالت 
الطارئة كما حدث قبل عام عندما وقعت الفيضانات 
نتيجة المنخفض الجوي العميق، حيث اس���تنفرت 
كل الطاق���ات والمع���دات إلى جانب أطق���م الدفاع 
المدني والمؤسس���ات ذات العالقة لتكون على أهبة 

االستعداد".
من جهته، ثمن قعدان، مب���ادرة المحافظ بتكريم 
رجال اإلس���عاف ممن قال قعدان، إنهم جنود وقفوا 
وما زلوا بكل كفاءة في تقديم الخدمات قدر اإلمكان 
للحف���اظ عل���ى أرواح المواطنين واالس���تمرارية في 

العمل.
أما السعدي فأش���ار إلى أن المستشفيات العاملة 
ف���ي المدين���ة ال تمتلك س���يارات اإلس���عاف التي 
يمكنها أن تس���د هذا االحتياج، مش���يرا إلى أنه تم 
نق���ل حوالي 624 إصاب���ة حوادث س���ير و233 حالة 
طارئة و300 حالة ما بين المستش���فيات، إضافة إلى 
نقل جثامين ثالثة شهداء و11 إصابة و34 إصابة غاز 
نتيجة اعتداءات قوات االحتالل مؤخرا، ونقل حوالي 

28 حالة ما بين مرضى كلى وسرطان.
وف���ي نهاية الزيارة، قدم دوي���كات دروع التكريم 
للجمعية ومركز اإلسعاف وإدارة الكوارث، وسلم 23 

شهادة لضباط اإلسعاف.

دويكات يكرم ضباط اإلسعاف.

اعتقال 120 مواطنًا من محافظة الخليل الشهر الماضي
الخلي����ل – "األي�ام": ق����ال تقرير لنادي األس����ير في 
محافظة الخليل، أمس، إن قوات االحتالل اعتقلت 120 
مواطنا من المحافظة، الش����هر الماض����ي، بينهم 30 
فتى تقل أعماره����م عن 18 عاما و15 مريضا يحتاجون 
لمتابع����ة طبية دائم����ة، منهم عنان أب����و عفيفة من 
مخيم الع����روب، الذي يعاني من أزم����ة صدرية حادة، 
ونضال محم����د جوابرة الذي يعاني م����ن أزمة صدرية 
وعبدالله ج����ودي وزيدان جنيد الذي يعاني من حاالت 
تش����نج متكررة وعبد مسالمة الذي يعاني من مشاكل 
عصبية ومجاهد المس����المة ورزق محمود ورزق الحالق 
اللذان يعانيان من أمراض نفسية وهما بحاجة للعالج 

والمتابعة.
وأش����ار بي����ان النادي إل����ى أن اعتق����ال األطفال في 
محافظة الخليل "أصبح سياسة ممنهجة"، وأن معظم 
األطفال الذين تم اعتقالهم خالل الشهر الماضي تم 
نقلهم إلى معتقل "عتصي����ون" وتم االعتداء عليهم 
بالض����رب وإجبارهم عل����ى اإلدالء باعترافات كاذبة عن 
مشاركات في رشق حجارة، فيما تم تقديم عدد منهم 

للمحاكم����ات وفرض الغرامات المالي����ة الباهظة، فيما 
ش����ملت االعتقاالت أكثر من 25 طالب����ا، بينهم: محمد 
علي س����الم ارزيقات ومحمد جواب����رة وعلي أبو عياش 
وعنان أبو عفيفة ومحمد أبو جودة وخليل أبو جحيشة 

ونائل نمر وشادي مسالمة.
وأوض����ح أن ق����وات االحت����الل حولت، خالل الش����هر 
الماضي، 28 أسيرا من أبناء المحافظة لالعتقال اإلداري 
دون أن توجه إليهم أية تهم، فيما حول أكثر من 35 
أسيرا إلى مراكز التحقيق في سجون "عسقالن" و"بيتح 
تكفا" و"الجلمة" و"المس����كوبية" في القدس الغربية، 
بينما فرضت محكمة االحتالل في س����جن "عوفر" غرب 
رام الله غرامات باهظة على عدد من المعتقلين، بلغت 

خالل الشهر 23 ألف شيكل.
وطالب مدير نادي األسير بالخليل أمجد النجار، أمس، 
م�ؤسس�����ات حقوق اإلنس�����ان بالتدخل الجدي لوقف 
انته����اكات االحتالل التي تطال باالعتقال العش����رات 
من الفتي����ة والمرضى، دون مراعاة ألبس����ط القوانين 

والمواثيق الدولية.

سفيرة فلسطين 
تقدم أوراق اعتمادها 

للرئيس الهنغاري
بودابس���ت - "وفا": قدمت السفيرة 
اعتمادها،  أوراق  س���يدن  أنطوانيت 
الع���ادة لدولة  س���فيرا مفوضا فوق 
فلس���طين لدى هنغاري���ا إلى رئيس 

الجمهورية آدر يانوش.
لدى  الهنغ���اري  الرئي���س  وأك���د 
اس���تقباله السفيرة س���يدن وطاقم 
الس���فارة، اس���تمرار بالده في دعم 
القضية الفلس���طينية، وحق الشعب 
دولت���ه  إقام���ة  ف���ي  الفلس���طيني 
المستقلة، وتقدير هنغاريا للرئيس 
لدف���ع  وجه���وده  عب���اس  محم���ود 

المفاوضات من أجل تحقيق السالم.

السفير الفرا: عملية نقل 
حجاج غزة تجري بسهولة
القاه���رة - "وف���ا": أش���اد س���فير 
فلس���طين ف���ي القاه���رة، مندوبها 
الدائ���م لدى جامعة ال���دول العربية 
بركات الفرا، أم���س، بالتعاون الكبير 
من الجانب المصري في موضوع نقل 
حج���اج قطاع غزة من معب���ر رفح إلى 

مطار القاهرة الدولي. 
وقال الف���را، في اتص���ال هاتفي: 
حرص���ا على راح���ة الحج���اج يتواجد 
طاقم من س���فارة فلسطين في مطار 
القاه���رة لتس���هيل س���فر الحجاج، 
والس���هر على راحته���م، مضيفا: إن 
عملية نقل الحجاج تمت صباح أمس 
من معب���ر رف���ح بس���هولة وكما هو 
مخطط لها، بإشراف مندوب السفارة 

في رفح.
وأوض���ح أن الرحلة األول���ى غادرت 
مس���اء أمس من الصالة الموس���مية 
بمطار القاه���رة الدولي وفق الجدول 
المق���رر للرح���الت والتي س���تتوالى 
ثالث���ة أيام، مش���يرا إل���ى أن خروج 
الحج���اج م���ن معبر رفح تم بس���رعة 
الكبي���ر  التفه���م  بفض���ل  وذل���ك 
المصري،  الجانب  من  والتس���هيالت 
وأن األش���قاء في مص���ر فتحوا معبر 
رفح اس���تثنائيا أمس ولمدة 3 أيام 
الفلس���طينيين من  الحجاج  لتمكين 
المغادرة دون تأخير الى السعودية.

وأثنى الفرا على تعاون المسؤولين 
في الس���عودية وسفارة المملكة في 
القاهرة، مش���يدا بالتسهيالت التي 

تقدم للحجاج الفلسطينيين.

االحتالل ينفذ مناورة الختبار 
صفارات اإلنذار بمحيط القدس

القدس - "وفا": أجرت ما تسمى قيادة 
الجبهة الداخلي���ة بدولة االحتالل، صباح 
أمس، مناورة الختبار صفارات اإلنذار في 
محيط مدينة الق���دس، واختبار منظومة 
رس���ائل التحذير الشخصية عبر الهاتف 

النقال.
وأمكن س���ماع أصوات صفارات اإلنذار 
التي استمرت لمدة دقيقة ونصف خالل 

المناورة في مناطق القدس.
وتزامن إطالق صفارات اإلنذار مع حركة 

نشطة لقوات االحتالل على األرض.

خالل مؤتمر صحافي في رام الله

مطالبة السعودية بوقف التعامل مع شركة 
أوروبية بسبب تورطها بجرائم ضد األسـرى

رام الل���ه – "األي�ام": دعا ممثلون عن عدد من المؤسس���ات، واللجنة الوطنية لمقاطعة 
إسرائيل وس���حب االس���تثمارات منها وفرض العقوبات عليها، أمس، المملكة العربية 
الس���عودية إلى مقاطعة ش���ركة )G4S( األوروبية، التي أنيطت إليها للعام الثاني على 

التوالي مهمة تقديم خدمات أمنية للحجيج، بسبب تورطها في جرائم بحق األسرى.
جاء ذل���ك خالل مؤتمر صحافي، دع���ت إليه اللجنة، وعقد في مرك���ز "وطن اإلعالمي" 
برام الله، بمش���اركة رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس عكرمة صبري، ورئيس 
أس���اقفة سبس���طية المطران عطا الله حنا، والمديرة العامة لمؤسس���ة "الضمير" سحر 

فرنسيس، وعضو اللجنة عصام بكر.
وقال: إن الش���ركة )G4S( أخ���ذت عطاءات أمنية في األراضي الحجازية، عبر ش���ركات 
س���عودية، ما يعني أن الشركة تحسن س���معتها ورؤيتها، ونظرة الناس إليها، حينما 

يقال إنها تعمل في األراضي الحجازية لخدمة الحجيج أمنيا.
وأض���اف: نحن نرى في أخذ هذه الش���ركة مثل العطاءات تقوي���ة لموقفها، وتعزيزا 
لموقف االحتالل، ألنها تأخذ عطاءات متعددة في الس���جون والمعتقالت اإلسرائيلية، 
وبالتالي ال يجوز لش���ركة تقوم ببناء سجون ومعتقالت إرهابية في فلسطين، أن تقوم 
على خدمة حجاج بيت الله الحرام، وعليه نطالب الش���ركات الس���عودية التي تعاقدت 

مع هذه الشركة بفسخ هذه العقود، ألن هذه الشركة تعتبر غير إنسانية، ومعتدية.
وطالب حنا، الس���عودية بوقف التعامل مع الش���ركة التي وصفه���ا ب�"المتواطئة مع 
س���لطات االحتالل"، وقال: نحن نش���هد حملة تطبيعية غير مس���بوقة تحت مس���ميات 
متعددة، وإن موقفنا من التطبيع بكافة أشكاله أكان السياسي، أو الثقافي، أو الرياضي 
واضح برفضه، داعيًا كافة الدول العربية على مقاطعة الش���ركة، وغيرها من الش���ركات 

األجنبية التي تمارس نشاطات في دولة االحتالل.
واعتبرت فرنس���يس أن إثارة ملف الشركة مهم في إطار الحديث عن قضية األسرى، 
مضيفة، "إن هذه الش���ركة البريطاني���ة – الدنماركية متورطة لي���س فقط في قضية 

األسرى، بل في توفير الحماية لبعض المس���توطنات والحواجز، ما يعني أنها منخرطة 
في االحتالل وسياساته".

وأضافت: ال توجد أدلة واضحة على تورط الش���ركة في عمليات تعذيب وقمع األسرى 
المباشرة، ما يمنعنا من رفع قضايا حقوقية بحق الشركة مباشرة، لكن بموجب القانون 
الدولي فإن الش���ركة ال تعفى من مس���ؤوليتها عن جرائم تقع هنا، لكننا مستمرون في 

البحث عن أدلة".
وأوضح���ت أن مؤسس���ات فلس���طينية تحت إش���راف اللجنة، وبالتع���اون مع هيئات 
دولية كانت أطلقت حملة ضد الش���ركة قبل نحو عامين، مبينة أن الحملة حققت بعض 
النتائج، مثل إعالن الشركة عن استعدادها لسحب كافة عقود عملها في المستوطنات 

والحواجز، لكنها لم تفعل.
وأضافت: إن الشركة متورطة في جرائم في العديد من دول العالم، بعضها في أوروبا، 

وبالتالي فإن هناك خطوات على المستوى الدولي لمقاطعتها.
ورأت أن حملة مقاطعة إس���رائيل تمثل األداة األكثر فعالية وجدية، للتحرك والعمل 

على المستوى الدولي من أجل مواجهة االحتالل وسياساته.
أم���ا بكر، فتحدث ع���ن وجود "انفالت تطبيع���ي" في اآلونة األخي���رة، مبينا أن اللجنة 
تهدف إلى فضح الممارس���ات اإلسرائيلية، وتجنيد التأييد الدولي لفرض عقوبات على 

دولة االحتالل.
وأوضح أن الشركة لديها أكثر من 16 ألف مستخدم حول العالم، ومسؤولة عن تأمين 
السجون اإلسرائيلية، منوها إلى قيامها ببناء المنظومة األمنية لمعتقل "عوفر" المقام 

على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله.
وحث القيادة الس���عودية على وقف التعامل مع الش���ركة، داعيا الدول العربية التي 
تتعاون مع الشركة إلى وقف أنشطتها فيها، وقال، إن اللجنة سترسل رسائل إلى شتى 

الدول العربية التي تعمل فيها الشركة، لمطالبتها بوقف التعامل معها.

ورشة متخصصة في "النجاح" تبحث سبل 
تخفيف مخاطر الكوارث في فلسطين

مخاطر الزالزل في فلس���طين، وحول المركز األوروب���ي ونظام إدارة األراضي في إيطاليا، 
وبرام���ج الدراس���ات العليا في هندس���ة الزالزل، إضاف���ة إلى نقاش ح���ول خطة نقابة 

المهندسين لتطبيق متطلبات البناء المقاوم للزالزل في عمليات التصميم والتنفيذ.
أما الجلسة الثانية فتم الحديث فيها عن دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
ف���ي التخفيف من مخاطر الزالزل، من خالل عروض قدمها ممثلون عن وزارتي األش���غال 
العامة واإلس���كان، والحكم المحلي، ومديرية الدفاع المدن���ي، وجمعية الهالل األحمر، 

والهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث، وقد أدارها  م. عبد الحكيم الجوهري.
وأدار د. س���امي كيالني، وقائع الجلس���ة الثالثة من عمر ورش���ة العمل، حيث تطرق 
المش���اركون فيها إلى ع���دة موضوعات، كأهمي���ة التأمين في التخفي���ف من مخاطر 
الكوارث، واألساسيات العشرة للمدينة اآلمنة، وتحدثوا أيضًا حول الحملة الدولية لبناء 
قدرات المدن على المواجهة، وتجربة البلديات الفلس���طينية التي انضمت إلى الحملة، 

وأن المباني الخضراء هي المباني اآلمنة.
وبمناس���بة اليوم العالمي للحد من الكوارث، والذي يصادف الثالث عش���ر من ش���هر 
تش���رين األول من كل عام، قدم س���امر العقروق، مدير مكت���ب رعاية أصحاب الحاجات 
الخاص���ة في الجامعة، عرض���ًا حول مواءمة األماك���ن والمرافق العامة ل���ذوي الحاجات 

الخاصة، وقد تناول بالشرح تجربة الجامعة في هذا المضمار.
وبينت "النجاح" أن الورش���ة تأتي بالتنسيق مع المؤسسة األممية للحد من الكوارث، 
وبالش���راكة مع وزارتي األش���غال العامة والحك���م المحلي، والدف���اع المدني، والهيئة 
الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث، ونقابة المهندس���ين، والهالل األحمر، واالتحاد 
الفلس���طيني لش���ركات التأمين، ضمن فعاليات مش���روع تخفيف مخاط���ر الزالزل في 
فلس���طين، والذي تنفذه الجامعة بالتعاون مع المركز األوروبي لهندسة الزالزل ومعهد 

الدراسات المتقدمة في بافيا بايطاليا، في اطار مشاريع )FP7(  األوروبية.

نابلس - "األي�ام": نظم مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث/ وحدة علوم 
األرض وهندس���ة الزالزل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، أول من أمس، ورش���ة عمل 

.)SASPARM( متخصصة حول تخفيف مخاطر الكوارث في فلسطين وبرنامج
وش���ارك في فعاليات الورشة وزير األشغال العامة واإلس���كان م. ماهر غنيم، القائم 
بأعمال رئيس الجامعة د. ماهر النتش���ة، ود. فابيو جيرماجنولي، ممثل المركز األوروبي 
لهندس���ة الزالزل، ود. جالل الدبيك، مدير مرك���ز التخطيط الحضري والحد من الكوارث، 
ود. جواد فطاير، مس���اعد رئيس الجامعة لشؤون الخريجين، وممثلين عن قطاع عريض 
من الوزارات والمديريات والمؤسسات ذات الصلة، باإلضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة 

التدريسية المشاركين، وطلبة الجامعة.
وأش���ار غنيم إلى أبرز الحل���ول التي تعمل على التخفيف من ح���دة الزالزل والكوارث 
في فلس���طين، كبرامج وحمالت التوعية واإلرش���اد، وإجراء التدريبات في إدارة األزمات 

والطوارئ، إضافة إلى تقييم المباني واعتماد التصاميم المقاومة للزالزل.
وش���دد على ضرورة رس���م خطة وطنية تتضافر فيها جهود الحكومة والمؤسس���ات 
المحلي���ة والدولية كافة، وعلى جميع المس���تويات، بما يعزز الوع���ي بالمخاطر، والثقة 
بالنف���س أثناء وقوع األزمات وبعدها، الفتًا االنتباه إلى أن الحكومة تدعم كافة الجهود 

التي تبذل في هذا اإلطار.
م���ن جهته، عرف الدبيك بأبرز المحطات التي س���يتناولها المش���اركون في ورش���ة 
العمل، مشيرًا إلى أنها تتمحور في التعريف بمشروع )SASPARM( وشراكته األوروبية 
والدولي���ة، إضافة إلى تكامل الجهود الحكومية وغير الحكومية وجهود القطاع الخاص 

في تخفيف المخاطر وتأمينها.
وفي كلمة "النجاح" قال النتش���ة إن الجامعة تمد يدها للتعاون محليًا ودوليًا لتقديم 
كل ما هو متطور في مجال الحفاظ على اإلنس���ان، لذلك قامت بإنش���اء المراكز العلمية 

منذ عشرين عامًا.
وأض����اف: "أولينا أهمية كبيرة لموض����وع التخفيف من مخاطر الكوارث ترجمة لرس����الة 
الجامع����ة وتحقيقًا ألهدافها في خدمة المجتمع ومؤسس����اته، وعلى وجه الخصوص عمل 
مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث/وحدة علوم األرض وهندسة الزالزل على 
التخفيف من مخاطر الكوارث بش����كل عام والزالزل على وجه الخصوص، وقام بوضع الخطط 

والبرامج الكفيلة بتحقيق ذلك، بالتعاون مع كافة المؤسسات ذات الصلة في فلسطين".
وأشار إلى اعتماد الجامعة لمقررات دراس���ية في جميع الكليات، إضافة إلى مقررات 
هندس���ية متخصصة بالتصميم الزلزالي، واس���تخدامات األراضي لطلبة البكالوريوس 

والماجستير في البرامج الهندسية.
بدوره، قال جيرماجنولي: "لقد جئت المرة األولى إلى فلس���طين، وخصوصًا إلى نابلس 
ع���ام 2010، حيث قمنا بالتعاون مع د. جالل الدبيك، ومركز التخطيط الحضري والحد من 
الكوارث، بتصميم عدد من الخط���ط والبرامج في موضوع الزالزل، باإلضافة إلى تصميم 

بعض المواد الدراسية والفنية التي تفيد الطلبة والعاملين في هذا الحقل".
وشملت الجلسة األولى التي ترأسها د. عامر الهموز، عرضا عاما حول مشروع تخفيف 


